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@AhmedHulusi:
Those who dont take lessons from their
experiences & shape their lives via their
emotions are bound to burn. Take a
lesson don't be a lesson
140 Retweets
AHMED HULUSİ..."İNSANSI"LAR ve
"İNSAN"LAR
http://www.pressturk.com/gununyazisi_ahmed-hulusi...insansilar-veinsanlar_939.html
AHMED HULUSİ...BEYİN-RUH
İLİŞKİSİ ve ÖLÜM
http://www.pressturk.com/dunya/haber/1
42055/ahmed-hulusi...beyin-ruh-iliskisive-olum.html

Siber Alemden...
@sufafy:
Siz dersiniz ki işlerimi bitireyim de
Allah'a yöneleyim! Allah buyurur ki;
bana yönelin ki işlerinizi bitireyim.
(KUTSİ HADİS)
124 Retweets
@sufafy:
“Âlim (ilmi) öğrenip onunla amel
etmediği zaman, insanları aydınlatan
fakat kendisini yakan mum gibi olur.”
Hadis-i Şerif
82 Retweets
@sufafy:
Kibir bele bağlanan taş gibidir, onunla
ne yüzülür, ne de uçulur.
Hacı Bayram-ı Veli
86 Retweets

@sufafy:
Bilmediğine bilmiyorum demek ilmin
yarısıdır.
AzîzMahmûdHudâyî
80 Retweets
@sufafy:
Dost; kişinin ikinci benliğidir.
Aristoteles
71 Retweets
@sufafy:
Sırat, birbirine zıt olan huyları
birbirinden ayıran çizgidir.
Gazali
72 Retweets
@newsoy:
Beden sabunla, Suur ilimle arinir.
Onceligimiz hangisi?
Bedeni arindirmaya oncelik kisiyi
koza'sinda tutar, suursal arinma
hakikatina ucurur
44 Retweets
@AylinERK:
"#Beyin zihinin yaptıklarıdır."Deepak
Chopra
Beynindeki #Hologram Dünyan
@AhmedHulusi
#video
http://www.ahmedhulusi.org/video/beyni
ndeki-hologram-dunyan.htm …
11 Retweets
@AylinERK:
The #Holographic #Universe of your
#mind
#video
@AhmedHulusi
http://m.youtube.com/watch?v=IdTQeXQsnU …
@beyzazapsu:
Suudi Arabistan devleti Hz.
Muhammed’in hadislerde tarif edilen

evinin benzerini 3D formatında
hazırladı.
http://habermy.com/hz-muhammedinevinin-benzeri-hazirlandi/ …
38 Retweets
@beyzazapsu:
"İnsanın özgürlüğü, kendisine
yapılanlara karşı takındığı tavırda
gizlidir."
Jean P. Sartre
21 Retweets
@beyzazapsu:
"Gördüğünü tanımayanı hayalindekiyle
başbaşa bırakın! Böylece ona
zulmetmemiş olursunuz."
@AhmedHulusi
@DosttanDosta
26 Retweets
@Elif_Safak:
Acaba ilahi aşk peşinde mi koşmalıyım
yoksa dünyevi mi diye sorma.Ayrımlar
ayrımları doğurur.Aşk'ın hiçbir sıfat &
tamlamaya ihtiyacı yoktur
595 Retweets
@GeErgen:
Arkadaşını söyle bana kim olduğunu
söyleyim sana...
131 Retweets
@birsenkalali1:
Nasihat, dünyanın en pahalı hazineleri
kadar kıymetli olduğu halde, ekseriya
pek ucuza satılır.
Hz. Ali r.a.
@birsenkalali:
Dünya menfaati bir leşe benzer. Ona
talip olan, köpeklerle dalaşmaya hazır
olmalıdır.
Hz. Ali r.a
10 Retweets
@SEmreArslanturk:
Zamanın ötesine geçebilenlerin iki

özellikleri olur; ilim ve vericilik!
@AhmedHulusi
@SEmreArslanturk:
#Samimiyet, karşınızdakinin hak ve
hukukuna tecavüz etmeyen
#teklifsizliktir. @AhmedHulusi
@EckTOLLEQuotes:
Love is a state of Being. Your love is not
outside; it is deep within you. You can
never lose it, and it cannot leave you.
91 Retweets
@Saffet_eygi:
Var mısın ki yok olmaktan korkuyorsun?
Farabi
@Ridvan__Yilmaz:
cemaatin son saatleri:
http://www.medyarazzi.com/yasam3/daha-bunlar-cemaatin-iyi-gunleri563.html …
@Hz_insan:
Niyeti kötü olanın attığı ok kendine
döner. // Hazreti Ali
802 Retweets
@TrainingMindful:
“Life isn't as serious as the mind makes
it out to be.” ~ Eckhart Tolle
14 Retweets
@esin_tezer:
"#Dünyayı gözlemlediğinde, #kendini
gözlemliyorsun. Buna uygun olarak
davran." @RudyTanzi
pic.twitter.com/5AocvPxK6X
@esin_tezer:
"#İlhamlar #yaşantına yön veremiyorsa,
#içgüdüleriyle yaşayan
#mahlûkattansın!" @AhmedHulusi
pic.twitter.com/SgAzHhJ3nq
@kolbasi_erhan:
Bir anın doğması için, bir anın öImesi
gerekir. Yeni bir “ben” için eski bir
ben’in kuruyup soIması gibi.. Elif Şafak

@kolbasi_erhan:
Müftüyle şehir vaizinin aşk
mahkemesinde dilleri tutulur.
Ömer Hayyam
@londrali:
2017′de 45 milyon akıllı saat bekleniyor
http://www.mynet.com/haber/iphone/tek
noloji/2017de-45-milyon-akilli-saatbekleniyor-1051045-1 …
@Deaxus:
A.H A.F.Y ��
Kimseyi tanimadim ben Senden Daha
Güzel. Kimseyide sevmedim Senden
daha özel
https://www.youtube.com/watch?v=0xO
Qdw7tKlc&feature=youtube_gdata_play
er …
���
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Sürekli vurguladığım birşey var.
İçinde yaşadığın halden memnunmusun?
Memnunum mutluyum diyorsan
yaptıklarına devam et. Ama hayır
memnun değilim diyorsan, o zaman şu
ana kadar yaptıkların yanlış veya
yetersiz. Şu ana kadar bu yaptıklarını
değiştirmediğin takdirde, daha doğru
daha düzgün daha samimi daha
hakikatına dönük bir takım şeyler
yapmadığın takdirde, yarın da ben
mutsuzum diyeceğini garanti ederim!
Çünkü yaptıklarının sonucudur bugünün.
Bütün hayatın boyunca ne hayır ne iyilik
ne güzellik ne yaptıysan, işte bütün
bunların karşılığını aldın ve şu an da bu
haldesin. Ya ben bir takım iyilikler
yaptım ama onların tam olarak
karşılığını almadım onları ahirette
alıcam!?!?
Kardeşim sen zaten ne yaptıysan onların
karşılığını ahirette aldın zaten!
Ahiretin senin bilinç dünyan. Hissettiğin
yaşadığın dünyan senin ahiretin. Bedenin

dünya. iç yaşantı dünyan da ahiretin!
Dolayısı ile sen ahiretinde aldın zaten
bugüne kadar bütün yaptıklarının
karşılığını!
Eğer şu anda sen, daha hala yaptığının
karşılığını almadığını sanıyorsan, bu seni
aldatan zannındır.
Sen doğdun andan şu âna kadar bütün iyi
veya kötü yaptıklarının karşılığını aldın
ve ahiretinde yaşıyorsun. Acaba??
E oku ayeti o zaman.
İnnAllâhe seriy'ul hisab(14-51)
Hesabı anında görendir!
Dolayısı ile Allah sende neyi nasıl
istiyorsa öylece açığa çıkartıyor, ona
göre sende isteği açığa çıkartıyor, isteğe
göre fiili açığa çıkartıyor, fiile göre de
ellerinle yaptığının sonucunu sana hasıl
ediyor. Herkez elleriyle yaptıklarının
sonucunu yaşar!
Ben Kur'an a ben Resulullah'a iman
ediyorum doğru söylüyorlar diyen
kişinin, senin yüzünden başıma bu geldi
demesi mümkün değildir!
Kuran'ın hükmüne göre herkez elleriyle
yaptıklarının sonucunu yaşıyor. Kendi
yaptıklarının, kendi düşündüklerinin
sonucunu yaşıyor.
Yani senin bugün yaşadıkların, senin
kendi fiillerin ve düşüncelerinin
sonucudur.
Her birim, kaynaktan bulunduğu noktaya
birebir kendi kendinedir.
Senden ne çıkarsa onun karşılığını
alıyorsun, zerre kadar hayır çıkarsa onun
karşılığını alırsın, zerre kadar şer çıkarsa
onun karşılığını alırsın.
Hayır; Sende Allah'ı hissetirip yaşattıran
fiilin adıdır.
Şer; Seni senliğinle yaşatan fiil ve
düşüncenin adıdır!
Üstad Ahmed Hulûsi
(devam edecek)
Gerçek İrfan sahibi yeryüzünde ne kadar
itikat varsa hepsiyle halleşir. Hepsini
idrak eder hepsini kabul eder ve hiçbirini
reddetmez.

Alemde hiçbir suç unsuru görmez.
Peki suç yokmudur? Vardır.
Ama İrfan ehlinin bakışında suç yoktur.
Harp ehlinin bakışında ise suçta vardır
günahta vardır herşeyde vardır.
Ancak İrfan sahibi öyle bir bakışla öyle
bir hal ile yaşantı içerisinde olur ki,
karşıda bir varlık görmez.
İrfan ehli o kadar geniş bir deryadır ki,
önünde puta tapınan bir kişi görse ona
müdahale etmez.
Önünde güneşe tapınan birini görse ona
müdahale etmez.
Önünde herhangi bir hadise cereyan
eden bir mahal görse ona da müdahale
etmez.
Ancak bir soru vaki olursa sorulmanın
cevabını verir, yine de o cevabın fiiline
karışmaz.
Çünkü hiçbir Kayit altına girmez, hiçbir
hallede kendisini kayıtlamaz.
Dolayısı ile bunun sebebi de seyirden
gelmektedir.
Dolayısı ile her mahalde her fiilde fiilin
hakkını vermek onun yaşantısının
gereğidir!
Muhiyddin Arabi "İrfan Aynası"
eserinden...
���
Bir yerde bir acı varsa, ama böyle
ciğerden gelecek bir acı.
İşte oraya rahmet yağar. Hiçbir acı,
çektirenin yanına kalmaz.
Bilerek, isteyerek, sorumsuzca mutsuz
eden;
Muhakkak mutsuz olur.
Gerçekten içi yanan, gerçekten yakanı
bir sözüyle altüst edebilir.
Edilen ah'lar bir zaman tutar.
Çektirilen acı, havada asılı kalmaz.
Çektirenin başına düşer.
Gerçek hayatta işler her zaman böyle
yürümez diyen de olabilir buna amma;
Hayatın gerçek olduğunu kim söyledi ki?
Hz. Mevlana
���

"Özür dileyen insanların %50'sinden
fazlası karşı tarafın asla kendini
anlayamayacak kapasitede olduğunu
anlayıp mecburen özür diliyor."
Pazar günü boyunca Başak burcunda
ilerleyecek olan Ay, ülkemiz astroloji
haritasının 3. Evinden geçiş yapmakta
olacağından, yakın komşularımız, basın
ve yayın organları, eğitim sistemi ve
eğitmenler, iletişim ve ulaşımla ilgili
konuların vurgu kazanacağını
öngörebiliriz. Sabah erken saatlerde
etkin olacak Ay-Jüpiter altmışlığı her
türlü iş ve girişimde şans ve fırsatları
daha kolay yakalayabileceğimizi, destek
bulabileceğimizi gösteriyor. Biraz rutin
dışına çıkmak, değişik bir yerlere
gitmek, bir şeyler öğrenmek ve
ufkumuzu genişletmek açısından güzel
bir gündeyiz. Merkür-Mars üçgeni de
etkin olacak bugün zira. Sabahın
ilerleyen saatlerinde etkin olacak AyPlüton üçgeni duygusal anlamda
kendimizi iyi ifade edebileceğimizi ve
destek bulabileceğimizi gösteriyor.
Akşam saatlerinden itibaren etkin olacak
Ay-Venüs üçgeni aşk ve ilişkilerden
yana çok şanslı saatlerde olacağımızı
işaret ediyor. Eğlenceli aktiviteler,
sanatsal konular, estetik ve zarafetle
ilgili girişimler açısından da güzel
saatlerdeyiz, değerlendirebiliriz…
Öner Döşer
���
Şubat'ın ikinci yarısına da kuraklık
damgasını vuruyor. İlk yarısından biraz
daha fazla yağış var ama yine
ortalamanın altında...
Havayı Koklayan Adam

Scientists discover a new pathway for
fear deep within the brain
http://www.cshl.edu/ArticleLi/scientists-discover-a-new-pathwayfor-fear-deep-within-the-brain

Gerçekten 'güldürüyor'
http://www.hurriyet.com.tr/saglikyasam/25809924.asp
Alevi dedeleri ve Bektaşi babaları
Medine'de - izle
http://www.ensonhaber.com/alevidedeleri-ve-bektasi-babalari-medinede2014-02-15.html
Saatler ne zaman ileri alınacak?
http://www.internethaber.com/saatlerne-zaman-ileri-alinacak-642386h.htm
AK Parti'ye cemaatten anket şoku!
http://www.internethaber.com/akpartiye-cemaatten-anket-soku642379h.html
IBM'den 400 kat hızlı internet sunan çip
http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/258
07437.asp
'3D Printshow' fuarı
http://fotogaleri.hurriyet.com.tr/galeridet
ay/79308/2/1/25819932/3d-printshowfuari
�Günün Şarkısı
Erkan Oğur - Eksiklik Kendi Özümde
http://www.youtube.com/watch?v=gAEl
M_w0vls
� �
http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/s
ubatayi2014.html
http://www.okyanusum.com/
http://sufizmveinsan.com/
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