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HZ. MUHAMMED'İN MUCİZEVÎ
TESPİTİ
Sevgili Blog Okurları,
Amacı sadece bu maddedünyasına ait
yaşam ve o yaşamın getirisine sahip
olmak noktasında yaşayan insanın
maalesef unuttuğu bir şey var. O da;
kendi hakikatinin ne olduğu ve içinde
yaşadığı sistem ve düzeni fark etmek ve
dünyevi bir yaşam değil, evrensel bir
yaşamı amaç edinmek.
Ancak beyni sadece dünyevi şeyleri elde
etme yönünde çalışan bir birimin de,
özündeki hakikatin-varlığındaki
hakikatini oluşturan manaların
farkındalığı ile yaşaması ve dolayısıyla
da varolmasında ki hakiki amacı
hatırlaması elbette çok zor. Muhteşem
beyin, Allah Rasulu, Hz.
Muhammed (sav), 1400 sene önce bu
sistem ve düzeni "OKU"muş
ve "mucize" diye tanımlayacağımız
tespitlerde bulunmuştur.
Sevgili okurlar, bu çok değerli bilgileri
aynı muhteşemlikte kaleme alan
araştırmacı yazar Sayın Üstad Ahmed
Hulûsi'nin değerli makalesi
olan "HZ.MUHAMMED'İN MUCİZEVÎ
TESPİTİ"ni Sizlerle paylaşmak
istiyorum. AFY
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/hzmuhammedin-mucizev-tespiti-43770
http://blog.milliyet.com.tr/hzmuhammed-in-mucizev-tesbiti/Blog/?BlogNo=441970

@AhmedHulusi:
1400 yıl önce nasıl nasıl tesbit edildi bu
gerçekler.

http://www.pressturk.com/gununyazisi_ahmet-hulusi...hz.muhammedinmucizevitespiti_878.html …
@AhmedHulusi:
Anlayana herşey ortada:
pic.twitter.com/GA6Nw9xrvV
@AhmedHulusi:
pic.twitter.com/W1OTVKjQlQ
@AhmedHulusi:
#MustafaCeceli Sordu, @AhmedHulusi
Yanıtladı #13 - #Sevmek
http://www.ahmedhulusi.org/video/must
afa-ceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi13-sevmek.htm …
AHMET HULUSİ...
HZ.MUHAMMED'İN MUCİZEVÎ
TESPİTİ
http://www.pressturk.com/gununyazisi_ahmet-hulusi...hz.muhammedinmucizevitespiti_878.html
HZ.MUHAMMED’İN MUCİZEVÎ
TESPİTİ -AHMET HULUSİ…
http://okyanusum.com/guncel/ahmethulusi-hz-muhammedin-mucizevitespiti/

Siber Alemden...
@sufafy:
"Sevgilinin lütfunu gördüğünüz zaman
sevmek kolaydır.. Peki ya kahrını
görünce de sevebilir misiniz?"
/İskender Pala/"
@sufafy:
"BEN"i bilen bilir, "BEN"i bilmeyen de
bilmez..
@sufafy:
Zaruri miktar dışında uyumak, kalbi
öldürür ve kurutur. Yetecek kadar
uyumak, gayb sırlarının keşfine vesile

olur.
İmam Gazali
@sufafy:
Emek ver, kulak ver, bilgi ver ama sakın
boş verme.
Mevlana
@sufafy:
Amelsiz söz gevşek bir dayanaktır.
Sa'd-i Şirazi
@ibrahimkandemir:
| ya 4000'in altı ve 7000'in üstü?
Sınırlılık hâli ve gördüğün ile, duyduğun
ile yetinme durumu..…
http://instagram.com/p/iUhHb1Bp1G/
Retweeted by Mustafa Ceceli
@newsoy:
Huylu huyundan vazgeçmez!-ENGİN
ARDIÇ-Sabah
http://www.sabah.com.tr/Yazarlar/ardic/
2013/12/22/huylu-huyundanvazgecmez … via @sabah
@beyzazapsu:
Gelecekte ne olacak diye sorguluyorsan
düşüncelerini farket, onlar senin
geleceğini oluşturuyor.
@beyzazapsu:
Teslimiyet, kendine varlık verenin ilgi
alanındaki bir kavramdır.
@beyzazapsu:
Herşey yaradılış amacı doğrultusunda
kulluğunu mükemmel bir işlevsellikle
yerine getirmekte , bilsede ,bilmesede...
@c_sureya:
"Onun yanında, böyle saatlerce hiç
konuşmaksızın, göz göze bile
gelmeksizin oturmaktan canım
sıkılmazdı."
@N_Hikmet_Ran:

Kitap okurum, içinde sen varsın.
Şarkı dinlerim, içinde sen...
@Hayat_Felsefesi:
Yeter ki sen, sen ol!
pic.twitter.com/PcrBueX6cK
@AylinERK:
"Nasıl"ı soran beyin yine kendinden
kendine nasılın cevabını da bulur, yaşar
da..
@AylinERK:
İnsanı ateş değil,kendi gafleti yakar..
pic.twitter.com/IJ9caa4J0G
@AylinERK:
Dostunun haliyle hallenecegine gore...
pic.twitter.com/oP6aCYbltu
@AylinERK:
Düşünce canlıysa v beyninde yer açtığın
her yeni düşünce seni yeni bir boyuta
taşıyorsa, paralel evreni ötede aramaya
gerek yok sanırım:)
@haykavi:
Mucizesi İLİM olanlar:
http://www.pressturk.com/gununyazisi_ahmet-hulusi...hz.muhammedinmucizevitespiti_878.html …
@cemalinur:
Kalbi taş iken Hak tecellîsiyle ayna gibi
cilalanarak cevheriyet mertebesini bulan
kimsenin kulağı göz kesilir, zevk ve keşf
sahibi olur.
@ectuna:
LG TO UNVEIL WORLD’S FIRST
105-INCH CURVED ULTRA HD TV
AT CES 2014
http://www.lgnewsroom.com/newsroom/
contents/64059 …
@HergunYeniBilg:
Cep telefonu sinyalleri görünür olsaydı
şehirlerimiz şu anda böyle görünüyor
olacaktı... pic.twitter.com/KtfLjt1c9L

@BKOLAYEMLAK:
Siz "ALLAH"`a ve ölümötesi yaşam
boyutuna yalnız ve hiç bir şeyinizi
götüremeden geçeceksiniz. Ona göre
hazırlanın...
Ahmed Hulûsi
@abdullah_turan:
"İçinizden duâ etme arzusu gelince,
hemen duâ edin. Çünkü bu, duânızın
kabul olunacağına alâmettir..." Hadis-i
Şerif (Tirmizi) Yâ Vedûd!..
@NurferNur:
Düşüncelerin ve duyguların hayatındaki
olayları ve koşulları yaratır.
S. D'Anna
@sinemma:
"Our Story In 2 Minutes"
https://www.youtube.com/watch?v=Mrq
qD_Tsy4Q&feature=youtube_gdata_pla
yer …
@enisguller:
Bir becerinin kemale ermesi için gereken
yoğunlaşma süresi min.10bin saat
tir.vahdet yaşamının oturması için
gereken süre ne kadardır.Enonim
@Saffet_eygi:
"Kapına geldim.
Ve ben, ben olmaktan vazgeçtim.
Sen yeter ki "kim o" de.
Kim olmamı istiyorsan, o olmaya
geldim... "
Mevlana
@davidicke:
Home Smart Home
http://www.davidicke.com/headlines/ho
me-smart-home/ …
@Yasemin_Boran:
Ne peşindesin ey hırs-ı azam..
Bugün var, yarın yoksun.Gölgeni ihanet
eden bilirken, yapamazsın! Taşlar
elmasa dönüşürken, aynı kalamazsın!

@DosttanDostlara:
Makrokozmos kâinattır, mikrokozmos
beyin!. A.H.
@londrali:
Takdirinde Musa olmak varsa sepete
koyup nehirlere atsalar bile sonun saray
olur.
���
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DİNİ ÖYLESİNE ORJİNALİNDEN
KAYDIRMIŞLAR Kİ, BİRAZ
DÜŞÜNEN BİR İNSAN BUNLARIN
HEPSİNİ İNKAR EDİYOR... 2/2
Kur'an diyor ki: "İnnemel müşrikûne
necesün" (9-28) müşrik şirk anlayışı
pisliktir.
Ve diyor ki: Tahir olmayanlar bu kitaba
el sürmesin. Tahir olmayan diyince biz
ne anlıyoruz?? duşun altına girelim de
yarım saat su üzerimize aksın
temizlenelim. Eğer sabun olmazsa duş
jeli kullanalım daha iyi temizlenelim.??
Yahu burada bahsettiği sabunun duş
jelinin bedeni temizlemesi değil olay.
ŞİRK temizliğinden arınmış olmak
önemli burada. Eğer sende bir ben var
bir de ötelerde bir tanrı anlayışı varsa,
sende dualite(ikilik) varsa, Kuran'ın
anlattığı teklik anlamına dayalı olan
sünnetullah ve hakikat bilgisini
anlayamazsın kavrayamazsın, bundan
arınmadan Kuran'a el sürme diyor!
Ayetin anlatmak istediği olay bu. Ama
biz bunu nereye kadar aldık? Suyun
altında temizlenmek diye anladık.
Eğer abdest temizlik için olsa o zaman
teyemmüm olmazdı. Sen hiç oğluna
çocuğuna hadi yavrum git biraz toprağa
sür elini de o toprağı suratına sür
temizlen dermisin? Teyemmüm
vücuttaki statik enerjinin boşalımı. Su
vücudun elektrik takviyesini yapar, su

olmadığı zaman teyemmüm statik
elektriği vücutta topraklıyor.
Kurşun döküyorsunuz, nedir peki kurşun
dökmek? Falanca hoca baba var filanca
hoca anne var kurşun döküyor çok iyi
geliyor. Kardeşim çok basit, kurşun
statik elektriği kendi üstünde toplayan
bir metal, senin onu getirip kaynar suda
tepenin üstün de kızgın suya attığı
zaman, oradaki kimyasal olay bütün
kafada birikmiş olan sıkıntıyı,
depresyonu oluşturan statik elektriği bir
anda çekip alıyor ve kendi üstüne
topluyor. Alıyorsun ohh ne iyi bak
üstümdeki gözlerde(nazar) çıktı
diyorsun. Ondan sonra atıyorsun o
kurşunu ve içim rahatladı diyorsun.
Aslında rahatlamanın sebebi statik
elektriğin senden gitmesi. Bu kadar
basit. Din'de hokus pokus yok.
Sihirbazlık yok. Bir anda olacak birşey
yok. Sünnetullah tamamen bir sistem ve
mekanizma. Sen buna doğa kanunları
diyorsun. Doğa kanunları diye
isimlendirdiğin yapı, işte Kuran'ın
"Sünnetullah" diye bahsettiği sistem ve
mekanizma. Kelime ve isim tanımlama
kavram ve karmaşaları olayı
tanımlamamızı engelliyor. Halbuki
bunları size anlattığım zaman evet doğru
deyip kabul ediyorsunuz. İşte Kur'anın
anlattığı bu. Resulullah'ın anlattığı bu.
Üstad Ahmed Hulûsi
Allah, orucu ihlasın sağlamlaşması için
farz kıldı.
Hazret-i Fatıma (r.a)
���
Elbette güvensizlikler olacak
Elbette öfkeleneceksin
Elbette üzülecek, ağlayacaksın
Bu hayatta
Unutma
SEN bir İNSANSIN
AMA
Kin ve nefret etmenin büyüsüne
kapılmadan

İnsanlığını başka birşeye dönüştürmeden
En güçlü silahını
AFF'ı Kullanarak
AFFEDECEKSİN
Böylece ÖZGÜRLEŞEREK
Hiçbir şeye takılmadan
Yoluna devam ederek
BÜYÜYECEKSİN..
Sonsuz Şifa

#HergunYeni Bilgi:
"Kedi nankör , tilki kurnaz , karga kindar
, yılan sinsi , İNSAN hepsi..!"
Çarşamba günü sabah erken saatlerde Ay
henüz Başak burcunda hareket ediyor ve
Venüs ile uyumlu açıya ilerliyor. Aşk ve
ilişkiler açısından şanslı saatlerdeyiz.
Girişeceğimiz işlerde uyum ve denge
yakalayabiliriz. 05:54 ile 08:16 arasında
boşlukta ilerleyecek olan Ay, bu saat
sonrasında Terazi burcuna geçiyor ve
ilişkiler daha da önem kazanıyor.
Ülkemiz astroloji haritası açısından ele
alırsak, iç gerginliklere ve karmaşaya
açık, hükümet ile hükümete muhalif
partiler ya da gruplar arasındaki
gerginliğin tırmanabileceği, politika
adına oldukça aktif ve hareketli bir
gündeyiz. Ay-Merkür arasındaki dik
açının etkinleşeceği öğleye doğru
saatlerde sözlerimize dikkat etmemizde
fayda var. Gereksiz yere kırıcı olabiliriz.
Fikir ve yön değişikliklerine açık
saatlerdeyiz. Ay-Güneş arasındaki dik
açının gergin etkilerinin vurgu
kazanacağı öğle sonrasındaki saatlerde
kadın-erkek ilişkilerinde, otorite
figürleriyle ilişkilerde gerginlikler
yaşamamak adına, dikkatli adımlar
atmamızda fayda var. Gece saatlerinde
Ay-Uranüs karşıtlığı ve Ay-Mars
kavuşumunun gergin etkileri de devreye
girmeye başlıyor ve enerji geç saatlerde
bile aktif akmaya devam ediyor. Gün
boyunca etkin olacak Mars-Uranüs

karşıtlığı, sert ve gergin etkilerin devrede
olduğunu gösteriyor. Bu açının
muhtemel etkileri hakkında bilgi için
yazımın giriş bölümünü okuyabilirsiniz.
Öner Döşer
���
İstanbul'da bugün güneş az, bulut çok.
Sıcaklık 10 derece. Rüzgar zayıf. Hava
kirli, astım hastaları, alerjik bünyeler
dikkat. Yarın daha fazla güneş var, cuma
yine ara ara bulutlar artar.
Havayı Koklayan Adam
Meğer "Beddua" sandığımız söylem
"Mülâane"ymiş...
http://www.sabah.com.tr/Yazarlar/barlas
/2013/12/25/meger-beddua-sandigimizsoylem-mulaneymis
Haftada bir geceyi karınla baş başa
geçir...
http://haber.gazetevatan.com/haftadabir-geceyi-karinla-bas-basagecir/595220/4/yazarlar
Hristiyan alemi Noel'i kutluyor
http://video.ntvmsnbc.com/hristiyanalemi-noeli-kutluyor.html
Papa ilk kez Noel ayini yönetti
http://www.sabah.com.tr/Dunya/2013/12
/25/papa-ilk-kez-noel-ayini-yonetti
Gülben Ergen umreden döndü
http://haber.rotahaber.com/gulben-ergenumreden-dondu_425026.html
KİLO ALMANIZIN ÇOK FARKLI BİR
SEBEBİ DAHA VARMIŞ!
http://myoje.com/kilo-almanizin-cokfarkli-bir-sebebi-dahavarmis_6_56184#.Urqyc_RdV48
Mutsuz evlerin en büyük nedeni
http://www.hurriyet.com.tr/saglikyasam/25438356.asp
Uçurum kıyısındaki kentler

http://www.sabah.com.tr/multimedya/gal
eri/turizm/ucurum-kiyisindakikentler?albumId=39138&tc=29&page=1
Spotify'dan Winamp'e özel güncelleme
http://www.ntvmsnbc.com/id/25487607
Karadelik görüntülemek için dev proje
http://www.ntvmsnbc.com/id/25486872
2014 ün resmi tatil günleri
http://m.haberturk.com/isyasam/haber/906543-iste-2014un-resmitatilleri
Gezegen Dizilimleri, Güneş Aktiviteleri,
Jeomanyetik Fırtınalar ve Olaylar
Araştırmacı-Yazar ve Astrolog Öner
Döşer, volkan patlamaları, depremler,
ekonomik türbülanslar, darbeler, iç
savaşlar, protestolar gibi önemli
olaylarla gezegen dizilimleri, güneş
aktiviteleri, jeomanyetik fırtınalar
arasındaki paralelliği ele alıyor. Libya’da
iç savaş, Mısır’da darbe, Gezi Parkı
olayları, Japonya depremi, Haiyan
tayfunu gibi yakın zamanda yaşadığımız
olaylar anındaki konumları
karşılaştırıyor. Güncel gezegen
dizilimlerine dayanarak, önümüzdeki
yakın süreci değerlendiriyor.
http://www.astrolojitelevizyonu.com/gez
egen-dizilimleri-gunes-aktivitelerijeomanyetik-firtinalar-ve-olaylar-onerdoser/
�
Hak Şerleri Hayreyler- Ahmet Özhan
http://okyanusum.com/genel/mevlamgorelim-neyler/
� �
http://www.okyanusum.com/
http://sufizmveinsan.com/
http://www.sufizmveinsan.com/astroloji/
htm/aralikayi2013.html
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