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İnsanların çoğunun kıymetini 

bilemedikleri ve aldandıkları iki nimet 

vardır ki, bunlar, sıhhat ve boş vakittir."  

[Hadis-Buhari]  

                              

 

@AhmedHulusi:  

#CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ 

CEVAPLADI. SOHBET DİZİSİ.  

http://www.ahmedhulusi.org  

 

@AnlaArtk: 

Zâtı Hakk-ta Mahrem-i İrfân Olan Anlar 

Bizi! Gafil dedikodumuzla göçer  gider!  

http://youtu.be/Pr22cInAh14  

Retweeted by Ahmed Hulûsi 

 

@AnlaArtk: 

#Namaz kılınır mı,  yaşanır mı? Namaz 

kılarak kendini aldatmak nedir?  

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

salat-gercegi-36927 … 

Retweeted by Ahmed Hulûsi 

               ��� 

 

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

                ��� 

 

Mustafa Ceceli sordu, Ahmed Hulûsi 

yanıtladı.. 

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

ceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-

37162 

                ��� 

 

KUR'ÂN MUCİZESİDİR 

YAŞADIĞIMIZ "ALTIN ÇAĞ" 

 

Tutarsızlık yorumuna Üstad'ın cevabı / 

Yorum bölümünde. . 

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

mucizesidir-yasadigimiz-altin-cag-36016 

 

KUR'ÂN MUCİZESİDİR 

YAŞADIĞIMIZ "ALTIN ÇAĞ" 
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http://blog.milliyet.com.tr/kur-an-

mucizesidir-yasadigimiz--altin-cag-

/Blog/?BlogNo=432393 

                               

 

Siber Alemden... 

 

@sufafy: 

Yeni nesil ezberciliğe dayanan klasik 

İslam yerine, akılcı bilimsel v üretken bir 

eğitime ALTINÇAĞA yöneliyor. 

 

@sufafy: 

Bilimsellikten uzaklaşıp dinsellige 

koşulmaz. 

 

@sufafy: 

Kırılan gururları tamir etmeye 

çalışmayın. Onlar egonun hükmünden 

kurtuluş anahtarlarıdır. 

 

@newsoy: 

Beynin gelen dalgalari goruntuye 

donusturdugu ve dalganin dalgayi 

cozebilecegi de artik bilimsel gercek!  

Demekki Beyin et degil Dalga yapı! 

 

@AylinERK: 

"@TheGodLight:Sirf yalniz kalmaktan 

korktugun icin birini yaninda tutma,onu 

serbest birak ki ikiniz de aski tekrar 

bulasiniz. 

 

@QuranandMe: 

When a disaster struck you, although we 

had struck [the enemy] with one twice as 

great, you said, ‘Why and how did this 

come about?’... 

 

@beyzazapsu: 

Kişiliği geliştirmek mi , olmadığını fark 

etmek mi? 

 

@beyzazapsu: 

Kendindeki kıymeti tanıyan kıymet bilir. 

 

@NurferNur: 

You "get" there by realizing you "are" 

already there. 
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@mustafaceceli: 

izlediniz mi arkadaşlar 

:)"@sinem_ceceli: Altın Çağ'da islam ! 

@mustafaceceli soruyor, 

@AhmedHulusi yanıtlıyor... 

http://ordanburdansinemden.com/2013/1

0/26/altin-cagda-islam-1/ …" 

 

@BurcuGnes: 

Harikasınız  ��� 

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

ceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-

37162@mustafaceceli … 

@AhmedHulusi 

 

@EfeoluMustafa: 

ANda kalan da BENİM, 

Dünde kalan da BENIM, 

ANda olan da BENİM, 

AN olan da BENİM, 

Görmezmisin Sen Kimsin  

 

@TheGodLight: 

Sometimes you just have to take a risk, 

you gain nothing standing still, you must 

reach out to acquire the new. 

 

@kolbasi_erhan: 

Sakinlik ve istikrar kemalâtın izleridir. 

 

@barisyelkenci: 

Bilgi beyinde her an sûretli açığa çıkar. 

Sûrette olanı müşahade etme okumadır. 

Okumanın olmadığı yaşam ise sûretler 

aleminde uyumaktır. 

 

@drmozdemir: 

@barisyelkenci  baris her bilgi suretlenir 

mi? 

 

@barisyelkenci: 

@drmozdemir Tabi yüksek frekanslı 

bilgilerin sûretlenmesi gibi bir 

zorunluluğu yoktur. 

Bu konudaki referans bilgi: 

http://www.ahmedhulusi.org/yazi/gorme

k.htm  

 

 

               ��� 
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“Annenin yavrusuna fâidesi olmadığı 

(annenin yavrusundan kaçacağı) kıyâmet 

günü için, hazırlık yapmayana yazıklar 

olsun!” 

İmam-ı Rabbani (r.a.) 

                 

 

Bazen namazda veya oruçta bulamadığın 

feyzi, belâ ve mihnette bulursun. 

Muhyiddin-i Arabi 

                 

 

Kalbine ilahi bir nur penceresinin 

açılmasını isteyen şu dört şeyi yapsın: 

1- Günün belli bir vaktinde yalnız kalsın 

ve huzura dalsın. 

2- Midesini pek fazla doyurmasın. 

3- Sefih kimselerle düşüp kalkmağı 

bıraksın, kötü kimselerle düşüp 

kalkmasın. 

4- İlimleriyle yalnız dünyalık arzu eden 

kimselere yaklaşmasın. 

-Dünyayı ve Yaradanını bir arada 

sevdiğini söyleyen kimse yalancıdır. 

İmam-ı Şafii 

                  ��� 

 

#HergunYeni Bilgi 

 

Hiperaktif insanlar, normal insanlara 

göre duygusal ve fevri yapıdadırlar. 

                  ��� 

 

Namaz (salât) gerçeği... 

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

salat-gercegi-36927 

                   

 

Pazar günü boyunca Ay Aslan burcunda 

ilerliyor. Coşkulu, hareketli ve güzel 

vakit geçirme arzusunun ön plana 

çıkacağı bir gündeyiz. Sabah saatlerinde 

henüz Ay-Güneş karesinin ilişkileri 

geren etkileri devam ediyor. Ama öğle 

saatlerine doğru giderek zayıflıyor bu 

http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/namaz-salat-gercegi-36927
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/namaz-salat-gercegi-36927


etkiler. Ay-Uranüs üçgeninin etkin 

olacağı öğle saatleri ve sonrasında 

heyecanlı, güzel gelişmeler yaşayabiliriz. 

Biraz rutin dışına çıkmak, değişik 

mekanlara gitmek, gezip dolaşmak, 

sosyallik etmek, gönlümüzce eğlenmek 

açısından güzel saatlerdeyiz. Ay-Satürn 

karesinin etkin olacağı gece saatleri 

engellenmişlik hissine veya yalnızlık 

duygusuna açık olabiliriz. 

Sevdiklerimizle vakit geçirerek, 

duygusal destek alarak üstesinden 

gelebiliriz. Önemli konuşmaları, 

duygusal paylaşımları bu saatlere denk 

getirmesek isabet ederiz! 

Öner Döşer 

                  ��� 

 

Yüksek basınç, İstanbul'da partikül 

oranını artırıyor, sabah saatlerinde yerel 

sis oluşabiliyor. Gündüz güneş var, 19-

20 derece. Hafta ortası birkaç derece 

azalır, yağış görünmüyor.  

Havayı Koklayan Adam 

                                    

 

Gençler İşbaşında: Eşitlik İçeride, Şiddet 

Dışarıda 

https://www.facebook.com/photo.php?fb

id=241986159290009&set=a.154941424

661150.34072.150593511762608&type

=1 

 

İnsan beyninin en detaylı görüntüleri 

http://galeri.haberturk.com/yasam/galeri/

432326-insan-beyninin-en-detayli-

goruntuleri 

 

OKU! 

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/249

89744.asp 

 

Dünyanın en hızlı interneti o ülkede! 

http://ekonomi.haberturk.com/teknoloji/

haber/887872-dunyanin-en-hizli-

interneti-o-ulkede 

 

Zerdeçal'ın faydaları 

http://www.sabah.com.tr/fotohaber/yasa

m/zerdecalin_faydalari 
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�  

"Leman Sam - Aşkımdan 

Vazgeçme" https://www.youtube.com/w

atch?v=nsV0PHKE2zo&feature=youtub

e_gdata_player 

                  � � 

 

http://www.okyanusum.com/ 

 

http://sufizmveinsan.com/ 

 

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

htm/ekimsayi2013.html 
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Denizli Kişisel Gelişim Merkezi 

 

NEDİR? HERKESIN BILMESI 

GEREKEN BIŞEY… 

 

Melatonin denilen hormon beyinde ve 

sadece 23:00 ile 05:00 saatleri arasinda 

salgilanan bir hormondur.Hormonun 

temel görevi vücudun biyolojik saatini 

koruyup ritmini ayarlamak.Jetlag denilen 

hadisenin sebebi de bu hormon. Hormon 

diger aktioksidan tesirlerini de 

güçlendiriyor, kanserli hücrelere karsi 

koruma sagliyor, üreme sistemiyle 

baglantisindan tutun da yorgunluk , 

isteksizlik gibi durumlarin nedenlenlerini 

de olusturabiliyor.Su anda bu hormon 

yaslanmayi geciktirici etkisinden dolayi 

da üzerinde önemle durulan bir 

hormon.Isin can alici noktalarindan birisi 

hormonun cocuklar üzerindeki tesiridir. 

Avrupada lösemili ve kanserliçocuk 

sayilarinin artmasindan ötürü yapilan 

arastirmalar sonucunda ailelerden 

istenen bir hususda cocuklarin kesinlikle 

karanlik ortamlarda yatirilmalari. cünkü 

melatoninin güçlü 

salgilanmasinin kansere karsi koruyucu 

etkisi oldugu biliniyor. Ancak bu 
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hormon isiga duyarli. Deneylerde 

uyuyan kisinin hormon salgisi izlenirken 

isigin açildiginda hormonun azaldigi , 

karanlikta yogun olarak salgilandigi 

tesbit edilmis. Bilimsel bir gerçek. 

Lütfen karanlikta yatin ve çocuklariniz 

uyurken isigi kapatin Unutmayın 

körlerde kanser olma oranı yok’a 

yakındır. 

 


