23/01/2013, ÇARŞAMBA

Sevgili okur!
Hz. Muhammed Mustafa'nın (sav) yeryüzünü
şereflendirmesi ile alemler, rahmete kavuştu. Bu
vesile ile Muhammedî hakikatin (Hakikati
Muhammediyenin) her bir mahalde açığa çıkışının
farkındalığını ve bunun yaşamımızda şükür olarak
kabul edilmesini niyaz ederiz. Geceniz mübarek
olsun.
TG

9-) Rabbena inneKE camiun Nasi liyevmin lâ raybe
fiyh* innAllâhe lâ yuhliful miy`ad;
"Rabbimiz, muhakkak ki sen, oluşacağı
konusunda şek, şüphe olmayan süreçte
insanları cem edeceksin. Şüphesiz ki Allâh
vaadinden dönmez."
3 - ÂL-U İMRAN
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

EL MUİZZ..
Dilediği birimde, izzeti oluşturan özelliği açığa
çıkartarak, onu diğerlerine göre değerli kılan!
Üstad Ahmed Hulûsi
[Dua ve Zikir kitabından alınmıştır.]

"Ey Müminler Hazır bulunun! Zira göç yakındır.
Ahiret rızkını tutunuz, gidilecek yer uzaktır.
Lezzetleri yıkan ölümü daima anınız. İzzetin zilleti,
hayatın ölümü, dünyanın ahireti vardır. Aldatıcı
dünyadan ahirete dönmek akıl alametidir.
Hayatında ölümün için sermaye tutmaya bak.
Yarınki adın ne olacak bilemezsin, dikkat et ! Dünya
sana sırt çevirmiş, Ölüm ise Yüzünü Dönmüştür.
Burası felaket ve helak yeridir. İkamet bucağı
değildir. Gamlar menzilidir. Ferahlar alemi değildir.
Kalplere çöken dünya muhabbeti, her kötülüğün
anahtarıdır. Allah dünyayı sevdiklerine de,
sevmediklerine de vermiştir. Lakin ahireti ancak
sevdiklerine verir. Dünyanın geçici ziynetleri sizleri,
ebedi cennetlerden alıkoymasın. Hakkın rızasına
koşunuz."
(Hadis)

DÜŞÜNSEL YAŞAMA BOYUT ATLATAN PİNEAL
GLAND!
Soru - (ÜSTADIM!.. Amerikalı papaz'ın "Allah"
kitabı ile ilgili konuşmasını video kasetten izledim..
Yakup aleyhisselâmın "Rabbimle, pineal denen
yerde görüştüm" sözünü, ve beyindeki bu bezle
ilgisini vurguladı... Guyton Physyology kitabında
pineal gland için "seat of the soul" yani ÖZ'ün yeri,
dendiğini gördüm... Bu salgı bezi ile vurgulanmak
istenen nokta nedir?.. Teşekkür ederim..)
ÜSTAD: -Chakralardan yedincisi olan pineal gland,
insanda soyut kavramların başladığı ve
değerlendirildiği alandır.. Bunun faaliyeti beyinde
düşünsel yaşama boyut atlatmaktadır.. İnsan
ezbercilikten ve taklitcilikten çıkmadan düşünerek
yaşayamaz.
Üstad Ahmed Hulûsi

"Hz. İsa domuzu görmüş, selametle geç demiş.
Nedeni sorulduğunda "dilimi iyi söze alıştırıyorum"
demiş. Hz. Muhammed (a.s) bir leş için şöyle
buyurmuş; "dişleri ne kadar parlak" Halbuki
yanındakiler "ne fena kokusu var" demişlerdi. "
Muhyiddin İbni Arabi - Futuhat-i Mekkiyeden

"Zannını yok edebilen, gerçeğe uzanır."
Ahmed F. Yüksel

Japonya - 2
Ahmed F. Yüksel

"'Dünya şeytanın ipidir. İmam Caferi Sadık. Burada
ne anlatmak istemiştir?"
Günün Sorusu

"Cep telefonuma
Bir ödül verildi;
En çok öpülen telefon Diye..
Haberin var mı?
Hatta girdi, Rekorlar kitabına
Yurtta Dünyada Ve de Uzayda!
E, Sen varsın ya

Açılış ekranında!"
Ayşegül Başbuğ

"Bilen konuşmuyor. Konuşan bilmiyor"
Lao Tzu

İstanbul'da lodos öğleden sonra yine
sert eser, 14-15 dereceyi bulur.
Sabah yağışı kesmeye başladı, 1-2
saate kalmaz. Yarın ise yağış günün
ikinci yarısında. H.sonu hava adım adım soğuyor.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- Üstad AHMED HUL SI 'nin Sabah, akşam
okunmasıni tavsiye ettiği dualar...
- 12 kuralı okudun mu? - "SÜNNETULLÂH" (Allâh
Sisteminin Değişmez Yasaları)
- @haykavi: Allah iyi bir fikir midir - C: İnsan gibi
düşünen Tanrı sanısından; ALLAH gibi düşünen
insan anlayışına.(Ahmed HUL Sİ)
- Senin münafık dediğine spirtüel dendiğinde!..
- Burçlara nasıl İSİM verdik
- Astrolojide Ocak ayı..
- Suna Dumankaya - web pages
- 7 Ocak Haftasına Astrolojik Bakış - Öner Döşer
- YAŞAYAN EN BÜYÜK BİLİM ADAMI STEPHEN
HAWKING , AYŞEGÜL EKİNCİ’YE KONUŞTU
- Hawking Allah'ın varlığını kabul etti
- Cennetin var olduğunu kanıtladı!
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

