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BismillahirRahmanirRahıym 

@AhmedHulusi: Your body after this 

biological body will be formed by the data in 

your #brain/spirit, it will be incorporeal, just like 

in the #dream state 

@AhmedHulusi: Allah birbirimize karşıda 

onlardaki sevgiden versin! Nefretten arındırsın 

bizleri. 

http://youtu.be/M-8LCsLfp4g 

@AhmedHulusi: İbadetten amaç, algıladığın 

her şeyde her an dilediği Esma özellikleriyle 

açığa çıkmakta olan TEK'i seyreyler hâlde 

olmaktır. 

@AhmedHulusi: TEK'i seyretmekten gaflet, 

tüm üzüntü, sıkıntı ve ötesinin getireceği 

cehennemî yanışlar; TEK'i seyir ise sonsuz 

mutluluğun kaynağıdır! 

@AhmedHulusi: Beynin farkedilen işlevleri, 

fark edilmeyen çalışmaları yanında çölde kum 

tanesi gibi kalır! 7 milyar beyninden açığa 

çıkan hepaynı beyinden 

@AhmedHulusi: Allah'a yakîn elde etmek 

isteyen beyin konusuna eğilsin ve beyni 

tanımaya çalışsın! Daha beyni tanımayan, 

onun yaratıcısını nasıl tanır! 

@AhmedHulusi: Sağdan soldan duyduğunu 

tekrar etmek asla iman değildir! Kelimei 

şehadet okumak, "şahidim" demektir! Neye 

şahitsin? Ne gördün? 

@AnlaArtk: Eğer namazda, okuduklarının 

manasını bilmiyor ve gereğini hissedip 

yaşamıyorsan farkın ne bundan? 

http://www.internethaber.com/herkes-namaz- 

kilan-robotu-konusuyor-645276h.htm …  
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AHMED HULUSİ... KADER KONUSUNDA 

BİLGİLER 

http://www.pressturk.com/dunya/haber/142453

/ 

ahmed-hulusi...kader-konusunda-bilgiler.html  

 

Siber Alemden... 

@Gulmisalim: Uzun sözün kısası, sevmek ve 

sevdiğinle öpüşmek neymiş efendim? Cevabı 

resimde: 

pic.twitter.com/lYYbFd54JI 

@Gulmisalim: Gerçekten sevmek, sevdiğine 

kul olmayı getirir! Sevdiğinin bakışıyla bakmak, 

hissettiğini hissetmek, ahlâkıyla ahlâklanmak! 

Peki öyle misin? 

@Gulmisalim: AH Bir, anlayabilsek! 

"İnsanlara şükür Allaha şükürdür" işaretinin 

göterdiği derin sırrı! İşte o zaman severdik 

sonsuz suretten bize Bakanı! 

@AnlaArtk: Zikir nedir, esma zikri ne yapar, 

zikir beyinde ne değiştirir, hepsi Hulusinin DUA 

VE ZİKİR kitabında sitesinde. Mürid, Allahın 

irade sıfatı 

@AnlaArtk: Beynin çalışma sistemini 

anlamadan tasavvufun marifetine eremezsiniz. 

A. Hulusinin beyin konusundaki sohpetlerini 

tavsiye ederim. Sitesinde. 

@AnlaArtk: Beyinden frekansların ihtiva ettiği 

bilgiye göre kelimeler oluşarak dilden açığa 

çıkar. Beyinden dile, data/frekanstan sözedir 

akış her an. 

@AnlaArtk: Zikirde isimler arapçadır çünkü 

onlar beyindeki belli frekanslardır. Muriyd 

isminin beyindeki frekansını hiç bir kelime 

vermez. Hepsi böyle. 
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@sufafy: Arife kemalat yakışır... 

pic.twitter.com/CmHs7GRxW4 

@sufafy: Başını örtme özgürlüğü olmalı... 

pic.twitter.com/OV4vIqeXYf 

@sufafy: Tebessümdeki sır! 

pic.twitter.com/kZnK80Y2zl 

@sufafy: Dünyalar farklıdır... 

pic.twitter.com/4M7Qfs7XiO 

@sufafy: Kullarım arasında imanını koruyan 

pic.twitter.com/dwoe2oE5ir 

@sufafy: Uveys el Karani kim? 

pic.twitter.com/uue1wYUsrC 

@sufafy: Kalpler katılaştı 

pic.twitter.com/VhvtYtuIXf 

@sufafy: Yüzü "Dünya" ya dönük kişi... 

pic.twitter.com/wm2zufuAm7 

@sufafy: Merhametli olan kazaniyor! 

pic.twitter.com/Ogl5L9Pstp 

@AylinERK: #Beynini #keşfet, gerçekliğini 

#keşfet. Beynin hakikatine #yolculuk... #video 

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

beynin-sirlari.htm ... @AhmedHulusi 

@AylinERK: Her #bilinç,ölümü( 

#biyolojikbedensiz yaşamayı)tadacaktır! 

#kuran AlİMRAN185 @AhmedHulusi 

Ölümsonrası bilinç seyahat 

http://m.youtube.com/watch?v=nftxdNM1gP4 

… 

@AylinERK: #Beynini #keşfet, gerçekliğini 

#keşfet. Beynin hakikatine #yolculuk... #video 

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

beynin-sirlari.htm ... @AhmedHulusi 

@AylinERK: #Hayalet uzuv ağrısı #sanal uzuv 

sinyal-görüntüyle dindirildi! 

http://neurosciencenews.com/phantom-limb 

-pain-neuroprosthetics-neurology-795/ 

… #neuroscience pic.twitter.com/pgyvKtC1Ly" 

@beyzazapsu: Hz. Ebubekir diyor ki; 

pic.twitter.com/Zqn52bZQVc 
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@beyzazapsu: Beynin muazzamlığı .. 

pic.twitter.com/2x2dw9mTVC 

@birsenkalali1: Nedüzeyde gelişme 

gösterirse,o düzeyde algılama freskansına 

sahip olur veo frekansa tekâbüleden varlıkların 

varlığınada şehâdet eder beyin AH 

@zaramuzik: Eğer siz kendinizi mutlu 

olacakkadar sevmiyorsanız,başkaları bu işe 

niye sıvansın?Başkalarının sizi mutlu etmesini 

beklemek bencillik. Ramtha 

@Ridvan__Yilmaz: 2386...Aişe (r.anhâ)'dan 

rivayet edildiğine göre, Rasûlullah (s.a.) oruçlu 

iken kendisini öper ve dilini emerdi. (265) 

pic.twitter.com/iaycRfaCM4 

@Ridvan__Yilmaz: "insan" a işaret eden bir 

haber 

http://www.star.com.tr/mobil/mobil 

detay.asp?Newsid=848869 …  

insansılara işaret eden bir haber 

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

ersun-yanala-sok-suclama-645213h.htm … 

@kolbasi_erhan: Soysuz adamlarla tartışma. 

Sonra onun kötü arzularını kendine çekmiş 

olursun. İmam-ı Gazali 

@enisguller: Kafeste doğan kuşlar , 

uçabilmenin bir hastalık olduğunu düşünürler. 

Jodorowsky 

@Saffet_eygi: Veli yada Mûdil, Mümin yada 

Müşrik, Önemli olan her açığa çıkışı v 

programı, yerinde ve mükemmel bir tasarım 

olarak görebilmektir. 

@hayrihi: Nemrudu vesvasiyle bitirdi sinek  

Firavun inadında boğulmadımı  

Hasedi ateşinde söndürdü felek  

Namerd gönüllerden kovulmadımı 
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@londrali: Yanlışa #devam ile #doğru nun 

elde edilmesi #asla #mümkün değildir 

@AhmedHulusi 

http://www.ahmedhulusi.org/kitap/yenilen/ 

yenilen-sayfa-013.htm … 

@sozmuhendisi: Yaşamı sevdiğinle 

paylaşmak bir nimettir. 

@aynurtutgac: "@drahmetrasim: Daha önce 

sigara içilen bir ortama girmek de sigara içmek 

gibi zararlı: 

http://ahmetrasimkucukusta.com/2014 

/02/24/ yazilar/ tip-yazilari/sigara/ucuncu 

-el-duman- da-sigara-icmek -kadar-zararli/ …" 

@aurahale: “@LynnDeakin: What I Believe 

http://fb.me/1MgMIcmIx ” loved this one a lot  

 

BU İLMİ ALMAK İÇİN KABIN OLACAK! 

HAZMEDEBİLMEK İÇİNDE HAZMIN 

OLACAK! (1/3) 

Allah kuluna verdiği hiçbirşeyi geri almaz diye 

mecazi bir anlatım vardır. Bunun gerçeğinide 

Abdul Kerim Ceyli insanı kâmilin cehennem 

bölümünde şöyle anlatır. 

O insanlarda belli kuvveler açığa çıkmaya 

başlar, o kuvveler daha açığa çıkarken o 

insanlar kendilerine ne tür bir azap geleceğini 

görürler hissederler. Ve o azap onlara gelir, 

onlar o kendilerinden açığa çıkan kuvvelerle o 

azaba tahammül ederler. O azabı yaşarlar 

daha sonra o azap kalkar. Fakat kendilerinde 

açığa çıkan bu kuvveler ilahi hibe olarak 

onlarda kalır der. Burda çok enteresan bir 

mekanizmaya işaret ediyor! 

Şimdi bu olayı başka bir yönüyle düşünelim. 

Şimdi Abdul Kerim Ceyli dünyada bizim gibi 

yaşayan bir zat. 

Bu konuyu anlatan bir hadis falan da yok. Şu 
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anlattığım konuyla alakalı ne bir ayet var ne de 

bir hadis var. 

Ama Abdul Kerim Ceyli bu olayı müşehade 

ediyor görüyor ve bunu anlatıyor. 

Şimdi aynı şekilde bizde bu dünyada yaşarken 

bir takım şeyler yaşıyoruz geçiriyoruz o olaylar 

gidiyor, ama o olayları yaşarken edindiğimiz 

duygular ve idraklar kalıyor. O idraklar kaldığı 

içindir ki zaten aradan zaman geçtikten sonra 

geçmişimizde yaptığımız yanlışları hataları fark 

edebiliyoruz. 

Eğer o idrak kalmasa zaten o fark ediş olmaz. 

Dolayısı ile ben fark ediyordum değil. Bugün 

belki onun üstüne eğilmek istemediğin için 

onunla ilgilenmiyorsun. Önem vermediğin için 

onunla ilgilenmiyorsun. Yoksa o sende duruyor 

kaybolmadı! Nitekim şu anda şöyle geçmişine 

baktığın zaman bütün hepsini safha safha 

görüp, nerede ben ne yapsaydım şöyle olurdu 

veya böyle yapsaydım nasıl olurduyu 

değerlendirebiliyorsun. 

E bu neden? Verilmiş olanın senden geri 

alınmamasından! 

Dolayısı ile bunları yaşamamış biri eğer 40 

senede bulunduğu şu noktadan ileriye 

gidebilirse, sen aksine bunu belki 6 ayda belki 

2 sene de geçebilirsin 40 senelik yolu. Niye? 

Çünkü sende zaten o birikim oluşmuş. Bir 

takım şeyler yaşamışsın görmüşsün 

değerlendirmişsin. Misal; Ahmed Özhan 56 

yaşında. 40 senedir bu yolda kitap okumuş ilim 

yapmış tahsil yapmış vs. E bi birikim yapmış. 

O birikim sayesinde bu anlattığım olayı anlayıp 

değerlendirebiliyor. "Keşke benim gibi 

tanıyabilse o sizi eleştirenler diyor." Eğer onda 

o birikim olmasa bu noktadan seviyeden 

yakalayabilmesi mümkün değil ki. 

Her halükarda olay veri tabanının belli bir 

birikime ulaşmış olması. Bununla o kadar 

kapsamlı düşünebiliyorsun. İşte bütün bu 

savaş nerden başlıyor biliyormusun. 



İblisin ben insandan üstün olduğumu sana 

ispat edecem hikayesi varya, oraya dayanıyor!  

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

Sınama amaçlı belalar, insanın Allah katındaki 

mertebesine göre inerler. Rasûlullah 

Efendimizin sav. şöyle buyurduğu rivayet 

edilmiştir: “Allah bana verdiği belaları başka 

hiçbir Nebi’ye vermemiştir.” Bu hadis bir alime 

sorulmuş ve denilmiş ki: Eyyub ve Zekeriyya 

gibi Nebiler (Selam üzerlerine olsun) çok daha 

büyük musibetlerle sınanmışlardır. Rasûlullah 

sav. bu tür belalardan hiç biriyle sınanmamış. 

O halde Hz. Rasûlullah sav. ın uğradığını 

belirttiği bu musibet hangisidir? 

Bu alim şu cevabı vermiş: Hangi bela 

Rasûlullah sav. in başına gelen beladan daha 

büyük olabilir? Allah O’nu ; “Kabe kavseyn ev 

edna” makamına yükseltip vasıtasız konuşarak 

vahye muhatap ettikten sonra şu aşağı aleme 

hitap etmesi için indirmesinden daha büyük 

bela var mı? Hiçbir Nebi, Hz. Rasûlullah’ın sav. 

uğradığı bu belanın benzeri görülmemiştir. 

İbn Arabî Risaleler  

 

Perşembe günü boyunca Kova burcunda 

ilerleyecek olan Ay, ekipçe hareket etme, 

sosyal organizasyonlar gerçekleştirme, zihinsel 

konularda çalışma, yeni ve yaratıcı işlere 

yönelme konularında güzel gelişmeler 

yakalayabileceğimize işaret ediyor. Ay-Uranüs 

altmışlığının etkin olacağı sabah saatlerinden 

itibaren kendini gösterecek bu enerjiyi verimli 

bir şekilde kullanabiliriz. Hızlı ve güzel 

gelişmelere açık olduğumuz saatler, öğle 

sonrasına da yansıyor. Ay-Merkür 

kavuşumunun etkisini göstereceği akşam 

saatleri ve sonrasında zihinsel ve entelektüel 



çalışmalar yapabilir, düşündüklerimizi bir 

kenara not edebilir, fikir alışverişlerinde 

bulunabiliriz. 

Öner Döşer  

 

İstanbul'da bugün yarın bulutu 

çok, güneşi az bir hava var. 

Sıcaklık bugün 9-10 derece. 

Hafta sonu 15 dereceye çıkıyor 

ama yağış geliyor. Cumartesi akşama doğru 

ve pazar yerel yağışlar olabilir. 

Havayı Koklayan Adam 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz... 

- Decoding The QURAN.. 

- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ " 

- Lazer ışını üzerindeki beyniniz 

- Aklın yolu 

- Sigara stresi azaltmiyor arttiriyor 

- İçme suyuna limon damlatıp için 

- Zayıflatan mucize 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 

http://www.ahmedhulusi.org/en/quran/
http://www.ahmedhulusi.org/kuran/
http://okyanusum.com/belgesel/lazer-isini-uzerindeki-beyniniz/
http://okyanusum.com/belgesel/lazer-isini-uzerindeki-beyniniz/
http://www.sabah.com.tr/Yazarlar/ardic/2014/02/27/aklin-yolu-1393464821
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/25900553.asp
http://www.sabah.com.tr/Saglik/2014/02/27/icme-suyuna-limon-damlatip-icin
http://fotogaleri.hurriyet.com.tr/galeridetay/79744/2/11/zayiflatan-mucize
http://t.co/QB86zDSJGP
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