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@AhmedHulusi:  

#MustafaCeceli Sordu, @AhmedHulusi 
Yanıtladı #12 - #Ruh, #Melek, #Cin 

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

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

12-ruh-melek-cin.htm … 

                 

Mustafa Ceceli sordu, Ahmed Hulûsi 

yanıtladı #12 Ruh, Melek, Cin 

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

ceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-12-

ruh-melek-cin-42085 

                 

“Mizacınız sizi kilitler!” 

http://blog.milliyet.com.tr/-mizaciniz-

sizi-kilitler--/Blog/?BlogNo=439853 

                ��� 

Siber Alemden... 

@sufafy:AŞK insana yönünü değiştirir. 

@sufafy: 

Mutluluk bir amaç degil ancak araç 

olabilir. 

@sufafy: 

Şükretmesini bilen, sabretmesini de bilir. 

@sufafy: 

Gizli yapılan faydalı işler, ihlasın en 

büyük göstergesidir. 

Muhyiddin ibni Arabi k.s 

@sufafy: 

Hayal kırıklığı senin hayal 

dünyaNdakilerinin yıkılmasının 

ürünü..Hakikatte ise her AN, herşey 

OLması gerektiği gibi... 

@newsoy: Etkisi belirli bir surec 

sonunda tukenecek bir iyilik mi? Yarari, 
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taraflar icin SONSUZA dek surecek 

bilgi/ilim mi? Tercih sizin. 

@newsoy:Tebrikler Galatasaray!.  

Tebrikler Cim Bom'lular!. 

@AylinERK: 

Why power of love is always powerful... 

http://t.co/lLPQSFOl6v 

@AylinERK: 

Gözünü kapa v şu kelimelerin manalarını 
hisset:sukunet,huzur,dinginlik,saadet, 

sevgi..varsın gece karası içinde bunlar 

aydınlığın olsun.. 

@AylinERK: 

Ne kadar derine inersen in... derinin 

derini, için içresi var... 

@AylinERK: 

Düşünüyorum da...Karın eriyip toprağa 

nüfuz ettiği gibi hakikat bilgisi de 

beyindeki virüslü düşünceye nüfuz 

eder... 

@beyzazapsu: 

İnsan da kendini sürekli yenileme 

özelliği vardır. 

@beyzazapsu: 

Şartsız ,Koşulsuz ,Beklentisiz.. 

Sevebiliyormusun? 

@beyzazapsu: 

Bir duruma çok kez maruz kalmaktan 

dolayı tepki vermiyor olmak veya 

umursamamak idrak değildir. 

@beyzazapsu: 

Tepkisiz Yaşayan Aşıktır . 

@birsenkalali1: 
Dünyanın en güzel hissi, birinin 

yüzündeki gülümsemenin sebebi 

olduğunu bilmektir. AYSE KULİN 

@birsenkalali1:Sahnede olmak için can 

atan nice seyirciler var! 

http://t.co/lLPQSFOl6v


@sinem_ceceli:...biraz düşünsek mi 

üzerine??? Bohm ne demek istemiş ve 

farkında olmadan neye hizmet etmiş???? 

http://t.co/uITQc2pCyp 

@haykavi: Konya,  Şeb -i Arus 17 

Aralık öncesi,  ön dağıtımlara ufak ufak 

başlarken... http://t.co/Q2mCbSaXFU 

@hunervin: 

��Önüne gelenle değil, seninle ölüme 

gelenle beraber ol. �  

Necip Fazıl 

@enisguller:http://t.co/fafLZXAEFq 

@HuffPostRelig:Atheists face death 

penalty in these 13 countries  

http://t.co/tGi9kchOhk 
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SINIRSIZLIĞINIZA İMAN EDİN. (4/4) 

Çünkü bugüne kadar bunca yıldır beyne 

gelen bilgi "Ben karşımdaki falancayı 

görüyorum o budur" şeklinde.  

Halbuki sizin gözünüzün görme sınırı 4 
bin 7 bin ankström arası değilde bunun 

çok daha üstü veya altı olsaydı sizin 

burda gördüğünüz hiçbirşey bu 

gördüğünüz gibi olmayacaktı. Tamamen 

başka olacaktı. Hani bazıları insanlarin 

auralarını görüyorum diyor ya nedir bu 

olay o kişide beynin algıladığı alan biraz 

daha farklı. Veya bazıları cinleri görüyor 

başka varlıkları görüyor, çünkü ordaki 

değerlendirdiği alan daha farklı. Şimdi 

Dolayısıyla olay böyle olduğu için bizim 
şu anda ki bu beyin algılama 

organlarımız beyin değil bakın yanlız. 

Burası çok önemli. BEYİNDE 

SINIRSIZ ALGILAMA KAPASİTESİ 

VAR.  

ÇÜNKÜ BEYİNİN HAKİKATI 

ALLAH'IN ESMA HAVUZU OLMASI.  

Beyinde sınırsız kapasite var. Onun 
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içinde bugün zaten konuşuluyor bilim 

alanında biz beynimizin bilmem kaçta 

kaçını kullanıyoruz diye. Beyinde 

sınırsız kapasite var FAKAT 

ALGILAMA ORGANLARI ÇOK 
SINIRLI.  

Sınırlı olduğu içinde biz ancak sınırlı bir 

alanda yaşıyoruz onun içinde Kur'an 

diyor ki "SİZ SINIRSIZLIĞINIZA 

İMAN EDİN. SİZİ HALİFE OLARAK 

VAR ETTİK EVRENSEL VARLIĞIN 

TÜM ÖZELLİKLERİNİ 

VARLIĞINIZA VERDİK." 

İşte onun için Kuran'ın bildirisi korkunç 

muhteşem bir bilgi. Ve insanlık malesef 
bunlar anlatılmadığı için geçmiş 

toplumların tanrı anlayışına dayalı bir 

din haline sokulduğu için İslamiyet, ki 

bu islamiyet anlatılan bu tanrı dini değil, 

islamiyetin hakikati bütün o evliya 

denilen maneviyat erleri zincirinin 

anlayışında olan din, AMA HİÇBİR 

CAMİDE BU ANLATILMIYOR!  

Dolayısı ile biz bu bilgilerle dolduğumuz 

için kendimizde böyle birşey olduğunu 

düşünemiyoruz, kendimizde böyle birşey 
olduğunu bilmedimiz içinde böyle 

birşeyi arayış ve değerlendirme 

noktasına gitmiyoruz. İşte bütün sıkıntı 

burda toplanıyor... 

Üstad Ahmed Hulûsi 

                   

İÇİMDEN BİR SES DİYOR Kİ; 

Annen, Baban gider,  

Sevgilin, Eşin, Çocukların gider,  

Dostların, Arkadaşların gider,  

Birileri gelir, birileri gider 

Ruhunla, zihninle, duygularınla ve 

bedeninle 

Geriye bir tek sen kalırsın...  

Yaşam denen bu yolda 

Gidene Hoşça kal 

Gelene kocaman bir MERHABA de 

Zorla güzellk olmaz 

Kimseyi kendine göre değiştirmeye 

çalışma 



Onları olduğu gibi kabul et 

Kendi dünyanda 

Gerçek sensin 

Kararlarını SEN veriyorsun 

Bu özgürlüğünün 
Kıymetini bil 

Kendini SEV 

Önce kendini mutlu et; 

Kendini Seven ve mutlu edebilen biri 

Başkalarınıda sevebilir ve mutlu edebilir 
Hiçbir şey seni durdurmasın 

Olanı olduğu gibi KABUL et.. 

Şükran içinde,  

Yaşamın Akışına Teslim ol.. 

Evrensel akıla yani ALLAH a güven 

BEN daima seninleyim. 

Ne kadar küçük olursa olsun ilk adımı 

isteyerek at. 

İyileşmeyi ve öğrenmeyi tüm içtenliğinle 

iste, MUCİZELER mutlaka 

gerçekleşecektir. 

KENDİNLE BARIŞ, DÜNYA 

SENİNLE BARIŞMAYA HAZIRDIR 

Cavit Çağ 

                   

#HergunYeni Bilgi 

Down sendromlu çocukların insani 

değerleri yüksektir. Yalan nedir 

bilmezler. Yürekleri sevgi doludur ve 

sevgileri karşılıksızdır." 

                   

Perşembe gününün büyük çoğunluğunda 

Ay Koç burcunda ilerliyor. Hızlı 

gelişmelere açık bir gündeyiz. Sabaha 

karşı saatlerde kesinleşen Ay-Güneş 
üçgeninin olumlu enerjisi sabah 

saatlerine de yayılıyor. Sabah saatleri ve 

öğle saatleri civarında girişeceğimiz 

işlerde daha güçlü destekler alabiliriz. 

Karşı cinsle ilişkiler, ailevi ilişkiler 

açısından olumlu enerjiler işbaşında 

olacak bu saatlerde. Önemli, etkin 

pozisyondaki kişilerle, patron, amir, 

müdür vasfında kişilerle görüşmeler 



açısından değerlendirebiliriz bu saatleri. 

Ay-Venüs karesinin ilişkilerde 

dengesizlik yaratabilecek etkileri öğle 

sonrası saatlerde devreye giriyor. 

Akşamüzeri saatler civarında da etkin 
olacak bu açı, özel ve sosyal 

ilişkilerimizde dikkatli olmamız gereken 

saatlerde olduğumuzu gösteriyor! 

17:37’de Venüs ile son temel açısından 

sonra başka açısı kalmayacak olan Ay, 

bu saat sonrasında ilerlemesine boşlukta 

devam ediyor. 22:40’ta Ay Boğa 

burcuna geçiyor. Duygusal anlamda 

istikrar ve denge kazanıyoruz. 

Öner Döşer 

                  ��� 

İstanbul'da rüzgarın zayıflaması 

hissedilen değerleri çok aşağı çekmiyor 

ama neticede kar var, dolayısıyla kar 

soğuğu var, 2 derece. Kar gün boyu 
sürer, öğle biraz kuvvetli. Yarın iyice 

zayıflar.  

Havayı Koklayan Adam  

                   

Aşk satın alınamaz, ısmarlanamaz. 
Uğraşarak elde edilemez. Ne yalan 

söyleyeyim, o aramakla bulunacak bir 

şey de değildir. 

http://blog.milliyet.com.tr/ask-sen-

nelere-kadirsin-/Blog/?BlogNo=341792 

"İmam Gazali - Kalplerin Keşfi - 17. 

Bölüm - Emanet ve 

Tevbe"https://www.youtube.com/watch?

v=RJQDZ3BX0Nw&feature=youtube_g

data_player 

Sırrını çözen olmadı 

http://m2.milliyet.com.tr/Video/VideoCli

p?ID=168536 

Camide bu olur mu? 

http://m2.milliyet.com.tr/News/Article?I

D=1806309 

İskender'in kayıp kabilesi 

http://m2.milliyet.com.tr/Gallery/PhotoG

allery?ID=38912&PageIndex=0 
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Kelimeleriniz çocukları nasıl etkiliyor? 

http://m.hurriyet.com.tr/kose?id=313&ar

ticle=25338232 

Kalbi rahatlatıyor tansiyonu düzenliyor 

http://m.hurriyet.com.tr/Haber?id=25302

663 

�  

"Adès: Asyla / Simon Rattle's Inaugural 

Concert from 

2002"https://www.youtube.com/watch?v

=GvDqaYajjEE&feature=youtube_gdata

_player 
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http://www.okyanusum.com/ 

http://sufizmveinsan.com/ 

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

htm/aralikayi2013.html 
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