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BismillahirRahmanirRahıym 

@AhmedHulusi: Her gün yeni bir başlangıç, 

yeniden yapılanma fırsatıyken, niye dünün 

tekrarıyla ömrü berbad etmek? 

@AhmedHulusi: Your #ego wants everyone to 

be in service to itself & when it doesn't get 

what it wants it burns. Everything is in service 

to the #Rabb! @AhmedHulusi: I exist not to 

argue with #Allah who has formed everything 

with His Names but to be pleased with all that 

He does & #observe His #wisdom.  

 

"HOLOGRAFİK EVREN" 

Sevgili Blog Okurları, “Gerçeklik 

nedir?”sorusunu pek çoğumuz sorgulamışızdır 

ve sorgulamaktayızdır da.. Bu sorgulamayı 

bizler gibi bilim adamları da asırlardır 

yapmaktadır ve özellikle son yıllarda bu 

sorgulama kuantum fiziği yardımı ile daha net 

ve bir o kadar da heyecan verici bir cevabı 

açığa çıkarmıştır. O da; evrenin dev bir 

hologram olduğu; holografik, sanal bir evrende 

yaşadığımız gerçeğidir. Holografik evren 

gerçeği, her ne kadar son yıllarda netlik 

kazanmış olsa da, aslında bu gerçeklik hakikat 

ehli tarafından yüzyıllar öncesinde “âlemlerin 

aslı hayaldir” şeklindeki açıklamalarla 

defalarca insanlığa anlatılmak istenmiştir. 

Ancak, her devirde insanoğlu, 5 duyu algısı ve 

madde sanısını içinde yaşadığı için, gördüğü 

ve dokunduğundan ibaret sandığı dünya ve 

evrenin ötesine geçememiş ve varolan TEK 

Şuur’un kendinden kendine seyrinin, ilminde 



ilmiyle ilmini seyretmesinin ne demek olduğunu 

anlayamamıştır... Bizlere anlatılmak istenen 

aslında; ismi “Allah” olanın neye işaret ettiği, 

sistem ve düzenin işleyiş mekanizmalarını 

deşifre etmenin ve “ben” diye ifade edilenin 

ardındaki hakikati bulmanın önemidir. Bu 

noktada, Siz değerli okurlara çok faydası 

olacağını düşündüğüm Araştırmacı-Yazar 

Sayın Ahmed Hulûsi’nin çok önemli bir yazısı 

olan “Holografik Evreni” okumanızı tavsiye 

ederim. Umarım Size bu yazı hakikatinize 

açılan bir kapı olur.AFY 

http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/holografik 

-evren-44579 

http://blog.milliyet.com.tr/-holografik-evren- 

/Blog/?BlogNo=442826  

 

AHMED HULÛSİ... ALLÂH'A ULAŞTIRAN 

BASAMAKLAR 

http://www.pressturk.com/gunun-yazisi_ahmet-

hulusi 

...all%EF%BF%BD%EF%BF%BDha-ulastiran- 

basamaklar_893.html#.UsNn3Rpx8at.twitter  

 

Siber Alemden... 

@Gulmisalim: Her doğan gün beğendiğini 

edinmek, sevdiğinle beraberlik için yeni bir 

fırsattır. Kaçırma o fırsatı. Bugün yeni ne 

yapabilirim, diye düşün. 

@Gulmisalim: Dünyanın en muhteşem yapısı, 

organlar birleşik devletinde yaşıyorsun hiç bir 

katkın olmadan; üstelik kendinin yönettiğini 

sanıyorsun! Farket 

@Gulmisalim: Tümüyle otomasyonu içinde 

çalışan bir yapı ve onun girdilerine göre açığa 

çıkanları; "ben" ürettim dediklerin, benlenip, 

benim dediklerin!!! 
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@AnlaArtk: #Galatasaray farkı budur 

Avrupada. 2014'te diğer takımlarımıza da 

benzeri başarılar dilerim. 

pic.twitter.com/PWXyYXfNjp 

@AnlaArtk: Akıllı doktor tümör küçükken 

müdahele edendir. Büyümesine müsaade 

merhametle bağdaşmaz; cehaletle tanımlanır. 

Operatör acımasız olmalıdır! Retweeted by 

GÜLMiSÂL 

@AnlaArtk: İyi niyetimden kandım, demen; 

geçen süreçte yitirdiklerini asla geri getirmez. 

Nasipsizliğin bir başka ifadesidir "kandım" 

kavramı. 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 Atasay Kamer 

@muratcelikocean: Zeki Bitkiler Kendi 

Şebekelerinde Chat Yapıyor 

http://okyanusum.com/haber/zeki-bitkiler-chat-

yapiyor/ … Retweeted by Atasay Kamer 

@sufafy: "Takdir ediliyorsan değil, taklit 

ediliyorsan başarmışsın demektir." Einstein 

@sufafy: Alim ve Evliyanin kabirlerini ziyaret 

ediniz. Zira o büyükler, kendilerinİ ziyaret 

edenlere şefaat ederler. Hacı Bayram Veli 

@sufafy: Önemli olan anılarımız değil, neler 

yapabildiğimizdir. 

@sufafy: Doğru söze yan çizene konuşmayı 

bırak, onun çizdiği ile seninki kesişmiyor. 

@newsoy: Yeni bir yil (!) Neye gore?.  

http://www.allahvesistemi.org/ahmedhulusidek

avramlar/ 

kavramlar/zaman/index.htm … 
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@AylinERK: Düşünüyorum da.. kendine 

samimi itirafta bulunamayan nasıl samimi 

davranışlar ortaya koyabilir ki?Samimiyet 

üzere 1 yaşam nasip olmuş olsun. 

@haykavi: “Bismillahir Rahmânir Rahîm”in 19 

harfinin yıllarını" yaşayan Galatasaray!  

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/24249/Tur

kiye_deki 

_tum_zamanlarin_en_iyisi_Galatasaray.html# 

... 

@NurferNur: "Kendimi gözlemliyorum; 

seyrdeyim; vizyon kabulümdür"gözlemlediğin 

AN yorum başlıyor mu? HerAn bir fikr oluştu 

mu? Dönüşenin yerine YENİBAĞ. 

@birsenkalali1: Depresyona yol açan besinler 

| Trt Türk | 

http://www.trtturk.com.tr/haber/hangi-besinler- 

depresyona-yol-aciyor.html … 

@DoganCuceloglu: Özgürce ve cesaretle 

yaşamınızda gerçek BİZ'in temsilcisi olarak 

kendiniz olarak var olabildiğiniz anların çok 

olduğu bir 2014 diliyorum. 

@DeepakChopra: What is the difference 

between meditation and practicing silence? 

http://tinyurl.com/n86of7y #askdeepak 

@islamsozler: Ne yaparsan, onun karşılığını 

göreceksin... Hz. Muhammed (SAV) 

@cdavran: Bu ülkede ifade özgürlüğü varmış! 

Haydi buyurun, ayıkla bilincin taşını. 

@Hadis_Tweet: Ey Mekke, vallahi sen Allah 

katında yeryüzünün en hayırlı yerisin. Bana da 

en sevimli yerisin. (İbn Mace) #Hadis 

pic.twitter.com/INjFF858JT 
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@TasavvufiSozler: National Academy of 

Sciences'da yayınlanan makaleye göre, kültür 

ve ırk farketmeden duyguların vücudumuza 

etkisi pic.twitter.com/d6ZcNj6K4j" 

@HergunYeniBilg: Yeni bir güne,yeni bir yıla 

merhaba.Umutla başla yeni yıla her 

sabaha,yenilik gerek hayata bu yenilik sana 

açıl dünyaya yeni mutluluklara... 

@GSaslos: 'Bir yaşantının üstesinden 

gelmemek, çöküşün bir işaretidir!'' Nietzsche 

@exitmusiccc: Elif Şafak İstanbul Modern'de 

Okurlarıyla Buluşuyor - İstanbul Modern 

http://www.istanbulmodern.org/tr/etkinlikler/ 

edebiyat-soylesileri/ elif-safak-istanbul- 

modernde-okurlariyla-bulusuyor_1299.html … 

@istanbulmodern_ aracılığıyla 

@yenileyicibakis: Beşer gözü,görür YÜZ'ü 

İnsan gözü,görür ÖZ'ü 

pic.twitter.com/16cOiLs6Rr 

@kolbasi_erhan: Allah Alim dir. Her türlü 

oluşumu değerlendirendir. 

@salihtahir: Olsa bile mucize, fayda etmez 

acize. 

@Saffet_eygi: Kendini yenileyemeyen mazide 

kalmaya mahkûmdur. Ahmed F. Yüksel 

@tasavvufgazete: Here's what science taught 

us about getting things done in 2013: 

http://ow.ly/s9XMl Expand 

@MehmetDogramaci: Kendine acıyana Allah 

acımaz demek; kurban rolü oynayana sistemin 

cevabı olumsuzdur, bu yol sadece acınızı 

arttırır, benliği besler demektir 
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@TasavvufiSozler: "Seven insan vazgeçmez; 

sadece köşede sessizce ve sabırla bekler." 

@erenusss: Bir çölün ortasında, beşeriyetin 

ateşinde, sıcaktan kavrulan v dilinden su 

kelimesini düşürmeyen v aksini düşünmeyen 

biri görürse ne görür!? 

@iyiTweet: "Cennet de sende, cehennem de." 

/Ömer Hayyam/ 

@birdahabak: "Dün gece fena dağıtmışız..." 

pic.twitter.com/y4V5fLRWvD 

 

 
 

“Mizacınız sizi kilitler!”  

Ahmed F. Yüksel 
 

 

 

 

 

"ÜSTAD AHMED HULÛSİ'NİN 

SOHBETİNDEN YANSIMALAR. 6/7 

Öldükten sonraki boyutta ne yemek var ne 

içmek var ne seks var ne namaz var ne oruç 

var ne de başka birşey var. Bedene ait olan 

hiçbirşey yok! 

Sen burda namaz kılmazsan öldüğün zaman 

sana kızgın sac üzerinde sana namazlarını 

kıldırtıcaklar !? 

Din diye pazarlanan güzel bir halk 

yakıştırması. Yahu öldükten sonra namaz oruç 

http://sufizmveinsan.com/pic.twitter.com/y4V5fLRWvD
http://blog.milliyet.com.tr/-mizaciniz-sizi-kilitler--/Blog/?BlogNo=439853
http://blog.milliyet.com.tr/-mizaciniz-sizi-kilitler--/Blog/?BlogNo=439853
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel


vs. gibi şeylerin olmadığını Resulullah 

söylüyor! Çünkü bunlar dünyada bedene ait 

özellikler ve bu bedene ait özelliklerin yapılıp 

uygulanmasının ortaya çıkaracağı şeylerde 

beyindeki bir takım açılımlar gelişmeler. İbadet 

diye bahsedilen şeyler senin beynini 

geliştirerek anlayış ve idrakının âzami 

kapasiteye ulaşması ve en sonunda kendi 

hakikatını fark edip hissedip yaşamak. 

Dolayısıyladır ki yaptığın bütün çalışmalar 

uğraşılar hepsi kendin için. Ama biz şu asırda 

21. Asırda hala küçük çocukluk yaşlarımızda 

oluşmuş köyümüzden dışarı çıkamadık. Ama 

bak çok modern kıyafetler giyiyoruz 

süsleniyoruz püsleniyoruz lüx arabalara 

biniyoruz elektroniği kullanıyoruz!? Modern 

ilkel köylüleriz. (yazının devamı) 

Üstad Ahmed Hulûsi  

 

• Başkalarının hayal ve ideallerine saygı 

gösterin. 

• Ağzınızdan çıkanlara dikkat edin, geriye 

dönüşü olmayan sözleri etmekten sakının. 

• Sır vermekte cömert davranmayın. Her 

zaman kendinize sakladığınız bir sırrınız olsun. 

• Vicdanınız rahat mı? Bunu kendisine sık sık 

sorun. 

• İnsanları söyledikleri kadar söylemedikleriyle 

de değerlendirin. 

• Peşin hükümlerden kaçının. Gerçek sanıların 

tam tersi olabilir. 

• Öfkeli zamanlarınızda karar almaktan ve 

uygulamaya koymaktan kaçının. 

• Eşref saatinizi bilin. Hangi durumlarda 

motivasyonunuzun azaldığını ve veriminizin 

düştüğünü bilin ve bu doğrultuda bir çalışma 

planı hazırlayın. 

• Doğru şartların oluşmasını beklemek yerine 

doğru şartları yaratın. 

• Üzülmek konusunda da sevilmek konusunda 

http://sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/yansimalar6_7.html


da acele etmeyin. 

• Evet derken de hayır derken de iyi düşünün. • 

Haksızlığa tepki göstermekten çekinmeyin. 

Unutmayın ki, bugün başkasının kapısını çalan 

adaletsiz bir el yarın sizinkine de dayanabilir. 

• Hatanızı bilin, hatalarınızı bir öğretmen ve 

tecrübe kaynağı yapın. 

• Başarısızlığınızın bahanelerini değil 

sebeplerini bulun. Bahaneler başarısızlığı haklı 

çıkarmaktan ve sizi çaresiz bırakmaktan başka 

bir işe yaramaz. 

• Her rüzgâra göre nasıl dümen kıracağınızı 

bilin. 

• Bir şeyi kaybederken aslında birçok şeyi 

kazanmış olabileceğiniziunutmayın. Sonsuz 

Şifa  

 

2014 0cak ayının Yıldız konumları ve etkileri 

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

ocakayi2014.html 

Astrolog Nuran Tuncel 

 

"#HergunYeni Bilgi 

"İnsan beyni, kendine zıt olan karakterlerden 

hoşlanmaya meyillidir." 

 

"Çarşamba günü boyunca 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. Gece yarısından sonra ve sabaha 

karşı saatlerde henüz Ay-Neptün altmışlığının 

yapıcı, olumlu enerjisi devam ediyor. Ay-

Uranüs karesinin etkin olacağı sabah 

saatlerinde ise gergin ve patlayıcı enerjiler 

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


devreye giriyor dikkat! Olayların hangi yönde 

ilerleyeceğini kestirmekte zorlanacağımız 

saatlerdeyiz. Saat 13:14’te 10 derece 57 

dakika Oğlak’ta gerçekleşecek ve Plüton ile 

dizilimde oluşacak Plütonik yeniay, iş dünyası 

ve ekonomiyle ilgili yeni gelişmeler, 

düzenlemeler dönemine giriş yapmakta 

olacağımızı gösteriyor. Yeniayın nasıl bir 

enerjiye sahip olduğunu, beraberinde neler 

getireceğini anlamak için, yeniaydan sonra 

Ay’ın önündeki ilk açıya bakılır. Yeniay 

sonrasında Ay ilk olarak Plüton ile kavuşacak. 

Bu kavuşum, yeni düzenlerin ve 

düzenlemelerin, yeniden yapılandırma yolunda 

büyük dönüşümlerden geçileceğinin habercisi 

adeta! Ay’ın Plüton kavuşumunun ardından 

Mars ile kare açısının kesinleşeceği öğle 

sonrasındaki saatlerde sert ve rekabetçi, 

tartışmalara ve gerginliklere, protestolara, 

kazalara, Marsiyen doğada olaylara açık bir 

enerji var. Ay’ın bir sonraki açısı Merkür ile 

kavuşum olacak. Öğle sonrasında ve 

akşamüzeri saatlerde iletişim trafiği hızlanacak 

demektir. Gereksiz beyanlardan, kırıcı 

sözlerden uzak durmamız gereken 

saatlerdeyiz! Ay-Jüpiter karşıtlığının etkin 

olacağı akşam ve gece saatlerinde 

duygularımızı abartılı ve duygusal bir şekilde 

ortaya koyma arzumuz tırmanıyor. Kendimizi 

kontrol edemezsek duygusal patlamalar 

yaşayabiliriz. Gece saatlerinde Güneş-Plüton 

kavuşumu kesinleşiyor. Kendimizi güçlü ve 

vurgulu bir şekilde ifade etmek isteyeceğimiz 

bir süreçteyiz ve bu etkiler bugün en belirgin 

hale geliyor. Gün boyunca otorite ve güç 

çekişmelerine açık olabiliriz. Ya da bu 

kavuşumu en ideal şekilde kullanıp, kişisel 

anlamda kendimizde dönüştürmek istediğimiz 

konularda harekete geçebiliriz. 

MID=3318 " 

Öner Döşer 



 

Herkese mutlu yıllar. İstanbul 

2014'ün ilk gününde yine 

bulutlara teslim. Kuraklık sürüyor, 

ayın 7-8'ine kadar yağış yok, 

güneş de yok. Sıcaklık 7-8-9'lara yerleşmiş, 

pek kıpırdamıyor. 

Havayı Koklayan Adam  

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz... 

- Decoding The QURAN.. 

- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ " 

- "Değişim İçin Dönüşüm Başladı mı? " 

- Kafaya darbe neden ölümcül olabilir? 

- Sigaranın beyin tahribatı  

- Dünya yeni yıla böyle girdi  

- Zeki Bitkiler Kendi Şebekelerinde Chat 

Yapıyor  

- Annoying Orange :D  

- Eyvah güneş baş aşağı döndü  

- 'Fazla su zararlı' 

- Kadın hayatında en az üç erkeği yönetir!.. 

- Numan Kurtulmuş'tan Gülen Cemaati yorumu 

- 2014 YURTTA SULH YILI OLSUN 

- Doç.Dr. @Rauftahamiler 'in verdiği bilgiler 

sağlığınız için gerçekten çok faydalı.Göz 

atmanızda fayda var: 

- Yeni Yıl bilmecesi...  

- ÖNEMLİ PATLAMA: 2013 YILI Güneş’te bir 

patlamayla sona erdi. 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 
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