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BismillahirRahmanirRahıym
@AhmedHulusi: If you don't want to feel
#regret stay away from those who address
your #emotions & be near those who address
your #intellect.
@AhmedHulusi: NOKTA senin hakikatindir!
Peki "NOKTA"ndaki Kudreti biliyor musun?
İster oku, ister dinle:
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/noktandaki
kudret.htm …
http://download.ahmedhulusi.org/download/ses
/yenilen/
20_noktandaki_kudret_15112007.mp3 …

EVRENSEL SIRLAR
http://www.pressturk.com/gunun-yazisi_ahmethulusi-evrensel-sirlar_926.html
NAMAZ NASIL YAŞANABİLİR? VİDEO
http://www.pressturk.com/dunya/haber/
141806/namaz-nasil-yasanabilir-video.html

Ahmed Hulûsi´den ÖZ'lü sohbetler
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/ahmedhulusiden-ozlu-sohbetler-48421
http://blog.milliyet.com.tr/ahmed-hulusi-denozlu-sohbetler/Blog/?BlogNo=447176

The Universal Mysteries
http://www.goodreads.com/book/show/
4293282-the-universal-mysteries

Siber Alemden...
@sufafy: Resulullah (sav) yarın için hiçbir şey
biriktirmezdi. Hadis-i Şerif
(Kütüb-i Sitte)
@sufafy: Aşkta process yoktur. Semi v Basiyr
ismi ile değerlendirilir/seyredilir.
@sufafy: İslâmın temeli güzel ahlâk; ahlâkın
özü bilgi; bilginin özü akıldır. Hacı Bektaş-ı Veli
@sufafy: Aşk; sandığın kadar değil, yandığın
kadardır. [Hz.Mevlâna]
@sufafy: Yiğit adam harpte, dost dertte, olgun
adam hiddette belli olur. (Arap Atasözü)
@AnlaArtk: Dönüp geleceğin
avrupa/amerkaya giderken birçok insana akıl
soruyorsun; dönüşsüz gideceğin ölümötesini
ise araştırmıyorsun, sorgulamıyorsun!
@AnlaArtk: Tüm insanların ortaya koydukları
farklı işler sendekiyle aynı beyinden
Programlar farklı ama hardware aynı. Program
değiştirsen neler çıkar!
@AnlaArtk: Beynini, nasıl çalıştığını,
kapasitesini öğrenmek gerçekte senin için en
öncelikli konu. Çünkü sonsuz yaşamında elde
edeceklerin buna bağlı!
@AylinERK: "Nefsinin"- "Beyin"in derinliğini
öğrenmek için Beynin Sirlarini Kesfet!
@AhmedHulusi #video
http://www.ahmedhulusi.org/video/beyninsirlari.htm …
@AylinERK: @NurullahhSahin: Ne
dilediğinize dikkat edin!
http://youtu.be/zC9gyxPuQFE
"ALLAH bilir ne var ki siz bilemezsiniz" 2.216
#kuran @AhmedHulusi
@beyzazapsu: Kendindeki hangi özelliği
keşfedip onu kullanmak suretiyle bir

cehenneminden kurtulup, karşılığı olarak o
cenneti yaşayabildin? @Dostandosta
@beyzazapsu: Hal akıllarla ve zekalarla oynar
durur İsimlerin varlıklarla oynaması gibi
Muhyiddin İbn Arabi Hz.
@beyzazapsu: İbadet Rabbinin potansiyeline
yönelme halidir.
@beyzazapsu: AŞK BIRLIKTE AKMAKTIR
@zaramuzik: Gönlünde olmayan mı, cebinde
olmayan mı daha fakir? Hangisi çaresiz dert?
pic.twitter.com/lsOv2fekYC
@eyupcansaglik: Neden çok az sayıda kadın
lider var? TED Haberleri - Radikal
http://www.radikal.com.tr/ted/neden_cok_az_
sayida_kadin_lider_var-1173901 … @radikal
aracılığıyla
@enisguller:
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/beyninfonksiyonlari-hakkinda.htm …
http://m.haberturk.com/saglik/haber/918476
-beyninizi -guclendirecek-20-ipucu#&uistate=dialog …
@NurferNur: #sevgi #renk #yol #köprü #Barış
Tek yoldan geçerek BİR olmayı yaşamak....
BARIŞ KÖYÜ Santa Clause Peace Village
pic.twitter.com/UzVHaLAMq6
@GSaslos: The eyes are useless when the
mind is blind.....Unknown
@GSaslos: Laf,özü temsil ediyorsa ,söz
olur..D.Cüceloglu
@birsenkalali1: Rasulullah Efendimiz (sas)
“Kişi sevdiğiyle beraberdir!” buyurmuştur.
@birsenkalali1: En büyük yalancı, ilmini
paylaşmadığı kişiye "seni seviyorum" diyendir!
DOSTtan DOSTa

@Elif_Safak: Keyifsiz bir anımda rastgele
açtım Mesnevi'yi, bu söz çıktı karşıma:
@Elif_Safak: "Her zahmete, meşakkate kızar,
kinlenirsen cilalanmadan nasıl ayna
olacaksın?"/Mevlana
@Elif_Safak: Bu topraklarda kırgınlık kızgınlık
doğuruyor; kızgınlar yeni kırgınlar yaratıyor ve
bir sarmal olmuş artık kırgınlık-kızgınlık,
çıkamıyoruz
@cilekapisi: Başkalarının ne dediğini
dinlemekten kendi yüreğimizin fısıltısını
işitmeye ne vakit bulabiliyoruz, ne takat. Elif
Şafak
Retweeted by Elif Şafak / Shafak
@yenileyicibakis: Senaryoyu mu beğenmedin
kendine biçtiğin rolünü mü Kendimi hangisini?!
Unutma!
Sen figüransın kim bilir belki de gizli bir
senarist!
@yenileyicibakis: Kimliğini kaybetmeden
yitiğini bulabileceğini zannettin.
Oysa zannı değil AN'ın yaşantısıdır Cennet!
Hem akl edin denmiyormuydu?!
@Ridvan__Yilmaz: Türklerin en çok yaşadığı
2.eyalette bir mahkeme Gülen cemaati Alman
demokrasisi için bir tehdittir
http://www.ahaber.com.tr/Gundem/2014/02/04/
profdr- faruk-sen-merkel-cemaate-karsibasbakanin- yaninda-yer-aldi …
@ebrgrsl: "@DoluDoluSozler: Dost gerçekleri,
Düşman işine geleni,
Deli ağzına geleni,
Aşık içinden geçeni söylermiş... / Özdemir
Asaf"
@londrali: İki şey vardır, asla reddedilmezler:
Ezan esnasında yapılan dua ile, insanlar
birbirine girdikleri savaş sırasında yapılan
dua." Hz Muhammed

@londrali: Suudi Arabistan din polisine
'radikal İslamcılar' sızmış
http://t.co/sPplSwgcFn
@salihtahir: Aşka yol çok, başka yol yok!
@salihtahir: Bazı tecrübelerin altında da
önyargılar yatar. @lebistrk
@pratikbibilgi: Zihnin yorgun olduğu
gecelerde süt içilmelidir. Sütün içindeki
triptofan aminoasiti uyku verici serotonin
maddesinin sentezlenmesini sağlar.
@pratikbibilgi: Ses kısmak, ipod ve benzeri
cihazların şarj ömrünü uzatır.
@TimarRutherford: Ulan o kadar oynadık
ama inşallah şirke girmemişizdir
pic.twitter.com/z5IuLHsmUr"
@budaolmus: Karadenizli bir torna ustası,
"Tek anahtarın açtığı kilidi herkes yapar"
diyerek "Her anahtarın açtığı kilit" icat etti.
(1986)
@Soulseedzforall: Be open to learning
anything from anyone, anytime.
http://tinyurl.com/9d6gsgd
@ncaki2007: Beyin kendi veri tabanına göre
TEK'i çokluk hayaline dönüştürür. Karşındakini
sev çünkü kendi kendisiyle kavga eden ne
bahtsızdır
@NurullahhSahin: (Ölüm) ile cesed dağılır,
ruh bâki kalır. İşarat-ül İ'caz

MÜLHİME'NİN HALLERİ... (2/7)
Yoğun zikir riyazat gibi çalışmalarla, beyninin
kapasitesini %8'lerden, %30'lara %40'lara
%50'lere kadar yükseltip, bu yükselmenin, bu
beyinde ki yüksek çalışma düzeyinin hasılası

olarak ta, varlığın çeşitli boyutlarında kendini
bulabilme hissedebilme ve bedenin ötesinde
bir varlık olarak kendini ve kendi hakikatını
müşehade edebilme yeteneğine sahip olursun!
Dolayısı ile tasavvuf, asla ve asla bir felsefe
olmayıp tümüyle bir yaşamdır. Tefekkür ile
başlar yaşamla devam eder!
Felsefe tefekkürle başlar ve tefekkürle biter!
Yaşamsa tamamıyla betonlaşmış bir kişiliğin
ebedi yaşamıdır!
Ne kadar da bu betonlaşmış kişilik tefekkürle
bazı gerçekleri bulsa dahi, onun yaşamı
maalesef o kişilik yaşamı için de toprağın
altında çürümektir! Ve bu azaplardan da
kendisini kurtarmasına imkan yoktur. Çünkü bu
konuda Hz.Muhammed a.s'ın bize tuttuğu bir
ışık var. Buyuruyor ki; Kişi ne hâl ile yaşarsa o
hâl ile ölür. Ve ne hâl ile ölürse o hâl ile dirilir.
Şu an ki yaşamınıza hissiyatınıza bakın. Eğer
şu an da siz kendinizi bir beden bir kişi olma
halinden kurtaramadıysanız, bu halinizle
öldüğünüz takdirde toprağın altına
atılacaksınız yarım metrelik yere. Üstünüze o
topraklar atılacak ve orada ölmemecesine
boğulmayı, ve ölmemecesine o kurtların
çiyanların toprak altı mahlukatının bedeninizi
yediğini parçaladığını, ve ebeden oradan
çıkamayacağınızı hissederek tarif
edilemeyecek bir azabı duyacaksınız! Çünkü
bugün kendinizi bu beden olarak hissetmenin
tâbi sonucu tâbi neticesidir. Yani bunu
yukardan ayrı bir varlığın size vereceği bir
cezaymış gibi kabullenmeyin. Çünkü
Resulullah o şekilde izah etmiştir ki bütün bu
olayları, her yaptığınız hareketlerin tâbiği
neticeleriyle karşılaşacaksınız! Bu böyle
devam edegidecek. İşte meseleleri sadece
lafında olan fakat günlük yaşamında bunu
yaşıyamayan, günlük yaşamındaki olaylar
içinde kendini bir kişi kabul edip, kendine
menfaatler yani bedenine dönük menfaatlar

sağlamak için, veya bedeni dolayısı ile ilişkide
olduğu kişilere menfaat sağlamak için, ister
kendi bedenine dönük menfaatler olsun, ister
bedeni dolayısı ile beraber olduğu kişiler olsun,
karısı çocuğu ahbabı akrabası eşi dostu
civarındakiler vs. Bunlara dönük menfaatler
temin etmek için gününü harcayan kişi olsun,
bunlar neticede kişiliğini yaşamaktadırlar,
bunun ızdırabını mutlaka ve mutlaka
çekeceklerdir! Bunun başka bir yolu yoktur.
Zaten günlük yaşamda da bunlar
çekilmektedir. Demek ki tasavvuf, kişilikten
arınmanın yaşamıdır! Felsefe, kişiliğinin içinde
hapis kalmış bir halde gerçekleri araştırma
çalışmalarıdır!
Üstad Ahmed Hulûsi

“Kâ’betullah’a ilk sefer insanın gözü değdiği
vakit, Allah’tan ne isterse, Cenabı Hak kabul
eder” buyurdular. Hadis
Kâbe-i Muazzama’yı ziyaret edenler, sadece
taş bir yapı görmesin, o bu haliyle canlı, diri ve
şuurludur. Beynin üst alıcı devrelerini faaliyete
geçiren, Kur’an’daki ifadeyle ‘Fetih Ehli’ zat’lar
onun yerden göğe uzanan mübarek Ruhunu
görebilir.
(Bak.El-İbriz Abdülaziz Debbağ)
http://sufizmveinsan.com/hakikat.html

ÇEKİMİ YARATAN DUYGULARIMIZDIR.
Duygularımızı Neye ODAKLAMIŞSAK Evren
Bize ONU verir. SEN Neye odaklandığına
DİKKAT ET..
YAŞAMIN Tam da öyledir..
Çoğumuz gerçekleşmesini istemediğimiz
şeyleri düşünür ve bunların neden defalarca
başımıza geldiğini merak ederiz.Problem
burada. tek sebebi, olmasını istedikleri şeyler

yerine, olmasını istemedikleri şeyler üzerine
düşünüyor olmalarıdır.
Düşüncelerinizi dinleyin; söylediğiniz sözlere
kulak verin.
Tercih sizin.. Düşünce yapınızdaki
olumsuzlukları silin yerine olumlu cümleler
yerleştirin. ve harekete geçin ..

2014 ŞUBAT Ayı Yıldız Konumları ve
Etkileri Astrolog Nuran Tuncel'den..
http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/
subatayi2014.html

#HergunYeni Bilgi
"Kızgınlık geçici bir deliliktir. Bu yüzden
duygularınıza sahip olun. Yoksa onlar size
sahip olurlar. Horace Mann"

Çarşamba gününün ilk yarısında Ay Koç
burcunda ilerliyor. Ülkemiz astroloji haritasının
10. ve 11. evleri etki alacağından, yöneticiler,
ülkemizin geleceği, Meclis’i ve dost ülkeler,
kulüpler, dernekler, cemiyetlerle ilgili konular
vurgu kazanabilir. Geceyarısı kesinleşen AyMars karşıtlığının sert ve gergin etkilerinin
ardından, sabah saatlerinde gerginlikler
nispeten azalıyor. Güne başlarken Koç
burcunda ve boşlukta ilerleyen Ay, saat
11:46’da Boğa burcuna geçiyor ve biraz
sakinliyoruz. Bu saat sonrasında girişeceğimiz
işlerde netlik ve sağlamlık kazanmamız, sabah
erken saatlere göre çok daha güçlü ihtimal.
Ay’ın açıları uyumlu olduğundan, günün geri
kalanında daha rahat ilerleyeceğiz. Ay-Merkür
altmışlığının iletişimi ve akışı kolaylaştıran
etkileri öğle sonrasından itibaren devreye

giriyor ve akşam saatlerinde güçleniyor.
Anlaşmalar, yazışmalar, toplantılar, duyurular,
ticari girişimler, alışverişler açısından bu
saatleri değerlendirebiliriz. Ay-Neptün
altmışlığının etkin olacağı akşam ve gece
saatlerinde maneviyat, özveri ve duygudaşlık
öne çıkıyor. Mistik ve manevi konulara
eğilebilir, ruhsal çalışmalar yapabilir, ruhumuzu
dinlendirebilir, resim-müzik-sanat aktiviteleriyle
ilgilenebiliriz. Sinemaya veya konsere gitmek
için harika bir gece!
Öner Döşer

İstanbul'da poyraz son günlere
göre zayıflıyor, orta kuvvette. Bu
da bulut oluşumunu azaltıyor.
Ancak gün içinde bulutlar biraz
artar. Cuma öğleden sonra lodos var, h.sonu
ısınır, pazar yağış gelir.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- Decoding The QURAN..
- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ "
- "Yepyeni Fetullah Gülen Röportaj 2013 Türkçe Altyazılı PAYLAŞMAYAN kalmasın!!!"
- Gezegenler – Astroloji Öğreniyoruz / Öner
Döşer
- 'Yemezler'
- Tarım Bakanlığı o firmaları ifşa etti!
- 6 dal sigara Çernobil'e eşit
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

