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@AhmedHulusi: #MustafaCeceli Sordu,
@AhmedHulusi Yanıtladı #10 - Zerre
Küllün Aynasıdır
http://www.ahmedhulusi.org/video/must
afa-ceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi10-zerre-kullun-aynasidir.htm …
MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED
HULÛSİ YANITLADI #10 - ZERRE
KÜLLÜN AYNASIDIR
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/mustafaceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-10zerre-kullun-aynasidir-41372
Felsefe ve İnsan
http://blog.milliyet.com.tr/felsefe-veinsan/Blog/?BlogNo=438067
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Siber Alemden...
@sufafy:
Aşkın beyinsel tarifi;
Kortekste yangın varrr.
Talamus çaresiz!!
@sufafy: Düşünmek, tefekkür etmek,
sorgulamak icin pek bir vakit olamaz
ama dedikodu yapıldığında vaktin nasıl
geçtigi pek anlaşılmaz.
@sufafy: Beyin bir günde inşa edilmedi.
@sufafy: Sabır şikayetle yaşanmaz.
@newsoy: Kalb kirlenmis, copluk evine
donmusse Rasulun sesi duyulmaz,
uyarisi dinlenmez olur. Allah'in rahmeti
uzerimize olsun!.
@newsoy:
https://www.youtube.com/watch?v=j8t4s

vxy4hQ&feature=youtube_gdata_player
…
@AylinERK: 3 Aralık 2013 günü,
İstanbul saatiyle 02:20′de, Yay
Burcunun 11 derecesinde, yılın son
YENİAY..
@AylinERK: Yaşamın seni götürdüğü
yer mi? yoksa senin yaşamını bilinçli
şekillendirmen mi?...
@AylinERK: "Robotlaştırılmış
Müslüman"lar!--ÖRTÜLEN
GERÇEKLER--OKU'yun, öğrenin..
@AhmedHulusi YENİLEN!
http://www.ahmedhulusi.org/kitap/yenile
n/yenilen-sayfa-068.htm …
@AylinERK: Ey "deli"gönül" diye niye
denmiş ki?.. aklı dinlemeyen, akıl ötesi
şuura bir işaret midir ki?...
@AylinERK: Korkun seni mahkum
eder, umudun seni özgür bırakır.
[Esaretin Bedeli]
@erkuter: Hz. Ebu Bekir'i tanıyor
muyuz? Rehber kitap:
http://www.ahmedhulusi.org/kitap/ebube
kressiddik.htm … @AhmedHulusi
@beyzazapsu: Ölümü tadış beynin ruha
yüklediği son deneyimidir . Vefat eden
ise öldüm der.
@beyzazapsu: Dünyanızın yaşamı oyun
ve eğlenceden başka bir şey değildir! ...
Hâlâ aklınızı değerlendirmeyecek
misiniz? Enam:32
http://www.ahmedhulusi.org
@beyzazapsu: Ölümden ne korkarsın ,
korkma ebedi varsın. Yunus Emre
@NurferNur: Gördüğün, baktığına göre
beğendiğin, eleştirdîğin, ilmine göre
değerlendirdiğin; herAn
dönüşebileceğini sanırım gözardı ettin.

@NurferNur: Baktığın, değerlendirdiğin,
eleştirdiğin.sonra dönüştü dediğin
"Kendi'nSİN" #Anlaartık
@NurferNur: HerAN dönüşümü,
Yenilenmesi.göz.ardı.edilen.!. "O"
BİİİİR bilgi paketi.....Var Olan TEK!
@haykavi: " Müzik aklın ötesinde
gelir,şuurun ötesiyle değerlendirilir. "
Ahmed HULUSİ (Sırf Beynin işlevi )
https://www.youtube.com/watch?v=8vi
QSBpOjqM …
@hunervin: Eğer bir gün hız yüzünden
ölürsem ağlamayın. Çünkü ben
gülümsüyordum" - Paul Walker
pic.twitter.com/nzWLrjkFlC
@birsenkalali1: Sen neye hazırsan, o da
senin için hazırdır.
Mark Victor Hansen
@hunervin: İnsanlar sizi eskisi gibi
kullanamadıklarında, değiştiğinizi
söylerler.
Sigmund Freud
@Oprah_World: Stop wishing and start
doing.
@RockChristopher: The self is not
something that one finds. It is something
that one creates. ~ Thomas Szasz
#Quotes
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Cimri, dünyada kendi nefsine cömert
davranmaz, bütün malını mîrâsçılara
vermeye râzı olur.
Hz. Ali (R.A.)
Şunu iyi bil ki;eğer, gönlün, sırlarına
mezar olursa muradın çabucak hasıl olur.

Mevlânâ Hazretleri
Beyin gerçeği yansıtmaz. O sadece senin
inandığın gerçekliğe göre bir model
yaratır. Esas gerçeklik algılarımızın
üstünde bir olgudur.
Cosmic Consciousness
Bir işi doğru yapmanınüç yolu vardır:
Birincisi “akıl yürüterek” kien
saygıdeğeridir...
İkincisi “benzeterek” kien kolayıdır...
Üçüncüsü “tecrübeyle”ki en acısıdır...
Konfüçyus
2013 Aralık Ayı Karakteristikleri
http://www.sufizmveinsan.com/astroloji/
htm/aralikayi2013.html

#HergunYeni Bilgi
Pek Bilinmeyen 35 İlginç Bilgi
http://t.co/qdclExRN40
Salı günü boyunca Ay Yay burcunda
hareket ediyor. Sabah 02:22’de Yay
burcunda yeniay gerçekleşiyor. Yay
burcunda yeniay dönemleri ufku ve
hedefleri genişletme dönemleridir.
Uluslararası işler, seyahatler, turizm,
eğitim ve yayıncılık, kültürel, ilahi
konularda önemli gelişmeler yakalama
şansı verir. Yeniaylar yeni gelişmeleri
işaret ederler. Yeni girişimler, yeni
adımlar atmak açısından yeniayı takip
eden iki haftalık süreç, yani Ay’ın
büyüme süreci tavsiye edilir. Ay’ın
Güneş’ten en azından 12 derece
uzaklaşmış olacağı, yani gökyüzünde
incecik şekilde görülmeye başlayacağı
zamandan itibaren girişimlerde
bulunulması tercih edilir. Bu, yeniaydan
bir gün sonrasıdır. Yeniayın etkileri
hakkındaki bilgiyi yazının giriş
kısmından okuyabilirsiniz. Ay’ın gün

boyunca başka bir temel açısı
olmayacak. Gün boyunca etkin olacak
Merkür-Mars altmışlığı, görüş
alışverişleri açısından uygun bir günde
olacağımızı gösteriyor. Fikirlerimizi
ılımlı ve dengeli bir şekilde ifade
edebilir, orta yolu bulabiliriz.
Öner Döşer
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İstanbul buz gibi. Sert rüzgarla 6
derecelik sıcaklığın hissedilen degeri
0'larda. Parçalı çok bulutlu. Yarın
bulutlar biraz azalır, 1-2 derece isinir.
H.sonu bir sürpriz olabilir, takipte kalın.
Havayı Koklayan Adam
"Kadir Mısıroğlu - Dershaneler Meselesi
30.Kasım.2013"
https://www.youtube.com/watch?v=AOz
WS6Kg2vM&feature=youtube_gdata_pl
ayer
Dersane kavgası Zaman'da ayrılık getirdi
http://haber.rotahaber.com/dersanekavgasi-zamanda-ayrilikgetirdi_420234.html
Kadın beyni ve erkek beyni arasındaki
farklar
http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/20
13/12/131202_beyin_kadin_erkek.shtml
Enerji içecekleri kalbe zararlı mı?
http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/20
13/12/131202_enerji_icecekleri_zarar.sh
tml
Kokulu mumlara 1700 $ harcamış
http://www.haberturk.com/dunya/haber/
899929-kokulu-mumlara-1700-harcamis
Yürümesi imkansız okuması hayaldi
şimdi üniversitede
http://www.hurriyet.com.tr/saglikyasam/25265435.asp

Dünyanın gözü bu saatin
üzerindehttp://www.hurriyet.com.tr/tekn
oloji/25265511.asp
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Armenian Duduk – Yanni
http://okyanusum.com/muzik/armenianduduk-yanni/
� �
http://www.okyanusum.com/
http://sufizmveinsan.com/

