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BismillahirRahmanirRahıym
@AhmedHulusi: Rüyada bir kişinin asker
kıyafetiyle görülmesi, kişinin ehilse ricâli
gaybtan üzerindeki mertebe seviyesinden
yardım aldığına işaret edermiş.
Ahmed Hulusi Official Website
http://www.youtube.com/user/Ahmed
HulusiOfficial?desktop_uri=%2Fuser
%2FAhmedHulusiOfficial &app=desktop

BEYİN-RUH İLİŞKİSİ ve ÖLÜM
Sevgili Blog Okurları, "Beyin" konusunda bilim
adamlarının en çok üzerinde durduğu
noktalardan bir tanesi "bilinç", "ruh"konularıdır.
Bilinç, nedir? Beynin neresindedir?... Ruh
nedir? Nasıl oluşur? gibi sorgulamalar ile ilgili
cevaben pek çok deney ve araştırma
yapılmakta ve halâ da yapılmaya devam
edilmektedir. "Beyin", yaydığı dalgalar ve
içerdiği manalar açısından muhteşem bir
yapıdır. Beynin ürettiği elektromanyetik ışınım
ile anne karnında özellikle 120. günden
itibaren ürettiği bir dalga vardır ki, bu oluşum
halinde olan o canlı yapı için çok önem teşkil
etmektedir. O da; "ruh" diye adlandırılan,
bugünkü bilimsel açıklaması ile holografik
ışınsal bedendir... Beynin yaydığı ve
oluşturduğu manalar açısından bu inanılmaz
frekansları çok güzel ve net olarak tek tek
anlatan Araştırmacı-Yazar Sayın Ahmed
Hulûsi'nin "Beyin Ruh İlişkisi ve Ölüm" adlı
makalesini Siz Okurlarla paylaşmak istiyorum.
Umuyorum ki bu makaleyi okuduktan sonra

"ruh" hakkında çok kapsamlı bir bilgiye sahip
olacaksınız. AFY
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/beyin-ruhiliskisi
-ve-olum-44831
http://blog.milliyet.com.tr/beyin--ruh-iliskisi
-ve-olum/Blog/?BlogNo=443107

AHMED HULÛSİ... BEYİN-RUH İLİŞKİSİ ve
ÖLÜM
http://www.pressturk.com/dunya/haber/140726
/
ahmet-hulusi...beyin-ruh-iliskisi-ve-olum.html

Siber Alemden...
@zarahayranlari: ..:: ZARA & Mustafa Ceceli |
Taht Kurmuşsun Kalbime ''TRT 2014 Yılbaşı
Özel''
https://www.facebook.com/photo.php?v=10153
67
7682840352¬if_t=video_processed …
Retweeted by GÜLMiSÂL
@AnlaArtk: Kurabiyelere #tapınıp sonra da o
kurabiyeleri yerlermiş, #Allah'ı bilmeden önce!
Sizin kaç kurabiyeniz var?
http://download.ahmedhulusi.org/download/
pdf/sisteminseslenisi2-kac_kurabiyen_var.pdf
… Retweeted by GÜLMiSÂL
@beyzazapsu: Ve Ben; Dilek tutmadım hiç.
Hep dua ettim Ömrün ömrüme nasip olsun
diye . Mevlana Retweeted by Atasay Kamer
@sufafy: Beğeni aşkı tetikleyemez. Aşkı
ancak Aşk tetikleyebilir.
@sufafy: Aşık olan yanar her yeri de yakar.
@sufafy: İnsanlar, insanların içinde ‘İnsan’lara

hasret yaşarlar. /Özdemir Asaf/
@sufafy: Bir sey bilindigi halde bilinmiyomus
gibi davranmak, bilmekten daha faziletlidir.
@beyzazapsu: Body Atlas Reveals Where We
Feel Happiness&Shame Beden Atlasında
Mutluluk ve Utanç hissettiğimiz alanlar
açiklanıyor http://tpt.to/a49j8Nb
@beyzazapsu: VEDUD-Cazibeyi, çekim
gücünü yaratan. Salt karşılıksız, çıkar
beklenmeyen sevgiyi var eden. Her sevenin,
sevdiğinde sevdiği gerçekliktir!A.H
@beyzazapsu: Beyin yeniyi sever
@beyzazapsu: İsimlerin değişmesi,işaret ettiği
manayı değiştirmez.
@beyzazapsu: Esma ile işaret edilen mana
nın algılanışına Varlık diyoruz.
@AylinERK: İnsan, dostunun yaşayış
tarzından etkilenir. O halde her biriniz dost
edineceği kişiye dikkat etsin! #Hadis
@AylinERK: Ego, ister ki; hep tek! olsun, bir
tek o sevilsin,sevsin,bu yüzden herşeye kanar
da kandırır da, paylaşmayı sevmez, şımarık bir
çocuktur o.
@AylinERK: Kalp ise; hakiki anlamda TEKi
seyreder;samimmidir,dürüsttür gönlü
geniştir,herkesi kucaklar,herkese huzur ve
sevgi yayar..
@yenileyicibakis: @AhmedHulusi RİCALİ
GAYB (Allah'ın gizli görevli
ordusu)http://www.ahmedhulusi.org/yazi/ricaligayb-hakkinda.htm …
@birsenkalali1: Fethullah Gülen'in rüyası ve
Başbakan Erdoğan | Timetürk Haber
http://www.timeturk.com/tr/2013/12/30/fethulla
h-gulen-in-ruyasi-ve-basbakanerdogan.html#.UsSA75IbQJG.twitter …
@birsenkalali1: YeniSafak - Mobil
http://yenisafak.mobi/yazarlar/AliNurKutlu/cem

aatkendini-imha-mi-ediyor/45747?ref=manset-5
…
@birsenkalali1: Ahmed Hulusi Official Website
- Misconceptions On The Islamic Way Of Life
(Sunnah)
http://www.ahmedhulusi.org/en/articles/miscon
ceptions-on-the-islamic-way-of-lifesunnah.html … @AhmedHulusi aracılığıyla
@birsenkalali1: "Allâh için” olmayan
beraberlikler er-geç son bulacak ve kişi bu
beraberliğinden dolayı pişman olacaktır! "
@AhmedHulûsi
@ayhanmag: Mutlu, huzurlu ve güzelliklerle
dolu, ÖZümüzü farkındalıkla yaşayacağımız
güzel yıllar dilerim. Sevgiyle :)
@mustafaceceli: Rt "@sinem_ceceli:
...sağlığımız için...!! pic.twitter.com/LIFIRJ9oVl"
@Niltakipte: bugün 'yeni yil duasi 2014'ü
yazdim. hurriyet kelebekte.
http://instagram.com/p/ijWgz2u7n1/
@MyDeenIsSuccess: #IslamEducation
Muslims dont worship the KAABA. It isnt God
either. They pray towards it to be united in 1
direction pic.twitter.com/zQU8kzwmYr
@SinanCanan: Alkolün beyindeki hedefi
frontal (ön) kortekstir. Frontal korteks de
"insanlığın" oturduğu yerdir...
@GSaslos: Eşeğe kanat taksan uçup gideceği
yer ahırdır. Anonim
@GSaslos: İnanmak istemeyeni hiçbir mantık
inandıramaz. Cenap Şahabettin
@enisguller: İçindeyken rüyalar gerçek
gibidirler ama uyandığımız da bir gariplik
olduğunun farkına varırız. &Inception"

@novapbs: Our sense of smell is more
complex than we'd ever imagined.
http://to.pbs.org/1cpEiIH #NOVAnext
pic.twitter.com/Z8thKLaGqn
@novapbs: Our sense of smell is more
complex than we'd ever imagined.
http://to.pbs.org/1cpEiIH #NOVAnext
pic.twitter.com/Z8thKLaGqn
@Soulseedzforall: Open yourself to the
world; you might be the magic the world
needs! http://tinyurl.com/mqh6w7m
@ilgincbirtespit: Pazartesi görünümlü
Perşembe yapmışlar...
@bmstf12: http://t.co/K8VMQjUZOh
‘Gerçeklerinle yüzleş, hedeflerini netleştir’
@aynurtutgac: İbret-i Müslüman Cemaat
İsrail ahlaksızlığı ile ahlaksızlaşırken Müminler
Allahın Ahlakı ile Ahlaklanıyor.
http://haber.stargazete.com/yazar/mene-tekelufarsin-ha/yazi-823825 …"

“Mizacınız sizi kilitler!”
Ahmed F. Yüksel

"ÜSTAD AHMED HULÛSİ'NİN
SOHBETİNDEN YANSIMALAR. 7/7
Toplumun seni övmesi sana zevk veriyorsa,
toplumun seni yermesi seni üzüyorsa sen o
toplumun bir kölesisin! Toplumun seni övmesi
sana verilen bir havuç, toplumun seni
yermeside sana vurulan bir kırbaç. Sende o
havuçla kırbaç arasında 4 nala koşuyorsun.
Dilin bir karış dışarıda aman şu işide yapayım
aman şu işide bitireyim şunu da kazanayım
şunu da yapayım şunu da alayım bunu da
biriktireyim, bu kaygılardan bu dertlerden bu
sıkıntılardan arınmış hürriyetini almış Mevlana
büyük adam, Yunus çok büyük, hele hele
"Sevgili Peygamberimiz"! canım sen büyüklük
masallarıyla devam et. Birgün gözün açılıp
bunların hiçbirisi kalmayıp tek başına kaldığın
zaman, o dünyadakilerin hepsi ortadan kalkıp
gittiği zaman, o yıldızlar gökten yere düştüğü
zaman! Kıyameti anlatıyor Kuran'daki birçok
yerde kıyameti anlatıyor. Hangi kıyameti?
Senin kıyametini anlatıyor! (yazının devamı)
Üstad Ahmed Hulûsi

Sus Gönlüm..
Sus gönlüm, bu kışın bahara dönünceye
kadar. Bu gece, gündüz oluncaya kadar. Uzak
yollar, yakınlaşıncaya kadar. Bu sıkıntının
ardından, ferahlık gelinceye kadar. Ve
yüzümüz vuslat gözyaşlarıyla ıslanıncaya
kadar sus.
Sus gönlüm, seni senden daha iyi bilen
Rabbinin hükmü vuk'u buluncaya kadar. Senin
nasibin sana ulaşıncaya kadar,
ulaşmayanlarınsa senin nasibin olmadığını
anlayana kadar sus.
Sus gönlüm, onun geleceğini görünceye kadar.
Acının bala dönüştüğünü farkedinceye kadar.
Onun gönlünün senin gönlüne muhabbet
düğümüyle bağlandığını görünceye kadar.

Sus gönlüm, sebepler var edilinceye kadar.
Bahaneler oluşuncaya, birbirimizin nasibi
oluncaya kadar sus.
Şemsi TEBRIZI HZ.

2014 0cak ayının Yıldız konumları ve etkileri
http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/
ocakayi2014.html
Astrolog Nuran Tuncel

"#HergunYeni Bilgi
"Çok okuyan değil,çok gezen bilir çünkü görsel
hafıza herzaman daha kalıcıdır..
pic.twitter.com/dHoiNAxnXx"

"Perşembe gününün büyük çoğunluğunda Ay
Oğlak burcunda ilerliyor. Ay ülkemiz astroloji
haritasının 7. evinde ilerleyeceğinden, diğer
ülkelerle ilişkiler, açık düşmanlıklar, davalar,
duruşmalar, anlaşmalar gibi konular gündemde
önemli yer tutabilir. Sabah erken saatlerde
henüz etkin olacak Ay-Satürn altmışlığı,
duygularımızı kontrol edebilme ve disipline
olabilme şansımızı arttırıyor. Öğle saatleri
civarında etkin olacak Ay-Venüs kavuşumu,
aşk ve ilişkiler açısından olumlu enerjiler
taşıyor. Bu kavuşum gerçekleştikten sonra
13:11’de Ay boşluğa giriyor ve günün geri
kalanında boşlukta ilerliyor. Bir şeyler belirsiz
ve kararsız kalabilir, ama yine de Ay-Venüs
kavuşumunun ılımlı enerjisi gün boyunca
bizimle birlikte olacak. 19:02’de Ay Kova
burcuna geçiyor. Toplumsal ve entelektüel
temaların, insani konuların ön planda olacağı
bir gecedeyiz."
Öner Döşer

İstanbul hem yağışa, hem de
güneşe hasret, ama ikisi de yok.
Hava bulutlu, yarın da pek
açmıyor. H.sonu bulutların
yanında sis de olur. Pazardan itibaren adım
adım güneş görmeye başlarız.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- Decoding The QURAN..
- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ "
- "Neuroformat İle Muhteşem Bir Dönüşüm
Yaşayın"
- Diyanet'ten imamlara seçim yasağı
- Mehmet Şevket Eygi: Başbakan çok sabırlı
davrandı
- "Beta enfeksiyonu takıntı nedeni"
- Alzheimer hastalarına E vitamini
- Dünyanın en gelişmiş robotu Google’ın
- Welcome to 2014! Frankfurt New Year's Eve
- Silvester in Frankfurt
- Akıllı telefonlarda yurt dışı seçeneğine ek
maliyet
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

