
 
09/01/2014, PERŞEMBE 

@AhmedHulusi: Yaşadıklarından ders 

almayıp, duygularıyla yaşamına yön veren, 

yanmaya mahkûmdur. Başkalarına ibret olmak 

için vardır. İbret al ibret olma! 

@AhmedHulusi: Dünyasında cehennem ateşi 

sönmemiş ego/benlik/nefsaniyet sahipleri, için 

için yanmaktan, asla #aşkı yaşayamaz, şarab-ı 

tâhiri içemez. 

@AhmedHulusi: When every day is a new 

beginning, a new #opportunity for renewal, 

why waste your #life repeating the things from 

#yesterday? 

@AhmedHulusi: To say 'I purely believe' is 

admittance of your purity. Let your #faith be 

formed by your #knowledge & #intellect not 

your purity. 

@Gulmisalim: Ne bilir aşk ateşini, 

beğendiğiyle birlikte olan. Beğenen, bıkar işine 

bakar; aşık bereberken bile yandıkça yanar! 

Ölçü budur işte sevgide. Retweeted by Ahmed 

Hulûsi 

@AylinERK: Soru sormayı yasaklayanlardan 

kaçın ve uzak durun! MATERYALIST 

MUSLUMANLIK #haber @AhmedHulusi 

http://www.pressturk.com/dunya/haber/140912

/ 

ahmet-hulusi...materyalist-muslumanlik.html …  

 

AHMED HULÛSİ KURÂN’I NEDEN 

ANLAMIYORUZ? 

http://www.pressturk.com/dunya/haber/140982

/ 

ahmet-hulusi-

kur%EF%BF%BD%EF%BF%BDn 

% E2%80%99i-neden-anlamiyoruz.html  
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İNSAN RUHU ÜZERİNE AÇIKLAMALAR 

Sevgili Blog Okurları, "Ruh" kelimesi ile 

anlatılmak istenen mana insanlık tarihi 

boyunca hep çözümlenmeye çalışılmış ve 

gerek bilim adamları, gerekse her devrin 

âlimleri bu konuyu sorgulamış, çeşitli 

araştırmalar yapmış ve ruhun ne olduğunu 

kavramaya çalışmışlardır... Kanımca, "Ruh"un 

işaret ettiği manayı anlamak için öncelikle 

beynin çalışma sistemini iyi bilmek gerekli. 

Çünkü; beyin ruhu üretmektedir. Dolayısıyla, 

ilk önce anlamamız gereken çok önemli bir 

nokta var: Ruh'un ilk olarak nasıl oluştuğu? 

Daha sonra ise, bu "ruh" adı ile anlatılanın 

özelliklerinin neler olduğu ve kaç kısımdan 

meydana geldiğidir. Ruhun nasıl yapılandığını 

özellikleri ve kısımlarını detaylı bir şekilde 

açıklayan Araştırmacı-Yazar Sayın Ahmed 

Hulûsi'nin "İnsan Ruhu Üzerine Açıklamalar" 

adlı makalesini Siz değerli okuyucular ile 

paylaşmak istiyorum.. "Ruh" ile anlatılmak 

istenenin ruhunu anlamak için yazılmış bu 

harika yazının bizleri aydınlatması dileği ile.. 

AFY  

http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/insan-ruhu- 

uzerine-aciklamalar-45305 

http://blog.milliyet.com.tr/insan-ruhu-uzerine- 

aciklamar/Blog/?BlogNo=443561  

 

Siber Alemden... 

@Gulmisalim: Sevdiğinin gerçek değerini 

yitirdiğinde anlayacaksın. Beğendiğini yitirmek 

üzer seni belki birkaç gün. Sevdiğini yitirmekse 

yakar ömür boyu 

@sufafy: Aşık öyle olmalı ki, üstüne kibrit 

atılsa alev alev yanmalı.. 
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@sufafy: Sevmek bir başkasının hayatında 

kendini bulmak, Aşk ise yanmaktır. Kül 

oluncaya kadar. 

@sufafy: Zafer v yenilgileri çok iyi analiz 

etmek gerekir. 

@sufafy: Sık sık ceza vermektense bir defa 

vermek v onu uygulamak daha gerçekçi olur. 

@sufafy: "Edepli edebinden susar, edepsiz de 

ben susturdum zanneder." Mevlana 

@sufafy: Allah için kardeş olanların sevgisi, 

sebebi dâim olduğu için devam eder. Hz. Ali 

(R.A.) 

@newsoy: "Her kes kendi tercihinin sonucunu 

yasar." A.H. 

@AnlaArtk: Kavgası olan cehennemindedir! 

Cennet için yaratılmış olan, dünyasında, ne 

yana baksa CEMALULLAH seyrindedir 

kavgasız, huzur içinde. 

@AylinERK: Bilmek olmak değildir. 

Olmaya bak, olmaya. Yunus Emre 

@beyzazapsu: Ölmeyen Rabbini Göremez . 

@hadisler 

@beyzazapsu: Beşeriyet kanatları ile Uluhiyet 

kudsiyetine uçulmaz ! @DosttanDosta 

@beyzazapsu: Hidayet , Dalalet bilmez. 

Işığın ise karanlıktan haberi yoktur. 

@ayhanmag: Çekimler başladı, X Factor 

Türkiye Hayırlı olsun, Sevgi ve Birlik getirsin :) 

@mustafaceceli 

@ayhanmag: pic.twitter.com/AYwMDRLuMJ 

@iyiTweet: ''Özlemle baş edemeyince 

hırçınlaşır kadın, acısını da özlediğinden 

çıkarır; özlenenin vay haline!'' /Love a Lot/ 

@iyiTweet: "Ne kadar farklı olursa olsun; 

Sana ait olmayana tenezzül etme. Ve ne kadar 

http://sufizmveinsan.com/pic.twitter.com/AYwMDRLuMJ


basit olursa olsun; Senin olandan asla 

vazgeçme." /C. Guevara/ 

@SerpilEfeoglu: Gerçekte kiminle 

konuşuyorsun.!!! pic.twitter.com/7DawV4lYyg 

@SerpilEfeoglu: Ölümden sonraya 

hazırmıyız.!!! 

Yaşamın Gerçeği pic.twitter.com/PuVma7cJXq 

@SerpilEfeoglu: "@nuraysayari: Geçmişte 

veya gelecekte yaşamak, yaşadığımız anı 

yaşıyamadığınızı geç farketmek çok acı bir 

kayıptır" 

@haykavi: Kalça çatladı, sözde demokrasi 

pofladı: 

Hamburg katliamı : 

pic.twitter.com/DdyngHTGV7 

@haykavi: Maddecilik anlayışı ile Tanrı 

anlayışı öldü 

HayyAllah 

http://www.pressturk.com/dunya/haber/140912

/ 

ahmet-hulusi...materyalist-muslumanlik.html#. 

Us1yzBzXI9g.facebook … 

pic.twitter.com/qiyYZSIwrB 

@birsenkalali1: Allah has created man as the 

vicegerent of earth and has adorned him with 

His own names and attributes! @ahmedhulusi 

@birsenkalali1: 

http://www.trtturk.com.tr//haber/sigara- 

yasagi-ise-yaradi.html … Sigara yasağı işe 

yaradı 

@ncaki2007: BEYİN gücüyle kontrol ettiği, 

takma robot bacağıyla yürüyor!... 

http://www.youtube.com/watch?v= 

nGmIS9YeuuQ … 

@BilinceErisim: Kolaylık, neşe ve ihtişamla. 

Bilinç ve farkındalığa katkı olması için sonsuz 
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olasılıklar nelerdir? 

Retweeted by Sinem Ceceli 

@KitapveKalem: Cahil insan, davul gibidir. 

Sesi çoktur, fakat içi boştur. Mevlana 

Retweeted by Gülben 

@Wave1111: the cells in your body react to 

everything your mind says. negativity brings 

your immune system down. 

http://fb.me/28HiRz3uz 

@erkuter: The Spirit of the Quran and the 

Women in Islam 

http://www.ahmedhulusi.org/en/articles/the- 

spirit-of-the-quran-and-women-in-islam.html … 

@AhmedHulusi 

@erinainayet: “Ya günahlarımız alnımıza 

yazılsaydı?” İmam-ı Azam  

 

 
 

“Mizacınız sizi kilitler!”  

Ahmed F. Yüksel 

 

 

 

 

"ŞUURUNDAKİ MEHDİ'YE KARŞILIK 

BEDENİN DECCAL OLARAK SENİ 

BEDENSEL İSTEK VE ARZULARA DAVET 

EDİYOR... {1/5} 
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Halbuki bu beyinde otomatik çalışan bir sistem. 

Eğer herhangi birşekilde, ya tamam yiyiyorum 

içiyorum seks yapıyorum uyuyorum bilmem ne 

yapıyorum da, ama bunların hepside 

hayvanlara ait özellikler. Yani benim insan 

kelimesiyle etiketlenicek yanım neresi?? Ben 

neyim? Ben sadece yiyip içip çiftleşen uyuyan 

ve bir süre sonra yok olacak olan bir 

hayvanmıyım sorusunu düşünmeye başlarsan, 

işte bu ikinci beyin sende hükümdarlığını 

sürdürürken kaçamak olarakta gizlide saklıda 

kendine araştırma kapısını açar! Bunun içinde 

burda sana yol gösterici 2 yol var. Ya sana 

bunun ötesini anlatan bir takım zevâta 

inanacaksın. İnanmak zorundasın çünkü 

bunun herhangi bir materyal olarak önüne 

getirilip konması, üstünde çalışman mümkün 

değil. Soyut bir kavram çünkü. Yada eğer 

21.yüzyılın başlarında dünyaya gelmişsen, o 

zaman da bilimsel olarak kesin tespit edilmiş 

realitelere dayalı olarak düşünüp sorgulamaya 

başlayacaksın. 

Şimdi biz işin inanma yönünü bir yana koyup 

bilimsellik üzerinden olaya bakalım. Şimdi 

bilimsellik üzerinden baktığımız zaman ilk 

olarak karşımıza çıkan realite, beynimizin 

içindeki gördüklerimizin yaşadıklarımızın hepsi 

beynimizin içindeki hologram dünyada oluyor, 

dünya sahnesi bir tiyatro gibidir sözü üzere, 

gerçekten bu bütün gördüklerimiz 

yaşadıklarımız herşey bir tiyatro sahnesi, ve bu 

sahnede beynimizin içinde. 

Tamamen birbirinden ayrı birbiriyle alakası 

olmayan kozalarız. (yazının devamı...) 

Üstad Ahmed Hulûsi  

 

İnsan-ı Kamil Tevrat başlığından... 

Tıpkı: Resulullah S.A. efendimiz de, 

kendisinden başkasının kabul edemeyeceği 

bazı şeyleri gizlemekle emrolunduğu gibi.. 

http://sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/bedenselistekvearzular2.html


Bunu, kendisine istinaden rivayet edilen bir 

hadise dayanak söylüyoruz; şöyle buyurdu: - 

“Miraca götürüldüğüm gece, bana üç ilim 

verildi: a) Bir ilim idi ki; gizlenmesi için benden 

söz alındı.. b) Bir ilim idi ki; tebliği arzuma 

bırakıldı.. c) Bir ilim idi ki; tebliği ile 

emr’olundum..” Gizlenmesi için, kendisinden 

söz alınan ilim: İlâhi sırlardır.. Bütün bu sırları 

tümden Allah-u Taâlâ Kur’an’a yerleştirdi 

(yazının devamı...) 

 

2014 0cak ayının Yıldız konumları ve etkileri 

http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/ 

ocakayi2014.html 

Astrolog Nuran Tuncel 

 

"#HergunYeni Bilgi 

"İnsanların % 90'ından fazlası bir zamanlar en 

iyi arkadaşım dedikleri birisi ile artık arkadaş 

değiller." 

 

Perşembe günü ilk saatlerinde henüz Koç 

burcunda ilerleyen Ay, sabaha karşı saat 

04:23’te Boğa burcuna geçiyor. Sakinlik ve 

durağanlık arzusunda olacağımız bir gündeyiz. 

Ülkemiz astroloji haritasının kalabalık gruplar, 

Meclis, yöneticilerle ilgili alanı 

hareketlecneceğinden, bu konularla ilgili bazı 

gelişmeler yaşanabilir. Ay-Neptün altmışlığının 

etkin olacağı sabah saatleri karşılıklı anlayış, 

bütünleşme, sevgi ve affedicilik temalarını 

hatırlatır cinsten. Bu uyumlu açının yumuşatıcı 

etkilerine ihtiyacımız olacak. Çünkü gün 

boyunca Mars-Jüpiter karesi, siyaset 

arenasında rekabet ve çekişmenin dozunu 

yükseltebilir. İş ve finans dünyasında, 

http://sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/tevratbasligindan.html
http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/ocakayi2014.html
http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/ocakayi2014.html


ekonomide bazı sert hareketlere ve 

beklenmedik gelişmelere sebep olabilir. 

Şiddetli fanatik eylemlere davetiye çıkarabilir. 

Özellikle de etkin güneş aktiviteleri ve 

jeomanyetik aktivitelerle çakışırsa! 

Öner Döşer 

 

İstanbul pazartesiye kadar yine 

yağış alamıyor. Bugün parçalı 

çok bulutlu, 10-11 derece. 

Rüzgar kuzeyli orta kuvvette. 

Şimdiden h.sonu programı yapanlar açık 

havayı değerlendirebilir, güneş görülür. 

Havayı Koklayan Adam  

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz... 

- Decoding The QURAN.. 

- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ " 

- "Universe measured to 1% accuracy By 

James Morgan 

- Tehlikeli dış oyun 

- Büyük dış oyun (2) 

- Düalite  

- Vücudunuzun ısısını kakaoyla yükseltin 

- Bu besinler karaciger dostu 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 
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