20/12/2013, CUMA

BismillahirRahmanirRahıym
Cuma günü benim üzerime salatü selamı çoğaltın. Zira sizin salatınız bana o gün arzolunur.
#HzMuhammed (s.a.v.) (Ebû Dâvud)

İSLÂM DİNİ "SİSTEM"İ AÇIKLIYOR VİDEO
Dostlarım...
Lütfen bugüne kadar "şartlanmaya dayalı din kabulü" dolayısıyla fark edemediğiniz şu kesin gerçeği fark
etmeye başlayınız... "İSLÂM DİNİ" orijini itibarıyla, bize içinde yaşadığımız "YAŞAM SİSTEM ve DÜZENİ"ni
açıklamak; hangi tür davranışların hangi tür sonuçlar oluşturduğunu ve dahi oluşturacağını bildirmek
amacıyla gelmiştir... Hangi birimden ne tür bir davranış çıkarsa; o birim, bulunduğu hâlin, ya da üzerinde
olduğu fiilin sonuçlarına katlanmak zorundadır, bu sisteme göre!
http://www.pressturk.com/dunya/haber/140242
/islam-dini-sistemi-acikliyorvideo.html#.
UrQGAvnCrYA.twitter

Ebedi ömrünle kumar oynama!..
Akıl; adama terk ederse ‘deli’, adam; aklı terk ederse ‘meczup’ derler...
***
Yediğinin helal olup olmadığını arıyorsan ‘hızına’ bak...
***
Yakın bildiklerinizi bile imtihana kalkmayın...
Zira bakarsınız çevrenizde kimse kalmaz!..
***
Reha Muhtar'ın kaleminden!
http://m.gazetevatan.com/

@AhmedHulusi: #Allah dilediğini aziz eder dilediğini zelîl; diledini sevdirir, dilediğinden yüz çevirtir. Kalpler
iki parmağı (ilim ve kudret) arasındadır.
@AhmedHulusi: Allah elevates & debases whom He wills. It is He makes you love or feel turned off. The
hearts are between His two fingers (knowledge&power)
@AnlaArtk: Gafil, kişilerle uğraşır, dedikoduyla tükenir, kendini imanlı sanır; arif, #Hak'kın işlerini (şe'n)

seyreyler! Devran döner, kalpler döner.
Retweeted by Ahmed Hulûsi
@AhmedHulusi: Gülü seven dikeni batınca elinden atmaz onu. Beğenen, beğenmediginde yüz çevirir.
Gerçekten seven asla yüzçevirmez sevdiğinden.
@AhmedHulusi: #İMAN BİLGİSİ, İMANLI OLMAK DEĞİLDİR. İMAN BİR #YAŞAM HÂLİDİR:
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/iman-bilgisi-imanmidir.htm …
@AhmedHulusi: #Sevmek, sevdiğinin her hâlinden razı olmaktır. Gerçekten seven BENLİĞİNİ #kurban
eder sevdiğine.
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/sevmek.htm
@AhmedHulusi: #MustafaCeceli Sordu, @AhmedHulusi Yanıtladı #13 - #Sevmek
http://www.ahmedhulusi.org/video/mustafa-ceceli-sorduahmed-hulusi-yanitladi-13-sevmek.htm …

Siber Alemden...
@AnlaArtk: Yakın bildiklerinizi bile imtihana kalkmayın. Zira bakarsınız çevrenizde kimse kalmaz! Dosttan
Dosta'dan.
pic.twitter.com/OrFyyUF1BF Retweeted by GÜLMiSÂL
@AnlaArtk: Dosttan Dosta, Ahmed Hulusi'nin 1967 yılında kalame aldığı özlü sözleri kitabı. İndirmek için
http://ahmedhulusi.org pic.twitter.com/hiBKWtgxEi
Retweeted by GÜLMiSÂL,
@beyzazapsu: Bir kişi Allah'tan başka kimseye ihtiyacı olmadığına inanırsa , Allah da onu başkasına
muhtac ermez.
Hz. Şems, Retweeted by GÜLMiSÂL
@sufafy: Kişi kendini güçsüz hissettiğinde hep birilerine ya da birşeylere tutunma ihtiyacı hisseder.Halbuki
hakiki güç özümüzde mevcuttur.
@sufafy: "Sizden birisi uyandığı zaman, üç defa burnuna su alıp versin. Çünkü şeytan onun genzinde
geceler.” Hadis (Buhari)
@sufafy: Güzeli güzel yapan edeptir, edep ise güzeli sevmeye sebeptir! Mevlana
@sufafy: Birini sevdiğinde, kim ne derse desin savaşmaya değer. Pretty Little Liars
@newsoy: @AhmedHulusi
Seni sevmektir benim dinim imanım.
@newsoy: "Seytana kulluk etmeyin!"/ Beden ve dissallik sizi esir almasin! "Bana kulluk edin!"/ Hakikatiniz
olan Esma’ya, Icinizdeki Rasule yonelin
@Necipfazildan: Öyle ucuz değil gül koklamak.. Gül tutan ele diken batmalı.. Bir aşka gönül veren o aşkın
kapısında yatmalı! // Necip Fazıl Retweeted by AFY

@beyzazapsu: Sessizlik tüm seslerin efendisidir.
@beyzazapsu: Ancak kendini fark eden ölümü tadar , farkedemiyen vefat eder.
@AylinERK: 21.1 İnsanlara yaptıklarının sonucunu görme süreci yaklaşmıştır! Onlar ise kozaları içinde
aldırmaz bir hâldeler! #kuran @AhmedHulusi
@AylinERK: Birimsellik bilincinden arınmamış olmaktan,koza içinde kalmışolarak yaşayıp,gerçeklere
göregeleceğe hazırlanamamaktan sendensana sığınırım.
@AylinERK: Sevgi karsiliksiz akistir.Karsilik beklenirse ticaret olur...@AhmedHulusi
@AylinERK: Kalbi yöneliş..Sevmek ve beğenmek ayrımını yapan bir kalble özündekini gerçek anlamda
sevenlerden olmak ve bunun kolaylaşması duası ile
@BunyaminSurmeli: Sizin icin app store'da https://appsto.re/tr/WLN0T.i
@BehzatGerceker: ''Sıfır egoya en iyi örnek Ajda Pekkan'' @BurcuGnes
@GunaydinGazete : http://www.sabah.com.tr/Gunaydin/
2013/12/17/sifir-egoya-en-iyi-ornek-ajda-pekkan …
@soulseedz: Holding on to anger is hurting YOU, not the other person http://tinyurl.com/m6kfp4s
@iyiTweet: Sevebilir misiniz? Karşılıksız, beklentisiz, hesapsız çıkarsız özgür bırakarak.Sırf bir başkasının
iyiliğini mutluluğunu isteyerek. E.Şafak
@RessamBob: Belki şurada çok sevipte kavga ettiğimiz birisi vardır. pic.twitter.com/iPGaputs7m
@Soulseedzforall: Be open to learning anything from anyone, anytime. http://tinyurl.com/9d6gsgd
@NurferNur: Life isn't meant to be understood, but a reality to be experienced. it's a journey of the mind,
body, and soul."
@salavatlar: İşte Cuma gününün sünnetleri. Akılda kalıcı sempatik tarzda hazırlanmış. RT edelim herkes
öğrensin- Hayırlı Cumalar pic.twitter.com/fSPOFmnwIS
@DoganCuceloglu: Günün olaylarının ve tüm sosyal sorunların temelinde, toplumun bünyesi içine gömülü
süregiden bir değerler boşluğu olduğu hiç konuşulmuyor.
@TheGoldenMirror: Changing others seems like the perfect solution, but the only perfect solution is
changing ourselves.
@haykavi: "Hastalıkların çok önemli bir kısmının sebebi strestir!.. Stres ise "Rabb-ül âlemîn"den perdeliliğin
sonucu..." A.H http://www.ahmedhulusi.org/yazi/
yanmamak.htm#ixzz2ny8WjLC8 …

@Saffet_eygi: Namaz kılarken okuduğunu yaşa, okuduğunu tefekkür et ki, tefekkürün bir sonraki namaza
kadar yaşamına yön versin. "Hadiste: İki namaz arasındakini yok eder demesinin sebebide budur..."
Üstad Ahmed Hulusi

“Mizacınız sizi kilitler!”
Ahmed F. Yüksel

"İNSAN BEDENİNİN VE BEYNİNİN İŞLEYİŞ SİSTEMİ,EVREN,NAMAZ VE DAHA BİRÇOK KONU
ÜZERİNE ÜSTAD AHMED HULÛSİDEN YANSIYANLAR... 7/8
Ondan sonra işte ihdines sırat el mustakim en am te aleyhimi anlattım. Eğer bu Varlığındaki hakikati
yaşama hali, Varlığındaki bu kuvvelere iman etme hali ve Varlığındaki o Allah varlığına iman etme hali
sende açığa çıkmazsa o zaman senin halin dalalet ve gaflettir. Gaflet belli bir kozanın içinde glaf içinde
kapalı kalma, onun dışındaki varlığın hakikatından gafil olmadır. Gaflet o'dur. Dalalette tamamen kendini
beden sanarak beden kabul ederek hakikatten sapmış bir halde yaşama hali. Şimdi bakın, fatihayı okumak
demek EN AZINDAN EN BASİTİYLE BUNLARI TEFEKKÜR ETMEK DEMEKTİR. Resulullah diyor ki
fatihasız namaz olmaz. Fatihasız namaz olmaz deyince biz hemencecik ezbere okuduğumuz fatihayı
zannediyoruz. Ama bunu demiyor ki. FATİHANIN MANASINI YAŞAMAZSAN NAMAZ OLMAZ O DİYOR.
Çünkü tarif ediyor "namaz müminin miracıdır" diyor. Mirac nedir? Senin kendini beden kabul ettiğin bu et
kemik kabul ettiğin varlığından soyunup çıkıp, uruç edip yükselip Varlığındaki Rabb'ini müşehade etmen.
Resulullah miraçta Rabb'ini gördümü görmedimi, gördü yahu! Ama sen rab deyince dışarıda koltukta birini
düşünüyorsun. Ve ordan merdivenle at sırtında Yada kanatlı atla yukarlara biryerle gitti zannediyorsun. O
kadar konudan uzak bir alanda yaşıyorsun ki elbette sen bunun tartışmasını yapıyorsun. Halbuki namaz
müminin miracıdır diyor. SENDE YAŞANAN BİR İÇ HAL BU. URUÇ HALİ. İşte bundan sonra ihlası
okuyorsun. Manasını düşünerek. Ondan sonra varlığındaki o rububiyet kuvvetinin önünde senin bu açığa
çıkan halin dolayısı ile RÛKU'YA gidiyorsun ve rûkuda suphane rabbiyel aziym diyorsun yani sen
Varlığındaki hakikatındaki yüce kuvveti benim Rabbim beni varlığa getiren bendeki bu açılımları meydana
getiren ve bendeki bu idraki sonsuz bir biçimde genişletecek olan Rabbim çok azimdir çok yücedir ve ben
ondan bunu bekliyorum diyerek bir tür fedd beck'le "BEYNİNDEN" pardon, Rabb'inden bunu açığa

çıkarmasını talep ediyorsun. Bunu istiyorsun. Hani başta dedim ya 5 te kalkayım diye beyine komut verdin,
burda öyle komut vermedin de burda suphane rabbiyel aziym diyorsun. Eğer bu suphane rabbiyel aziymi
tekrar etmezsen suphane rabbiyel aziymi yaşayamazsın. Nimetine eremezsin. Anlatabiliyormuyum
birşeyler? Dolayısı ile sâlat olmazsa bir insanın Allah'a ermesi mümkün değil.
Üstad Ahmed Hulûsi

"Kalp Sırrına Erenler; Neler Yapar, Bilir Misin...?"
"Kızmazlar... Küsmezler... Kırmazlar...
Kırılmazlar...
...Her Şeyde Bir Güzellik Bulurlar...
"Hiçbir Şeyi İnsanoğlundan Bilmezler ;
"Rab’binden Bilirler’ Her Şeyi ;Ondan Umup
Beklerler...
Ve, Susarlar...Susarak Konuşurlar...!"

Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz, kendi
çıkarını aramaz.
Sevgi saygıdan önce gelir. Saygıyı herkese göstermek zorundayız ama sevgi daha özeldir. Ancak özel
insanlara gösterilir.
Sevgi teleskoptan bakar, kıskançlık ise mikroskoptan.
Josh Billings

"#HergunYeni Bilgi
Stresten kanser olma ihtimaliniz, sigaradan kanser olma ihtimalinize göre daha fazladir.

"Cuma sabah saatlerinde Ay henüz Yengeç burcunda ilerliyor. Başkalarıyla empati kurmamız ve halden
anlayan yönlerimizi aktif etmemiz gereken bir gündeyiz. Özellikle de Ay-Venüs karşıtlığının etkin olacağı
sabah erken saatlerde. Çünkü bu karşıtlığı ilişkilerde gereksiz hırpalanmaları beraberinde getirebiliyor.
Başta ailevi ilişkiler ve özel ilişkiler olmak üzere! Sabah 06:36-08:47 arasında boşlukta ilerleyecek olan Ay,
saat 08:47 itibariyle Aslan burcuna geçiyor. Günün geri kalanında enerji daha kararlı, net akıyor. Kendine
güven, dürüstlük, açıklık gerektiren bu güzel günde, başkalarını idare becerimiz sayesinde başarılı sonuçlar
elde edebiliriz. Ay-Mars altmışlığının etkinleşmeye başlayacağı öğle sonrası saatlerden itibaren atak ve
cesur kararlar alabilir, uygulayabilir, önemli mesafeler kaydedebiliriz."
Öner Döşer

İstanbul sabah hayli üşüdü, ama güneşlenmeyle toparlandı, gün ortalarında 10-11 dereceyi
bulur. H.sonu da aynı, sadece pazar biraz bulutlanabilir. Kar özleyenlere yakın gelecek için
maalesef diyoruz.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- Decoding The QURAN..
- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ "
- "Beyin Okuma ve Ayna Nöronlar"
- "ABD’de Meryem Ana vakası"
- Dumanaltı Sendromu
- Yorulan beyninizi nasıl canlandırırsınız.
- Gizemli bir insan türü daha mı var?
- ''Yerli Filmler'' haftası
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

