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Ahmed Hulusi’den dosttan dosta...
“Sadece samimiyete erenler ve ona tabi
olanlar Hakikat’e erecektir...
***
Her kapıyı açan tek anahtar vardır...
SAMİMİYET!..
***
Aldıklarınız kadar basitliğe...
Verdikleriniz kadar yüceliğe erişirsiniz...
***
Zirvede oturmaya; sadece verenlerin hakkı
vardır...
***
Gerçeğin yolunda adım atanlar, şeklin ötesine
geçmeyi başaranlardır...
***
Eriyen erendir...
Ermedikçe eriyemezsin...
http://m.gazetevatan.com/Columnists/
Article?ID=593629

@AhmedHulusi: Reha Muhtar Yazdı!...
Ahmed Hulûsi’den dosttan dosta...
http://m.gazetevatan.com/Columnists/Article?I
D=593629 …
@AhmedHulusi: #MustafaCeceli Sordu,
@AhmedHulusi Yanıtladı #13 - #Sevmek
http://www.ahmedhulusi.org/video/mustafaceceli-sorduahmed-hulusi-yanitladi-13-sevmek.htm …

Siber Alemden...

@psikohaber: "Ne kadar okursan oku, bilgine,
yakışır şekilde davranmıyorsan cahilsin
demektir." (Sadi Şirazi) Retweeted by
GÜLMiSÂL
@sufafy: Bir insanın kendinin ne olduğunu
bilmemesi ve kendi aslını unutmuş gibi
yaşaması en derin kayıptır.
@sufafy: Tüm bilinçaltı kayıtları şuanki
gerçekliğimizi oluşturuyor ve farkında olmadan
bu inandığımız gerçeklere göre yaşamımızı
şekillendiriyoruz.
@sufafy: Farkındalıkla baktığında bilmen
gereken herşey ANda mevcuttur ve sana
konuşur.
@sufafy: Teslimiyette özgürlük
vardır...Kendini, evrenin işleyişini ve birliği
kabul ediş vardır.
@Reha_Muhtar: Ahmed Hulusi'den dosttan
dosta...
http://haber.gazetevatan.com/ahmedhulusiden-dosttandosta/593629/4/yazarlar …
@mustafaceceli: Dost'tan Dost'a..
http://m.gazetevatan.com/Columnists/Article?I
D=593629 … @AhmedHulusi
@emreaydin: Albümün ilk video klibi #Eyvah
yayında. "Eyvah (Emre Aydın)
http://youtu.be/OEwI1haw5nk " Retweeted by
Mustafa Ceceli
@AylinERK: 3 seyin zarari sahibine doner:
zalimin zulmu, duzenbazin hilesi,sozunde
durmayanin vefasizligi... #Hadis
@AylinERK: Kalbe dudakların tesir ettiğini
sananlar aldanmaktadır.Kalbe tesir edenler
kalplerdir.Dudaklar ancak kulağa
erişebilirler.@AhmedHulusi
@AylinERK: Fransa'da yapilan bir

araştırmaya göre kedi mırlaması en iyi stres
ilacı.
http://www.sabah.com.tr/Yasam/2013/01/18/ke
dimirlamasi-en-iyi-stres-ilaci …
@AylinERK: Bir meyva hamken kalabalık bir
sepet içine konsa çürür,o tek ağacın meyvası
olduğunu bilerek tek başına dalında
olgunlasmayi beklerse OLur..
@beyzazapsu: Hep yarını düşünürsen
yaşamadan vefat edersin.
@beyzazapsu: Seven sevdiğini beklemekten
usanmaz.
@beyzazapsu: Kendinizde, her an her şeyi
terkedebilecek gücü bulduğunuz sürece,
ölüme hazırsınız demektir!Bu, avamdan çıkışın
işaretidir. @DosttanDosta
@iremnurgul: Meryem Suresi 4. Ayet'i
okuyunca "Rabbim sana ettiğim duâ sayesinde
ben hiç mahrum olmadım"ı görmüş..." İrem,...
http://fb.me/2jzoZ35Bh
@NurferNur: İki dakikalığına insan olmak
http://indigodergisi.com/2013/12/ikidakikaliginainsan-olmak/ …
@birsenkalali1: Edeb elbisesini, sırtınızdan
ölünceye kadar çıkartmayınız.Hacı BEKTAŞİ
VELİ @NaushirM: Never let your love stop
anywhere - OSHO @birsenkalali1
pic.twitter.com/54GbK4RXmi
@birsenkalali:
http://www.trtturk.com.tr//haber/googlein-sonharikasi.html … Google'ın son harikası
@NurferNur: Bazen #hayat seni bulunduğun
yerden alır başka yere koyar ve der ki 'buradan
devam et'. #dinleyene #ANlaYAnA

#GöreBilene ..çekişmeyeceksin..
@NurferNur: "Hediyeleşin birbirinizi sevin.
Birbirinize yiyecek hediye edin. Bu, rızkınızda
genişlik hasıl eder." #hadisişerif
@NurferNur: Kendinize Allah yolunda
kardeşler edinin. Çünkü onlar dünya için de,
ahiret için de lazımdır. #HzAli
@ShowTV: Kefir nelere iyi gelir? Neden bu
kadar faydalı? http://gez.io/m1mor2 #Gülben
pic.twitter.com/L9QHkEQKkh
@GeErgen: Yolunu bilen yolunu şaşırsa bile,
yanlış insanlarla yansa bile yolundan
vazgeçmez...
@enisguller: @bilio_muydunuz kur-an
çevirilerinden maddi kazanç sağlamak zaten
büyük bir vebaldir...
http://www.ahmedhulusi.org/kuran_talep.php
@Mesnevi_Kuantum: Ahmed Hulusi
İNSANIN GERÇEĞİ (Özel Düzenleme)
Mutlaka Dinle Ve Paylaş:
http://youtu.be/oHvq8TGTxv0 @youtube
aracılığıyla
@sozmuhendisi: İnsan beklentisi kadar
mutludur. Formül: Sıfır beklenti, sonsuz
mutluluk.
@Saffet_eygi: Ben insana baktığımda şuna
hayranım: Böylesine büyük bir zenginlik,
böylesine bir sefilliğin içine nasıl konmuş? Hz.
İsa
@Saffet_eygi: Kişinin yanlızlığından başka
dostu yoktur. Çünkü yanlızlık Allah'a
mahsustur!
@Hurriyet: Köpeği onun için trenin altına
atladı! Sahibini kurtaran köpek, ABD'nin
kahramanı oldu http://bit.ly/IUN9uV
pic.twitter.com/UMhpUStAuL

“Mizacınız sizi kilitler!”
Ahmed F. Yüksel

"İNSAN BEDENİNİN VE BEYNİNİN İŞLEYİŞ
SİSTEMİ,EVREN,NAMAZ VE DAHA BİRÇOK
KONU ÜZERİNE ÜSTAD AHMED
HULÛSİDEN YANSIYANLAR... 6/8
Ondan sonra ELHAMDULLAHİ RABBUL
ALEMİNE geldiniz, orda EL HAMD yani bütün
açığa çıkan bu esma özelliklerini hakkıyla
değerlendirmek LİLLAHİ RABBUL ALEMİN
Allah içindir. Bütün bunları değerlendirme
Allah'a aittir, ki o Rabbul alemindir. Alemlerin
Rabbıdır. Alem kelimesi Kur'an da insan
anlamına kullanılır. Herbir insan bir alemdir.
Kur'an da yahudiler için biz sizi alemlere üstün
kıldık derken, yahudilerin o gün için
yeryüzünde bulunan diğer insan türlerinden
üstün olduğunu anlatır. Ve o devre aittir. İşte
burda alemler derken de efendim
samanyolundan andromeda galaksisinden
güneş sisteminden bilmem hangi Yıldız'dan
bahsetmez. İnsan beynini anlatır çünkü insan
beyni herbir beyin ayrı esma açığa çıkış
kemâlâtı olduğu için her bir insanı beyni alem
olarak anlatır. Dolayısı ile herbir alemde o
alemi değerlendirme o alemin yaratıcısı olan
varlığına aittir kendisine aittir. Ki o Rahmandır

ve Rahimdir. İşte insandaki o esma potansiyeli
potansiyel olarak bütünüyle bütun esma
özelliklerine sahiptir, ve o esma özelliklerinden
rahim itibarıyla da heran o beynindeki bilgi
işleme dediğimiz bilgi şekillendirme dediğimiz
o bilgi şekillendirme sonucunda YARATMA
dediğimiz özellik beynimizde mevcut olan
rahimiyet rahim isminin manası dolayısı iledir.
Eğer bunu düşünürseniz ER RAHMAN İR
RAHİM'DE DEMİŞ OLURSUNUZ. Ondan
sonra MALİKİ YEVMİDDİN'E geldik. Rahim
bütün bunları meydana getiriyor tüm bunları
rahim meydana getirmesi hasabiyle de var
olan herşey Maliki yevmiddin onu meydana
getiren onun sahibi ve orda hükmedenin
hükmü altındadır. Yevmiddin din günü diye
çevrilen esasında yevm AN anlamına gelir,
gün diye çevrilmiştir ama yev min karşılığı tam
hakiki anlamı AN'dır. Hz.Alinin "kan Allahu
velem yekün mea şea" Allah var ve onunla
beraber hiçbirşey yoktu sözüne karşı "El an
kemâ kan" An o an'dır gibi anlattığı şeyde de
yevm kelimesi An anlamına kullanılır. Dolayısı
ile her an senin varlığında hakim olan malik ve
melik olan allahtır. Dolayısıyla benim
varlığımda her an tasarruf eden güç Allahtır
diyorsun Maliki yövmiddin diyerek. Ondan
sonra İYYA KENÂBUDU sana kulluk ederiz,
nasıl kulluk ederiz? İşte senin esma
özelliklerinin açığa çıkışını yerine getirmemiz
bizim kulluğumuzdur. Hepimiz sana kulluk
ederiz. Burda kafir mumin münafık yok.
Hepimiz. Çünkü hepimizin varlığını meydana
getiren o esma özellikleridir, dolayısıyla
hepimiz o esma kuvvelerinin özelliğini yerine
getirme sûretiyle tasavvuf ehlinin dediği gibi
kafirin küfrü onun kulluğudur. Müşriğin
müşrikliği onun kulluğudur. Dolayısıyla herşey
kulluk için yaratılmıştır. Biz insi ve cinsi kulluk
etmeleri için yarattık ayetide buna işaret eder.
Dolayısıyla biz sana kulluk ederiz. Ve bu kulluk

halimizin devamı içinde yardımına ihtiyacımız
var çünkü senin bu esma açığa çıkışı hali
devam edecek ki sürekli olarak bizim
varlığımız devam etsin. Bu açığa çıkış
meydana gelsin.
Üstad Ahmed Hulûsi

Gülmek deyip geçmeyin, her derde deva…
İçten bir gülüş;
Vücudun doğal mutluluk hapı olan endorfin
hormonu salgılanmasını sağlar.
Sinirleri gevşetir.
Sindirim sistemini çalıştırır.
Vücuda 'aerobik' yaptırır. Vücudun üst
kısmındaki tüm kasların, sinirlerin ve
organların egzersiz yapmasını sağlar.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Pozitif duyguları öne çıkarır.
Başarıyı olumlu yönde etkiler.
Çevreye ve kendine güven artırır.
Kolay iletişim kurulmasını sağlar.
Öfke, gerginlik ve korku gibi duyguları azaltır.

Sevgiyle düşünün, sevgiyle konuşun, sevgiyle
davranın. Her ihtiyaç karşılanacaktır.
James Ailen

"#HergunYeni Bilgi
Kahkaha attığınızda vücudunuzdaki
antikorların seviyesi yaklaşık %20 artarak,
virüslerin ve tümör hücrelerinin yok olmasına
yardımcı olur.

"Perşembe günü boyunca Ay Yengeç
burcunda ilerliyor. Sabah saatlerinde

gerçekleşecek Ay-Jüpiter kavuşumu, duygusal
anlamda zirvede olacağımızı gösteriyor. Bir
gün öncesinden gelen birikimler, bugün daha
büyüyebilir, patlak verebilir. Öte yandan, AyJüpiter kavuşumunun iyimser ve iyicil enerjisi
de devrede olacak. Dilek ve isteklerimizi
gerçekleştirmek üzere harekete geçebiliriz.
Çünkü bu kavuşumun ardından Ay-Satürn
üçgeni gerçekleşecek ve bir şeyleri
somutlaştırma şansımız olacak. Günün geri
kalanında bu enerji işbaşında olacak."
Öner Döşer

İstanbul'da bulutlar yavaş yavaş
parçalanıyor. Bugün dünden
daha fazla güneş var, 10 derece.
Cuma sabah saatleri sisli. Yine
cuma ve c.tesi güneş parçalı bulutlar
arasından görülür.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- Decoding The QURAN..
- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ "
- "Öner Döşer ve Roy Gillett'in Habertürk'te
yaptığı değerlendirmeleri izlemek için
tıklayınız..."
- "740. Vuslat Yılında Her Yönüyle Mevlana
Paneli"
- ‘Neandertaller ölülerini gömüyordu’
- Stres geni, kalp hastalığından öldürüyor
- Bilim insanları yeni göz hücreleri 'bastı'
- Google Gözlük'le göz kırparak fotoğraf çekin
- BBC'den Fethullah Gülen yorumu
- Dilipak 6 ay önceden bilmiş ve uyarmış!
- Almanya’daki Amazon çalışanları grevde

- Sizden Size
- www.okyanusum.com

