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97-) Kul men kâne adüvven liCibriyle feinnehû
nezzelehu alâ kalbike Biiznillâhi musaddikan
limâ beyne yedeyhi ve hüden ve büşra
lilmu`miniyn;
De ki: "Kim Cibrîl`e düşman ise şunu
bilmeli; kesinlikle O, kendindekinden
öncekini tasdik eden ve iman edenlere
hidâyet ve müjde olanı (Kurân`ı) senin
şuuruna Bi-iznillâh (varlığını meydana
getiren Esmâ bileşiminin elvermesiyle)
inzâl etmiştir."
98-) Men kâne adüvven Lillâhi ve MelâiketiHI
ve RusuliHI ve Cibriyle ve Miykâle feinnAllâhe
adüvvün lilkâfiriyn;
Kim Allâh`a (Ulûhiyet hakikatine), Melekî
boyuta (âlemlerde Allâh isimlerinin işaret ettiği
anlamların açığa çıkmasına) ve Rasûllerine
(hakikati dillendirmeleri için irsâl ettiklerine),
Cibrîl`e (Allâh ilminin inzâli işlevine), Mikail`e
(maddi - manevî rızkına yönlendirip erdiren
kuvve) düşman olursa, muhakkak ki Allâh
(o) gerçeği örtenlerin düşmanıdır!
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"EL HAFİYZ..."
Âlemler içindekilerin varlığının korunması için
onların gerekenlerini oluşturan.
Üstad Ahmed Hulûsi

"Allah örtülüdür. Örtünmeyi ve utanmayı sever.
İçinizden biri yıkanacağı zaman örtünsün."
(GUNYET-ÜT TALİBİN/S.81) Hadis

"BORÇLA VE BİRİSİNİN YOLLAMASIYLA
HAC OLMAZ...!!!
Borcu olanın hacca gitmesi mümkün değil
birkere. Borcu olan hacca gidemez! Borçla
hacca gidilmez. Dolayısı ile kişi, kendi geliri ve
kazancıyla hacca gidebilir! Yani şimdi
yapıyorlar ben senin paranı vereyim sen hacca
git. Kendi emeğiyle kazanması lazım! O
yüzden de eskilerde Tasavvuf kitapları
okuduysan görmüşsündür ADAM HİÇ
KİMSEDEN BORÇ ALMIYOR YÜRÜYEREK
HACCA GİDİYOR...!!! ALARAK YAŞAMAK,
HAYVANİ ÖZELLİKTİR! VEREREK YAŞAMAK
İNSANİ ÖZELLİKTİR...!!! Hz. Resulullah'ın as.
bir hadis var diyor ki: SEN BANA
İNSANLARDAN HİÇBİRŞEY
İSTEMEYECEĞİNE DAİR BİR SÖZ VER
BENDE SANA CENNETİ VÂÂD EDEYİM...
İnsanlardan hiçbirşey isteyip almayacaksın.
Tamamen kendi ayakların üzerinde durarak
yaşaman lazım. Çünkü ne kadar dışarı dönük
yaşarsan o kadar dışarıya bağımlı hale gelirsin
ve İÇİNDEN UZAKLAŞIRSIN ÖZÜNDEN
KOPARSIN! Tasavvuf bilgi ezberlemek
değildir. Tasavvuf yaşamdır. Tasavvuf
hayvaniyetinden uzaklaşmaktır. Bütün
hayvanlar kimden ne alabilirim diye dolaşır.
Vermeyi düşünebilen tek mahluk insandır. NE
VEREBİLİRİM DİYE YAŞAR!
Üstad Ahmed Hulûsi

"Dünyadaki müslümanların ve tüm insanların
en önemli sorunu "ALLAH" ismiyle anlatılmak
isteneni fark etmemeleridir! Bu ismin manasını

fark edenin tüm dünyası değişir; yaşama ve
varlıklara bakışı değişir. "ALLAH" ismi ile ne
anlatılmak istendiğini fark etmeyi arzu
ediyorsanız: ahmedhulusi.org/kitap/allah.htm
Online okuyabilir ve indirebilirsiniz. "
Ahmed Hulûsi / Twitter'dan Mesajlar

"Sabah 4-6 Arası enerji verici gıdalar almak
doğrudur. Bal, kaymak, ceviz gibi.. Sabah 8-910-11 onarım saatidir. O saatlerde birşey
yemek doğru değildir. 11-12 arası yenilir.
Öğlende Alkali bir gıda, yoğurt ve ceviz gibi
uygundur. Akşam ise protein gerekir. Akşam
istirahate çekilirken vücudu onarır."
Hasan Güler

"Bebeğin gebelik kesesi oluşumu ile kalp aynı
anda, 4 hafta da atar bu ultrason ile görülür,
Dopler ile sesi duyulur."

"Kordonda kök hücre var..Onun için
saklanıyor.. Kese plasenta değil.. Kese bir
torba gibi içinde su var.. Suyun içinde iki şey
oluşuyor.. Bebek ve plasenta.. İkisi de
kordonla birbirine bağlanıyor.. Plasenta doğum
sonrası atılıyor.. Kordonda ise hem anne hem
bebek kanı aynı anda olabiliyor..Plasenta bir
nevi suzgec..Anneden gelenleri süzüyor ve
bebeğe uygun olanları iletiyor.. Buradan geçen
ve geçemeyenler var.. Alkol sigara kafein vs
direk geçiyor.. Ama bazı ilaçlar geçmiyor..
Gereklilik halinde iste onlar kullanılıyor..
Beyindeki sistem gibi aslında Kapalı devre ve
bariyerli.. "
Dr. Işıl Yurdaışık

"Kimi zaman rüyalar ve hayaller, hayata bir
türlü tutunamayan insanlar için kaçış
noktasıdır."
Ahmed F. Yüksel

Zamanda ‘zamansızlığı’ fark edebilmek
Zamanda ‘zamansızlığı’ fark edebilmek

Evliya olmak istiyorumama...
Ahmed F. Yüksel

"Hastalık ve fakirlikte Allah'ın kendisini
elemlendirdiği bir kulu gördüğümüzde,(biliniz
ki) Allah onu temizlemeyi murat ediyordur."
Hz. Ali (k.v)

""Ey keramet sahibi efendi!
Dünya senin için yaratılmıştır.
Sen de Hak Teâlâ için yaratılmadın mı?"
Hz. Muhyiddin Arabî

""Cenneti ve cehennemi illa ki gelecekte
arama. İkisi de şu an burada mevcut."
Şems-i Tebrizi Hz.leri

"Şemsten önce mutlu bir adamdım. Şems
gelince açın açlığını, yaralının sızısını
hissetmeye başladım. "
Hz. Mevlana

"Peygamberler ve ermişler, insanlığa Allah’ın
hediyesidir."
Hz. Hacı Bektaş Veli (k.s)

"Ben ne camiye yararım ne havraya
Bir başka Hamur benimki başka maya
Yoksul, gavur, çirkin orospu gibiyim
Ne din umurumda, ne cennet ne dünya. "
Ömer Hayyam

"Sizin İçin
Sizin İçin Sizin için insan kardeşlerim, Her şey
sizin için; Gece de sizin için, gündüz de;
Gündüz gün ışığı, gece ay ışığı; Ay ışığında
yapraklar; Yapraklarda merak; Yapraklarda
akıl; Gün ışığında binbir yeşil; Sarılar da sizin
için, pembeler de; Tenin avuca değişi,
Sıcaklığı, Yumuşaklığı; Yatıştaki rahatlık;
Merhabalar sizin için; Sizin için limanda

sallanan direkler; Günlerin isimleri, Ayların
isimleri, Kayıkların boyaları sizin için; Sizin için
postacının ayağı, Testicinin eli; Alınlardan
akan ter, Cephelerde harcanan kurşun; Sizin
için mezarlar, mezar taşları, Hapishaneler,
kelepçeler, idam cezaları; Sizin için; Her şey
sizin için. "
Orhan Veli Kanık

İstanbul cumaya kadar güneş
gözlüklü. Sıcaklık h.sonu 27-28
derecelerde. Gelecek haftanın
ikinci yarısında 30'u zorlayabilir.
Rüzgar bugün öğle saatlerinde biraz sert eser.

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- @AhmedHulusi: Decoding The Quran - 1.
AL-FATIHA
- @AhmedHulusi: 21. AL-ANBIYA - Decoding
The QURAN
- Ahmed Hulusi' den Nörokuantoloji Notları
- @onerdoser: Güneş Aktiviteleri Bizi Nasıl
Etkileyecek?
- Epub ve PDF ler yüklendi!!!
- Abdulkadir Geylani Hz.den Nasihatler
- Kuantum dünyasının Planck uzunluğundan
evrenin ötesine görkemli 1 yolculuğa var
mısınız?
- Derin sorular ve cevapları aslında bir beyin
hobisi.
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

