04/01/2014, CUMARTESİ

@AhmedHulusi: Filmi seyrederken
bütünleşirsin oyunla oyuncularla; müdahale
etmek istersin ta ne zaman çekilmiş oyuna!
Bitince de kalırsın kendi dünyanda.
@AhmedHulusi: Senaryosu, rolleri,
kostumleri belli oyun seyredersin de hâlâ
sanırsın değiştirebilirsin senaryoyu! Salatalığı
domatese çeviremezsin!
@AhmedHulusi: Kral krallığını oynayacak,
casus casusluğunu! Oyun belli sonu belli! Belli
olmasa 1400 yıl öncede bilinir miydi bugünlere
dair olanlar?
@AhmedHulusi: Ârifsen seyredersin âlemi
kimseyi suçlamadan; niye patlıcansın da biber
olamadın; lâlesin de gül olamadın, diye! Teklif
var, suçlama yok!
@AhmedHulusi: Düşünebilen beyinler için
kader konusunun püf noktası: #Allah, insanı
kendi sıfatları üzerine yaratmıştır. Hayat, ilim,
irade, kudret, kelam
@AhmedHulusi: Ve de semi, basar. Kudret
iradeye tabidir, irade kadarıyla açığa çıkar
insandan. İrade ilme tâbidir, ilmi kadarıyla
açığa çıkar. İlim hayata
@AhmedHulusi: İnsanın ilmi ise fıtratına
dayanır yani yaratılış amacına dayalı
programına. İrade programa dayalı olarak
çalışır. Fıtrat ayetleri anlatır.
@AhmedHulusi: İradenin nasıl çalıştığını,
ilme neden nasıl tâbi olduğunu anlamak
isteyenler linkteki metni okumalıdır:
http://download.ahmedhulusi.org/download/
pdf/yazi/kitabullah.pdf …
@AhmedHulusi: #KURANI NASIL
OKUMAMIZA VE ANLAMAMIZA yol gösteren
ana yazı, düşünülesi âyetler ve
#esmâulhüsnanın manâsı. Düşünene!

http://www.ahmedhulusi.org/kitap/kuraninsirri.htm …
@AhmedHulusi: How sad it is for one who
has been created to #love & experience love
fully in every instant, to waste his life
ambitiously trying to "own"!
@AhmedHulusi: Your losing the moment &
destroying your future trying to "own" when
you're going to leave all behind. Only #love
can make you live paradise
@sufafy: NİÇİN DATA?
Seyre girdik... Seyredebildigimizce...
@AhmedHulusi
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/nicin-data44975 … Retweeted by Ahmed Hulûsi
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Niçin "Data"?
Sevgili Blog Okurları,
Beyinde bir bilgi-input veri tabanındaki mevcut
verilerle eşleşerek bir işleme girer ve o işlem
doğrultusunda da bir çıktı oluşur. Bu da şu
demek oluyor ki; herhangi yeni bir bilgi bizde
daha önce oluşmuş bilgi doğrultusunda anlam
kazanmaktadır. Dolayısıyla, özellikle
“mecaz”lar adı altında anlatılmış eski bilgi
girdileri ile yeni açılımlı bir bakış açısına dayalı
hakikatte anlatılmak istenen bilgilerin
anlaşılması epey zor olmaktadır.“Hakikat” adı
altında anlatılmak istenen bilgileri deşifre
etmek için ise beynin yeni bir açılıma ihtiyacı
vardır.Bu açıdan da, mecazlarla bizlere
anlatılmak istenen pek çok isim ve onun

beynimizde oluşturduğu manaların ötesine
geçmek adına öncellikle beynin sistematiğini
çok iyi kavramamız, daha sonra ona girmiş
eski kavram ve bunların bizde oluşturduğu
anlamları revize etmemiz gerekliliği
oluşmaktadır.Bu noktadan yola çıkarak, pek
çok temel ve önemli kelimeleri, açıklamaları ön
plana çıkaran ve tüm beyinlere yeni değerler
kazandıran Araştırmacı-Yazar Sayın Üstad
Ahmed Hulusi’nin ve “NİÇİN DATA” adlı
yazısını Siz Değerli Okurlarla paylaşmak
istiyorum.Beynimizin yepyeni ufuklara
ulaşması dileği ile. AFY
http://blog.milliyet.com.tr/nicin--data-/Blog/?BlogNo=443216
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/nicin
-data-44975

Siber Alemden...
@sufafy: İnsanın kendine güvenmesi, bilincini
kilitlemesidir.
@sufafy: Aşk yaşayanı diriltir.
@sufafy: Kimseden iltifat beklemeden
yapacağın şeyleri yap!
@sufafy: Fakirlik insanın değerini alçaltmaz.
@sufafy: Ümit, güvenlik yolunun başıdır. Hz.
Mevlana
@AnlaArtk: Samimiyet de karşılıksız
kalmayacaktır, hiyânet de; velev zerre kadar
olsun! Hak karşılığını verir; gâfil, kul yaptı
sanır!
@AnlaArtk: Rüzgârın esişinden yağmurun
gelişini hissetmiyor musunuz, demiş hz #isa.
Bulutlardan, esecek kasırgayı farketmek gerek!
@AnlaArtk: Et beyinliler, beyin ettir, derken;
bilimsel görenlerin, gördüğü beyni şimdilik
böyle! Ya "data" boyutuyla görebilsek!
pic.twitter.com/LhJVb5gKp6

@BurcuGnes: 2014'te yaşam en büyük, en
muhteşem güzelliklerde buluştuğumuz bir dua
olsun..
http://instagram.com/p/itfBg7MQr3/
@SerpilEfeoglu: "@haykavi: Makro Beyin
Evren, Mikro Evren Beyin
http://www.allahvesistemi.org/ahmedhuluside
kavramlar/B/microevrendirbeyin.htm …
Data(Evren-Beyin)
https://www.youtube.com/watch?v=BccJ4RIh
UGE&feature=youtube_gdata_player …"
@AylinERK: Kişinin çektiği tümmanevî azap v
ızdıraplar,pişmanlıklar hep altbilincin dürtüsü
doğrultusunda ortaya konan davranışlar
sonucu @AhmedHulusi
@AylinERK: If people look at the stars..
pic.twitter.com/KvDtpdwWpI
@AylinERK: The observation of His
knowledge with his knowledge in his
knowledge @AhmedHulusi
http://www.ahmedhulusi.org/en/videos/qasession11-with-mustafa-ceceli-and-ahmed-hulusi-theobservation-of-his-knowledge-with-hisknowledge
-in-his-knowledge.html …
http://www.ahmedhulusi.org/en/videos/
@AylinERK: "Rahmetin kapısı her an açık.
Senin kapın açık mı? Sen ona bak!" Sems-i
Tebrizi
@AylinERK: Düşünüyorum da..kalabalıkta
ezbere konuşmak & konuşulanı ezberlemek mi
yoksa kendine dönük yaşayıp, kendindeki
özgün olan orijini paylaşmakmı
@NurferNur: Üzüntünüz, sıkıntılarınız,
acılarınız, yaşadığınız her şey sizi uyandırmak
için kapınızı çalan dostlarınızdır aslında.

@cnnturkcom: Flaş "beyin ölümü" kararı...
http://www.cnnturk.com/saglik/beyin-olumune4yerine-2-hekim-karar-verecek …
@VolkanYucel: Tekrar tekrar yaşamak
istediğin bir yaşamı mı yaşamaya
yaklaşıyorsun? Yoksa yeniden yaşamayı
istemeyeceğin bir yaşamı mı yaşamaya?
Retweeted by Gülben
@enisguller: Okunacak en büyük kitap
insandır. Hacı Bektaşi Veli
@birsenkalali1: Bilinci bir şeye odaklamak
diğerlerine kör bırakır!
@birsenkalali1: Büyük Ustalar 11. Bölüm:
http://youtu.be/pNr_eCgko7U @youtube
aracılığıyla
@HepSahika: pic.twitter.com/E4gQJIQqtl
@Elif_Safak1: Star gazetesinde değerli Soner
Can ile söyleşimiz @stargazete An interview in
Turkey's daily Star newspaper
http://www.ajanspress.com.tr/Viewer/Press/Ne
ws
Viewer.aspx?t=Nzg5NQ%3D%3D&r=MQ%3D
%3D
&id=MzQ4MzQ3MjE%3D&all=MTgzNTY%3D&
b=
NzA1NTM0&s=MTgzNTY%3D …
@iyiTweet: Doğuştan çaresi olmayan bir
hastalığım var: Her gördüğümü insan
zannediyorum. /Yılmaz Erdoğan/
@AuroraCarlson: Study: Genomic changes
induced by Relaxation Response
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371
/journal.pone.0002576 … c:... Retweeted by
Deepak Chopra

@gafebesi: Güven tek kullanımlıktır!
Üstün Dökmen
@kgelisimim: Değmeyecek bir konu için;
elinizde tuttuğunuz ÖFKE, sıcak bir KÖMÜRE
benzer.
Yanan sizsiniz!
O zaman, ATIN... http://fb.me/19Ei6bwWt

“Mizacınız sizi kilitler!”
Ahmed F. Yüksel

"OLAYLARA HÜKMEDEBİLMEK NASIL
GERÇEKLEŞİR? (2/3)
Olaylara tâbi olmak? Senin belli bir tabii
terkibin var mı? Var. Bu tabii terkibin dediğimiz
şey beyinde ki çeşitli manalara dönük
açılımların sonucunda ve de şartlanmalar ile
alışkanlıklar dediğimiz şeyleri meydana
getiriyor mu? Bu şartlanmalar ve alışkanlıklar
içerisinde belli olaylarla karşılaştığın anda o
olaylara sen tabiyatın istikametinde, tabiyatın
istikametiyle olmak kaydıyla, alışkanlığın
neticesi olarak belli birer davranış ortaya
koyuyor musun? Koyuyorsun. İşte bu ortaya
koyduğun davranış, olayların sana
hükmetmesi denen şeydir! Peki olayların bana
hükmetmesi değilde benim olaylara

hükmetmem söz konusu olursa benim ne türlü
davranmam gerekir?? (yazının devamı)
Üstad Ahmed Hulûsi

-Paradigma...Önemli bir toplantıda cep telefonuyla bağıra
bağıra konuşan bir kişi garibinize gidiyorsa,
paradigmanızı değiştirmeden onu
değerlendirdiğiniz için, siz yanılıyorsunuzdur.
Örneğin; trende giderken, bir baba, 3 evladıyla
oturup, sürekli ağlayan çocuklarına hiç, susun,
demeden yolculuğa devam ettiğinde ; siz ona
ne gamsız adam, diyebilirsiniz. Ama sorsanız,
belki de onlar hastaneden geliyorlardır ve bir
saat önce çocukların anneleri ölmüştür ve eve
dönüyorlardır. (yazının devamı...)

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

"#HergunYeni Bilgi
" Farklıysan ilk seni görürler ve muhtemelen ilk
seni koparırlar.
http://t.co/x1YBnlrhrP "

"Cumartesi gününün büyük çoğunluğunda Ay
Kova burcunda ilerliyor. Ay ülkemiz astroloji
haritasının 8. evinde ilerleyeceğinden,
ortaklaşa kazanımlar, ödemeler ve harcamalar,
vergiler, alacak ve borçlar gibi finansal konular
gündemimizde önemli yer tutacak. Sabaha
karşı saatlerde etkin olacak Ay-Satürn karesi,
güne biraz sıkıntılı ve engellenmişlik hissiyle

başlayacağımızı gösteriyor olabilir. Saat
03:46’da kesinleşecek bu açı sonrasında Ay
boşluğa girecek ve günün büyük
çoğunluğunda Balık’ta ve boşlukta ilerleyecek.
Satürn ile kare açısının geciktiren, engelleyen,
bekleten enerjileri günün büyük çoğunluğunda
devrede olacak demektir. 18:58’de Ay Balık
burcuna geçiyor. Olayların akışına ayak
uydurmamız, olan biteni daha geniş
perspektiften bakarak anlamaya çalışmamız
isabetli olur Ay-Neptün kavuşumunun da etkin
olacağı gece saatlerinde. Ruhsal, manevi, ilahi
ve mistik konularla ilgilenmek açısından güzel
bir gecedeyiz."
Öner Döşer

İstanbul'da ne yağış var, ne
güneş. Bu h.sonu bulutlu.
Cumaya kadar tek yağış bugün,
öğlende kısa süreli çiseleyecek.
Bugün yarın 9-10 derecelerde. Hafta başı 1-2
derece artar.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- Decoding The QURAN..
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