03/06/2013, PAZARTESİ

114-) Ve men azlemü mimmen menea
mesacidAllâhi en yüzkera fiyhesmuHÛ ve se`â
fiy harabiha* ülâike mâ kâne lehüm en
yedhulûhâ illâ hâifiyn* lehüm fiyddünya hızyün
ve lehüm fiyl ahıreti azâbün azıym;
İnsanları (Esmâ hakikatleri indînde kişinin
"yok"luğunu yaşaması olan) secde
mahallerinde Allâh zikrinden (ben yokum
sadece Allâh var demekten); (sen de varsın
diyerek) alıkoyandan ve onların (saf kalplerin,
benliğini ilâh yaparak) harap olmasına
çalışandan daha zâlim kim olabilir?
Böyleleri oralara korka korka girmelidir.
Onlar dünya yaşamında rezil olurlar
(hakikati bilenler indînde)... Sonsuz gelecek
süreçlerinde ise feci bir azap beklemektedir
onları.
2 - BAKARA
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

"EL HAKK.."
Apaçık ortada olan Mutlak Hakikat! Açığa
çıkan tüm işlevlerin hakikati ve kaynağı!
Üstad Ahmed Hulûsi

"Resulullah (s.a.v) başından ve iki omuzu
arasından hacamat olur ve: "Kim bu kandan
akıtırsa, herhangi bir Hastalık için, bir başka
ilaçla tedavi olmasa da zarar görmez!"
buyururdu.

Ravi: Ebu Kebşe el-Enmari"

"BEYİN, EVRENDEKİ BÜTÜN
FREKANSLARI KENDİNDE AÇIĞA
ÇIKARABİLECEK KAPASİTEDE BİR YAPI!
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Şimdi burda enteresan olan nokta şu: Bu
anlattıklarımı bugüne kadar hiçbiryerde
duymadınız hiçbir kitapta da yazmaz. Onun
için de anlamaz ve kabul etmezseniz
yadırgamam şaşırmam ve niye anlamadılar
demem. Çünkü bir insanın bir şeyi kabul
etmesi için onda öyle bir veri tabanı olması
lazım. Ona benzer birşey bilmesi gerekir.
Şimdi buradaki enteresan olan nokta ne?
(yazının devamı...)
Üstad Ahmed Hulûsi

"Ölümle bırakıp gideceğin HER ŞEYİN,
dünyada fitnendir; onlardan kopamadıysan da
ahıretteki ateşin olacaktır!
Tüm varlığını sevdiğine teslim
edemiyorsan yalancı aşıksın!
Sevgin, gösterdiğin kadardır! Gösteremediğin
kadarıyla
benliğini gösterirsin"
Üstad Ahmed Hulûsi / Twitter'dan Mesajlar

"Akıllı kimsenin lisanı kalbindedir. Düşünerek
söyler."
Hz.Ali (r.a.)

"Evrensel datayı veritabanına göre hologramik
şekilde process eden beynin oluşturduğu

dünya hayaldir!"
Ahmed F. Yüksel

Farkındalık...
Farkındalık...
Ahmed F. Yüksel

"Çok ziyaret usandırır, az ziyaret dostluğa
zarar verir."
Hz Ömer (r.a.)

"Güzel sözler petekten damla damla sızan
bal'a benzer; insanın ruhuna tad verir. "
Hz. Süleyman

"Söz yuva gibidir, mana kuş gibi , cisim ırmak
gibidir ruh akıp giden su gibidir. "
Mevlana

"Evvela temel, sonra duvar gelir."
Şeyh Sadi

"2013 Haziran Ayı Karakteristikleri
Haziran ayı ilk üç haftası itibariyle; ağırlıklı
olarak İkizler burcunu oluşturan sayısız
dalgaboylarındaki manaların yoğunlukta
olduğu bir zamandır. " (yazının devamı...)
Astrolog Nuran Tuncel'den

"Sakın sana eziyet edenlerle uğraşma. Sen
ALLAH'la meşgul ol. O seni müdafaa eder. "
İmam-ı Şa'ranî k.s.

"Küçük işlere gereğinden çok önem verenler,
elinden büyük iş gelmeyenlerdir."
Eflatun

"Adalet evrenin ruhudur."
Ömer Hayyam

"Dehanın ilk ve en büyük şartı hakikati
sevmektir."
Geothe

"Yanlış bildiklerimizi atabilsek, dimağımızın
yükü o kadar hafifler ki..."
Cenap Şehabettin

"Verilmesi en kolay şey nasihat, alınması en
güç şey ibrettir."
Droz

"Buyrun size hayal. Şimdi bunu nasıl
seyretmeli? Hayale ne muhteşem denir mi?
Data dönüşümü olduğunu bilerek bu
mükemmel, muhteşem açığa çıkışın seyrindeki
hissedişi de hayal mi kabul edeceğiz?" (tıkla
izle...)
Droz

İstanbul'da bol güneş var, 27
dereceyle beraber hiç fena değil.
Ama pazar için bu havayı
referans almayın, zira yağmur
ihtimali var. Sıcaklık da uzun aradan sonra
normalin altına, 22-23'lere iniyor.
Havayı Koklayan Adam
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