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@AhmedHulusi:
Nankörlük, yapılan iyiliği teşekkürle
geçiştirmektir. Şükür verileni
değerlendirip, misliyle mukabele
etmektir.
377 Retweets

AHMED HULÛSİ...İLK ÂYETLER
http://www.pressturk.com/dunya/haber/1
41920/ahmedhul%EF%BF%BD%EF%BF%BDsi...ilk%EF%BF%BD%EF%BF%BDyetler.ht
ml
AHMED HULÛSİ ...KURÂN'DAKİ
"ALLÂH" TARİFİ
http://www.pressturk.com/gununyazisi_ahmedhul%EF%BF%BD%EF%BF%BDsi...kur%EF%BF%BD%EF%BF%BDnda
ki-all%EF%BF%BD%EF%BF%BDhtarifi_931.html

Siber Alemden...
@sufafy:
Namaz yokluğunu yasadığın haldir.
97 Retweets
@sufafy:
Nefis firavundur. Sakın doyurma. Başına
kral kesilir.
Mevlânâ Hazretleri
87 Retweets
@sufafy:
AkIa kara ayrıIsın diyedir bu öIümüne
sevgi tekIifIerimiz, yoksa biz hangi
yürek kaç para eder taaa baştan biIiriz.
Elif Şafak
73 Retweets

@sufafy:
“Ruhu’l-Emin kalbime inince terkibim
dağılıyor, bana zan, tahmin ve şüpheden
uzak bilgiler veriyor.” Muhiyddin Arabi
75 Retweets
@sufafy:
Varlığının hükmen var olduğunu, ilmen
yok olduğunu kabul et!.. Muhiyddin
Arabî
80 Retweets
@sufafy:
"Sabır acıdır, fakat meyvesi tatlıdır."
Aristoteles
44 Retweets
@sufafy:
Hikmetli bilgi, tecrübe ile desteklenmiş
ve uygulanabilir özellikler taşıyan
ilimdir.
Elmalılı Hamdi Yazır
62 Retweets
@beyzazapsu:
Zât'ına doğru sıçrama yapabilen
kendisinden sayısız defa mikro veya
makro plandaki birimlerle iletişim
kurabilir!
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/ustmadde.htm#ixzz2t1FXi9Jt …
47 Retweets
@beyzazapsu:
"İnsanlara şükretmeyen Hakk'a
şükretmiş olmaz." #hadis
@AhmedHulusi
http://www.ahmedhulusi.org/kitap/duave
zikir/dua-ve-zikir-sayfa-074.htm …
31 Retweets
@beyzazapsu:
Unutmayın, dünyada yaşamıyorsunuz,
dünyadan geçiyorsunuz.
Hz. Mevlana
20 Retweets
@TAtamzl:
Alt bilincin, "kişinin şeytanı" olması da
şu yöndendir... Kaynak:

http://www.ahmedhulusi.org/yazi/duygu
-ve-akil.htm#ixzz2t0cifco1 …
@AhmedHulusi
@TAtamzl:
....Size ulaşacak şey ilimdir, şefaattir!...
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/halife.
htm#ixzz2t1YGtPEu … @AhmedHulusi
@AylinERK:
Düşünüyormda uyanış gerçekleşmedn
derinuyku &rüyada olduğnu nasıl
farkedebilirsn @AhmedHulusi
http://www.ahmedhulusi.org/video/uyani
s.htm … pic.twitter.com/ey7begnhV2
22 Retweets
@AylinERK:
IBRAHIM
14.7...Andolsun,şükrederseniz
artıracağım...Şayet nankörlük
ederseniz,muhakkak ki azabım kesinlikle
şiddetlidir #kuran @AhmedHulusi
22 Retweets
@AnlaArtk:
4K Tv de 576i seyretmek gibi eski bilgi
ile kendini tanıma çabası,beyin diye
anlatılana yakın çekim için "Incognito"
kitabı tavsiye edilir.
45 Retweets
@AnlaArtk:
İnsan için yalnızca çalışmalarının sonucu
oluşacaktır! (53/39) daki İnsan kelimesi
ile beyin kastedilir ! benlik üzere ele
almayın !
68 Retweets
@birsenkalali1:
Esnekliğini kaybettiğinde döneceğin yer
çamur kazanı olacak! Seramikçiler
bilir�
@birsenkalali1:
İlim sahibi bilmediği hiçbir şeyi inkâr
etmez, gerçeğini ve sistemini
araştırır...@AhmedHulusi

@DeepakChopra:
@BeateGran: Very beautiful - Madonna
& @DeepakChopra "Poems of Rumi" on
@YouTube :
http://www.youtube.com/watch?v=qIfW
aJDXu1k … Thank you !
25 Retweets
@SinanCanan:
15 Şubat CUMARTESİ 20:00-22:00
arası Dr. @TarlaciSultan ile "Zihnimizin
sınırları" sohbetimiz canlı olarak:
http://www.youtube.com/watch?v=d1hL
K8jZVU4 …
@NurferNur:
Şartlanmaların özgürlüğüne engel
olmasın
@haykavi:
Ahmed Hulusi, cinlerin din adamlarını
nasıl kandırdıklarını Ruh İnsan Cin
kitabında anlattı.
pic.twitter.com/n94DYYD4kI
16 Retweets
@Ridvan__Yilmaz:
Ahmed Hulusi'den salavat getirmenin
bilimsel mekanizması
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/salavat
.htm … Hayal dini pompalayanların
bakışı
http://m.sabah.com.tr/Video/stvde21 Retweets
@Ridvan__Yilmaz:
İnsanoğlunun sadece 4000-7000A arası
dalga boylarını var kabul edilmesi yüzyıl
öncesi kabuldür
http://www.youtube.com/watch?v=cfXz
wh3KadE …
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/tanrini
n.htm …
@kolbasi_erhan:
Hayat bütünleştirme işlemidir, özellikle
de benliğini.
11 Retweets

@kolbasi_erhan:
Kişi sadece etrafındakileri değil, kendini
de değişkenlerden biri konumuna
sokarsa, mental hayvan zihniyetinden
kurtulur.
@erinainayet:
"Allah büyüktür" teslimiyeti ; Raflardaki
psikiyatri ilaçlarını tahtından edebilirdi.
Yeterince teslim olabilseydik
eğer....alıntı..
@SEmreArslanturk:
Gerçek #Dua hissedilendir. @sufafy
@NassimHaramein:
Rumi dropping some straight unified
holofractographic physics as pure
poetry... The quote below is actually a...
http://fb.me/XsgJYOCX
@enisguller:
O mahalden gelen bir söz kıvılcım etkisi
yaratıp seni dünyaN`dan alıkoyduğu
anlar salat` girdigin zamanlardır.
@HergunYeniBilg: Aceleye gerek yok..
Bir şeyin olacağı varsa o şey olur. Hem
de doğru zamanda, doğru sebeple, doğru
kişiyle.
���
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BEDENİN DÜNYA. İÇ YAŞANTI
DÜNYAN DA AHİRETİN !.. (2/6)
Bihamdihi demek, ismim altında varolup
varlığı seyreden ve değerlendiren sensin
Allahım demektir!
İşte bu yüzdendir ki Resulullah a.s'ın
hadislerine dikkat ederseniz, tesbihatın
en büyüğü Süphanallahi ve bihamdihi
dedir!
Ama tabi bizim İhlas okuyan papağan
gibi değil!
Bi hamd ihi diyebilirsen!
Melâike diyor.

Bihamdihi dediğin yerde sen kalkarsın!
Bihamdihinin mânası seni yok eder!
Bihamdihi diyebildiğin anda, bihamdihi
kelimesi hakkıyla senden açığa çıktığı
anda, sen kalmazsın hamd eden kendisi
kalır!
Hani Gavsiye açıklamasında A.Kadir
Geylani diyor ya, hangi namaz en
değerlidir? İçinde senin olmadığın
namaz!
Süphanallahi ve bihamdihi de söylerken,
varlığımda var olan ve varlığı dilediği
gibi seyredip değerlendirmeyi yapmak
senin işin ve halindir seyrini getirir!
Biz hep kendimizdeki Allah'ı dışardan
bakan bir biçimde değerlendiriyoruz.
Ama Hz.Ebu Bekr diyor ki; Ben hiçbir
varlığı görmedim ki önce Allah'ı görmüş
olmayayım. Baktığım da önce Allah'ı
görürüm sonra o varlığı görürüm!
Sahabeden bazıları da diyor ki;
Ben ne zaman bir varlık görsem o
varlığın arkasında Allah'ı görürüm. Ben
bakarım güzelime güzelimi görürüm, bu
güzellik Allah'ın güzelliği derim. Ya da
ben bakarım güzelime, güzelimi
severim.
Güzelim derim derken, güzelimi
görürüm. Sûreti beni perdelemez.
Sûreti gözümdendir. Sîreti
vechimdendir. Sîretini görürüm
sîretimde. Vechini görürüm vechimle!
İşte o zaman bunu gerçekleştirebilirsen,
gördüğün vechiyle vechini seyretmektir.
İşte bu bihamdihidir.
Alemlerde alem sûretleriyle tasarruf
ederizin altındaki gizli derinliğindeki
olayda gene bihamdihidir!
Bihamdihi nin yaşanmasıdır!
Peki iyi ama ben şimdi bir taklit ehli
olarak bunu nasıl yaşıyacam?
Şimdi evvela, sen bir taklit ehli olarak
bunu asla ve asla yaşayamayacaksın!
Evvela doğru bakalım. Dedim ki, bu
varlığı dilediği gibi yaratan, ilminde
yaratan, tasavvufun derin konularından
biri, varlık vucut kokusu bile almamıştır!
Varlığın vucut kokusu almaması ne
demek? Varlık olarak nitelediğim
varlığım yoktur, çünkü varlık ancak

Allah'ın ilminde onun ilminden ibaret
olan ilimdir!
Üstad Ahmed Hulûsi
(devam edecek)
Bilgisizliğin bilgisi, bütün bilgilerin
üstündedir.
Nitekim bilgisizliğin bilgisizliği de,
bütün bilgisizliklerin üstündedir.
İbn-i Arabî
���
Ağza su vermek, batınen “la iahe
illallah” demektir. Bu, farzdır. İyilikle
emir, kötülükten nehy ise bunların
zıtlarından temizlenmektir. Buruna su
çekip sümkürmek de batınen kibrinden
kulluğa inmektir. Burun kibri temsil
eder. “İşte burnuna su çekip sümkürmek,
kulluğunu idrak ile kibri içinden
çıkarmaktır. Yüzü yıkamak zahirde
farzdır. Batında yüzü yıkamak,
murakabe ve Allah’tan utanmadır.
Allah’ın sınırlarını geçememedir. Yüzün
sınırları, batına şeriatın sınırlarıdır. İnsan
utanmayı gözüne götürdüğü gibi
kulağına da götürmelidir. Allah’ın
yasaklarından gözü yummak, utanmak
gereği olduğu gibi işitmesi helal
olmayan gıybet ve kötü sözlerden kulağı
sakınmak da utanma gereğidir. Gıybet ve
kötü söz söylemek de helal değildir.”
Muhiyddin Arabi
(Fütûhatı Mekkiyye)
���
ACELE ET-ME!
Ay halen Yengeç Burcu’nda hareket
ediyor… Kökler, atalar, aile ve
geleneklerin vurgu kazanacağı etkiler
var. Zira Yengeç kollektif bilinçaltından
gelen genetik miraslarla ciddi şekilde
etkilidir. Duygusal reaksiyonları
atalarımızdan getirdiğimiz genetik
duygusal birikimle dışa vururuz.

Güvenlik, emniyet, vatan, millet
bütünlüğü önem kazanır. Kadınları
temsil eden Ay etkisinin değişkenliği
sebebiyle ‘duygusal ve hormonel’
değişimler ağırlık kazanır. Ülkemiz
topraklarında şehit olmuş, yaşamış tüm
atalarımız adına dua edebilir, onların
koruyucu enerjilerini üzerimizde
hissedebiliriz. Toplumsal yardımlaşma
için uygun etkiler vardır. Anne, kadın
temaları ağırlık kazanacaktır. Aşırı
yemeye düşkünlük kilo problemlerine
sebebiyet verebilir. Mide
rahatsızlıklarına karşı temkinli olun.
Devamı. .
http://okyanusum.com/gunluk-astrolojikbakis/12-subat-2014-astrolojik-bakis/
Güçlü Metin
���
İstanbul rekora ilerliyor, bugün 17
derece bekleniyor. Parçalı bulutlar ara
ara artıyor ama güneş de görülüyor.
Yarın geceden cuma sabahın ilk
saatlerine kadar yağış var. Hafta sonu 10
dereceye iner.
Havayı Koklayan Adam
Cânâ rakîbi handân edersin
Ben bî nevâyı giryân edersin
Bîgânelerle unsiyyet etme
Bana cihanı zindân edersin
İlknur Elbilsin...
http://m.youtube.com/watch?v=xdlj13C2
jd0
Cumhuriyet Gazetesi - ‘Kuantum’la
ölümsüzlüğü buldu http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bili
mteknik/9831/_Kuantum_la_olumsuzlugu
_buldu.html#
Konu sevgiye gelmişken!
http://m.haberturk.com/yazarlar/nevaciftcioglu-banes/920799-konu-sevgiyegelmisken

�Günün Şarkısı
"ATİLLA ATASOY - ANILAR"
https://www.youtube.com/watch?v=oAC
bJaJAuug&feature=youtube_gdata_play
er
� �
http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/s
ubatayi2014.html
http://www.okyanusum.com/
http://sufizmveinsan.com/
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