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@AhmedHulusi:
Dünyada varoluşun iki hedefi vardır
inanan için: ölümsüz olduğu için kendini
bedenötesi yaşama hazırlamak, hakikati
olan #Allah'ı tanımak.
@AylinERK:
Güneşteki Patlamalar Dünyanın 2 katı!
http://www.inquisitr.com/1112687/solarflare-twice-the-size-of-earth-producingm-class-blasts-every-two-hours …
cehennem nedir? @AhmedHulusi
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/cehen
nem-nedir.htm …
pic.twitter.com/kSeKnCMa0t
Retweeted by Ahmed Hulûsi
DİN'DEKİ ÖNERİLER NİÇİN?
http://www.pressturk.com/gununyazisi_ahmed-hulusi-dindeki-onerilernicin_922.html
���
DUYGUSALLIK HER ZAMAN ÖN
PLANDA
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/duygusal
lik-her-zaman-on-planda-47778
http://blog.milliyet.com.tr/duygusallikher-zaman-onplanda/Blog/?BlogNo=446375

Siber Alemden...
@Gulmisalim:
Sevdiğin hep koynunda olsun istersin!�
pic.twitter.com/qSlEreJ9Vy
@AnlaArtk:
#Ahmed Hulusi twitlerinin tamamı:
http://www.bikelam.com/dost-tan-dostayenileri-guncel/ …
Retweeted by GÜLMiSÂL

@sufafy:
Rasulullah'a yöneldiğinde ondan talep
ettiklerinle, sıradan birinden yaptığın
istekler arasında, ne gibi farklar var, iyi
bir düşün.
@sufafy:
Haddini bilen mustağni olmaz.
@sufafy:
Neden, niçin v nasıl demiyen; kör, sağır
v dilsiz olandır.
@sufafy:
Kalp sırra, sır da Hakk’a itimat ederek
sükûn bulur.
Abdulkadir Geylani Hazretleri
@sufafy:
Allah senin kapından aşk sarayına bir
insan alacaksa, o insana sen nasıl ben
seni sevmiyorum dersin?
Şems-i Tebrizi Hazretleri
@sufafy:
Aklım kalbime; 'İman nedir?' diye sordu:
Kalbim ise aklımın kulağına eğilerek;
'İman edeptir' dedi.
Mevlânâ Hazretleri
@sufafy:
Dedikodu, basit ruhlu insanların
eğlencesidir.
Jorneille
@newsoy:
"Allah diledigini yapar. Yaptigindan sual
edilmez!."
Pismanlik duygusu sana aittir. Pisman
olma ihtimali %01 dahi olsa, o isi
yapma!.
@newsoy:
https://www.youtube.com/watch?v=Oq_
T7bSB6TE&feature=youtube_gdata_pla
yer …

Üstadım Ahmed Hulusi'nin tanıştığı
Ispartali Hüsrev Efendi'ye ait videoyu
izleyelim.
@AylinERK:
#Sevgi..her boyutta...sevgi..
Sevgi... öyle bir #frekans ki engel
tanımaz...�
http://video.ntvmsnbc.com/1-gunde-11milyon-kez-izlendi.html …
@AylinERK :
Her şey atomlardan oluşmuş bir yapı ve
aslında biz,bileşik bir kütleyiz.
@AhmedHulusi
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/ustmadde.htm …
pic.twitter.com/rKG3ATGLhW
@beyzazapsu:
"Herkes güzellik ve cazibe davasındadır.
Ölüm ise cazibelerin mihenk taşıdır"
Hz.Mevlana
@beyzazapsu:
Hakikati kendine layık görmeyenin ömrü
hayal ile tükenir.
@beyzazapsu:
Ocak 2014 teki Dolunay son 1.000 yılın
en kuçük Dolunayı olarak doğdu.
http://apod.it/140118
@BurcuGnes:
Artık benimle ilgili haber ve ürünlere
daha kolay ulaşabilirsiniz, bende
http://funclub.com.tr 'deyim!..�
pic.twitter.com/OTZZ5KQG9i
@GeErgen:
En büyük çınar bir tohumda gizliydi.....
http://instagram.com/p/jxP1BUKCKS/
@GeErgen:
Hata insana aittir,özür de aynı şekilde.
Hatayi yaptıran da Allah'tır, özürün
erdemini veren de. Yargisi size kalmıyor
bu hesaplaşmanın. ..

@GeErgen:
Kendi düşünceleri.....
http://instagram.com/p/j2YjeQKCBT/
@SerpilEfeoglu:
"@NurferNur: "@sozdenizi: "Rahmetin
kapısı her an açık. Senin kapın açık mı,
sen ona bak." - Şems-i Tebrizi""
@haykavi:
Okunacak kitab dışarıda mı, sendekinde
mi?? Ahmed HULUSİ açıkladı:
Hz. Muhammed Neyi OKU'du..
pic.twitter.com/jiEAneQepo
@ectuna:
Plajda sanat:
http://www.viralnova.com/beach-art/
@drildiz :
Beyin veri tabanı değişimi ile bilinç
gelişir. Dua ve zikir, beyin veri tabanını
değiştirebilen 2 insan hazinesidir. Dr GI
@drildiz:
Filler dua edemez, gerçekliğini oluşturan
erdemleri zikredemez. Dr GI
@erenusss:
Yarınını düşünenler dünde kalanlardır.
An'da kal, An' ı yaşa!.
@enisguller:
Hüzün, bir hazin kelime. Ayrılık gibi,
hicran gibi; ama mutluluk gibi de. Bazen
bir gözde görürüz onu, bazen bir yüzde.
Î.pala
@SEmreArslanturk:
İlhamlar yaşantına yön veremiyorsa,
içgüdüleriyle yaşayan mahlûkattansın!
@AhmedHulusi
@esin_tezer:
The #English #Language In 24
#Accents:
http://youtu.be/dABo_DCIdpM
@youtube

@esin_tezer:
Nasıl #Bağımlı Oluruz ?
http://okyanusum.com/makale/saglik/nas
il-bagimli-oluruz/ … @haydrendersarac
@drendersarac
@NurferNur:
"Bendebunu biliyorum,bende aynısını
söylüyorum Yerine! Aynı paralellikte
düşünüyoruz"seçimi ile dialoglarımız
"tek"inseyr noktasina gelmezmi
@NurferNur:
Çok mu zor " ben de bunu biliyorum,
ben bunu biliyorum zaten" cümlesini
seçmeden yaşamak.... söylenen bir fikre
ne.desem.diye.dinlemek mi ??
@kolbasi_erhan:
Yüksek perspektiften bakıldığında,
olumlu ile olumsuz arasında pek fark
yok gibidir.
@londrali: Bu araştırmanın Rusya'daki
en kapsamlı araştırma olduğu kaydedildi.
http://t.co/P6NKf1pb3x
@HadisDefteri:
Mümin kardeşinle münakaşa etme, onun
hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve
ona yerine getirmeyeceğin bir söz
verme.
@dunyaninresmi:
Arkadaşını yılanın ağzından kurtarmaya
çalışan fare!
Dünyada taklit edilemeyen tek şey
cesarettir. pic.twitter.com/yooplfNJj0
@birdahabak:
Neşeni hiç kaybetme...asla vazgeçme...
pic.twitter.com/6mPoD7rfDG
@KitapSozleri:
"Benim hayalimdeki aşk, iki insanın
birbirini sahiplenme duygusundan çok
daha öte bir şey." ( Nietzsche )
@hayykitap:
Unutturuldu bize şifa! Unuttuk biz tam

iyileşmeyi. Halbuki şifa vardı aslında,
hâlâ da var.
pic.twitter.com/z0WJC1qpfZ
@c_kelimeler :
''Ya tam ortasındasındır aşkın,
merkezinde; Ya da dışındasındır;
hasretinde...''
( Elif ŞAFAK-AŞK )
���
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ALDIĞIN HER NEFESTE YENİ BİR
AŞAMA YAPAMIYORSAN, ALMIŞ
OLDUĞUN HER NEFES SENİN İÇİN
BİR VEBALDİR! (3/5)
Mezar vardır, bu beden mezara o
toprağın altına atılır ama senin o mezarla
hiç işin yoktur.
Senin nasıl mezarla işin olsun ki?
O mezardan evvel ki dünyayla bir âlakan
bağlantın kalmadı ki dünyayla bağlantısı
olan mezarla bağlantın kalsın.
İşte bu aşamada tarikatın, velayet
mertebelerinden evvelki mertebelerin
son halidir. Kısacası tarikat dediğimiz
düzey bu anlattığımız halleri yaşama ve
çalışma düzenidir.
Bu noktanın sonunda anlattığımız
çalışma ve aşamaların sonunda senin
varlığın tümden kalkar, bu kalkışın
neticesinde sende VELİ isminin manası
açılır. Daha doğrusu sana Veli isminin
manası açılmaz çünkü sen
kalmamışsındır artık. Orda Allah
velayetiyle hüküm sürer.
Yani gören gözün işiten kulağın
söyleyen dilin tutan elin yürüyen ayağın
hak olur. Aynen böyle diyor hadisi kutsi
de cenabı hak.
Eğer ben kulumunu seversem o bana bir
takım çalışmalar la öylesine yaklaşır ki,
bunun neticesinde onun gören gözü
işiten kulağı söyleyen dili tutan eli
yürüyen ayağı olurum. Onu gören beni
görmüş olur. Beni onun dışında

aramayın. Bu dünyada beni görmek
isteyen o kullarımı görmek istesin.
Çünkü onların gözünde gören dilinde
söyleyen elinde tutan ayağında yürüten
benim dir diyor.
İşte hakkı bu dünya da görebilme
düzeyine gelebilmek için bu düzeyde
kendini gösterdiği mâhalle ulaşabilmek
şarttır!
Başka türlü dünya da yaşarken hakkı
bilmek mümkün değildir!
Şayet sen karşındakine baktığın zaman o
ismin arkasında o isme has bir varlık
görüyorsan, sen daha hakkı görmekten
çook uzaksın.
Sen sana gelen hitabın haktan geldiğini
hissedemiyorsan senin kulakların hakka
karşı henüz kapalı demektir. Henüz
gözlerinin kapakları açılmamış demektir!
Tabi bunlar bu işin oldukça yukarılarına
ait haller.
Halkın çook çok büyük evliyaullah
dediği kişilere ait haller.
Ama bunların çok daha ötesinde yüksek
haller var ki, onları şu an da anlatma
gereğini duymuyorum.
Çünkü şu anda bu konuştuğum şeyler
dahi size hayal gibi gelen şeyler.
Çünkü kendini şu beden şu kişi şu varlık,
karşındakini de o beden o kişi o varlık
olarak gören hisseden düşünen yaşayan
birazcık daha dünyalığını arttırmak
birazcık daha sahiplik duygusu
içerisinde yaşamak heves ve arzusu
içerisinde olan, sahip olduğu nesneleri
başkalarından kıskanan sakınan
esirgeyen, bu duygular içinde yaşayan
mahlukatın anlayabileceği şeyler değil
bundan sonrası.
Eğer sende kıskançlık varsa, eğer sende
haset varsa, eğer sende kin varsa, eğer
sende bu benim malım benim nesnem
bakışı hali varsa, kısacası çeşitli
mahlukata ait özellikler arasında kulaç
atıp yüzüyorsan, bu bahsettiğimiz şeyleri
hissedebilmen çok güç!
Eğer bu hallerinden arınamıyorsan,
kendini o mezara o toprak altına senin
bedeninle doyacak olan o haşerata hazır
ol.

Yok eğer inanıyorsan ve hissediyorsan ki
senin gerçek alemin bu bahsettiğimiz
alem, bu bahsettiğimiz ölümsüzlük
alemi, bu bahsettiğimiz yüce güç kuvvet
kudret alemi, aslında sen hakkın gözüne
hakkın kulağına hakkın eline sahipsin
ama sen kendini bir mahluk olarak
sanmaktan düşünmekten öteye
geçememişsin, o zaman boşa vakit
harcama hemen kendini tanımak için
kendi hayalindeki vehmindeki
kişiliğinden soyunmak için bir yandan
şartlanmaların senin üzerindeki tesiri
kaldır, bir yandan duyguların la olaylara
bakmamaya çalış, bir yandan benim diye
kabullendiğin huylarından arın paklan,
işte o zaman sana Kur'an dan gelen
mesajı anla.
Çünkü arınmamış paklanmamış olanlar
el sürmesin bu kitaba diyor! Toprağın
kirinden suyla arınmış olanlar değil,
beşeriyet duygularından huylarından
bedenin tabiatının huylarından
arınmamış kendi aslını ve hakikatını
geldiği alemi gitmesi gereken alemi
idrak etmemiş bu kirlerle örtülü olanlar
bu kitaba el sürmesin çünkü ordaki
hitabı ve işareti anlıyamazlar demişler!
Üstad Ahmed Hulûsi
(devam edecek)
Sana affedilmeyecek kadar büyük hata
yapan birine akıl sınırlarının bittiği
yerden başlayacak ceza vermek
istiyorsan,
Bütün samimiyetinle AFFET.
Hissedilen her şeyi arşivleyen KADER
kendisiyle en iyi biçimde ilgilenecektir...
Şems'i Tebrizi
Bir Japon, İstanbul’da geçirdiği bir
haftanın sonunda Türkler hakkındaki
fikri sorulduğunda şunları söylüyor :
Türklerin evine gittiğinizde, tanımasalar
da buyur ediyorlar.

Siz oturmadan kimse oturmuyor.
Siz sofraya geçmeden kimse geçmiyor.
En iyi yere sizi oturtuyorlar.
Siz yemeğe başlamadan kimse
başlamıyor. Zorla her yemekten
tattırıyorlar.
Siz kalkmadan kimse, evin çocuğu bile
sofradan kalkmıyor.
Cay, kahve, meyve, ikram bitmiyor.
Herkes sizi rahat ettirmek için uğraşıyor.
Kumandayı elinize veriyorlar. Sırtınıza,
altınıza yastık konuyor. Yorgunluktan
ölseler bile siz kalkmadan kimse gidip
yatmıyor.
Gitmeye yeltendiğinizde bu kez
bırakmıyorlar. Yataklarını veriyorlar,
kendileri kanepede, koltukta yatıyor.
Sonra evden çıkıyorsunuz ayni adamlar
180 derece değişiveriyor.
Herkes arabasını üstünüze sürüyor.
Arabanın burnunu çıkarmazsanız kimse
yol vermiyor.
Kornalar, küfürler. Şerit değiştirmek bile
mümkün değil.
Yayaysanız ışık olmayan bir geçitten
mümkünü yok gecemizsiniz.
Evde öyle, arabada böyle, nasıl oluyor?
Bu isi çözemedim…
���
#HergunYeni Bilgi:
" Deja-vu olgusunun tersi de vardır;
jamais-vu. Her zaman gördüğünüz
şeylere sanki ilk kez görüyormuşsunuz
gibi tepki verirsiniz."

Cumartesi gününe başlarken henüz Kova
burcunda ve boşlukta ilerleyen Ay saat
05:44’te Balık burcuna geçiyor.
Sezgilerimizin öne çıkacağı bugünde,
şartları zorlamak yerine, halihazırda var
olan durumlara ayak uydurmaya
çalışabiliriz. Ay ülkemiz astroloji
haritasının 9. Evinde ilerleyeceğinden,
uluslararası konular, yabancılar ve
turizmle ilgili konular, inançlarla ilgili
temalar gündemimizde önemli yer
tutabilir. Sabah saatlerinde etkin olacak
Ay-Merkür kavuşumu, hayal gücümüzün
aktif olacağı bir vakitte olduğumuzu
gösteriyor. Başkalarının düşüncelerini
daha iyi algılayabilir, duygudaşlık
kurabilir, onların ihtiyaçlarına yönelik
çözümler üretebiliriz. İlişkilerimizde
özveri ve anlayışın hakim olacağı AyNeptün kavuşumunun da etkin olacağı
öğle saatlerinde bu etkiler daha da
artıyor. Manevi açılımlar, mistik ve
ruhsal çalışmalar, şifa vermeye veya
almaya yönelik çalışmalar, meditasyon
ve benzeri çalışmalar açısından harika
bir zaman dilimindeyiz. Sabah erken
saatlerinden itibaren etkinleşecek ve öğle
sonrasındaki saatlere de yansıyacak bu
enerjiyi iyi değerlendirebiliriz. JüpiterSatürn-Kiron ve Neptün arasında su
elementinde oluşan üçgen açılar,
Merkür’ün de su elementi burçlardan biri
olan Balık’a girmesiyle iyice
aktifleşiyor. Balık burcunda ilerleyecek
olan Ay da tüm bunları tetikliyor. Hafta
sonu boyunca etkin olacak bu oluşumlar,
bütün manevi ilimlere, inanç ve
uygulamalara, ruhsal doyum ve tatmin
getiren çalışmalara yönelik
değerlendirilebilir! Gece saatlerinde
Ay’ın Jüpiter ve Plüton ile yakınlaşan
uyumlu açıları da devreye giriyor.
Niyetlendiğimiz konuları zihnimizde
canlandırmak, imgeleme veya zikir
çalışmaları yapmak, dua ve niyazda
bulunmak açısından gece saatlerinin
akışkan enerjisini kullanabiliriz.
Öner DÖŞER
���

İstanbul, bugün kar varmış gibi giyin. 56 derece, kuvvetli poyrazla hissesilen
daha da altında. Hasret kaldığımız güneş
yarın görülür. Sıcaklık 2-3 derece artar,
ama poyraz yine sert.
Havayı Koklayan Adam
❄
Yeni bir bölge keşfettiler!
http://www.pressturk.com/saglik/haber/1
41712/yeni-bir-bolge-kesfettiler.html
Meditasyon sandığınız şey değil!
http://www.sabah.com.tr/Gunaydin/Yaza
rlar/demirkan/2014/02/01/meditasyonsandiginiz-sey-degil
DÜN, BUGÜN, YARIN
http://www.haberturk.com/yazarlar/fatih
-altayli-1001/917329-dun-bugun-yarin
YAKMAYIN YANMAYIN
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/257
10718.asp
ÇOCUĞUNUZ BU FİLMLERİ
MUTLAKA İZLEMELİ
http://kelebekgaleri.hurriyet.com.tr/galer
idetay/78387/2368/1/cocugunuz-bufilmleri-mutlaka-izlemeli
"Öteki Gündem | Varoluş Sırları |
26.01.2014 | Tüm Program HD"
https://www.youtube.com/watch?v=lM3
UxL2hL78&feature=youtube_gdata_pla
yer
�Günün Şarkısı
"Ney Gel Gör Beni Aşk Neyledi"
https://www.youtube.com/watch?v=Eon
DlnZA2oQ&feature=youtube_gdata_pla
yer
� �
http://www.okyanusum.com/
http://sufizmveinsan.com/
http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/o
cakayi2014.html
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