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@AhmedHulusi:One who cannot
understand #UNITY, the core message
& the #soul of the #Quran, cannot
understand the mystery of #fate &
#destiny.
@AhmedHulusi:Before this translation
never read #Quran. Try it kindle edition
free.
http://t.co/BP1tP3jwVr
http://t.co/Oh0Nm5ziAZ
@AhmedHulusi:
#MustafaCeceli Sordu, @AhmedHulusi
Yanıtladı #12 - #Ruh, #Melek, #Cin
http://www.ahmedhulusi.org/video/must
afa-ceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi12-ruh-melek-cin.htm …
Mustafa Ceceli sordu, Ahmed Hulûsi
yanıtladı #12 Ruh, Melek, Cin
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/mustafaceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-12ruh-melek-cin-42085
“Mizacınız sizi kilitler!”
http://blog.milliyet.com.tr/-mizacinizsizi-kilitler--/Blog/?BlogNo=439853
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Siber Alemden...
@Gulmisalim:Deepak Chopra'nın follow
ettiği tek Türk düşünür:
http://t.co/jFuMi85lgu
@sufafy:
Ey evlat! Zenginle fakiri ayırt etme.
İkisini de eşit bil. Bunu yapmıyorsan
sana felah yoktur.
~ Seyyid Abdulkadir Geylani ~

@sufafy:
Sevgi varsa vardır yoksa yoktur. Vardır
açığa çıkmamıştır. Çarşıda pazarda
AVM lerde bulunmaz. Cünkü satın
alınacak bir şey değildir.
@sufafy:
Evrende her şey bir süreç içinde
ilerler...evrenin işleyiş şekline güven.
@sufafy:
Yaşam denizin dalgaları gibidir. Sahile
vurur geri çekilir.
@newsoy:Ahmed Hulusi İNSANIN
GERÇEĞİ (Özel Düzenleme) Mutlaka
Dinle Ve Paylaş
http://t.co/Q8Gwr5P1DW
@AylinERK:
Karın sessiz yağışında esen firtına,
kalbin sukunetle seyrinde esen ego
çığlıkları...
@AylinERK:
Düşünüyorum da...Herşeye sahip
olduğunu düşünen bir egonun, sahip
oldukları ile yere çakılması an meselesi
olsa gerek.
@AylinERK:
Karda firtınada duran ağaç hiç isyan
etmemiş..üstüne kar yağmış, dallarını
fırtına kırmış..o yine bahara yaprak
açmış..ağacın seyrine bak...
@beyzazapsu:
How can we understand and live İslam
in this Century?@mustafaceceli and
@AhmedHulusi http://t.co/g6dNIs2rsC
http://t.co/zj9g86IbYa @DrOz
@beyzazapsu:
Senin aşktan yana nasibin varsa;
Dokunsan da yanacaksın ,dokunmasan
da Hz.@Mevlana
@beyzazapsu:
Kar yağsa, herşey beyaza bürünse,

yürüsem uçsuz bucaksız..ismimi bile
unutsam...
@beyzazapsu:
#Hiç olduğunu bilmek Hiç olmak
değildir.
@birsenkalali1:
İyiliklerde yarışın ve manevi ganimetleri
elde etmeye koşun.
Hz Hüseyin
@NurferNur:
Hayata karşı esnek olmaya çalış ve
yaşadıklarına "başıma gelenler" yerine
"deneyimlediklerim" diye bakmayı
öğren. Öz'lem
@hunervin:
Rasûl-ü Ekrem (sallallahu aleyhi ve
sellem) Efendimiz buyuruyor: “Allah’ı
kullarına sevdirin ki Allah da sizi
sevsin!..”�
@DrJoeDispenzai:Change all begins
with thinking: we can immediately form
new neurological connections and
circuits that reflect our new thoughts....
@TaoEssentials:"Act without
expectation." ~ Lao Tzu #tao
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SINIRSIZLIĞINIZA İMAN EDİN. (3/4)
Şimdi şurda bir alıcı var, burdaki alıcı
burdaki görüntüyü konuşmayı Kayıt
altına alıyor. Ve bu Kaydettiğini şimdi
bu gunün modası varya 3G, bu 3G'yle
yayın merkezine aktarıyor. Yayın
merkezi de televizyondan uyduya
yolluyor. O uydudan geleni de siz
internetten alıp ekranda seyrediyorsunuz
ve o anda da o gelen görüntüyü gene
başka bir programla Japonyadaki bir
arkadaşınıza naklediyorsunuz. Şimdi ben

sizi burdan bir anda aldım ışınladım 100
sene önce dünya üzerine yaşayan
herhangi bir topluma, amerika Türkiye
Afrika Çin neresi olursa olsun önemli
değil.
Diyorum ki size şu anlattığım yayın
olayını teknolojiyi ve bunun nasıl
gerçekleştiğini o topluma anlatın.
Naparsınız? Napacaksınız onların
elindeki taşın toprağın vazonun çiçeğin
bilmem neyin misallerini kullanarak
birşeyler anlatmaya çalışacaz.
Peki o insanlar sizin vermiş olduğunuz
misallerden yola çıkarak şu olayı
anlaması mümkünmü?
İşte onun için görüyorsunuz Kur'an da
sık sık biz size misallerle anlatıyoruz
deniyor. Sana cenneti anlatıyor cennette
huriler var deniyor gılmanlar var diyor
altından ırmaklar akıyor diyor vs vs.
Ama iki ayetin dışında da iki kelime
kullanıyor, "messelül cennettilleziy"
cennetin timsali misali diyerek bunları
sıralıyor.
Şimdi cennetin timsali misali diye
başladığı bir olaydaki anlatılan objeleri
300 sene evvel anlattığın misaldeki gibi
birebir olarak kabulleniyorsun ve
böyleymiş diye tartışmaya giriyorsun.
Halbuki ben misal olarak sana
anlatıyorum diyor. Onun için de diyor ki
başka bir yerde, "cennette kullarımın hiç
birinin gözlerinin görmediği kulağının
duymadığı aklının düşünemediği
nimetler yarattım" diyor.
Çünkü o boyutun yaşam özelliklerini bu
boyutta bu algılama sınırlarıyla
anlatabilmek ve anlayabilmek mümkün
değil.
Şimdi bakın ne kadar zorlanıyorsunuz
ben size diyorum ki siz beni karşınızda
görmüyorsunuz benden belirli dalga
boyları geliyor beyninize beyniniz bu
kendi içinde dönüştürüyor convert
ediyor musavvir isminin özelliği
beyninizde açığa çıkıyor sûret meydana
getiriyor ve siz beyninizin içindeki o
sûreti görüyorsunuz. Bu bilimsel olarak
% 1000 doğru birşey ama buna ramen
sizin hafsalanız bunu almıyor.

Üstad Ahmed Hulûsi
(Devam edecek)
Allahım, sana olan duâmı, dileğimi:
özüne isim olarak verdiğin her isimle;
katında gaybi ilminde özüne tahsis
ettiğin her isimle arz ederim..”
Burada, iki şekilde isim anlatıldı:
a) Allah’ın özüne isim olarak verdiği
isimler...
b) Gayb ilminde, zatına tahsis ettiği
isimler..
a) Bendinde anlatılan isimler, kullarına
anlattığı isimlerdir..
b) Bendinde anlatılan isimler ise..
kullarına tecelli eylediği hallere ait
isimlerdir.. Bu isimler ise.. Kendisine
tecelli edilenin gizliliğinde saklıdır..
Oraya tahsis edilmiştir.. Yukarıda geçen
münacatta: - “Sana duâm, sana
dileğim..” Cümlesindeki mana ise.. Bu
ikinci şekilde anlatılan tecellinin edebi
ile harekettir.. Bu öyle bir manadır ki:
Ancak, bir müşahede zevkine eren bilir..
Başkası bilemez.. Zira akıl: Düşünce
yolundan ona varamaz; anlamaz.. Meğer
ki bir iman sahibi ola.. Bu iman ise..
Aklı aparan ve kilidi açan bir iman ola.
Mustafa Efe
“When you believe something is
impossible, your mind goes to work for
you to prove why. But when you believe,
really believe, something can be done,
your mind goes to work for you and
helps you find the ways to do it.”
David J. Schwartz

#HergunYeni Bilgi
Gitmekle gitmiş olamazsın; Gönlün
kalır, aklın kalır, anıların kalır .. Cemal
Süreya
http://t.co/blYUkFEBFk"

Çarşamba günü boyunca Ay Koç
burcunda ilerliyor. Hareketli, tempolu,
dinamik bir gündeyiz! Sabah erken
saatlerde etkin olacak Ay-Uranüs
kavuşumu güne hızlı başlayacağımızı
gösteriyor. Beklenmedik gelişmelere,
durum değişikliklerine açık saatlerdeyiz.
Ay-Merkür üçgeninin etkin olacağı
sabahın erken saatlerinde iletişimsel ve
ticari konularda güzel gelişmeler
yakalayabiliriz. Sabahın ilerleyen
saatlerinde ise gergin etkiler devreye
giriyor. Güç çekişmelerine ve hırpalayıcı
duygusal etkileşimlere açık olacağımız
öğle üzeri saatlerde şartları gereğinden
fazla zorlamamak daha isabetli olabilir.
Gergin etkiler öğle sonrasında biraz daha
azalıyor. Ama gece saatlerinde
yakınlaşan Ay-Jüpiter karesinin
etkileriyle problemleri büyütme riskimiz
var.
Öner Döşer
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Beyaz İstanbul'a yine beyaz haberler var,
kar sürecek. Şu an zayıfladı ama kar gün
boyu aralıklarla şehri dolaşacak. Rüzgar
kuvvetli. Sıcaklık 1-2 derece. Yarın biraz
daha zayıf ama yine kar var.
Havayı Koklayan Adam
Kuran'ı gerçekten okuyabiliyor muyuz?
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/kuranigercekten-okuyabiliyor-muyuz-38212
Madrid'den Cimbom'a Avrupa müjdesi
http://www.radikal.com.tr/spor/madridde
n_cimboma_avrupa_mujdesi-1165594
Usui Reiki Grandmaster İsmail Bülbül
ile Negatif Bir Varoluştan Pozitif Bir
Varoluşa Yolculuk
http://indigodergisi.com/2013/12/usuireiki-grandmaster-ismail-bulbul-ilenegatif-bir-varolustan-pozitif-birvarolusa-yolculuk/
Burçların illallah dedirten özellikleri
http://m.haberturk.com/yasam/galeri/433

993-burclarin-illallah-dedirtenozellikleri#&ui-state=dialog
"Serdar Tuncer - Kar Şiiri"
https://www.youtube.com/watch?v=ovTt
t_fd0JE&feature=youtube_gdata_player
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Şevval Sam - Duydum ki Unutmuşsun
http://www.kralmuzik.com.tr/video/Sevv
al-Sam-Duydum-ki-Unutmussun/1668
� �
http://www.okyanusum.com/
http://sufizmveinsan.com/
http://www.sufizmveinsan.com/astroloji/ht
m/aralikayi2013.html

