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BismillahirRahmanirRahıym
@AhmedHulusi: Kıyâmet alâmeti odur ki,
insanlar kürsülere teypleri koyar, yüzlerce yıllık
bilgileri tekrar tekrak dinler ve yenileyici
muamelesi yaparlar.
@AhmedHulusi: Bildikleri kapsamlı olmayıp
ezberini tekrar eden, yalnız beni dinleyin
benden gayrını okumayın der, sürüsünü
kaçırmamak için.
@AhmedHulusi: Özgür beyinler her şeyi okur
araştırır sorgular, yaşamına kendi aklıyla yön
çizer; özgür beyinlerle sohpet ederler. Kula kul
değil Allah kul
@AhmedHulusi: Hak bildiğin dostunun
eleştirilerini hazmedip değerlendiremez, nefsini
hep haklı görürsen, ya gayrını nasıl
değerlendireceksin? HU DOST !
@AnlaArtk: Üzüntü, sıkıntı, bunalım
depresyon yanışları, Allah'ın
cezalandırmasıdır; "dilediğimi yaparım"
hükmüne razı olmamanın sonucu olarak!
Retweeted by Ahmed Hulûsi
@KulenNurettin: "@AylinERK: Hucurat49.12
#kuran @AhmedHulusi
pic.twitter.com/NIhIeMJ6te" Retweeted by
Ahmed Hulûsi

AHMED HULUSİ "DİN GÜNÜ" NE
ZAMANDIR?
http://www.pressturk.com/dunya/haber/141807
/
ahmed-hulusi-din-gunu-ne-zamandir.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

Siber Alemden...
@Gulmisalim: Herkes yaratılışının gereğini
ortaya koyar. Sana da uyarsa, uyar; uymazsa
da koyar! Hazmedebilirsen.
@Gulmisalim: Kalbinin sesini duyarsan, hakiki
Dost'u görürsün. Dostunu tanıyamıyan gönlü
ben neyleyim. Dostu görüp de sevmemek
mümkün mü? AH DOST !
@Gulmisalim: Samimiyet,iç dünyanda
düşündüklerini ve hissettiklerini olduğu gibi
karşındakiyle paylaşmaktır. Samimiyetin
kadarıyla dostsun!
@sufafy: Bencillik dostluğun zehiridir. Honore
De Balzac
@sufafy: Cehaletle deha arasındaki gerçek
fark nedir biliyor musunuz? Dehanın sınırları
var cehaletinse hiçbir sınırı yoktur. Whoopi
Goldberg
@sufafy: Bir insanın bildiğini zannettiği şeyi
öğrenmesi imkansızdır. Epiktetos
@sufafy: Kusurlarınızı size söyleyebilecek
arkadaşlar bulun. (Boileau)
@sufafy: Güzellikler de var bu hayatta. Gel
git'lerin olmadığı bir hayat düşünebilir misin?
Hüzün olgunlaştırır, kaybetmek sabrı öğretir.
Hz.Mevlana
@AnlaArtk: Falanca filanca fişmekanca ne
kadar böyük adammm!!!
pic.twitter.com/xDAc1gqPu7

@beyzazapsu: Left Brain vs. Right and one
side of the brain is dominant: It's a Myth,
Research Finds
http://m.livescience.com/39373-left-brain-rightbrain
myth.html?cmpid=514645_20140202_176662
14 …
@beyzazapsu: Dünyadaki problemlerin
benzeri cennette bulunmaz.Bunlardan arınan
cennet yaşamına geçer.
@beyzazapsu: Birliktelik beyindedir.
@beyzazapsu: Aklın sana sınırlı olduğunu
farkettirir ancak sınırsızlığı yaşatmada yetersiz
kalır.
@GeErgen: Eflatun'a sormuşlar...
pic.twitter.com/LMDFliHhb4
@GeErgen: Sessizliğini anlamayan sözlerini
hiç anlamaz.....
http://instagram.com/p/kCkabHqCNG/
@Elif_Safak: Kâinat Bir. Herkes ve herşey
iplik iplik hikâyelerle birbirine bağlı.
pic.twitter.com/hMFSRSLh5r
@Elif_Safak: Varmak değil, sadece gitmek...
gitmek... (Pinhan'dan)
pic.twitter.com/eOh5GVX1xz
@AylinERK: Dikkat!!Merkür retro, Bugün 6.02.
2014de 23:44 de başlıyor! & 28 .02. 2014 saat
16:01 de retrodan çıkıyor.
http://astrotalin.blogspot.com.tr/2014/02/merku
rretro-balik-ve-kova-burcunda.html?m=1 …
@AylinERK: "@TarlaciSultan: Çok fazla
okuyan ve beynini çok az kullanan bir adam,
basit düşüncenin tembel alışkanlıkları içinde
kalır. Einstein"
@enisguller: Epifiz Bezi için Faydalı Gıdalar
@Milliyet

http://www.milliyet.com.tr/d/t.aspx?ID=1832288
…
@KulenNurettin: Kurani B sırrı ile
OKUyamadigimiz surece, Allah ismi ile bir
tanriya isaret edilmedigini anlamak imkansiz
denecek kadar güçtür... Roza
@KulenNurettin: Sahip oldugun bir şeyleri
terketmen degil teklif edilen zaten sahip
olmadığını farketmen Beynindeki Hologram
dunyaNda yasadigini anla artik!
@SerpilEfeoglu: "@kitapadresi: En büyük
cahillik insanın kendisini okuyamamasıdır.
http://bit.ly/1dPoOEG pic.twitter.com/
cbpnTJaXTG"
@SerpilEfeoglu: "@Hurriyet: roller değişince
sonuçlar http://bit.ly/1fuWqUn"
DeepakChopra: Consciousness self regulates
our body through feedback loops.Subjectively
these are signals of comfort/discomfort
#CosmicConsciousness
@GSaslos: All truth is simple... is that not
doubly a lie? ..Nietzsche
@erinainayet: güzel aşık cevrimizi
çekemezsin demedim mi
bu bir rıza lokmasıdır
yiyemezsin demedim mi
@radikal: İşte 10 maddede #internet sansürü.
http://rdk.al/1gP3Rew pic.twitter.com/
0BGRNbB7yt
@hergunhadis: "Yemeklerinizi birlikte yiyin ve
Allah'ın ismini zikredin ki bereket¬lensin."
#Hadis (Ebu Davud, Etime,14)
@DosttanDosta: “Karşındaki insanı dünü ile
değil; o anki hali ile görüp sevebilmektir
marifet!” @AhmedHulusi

@meminerol: @AhmedHulusi Yenileyicinin
işlevi nedir,ne gibi yenilikler yapar. Alameti
farikası nedir nasıl anlaşılır,bilinir?
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/yenileyici.htm
…
@SEmreArslanturk: So #What Exactly Is
Going On In Our #Brain @AhmedHulusi
http://www.ahmedhulusi.org/en/articles/
in-our-brain.html …
pic.twitter.com/Vw1DYSQX1W
@kolbasi_erhan: İnsana yön veren fikirlerin
hangi ortamlarda, hangi kaynaklardan
esinlenerek geliştiğini hiç merak etmiyor
musunuz?
@ahmetdurul: Mutluluğumuz. Ve
mutsuzluğumuz ikisininde sebebi aynı kişi;
kendimiz

MÜLHİME'NİN HALLERİ... (3/7)
Kim ki, ister tarikatta olsun ister tarikat dışında
olsun, ister bilmem ne kulüpte olsun, ister
bilmem ne humanizmine üye olsun, ne
düzeyde olursa olsun, bilfiil kendi aslını ve
hakikatını hissetme ve yaşama yolunda
çalışmalar yapmıyorsa, bu kişi kişiliği içinde
ömrünü geçiriyordur, bunun neticesi o toprağın
altına girip kabir azabı denen azabı çekmek
olacaktır!
Bu kabir azabına dair Resulullah'ın pek çok
hadisi vardır bu konuda, isteyenler bu kabir
alemi ve kabir alemine dair yaşanacak halleri
anlatan bu hadisleri okuyabilirler. Bu konuda
daha fazla teferruata girmiyorum çünkü
konumuz bundan daha öte bir safha! Yani bu
varlığn aslını hissedebilmek.
Bu safha da kişi, çevresinde bir bilen bir
yaşayan aracılığıyla bir takım şeyleri

öğrenebilir. Tabi burda ayrıca şunu tasvih
etmenin gereği var, bu konuda bize bilen
yardımcı olamaz.
Bu konuda bize ancak yaşayan yardımcı
olabilir! Çünkü dediğim gibi bilgi düzeyi felsefe
düzeyidir. Halbuki normal günlük yaşamında
senin öylesine karşılaştığın çeşitli hallerin
vardır ki, bu hallerin benzerlerini geçirmemiş
ne tür huyların ne tür tâbiat isteklerin veya
kendini ne tür boyutlarda tanımanın
yaşamından geçmemiş birisinin bunları bilipte
sana yön verebilmesi yol gösterebilmesine
imkan yoktur. Bir adam istediği kadar burdan
Münih'e giden yolu kitaplardan okumuş olsun,
eğer o yollardan geçmemişse, o yolların çeşitli
halleriyle karşılaşmışsa, hiçbirzaman kendi
başına biliyormuş gibi birini götüremez! Bu
misal dahi burada yeterli geçerli değildir. Zikrin,
beyinde meydana getirdiği ek kapasite
ilavelerini, ve bunun neticesinde seni belli
tatbikata sürükleyecek idrakların oluştuğunu
söylemiştik. Bunların neticesinde kişi, artık
yavaş yavaş kendisinin bu beden olmadığını
hissetmeye başlar. Düşünmeye demiyorum!
Hissetmeye başlar.
Sanki bu beden onun için kullana geldiği bir
otomobil gibi olur.
Otomobilinle bir yerden bir yere giderken
herhangi bir arabanın üstüne sıçrattığı çamur
seni nasıl etkilemezse, artık bu yaşamda da,
bu bedene dönük olarak başına gelen çeşitli
olaylarda, seni o derece etkilememeye başlar!
Bu çalışmalara henuz adım attığım zaman
henuz 18 yaşındayken, bana o zaman
tanıdığım bir zat Allah rahmet eylesin Medineli
Osman efendi, bana bir tavsiyede bulunmuştu.
Hulûsi sana bu işleri kolaylaştıracak bir
tavsiyede bulunayım, o da şudur demişti: "Eğer
sana bir hakaret, bir ters kelam bir ters hucum
olursa, o zaman şöyle düşün; eğer o olay haklı
olarak senin üzerine geliyorsa, yani sana o

sözleri tepkileri veren kişi haklıysa, zaten sen
buna sebebiyet verdiğin için, karşılık vermeye
veya kızmaya hakkın yoktur. Çünkü zaten sen
onu hak etmişsindir. Yok sen biliyorsan ki öyle
birşeye sebebiyet vermedin, haksız olarak o
davranış sana yapılıyor, o zaman da o işi senin
üzerine alınmana gerek yoktur.
Dolayısıyla kızmana üzülmeye sinirlenmene
yer yoktur. O konuşsun konuşsun konuşsun.
Yapısı gereği konuşması gerekiyor o yüzden
de konuşur. Ama sen bütün bunlara alınıp hiç
boş yere etkilenme." Demişti ! Bu bana temel
çıkış noktası getirdi. Tabi zaman içerisinde bu
görüş daha da gelişiyor...
Üstad Ahmed Hulûsi

Bâyezid-i Bestâmî Hazretleri diyor ki:
- Halka yine halk ile bakan, onlara gazap eder.
Halka Hakk ile nazar kılan kimse, onlara
merhamet eder.
Bu manaya dervişlerinden biri:
- Allah’ı bildiği halde ona isyan edene
şaşarım!.. deyince, Bâyezid-i Bestâmî
Hazretleri:
- Allah’ı bilen kimsenin ona ibadet ettiğine
şaşarım!.. diye cevap vermiştir.

"Eğer bütün insanlığı uyandırmak istiyorsanız,
bütünüyle kendinizi uyandırın. Dünyadaki
acıları bitirmek istiyorsanız, içinizdeki karanlığı
ve negatif enerjiyi yok edin. Aslında, dünyaya
verebileceğiniz en büyük hediye, kendi
değişiminizdir."
Lao Tzu

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

#HergunYeni Bilgi
"İnsanların %80'i sırf kendilerine özgüveni
olmadığı için ve kendilerini iyi hissetmek adına
diğer insanları aşağılarlar."

Perşembe günü boyunca Ay Boğa burcunda
ilerliyor. Ülkemiz astroloji haritasının 11. Evi
etkileneceğinden, sosyal gruplar, dernekler,
kulüpler, Meclis ve üyeleri, dost ülkelerle
ilişkiler temaları gündeme gelebilir. Sabah
erken saatlerde etkin olacak Ay-Jüpiter
altmışlığı, girişeceğimiz işlerde daha rahat ve
pürüzsüz ilerleyebileceğimizi müjdeliyor! İş ve
finans, inançlar, hukuksal konular, seyahatler,
yabancılarla ilgili konularda yapacağımız
girişimlerden olumlu geri dönüşler alabiliriz. Bu
açının hemen ardından etkinleşecek Ay-Plüton
üçgeni, bu etkiyi daha da güçlendiriyor. Güçlü
ve etkin pozisyondaki kişilerden destek alma
şansımız artıyor. Ay-Venüs üçgeninin etkin
olacağı öğle sonrasındaki saatlerde aşk ve
ilişkilerden yana şanslı etkiler devreye giriyor.
Sorun yaşadığımız kişilerle aramızı düzeltmek,
duygularımızı ifade etmek açısından güzel
saatlerdeyiz. Değerlendirebiliriz. Giyim kuşam
alışverişleri, güzellik-estetik-zarafet konularıyla
ilgili girişimler açısından da kullanabiliriz öğle
saatleri ve sonrasındaki saatleri. Ay-Güneş
arasındaki dik açının (kare) etkinleşeceği
akşam saatleri sonrasında ise ilişkilerde
gerginlik ve sürtüşme riski artıyor. Ailevi
konularda, önemli ve etkin pozisyondaki
kişilerle ilişkilerde dikkatli olmamız gereken,

liderlik ve güç çekişmesinin öne çıkacağı
saatlerdeyiz! Geceyarısına yakın vakitte
Merkür geri hareketine dönmek üzere
durağanlaşıyor. Merkür gerilemesi hakkında
bilgi için yazımın giriş kısmına göz atabilirsiniz.
Öner Döşer

İstanbul yine griye döndü. Yarın
sabah sis eklenecek. Hava
üşütüyor, rüzgar zayıf ama 7-8
dereceyi pek aşamıyor.
Cumartesi lodos sert eser, 5 derece kadar
ısıtır. Pazar yağış ihtimali var.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- Decoding The QURAN..
- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ "
- “Sol Beyin-Sağ Beyin Sadece Bir Mit, Bir
Masal!”
- Konu: Cübbeli Hoca: Hapishanedeki
Mahkumlara 1000 Tane Ahmed Hulusi Kitabı
Hediye Ettiler
- Evler – Astroloji Öğreniyoruz / Öner Döşer
- Vaktinizi İyi Değerlendiriyor musunuz?
- Kıvanç Tatlıtuğ'un sağlığı neden bozuldu?
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

