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@AhmedHulusi: Bir anlık duygusal çıkış bir
ömürlük pişmanlık yaşatır! Yitirdiğin hiç bir şeyi
geri alamazsın.
@AhmedHulusi: Sevmek ve her an sevgiyi
dolu dolu yaşamak için yaratılmış olanın, sahip
olma hırsıyla ömrünü berbat etmesi ne acıdır!
@AhmedHulusi: Sahip olmak için anını yitirip
tüm geleceğini mahvediyorsun, oysa hepsi
burada kalacak. Yalnızca sevgi sana cenneti
yaşatır.
@AhmedHulusi: Sahip olma duygusunun
ayrılmaz parçasıdır KAYBETME korkusu!
Sahiplik duymadan sevmek cennet
yaşantısıdır. Korkuların ise cehennem ateşin!
@AhmedHulusi: Beğenen karşılığını bekler,
sen de beni, der! Sevgi karşılıksızdır. Seven
gocunmaz küsmez yüzçevirmez. İstediği
olmayınca sen yoluna, demez!

PEYGAMBER Mİ (!?) VİDEO
Sevgili Blog Okurları,
Günümüz modern çağda pek çoğumuz Kur’ânı Kerim’i ve içinde anlatılanları ya
anlamadığımızdan yakınıyoruz ya da belki de
içindeki derin manaları görememekten dolayı,
anladığımız kadarı ile sınırlı olduğunu
düşünüp, onun 1400 sene önce yazılmış eski!!
Bir yazı olduğuna karar verip, okumayı
bırakıyoruz...
Kur’ân-ı Kerim’i doğru anlamak ve içindeki
derin manaları hissedip, yaşamak için,
kanımca yapılması gereken en önemli çalışma;
öncelikle, Kur’ân’da kullanılan en önemli
kelimeler olan Allah, Râsul, Nebi, Veli gibi bazı
önemli, anahtar kelimelerin neye işaret ettiğini

araştırmak, okumak ve öğrenmek olmalıdır.
Mevcut olan pek çok tefsir ve meal maalesef
“Allah” yerine “Tanrı”, “Rasul”
yerine“peygamber” kelimeleri kullanmakta ve
bu kelimeler de esas, orijin olarak anlatılmak
istenene cevap verememektedir.
Bu açıdan bakıldığında, yardımcı olacağını
düşündüğüm Araştırmacı-Yazar Sayın Ahmed
Hulûsi’nin “PEYGAMBER mi?--- Kur’ân-ı
Kerim’i Anlamak İstiyor muyuz..?” adlı
makalesini Sizlere sunmak istiyorum..
Umarım bu önemli ve bir rehber niteliğinde
olan değerli yazı ile Kur’ân-ı Kerim’i tekrar
elinize alır ve bir başka bakış açısı ile OKU’ma
imkânı bulursunuz..AFY
http://blog.milliyet.com.tr/peygamber-mi-----video/Blog/?BlogNo=442573
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/peygamber-mivideo-44359

AHMED HULÛSİ "HOLOGRAFİK EVREN"
http://www.pressturk.com/dunya/haber/140630
/
ahmet-hulusi-holografik-evren.html#.
UsEx1aShttJ.twitter

Siber Alemden...
@Gulmisalim: Bedelini ödeyemiyeceğin hiç
bir şeye talib olma!
@Gulmisalim: Sevenin dünyası sevdiğidir,
beğeni dünyası ise beğendikleriyle doludur.
Gün içinde ne kadarıyla sevdiğinlesin, ne
kadarıyla beğendiklerinle.
@sufafy: Kulun kalbine duâ etme arzusu
geldiğinde Rabbine duâ etsin. Çünkü Allah onu
kabul edecektir. [Camiüssağir, No.773 ve

Tirmizi] #Hadis
@sufafy:Bir kişinin sahip oldugu ama farkına
varamadığı şeyler, bir başkası için büyük bir
nimettir.
@sufafy:Doğru söze yan çizene konuşmayı
bırak, onun çizdiği ile seninki kesişmiyor.
@sufafy: Bireysel bilinç var da kollektif bilinç
yok mu sanırsın? Toplum tek bir bilinçse, senin
bilincin bundan nasil pay alıyor acaba?
@AylinERK:Şems der ki: insanlar vardır; gelip
geçerler hayatımızdan...
pic.twitter.com/9h18MNS0rw Retweeted by
AFY
@mustafaceceli:RT @okyanusum: Beyine
zarar veren alışkanlıklar !… http://flip.it/upoHz
@sinem_ceceli: ...ne olduğunu düşünme, ne
olduğunu bil!!...(matrix'ten)
@newsoy: Hadis: "Allah Rasûlü’ne 10 sene
hizmet ettim, bir kere olsun şunu niçin böyle
yaptın veya bunu niye böyle yapmadın,
demedi!" Enes r.a.
@beyzazapsu: Hayatta karşılaştığımız
zorluklar yeni oluşumların habercisidir.
@beyzazapsu: The Brains Own GPS
http://discovermagazine.com/2014/jan-feb/62foundthe-brains-own-gps#.UsCapYy9KSO …
@EmreDorman: Merak etmeyin Kur'an
kimseyi çarpmaz! Kur'an'a saygı göstermek
isteyen onu okusun, anlasın ve hayatına
yansıtsın. Retweeted by beyza zapsu
@AnlaArtk: İnsanın şeytanı ikidir; duyguları ve
hırsı! Bunlardan arınabilen "an"ı yaşar.

@iyiTweet: Beyin yüklenen üzüntüleri, acıları
çekemez duruma geliyor: ”Benden bu kadar”
diyor. /Franz Kafka/
@paulocoelho: 2014: "I free myself from
hatred pic.twitter.com/lPN1JG2AWh
@iremnurgul: EN İŞİME GELMEYECEK, EN
SİNİRLERİMİ BOZACAK ŞEYLER BİLE OLSA
DEDİM Kİ: Fe lâ ta’lemu nefsun mâ uhfiye
lehum min... http://fb.me/2DvZ232WH
@ctaslaman: Varlığını yok olanların üstüne
inşa etmek ne büyük bir ahmaklıktır!
@NurferNur: Sonsuz olasılıklar Şimdi'de....
@NurferNur: Dışarıda "sevdiğin veya
suçladığın dünya " yarattığın DünYa 'n olmasın
?
@kolbasi_erhan: Tatlı dilli olanların dostlari
her gün biraz daha artar.Hz.Ali
@salihtahir: Ötekileştirmek, bindiği dalı
kesmektir— başka insanlık yok!..
#insanmarkasi
@enisguller: Hediyelesin, zira hediyeleşme
kalpteki kuşkuları giderir. hadis
@enisguller: Hayat tweter gibi, takip
ettiklerinin sayısı ne kadar fazla olursa,
gerçekten değerlendirmen gereken kişinin
sözlerini kaçırabilirsin.
@drnevzattarhan: Ruh yapımız ve kişiliğimiz
beyin aracılığı ile kendisini ifade etmektedir.
Daha doğrusu beyin orkestra şefidir....
http://fb.me/6nrYTKSVn
@Saffet_eygi: Umarım yeni yılla beraber
kulaktan dolma bilgilerle hareket etmekten
ziyade Oku'ma alışkanlığımızıda geliştiririz.
pic.twitter.com/ZHUqZ0oCJj

@Saffet_eygi: "Bir insana sırrınızı
verdiğinizde, özgürlüğünüzü de verirsiniz." (Elif
Şafak)
@iyiTweet: “Bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi
olmayın.” /Uğur Mumcu/
@iyiTweet: "Müziğin sesini duymayanlar dans
edenleri deli sanıyor." /F. Nietzsche/
@TIME:5 ways to make 2014 your best year
yet http://ti.me/1eID02N
@soulseedz: Find #peace within yourself and
you become the kind of person who lives at
peace with others. #PeacePilgrim
http://tinyurl.com/b6ssrkl
@ncaki2007:’AŞK’’ öyle bir ateştir ki,son
yaktığı kendisi olur! Onun için âşıklar,
tükenene kadar yanarlar!. Aşkın pahası,"yok"
olmaktır!. Ahmed Hulûsi
@HergunYeniBilg: Televizyonun Çocuğa
Yararları ! pic.twitter.com/njPXyqcOF6
@hadisler: Ümmetim dünyaya fazlasıyla
değer verirse, İslâm heybeti ondan çekilip
alınır. (Camiüssağir, Hadis No.760) #Hadis
@iyiTweet: "Onca renk varken, insan neden
kara kara düşünür ki?" /Küçük İskender/
@Nurantuncell: Sufizm ve İnsan http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/
ocakayi2014.html … Yeni yılda herşey yeni
olsun, geçenler geçmiş olsun umutla
başlayalım, sevgi ile devam
@iyiTweet: "Ertelemek, yaşamın mayasını
kaçırır. Kızdıysan bağır, sevindiysen söyle,
özlediysen arkasından koş." /Elif Şafak/

@ustalarimiz: yüreğin diyorum..
pic.twitter.com/HRVrIaht4y
@MehmetDogramaci: Avam mutlu edilirse,
havas mutlu ederse huzur bulacağına
inanmıştır!
@ftmtaf: “İnsan, evrende gövdesi kadar değil
gönlü kadar yer kaplar…”

“Mizacınız sizi kilitler!”
Ahmed F. Yüksel

"ÜSTAD AHMED HULÛSİ'NİN
SOHBETİNDEN YANSIMALAR. 4/7
Ben bugüne kadar edindiğim çalışmaların
sonucunda açığa çıkan bilgilerimi
paylaşıyorum. Beni sevmeniz sevmemeniz hiç
umrumda değil.
İsterseniz bunları söylüyorum diye küsün
darılın aramayın konuşmayın. Zaten arayıp
konuşamayacaksınız da bundan sonra! Çünkü
görüyorum ki hiç kimseye faydam yok. İşte en
basiti bu adam yağ tulumu. Kaç senedir beni
tanıyor. Çok ikram sever, evine bir git Allah
önüne masayı donatsın. Hem yer hem yedirir.
Yok arkadaş, bu kervan böyle yürümez! Bu
kervan bu şekilde hedefe gitmez. Sen böyle

yemeye içmeye düşkünken, sen böyle maddi
zevklerle tatmin olurken maneviyatı yaşama
asla mümkün olmaz! Sende yaşayamazsın
senin gibi yaşayanlarda yaşayamaz. Cahilane
tasavvuf bilgileriyle de bir yere varılmaz.
(yazının devamı)
Üstad Ahmed Hulûsi

Evet.. İşte o zaman:
Görünen vücudu, vahid isminin tecelli yeri
oldu.. Tıpkı: Kendi hüviyet, yani: Kimliği ile,
ahadiyet sıfatının tecelligâhı, zatı ile, zatın aynı
olduğu gibi.. İş bu anlatılan mana icabıdır ki,
Resulullah S.A. efendimiz şöyle buyurdu:
- “KUR’AN, bana tümden, bir defada nazil
oldu..”
Resulullah S.A. efendimiz, bu cümlesi ile, şu
manayı açıklamak istiyordu: - KUR’AN’ın tümü
ile, zatî, küllî ve cismanî olarak tam tahakkuk
etmiştir..
İş bu mana açısından bakılınca: - KUR’AN-I
KERİM.. Diye anlatılan, bizzat Resulullah S.A.
efendimizdir.. Çünkü: O bütünü ile ona ihsan
edildi.. Böyle bir ihsana nail olmak ise.. Tam
kereme nailh olmaktır.. Ve.. O: Tam kereme de
nail olmuştur.. Çünkü: Kendisinden, hiçbir şey,
esirgenmemiştir. Hemen hepsi: İlâhî bir kerem
olarak..
(İnsan-ı Kamil den)

2014 0cak ayının Yıldız konumları ve etkileri
Kozmik alemden gelen ekilere ait haberler pek
iç açıcı olmasa da bizim gönlümüz hep
saygıdan, sevgiden, doğrudan, haktan,
iyilikten, güzelliklerden yana... En hayırlı
dileklerle Yeni Yılı kutlayalım, el ele verip
insanlık için faydalı yolları bulalım.. Astrolog
Nuran Tuncel

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

"#HergunYeni Bilgi
"İnsan beyni, bir şeyin varlığına ne kadar
çabuk alışıyorsa, yokluğuna da o kadar zor
alışır."

"Pazartesi günü boyunca Ay Yay burcunda
ilerliyor. Coşkulu, heyecanlı ve abartılara açık
bir gündeyiz. Ay ülkemiz astroloji haritasının 6.
evinde ilerleyeceğinden, güvenlik güçleri,
hizmetliler, görevliler ve halkın sağlığı,
evcimen hayvanlarla ilgili konular ön planda
olacak. Sabah saatlerinde etkin olacak AyUranüs üçgeni (120 derecelik açı) güne
iyimser, heyecanlı ve aktif başlayacağımızı
gösteriyor. Güzel sürprizlere açık saatlerdeyiz.
Heyecanımızı yüksek oktavlı
göstermekisteyebiliriz. Ay-Mars altmışlığının
etkinleşeceği öğle sonrasındaki saatlerde bu
eğilimimiz daha da artıyor. Kendimizi daha
güçlü ve enerjik hissedeceğimiz öğle
sonrasındaki saatleri enerjik aktiviteler için
kullanabiliriz. Bu güçlü enerji akşam
saatlerinde de devam ediyor olacak. Ama Ay
boşlukta ilerliyor olacağından, kararsızlık,
olayların ne yönde ilerleyeceğinin belli
olmaması gibi durumlara açık olacağız. Bugün
Güneş-Uranüs dik açısı kesinleşiyor. GüneşUranüs arasındaki gergin açılar, otorite
figürlerine, mevcut düzene başkaldırma
eğilimini tetikler. Yönetici figürleri için zorlu
zamanlardır. Genel anlamıyla sert ve şiddetli
olaylara, beklenmedik durum ve yön
değişikliklerine, istifalara, işten çıkarmalara,
meydan okumalara açık etkiler vardır bu ikilinin

sert temaslarında."
Öner Döşer

İstanbul'da yılın son p.tesisi
üşütüyor. Gri, öğle sonrasına
kadar zayıf ve yerel yağışlı, 7-8
derece. Sert esiyor, hava atkının
yanına başlık da istiyor. Yarın ve yeni yılın ilk
günleri de kapalı.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- Decoding The QURAN..
- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ "
- "SÜNNET-İ RASÛL"
- Beyine zarar veren alışkanlıklar !…
- 30 Aralık Haftası: HOŞGELDİN 2014!
- NEBİLER HAKKINDA BİLGİLER..
- Şahin: Dosyayı Pensilvanya'ya gönderdi
- Tıpa çağ atlatacak 10 inovasyon
- Isı ve elektriği birleştiren güç
- Neyi kutluyorsanız kutlu olsun bari
- GÜÇ EL DEĞİŞTİRİYOR
- Sağlığımız için yemek yaparken neden kaya
tuzu tüketmeliyiz?
- Yoga kanser savaşçısı!
- Esad, komşularını Papa'ya şikayet etti
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

