14/01/2013, PAZARTESİ
7-) Ve yekulülleziyne keferu levla ünzile
aleyhi ayetün min Rabbih* innema ente
münzirun ve likülli kavmin had;
O hakikat bilgisini inkâr edenler: "O`na
Rabbinden bir mucize inzâl edilmeliydi
ya!" derler... Sen ancak bir uyarıcısın...
Her toplumun bir Hadiy`i (hakikati
göstereni)vardır.
13 - RA’D
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]
EL KAHHÂR...
"Vâhid" oluşunun sonucunu yaşatarak "izafî
- göresel" benliklerin asla "var" olmadığını
seyrettiren!
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]

"Hz. Fatıma annemiz Efendimizin (s.a.v.)
yanına gelir ve der ki... Babacığım Ali'yi
kırdım özür diledim ama kırgın.. Efendimiz
şöyle buyurur: Ya Fatıma bilmez misin
Allah'ın rızası kocanın rızasıdır.. Bir bayan
eşini razı ederse Rabbinide razı etmiş olur
inşallah."
Hadis
BEYİN'DE AÇILMA KAPASİTESİYLE
ALAKALI OLUŞAN FARKLILIKLAR [3.
Bölüm]
Şimdi bizim beyinimiz burçlardan gelen
tesirlerle ilk açılımı almadı mı? Aldı. Bu
burçlardan gelen tesirler neticesinde de bizim
huylarımız karakterlerimiz ve mizaçlarımız
oluşmadı mı? Oluştu. Peki bu oluşuma göre
o genlerde olan bilgileri ortaya çıkartabilecek

bölümler beyinde açıldıysa, o genlerdeki
bilgilerin bizden ortaya çıkması söz konusu
olabilir... Fakat bizde o bölümler açılmadıysa
bu defa o bilgiler bizde kapalı kalır. En
basiti, aynı anne ve babanın iki oğlu bir saat
arayla doğsun birisinde farklı özellikle ortaya
çıkar diğerinde farklı özellikler ortaya çıkar.
Hatta bazısı birbirine hiç benzemez. Halbuki
aynı genlerden gelen bilgiler ikisinde de var
aslında... Şimdi vardığımız bu noktada
ortaya çıkan: Her bilincin beyin açılımı
farklıdır. Herbirimizde aynı beyin var. Beyin
olarak birimizin beyni diğerinden farklı
değil. Aynı nöronlardan oluşmuş benzer
beyinler. Fakat her bir beyin aldığı Astrolojik
tesirlerle değişik bölümleri açılmış olduğu
için herbirinde değişik karakter huy
dediğimiz özellikler meydana geliyor...
Üstad Ahmed Hulûsi

"Hayat bir nefestir,
aldığın kadar.
Hayat bir kafestir,
kaldığın kadar.
Hayat bir hevestir,
Daldığın kadar"
Hz. Mevlana
"Bir şeyi anlaman gerektiği zaman,
anlamışsındır. "
Ahmed F. Yüksel

Peri kızının Hikâyesi
Ahmed F. Yüksel

"'Herkes nihayetinden korkar ben
bidayetinden korkarım’. Bu anlamlı söz kime
aittir?"
Günün Sorusu
"Bazı insanların yüreği dünyalar gibidir...
Dosttur, yardır, aşktır... Göz bebeklerinde
görürsün yüreğini... Ve göz bebeklerinden
akarsın yüreğine... Maddeden sıyrılıp
manaya dalarsın... Bilinen görüntüler
silinir... Ruhunu görürsün... Canını
görürsün... Tenden öte, sözden öte, gözden
öte.... Öz'ünü görürsün... Yüreğindeki
çağlayanları... Gizli kalmış sevdaları...
Söylenmemiş sözleri... Sıcacık gülümsemeyi
görürsün... Sevdadan öte AŞK'ı görürsün...
Bazı insanların gözlerinde sana uzanan bir
yürek görürsün... Dünyayı sunar
avuçlarında... Benzersiz hazineleri
bulursun... Dosttan öte... Yardan öte...
Aşktan öte... AŞK'a ulaşırsın beşerden
öte...."
Mehmet Doğramacı

"Düz vites manuel ile araba kullanmaktan
otomatik vitese geçtim. Tıpkı hayatım gibi...
Hani vitese atacağım, vites küçült, vites
büyüt..uğraş dur.. Halbuki otomatik viteste
gaz ve frene basıp bir de debriyajla
ilgilenmiyorsun.. Tek yaptığın akışa
bırakmak... Yorulmuyorsun vites küçültme
ve büyültmelerle.. Araban senin için bunu
yapıyor.. Sen de sadece gidiyorsun SEYR
ede ede..."
AylinEr

"Kırkından sonra değil , farkından sonra
başlar hayat.."
Alıntı
İstanbul'da bu p.tesi sendrom
yaşatmaz, yarı bahar lezzetinde.
Bugün 10 dereceyi bulur, yarın
12-13 derecelere çıkar.
Çarşamba gece yağmur olasılığı
var. Lodos var, yarın kuvvetli...
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- stad AHMED HUL SI 'nin Sabah, akşam
okunmasıni tavsiye ettiği dualar...
- 12 kuralı okudun mu? "S NNETULLÂH" (Allâh Sisteminin
Değişmez Yasaları)
- @haykavi: Kamer 50-) Emrimiz (hüküm ve
oluş) tektir; göz kırpması gibidir (Allâh'a
göre "AN" içinde olmuştur)!
- @haykavi: Herşey meleklerden meydana
gelmiştir ya da herşeyin bir frekansı vardır:
- Basit (Mehmet Doğramacı)
- Astrolojide Ocak ayı..
- Suna Dumankaya - web pages
- 7 Ocak Haftasına Astrolojik Bakış - Öner
Döşer
- Hû Dost
- Vücut Frekansınızı biliyor musunuz?
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

