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@AhmedHulusi: #MustafaCeceli Sordu, 

@AhmedHulusi Yanıtladı #9 - #Allah Bir 

#Tanrı Değildir! 

http://www.ahmedhulusi.org/video/mustafa-

ceceli-sordu 

-ahmed-hulusi-yanitladi-9-allah-bir-tanri-

degildir.htm … 

@AylinERK: "Sorun bu işte.Kendi kendini 

kilitlemek.Kilitlenmiş olmak..." Kilitlenmişlik 

#yazı @AhmedHulusi  

http://www.ahmedhulusi.org/yazi/kilitlenmislik.h

tm … Retweeted by Ahmed Hulûsi  

 

MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED 

HULUSİ YANITLADI #9 - ALLAH BİR TANRI 

DEĜİLDİR! 

http://ahmedhulusi.org/#ixzz2m1vx0rTc 

Follow us: @AhmedHulusi on Twitter 

http://ahmedhulusi.org 

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

 

MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED 

HULUSİ YANITLADI #9 - ALLAH BİR TANRI 

DEĜİLDİR! 

http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/mustafa-ceceli- 

sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-9-allah-bir-tanri- 

degildir-40975  

 

KUR'ÂN MUCİZESİDİR YAŞADIĞIMIZ 

"ALTIN ÇAĞ" 
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Üstad'ın Yeni Yorumu / Yorum bölümünde... 

Farkı farkedebilmek üzerine 

Farkı, fark edemeyene farkı fark ettirmeye 

çalışmayınız, çünkü farkı fark edecek kabiliyet 

ve istidatta yaratılmamıştır. Farkı fark etmemek 

üzere var olmuştur. Ahmed Hulûsi 

http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/kurn- 

mucizesidir-yasadigimiz-altin-cag-36016 

 

Siber Alemden... 

@sufafy: Doğru bilgi sisteme girer. Beyinler 

tarafindan algılanır. 

@sufafy: Çok yüksek bir dağa çıkan artık 

ordan inmek istemez. 

@sufafy: Veçhi gören daima tebessüm eder. 

@sufafy: Aşık olan kahrolur! Sen hiç beyninde 

kahrolma zevkini yaşadın mı? 

@sufafy: İyilikseverlik v dürüstlük sistemle 

ilgilidir. Yakiynle alakası yoktur. 

@sufafy: Sevgi mi nefret mi? Kendinize bakın 

yaşamınızla ilgili bir karar verin. 

@AylinERK: Bazıları dışarı ile uğraşır, bazıları 

içerde kalmakla..Bazıları için ise ne içerisi 

içeridir, ne de dışarısı dışarı... 

@AylinERK: Yoğun kilitlenmişlikle işleyen 

birbeyne ne işleyebilirki?!beynimin kilitlenmişlik 

halinden sonsuz manaaçılımının 

farkındalıklığınayönelirim. 

@AylinERK: The Real You - Alan Watts 

http://www.youtube.com/watch?v=mMRrCYPx

D0I … 

@SerpilEfeoglu: "@2012esen: Hikayelerle 

vakit gecirecek vaktimiz yok.. "Ahmed Hulusi"" 

@GeErgen: #EnGüçlüYanım Yapanın ve 

Yaptıranın Allah olduğuna emin olmamdir.... 
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@beyzazapsu: Beşer gözüyle bakan, hayrı ve 

şerri; Hak gözüyle bakan , sonsuz kemali 

seyreder ! @DosttanDosta 

@beyzazapsu: What Is #Worship? 

@AhmedHulusi answers 

http://www.ahmedhulusi.org/en/videos/qa-

session-6-with 

-mustafa-ceceli-and-ahmed-hulusi-what-is-

worship.html … 

http://www.ahmedhulusi.org/en/videos/ 

@SamiYusuf @kamilashamsie 

@naeemraza1964 

@beyzazapsu: Müminin şuuru zaman ve 

mekan algısı ile kısıtlanmamıştır. 

@beyzazapsu: İnsan ancak anladığı şeyleri 

duyar. Goethe 

@NurferNur: "Bilgi Ruh Işık ve Sesdir "... 

Benim Dünyam @berensaatt_ @GeErgen 

pic.twitter.com/pZRzZuu8ST 

@NurferNur: You Co-Create Your Reality 

@NurferNur: What you tell yourself becomes 

your reality. Change it, by telling yourself 

something else." #thegoldenmirror 

@NurferNur: It is not what U achieve in the 

end that matters. It is who U become process 

@esin_tezer: EVRENİN ASLI, KUANTSAL 

YAPIDAN OLUŞAN ve HOLOGRAFİK 

ÖZELLİK GÖSTEREN BİR TÜMELLİKTİR. 

#AhmedHulusi #TEKİNSEYRİ 

http://www.ahmedhulusi.org/kitap/tekinseyri.ht

m# 

ixzz2mI2L8pip … 

@hunervin: Öfke korkunç bir ateştir. Onu 

bastıran ateşi söndürür. Yapamayan, içinde 

yanıp gider. [Hz. Ali r.a] @hunervin: Kalk, 

silkelen, kendine gel. Umutsuzluğa sarılma. 

Umutsuzluk şeytandan, ümit etmek ise 

Allah'tandır. /Şems-i Tebrizi 
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@izzetcapa: “@Oprah_World: Be the best you 

can be.” 

@RudyTanzi: ...the road to brain wellness 

begins with awareness. #SuperBrainQuotes 

@WhatsEnd: Wits' End: Food for Body Mind 

and Spirit 

http://debhealer.blogspot.com/2013/07/food- 

for-body-mind-and- spirit.html?spref=tw …  

 

 
 

Felsefe ve İnsan  

Ahmed F. Yüksel 

 

 

 

 

 

"Açın gönül kapılarını, Hoşgörülere yol verin 

Sarılın sevgi bağına, Sevmeleri ertelemeyin 

Bugün yarında biter, Şimdileri yaşayın… 

Ömür bir nefestir gelir geçer. 

Daima mutlu, umutlu, sağlıklı yaşayın. 

Yeni hafta; kazancınıza bereket, işlerinizde 

kolaylıklar getirsin... " 

 

"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 
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bütün aleme bir gül olabilmektir." 

Hz. Mevlana 

 

Aşk'la bakmak, yürekle bakmak demektir. 

Gönlümüzde aşk varsa, gözün gördüğü 

güzeldir.  

İskender Pala 

 

"#HergunYeni Bilgi 

Avustralya’da bir su şirketi, satışa sunduğu su 

şişesinin üzerine aşağıdaki hadisi yazdırmış… 

http://t.co/3StGiyVBar  

 

"2013 Aralık Ayı Karakteristikleri 

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

htm/aralikayi2013.html  

 

"Pazartesi gününe başlarken Ay henüz Akrep 

burcunda ilerliyor. Merkür ile kavuşumunun 

ardından Mars ile uyumlu açı yapacak olması, 

sabah saatlerine gerek zihinsel, gerekse 

fiziksel anlamda zinde ve aktif başlayacağımızı 

gösteriyor. Sabaha karşı 03:33’ten, sabah 

08:31’e kadar boşlukta (açısız) ilerleyen Ay, bu 

saat itibariyle Yay burcuna geçiyor. Günün 

bundan sonraki saatlerinde iyimserlik etkisi 

artıyor. Ay-Neptün karesinin etkin olacağı öğle 

saatleri civarında duygusal anlamda istikrar ve 

kararlılık kazanamayabiliriz. Duygusal 

meselelerde çözülme, yanılma, zorlanma 

yaşayabiliriz. Akşam saatlerinden itibaren Ay-

Uranüs üçgeninin heyecan, hareket ve 

sürprizler getiren enerjisi devreye giriyor. 

Değişiklikler yaratmak, rutin dışına çıkmak için 
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güzel bir akşamdayız!" 

Öner Döşer 

 

İstanbul fırtına bekliyor. Poyraz 

sabah biraz üşütüyor, akşam çok 

üşütür. Öğleden itibaren sağanak 

var. Gece yükseklerde karla 

karışık yağmura dönebilir. Yarın sımsıkı 

giyinin, 6-7 derece. Havayı Koklayan Adm  

Havayı Koklayan Adam 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz... 

- Decoding The QURAN.. 

- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ " 

- "Hakikat diye bir derdi olmalı insanın " 

- En etkili öğrenme uykuda gerçekleşiyor  

- Bal deyip geçmeyin  

- Yılbaşında Umre'ye gidiyor  

- Sıcaklık aniden düşecek kar geliyor  

- Kış hastalıklarına karşı direncinizi artırın 

- Ses kısıklığınızın nedeni bunlar olabilir 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 

http://www.ahmedhulusi.org/en/quran/
http://www.ahmedhulusi.org/kuran/
http://www.youtube.com/watch?v=JqHSlprPXJ0
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http://www.internethaber.com/sicaklik-aniden-dusecek-kar-geliyor-613816h.htm
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