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@AhmedHulusi: 

97. AL-QADR - Decoding The 
#QURAN 

http://www.ahmedhulusi.org/en/quran/0

97_al-qadr.html … 

@AylinERK: 

Anlatılanları anlamıyorsan, durum kötü! 
Anlamadığını da anlayamıyorsan,işte o 

zaman durum, vahim!. Sistemin 

Seslenişi 2 #kitap @AhmedHulusi 

Retweeted by Ahmed Hulûsi 

@AhmedHulusi: 
#MustafaCeceli Sordu, @AhmedHulusi 

Yanıtladı #9 - #Allah Bir #Tanrı 

Değildir! 

http://www.ahmedhulusi.org/video/must

afa-ceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-

9-allah-bir-tanri-degildir.htm … 

                 

Mustafa Ceceli sordu, Ahmed Hulûsi 

yanıtladı #9- Allah Bir Tanrı Değildir! 

http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/mustafa-
ceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-9-

allah-bir-tanri-degildir-40975 

                 

Felsefe ve İnsan 

http://blog.milliyet.com.tr/felsefe-ve-
insan/Blog/?BlogNo=438067 

                ��� 

Siber Alemden... 

@sufafy: 

Doğru bilgiye yüzünü çeviriyorsan, egon 

tavan yapmıstır. Bilmen gerekiyor. 

@sufafy: 

Mutluluk mutsuzlukta, mutsuzluk ise 

mutlulukta gizlidir. 
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@sufafy: 

Öfkesini kontrol edebilen, düsünebilen 

bir insandır. 

@sufafy: 

Ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da 

yoldan çekil.    

Konfüçyüs 

@newsoy: 

Iblis, Ademdeki Esma varligini 
goremedigi icin secde etmedi lanetlendi 

Biz de karsimizdaki Esma'yi goremezsek 

Iblisin durumuna dusmez miyiz? 

@AylinERK: 

Tabiat ve şartlanmalar perdesinin 
kalkması ancak #akıl ile mümkündür. 

@AhmedHulusi 

@AylinERK: 

Korku atılmadıkça,vehmin terki 

mümkündeğildirVAHDET 
idrâkedilmeden 

vehimdenkurtulunmaz!Allahı 

anlamadanvehmi atan firavunolur! 

@AhmedHulusi 

@AylinERK: 
Bedeninizin hangi organında yüzde kaç 

su içerdiğini biliyor musunuz? 

pic.twitter.com/5DWS2c4fxi 

@AylinERK: 

Düşünüyorum da..İster içinde tut, ister 
dışa vur..düşündüğün şey ne ise onu 

saklıyamazsın kendinden. Hesap görücü 

olarak nefsin sana yeter! 

@AylinERK: 

Bilgisayarda açık bir sürüprogram 
gibibeynimizde de açıkolan v 

işleyensayısız programlarınneticesinin 

neleri yaşattığının farkına varabilsek 

@beyzazapsu: 

@davos: Sağ beyin yaratıcı,  sol beyin 
rasyonel mı? YANLIŞ ! @sbkaufman 

"Beyin takım olarak 

http://pic.twitter.com/5DWS2c4fxi


çalışır.@AhmedHulusi  

http://wef.ch/g30gs " 

@beyzazapsu: 

Bir Yolculuğun Bitişi , Yeni Bir 

Yolculuğun Başlangıcıdır. 

@beyzazapsu: 

Yüksek yüksek tepelere ev kurarsan ne 

gelen olur ne de giden. 

@beyzazapsu: 
"Do You Know The Night of Power?" 

@AhmedHulusi: 97. AL-QADR - 

Decoding The #QURAN 

http://www.ahmedhulusi.org/en/quran/0

97_al-qadr.html …"ou 

@KristianeBacker @LodhiMaleeha 

@Nurantuncell: 

Teslimiyette isyan, 

Sevgide beğeni olmaz, 

Dua da ben, 

Tefekkürde şirk olmaz. 

Varsa bunlar, bilirim ki; 

Teslimiyet sevgi dua tefekkür olmaz.� 

@NurferNur: 

"@yenileyicibakis: Öyleyse nedir o 

cennet cehennem? 

pic.twitter.com/BiRKLnjtCf" 

@birsenkalali1: 

http://m.youtube.com/user/AhmedHulusi

Official?desktop_uri=%2Fuser%2FAhm

edHulusiOfficial … 

@birsenkalali1: 

Öğüdün size ulaşmasını engelleyen, 

gurur perdesidir.Gurur ve bencillik 

kalkmadıkça öğüt etkili olmaz.Hz.Hasan 

@trtturk: 

Kolesterol meme kanserinin yayılmasını 

tetikliyor http://bit.ly/1eIUdFS  

Retweeted by @birsenkalali 

@AnlaArtk: 
Saçlar beynin antenleridir: 

http://www.sott.net/article/234783-The-
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Truth-About-Hair-and-Why-Indians-

Would-Keep-Their-Hair-Long … 

@thequote: 

You were born an original. Don’t die a 

copy. - John Mason 

@hunervin: 

Özgür düşüncenin temeli şüphedir. 

Şüphe etmeyen merak etmez,  

merak etmeyen araştırmaz,  

araştırmayan görmez,  

görmeyense kördür. 

Gazali”� 

               ��� 
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Aşk bir seferdir. 

Bu sefere çıkan her yolcu, istese de 

istemese de tepeden tırnağa değişir. Bu 

yollara dalıp da değişmeyen yoktur.. 
Şems-i Tebrizi  

                   

Önemli olan gül tabiatlı olabilmektir. 

Yani bu dünya bahçesinde dikenleri 

görüp, onlardan incinip dikenleşmek 
değil araya kış gibi çileler girse bile 

onları bahar iklimiyle kucaklayarak 

bütün aleme bir gül olabilmektir. 

Hz.Mevlana 

                   

Bilmelisin ki... 

Duvarda asılı diplomalar insanı insan 

yapmaya yetmez. 

Bilmelisin ki... 

Aşk kelimesi ne kadar çok 

kullanılırsa,anlam yükü o kadar azalır. 

Bilmelisin ki... 

Karşındakini kırmamak ve inançlarını 

savunmak arasında çizginin nerden 

geçtiğini bulmak zor. 



Bilmelisin ki... 

Gerçek arkadaşlar arasına mesafe 

girmez.Gerçek aşkların da! 

Bilmelisin ki... 

Tecrübenin kaç yaşgünü partisi 

yaşadığınızla ilgisi yok,ne tür 

deneyimler yaşadığınızla var. 

Bilmelisin ki... 

Aile hep insanın yanında 

olmuyor.Akrabanız olmayan insanlardan 

ilgi,sevgi ve güven 

öğrenebiliyorsunuz.Aile her zaman 

biyolojik değil. 

Bilmelisin ki... 

Ne kadar yakın olursa olsunlar en iyi 

arkadaşlar da ara sıra üzebilir.Onları 

affetmek gerekir. 

Bilmelisin ki... 

Bazen başkalarını affetmek 

yetmiyor.Bazen insanın kendini 

affedebilmesi gerekiyor. 

Bilmelisin ki... 

Yüreğiniz ne kadar kan ağlarsa ağlasın 

dünya sizin için dönmesini durdurmuyor. 

Bilmelisin ki... 

Şartlar ve olaylar,kim olduğumuzu 

etkilemiş olabilir.Ama ne olduğumuzdan 

kendimiz sorumluyuz. 

Bilmelisin ki... 
İki kişi münakaşa ediyorsa,bu birbirlerini 

sevmedikleri anlamına 

gelmez.Etmemeleri de sevdikleri 

anlamına gelmez. 

Bilmelisin ki... 
Her problem kendi içinde fırsat saklar. 

Ve problem, fırsatın yanında cüce kalır. 

Bilmelisin ki... 

Sevgiyi çabuk 

kaybediyorsun,pişmanlığın uzun yıllar 

sürüyor. 



Can Yücel   

                   

2013 Aralık Ayı Karakteristikleri 

Bir 365 günün son 30 günü hakkındaki 
astrolojik hareketleri değerlendirmek, 

görebildiğim, anlayabildiğim kadarı ile 

yorumlamak ve bunları sizlerle 

paylaşmak üzere selamlar ve sevgiler.... 

Nuran Tuncel 

http://www.sufizmveinsan.com/astroloji/

htm/aralikayi2013.html 

                   

#HergunYeni Bilgi 

CTRL+SHIFT+T yanlışlıkla kapadığınız 
bir sekmeyi yeniden açmaya yarar. 

                   

Pazar günü boyunca Ay Akrep burcunda 

ilerliyor. Sezgilerimizin ön plana 

çıkacağı bir gündeyiz. Çocuklar, gençler 
ve sanatçılar ya da sporcularla ilgili 

konular, sportif aktivitelerle ilgili 

gelişmeler vurgu kazanabilir. Ay-Satürn 

kavuşumunun etkin olacağı sabah 

saatleri biraz depresif ve karamsar 

hissettirebilir. Ama öğle saatleriyle 

birlikte bu karamsarlığımızı ve ataleti 

üzerimizden atmaya başlayacağız. Ay’ın 

Jüpiter ev Venüs ile uyumlu açılar 

yapacağı öğle sonrası saatleri rahat ve 

akıcı gözüküyor. Gerek öze, gerek sosyal 
ilişkiler, giyim kuşam alışverişleri, ev 

dekorasyonu ya da benzeri düzenleme 

çalışmalarına yönelik girişimler, 

eğlenceli aktiviteler açısından çok keyifli 

bir gündeyiz, değerlendirebiliriz! 

Öner Döşer 

                  ��� 

İstanbul dünden biraz daha ılık ama 

güneş az, öğleden sonra biraz görülür, 

akşam yine bulutlanıyor. P.tesi ise 

sağanak, fırtına ve soğuma bir arada. 

Bugün 14 derece, yarın 11, Salı 7-8'lere 

iner.  
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Havayı Koklayan Adam  

                   

"II. Uluslararası parapsikoloji 

konferansı, Kuantum Beyin Nedir? 24 

Mayıs 2009"  

https://www.youtube.com/watch?v=6Gx

2UvW99tY&feature=youtube_gdata_pla

yer 

GÖKYÜZÜNDE BU AY (ARALIK 

2013) 

Öner Döşer ve Barış Özkırış Aralık ayı 

gökyüzü etkilerini değerlendiriyor.  

http://www.astrolojitelevizyonu.com/gok

yuzunde-bu-ay-aralik-2013-astrolog-
oner-doser-ve-dr-baris-ozkiris-

yorumluyor/ 

İşte insanoğlunun zirve yaptığı yaş! 

http://ekonomi.haberturk.com/teknoloji/

haber/898640-iste-insanoglunun-zirve-

yaptigi-yas 

Hz. Muhammed (s.a.v) in tek resmi 

http://fotogaleri.rotahaber.com/haber/38

62/1/Yasam 

'Ateistlerin yüzde 61'i Allah'a inanıyor' 

http://www.internethaber.com/ateistlerin

-yuzde-61i-allaha-inaniyor-612939h.htm 

Kadınların kıyafeti 

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/252

49110.asp 

Aydınlanma dönemindeyim 

http://pazarvatan.gazetevatan.com/haber

detay.asp?hkat=1&hid=21886 

Kansere karşı yiyecekler... Havuç ve 
domates... 

http://haber.gazetevatan.com/kansere-

karsi-yiyecekler-havuc-ve-

domates/588498/4/yazarlar 

Google'ın yan etkisini biliyor musunuz? 
http://www.haberturk.com/polemik/habe

https://www.youtube.com/watch?v=6Gx2UvW99tY&feature=youtube_gdata_player
https://www.youtube.com/watch?v=6Gx2UvW99tY&feature=youtube_gdata_player
https://www.youtube.com/watch?v=6Gx2UvW99tY&feature=youtube_gdata_player
http://www.astrolojitelevizyonu.com/gokyuzunde-bu-ay-aralik-2013-astrolog-oner-doser-ve-dr-baris-ozkiris-yorumluyor/
http://www.astrolojitelevizyonu.com/gokyuzunde-bu-ay-aralik-2013-astrolog-oner-doser-ve-dr-baris-ozkiris-yorumluyor/
http://www.astrolojitelevizyonu.com/gokyuzunde-bu-ay-aralik-2013-astrolog-oner-doser-ve-dr-baris-ozkiris-yorumluyor/
http://www.astrolojitelevizyonu.com/gokyuzunde-bu-ay-aralik-2013-astrolog-oner-doser-ve-dr-baris-ozkiris-yorumluyor/
http://ekonomi.haberturk.com/teknoloji/haber/898640-iste-insanoglunun-zirve-yaptigi-yas
http://ekonomi.haberturk.com/teknoloji/haber/898640-iste-insanoglunun-zirve-yaptigi-yas
http://ekonomi.haberturk.com/teknoloji/haber/898640-iste-insanoglunun-zirve-yaptigi-yas
http://fotogaleri.rotahaber.com/haber/3862/1/Yasam
http://fotogaleri.rotahaber.com/haber/3862/1/Yasam
http://www.internethaber.com/ateistlerin-yuzde-61i-allaha-inaniyor-612939h.htm
http://www.internethaber.com/ateistlerin-yuzde-61i-allaha-inaniyor-612939h.htm
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/25249110.asp
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/25249110.asp
http://pazarvatan.gazetevatan.com/haberdetay.asp?hkat=1&hid=21886
http://pazarvatan.gazetevatan.com/haberdetay.asp?hkat=1&hid=21886
http://haber.gazetevatan.com/kansere-karsi-yiyecekler-havuc-ve-domates/588498/4/yazarlar
http://haber.gazetevatan.com/kansere-karsi-yiyecekler-havuc-ve-domates/588498/4/yazarlar
http://haber.gazetevatan.com/kansere-karsi-yiyecekler-havuc-ve-domates/588498/4/yazarlar
http://www.haberturk.com/polemik/haber/896433-googlein-yan-etkisini-biliyor-musunuz


r/896433-googlein-yan-etkisini-biliyor-

musunuz 

İson kuyrukluyıldızı Güneş'e yenik düştü 

http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/20

13/11/131128_ison_yok_oldu.shtml 

1 Aralık Dünya AIDS Günü'nde 

hastalığa dikkat çekildi 

http://www.hurriyet.com.tr/saglik-

yasam/25251300.asp 

Android, Apple'ın ürünlerini geride 

bıraktı! - 

http://www.haberaktuel.com/android-

apple-in-urunlerini-geride-birakti-haberi-

812343.html 

�  

Barış Manco Gibi Gibi - YouTube - 

http://m.youtube.com/watch?v=iJFhUR

Gq6nA 

                  � � 

http://www.okyanusum.com/ 

http://sufizmveinsan.com/ 
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