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“Hasetten sakınınız. Zira Âdem'in oğlu 

(Kâbil) kardeşini (Hâbil’i) haset 

yüzünden öldürmüştür.” 

Hadis 

                

 

@AhmedHulusi: Amazon best seller 

listesinde Decoding the Quran sırası: 

http://t.co/BdkaqETMlY 

                •••••• 

 

@AhmedHulusi: Kâfir, hakikatinin 

Allah esması olduğunu inkâr eden; 

müşrik,  O'nun esması dışında birşey 

olmadığı halde, O yanısıra BEN de 

varım, diyendir! 

               ��� 

 

http://www.ahmedhulusi.org/ 

 

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

                � 

 

Amazon Best Sellers 

http://www.amazon.com/gp/bestsellers/b

ooks/12527/ref=pd_zg_hrsr_b_1_4_last 

                  

 

Siber Alemden... 

 

@sufafy: Taklit eden de taklit edildiğini 

gören de egodur.#farkindalik 

 

@sufafy: İnsanın huyu siretini oluşturur. 

 

@sufafy: Sevdiğinle hallenmek başka, 

taklit başka! 

 

@newsoy: Rasulullah’in ; “Ben seni 

kendin gibi sena edemem” sözündeki 

gerçekliği hissedebilenin dile 

getirebilecegi (!) tek söz: 

ALLAHUEKBER! 

 

http://t.co/BdkaqETMlY
http://www.ahmedhulusi.org/
http://www.ahmedhulusi.org/en/
http://www.amazon.com/gp/bestsellers/books/12527/ref=pd_zg_hrsr_b_1_4_last
http://www.amazon.com/gp/bestsellers/books/12527/ref=pd_zg_hrsr_b_1_4_last


@newsoy: Hz. Muhammed a.s. böyle 

derken bizim Allah’ı anlamaya 

çalışmamız ahmaklıktan öte  ne olabilir.  

Mutlak teslimiyetimizin farkına varalım. 

 

@beyzazapsu: Unlocking your #brain to 

NEW knowledge and understanding 

..."Decoding the Quran"by Ahmed 

Hulusi http://t.co/YypjHi43Fp 

#worldreligion #islam 

 

@beyzazapsu: En derin yalnızlık 

anlaşılamamaktır. 

 

@AliyaAtalay: Gerçek o kadar basit ki.. 

anlaşılması çok zor 

 

@barisyelkenci: Talamus olmasa  

beyindeki tüm düşünceler eşit seviyede 

önem arz eder hayatımızdaki hiçbir işi 

yapamazdık. 

                

 

Tutarsızlıklar 

http://blog.milliyet.com.tr/tutarsizliklar/

Blog/?BlogNo=428386 

 

Tutarsızlıklar 

http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/tutarsizli

klar-32509 

 

                

Tasavvuf Gazetesi ~Sayfa 2 

 

10 Eylül 2013/ Salı 

 

 

Verilen söz, vaktinde verilmesi gereken 

bir borçtur.  

Hz.Ali (r.a.)  

                 

 

Kendini bilen, bilmeyenin kusuruna 

bakmaz!  

Neşet Ertaş 

                 

 

"Gençken bilgi ağacını dikmezsek, 

ihtiyarlığımızda gölgesinde barınacak 

ağacımız olmayacaktır." 

http://t.co/YypjHi43Fp
http://blog.milliyet.com.tr/tutarsizliklar/Blog/?BlogNo=428386
http://blog.milliyet.com.tr/tutarsizliklar/Blog/?BlogNo=428386
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/tutarsizliklar-32509
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/tutarsizliklar-32509


Chesterfield...  

                 

 

Beyin, bir insanla ilişki kurarken sadece 

onun kim olduğu, ne iş yaptığı bilgileri 

dışında duygusal ipuçlarını, duygusal 

bilgileri alıp işler ve ona göre erken 

uyarı sistemini çalıştırır. Beynin bundan 

sorumlu bölgesine “amikdala” denir. 

Badem büyüklüğünde, beynin orta 

kısımlarında, şakak loplarının 

derinliklerindeki bu bölge radar gibi 

çalışır. Gemideki radar uçağı bulmak 

için tarar ve bulduğu an ona kilitlenir. 

Amikdala bölgesi de bu şekilde çalışır. 

Prof. Dr. Nevzat TARHAN 

                 

 

İstanbul 30 dereceleri tekrar görmeye 

hazırlanıyor, bugün 26-27 derecelerde, 

yarın 29, perşembe 30-31'ler var. Bugün 

parçalı bulutlar dekoratif, güneşi 

engellemez. Yarın öbürgün daha fazla 

güneş var.  

Havayı Koklayan Adam  

                ⛅ 

 

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 

 

9 Eylül haftasının burçlara göre 

görüntülü değerlendirmeleri için 

tıklayınız.. 

http://www.astrolojitelevizyonu.com/ 

 

Kâbe'nin Gelecekteki Hali Nasıl Olacak 

? 

http://touch.dailymotion.com/video/xe34

y3_kabe-nin-gelecekteki-hali-nasil-

ola_travel 

 

Hatay'da Alevi-Sünni çatışması isteniyor 

http://www.ensonhaber.com/hatayda-

alevi-sunni-catismasi-isteniyor-2013-09-

10.html 

 

Nissan'dan arabaya uygun akıllı kol saati 

http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/20

13/09/130909_nissan_akilli_saat.shtml 

               •••••• 

 

http://www.astrolojitelevizyonu.com/
http://touch.dailymotion.com/video/xe34y3_kabe-nin-gelecekteki-hali-nasil-ola_travel
http://touch.dailymotion.com/video/xe34y3_kabe-nin-gelecekteki-hali-nasil-ola_travel
http://touch.dailymotion.com/video/xe34y3_kabe-nin-gelecekteki-hali-nasil-ola_travel
http://www.ensonhaber.com/hatayda-alevi-sunni-catismasi-isteniyor-2013-09-10.html
http://www.ensonhaber.com/hatayda-alevi-sunni-catismasi-isteniyor-2013-09-10.html
http://www.ensonhaber.com/hatayda-alevi-sunni-catismasi-isteniyor-2013-09-10.html
http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2013/09/130909_nissan_akilli_saat.shtml
http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2013/09/130909_nissan_akilli_saat.shtml


�Günün Şarkısı 

Zeki MÜREN - Ne olursun (Gel 

Gönlümü Yerden Yere Vurma Güzel) 

http://www.youtube.com/watch?v=R3V

5y4_I_k8&sns=em 

 

               •••••• 

 

http://www.okyanusum.com/ 

 

http://sufizmveinsan.com/ 

 

http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/e

ylulsayi2013.html 

 

               •••••• 
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Âhirete göre dünya, sizden birinizin 

parmağını denize daldırmasına benzer. O 

kişi parmağının ne kadar su ile 

döndüğüne baksın!  

Müslim 

                

 

@AhmedHulusi: Stop looking for the 

#satan outside & try to see your own 

demons! It is your own internal #demons 

that cause you to live in a state of #hell 

                •••••• 

 

@AhmedHulusi: Hayâl hayatın desteği 

ise sükûtuhayâl hayatın gerçeğidir. Dün 

yanlış yaptıysan bugün mucize 

bekleme!Dün yaptığının sonucunu 

yaşıyorsun bugün 

                •••••• 

 

@AhmedHulusi: 101. AL-QARI'A - 

Decoding The #QURAN 

http://t.co/933nbmpF1j  

              ��� 

 

http://www.ahmedhulusi.org/ 

 

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

                � 

http://www.youtube.com/watch?v=R3V5y4_I_k8&sns=em
http://www.youtube.com/watch?v=R3V5y4_I_k8&sns=em
http://www.okyanusum.com/
http://sufizmveinsan.com/
http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/eylulsayi2013.html
http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/eylulsayi2013.html
http://t.co/933nbmpF1j
http://www.ahmedhulusi.org/
http://www.ahmedhulusi.org/en/


 

Amazon Best Sellers 

http://www.amazon.com/gp/bestsellers/b

ooks/12527/ref=pd_zg_hrsr_b_1_4_last 

                  

 

Siber Alemden... 

 

@Gulmisalim: Asgari ölçülerde 

anlaşabildiysen devam et; 

anlaşamıyorsanda bırak! 

 

@Gulmisalim: Dünyayı kendine cennet 

yada cehennem etmek için gelmedin; 

burada kalıcıda değilsin. Allah'ı, kendi 

hakikatindeki kuvveleri keşfetmeye 

geldin! 

 

@nurayhafiftas1: Başkasını kandırdığını 

zannedenler sadece kendinizi 

kandırırsınız eninde Sonun da gerçekler 

mutlaka ortaya çıkar  bunu sakın 

unutmayın 

 

@Gulmisalim: @nurayhafiftas1 dün 

dünde kalmaz bir gün ansızın çıkar 

karşına!  

 

@sufafy: Allah Rasulünü sevmenin 

yanısıra, onun sevdiğini de sevmek 

gerekir. 

 

@sufafy: Vakit anla başlar, anla biter. 

Anda kalmayan vakite takılır. 

 

@sufafy: Bütün mesele ölümün 

ışığından hayata bakabilmektir. 

 

@sufafy: Kontrol etmeyi bırak, sadece 

oluşumları seyret. 

 

@AylinERK: Yaşamla barış içinde 

olmak, uyumlu olmak, içine sindirmek 

veee akışa bırakmak... Ne kadar da 

huzurlu. HUZURDA olduğunu bilmek. 

Bunu dua etmek.. 

 

@AylinERK: Şükretmenin o müthiş 

frekansı, bedene ve ruha şifası.... 

 

http://www.amazon.com/gp/bestsellers/books/12527/ref=pd_zg_hrsr_b_1_4_last
http://www.amazon.com/gp/bestsellers/books/12527/ref=pd_zg_hrsr_b_1_4_last


@beyzazapsu: One who lives in a self 

created # Holographic World cannot 

evaluate the Reality. @Carlolight 

 

@beyzazapsu: Ego is confronted with 

self created limitations where as Human 

experiences  choices. 

#quote #CosmicConsciousness #mystic 

                

 

Tutarsızlıklar 

http://blog.milliyet.com.tr/tutarsizliklar/

Blog/?BlogNo=428386 

 

Tutarsızlıklar 

http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/tutarsizli

klar-32509 

 

http://blog.milliyet.com.tr/tutarsizliklar/Blog/?BlogNo=428386
http://blog.milliyet.com.tr/tutarsizliklar/Blog/?BlogNo=428386
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/tutarsizliklar-32509
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/tutarsizliklar-32509

