
 
14/11/2013, PERŞEMBE 

@AhmedHulusi: @mustafaceceli Sordu, 

@AhmedHulusi Yanıtladı #5 - #Hologram 

Dünyan 

http://www.ahmedhulusi.org/video/mustafa-

ceceli-sordu- 

ahmed-hulusi-yanitladi-5-hologram-

dunyan.htm … 

@AhmedHulusi: #Hüseyini şehid edenlerin 

yaşadığı lanet, şirk dalaletidir. İblis de "sen-

ben" ikiliğini yaşayan ve buyüzden lanete 

uğrayan olmuştu. 

@AhmedHulusi: Kim nerede ne zaman 

cehennemî yanıyorsa, bu hâl, kendisindeki 

ŞİRK anlayışının cezasıdır. Şirk kalkmadan 

huzur bulunmaz! Kaldır benliğini! 

@AhmedHulusi: Those who martyred Husain 

were cursed with the delusion of #duality. 

#Satan was also stuck in the duality of "you - I" 

and was thus cursed. 

@AhmedHulusi: Any time one feels a hell-like 

burning this is the result of their dual 

#perception. As long as #duality isn't removed 

peace can't be found.  

 

Mustafa Ceceli sordu, Ahmed Hulûsi 

yanıtladı #5 - Hologram Dünyan 

http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/mustafa-ceceli-

sordu- 

ahmed-hulusi-yanitladi-5-hologram-dunyan-

39288  

Follow us: @AhmedHulusi on Twitter 

http://ahmedhulusi.org 
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KUR'ÂN MUCİZESİDİR YAŞADIĞIMIZ 

"ALTIN ÇAĞ" 

Üstad'ın Yeni Yorumu / Yorum bölümünde... 

Farkı farkedebilmek üzerine 

Farkı, fark edemeyene farkı fark ettirmeye 

çalışmayınız, çünkü farkı fark edecek kabiliyet 

ve istidatta yaratılmamıştır. Farkı fark etmemek 

üzere var olmuştur. Ahmed Hulûsi 

http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/kurn- 

mucizesidir-yasadigimiz-altin-cag-36016 

 

KUR'ÂN MUCİZESİDİR YAŞADIĞIMIZ 

"ALTIN ÇAĞ" 

http://blog.milliyet.com.tr/kur-an- 

mucizesidir-yasadigimiz--altin-cag-

/Blog/?BlogNo=432393 

 

Siber Alemden... 

@sufafy: Beyninde hologramik olarak mutlak 

sistem v düzenin getirdiği oluşumları 

yaşamaktasın. 

@sufafy: Kendine bir hoşça bak; alemin özü, 

varlıkların gözbebeği olan insansın! Şeyh 

GALİP(Dede Efendi) 

@sufafy: Kadın; BiIene Nefes, BiImeyene 

Nefs’tir… Sems-i Tebrizi 

@AylinERK: Ozlemek degil,de ÖZ'lemek 

aslolan... 

@EfeoluMustafa: Rabbine yönelen Rabbini 

tanır ! 

@beyzazapsu: İman iki eşit parçadır; Yarısı 

sabır, yarısı şükürdür. Hz. Muhammed (s.a.v) 

@beyzazapsu: Uzak yoktur, madde varzannı 

ile yapılan bir kavram tarifidir. 
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@beyzazapsu: Aşığa Bağdat uzaktır demişler 

, siz yönünü gösterin demiş. 

@NurferNur: Hayatındaki olayları ve 

durumları değiştiremezsin, ancak onlara karşı 

bakış açını ve tutumunu değiştirebilirsin. 

@NurferNur: Every moment is Unique, never 

before, never again. 

@NurferNur: Görünmez olmanın formülü 

bulundu - Dünya Haberleri - Radikal 

http://radikal.com.tr/dunya/gorunmez … 

@radikal aracılığıyla 

@kayhancaliskan: @AhmedHulusi selam 

olsun sana ve mücahit yoldaşlarına ey şehidi 

kerbela ey Resulullah torunu selam ilmini 

taşıyan Hz. Mehdiye ve ehline 

@birsenkalali1: Kabir, âhiret konaklarının 

ilkidir. Kim orada kurtulursa, artık gerisi 

kolaydır. Kim de orada kurtulamazsa, gerisi 

ondan daha zordur. HADİS 

@GSaslos: pic.twitter.com/3umUoTAKCU 

@haykavi: 

http://www.internethaber.com/cinleri- 

anlatmaktan-korkmuyorum-606569h.htm … 

Cin gerçeği hakkında Kur'andan Bilgiler... 

http://www.ahmedhulusi.org/yazi/cin.htm 

@enisguller: Dün uğrunda kavga ettiğin 

şeylerin bugün bir değeri olmadığı gibi yarında 

bugün kavga ettiklerinin bir değeri olmayacak. 

@hunervin: http://www.ahmedhulusi.org/yazi/ 

nasildersinyalan.htm#ixzz2kQNnX8P8 … 

@davideagleman: Mind-pops. Not a frozen 

snack, but an uninvited word/phrase from the 

unconscious. Try keeping a mind-pop diary. 

http://ow.ly/paxlK 
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@salihtahir: Allah utandırmasın. Uyandırsın  

 

 
 

Bir Tabip ile bir Pehlivanın Hikâyesi 

 

Ahmed F. Yüksel 
 

 

 

 

 

"İnsanların en cömerti istemeden veren, en 

asili de intikama gücü yeterken 

bağışlayandır..." 

Hz.Hüseyin (R.A.) 

 

"Unutmayın ! 

Dünyada yaşamıyorsunuz, 

Dünyadan geçiyorsunuz..! " 

Hz.Mevlana 

 

"Çocuklarınıza dilini tutmasını öğretin. 

Konuşmasını nasıl olsa öğrenecektir." 

Benjamin Franklin 

 

"#HergunYeni Bilgi 

Duyulmasını istediğiniz bir şeyi herkese tek tek 
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anlatmak yerine, tek bir kişiye anlatın ve 

"Lütfen kimseye soyleme" diyin. 

 

ÜŞENME; Yapman gerekeni, yapman gereken 

zamanda, hemen şimdi yap. 

ERTELEME; Yarına bırakılan her iş gelecek 

planlarınızı yıllarca etkileyebilecek güce 

sahiptir. Bugünü erteleyenin yarını da ertelenir. 

VAZGEÇME; Hayatta vazgeçtikleriniz şimdi 

yaşadığınız hayatın nedenidir.Biz şimdi bu 

hayatı yaşıyorsak nedeni başlayıp da 

bitiremediğimiz işler değil, hiç başlamadan 

vazgeçtiklerimizdir. 

Üşenmek, Geçmiş günleri, 

Ertelemek, gelecek günleri, 

Vazgeçmek, hayatımızı boş yere geçirtir... 

(ALINTI)  

 

"Perşembe günü boyunca Ay Koç burcunda 

ilerliyor. Oldukça hareketli ve tempolu bir 

gündeyiz. Ay, geceyarısı saatleri takiben 

Uranüs-Venüs-Plüton-Jüpiter T-karesini 

tetiklemeye başlıyor. Gün boyunca etkin 

olacak bu tetiklenmeler, beklenmedik durum 

değişiklikleri, ve nahoş sürprizlerin, isyankar ve 

karşı çıkış ifade eden enerjilerin, güç 

çekişmeleri ve baskı yaratacak enerjilerin 

işbaşında olacağını gösteriyor. Akşam 

saatlerine doğru Ay-Jüpiter karesi de 

etkinleşmeye başlıyor. Tetiklenmiş olayların 

etkisi büyüyor, genişliyor. Gece geç saatlerde 

Ay-Venüs karesi de etkinleşmeye başlıyor. Her 

türlü iş ve girişimlerimizde, ilişkilerimizde 

dikkatli olmamız gereken bir gündeyiz…" 

Öner Döşer  

 



İstanbul'da günün 2.yarısında 

bölgesel yağmur geçişleri 

bekleniyor, 15 derecelerde, gri ve 

rüzgarlı, bu hava üşütür. Yarın ve 

c.tesi de griyiz, bölgesel yağmurlar olur. 

20'sinden önce ısınmaz. 

Havayı Koklayan Adam 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz... 

- Decoding The QURAN.. 

- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ " 

- "Sigaraya karşı yeni umut: Manyetik alan  

- Akıl parayla satın alınır mı? 

- Kinetic light sculptures created by British 

artist and physicist, Paul Friedlander 

- Sosyalleşmek beyne iyi geliyor 

- Kendisi geçici, etkisi kalıcı 

- Zaman'ın dershane çıkışı gündemi sarsacak!  

- Kadın beyni erkek beyninden iyi çalışıyor!  

- İki farklı iWatch geliyor  

- Gebelikte spor bebeğin daha zeki olmasını 

sağlayabilir  

- Cilt bakımında muhteşem yenilik  

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 
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