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Hayat, evren, güneş sistemi galaksisinde
bir hücre konumunda bile olmayan
insan...
Heyecanlı ve gerilimi yüksek bir siyasi
hesaplaşmanın ortasında, bunları
duymak yerine her kavgadan “Oynat
Uğur’cuğum, pozisyonu baştan alalım
Uğur’cuğum...” mantığında, ratingi ve
köpürtüsü okkalı laflar etmek, elbette
iştah artırıcı bir yazı üslubu olacak...
Fakat ben iştihamı evrensel gerçeklere
ve evrenin sırlarına saklayacağım
bugünlerde...
“İçimizdeki trilyonlar”
Evrenin sırlarıyla ilgili okuduğum en
ilginç yazılardan biri olan Ahmed
Hulusi’nin “Madde Üstü” yazısından
bazı alıntılar aktarmak istiyorum bugün
size...
[Reha Muhtar'ın bugün yayınlanan
"18 Aralık 2013 tarihli yazı..." adlı
yazısından alıntıdır]
http://haber.gazetevatan.com/18-aralik2013-tarihli-yazi/595511/4/yazarlar

@AhmedHulusi:
Düşünebilen beyinler için 1995'te sesli
sohpet olarak anlattığım ÜSTMADDE
konusu.
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/ustmadde.htm …
pic.twitter.com/Kvl5FQBsvw
@AhmedHulusi:
Yanmadıysan ateşi aşka, dilediğince
yaşa; nasıl olsa gün gelecek kalacaksın
el başta. Yokluğunu farket de davasız ol
pic.twitter.com/rYbQWWM8ST

@AhmedHulusi:
One who likes something about you will
eventually dislike something about you
and turn away. But one who #LOVES
you will never abandon you!
@AhmedHulusi:
Seni ya da sendekini beğenen, ergeç bir
şeyini de beğenmiyecek ve senden
yüzçevirecektir. Seven ise asla sevdiğine
yüzçevirmez!
@AhmedHulusi:
#MustafaCeceli Sordu, @AhmedHulusi
Yanıtladı #13 - #Sevmek
http://www.ahmedhulusi.org/video/must
afa-ceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi13-sevmek.htm …
HZ.MUHAMMED’İN MUCİZEVÎ
TESPİTİ
Sevgili Radikal Blog Okurları,
Amacı sadece bu madde dünyasına 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

Siber Alemden...
@sufafy:
Olgun kimse affetmeyi borç, iyilik
etmeyi farz olarak kabul eder.
Hz.Ebu-Bekr
@sufafy:
İstediklerini vermediginiz zaman kızan,
kırılan veya küsen arkadaş gerçek
arkadaş değildir.
Ahmed inbi hanbel
@sufafy:
Nice alimler vardır ki, hakiki bilgiden,
hakiki irfandan nasipleri yoktur. Bunlar
bilgi hafızıdır, bilgi sevgilisi değil.
Mevlana
@Reha_Muhtar:
“İçimizdeki trilyonlar”
http://haber.gazetevatan.com/18-aralik2013-tarihli-yazi/595511/4/yazarlar …
@beyzazapsu:
Beklentilerin cehennemini oluşturur.
@beyzazapsu:
Olgun bir adamı dost edinmek isterseniz
eleştirin. Basit bir adamı dost edinmek
istetseniz methedin.
Sadi Şirazi

@OrijinKutuphane:
Ahmed Hulûsi @AhmedHulusi
Düşünebilen beyinler için 1995'te sesli
sohpet olarak anlattığım ÜSTMADDE
konusu.... http://fb.me/2xOe0ft0Y
@haykavi:
"mülaane", "mübahele", "beddua" OUT.
"Dua ve Zikir" IN.
http://www.ahmedhulusi.org/kitap/duave
zikir.htm …
pic.twitter.com/2CpOhdI7PO
@haykavi:
Kuzey Kore'nin "beşi biryerdesi"
http://www.guardachevideo.it/video/891/
5-piccoli-talenti-vi-cattureranno …
@twitburc:
#Astrogündem; Merkür–Neptün
uyumuyla katı kurallar ve gerginlikler
yumuşayabilir. Bugün yapılan yenilikler
daha kalıcı olacaktır.
Retweeted by Sinem Ceceli
@CMYLMZ:
Yeni yilda hepinize mutluluklar dilerim..
Bos islerle ugrasmadiginiz kendinize ait
bir dünyanız olsun.Etrafa neşe,mutluluk
verin (kolay bu)
@erinainayet:
“Ya aşkı öğret bana ya da aşkın
yokluğuna üzülmemeyi."
Elif Şafak
@eyupcansaglik:
Zaman yazarı Hüseyin Gülerce:
Oyum AK Parti'ye - Türkiye Haberleri Radikal
http://www.radikal.com.tr/turkiye/zaman
_yazari_huseyin_gulerce_oyum_ak_part
iye-1167956 … @radikal aracılığıyla
@eyupcansaglik:
Egemen Bağış'tan fıkralı veda
- Politika Haberleri - Radikal
http://www.radikal.com.tr/politika/egem
en_bagistan_fikrali_veda-1168099 …
@radikal aracılığıyla

@Elif_Safak:
#yeniradikal http://Radikal.com.tr sitesi
yenilenmiş; sabah ilk iş ona baktım,yeni
& enerjik tasarımı cok sevdim,daha fazla
haber/yorum/blog
@aklimdakal:
''Hayatta en büyük eğlence, başkalarının
'Yapamazsın' dediğini yapmaktır.''
W. Bagehot
Retweeted by Gülben
@NurferNur:
Yas tuttuk, sevinçler yaşadık sonra
yaşanmislik etiketi vurup, hatıra putuna
dönüştürüp; tapınmaya devam ettik...
@birsenkalali:
https://www.youtube.com/watch?v=gwN
BW0amfdE&feature=youtube_gdata_pla
yer … TERKÎ DAVA!!
@drnevzattarhan:
Kişi hırs, aç gözlülük ve şehvetin
etkisinde kalırsa o an tatmin olur ancak
sonrasında bunlar kişiye olumsuz olarak
geri döner...
@kolbasi_erhan:
Artıların rehavetine, eksilerin de
üzüntüsüne kapılmak, kendinden
mahrum olmak demektir.
@aynurtutgac:
"Dünyanın en büyük cezaevi cahil
insanın kafasının içidir!" - Montaigne"
@Risale_Tweet:
Kısa bir ömürde, az bir lezzet için; ebedî,
daimî hayatını ve saadet-i ebediyesini
berbad etmek, ehl-i aklın kârı değil.
(Risale i Nur)
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İRADE SIFATI OLAN "MÛRİD"
ÜZERİNE...
Şunu belirtmek isterim ki, ben insanlara
kendi yapmadığım denemediğim
uygulamadığım hiçbirşeyi tavsiye
etmem! Hiçbirşeyi de olduğu gibi
kabullenmem! Herşeyi önce inceledim
araştırdım sorguladım çok yönlü olarak.
Sonra onu aldım uyguladım tatbik ettim.
Neticesini aldığım şeyleri de kitaplarıma
aldım tavsiye ettim önerdim.
Şimdi benim önerdiğim bu isimler ki en
başta mûrid ismi, irade sıfatını
güçlendiriyor. Bizim cahil hocalar
(Kesinlikle cahil hocalar diyorum çünkü
çok çektim bu adamlardan) "Efendim
Esmaül Hüsna da Mûrid ismi yok
Ahmed Hulûsi nereden bu ismi
uyduruyor?" Yani cahil değil echel(çok
cahil çok bilgisiz) tabirini kullanmak
lazım.
Yahu bi kere Allah'ın isimlerinde bir
takım isimler var ki, Kur'an da geçmez
ama Esmaül Hüsna'nın içinde vardır. Bir
kısım isimlerde Esmaül Hüsna içinde
yoktur ama Kur'an da geçer!
Mûrid ismine gelince, Allah'ın 7 zati
sıfatı vardır diyorsunuz. Bunu bütün ilim
adamları kabul eder. Nedir peki bu
sıfatlar? Hayat-İlim-İrade-KudretKelam-Semi-Basar.
Bazısı buna tekvini ilave eder halbuki
tekvin bu 7'nin toplam olarak açığa
çıkarttığı olaydır.
Şimdi hayat sıfatının ismi HAYY'dır.
İlim sıfatının ismi ÂLİM'dir. Kudret
sıfatının ismi KADİR'dir. Kelam
sıfatının adı KELİM'dir. Peki irade sıfatı
diyorsun daha 3. Aşamada! İrade
sıfatının adı nedir? Bilmem? Öyle birşey
kitap yazmıyor? Yahu onun adı işte
"MÛRİD" ismidir! Eğer birazcık kitap
okumuş olsan eski zevatın kitaplarında
da bu ismin geçerli olduğunu, irade
sıfatının adının Mûrid olduğunu
görürdün!
Çünkü hayat sıfatıyla önce o şeyin

varlığı meydana gelir, o hayatta ilim
açığa çıkar, onun oluşum programı açığa
çıkar. Bu oluşum programı iradeyle
kudrete dönüşür. Yani birşeyi yapmak
için önce o şeyin olmasını istersin,
istemenin sonucunda da o şeyi yaparsın.
Kudretin oluşması için irade şart.
Yapamıyorsan iraden zayıf olduğu
içindir. Dolayısıyla Mûrid ismi çok
önemlidir. Beyinde bu ismin manasına
dönük alan zayıf olduğu içindir ki birçok
konuda birçok şeyi biliriz ama
uygulayamayız. Ne zaman ki sen bu ismi
beynin de tekrar edersin, bu frekans
beynin de güçlü olarak diğer alanlara
yayılır ve genişler, kapsama alanı da
genişler, dolayısıyla bunun güçü de
genişler, bu defa bildiğin ilim den gelen
bilgileri rahatlıkla irade kudrete
dönüştürür ve sen "yahu ben daha evvel
yapamazken bu zikri yapıyorum ve
birçok şeyler bana kolaylaştı yapmaya
başladım" demek durumunda kalırsın.
Olayın püf noktası burası!
SORU: Tüm esmaya yönelik bir
açılım....?
ÜSTAD: Tüm esmaya yönelmek diye
birşeye gerek yok! Çünkü o esma sende
her an açığa çıkıyor.
Çıkarmış olduğum esma kitapçığında
bunu anlattım.
Bu isimlerin tamamı her an, geçmişte
veya gelecekte bir an değil! Her an iyi
anlarsanız o isimlerin anlamlarını, her an
sizin beyniniz de o isimlerin tamamı
açığa çıkıyor. Bunun sonucu olarak sizde
görünen bütün özellikler veya
görülmeyen kendinizin bildiği özellikler
veya görülmediği gibi kendinizin de
bilmediği bir takım özellikler oluşuyor!
Dolayısı ile bende şu anda bu isimler
açığa çıkıyor bunlar açığa çıkmıyor diye
birşey yok! Bu yanlış. Bunların tamamı
her an çıkıyor. Sınırsız olarak ta bunların
tamamı evrende var. Evrenin tümünde
olan bu özellikler senin beyninde de
tümüyle mevcut!
Nedir bu? Bugün bilimin geldiği nokta
"HOLOGRAFİK EVREN"
GERÇEKLİĞİDİR.

Holografik evren gerçekliği demek;
Evrenin tümünde var olan tüm bilgi, her
zerre ve noktasında da vardır! İşte Allah
sonsuz ve sınırsızdır tekil varlıktır
dolayısıyla tekil varlık olması hasabiyle
onun varlığında her noktada açığa çıkan
bilgi her noktasında da tümüyle vardır
anlamını da taşır ki, Resulullah'ta diyor
ki; Zerre küllün aynasıdır!..
Üstad Ahmed Hulûsi
“Üzgün olmak istiyorsanız geçmişte
yaşayın.
Endişeli olmak istiyorsanız gelecekte
yaşayın.
Huzurlu olmak istiyorsanız ŞİMDİ’de
yaşayın..!”
Karen Salmansohn
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İÇİMDEN BİR SES DİYOR Kİ;
Anlaşılır gibi değil
Senin İçinde SEVGi GiBi YÜCE
MUTLULUK KAYNAĞI Bir ERDEM
varken.
Niçin sen BU hayatı bir problem yumağı
haline dönüştürüyorsun ki?
BAK sana Hayat veren Dünya..
Güneşin VE KENDİ etrafında, dönerken
NE kadar ahenkli,
Ne kadar uyumlu
Kendinden ne kadar emin Aşkla dönüyor
.
Geceyi, gündüzü,
Mevsimleri yaratarak..
Üzerinde yaşayan herşeye,
BEKLENTİSİZ Hayat veriyor..
Sense özünü kaybetmişsin,
SEVGiSiZSiN..
Savaşlarla, kavgalarla, talanlarla, yalan
dolanla..
Endişe, Korku ve beklentilerinle..
Hem kendine, Hemde dünyaya zarar
veriyorsun.

Ona verdiğin bu zarar..
Tusunami, deprem, iklim değişikliği, ve
daha birçok şekilde...
Katlanarak sana geri dönüyor.
Farkında mısın?
Böylece Acı çekip Mutsuz oluyorsun.
SEN sana Dünyanının sunduğu
BU.. nimeti , BU MUCİZEYİ
Koşulsuz sevginle beklentisiz AŞKLA
yaşamayı seç.
SEÇ Ki AŞK OLSUN..
Hayat öylesine muazzam bir armağan ki
SEN niçin hemen şimdi,
Dünya gibi uyumlu,
Onun gibi beklentisiz, yaşamıyorsun ki?
Neden bu tasa, bu endişe niye?,
Kime bu öfke ANLAMIYORUM ki
SEVMEK ..ÇOK MU ZOR..?
SEN HEMEN Şimdi Barış içinde
huzurlu yaşamayı seç..
Önce KENDİLE BARIŞ
SEN Barış ki
Diğerlerine de yol açılsın, ..
BEN daima seninleyim.
Ne kadar küçük olursa olsun ilk adımı
isteyerek at.
İyileşmeyi ve öğrenmeyi tüm içtenliğinle
iste, MUCİZELER mutlaka
gerçekleşecektir.
KENDİNLE BARIŞ, DÜNYA
SENİNLE BARIŞMAYA HAZIRDIR...
Sonsuz Şifa

#HergunYeni Bilgi:
"Sorunun kendinde olduğunu anlamayan
insanlar, çözümü başkalarının huzurunu
bozmakta bulur."
Perşembe günü boyunca Ay Terazi
burcunda ilerliyor. Kendimizi ve
çevremizle ilişkilerimizi dengelemeye
çalışacağımız, uyum ve huzuru sağlamak
için gayret etmemiz gerekecek bir
gündeyiz. Politik dengeler zorlanıyor.

Sert ve gergin durumlar, iç
hesaplaşmalar devam ediyor. Gece
yarısını takip eden saatlerde ve sabah
erken saatlerde Ay’ın sırasıyla UranüsMars ve Plüton ile gergin temasları, bir
gün öncesinden gelen gerginliği
tetikliyor. Öğle saatleri sonrasında
etkinleşecek Ay-Jüpiter arasındaki dik
açı, stresli etkileri büyütebilir. Dünya
genelinde dengesiz ve kışkırtıcı etkilerin
yoğun hissedileceği haftadaki en kritik
iki günden birisindeyiz. Merkür-Neptün
arasındaki uyumlu açının duygusal bağ
kurma, düşünceli ve empatik hareket
etmeyi teşvik eden enerjisini iyi
kullanmamız, düşünceli, affedici ve
toleranslı olmamız sayesinde
ilişkilerimizde dengeyi yakalayabiliriz.
Zorlu etkilere rağmen bunu yapabiliriz
Öner Döşer
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İstanbul'da basıncın düşmesi yavaş yavaş
etkilerini gösteriyor, sis azalıyor, gece
sogukları kısmen kırılıyor. Bugün güneş
var, 12 derece. Yarın bulutlar biraz artar.
H.sonu da parçalı bulutlu.
Havayı Koklayan Adam
Evrenselleşmek
http://indigodergisi.com/2013/12/evrense
llesmek/
Seni EMDR'la unuttum!
http://m.haberturk.com/saglik/haber/907
056-seni-emdrla-unuttum
Hükümet ve Cemaate Muhteşem
Yüzyıldan KİBİR Mesajı.
http://m.ensonhaber.com/haber.php?id=2
77405
Beyin Gelişimi, Balık Yağı ve DHA
İlişkisi...
https://www.youtube.com/watch?v=2fQtTd2Xd0
inFORM
http://vimeo.com/79179138

Gravity 2013 /(Yerçekimi)
http://dizifilmizle.us/yer-cekimi-turkcealtyazili-izle-gravity-2013/
Yüklerimizden Kurtuluyoruz
http://www.elle.com.tr/psikok/kisisel/yuklerimizdenkurtuluyoruz_4042?Page=1
Sat ama yeme
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/254
45576.asp
2013: Bilimde heyecan verici gelişmeler
http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/20
13/12/131225_2013_bilim.shtml
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Adnan Şenses - Elveda
http://www.youtube.com/watch?v=UofP
xe9PIZ8&feature=youtu.b
� �
http://www.okyanusum.com/
http://sufizmveinsan.com/
http://www.sufizmveinsan.com/astroloji/
htm/aralikayi2013.html
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