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@AhmedHulusi: All of your thoughts,
#emotions and fears comprise your #PRAYER!
Your Rabb responds to these prayers. You will
live all of them in due time!
@AhmedHulusi: Your prayer is your future!
Do you ask to acquire &live by the morals of
Allah or the ethics of your town? Your living
what you've asked for
@AhmedHulusi: To think one is the body &
Allah is a god in space is the greatest wrong
one can do to himself. Your most important
task to fix this mistake
@AnlaArtk: Gözünün algılama sınırlarına
GÖRE, evreninden ve dünyandan sözettiğinin
farkında mısın?
pic.twitter.com/2LReCMLZIa Retweeted by
Ahmed Hulûsi
@AhmedHulusi: #MustafaCeceli Sordu,
@AhmedHulusi Yanıtladı #11 - Ġlmiyle,
Ġlminde, Ġlmini Seyir
http://t.co/NQZhoguWnA

Mustafa Ceceli sordu, Ahmed Hulûsi
yanıtladı #11 – İlmiyle, İlminde, İlmini Seyir
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/mustafa-cecelisordu-ahmed-hulusi-yanitladi-11-ilmiyleilminde-ilmini-seyir-41707
Follow us: @AhmedHulusi on Twitter
http://ahmedhulusi.org
http://www.ahmedhulusi.org/en/

KUR'ÂN MUCİZESİDİR YAŞADIĞIMIZ
"ALTIN ÇAĞ"
Üstad'ın Yeni Yorumu / Yorum bölümünde...
Farkı farkedebilmek üzerine
Farkı, fark edemeyene farkı fark ettirmeye
çalıĢmayınız, çünkü farkı fark edecek kabiliyet
ve istidatta yaratılmamıĢtır. Farkı fark etmemek
üzere var olmuĢtur. Ahmed Hulûsi
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/kurnmucizesidir-yasadigimiz-altin-cag-36016

Siber Alemden...
@Gaforizma: "Anne karnına sığarken
dünyaya neden sığmadığını ve en sonunda bir
metrekarelik yere sığmak zorunda kalacağını
farketmeli insan." - C. Yücel Retweeted by
GÜLMiSÂL
@sufafy: Evrende her Ģey bir süreç içinde
ilerler... evrenin iĢleyiĢ Ģekline güven.
@sufafy: Ġnsansı halinden memnun değildir
lakin ĠNSAN yaĢamından mutludur.
@sufafy: Dünya malına sahip olan, hiç bir Ģeyi
olmayana göre daha dertlidir.
@sufafy: Kazandım diyen bir Ģekilde
kaybetmiĢtir.
@sufafy: Neye bakarsan bak, nereye gidersen
git Allahın veçhini görürsün.
@newsoy: Neyden ne kadar gafil
oldugumuzun farkinda miyiz? Telafi etme
sansimiz da yok!. Allah, gaflette olduklarimizin
farkina erdirsin. Hazmi ile..
@newsoy: Goruyorum diyen her insanin
gordugu, beynin iluzyonu degil mi? Sana
dunya kuruyor Esin, cocugun vs var gosteriyor
DunyaN'da yasiyorsun A.H.
@AylinERK: Yeni bir Ģey öğrenmeden
geçirdiğim bir günde, benim için güneĢin
doğmasında bir hayır yoktur. Hz. Ali
@AylinERK: Depresyondan çıkmak için dik

durmayı öğrenin...
http://m.hurriyet.com.tr/Haber?id=25305039 …
@AylinERK: Biri soyler dinlemezsin, biri
soyler dinlersin..aradaki fark onlara konulan
etiket.. yoksa her ikisi de BĠR...
@AylinERK: DüĢünüyorum da..gerçek baĢarı
illüzyon kimlikle oluĢturulan tüm korkulardan
arınmak olsa gerek..
@AylinERK: Gerçekte kim olduğunla
yüzleĢmek, oluĢmuĢ kimliğin hükmettiği bir
beyin içinde nasıl bir karnaval yaratır?! :)...
@beyzazapsu: Dostluk illa Yan Yana , diz
dize olmak değildir. Asıl Can Cana , Kalb
Kalbe olmaktır. Hz. Mevlana
@beyzazapsu: Sevdiğin hep aklına gelen
değil , hiç çıkmayandır.
@beyzazapsu: 'Yakin' iki ayrı varlığa iĢaret
eder.
@haykavi: http://www.gazetekamu.com/hangitarikat-cemaat-kime-oy-verecek.html … "Dinin
Amacı, Siyaset Değildir!.. " Ahmed HULUSĠ ,
Ġnsan Ve Sırları 2 pic.twitter.com/Nz6AWjbKys
@hunervin: Ġnsanlara ve özellikle dünya
ehline halinden Ģikayet etme. Sonra Allah seni
onlara bırakır, periĢan olursun. Ġmam Gazali
Hz*leri
@GSaslos: "DavranıĢlarımız için sosyal onay
beklerken koca bir hayatı ıskalarız." Avucunuzdaki Kelebek / Ahmet ġerif
ĠZGÖREN
@NurferNur: I am already under and living in
the ocean of Your #love. -Rumi"
@NurferNur: What you think and what you
feel and what actually manifests is ALWAYS a
match - no exception"
@Arife2004: "@tasavvufgazete: Alkol neden
mi günah? Resme bakın! Günahı baĢka nasıl
tanımlarsınız? pic.twitter.com/vgSfZDOJfR"
Retweeted by Nurfer Tercan
@Kasif070707: Önyargı, kullandığınız
gözlükteki parmak iziniz gibidir. Baktığınız her

noktada sizin iziniz vardır. TT
@GreatestQuotes: "Every thought we think is
creating our future." - Louise L. Hay
@birdahabak: Beyninizi Zorlayacak 17
Anamorfik Ġllüzyon Örneği http://t.oned.io/387

Felsefe ve İnsan
Ahmed F. Yüksel

Kim bir mecliste/sohbette oturur da içerisinde
faydasız boĢ sözler çok olursa bu
meclisinden/sohbetinden kalkmadan önce
SUBHANEKELLAHÜMME VE BĠHAMDĠKE
EġHEDU EN LA ĠLAHE ĠLLA ENTE
ESTAĞFĠRUKE VE ETÛBU ĠLEYKE (Allah'ım
Sana hamdederek Seni tesbih ederim. Senden
baĢka ilah olmadığına Ģahitlik ederim. Senden
bağıĢlama diler Sana tevbe ederim.) derse bu
meclisinde/sohbetinde geçenler bağıĢlanır.
Hz. Muhammed (sav.)

"SINIRSIZLIĞINIZA İMAN EDİN. (1/4)
ġirkin karĢılığı olan Hidayeti bulman demek
hakikatının Allah esmasının varlığı olduğuna,
ve bu özelliklerin hepsinin sende sınırsız
olarak açığa çıkabileceğine iman etmen ve bu

yolda yürümen demektir. Sana sonsuzluğun ve
sınırsızlığın kapısını açıyor iman! Tanrı'ya
iman değil! Ġsmi Allah olana iman! ġimdi
fatihayı okuyorsunuz. Fatihayı okurken ne
diyorsunuz? Ġhtines sırat el mustakime sırat
ellezine EN AM TE aleyhim. En am da
bulundukların. Eğer en am da
bulunduklarından da olmazsan ne olur? Gaflet
ve delalet hali olur. ġimdi en am nedir? Allah'ın
sana en am da bulunması bol para vermesimi?
Bol eĢ vermesimi? Bol etiket unvan koltuk
vermesimi? Ġnsanların seni pofpoflaması sen
ne büyük adamsın demesimi? HAYIR! En
am'ın tefsiri Ġnna a tayna kel Kevser
sûresindedir. ġimdi bir hadisi hatırlayalım,
Resulullah buyuruyor diyor ki: Ben kıyametin o
dehĢetinde güneĢ gelmiĢ bütünüyle dünyayı
sararken insanlar o ateĢ ve hararet içerisinde
son derece sıkıntılı eziyeti bir haldeyken
Kevser havuzunun baĢında otururum. O arada
da benim sahabelerim yakınlarım iman edenler
gelir o havuzdan içerek serinlerler. Fakat bir
kısım sahabem gelirken melekler gelir onların
kollarına girer ve onları oradan uzaklaĢtırır.
Niye uzaklaĢtırıyorsunuz dedim? Melekler,
Çünkü onlar senin anlattığın imanı davranıĢları
uygulamadılar derler ve götürürler. ġimdi
burdaki olay ne? Kevser havuzundan içilen
Kevser Ģerbeti, o cehennemin geliĢini dünyayı
kuĢatması dehĢetinden insanları koruyor.
Kevser insanı azap ve sıkıntılı Ģeylerden
koruyan yapı-özellik. Nedir bu? Kevser
havuzundaki Kevser Ģerbeti, Allah'ın esma-ül
hüsna özelliklerinin adıdır! Senin beynin esma
havuzudur. Beyninde bütün bu esma özellikleri
açığa çıkıyor. Eğer sen bu dünyadayken
Kevser havuzundan içmen demek, kendindeki
o ilahi esma özelliklerine iman etmen demek.
Buna iman ettiğin zaman artık dünya olayları
sıkıntıları sana ulaĢmaz ve seni yakmaz!"
Üstad Ahmed Hulûsi

Dualarınızı DeğiĢtirin
Ben enerji olayını öğrendikten sonra dualarımı
değiĢtirdim. Eskiden " Allah'ım beni görünür
görünmez kazalardan, belalardan koru, "
diyordum. Hep baĢıma kazalar belalar
geliyordu. " O kadar dua ediyorum etmesem
ne olacak acaba ? " diye hayıflanıp dururdum.
ġimdi sadace ailem ve kendim için iyi bir gün
diliyorum. Olmayan kazaları belaları ağzıma
almıyorum. ANMIYORUM. Dualar yansıma
yaratır. Bu nedenle dua ederken kullandığımız
sözcüklere çok dikkat etmemiz gerekir. Çoğu
zaman da kendimizi baĢımıza gelen bir olayın
daha beteri olacağına ama olmadığına
inandırmaya çalıĢıyoruz. Kısacası kendimizi
kandırıyoruz. Aslında bunları düĢünmek bile
daha beterini davet etmektir. Ya da diyoruz ki "
BaĢıma bunlar bunlar geldi daha ne olabilir ki?
" Bu cümleden daha kötü bir çekim olmaz.
Yani bu cümleyle, baĢımıza gelen kötü olayın
daha kötüsünü çekiyoruz. BaĢımıza gelen her
olay karĢısında kesinlikle kabule geçerek,
kötüyü zikretmeden, iyi dualar etmemiz
gerekiyor. Ben dualarımı değiĢtirdim, siz de
değiĢtirin. Örneğin; "Ben hasta değilim" yerine
"Ben SAĞLIKLIYIM" , demelisiniz. "ALLAH'IM
SAĞLIKLI OLDUĞUM ĠÇĠN SANA ġÜKÜRLER
OLSUN."
[Alıntı]

"#HergunYeni Bilgi
Dürüstlük size fazla arkadaĢ kazandırmaz ama
her zaman iyi arkadaĢ kazandırır.

"2013 Aralık Ayı Karakteristikleri
http://www.sufizmveinsan.com/astroloji/
htm/aralikayi2013.html

"Pazartesi günü boyunca Ay Balık burcunda
ilerliyor. Duygusallığın ve fedakarlığın ön
planda olacağı bir gündeyiz. Sabah erken
saatlerden itibaren çok etkin olacak Ay-Plüton
altmıĢlığı, güçlü destekler alma Ģansımızı
arttırıyor. Önemli ve etkin pozisyondaki kiĢilerle
görüĢmeler açısından öğle saatlerine kadarki
süreci değerlendirebiliriz. Ay-GüneĢ karesinin
etkin olacağı öğle sonrasındaki saatlerde ise
Ģartları fazla zorlamamak daha yerinde olabilir.
KarĢı cinsle iliĢkilerde, sosyal iliĢkilerde, otorite
temsilcisi figürlerle gerginlik riski artıyor. Fikir
ve görüĢlerimizi kolay kabul ettiremeyebiliriz.
Rekabete açık saatlerdeyiz. AkĢam sonrası ve
gece saatlerinde ise Ay’ın hem Satürn, hem de
Jüpiter ile uyumlu üçgen açıları var. Bu
saatlerde daha kolay baĢarı sağlayabilir, daha
hızlı ilerleyebiliriz. "
Öner Döşer

Ġstanbul bugün pek ısıtmayan bir
güneĢle beraber, yarın ise üĢüten
soğuk ve poyraz olacak. O
rüzgarla gelecek soğuk, yağıĢı
yarın akĢam kara çevirebilir. Karın etkin kısmı
çarĢamba öğlene kadar. Havayı Koklayan Adm
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- Decoding The QURAN..
- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ "
- "Gerçek Sen"

- "Ramtha - Öğrenci Hazır Olduğunda
Öğretmen Belirir"
- Hangi tarikat, cemaat kime oy verecek?
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

