10/02/2014, PAZARTESİ

ْــــــــــــــــــم
الرحْ َم ِنﷲِا بِس
َّ
َّ اارحِ يم
ِ
BismillahirRahmanirRahıym
@AhmedHulusi: Those '"#ego-identities"
whose hellfire hasn't yet extinguished will
continue to burn and never taste the #wine
of#love!
@AhmedHulusi: Domino dizilimindeki ilk taşı
devirdiyseniz, sonrakilerin neden devrilmekte
olduğunu sorgulamaya hakkınız yoktur! Yaşam
tetikleme sistemidir
@AhmedHulusi: Buğdayın (ekmeğin)
beyninize ne kadar zarar verdiğini biliyor
musunuz?
http://okyanusum.com/belgesel/gluten-beyin/
…;
http://Www.drbuttar.com/gluten-brain-wheatcuts-off-blood-flow-to-frontal-cortex/ …

"Bu kapıya eğri odun yakışmaz"
http://sufizmveinsan.com/yunusemre.html

Siber Alemden...
@sufafy: Ahmed Hulûsi @AhmedHulusi
Those '"#ego-identities" whose hellfire hasn't
yet extinguished will continue to burn and
never taste the #wine of #love!
@sufafy: İnsan mikrobiyomunun görünmez
evreni
http://okyanusum.com/belgesel/insanmikrobiyomunun
-gorunmez-evreni/ …
@sufafy: Anılar ve Hafızalar Genlerle

Nesillere Aktarılıyor
http://okyanusum.com/makale/anilar-vehafizalargenlerle-nesillere-aktariliyor-video/ …
@sufafy: Ahmed Hulûsi @AhmedHulusi
Domino dizilimindeki ilk taşı devirdiyseniz,
sonrakilerin neden devrilmekte olduğunu
sorgulamaya hakkınız yoktur! Yaşam tetikleme
sistemidir
@sufafy: Şizofreni kişinin neyin gerçek neyin
hayal olduğunu saptayamadığı beyinsel bir
hastalıktır.
@sufafy: Giderek artan Alzheimer, demans
(bunama) yapan hastalıklar içinde en çok
izlenen bozukluklar arasında yer alır.
@sufafy: Sevdiğin insanları kaybetmeye
alıştığın zaman hayatı önemsememeye
başlıyorsun. Tolstoy
@sufafy: "Her şeyin üstüne geldiği falan yok.
Sadece senin çok üstüne düştüğün şeyler var."
Aldous Huxley
@sufafy: Kıskançlık insanın kalbi ve sinirleri
üzerinde kötü etkiler bırakır ve insanı hasta
eder. Hz. Ali
@beyzazapsu: İnsan mikrobiyomunun
görünmez evreni
http://okyanusum.com/belgesel/insanmikrobiyo
munun-gorunmez-evreni/ …
@beyzazapsu: Anılar ve Hafizalar Genlerle
Nesillere Aktarılıyor
http://okyanusum.com/makale/anilar-vehafizalargenlerle-nesillere-aktariliyor-video/ …
@beyzazapsu: Allah esmalarını kendine mal
ederek yaptığın hayra birde karşılık
bekliyorsan hüsrandasın !
@AylinERK: @okyanusum: #İnsan #mikrop
lardan oluşan görünmez bir #evren mi yoksa??
http://okyanusum.com/belgesel/insan-

mikrobiyo
munun-gorunmez-evreni/ …
@AylinERK: Secrets of the #Brain: How the
#Human #MindReally Works? http://okyanusum.com/en/?p=11715
@AylinERK: AL-MAIDAH 5.45... whoever
does not judge in accordance with what Allah
reveals, they are the wrongdoers. #quran
@AhmedHulusi
@AylinERK: Maide5.45 ..Kim Allâh'ın
inzâlettiği (hüküm)ile hükmetmezse,işte onlar
zâlimlerin ta kendileridir #kuran
@AhmedHulusi http://www.ahmedhulusi.org
@mustafaceceli: @iremderici multivitamin
aliyorsun. çayın içine kabuk tarçın ve yarım
limonu sıkıp içiyorsun. ready for recording :))
@ncaki2007: @AhmedHulusi @sufafy
pic.twitter.com/r5xmNFWf7L
@Muhyiddin_Arabi: Allah ehli içerisinde
bilgiyle birlikte kendisinde İmanın kaldığı
kimseler azdır, çünkü kişi daha açık olana...
http://fb.me/3ALmOJuLw
@birsenkalali1: Mutsuzsun çünkü
sevilmiyorsun! Sevilmiyorsun çünkü
sevmiyorsun! Çok ta karmaşık bir durum değil
aslında!
@hergunhadis: Mü’min bir erkek veya kadın;
nefsinde, çoluk çocuğunda, malında imtihâna
uğrar, tâ ki Allâh’a temiz ve günâhsız
kavuşsun. (Tirmizî, Zühd,57)
@motiweet: "Kalbinizle yaptığınız her şey,
size geri dönecektir." Hz. Mevlana
@kolbasi_erhan: Anlık bilgiler yanlış, sahte
olabilir; gerçeğe yakın bilgiler ise uzun

deneyimli ve meşakkatli bir sürecin sonunda
elde edilebilir.
@haydrendersarac: Yüce Allah nasip etti az
önce sağlıklı bir kız çocuğum oldu.Çok
mutluyum vatana, millete hayırlı olur inşallah.
@erenusss: İnsan değerlerinin üzerinde
yaşar, kimi oturarak kimi alnını secdeye
koyarak.
@SEmreArslanturk: Top 10 Probiotics Food
We Should Use:
http://www.globalhealingcenter.com/naturalhealth/
probiotic-foods/ …
@MevlanaSozler: Yaşamak direnmektir,
sevmek güvenmektir. Unutma; ‘İnsan çoğu
zaman dünyanın hakimi, Bazen de küçük bir
kalbin esiridir. [HzMevlana]
@HimalayanEcho: Do not switch off your
brain, yet empty your mind-vessel and have a
dosage of #Buddhisthumor as often as you
can :-) pic.twitter.com/Fs4y4czBss
@sozmuhendisi: Bence kadınlar çok akıllı
varlıklar. İsteseler dünyayı bile ele geçirirler
ama onlar alışveriş yapmak istiyor. |Louie|"
@ozlematali: Türkiye'de sadece 3 tane akıl
hastanesi varmış. Ben boşa demiyorum
"yatacak yerimiz yok" diye.
@rkarsli: 'Benim aklımın özgürlüğüne
vurabileceğiniz hiçbir kilit, hiçbir kapı, hiçbir
sürgü yoktur... ' Virginia Wolf
pic.twitter.com/hVvNXo6Kjl

MÜLHİME'NİN HALLERİ... (7/7)
Şimdi ben bunları böyle anlatıp geçiyorum,
fakat bunun yaşamı idrakı oturması bu benim
anlattığım gibi bir aşamada bir üst noktaya
gelmez. Bu dediklerimin herbirinin
gerçekleşmesi belli zikirlere belli riyazatlara
beyinde meydana gelicek belli açıklıklara ve
bunların günlük yaşamda kademe kademe
oturmasına bağlıdır.
Ama bu senin çalışmana göre üç ay sürer ama
altı ay sürer ama bir sene sürer ama beş sene
sürer ama kırk sene sürer.
Senin beynindeki açılma düzeyi ve senin
kendini bu konuya hasletme kapasitene göre.
İşte bu tevhidi ef'al, yani bütün fiillerin tek bir
yerden geldiğini idrak edebilme görebilme
düzeyi, demin bahsettiğimiz tasavvufun
başlangıcı tevhidin başlangıcı olan, bir diğer
manada da tarikatın ilk basamağı diye tarif
edilen mülhime halinin ilk aşamasıdır! Bu
mülhime hali tarikat düzeyi dediğimiz bölüm üç
aşamalıdır.
Bir diğer ifadeyle dörtte diyebiliriz buna fakat
dördüncüsünün zaten izahı mümkün değil!
Evet, bu idrak oluştuktan sonra, artık günlük
yaşamında herhangi birinden gelen herhangi
bir fiile karşı sende üzülme kızma sinirlenme
gibi tepkiler kolay kolay oluşmaz. Niye? E allah
böyle istedi Böyle yaptı diyor. Allah'a ben niye
yaptırtıyorsun diye sualmi sorucam? O Allah ki
benim dünyam, güneşim, yıldız sistemim,
milyarlarla güneşi barındıran galaksim,
galaksim gibi milyarlarca galaksiyi meydana
getiren kainatım, bunları meydana getiren o
yüce kudrete karşı sen burdan tutupta bunu
niye böyle yapıyorsunmu diyeceksin??
İstiyorsan de. Hiçbir Mahsuru yok. Şöyle bir
misal sorayım o zaman, ayağının üstündeki
herhangi bir kılın herhangi bir hareket halinde
birşey düşünse bu kılın bu düşüncesi sana ne
şekilde ulaşıyor? Seni ilgilendiriyormu

etkiliyormu? Yoo. Düşün ki senin Allah'ın
yüceliği azameti yanındaki değerin şu
bedendeki kılın beyne olan değerinden dahi
hadde hesaba gelmeyecek boyutlarda! İşte bu
idrak artık sende ne tür olaylar olursa olsun,
üzülme kızma duygulanma gibi halleri ister
istemez kaldırır yerleşir ise.
Yok bunlar bilgide kalırda birsüre sonra geçilir
giderse sen yine idraktan mahrum diğer
mahlukat gibi kuyruğunu çektilermi dönüp
tırmalar veya miyavlarsın. Buna bi diyeceğim
yok.
İşte bir süre kabiliyetine ve istidadına göre bu
düzeyde müşehadene devam ettikten sonra
seni yetiştiren kişinin ikazıyla, sende yeni bir
idrak oturmaya gelişmeye başlar. Dersin ki,
peki buna bunu yaptırtan Allah, kabul güzel
yerinde, ama, buna bunu yaptırtan bundan ayrı
öte bir varlık mı? Yani bir yanda o varlık var bir
yanda da bu varlık mı var? Bu varlık onun
dışında mı? Bi düşünürsün böyle birşeyin
olmaması lazım. Eğer böylesine sâri yaygın
mûhid herşeyi kapsamına alan bir varlıksa,
Onun dışında ayrı bir varlığın birimin ayrı bir
varlığı olamaz. Olduğu takdirde senin dışında
onun da dışında ötekinin de dışında, birinin
dışında demek hepsinin dışında olması
demek. O zaman bütün bu insanların
hayvanların diğer gördüğümüz göremediğimiz
bütün varlıkların dışında olacak. Çünkü birşey
ya hepsinin içindedir ya hepsinin dışındadır.
Birinin içinde birinin dışında olmaz. Bu takdirde
o zaman bi dışarıda ayrı varlık var, birde
gördüğümüz sûretlerde ayrı bi varlık var.
Bununda olması mümkün değil!
E o zaman burda ben yaptırtıyor diyorum ama
aslında yaptırtıyor diye ikinci ayrı bir varlık yok!
Yani olay şu, yapan bizatihi kendisi. Ben bir
varlık görüyorum bir sûret görüyorum ona
yaptırtıyor diyorum ama böyle iki varlık yook?
O sûrette yapan bizatihi kendisi! O sûrette

yapan bizatihi kendisiyse, o sûrette konuşan
da bizatihi kendisidir. O sûrette dinleyen de
kendisi. O sûrette o işi yapan da bizzat
kendisidir !!!
Üstad Ahmed Hulûsi

"Küçük büyüğü sevince, büyük olan şeyi
kendine çeker. Bunun aksi ise böyle değildir.
Büyük küçüğün önünde tatlı meyvalı bir ağaç
gibi olur. Hz.Ali
" Allah bir kulu sevmez, o kul Allah hakkında
ma'firet sahibi olmadıkça.
Kul ma'rifete erişince bu kez ilahi esrara vâkıf
olur da Allah'a doğru cezbe başlar onda. Ama
ma'rifetsiz olarak kulun Allah'ı sevmesi hiçbir
şey sağlamaz.
Müridin sevgisi kuvvetlendikçe şeyhini kendine
doğru çeker, öyle ki belirtilen hal üzere olurlar.
Böyle müridin zâtı şeyhin meskeni olur. Herkez
kendi meskenini (eyleşip oturduğu yeri) süsler.
Yani şeyh müridin zâtında sâkin olunca, te'siri
onda belirgin hâle gelir.
Eş-Şeyh Abdülâziz Debbağ Hz.
(El - İbrîz)

Pazartesi günü erken saatlerde henüz İkizler
burcunda ve boşlukta ilerlemekte olan Ay, saat
08:32’de Yengeç burcuna geçiyor. Ailevi, milli,
geleneksel değerlerin ön plana çıkacağı bir
gündeyiz. Ay ülkemiz astroloji haritasının 1.
Evinde ilerliyor olacağından, bu temalar daha
da vurgu kazanıyor ve halkla ilgili konular ön
plana çıkıyor. Ayın açıları uyumlu ve rahat
olacak gün boyunca. Bu da duygularımızı
dengeli biçimde ifade etme şansımızı
yükseltiyor. Yapacağımız önemli konuşmalar,
yazışmalar, toplantılar için Ay-Merkür
üçgeninin etkin olacağı öğle saatleri civarını

değerlendirebiliriz. Ay-Neptün üçgeninin etkin
olacağı akşamüzeri saatlerinde ruhsal ve
manevi açılımlar, artistik ve sanatsal konular,
hayal günü ve yaratıcılık isteyen işler
açısından çok güzel bir akış var;
değerlendirebiliriz! Olumlu enerji gece
saatlerine de yayılıyor.
Öner Döşer

Bugün İstanbul, kuvvetli lodosla
bahar tadında. Tabi baharın
yağışı da olur. Bugün aksamla
yarın sabahın ilk saatleri
arasında yağışlı, ardından perşembeye kadar
yine mola var. Bugün 15 derece. ISTANBUL
Ptesi:14/11 P.B. YAGMURLU, Sali:14/9 P.
BULUTLU, Cars:16/9 AZ BULUTLU
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- Decoding The QURAN..
- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ "
- Bilimadamları Anıların-Hafızanın Genlerle
Nesillere Aktarıldığını Tespit Ettiler
- Ay Boşlukta – Astroloji Öğreniyoruz / Öner
Döşer
- Siyasi Islam in catir catir cöküsü
- Cocugumun bilinc altinda kimler dolasiyor
- Gazetecilikte finale doğru..
- Ayağa kaldıran oyunlar!
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

