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33-) Ya eyyühenNasütteku Rabbeküm vahşev
yevmen lâ yecziy validün an veledih* ve lâ
mevludün huve cazin an validihi şey`a* inne
va`dAllâhi hakkun fela teğurrenekümül hayatüd
dünya, ve lâ yeğurrenneküm Billâhil ğarur;
Ey insanlar! Rabbinizden (size yaptıklarınızın
karşılığını - sonucunu kesinlikle yaşatacağı için)
korunun; babanın evladından, evladın da
babasından hiçbir yararı olmayacağı süreçten
dehşet duyun! Muhakkak ki Allâh`ın vaadi
haktır! Dünya yaşamı sakın sizi aldatmasın... O
çok aldatıcı da (vehme tâbi bilinciniz) Allâh`la
("O sizin hakikatinizdir, size bir şey olmaz" diye)
sizi aldatmasın (Sünnetullâh`ı görmekten
perdelemesin)!

31 - LUKMÂN
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

EL VÂLİY...
Hükmüne göre yöneten.
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]

"Benim ümmetim cennete namaz, sadaka ve oruç
ile girmezler, ancak Cenabı Hakk’ın rahmeti,
kalbinin temizliği ve gözünün temizliği ile girerler."
(İLAHİ EMİRLER S:445) HADİS

"Hiç çizilmiş kristalle çizilmemişi bir olur mu?
Veremediğin sınav sonsuza dek içinde ukde olacak,
onunla yaşayacaksın!. Adımını düşünerek at! "
Üstad Ahmed Hulûsi

"Sabah olup gün ışıyınca, halk gece yol alanları
över."
Hz. Ali (r.a.)

"Her Çesit Elbiseyi Gördüm, iffet Ve Sakınmaktan
Daha İyi Elbise Görmedim."
Hz. Ömer ( r.a )

"Boş bir sayfa ile cahilin arasında pek bir fark
yoktur. "
Ahmed F. Yüksel

İşin sır noktası
Ahmed F. Yüksel

"Kuran hangi boyutların zuhurudur?"
Günün Sorusu

"Bir insan Kur'an-ı tanısın da, neşesiz ve ümitsiz
olsun! Hiç mümkün mü?"
Muhammed İkbal

"Başka bir insanı sevmek
Allah'ı görmek gibi "
Sefillerden...

"Bilinçaltı, Çekim Yasası ve Korkular
Neye inanırsanız onu yaşarsınız. Çünkü
bilinçaltınızda titreşimler yaratarak Çekim Yasası'nı
devreye sokan inançlar, hayat boyu size yön
bulmada yardımcı olur.
Bilinçaltı her zaman mıknatıs gibidir. Kabul etmesek
de, yaşamda bizi zorlayan koşullardan her fırsatta
etkilenir ve hiç ummadığımız anda korkularımızla
yüzleşiriz. Korkular, endişeler ve yaşanan
gerginlikler mutlaka yüzeye çıkacak bir yol bulur
kendine... Bilinçaltı, aynı zamanda kendi inançlarını
yansıtan olayları da çeker. Açıkçası,
bilinçaltımızdaki düşünceler belli titreşimler yaratır.
Bu enerji ile birlikte bilinçaltına yansıyan olaylar ve
kişiler bir çekim yaşanmasını sağlar. Buna
"Evrensel Titreşim" ve "Çekim Yasası" denir. Nasıl
Yerçekimi Yasası varsa Çekim Yasası da vardır. Bu
yasa insanoğlunun hayatını etkiler. Evren yasalarla
yönetilir. Başarı, yasa ile sağlanır. Sizin bilinçaltınız
da yasa ile oluşmaktadır. Bilinçaltımızın yasası,
inanç yasasıdır. Her zaman kafamızda oluşan soru
işaretleri vardır. "Ya şansız doğduysam...", "Başarılı
olmak kaderimde yoksa..." gibi sorularla kendimizi
zorlarız. Eğer bilinçaltınız hayatın zor geçeceğine
inanırsa, gerçekten zorlu bir yaşam sürersiniz.
Karşılaşacağınız olaylar ve insanlar hayatınızı
zorlaştıracaktır.

Evrensel Titreşim Bilinçaltınız paranın zor
kazanılacağına inanırsa, para zor kazanılır. Maddi
sıkıntı yaşıyorsanız bilin ki; bilinçaltınızda paranın
kolay kazanılmadığına dair düşünce hâkim olduğu
içindir. Böyle bir durumda karşınıza çıkan fırsatları
paraya çevirmek için insanüstü çaba göstermeniz
gerekecektir. Sıkıntılı geçen hayatınızla ilgili hiç
kimseyi suçlamanıza gerek ve neden yoktur; çünkü
'sizin gerçeklerinizi yine sizin bilinçaltınız oluşturur'.
Hayatta başarılı olabilmek için kişinin anlaması
gereken en önemli söz de budur. İnsanlar bilincinin
gücünü bir fikri kavramak için, bilinçaltının gücünü
ise sonuca ulaşmak için kullanır. Birçok kişi bunun
tersini yapar. Bilinçlerini neticeye ulaşmak için
kullanır. Bu da genellikle stres ve endişe yaratır.
İşte, bilinç gücümüzle, bilinçaltı gücümüzün
kullanımındaki fark budur.
Bilgisayar Hard Diski Bilinçaltınız bilgisayarınızın
hard diski gibidir. Ekranda gördüğünüz ise sizin
gerçeğiniz veya yaşantınızdır. Ekrandaki bilginin
nereden geldiğini kendinize bir sorun! İnançlar
değişince, yeni insanlar ve yeni işlere karşı Çekim
Yasası devreye girecektir. (Alıntıdır.)"
www.kisiselgelisimim.com

İstanbul'da gece yağan karı
göremeyenler üzülmesin, akşam
tekrar var. Hatta yarın sabaha kadar
sürecek. Yarın gün içerisinde karla
karışık yağmur ve kar olarak görülür. Haftaya hava
iyi.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- stad AHMED H

S 'nin Sabah, akşam

okunmasıni tavsiye ettiği dualar...

- Bİ İNCİN AR N Ş
- http://radyoyansimalar.com/
- Haziyeni Okumak
- @haykavi: Beyin hakkında yeni bilgi
- ç! Daha Yükseğe

ç Yürekli Ol!

- A DS'in çaresi arılarda mı? - HIV/AIDS
- Artık gizli kalmayacak!
- Bütünsel Şifaya Giden Yol, Bedeni ve Ruhu
Birleştirmek
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

