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@AhmedHulusi: #KURANI NASIL
OKUMAMIZA VE ANLAMAMIZA yol gösteren
ana yazı, düşünülesi âyetler ve
#esmâulhüsnanın manâsı. Düşünene!
http://www.ahmedhulusi.org/kitap/
kuranin-sirri.htm …
@AhmedHulusi: Sonunda pişman olmak
istemiyorsanız, duygularınıza hitap edenlerden
sakının. İnsan aklıyla farklıdır. Aklınıza
hitabedene yakın olun.
@AhmedHulusi: Yarattı #insanı (bedenini)
pişmiş kuru balçıktan (elementler). #Rahman
14 #Kuran Çözümü
pic.twitter.com/bN0YU481HC
@Gulmisalim: #İnsan #Allahı sevmek ve
seyretmek için vardır! Yeyip içme ve ötesi ise
tüm mahlûka aittir. Tüm #esmâulhüsnanın
açığa çıkışı "İnsan"dadır. Retweeted by
Ahmed Hulûsi
@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
@AhmedHulusi: The fear of losing is an
inseparable component of wanting to own! To
#love without wanting to possess is Paradise your fears are your Hell

Ahmed Hulusi Official Website
http://www.youtube.com/user/AhmedHulusi
Official ?desktop_uri=%2Fuser%2F
AhmedHulusi Official&app=desktop

İNSANIN OLUŞUMU
Sevgili Radikal BlogOkurları,
Acaba kaçımız kendimize şu soruları
sormuşuzdur: "Ben" dediğim bu varlık ne?",
"Ben sadece et kemikten oluşmuş madde
bir yapıdan mı ibaretim?", "Ruhum nasıl
oluşuyor?", "Bilincim beynimde nerede?",
"Bilinç ile Şuur arasındaki fark nedir?"...
Muhakkak ki bu soruların yanıtları düşünen ve
sorgulayan insanlar için çok önem
taşımaktadır. Çünkü bu sorular ve onlara
verdiğimiz cevaplar, bizim hakiki anlamda kim
olduğumuzu da ortaya koymamıza ve yaşam
gayemizi netleştirmemize yardımcı olur.
Şartlanma ve değer yargıları ile şekillenmiş
düşünce kalıpları ile davranış ortaya koyan bu
bedenden ibaret bir yapı olmadığımız, bilim
tarafından da çok derinine incelenip, açığa
çıkmıştır. Beden dediğimiz yapının her türlü
işlevi beyin tarafından gerçekleşmektedir.
Beyin ise, her şeyin aslı olan enerjinin
titreşiminden açığa çıkan bir frekans yumağı,
bir decoder, ruhu meydana getiren bir yapıdır.
Sevgili Okurlar,
Sadece bedenden ibaret olmayan insan olan
bu yapıyı derinlemesine anlamak için ve
yukarda ki sorgulamaların yanıtlarını
bulacağınızı düşündüğüm Araştırmacı-Yazar
Sayın Ahmed Hulûsi'nin çok özel bir yazısını
Sizlerle paylaşmak istiyorum.
Bizi bize anlatan "İnsanın Oluşumu" adlı bu
yazı ile umarım kendimizdekileri keşfetme
imkânı oluşur. AFY
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/insanin
-olusumu-45202

Niçin "Data"?
http://blog.milliyet.com.tr/nicin--data-/Blog/?BlogNo=443216

AHMED HULÛSİ...İNSANIN OLUŞUMU
http://www.pressturk.com/dunya/haber/
140837/ahmet-hulusi-...insanin-olusumu.html

Siber Alemden...
@sufafy: Hakkında hangisinin daha hayırlı
olduğunu bilmediğim için darlık veya bolluk
günlerinin hiç birine aldırış etmedim. Hz.Ömer
@sufafy: Sufiler Allah'ın kendisinden
başkasını istemezler. Onlar nimeti değil,
bahşedeni; halkı değil, halik'i isterler. Â.Geylani
hz.
@sufafy: Ay doğmuyorsa yüzüne, güneş
doğmuyorsa pencerene, kabahati ne güneşte
nede ayda ara. Gözlerindeki perdeyi arala.
Mevlana
@AnlaArtk: Samimiyet de karşılıksız
kalmayacaktır, hiyânet de; velev zerre kadar
olsun! Hak karşılığını verir; gâfil, kul yaptı
sanır!
@AnlaArtk: Kabul de red de ancak o şey
kapsamlı bilinirse ciddiye alınır. #İslâm
hakkında konuşmak belli bir temel bilgi ister:
http://www.ahmedhulusi.org/kitap/dinintemelge
rcekleri.htm …
@AnlaArtk: Rüzgârın esişinden yağmurun
gelişini hissetmiyor musunuz, demiş hz #isa.
Bulutlardan, esecek kasırgayı farketmek gerek!
@newsoy: "Akli olmayanin imani yoktur"İIman
etme geregini sana akıl bildirir. İman ettiginde
ise beyin, aklı devreye sokmaz. İmanda akla
vurma yoktur.
@AnlaArtk: Ne olduğunu bilmediğin şeye
iman etmiş olmazsın! Lafa değil mahiyetine

iman edilir. #kurana iman, içindekiler
bilindikten sonra olur.
@beyzazapsu: The Observation Of His
Knowledge
With His Knowledge İn His Knowledge
With @mustafaceceli and @AhmedHulusi
Session11
http://www.ahmedhulusi.org/en/videos/
@beyzazapsu: Kitabı yazan yazarken
yalnızdır , okuyan da okurken @Elif_Safak Elif
Şafak @istanbulmodern_ de okurları ile
buluştu. pic.twitter.com/eHAkzFpcIw
@muratcelikocean: Yarattı insanı (bedenini)
pişmiş kuru balçıktan (elementler).
http://okyanusum.com/guncel/yaratti-insanibedenini-pismis-kuru-balciktan-elementler/ …
@AylinERK: Bir menfaat için yapılan iyilik,
iyilik sayılmaz. Hazreti Ali
@AylinERK: Insan dostunun huyunu alır.
Hz.Mevlana
@AylinERK: Önyargı; arı soktu diye bal
yememektir. Doğan Cüceloğlu
@AylinERK: Bir şeyleri değiştirmek istiyorsan
düşünceni değiştir. Düşünceni değiştirmek için
de düşünceni değiştir:)
@birsenkalali1: Hazret şöyle buyurdular:
"Kendi asrının üstünü olan Meryem'dir. Kızım
Fatıma, geçmiş ve gelecekteki bütün
kadınların en üstünüdür"
@birsenkalali1: Allah, namazı kibirden
uzaklaşmanız için farz kıldı. Hz Fatıma
@birsenkalali1: Kontrol dışı her davranış ilme
itaatsizlitir!
@GSaslos: “Dokunamadığın noktalardan gelir
yaşamın anlamı.” Hani - Oruç Aruoba

@esin_tezer: "I am MUHAMMADAN"
@AhmedHulusi
http://www.youtube.com/watch?v=Up1y8LPYH
so … http://www.ahmedhulusi.org/en/
@emelaydemir_: Beyindeki bağlantı haritası
sayesinde hepimiz tek ve ayrı bireyler olarak
yaşamımızı sürdürüyoruz.
http://okyanusum.com/makale/insan-beynikac-gb/ …
@eyupcansaglik: http://Herkul.org
editöründen
barış mektubu açıklaması Türkiye Haberleri Radikal
http://www.radikal.com.tr/turkiye/herkulorg_
editorunden_mektup_aciklamasi-1169284 …
@radikal aracılığıyla
@NurferNur: Hep aynı olaylarla
karşılaşıyorsun, çünkü sende hiçbir şey
değişmiyor Like attracts like. Benzer benzeri
çeker.
@NurferNur: Bağımlılık, özgürlükten
yoksulluğu gizlemek için boynumuza
geçirdiğimiz halkalar....
@NurferNur: Vision and reality are one and
the same thing. Görüntü ve gerçeklik tektir ve
birbirine özdeştir. D'Anna
@GeErgen: etkileyici bir kitap,her satırı bir
yüzleşme... Prof.Dr.Nevzat Tarhan
http://instagram.com/p/iw6f2_KCOy/
@KisaNotlar: Büyük hayalleri
gerçekleştirebilmek için önce onları ulaşılabilir
küçük parçalara bölmek ve bu süreci keyifli
hale getirmek gerekir.
@KisaNotlar: Hayatınızda olmasını istediğiniz
şeyler için, önce onlara yer açmanız gerekir.

@Soulseedzforall: Every step forward is a
step towards achieving something better than
your current situation. #BrianTracy
http://tinyurl.com/btbcr5e
@HergunYeniBilg: Bir sigara odasının tavanı
pic.twitter.com/FsJmJ4w7J6
@WomenOfHistory: Without Dreams
We reach nothing.
Without Love
We feel nothing.
Without God
We are nothing.
@WomenOfHistory: Stop being afraid of what
could go wrong and think of what could go
right.
@nytimes: The music they made
http://nyti.ms/1dtVDnP

“Mizacınız sizi kilitler!”
Ahmed F. Yüksel

"OLAYLARA HÜKMEDEBİLMEK NASIL
GERÇEKLEŞİR? (3/3)
YORUM: Mesela bir arkadaşımız geldiği
zaman ilk olarak ona merhaba Ahmed,

Mehmet, vs derim. Bu benim normal
davranışım.
ÜSTAD: Bu senin normal tâbiği şartlanman.
Ahmed'e Mehmed'e selam vereceksin pek
tabi. Ama "esselamun aleykum" derken,
"selâm" isminin mânasını idrak etmen gerekir.
Selam ismi selamete çıkma manasındadır.
Peki nerden selamete çıkma??
Terkip kayıtlarından selamete çıkma! Selam
isminin mânası ilahi isimlerde yüzmek gezmek
o mânalar içerisinde seyretme halidir.
Ancak bu da Allah'ı bilmekle mümkün olur!
(yazının devamı)
Üstad Ahmed Hulûsi

Tasavvuf 3 anlama gelir;
İlki marifet nuruna arif olmak ve vera halini
kaybetmemektir.
Ikincisi dış görünüşünü batıl olan şeylerden
uzak tutmaktır.
Sonuncusu ise kerametlerini gizlemektir.
Bisri Hafi

HASTA DEĞİL, SUSUZUZ..!
* Vücut su kıtlığı çektiğinde kandaki suyu
kullanırsa, YÜKSEK TANSİYON hastalığına
yakalanırız.
* Vücut su kıtlığı çektiğinde omurlardaki suyu
kullanırsa, BEL VE BOYUN FITIĞI hastalığına
yakalanırız.
* Vücut su kıtlığı çektiğinde kemiklerdeki suyu
kullanırsa, gut - atrit gibi romatizmal
hastalıklara yakalanırız.
* Vücut su kıtlığı çektiğinde akciğerdeki suyu
kullanırsa, ASTIM hastalığına yakalanırız.
* Vücut su kıtlığı çektiğinde pankreastaki suyu
kullanırsa, ŞEKER hastalığına yakalanırız.
* Vücut su kıtlığı çektiğinde midedeki suyu

kullanırsa, ÜLSER hastalığına yakalanırız.
* Bağırsaklarda su eksilirse, kabızlık meydana
gelir ve KOLON kanseri olma tehlikesi yaşarız.
* Hücrenin su eksikliği çok artarsa, beynimiz
hücreye oksijen göndermeyi keser. Oksijen
kesilmesi sonucunda da hücre
KANSERLEŞME sürecine girer !!!...
Hasta olmamak için vücudumuzu susuz
bırakmamalıyız.
Hasta değil susuzsunuz ...

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

"#HergunYeni Bilgi
" Kalp atışlarınız dinlediğiniz müzikle beraber
değişme özelliğine sahiptir."

"Pazar günü boyunca Ay Balık burcunda
ilerliyor. Ay ülkemiz astroloji haritasının 8.
evinde ilerleyeceğinden, yönetici ve idareciler,
ülkemizin geleceği, dış imajı, kaderiyle ilgili
konular gündemde önemli yer tutacak. Öğle
saatlerinde Ay-Plüton altmışlığının güç
destekleri ve dayanışmayı ifade eden enerjisi
devrede olacak. Akşamüzeri saatlerde AyGüneş üçgeninin uyumlu ve olumlu enerjisi bu
etkiyi daha da güçlendiriyor. Fikir ve
görüşlerimizi kabul ettirmek, onay ev destek
almak, önemli ve etkin pozisyondaki kişilerle
görüşmek açısından isabetli saatlerdeyiz.
Kadın erkek ilişkileri ve ebeveynlerle ilişkiler
açısından da öyle. Ay-Jüpiter üçgeninin etkin
olacağı gece saatlerinde destekleyici etkiler

daha da artıyor. Gece saatlerinde GüneşJüpiter karşıtlığı kesinleşiyor. Yüksek oktavlı
saatlerdeyiz! Jüpiter, güneş sistemimizdeki en
büyük gezegendir ve bu devasa büyüklüğüyle
neredeyse Güneş’e kafa tutacak gibidir.
Güneş-Jüpiter karşıtlığında bu enerjiyi had
safhada görebiliriz. Kibir ve büyüklenme
yönünde hareket ve jestlere şahit olabiliriz.
Güneş Vega yıldızıyla kavuşacak olduğundan,
lider ya da yönetici pozisyonundaki kişiler
kendi karizmalarını vurgulu bir şekilde
göstermek isteyeceklerdir. Bugünde, yapılan
küçük hareketler çabuk büyüyebilir. Boyunu
veya haddini aşma riskini işaret eden etkileri
de vardır bu karşıtlığın…"
Öner Döşer

İstanbul sisin ardından güneşe
kavuştu. Günün kalanında da
güneşi görür. Hatta yarın ve salı
da, ama hafta ortaları yine
bulutlanır. Bulutlar artıyor azalıyor ama yağış
gelmiyor. Bugün 11 derece.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- Decoding The QURAN..
- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ "
- "Sürüngen Beyninizi tanıyor musunuz? Nasıl
kontrol edebilirsiniz?"
- Yaşantı Yoluyla Dönüşmek
- Gıda ruh halimizi nasil etkiler (Bolum 1/2/3)
- HAFTALIK BURÇ YORUMLARI
Barış Özkırış'ın hazırlayıp sunduğu 6 Ocak
haftası burç yorumları için tıklayınız...
- İşte Fethullah Gülen'in ortalığı karıştıran o
mektubu

- Dünyanın en şaşırtıcı eğitim sistemi:
Finlandiya
- Maçtan önce birkaç sure dinliyorum!
- "Mekke'de huzur buluyorum"
- Yaşlanma, boşanma ve yozlaşmanın ortak
sebebi..
- En İyi 25 Kadın İcadı
- Mevlana rolünü Robert De Niro'ya teklif etti!
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

