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@AhmedHulusi: All of the 

multidimensional #universes are the 
manifestations of the Names of #Allah. 

#Believe it or #understand it. 

http://youtu.be/mMfbo2rToY4 

@AhmedHulusi: #MustafaCeceli Sordu, 

@AhmedHulusi Yanıtladı #10 - Zerre 
Küllün Aynasıdır  

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

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

10-zerre-kullun-aynasidir.htm … 

                 

MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED 

HULÛSİ YANITLADI #10 - ZERRE 

KÜLLÜN AYNASIDIR 

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

ceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-10-
zerre-kullun-aynasidir-41372 

                 

Felsefe ve İnsan 

http://blog.milliyet.com.tr/felsefe-ve-

insan/Blog/?BlogNo=438067 

                ��� 

Siber Alemden... 

@sufafy: 

Aşkta sıradanlığa yer yoktur. 

@sufafy: 

Tepkisiz kalabilmek en güzel harekettir. 

@sufafy: 

Bir dostluk veya sevgi hiç bitmez. Son 

buluyorsa hiç başlamamıştır. 

@sufafy: 

Aşktan kaçmak için bir yerlere tutunmak 

nafiledir. 
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@sufafy: 

Konuşmasını bilmeyen susar, susmasını 

bilen ise konuşur. 

@newsoy: 

Insani beyinden yaratti 96/2 

Anlayabildik mi? 

"Icinde bulundugunuz nimeti 

degerlendirmediginizi fark ettiginizde is 

isten gecmis olacak A.H. 

@AylinERK: 

17.13 Her insanın yaptıklarını (veya 

kaderini) kendi boynuna doladık... 

#kuran @AhmedHulusi 

http://www.ahmedhulusi.org  

@AylinERK: 

17.13 We have wrapped the actions 

(fate) of every person around his neck... 

#quran @AhmedHulusi 

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

@beyzazapsu: 

AŞK hariç herşeye çalışarak 

ulaşabilirsin. AŞK Allah hibesidir . 

@beyzazapsu: 

Sevgi mazeret tanımaz . 

@beyzazapsu: 

Okyanusta ölmezde insan gider bir kaşık 

sevdada boğulur.  

Cemal Süreya 

@NurferNur:  

Consciousness has no limits. 

@NurferNur: To meet everything and 

everyone through stillness instead of 

mental noise is the greatest gift you can 

offer to the #Universe" #Eckhart Tolle 

@NurferNur: Your mind is the most 

powerful aspect of your being. Your own 

positive forces can change your position, 

but only if you let them. #Leegalize 

@haykavi:  

Fatihten önce!..           

http://www.ahmedhulusi.org/
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Fatihten sonra!..  

pic.twitter.com/PhbmX8pBZ6 

@hunervin: 

Dikkat Et��yaptığın iyilikler 

,çalışmalar ,hizmetler bireyseliğine 

atfedip kişisel benlik kozanı 

kalınlaştırmasın���� 

@hunervin: 

Sesini değil, sözünü yükseltmeli insan. 

Çünkü gök gürültüleri değil, 

yağmurlardır yaprakları yaşatan. 

/Shakespeare 

@birsenkalali1: Zerre senin şuurundur! 

A.H. 

@birsenkalali1: Referans noktaların 

olduğu müddetçe teklik bilgisi bilgiden 

öteye geçmez! 

@kolbasi_erhan: Hem şöhret olmayı 

arzu etmek, hemde insanlardan, 

bakışlardan kaçmak sizce anlamlı mı? 

@barisyelkenci: İNSAN'ın ölümü tadışı; 

O'na hazır olarak kavuşmanın 

bayramıdır, Hazırlıksız uyku halindeki 

bilincin ölümü tadışı ise korku, panik v 

telaştır 

@barisyelkenci: Zikir çalışmaları ile 

yeni hücresel faaliyetlere başlayabilirsin. 

Beyin sapı, limbik sistem v insular 

arınmadığı sürece faaliyet bedenseldir 

@RumiQuotes: The inspiration you seek 

is already within you. Be silent and 

listen. 

@RockChristopher: The self is not 

something that one finds. It is something 

that one creates. ~ Thomas Szasz 

#Quotes 
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Titremene lüzum yok, ben kral değilim, 

Kureyşli kuru ekmek yiyen bir kadının 

oğluyum..!  

Hz. Muhammed (s.a.v). 

                   

"Esas kirlilik, dışta değil içte, Kılık 

kıyafette değil, Kalpte olur.. 

Onun dışındaki her leke ne kadar kötü 

görünürse görünsün, 

Yıkandı mı temizlenir, suyla 
arınır..Yıkanmakla çıkmayan tek pislik, 

Kalplerde yağ başlamış haset ve art 

niyettir.. 

Şems-i Tebrizi 

                   

Gel derviş gel hele yabana gitme, 

Her ne arar isen inan sendedir.. 

Beyhude nefsine eziyet etme, 

Kabeyse maksudun Rahman sendedir.. 

Çöllerde dolaşıp seraba bakma, 
Allah Allah deyü havaya bakma, 

Talibi hak isen kitaba bakma, 

Okumak bilirsen kuran sendedir.. 

Gayrıdan derdine arayıp çare, 

Ne varlık verirsin nar ile mare, 
Cennetten çıktınsa be hey avare, 

Havva'yı aldatan yılan sendedir.. 

Ey Rıza takat yok hakkı inkara, 

Sen mahrum imişsin didarı yare, 

Şimdi agah oldum sırrı esrara, 

Alemi yaratan vicdan sendedir.. 

(bkz: rıza tevfik) 

                   

“Mutlu olmak istiyorsan, kendini 

başkalarıyla karşılaştırma.”  

James F. Cooper 

                  ��� 

2013 Aralık Ayı Karakteristikleri 

http://www.sufizmveinsan.com/astroloji/
htm/aralikayi2013.html 
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#HergunYeni Bilgi 

Geçmişin keşkeleri ve geleceğin 

endişeleri şu anımızı çalan iki hırsızdır. 

                   

Çarşamba gününün ilk saatlerinde Ay 

Yay burcunda ilerliyor. Sabaha karşı 

saatlerde etkinleşecek Ay-Mars karesi 

güne biraz gergin başlamamıza sebep 

olabilir. Acelecilikten ve agresyondan 

uzak kalmamız, sakarlıklara, kazalara 
karşı uyanık olmamız gereken 

saatlerdeyiz. 05:45’da bu açının 

kesinleşmesinden sonra bir müddet 

boşlukta ilerleyecek olan Ay, 08:49’da 

Oğlak burcuna geçiyor. Gerçekçi ve 

sağlamcı adımlar atmamız gereken bir 

gündeyiz. Ay-Neptün altmışlığının etkin 

olacağı öğle saatleri civarında uzlaşma, 

uyum ve denge yakalamamız daha kolay 

olacak. Ruhsal ve manevi temalar, 
artistik ve sanatsal konulara yönelmek 

açısından güzel saatlerdeyiz. Ay-Uranüs 

karesinin etkin olacağı akşam 

saatlerinden itibaren ise dengesizlik ve 

istikrarsızlık teması ön plana çıkıyor. 

Ani ve beklenmedik gelişen durumlara, 

nahoş sürprizlere açık saatlerdeyiz, 

dikkat! 

Öner Döşer 

                  ��� 

İstanbul kuvvetli rüzgarla yine üşüyor. 

Bugün 8-9 derece. Bugün gri, yarın 

öğleden itibaren güneş alırız. H.sonu 

sıcaklık kar seviyelerine iner, ama yağış 

ihtimali düşük, değişimleri yazarım.  

Havayı Koklayan Adam  

                   

Biyofotonlar ve Astral Seyahat 

http://indigodergisi.com/2013/12/biyofot

onlar-ve-astral-seyahat/ 

Fraktaller  

http://okyanusum.com/belgesel/fraktaller

/ 
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Gülen: Geri adım atmayı da bilmeli 

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

74617.asp 

Türklerin ölüm yaşı belli oldu! 

http://galeri.haberturk.com/diger/galeri/4

33731-turklerin-olum-yasi-belli-oldu 

'Hayatımdaki tüm negatiflikler pozitif 

sonla bitti' 

http://www.haberturk.com/yazarlar/naze

nin-tokusoglu/899408-hayatimdaki-tum-

negatiflikler-pozitif-sonla-bitti 

İçtiğiniz su nasıl olmalı 

http://fotoanaliz.hurriyet.com.tr/galeridet

ay/76249/4369/1/ictiginiz-su-nasil-

olmali 

Caferi imam fuhuştan gözaltına alındı! 

http://galeri.haberturk.com/gundem/galer

i/433729-caferi-imam-fuhustan-

gozaltina-alindi 

�  

"Candan Erçetin_Erol Evgin etme 

eyleme" 

https://www.youtube.com/watch?v=ma_

t6VOJ2dg&feature=youtube_gdata_play

er 

                  � � 

http://www.okyanusum.com/ 

http://sufizmveinsan.com/ 
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