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BismillahirRahmanirRahıym
@AhmedHulusi: Gaflet bürümesi, kendini
herkesten akıllı sanmakla başlar;
çevredekilerin gazına gelmekle sürer;
pişmanlık yanışlarıyla devam eder.
480 Retweets
@AhmedHulusi: Yalnızca, dünyaya ve
içindekilere bakıp, neyleyim dünya saltanatını
bana Allahım gerek, diyenler huzurla yaşar.
Dünya davasında geç!
320 Retweets
@AhmedHulusi: Beynini sürekli dünya ve
dünyada bırakıp gideceklerin meşgul ediyorsa
ne huzurla yaşarsın ne de huzurla ölümü
tadarsın! Kabrinde de yanarsın
366 Retweets
@AhmedHulusi: Herkes hayattan dersler
almak için vardır ömrü boyunca. Ancak aldığı
derslerden kaçının sınavından başarıyla geçer,
burasıdır önemli olan.
197 Retweets
@AhmedHulusi: Seçilmesem sevemezdim!
Sevmesem, yoluna başkoyamazdım!
Başkoymasam, Allah'ı anlatmaktan başka işim
olurdu! Nevarki özüm Allah, sözüm Allah!
201 Retweets
@AnlaArtk: Geçmişte saman altından su
yürütenler vardı. Zaman değişti. Şimdi su
altından saman yürütme çağındayız! Fark
edebilene aşkolsun!
Retweeted by Ahmed Hulûsi
132 Retweets
@AnlaArtk: Nice yıllar 5 karat pırlanta diye
taktığın taşın üstüne çekiç vurmasın! Bir anda
tuz buz olunca cam, anlarsın pırlanta

olmadığını ama ......
Retweeted by Ahmed Hulûsi
141 Retweets
@AnlaArtk: Özgün Twitler, sürahiden boşalan
sular gibidir! Sürahinin içindekini boşalan su;
insanın içindekini ise özgün twitleri gösterir! Ah
basîret!
Retweeted by Ahmed Hulûsi
129 Retweets
@AnlaArtk: Yıllar yıllar önce seçtiğin
makastaki yanlış yolun acısı çıkar aheste
aheste! Tövbe yitirdiğini geri getirmez; yarınını
kurtarır! Ah irfân!
Retweeted by Ahmed Hulûsi
170 Retweets
@AnlaArtk: Hayâlleri korkunç büyük olanın
sükûtu hayalleri de korkunç büyük olur! Allah
kimseye hesapsız ölçüsüz hayâller
kurdurmasın.
Retweeted by Ahmed Hulûsi
163 Retweets

AHMED HULUSİ... "İNSANSI"LAR ve
"İNSAN"LAR
http://www.pressturk.com/gunun-yazisi_
ahmed-hulusi...insansilar-ve-insanlar
_939.html
AHMED HULUSİ... BEYİN-RUH İLİŞKİSİ ve
ÖLÜM
http://www.pressturk.com/dunya/haber/
142055/ahmed-hulusi...beyin-ruh-iliskis
i-ve-olum.html

Siber Alemden...
@sufafy: Ey Davut benim için, bir ev boşalt ki
ben orada olayım. Kutsi Hadis

@sufafy: Sırat, birbirine zıt olan huyları
birbirinden ayıran çizgidir. Gazali
@sufafy: Vecd, iç alemde ilahi tecelli ile
karşılaşınca, ya sevinç içindedir. Ya hüzün.
Cûneyd-i Bağdadi
@sufafy: Makbul sabır, musibetle karşılaştığın
ilk andakidir. Hadis-i Şerif (Kütüb-i Sitte)
@sufafy: Her ümmet için bir fitne (imtihan)
vardır, benim ümmetimin fitnesi (imtihanı) de
maldır. Hadis-i Şerif
@sufafy: Aşk, bülbül gibi ağlayıp feryat etmek
değil, sesi bile çıkmadan ölmek yok olmaktır...
Ömer Hayyam
@beyzazapsu: Derya Bakidir, sen hala
kıyısında dolaşıp deryayı arıyorsan ne büyük
körlüktür! M.Arabi Hz.
@beyzazapsu: Hiç bir algılanan yokki
algılayansız mevcud olsun.
@beyzazapsu: Çokluk algısı ve duyguları
içinde yaşıyorsan Dalalettesin, Teklik yaşantısı
ve seyri ise Hidayetin getirisidir.
@beyzazapsu: Senin beynin Evrene ayna !
Aynaya baktığında sen ne görüyorsun?
@AylinERK: #Bilinç beynin neresinde?
@AhmedHulusi
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/bilinc
beyninneresinde.htm …
@Elif_Safak: "Insan denilen varlığı tanımak,
hakikaten tanımak için yolculuklardan öte firsat
mı olur?" (Siyah Süt)
@RoseRaleigh: "Kendini tanıyamamanın
sana verdiği zararı, Dünya’daki tüm varlıklar
birleşseler veremezler!" Dosttan Dosta, Ahmed
Hulusi
@salihtahir: Hayatta netlik arıyorsan, net ol.
#icselmarka Retweeted by Sinem Ceceli

@ncaki2007: Karşındakine iyi bak.O senin
şimdiye kadar olduğun veya bundan sonra
olacağın. O sensin çünkü sen kimsen,
karşındakinde onu görmektesin.
@TarlaciSultan: Karanlığı hayal edince göz
bebeğiniz büyür, ışığı hayal edince küçülür.
Beyin hakikaten gerçekle hayali ayıramıyor.
http://pss.sagepub.com/content/early/2013/
11/25/0956797613503556 …
@birsenkalali1: pic.twitter.com/2QIVf5HE72
@birsenkalali1: Yemekte, içmekte ölçüye
uymayan kendinin düşmanıdır. Hz. Âli (r.a.)
@londrali: Bütün mahlûkat kendi menfaati için
#yaşar... Vermek ise, #ALLAH ahlâkıyla ahlâklı
olan’’a aittir!. #ÖtekiGündem @sufafy
@AhmedHulusi
@suhendanc: Perdeyı kaldıran en önemli
faktörlerden biri, VERDİKLERİNİZDİR.
A.HULUSİ
@eutuncel: Dugum ustune dugum atarken, bir
gun bunlari gerisin geri cozmek
gerekebilecegini de hesaba katmali insan...
@esin_tezer: "Sadece, #samimiyete #erenler
ve ona #tâbiolanlar #Hakikate #erecektir!"
@AhmedHulusi pic.twitter.com/PcJYUpic1G
@GSaslos: Gevşemeyin, hüzünlenmeyin.
Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan
sizsiniz.
(Al-i İmran Sûresi/139.Âyet)
@SEmreArslanturk: #Kefir & #Probiotics and
our #Health
http://m.naturalnews.com/news/024477_
kefir_bacteria_probiotics.html …

@SEmreArslanturk: #Top 10 #Probiotics
#Food We Should Use:
http://www.globalhealingcenter.com/naturalhealth/probiotic-foods/ …
@SEmreArslanturk: #What Are the #Benefits
of #Eating #Gluten-Free?
http://healthyeating.sfgate.com/benefitseating-glutenfree-6211.html …
@mubeccelsonmez: Yanlışa yol açan bakış
açısı korunduğu sürece, yanlışın veya hatanın
telâfisi mümkün değildir! MESAJLAR AH.HU.
@Saffet_eygi: Konfor ruhun bataklığıdır..
(Prof.Dr.Kemal SAYAR)

BEDENİN DÜNYA. İÇ YAŞANTI DÜNYAN DA
AHİRETİN !.. (6/6)
Ben Allah'ı istiyorum diyip, bedeninin
zevklerinden, çevresinin kulluğundan kendisini
kurtaramamış insanın bu sözü, riyâkarlığının
açığa çıkışının bir tecellisinden başka birşey
değildir. Sıddıkiyetinde açığa çıkışı vardır,
teslimiyetin açığa çıkışı vardır, riyânın iki
yüzlülüğün kendi kendine aldatmalarında açığa
çıkışları vardır! Herbir açığa çıkış eliyle
yaptığıdır. Eliyle yaptığının sonucunuda bir
sonraki aşamada yaşar! Eğer Allah sende
bihamdihi yi yaşatacaksa, Fiysebilillah
yaşamayı esas alırsın. Allah için malından
mülkünden canından sevdiklerinden
herşeyinden yüzçevirip Allah'a dönersin! Ya da
bunu zaten sonunda mecburi olarak
yapacaksın. Allah malları ve canları
karşılığında onları satın aldı. Onlara cenneti
verdi. Cenneti verdi den mûrat; Bihamdihi yi
yaşatmasıdır. Allah dilediğini kendine seçer.
Onların muhtariyeti yoktur, Allah muhtardır.
Eğer gerçekten sende bana allahım yeter istek

ve arzusu çıkıyorsa, içinde bulunduğun hâl
sana sıkıntı vermez. İbrahim ateşin içine girdi
ateş onu yakmadı. Bulunduğun ortam seni
yakıyorsa, bulunduğun ortamın seni
yakmasının sebebi senin şartlanmalarına veya
kabullerine ters düşen davranışların orada var
olmasıdır. İbrahimi ateş yakmadı çünkü
İbrahim ateşi değil Allah'ı gördü. İbrahim Allah'ı
gördü demek, başkaları için ateş olan,
başkalarının şartlanma ve değer yargılarına
ters düşen o davranışların olduğu ortamda
onların her birinin Allah kulluğu içinde
olduğunu, yapmaları gerekeni yaptığını,
onların davranışlarının yersiz olmadığını,
kısacası Allah'ın o şekilde orada zahir
olduğunu müşehade edip, olayı olduğu gibi
kabullenmektir! İşte o zaman o ateş seni
yakmaz! Bulunduğun hangi ortam sana sıkıntı
ve azap veriyorsa, bu senin gafletinin veya bir
diğer anlatımla Allah'ın orda gaflet tecellisi ile
senin ismin altında açığa çıktığını belirler.
Şikayet ve yakınma, gafletin sende itirafı ve
dile gelişidir! Allah'a bütün samimiyetimizle,
bütün içtenliğimizle nasip olurda inşallah
yönelir ve dua ederiz! Allahım, gafletin
tecelliğindir. Allahım, gaflet tecelliğinden
yakiyne erdirmeni dilerim! Dileyen sensin.
Dileyen sen olduğun için ben bunu diliyorum.
Allahım kusurlarımı bağışla. Yalancılığım var,
iki yüzlülüğüm var, insanlara başka
gözüküyorum halbuki içimdeki başka. Onların
yanında paye bekliyorum. Onlardan sevgi
bekliyorum. Onlardan ilgi bekliyorum. Onlardan
hediyeler bekliyorum güzel şeyler bekliyorum.
Allahım benim bütün bu hallerimi sen
biliyorsun. Onlar bilmiyor ama sen biliyorsun
ve ben biliyorum bunu bildiğini. Çünkü bunları
açığa çıkaran sensin bunlardan da sana
sığınırım. Allahım, eûzu bike minke, eğer sen
bende bu tecelliğini değiştiripte bende yakiynin
gereği olan anlayış idrak ve müşehadeyi

meydana getirmezsen kör olarak âma olarak
bir cehennem odunu olarak bu dünyadan geçip
giderim. Allahım,BismillahirRahmânirRahiym
hakkı için senden bunu niyaz ederim!..
Üstad Ahmed Hulûsi

KENDİSİNDE VELİLİK DAMARI BULUNAN
KiMSE.
Şeyhinden (Allah kendisinden râzı olsun)
işittim, buyurdu ki: - Bir adamda velilik damarı
bulunur da buna rağmen o muhalefet ehliyle
birlikte olur ve uzun süre onların arasında
kalırsa, bu arada onun bulunduğu yerden
evliyadan biri geçince, ondaki damar Allah'ın
izniyle dirilmeye başlar, büyük bir rahatlık ve
sevinç duyar, kalbi açılır. Oradan geçen Veli'yi
tanımasa bile yine de aynı hal kendisinde
meydana gelir. Aralarında konuşma ve benzeri
bir temas olmadığı halde içindeki damar
uyanır. Eğer o Veli'ye tanışıyor, aralarında
dostluk ve bağlantı varsa artık o damarın nasıl
uyanıp diriliceğini sen sorma... Her an o
adamda bu yüzden hayır fazlalaşır. Içinde
hırsızlık ya da şer damarı bulunan bir kimseyi
cenab-ı hak veliler arasında veya arifler
meclisinde bulundurur; o da onlara hizmet
eder, aralarında senli-benli olur ve fakat bu
arada o semtten bir hırsız ya da şer işleyen bir
adam geçerse, ondaki hırsızlık ve şer damarı
uyanıp dirilir, kalbi ferahlar, hırsızın oradan
sadece geçmesiyle onun adeta kıyameti kopar.
Halbuki geçen hırsızla hiç bir tanışıklığı da
yoktur. Ya bir de onu tanır, aralarında
kaynaşma varsa, o zaman şerri tamamlanır.
Bundan Allah'a sığınırız. Herşey ne için
yaratılmışsa ona yatkın olur, yolları kolaylaşır...
ABDÜLAZİZ DEBBAĞ HZ.
EL ~ İBRİZ

Hergün Yeni Bir Bilgi:
"İnsanlar olumsuz koşullar nedeniyle
depresyona girmez, olumsuz duygular
neticesinde depresyona girer. Pozitif Olun."

Pazartesi gününün büyük çoğunluğunda Ay
Başak burcunda ve boşlukta ilerleyen Ay,
ülkemiz astroloji haritasının basın-yayın
organları, medya, gazeteciler, iletişim ve
ulaşım, komşu devletlerle ilişkiler ve iç
gündemle ilgili alanını etkiliyor olacak. Ay’ın
son açısı sabah erken saatlerde Satürn ile
altmışlık olacağından, bu açının ardından
boşluğa gireceği 07:04 gibi erken bir saati
kullanma şansımızı değerlendirebiliriz. Bu saat
öncesi atacağımız adımlar daha sağlam ve
güvenilir ilerleyebilir. Ay’ın Terazi burcuna
geçeceği 20:22’ye kadarki süreçte,
beklediğimiz geri dönüşleri alamayabilir,
netleşmekte zorlanabiliriz. Gece saatleri daha
huzurlu, ılımlı, dengeli enerjiler
barındırıyor.Astrolojik olarak açılarla ilgili bilgi
almak için bu konuyu çizimlerle anlattığım
videoyu izleyebilirsiniz
http://www.astrolojitelevizyonu.com/acilarastroloji-ogreniyoruz-oner-doser/
Öner Döşer

İstanbul bahardan günler değil,
bahardan koca bir haftayı
yaşayacak. Bol güneş var,
sıcaklık bugün 15, yarın öbür gün
17-18 derece. En yakındaki yağış Pazar günü,
yağış sıcaklığı biraz azaltır.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- Decoding The QURAN..
- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ "
- Güneş Sistemi Nasıl Oluştu.
- Ayın ikinci yarısında bizi neler bekliyor? Öner
Döşer ve Barış Özkırış Astroloji Televizyonu
için değerlendiriyor...
- Bugün dünya kediler günü
- Kendi kendinin kahramani olmanin faydalari
- Erdoğan'sız Türkiye istiyorlar, neden?
- Gazlı içeceklere 'zararlı' uyarısı
- Moda ve teknolojinin birleşiminden ne çıkar?
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

