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@AhmedHulusi
Kars'ta 16 Şubat 2014 tarihinde bir evde
çıkan yangında #Kerim ve KURAN
Çözümü yanmadı. 47. saniyede
http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam
/136713.aspx …
@_Ledun_
@AhmedHulusi'nin Ücretsiz kitapları 79 mart tarihlerinde İstanbul CNR kitap
fuarında okuyucuları ile 2. salonda..
pic.twitter.com/sDXeUcwojR
Ahmed Hulûsi tarafından retweetlendi
@AhmedHulusi
Yanan evde yanmayan KURAN
ÇÖZÜMÜ CNR FUARINDA
HERKESE ÜCRETSİZ HEDİYE
ediliyor. 2. Salonda.
pic.twitter.com/hfMjp4vlI5
YENİLEN!
Öyle bir Dünya'da yaşıyoruz ki...
Kimileri hâlâ katır sırtında ilerlemeye
çalışıyor sınırlı yöresinde; kimileri
çağının şimendiferine ulaşmış, döşenmiş
raylarda ilerlemek zorunda; kimileri
helikopterle ulaşıyor istediği yere
uçarak, bağımsızca.
Kimi kozasında mutlu; kimi kozanın
dışının farkındalığında!
Kimileri, eskilerin yaşadığı çağda
yaşarcasına eskileri tekrarlamakla ömür
tüketirken; kimileri her yeni gelişmeyle
her an kendini yenilemekte.
Yenilenmek! Sürekli yenilenebilmek!
Ender kişilerin nasibi!
http://www.ahmedhulusi.org/

Boşluğa düşmek!
“her an her şeyin olabileceğini”
düşünebilmek..!!
http://blog.milliyet.com.tr/boslugadusmek--/Blog/?BlogNo=451954 …

Siber Alemden...

@AnlaArtk
Türk ekonomisini batırma kampanyası
başladı. Önce Bloomberg şimdide
Forbes. @cevdetakbay
http://www.forbes.com/sites/jessecolom
bo/2014/03/05/why-the-worst-is-stillahead-for-turkeys-bubble-economy/ …
@sufafy
El Hasip hesaba çekilmek değildir.
pic.twitter.com/ViNqgArXwM
@sufafy
Bir kelime insanı hayatın yükünden
kurtarır, yine bir kelime insanın hayatını
karartır.
@sufafy
Yakınlaşmak icin uzaklaşmak gerekiyor
diyor hz.Şems...
pic.twitter.com/wfIADlC88B
@sufafy
Allah böbürleneni sevmez!
pic.twitter.com/b9iWBANOEn
@sufafy
Öküzlere ölüm günü!
pic.twitter.com/pYAmkowZQn
@beyzazapsu
Kendinden üstününü ara..
pic.twitter.com/jcVvqTsXdF
@beyzazapsu
Sevgi... pic.twitter.com/MEu8SFBF6J

@AylinERK
Is Our #Universe a #Hologram? #Scientific #American http://www.scientificamerican.com/vide
o/is-our-universe-a-hologram-video/ …
@AylinERK
TUR 52.42/43/44 /45 /46 /47
..O #hakikat bilgisini #inkar edenler
tuzağa düşenlerin ta kendileridir...
@AhmedHulusi
pic.twitter.com/nrmqb18NGb
@AylinERK
#Evren imiz Bir #Hologram mı?
#belgesel
#Scientific #American
@okyanusum
http://okyanusum.com/belgesel/evrenimi
z-bir-hologram-mi …
@okyanusumhakan
İster inan ister inanma... İster kavra ister
kavrama! İşte mutlak bilimsel gercek! ...
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/beynin
dekihologramdunyan.htm …
@haykavi
CNR kitap fuarında Ahmed Hulusi'nin
Ücretsiz kitapları 7-9 mart tarihlerinde
okuyucuları ile 2. salonda buluşuyor.
pic.twitter.com/yIo6RZUBjm
@haykavi
CNR kitap fuarında Ahmed Hulusi'nin
Dua Zikir, Kuran Çözümü, Temel
esaslar, yaşamın gerçeği ücretsiz
2.salonda pic.twitter.com/mTnoGCjEGG
@NurferNur
"If you want to know me, look inside
your heart." ~ Lao Tzu #tao"
@GSaslos
Bilgeler derler ki; "Bir şeyin hakikatini
yakalayamayanlar, o şeyi merasime
boğarlar"...
@birsenkalali1
Aklın içerde hangi organa hizmet

veriyorsa dışarıda da ona hizmet veriyor!
@birsenkalali1
Ebû Hureyre’nin(RA)hususi bir yeri
vardır. Rasûlullah’a(AS)olan bağlılığı ve
hizmet aşkını, ömrünü hadîs ilmine
adamasıyla göstermiştir.
@birsenkalali1
pic.twitter.com/rTJQfTRn7q
@sofi_Bir
Bir insanın "akıllıyım" sanarak #ahmak
rolünde olması, inanın ki başına gelecek
en kötü hâldir!. @AhmedHulusi
@Elif_Safak
"Çünkü toplum, siyasetten daha ileridir"
http://kitap.radikal.com.tr/Makale/intern
et-yasasi-onaylanmamaliydi-393018 …
@Elif_Safak
"Insan bir zaman sonra her şeye alışıyor"
demişti Albert Camus. Türkiye'de bizler,
sürekli siyasi kavga,gerilim, tansiyona
alıştık mı yoksa?
@Elif_Safak
Bu bir kitapevi ilanı, çok güzel. Herkes
uyurken gece karanlıkta kitap okunan bir
evin ışığı.. via @Brilliant_Ads
pic.twitter.com/V9YX4XhIBy
@OzelSozler
"Yaşadıkça düzelmiyordu hayat, tıpkı
yaşlanmakla büyümediği gibi kişinin..."
- Elif Şafak
@FaikKolanc
İNSAN Kur-an ın ikizidir, İNSAN olan
yanmaz.
@drildiz
Seven, varlığını bağışlayandır. Ahmed
Hulusi
@drildiz
pic.twitter.com/f3veyGY3tO

@drildiz
pic.twitter.com/bMjJriqcmN
@erkanbalx
"KAYITLANMALARINLA İLM 'İ
CONTRAST TERS ORANTILIDIR "
FİLM ÖNERİ: BLUE JASMİNE
DİRECTED BY WOODY ALLEN
@hzhacibayram
pic.twitter.com/ax8JlD4xa3
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RESULULLAH'A GERÇEKTEN
İMANIN VARMI ??? (6/8)
Peki ben Allahın sonsuz ilim ve
kudretine sahip olabilirmiyim?
Sen varoluş amacına uygun programın
kadarıyla Allah'ın ilim ve kudretinin
gereğini yaşayabilirsin!
Bırak seni beni sıradan adamları, bugüne
kadar gelmiş 20-25 tane Gavs var.
Hiçbiri bir diğeriyle aynı ölçüde ilim ve
kudrete sahip değil.
Ben kendindekini en güçlü şekilde
ortaya çıkartan zevattan söz ediyorum.
Aynı mertebeyi ibraz etmesine rağmen
Herkezde farklı çıkar! Ama neticede bu
çıkar. Ve bu burada yaşamaz onlar. İman
eden bu dünyada yaşamaz!
İman edenin dünyasi değildir bu dünya.
Ben seni kendim için yarattım sen
kimlesin diyor!
Ben seni kendim için yarattım diyen
kim? Gavsiye açıklamasını tercüme
ettik. Gavsı azam Abdul Kadir Geylani
rabbiyle konuşuyor.
Ey rabbim diyemi konuşuyor?
Niye onu yazmış açıklamış? Gavsı azam
Abdul Kadir Geylani Risalei gavsiyeyi
insanlar kendi mertebesini anlasında ona
saygı hürmet göstersinler diyemi
yazmış?
Bunları yazan ve konuşan zatların

hiçbirisi. İstisnasiz hiçbirisi bu
yazdıklarıyla insanlar arasında bir paye
bir mertebe beklentisi içerisinde
yazmamıştır. Bunun sebebi, bu hakikat
senin varlığında da mevcut, bunu
kendinden ortaya çıkar ki yaşamın
cennet olsun. Geleceğin cennet olsun
demiştir.
Sen bunu ortaya çıkartmak için dünyada
varsın. Veya yoksun. O zaman da onun
sonucunu yaşayacaksın. Sürüden biri
daha gitti diyecez.
Onların gözleri vardır görmez. Kulakları
vardır söyleneni duymaz!
Yahu söylediğim şeyi duymuyormusun
sen şimdi?
Duymaz diyor ama! Kalpleri(şuurları)
vardır düşünmezler! Onlar hayvanlar
gibi yaşarlar yerler içerler çiftleşirler
hatta belki hayvandan da aşşağıdırlar
diyor!
Çünkü hayvanda o kalb o şuur o idrak
basiret o semi vasıfları açığa çıkmıyor.
Ama bunda çıktığı halde kapalı kalıyor!
Onlar ahirete geçtikleri zaman içinde
bulundukları o şartlar dolayısı ile "keşke
toprak olsakta yaşamımız yok olsa bitse
kesilse derler." Diyor!
Ölüm sonrası hayatın gerçeklerini görüp
o hayatın gerçekleriyle karşılaştığı
zaman, "keşke toprakta yok olup
gitseydik ve bu hayata geçmeseydik"
derler.
Bu anlattıklarını okuduk biliyoruz
canım!? Biz Allah'a şükür iman ehliyiz
Kuran'ı okuduk bu ayetleri
bilmiyormuyuz sanki?
Eğer OKU'duysan iman ehlisin.
OKU'duysan onun sonucu olan yaşantına
bak? Okuyup okumadığını yaşantın
gösterir!
Canım onlar evliya onlar yaparlar. Biz
evliyamıyız?
Biz evliyamıyız diye bir kavram yok!
Böyle birşey yok. Kur'an ya eyyuhen
Nas diye gelmiş. Ey insan diyerek hitap
ediyor ve bu gerçekleri bildiriyor. Eğer
sen insansan, bu anlatılan olayın
muhattabısın. Kuran'da bir tane ayet yok
ey veliler diye hitap eden!

Ey insan diyor. Ve ey iman edenler ve
imanının fiillerini ortaya koyanlar diyor.
Hep iman eden ve gereği olan fiilleri
ortaya koyanlar diyor ve birarada
kullanıyor. Kuru kuruya iman diye bir
olay yok çünkü!
Yediğinin sonucu nasıl bünyende
otomatik olarak açığa çıkıyorsa,
imanının sonucuda davranışlarında
yaşamında otomatik ortaya çıkıyor!
Çıkmaması mümkün değil. Ortaya çıkan
imanının ölçüsüdür senin!
Ya ben 10 iman ediyorum da 3 ortaya
koyuyorum!?
Olmaz! Böyle birşey mümkün değil!
Sünnetullahta böyle bir sistem yok!
Ne kadar imanın varsa bunun fiillerle
açığa çıkışıda o ölçüde oluyor!
Üstad Ahmed Hulûsi
(devam edecek)
ib"ÂDET" ?!?!
“Türkler gayet mükemmel namaz kılan
bir kavimdir. Fakat onların ibadetlerinde
kelimenin yüce manasıyla çok din
aranmamalıdır… Türklerde namaz
günlük vazifelerdendir. Kendiliğinden
anlaşılır ki, bu vazife elbise giymek, işini
yapmak, yemek yemek ve uyumak
vazifeleri gibi yerine getirilir. Eskiden
beri alışılmış bir adet takip edilir. Ne
halde bulunulursa bulunsun ve hal ne
kadar elverişsiz olursa olsun namaz
kılınır. Bir şahıs az nazik bir hikaye
anlatır. O sırada müezzin ezan okumaya
başlar. Hikaye anlatan hikayeyi keser,
namazını kılar, sonra hikayesine kaldığı
yerden devam eder… Bir tacir yalan
söyler, aldatır, sonra namaz kılar, sonra
yalan söylemeye ve insanları
kandırmaya devam eder… Bir paşa
vahşice bazı zulümler veya cinayet için
emirler vermekle meşguldür; ezan
okunduğunu işitir, gayet huzurla
seccadesini yayar, sakalını sıvazlar, rahat
olduğu kadar muhteşem bir sima ile
namazına başlar. Namaz kılındıktan

sonra zalimane talimatını vermeye
devam eder. Çünkü namazı ile
vicdanının hiçbir alakası yoktur ve hiç
kimse bunda hayret edilecek bir şey
görmez, hiç kimse bundan arlanmaz,
herkes kılınması gereken zamanlarda
namazını kılar ve bununla her şey olmuş
bitmiş olur…”
Filibeli Ahmet Hilmi
http://www.okyanusum.com/belgesel/na
mazkilanrobot.html
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Hala anlayamadınız değil mi?
Önemli olan haklı ya da haksız olmak
değil. Kavganın kazananı yoktur.
Ya kaybedersiniz ya da daha çok
kaybedersiniz.
Önemli olan kalp kırmamak.
Önemli olan yargılamadan,karşılıksız
sevebilmek ve iyilik yapabilmek.
Haklı bile olunsa özür dileyecek kadar
asıl olmak,bilge olmaktır. Egonuzu
kontrol edemediğiniz sürece, o sizi
kontrol etmeye devam edecek.
Böyle olduğu sürece tüm dünya sizin
bile olsa asla mutlu olamazsınız.
___ Albert Einstein __
Cumartesi günü boyunca Ay İkizler
burcunda ilerliyor. İletişim ve
haberleşmenin, medya ve yayıncılıkla
ilgili konuların vurgu kazanacağı bir
gündeyiz. Ay ülkemiz astroloji
haritasının 12. evinden geçiş
yapacağından, gizli kapaklı işler, perde
arkası oyunlar, bu türde işlerle uğraşan
kişiler ve gruplar, kapalı yerler,
hapishanelerdeki veya hastanelerdeki ya
da bakımevlerindeki kişilerle veya
olaylarla ilgili konular öne çıkabilir.
Öğle saatlerine doğru Ay-Güneş
karesinin etkileri belirginleşiyor.
Duygularımızla hedeflerimiz arasındaki
enerjinin dengesiz akacağını gösteren bu
gergin açı, karşı cinsle, ebeveynlerle,
önemli ve etkin pozisyondaki kişilerle

ilişkilerimizde gerginlikler, sorunlar
ortaya çıkabileceğini gösteriyor. AyMerkür üçgeninin etkin olacağı akşam
saatlerinden itibaren iletişim çok daha
ferah ve geliştirici yönde akmaya
başlıyor. İletişimsel anlamda önemli iş
ve girişimlerimizi, toplantılarımızı,
anlaşmalarımızı, imza gerektiren
işlerimizi, duyuru ve paylaşımlarımızı
akşam saatleri ve sonrasına denk
getirebiliriz.
Öner Döşer
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2014 MART Ayı Yıldız Konumları ve
Etkileri _Nuran Tuncel
http://www.sufizmveinsan.com/astroloji/
htm/martayi2014.html
2014 Yılında Etkili Yıldızlar ve Yakın
Geleceğimiz Öner Döşer yorumluyor...
http://www.astrolojitelevizyonu.com/201
4-yilinda-etkili-yildizlar-ve-yakingelecegimiz-oner-doser-yorumluyor/
Evrenimiz bir hologram mı?
http://okyanusum.com/belgesel/evrenimi
z-bir-hologram-mi/
İbrahim Ethem (A.H)
http://okyanusum.com/muzik/ibrahimethem/
Cennet, cehennem ve çeşitli kıyametler
http://m.sabah.com.tr/Yazarlar/barlas/20
14/03/08/cennet-cehennem-ve-cesitlikiyametler
Sağlık sorununuz mu var? Oysa güç
sizde!
http://m.haberturk.com/yazarlar/nevaciftcioglu-banes/926957-sagliksorununuz-mu-var-oysa-guc-sizde
Cemaat okulları kamulaştırıldı
http://www.ahaber.com.tr/Gundem/2014
/03/06/cemaat-okullari-kamulastirildi353792422744
Azerbaycan'dan paralel yapıya ağır

darbe
http://m.sabah.com.tr/Dunya/2014/03/08
/azerbaycandan-paralel-yapiya-agirdarbe
Cemaat Bediüzzaman'ı devre dışı bıraktı
http://yenisafak.com.tr/gundemhaber/cemaat-bediuzzamani-devre-disibirakti-07.03.2014-624273
�Günün Şarkısı
Uyan ey gözlerim. .
http://okyanusum.com/muzik/uyan-eygozlerim/
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