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@AhmedHulusi: The more you're cleansed
from your fears the closer you can get to
#Allah. For Allah there is no future or fears
& expectations of a future!
@AhmedHulusi: Thus those servants of
#Allah who have moralised themselves with
the morals & virtues of Allah also have no
future or #future related fears!
@lale_tuncel: Halife olarak yaratılmış insan
için tek amaç da bütün engelleri aşıp,bunu
yaşayabilmektir...
Kaynak:
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/halife.ht
m#ixzz2jr2Q0dje … @AhmedHulusi
Retweeted by Ahmed Hulûsi
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MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ
YANITLADI #2 - NEDEN TÜRKİYE'YE
DÖNMÜYORSUN?
http://www.ahmedhulusi.org/video/mustaf
a-ceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-2neden-turkiyeyedonmuyorsun.htm#ixzz2jNuQAytA
Follow us:@AhmedHulusi on Twitter
http://www.ahmedhulusi.org/en/
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KURÂN'IN RUHU VE İSLÂM'DA KADININ YERİ
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/kurani-hicboyle-ikra-okumadiniz-kuran-ruhu-37618

Mustafa Ceceli sordu, Ahmed Hulûsi
yanıtladı..
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/mustafaceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-37162
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KUR'ÂN MUCİZESİDİR YAŞADIĞIMIZ "ALTIN
ÇAĞ"
Üstad'ın Yeni Yorumu / Yorum bölümünde. .
Farkı farkedebilmek üzerine
Farkı, fark edemeyene farkı fark ettirmeye
çalışmayınız, çünkü farkı fark edecek
kabiliyet ve istidatta yaratılmamıştır. Farkı
fark etmemek üzere var olmuştur.
Ahmed Hulûsi
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/kurnmucizesidir-yasadigimiz-altin-cag-36016
KUR'ÂN MUCİZESİDİR YAŞADIĞIMIZ "ALTIN
ÇAĞ"
http://blog.milliyet.com.tr/kur-anmucizesidir-yasadigimiz--altin-cag/Blog/?BlogNo=432393

GÖRÜNDÜĞÜN GİBİ OLMAK
http://blog.milliyet.com.tr/gorundugungibi-olmak/Blog/?BlogNo=434732
���
Kuran'ı gerçekten okuyabiliyor muyuz?
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/kuranigercekten-okuyabiliyor-muyuz-38212
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Siber Alemden...
@sufafy: Kalıplı değer yargıların ile ancak
beynin içindeki köyde yaşarsın, yargısız ve
eleştirisiz yaşayan için ise evrensel
mekansızlık vardır.
@sufafy: Hasta ve bunalımlı zamanlarda
hayata sarılmayı denemek gerekiyor.

@sufafy: Başkalarının ne yaptığına değil,
kendi yaptığınıza bakın.
@newsoy: Quantum Potansiyel
Ozelliklerinin / Rahmaniyetin (Kevser
Havuzu) Beyinde var olup aciga cikabilmesi
"HALIFETULLAH" olarak isimlendirilmistir
@atamozlu: Mutlak tek varlık insan
suretinde neden çiftler halinde yaşamayı
seçmiş?
Cevap kendi kendindeki özellikleri daha
yakından seyredebilmek için olabilir mi?
Eşlerimize bir de böyle bakmayı denesek...
@erkam2010: Uğruna fedakârlık
yapmadığın sevgiyi, yüreğinde taşıyıp da
kendine yük etme.
Retweeted by Atasay Kamer
@beyzazapsu:Vehim mutlaka Akla bir kulp
takmayı başarır. O kulba da nice fikirler
dolanir..
Retweeted by GÜLMiSÂL
@beyzazapsu:Dilleri ile insanları kıranları
ibadetleri temizliyemez. Hz. Muhammed
@beyzazapsu: Ahiret Dünyaya göredir.
@AylinERK: "Özgür"düşünebilmek için, önce
kisinin bilincinin,çevresel şartlanmaların
getirdiği değer yargılarından arınması
gerekir. @AhmedHulusi
@AylinERK: Vehim korku tsunamisini
tetikledi mi enkazdan ancak "ben"ve
"beniMler" cikar!!!
@NurferNur: You are the answer to all you
have been seeking.
@NurferNur: There is Nothing to Fear out
there-only that which is of our own making.
~ Elees

@birsenkalali1: Yâ Rabbi, Vechi Celâlinin ve
saltanatı azametinin gerektirdiği biçimde
hamd sana aittir...
@birsenkalali1: bir gün kızsan bana, alsan
başını, yüz bin yıllık yere gitsen, dönüp
kavuşacağın yer ben'im demedim mi?
MEVLANA
@DalaiLamaQuotez: Real inner peace and
inner satisfaction ultimately depends on our
mental attitude.
@ZenProverbs: "Everyone is a mirror image
of yourself—your own thinking coming back
to you." ~Byron Katie #quotes
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"Gönül kime söz vermişseaşk onda
muhteşemdir."
Şems-i Tebrizi

Her bir yıldız kendini meydana getiren
manalar yönünde görevini yapmaktadır.
Aslında onların, seninle benimle bir dertleri
yoktur. Sadece yapmaları gerekeni
yapmaktadırlar. Nasıl ki, yağmurun sızı
ıslatmak gibi bir amacı yoktur, ama, yağmur
yağarken açıkta iseniz ıslanırsınız.”
Şah Veliyyullah Dihlevi

Bir insan köprü kurar, bin insan geçer.
Özbek atasözü
���

Kozmik FrekansBeş duyu verileriyle bloke
olmuş,sınırlanmış beyinlerin asla
kavrayamayacağı bir gerçek, insan’ın Ben ve
Yaşamım diye algıladığı yapının, aslında o
Ben’in derinliklerindeki/ahiretindeki
yapının oluşturduklarının bir yansıması
olduğu gerçeğidir.Aslında Dünyayı
algıladığımız Ben(lik) yaşanan olayları
geriden takip etmekte, insan bilinçaltında
dijital formatta yaşadıklarının sonuçlarını,
daha sonra beynin frekans dönüştürücülüğü
işleviyle dışa projekte etmesiyle, sanal
benliğinin oluştuğu DÜNYAsında kendi
yaşamı olarak
algılamakta/seyretmektedir. Yani beş duyu
verileriyle kendisini sınırlamış beyinlerin, bu
illüzyona kendilerini kaptırmasıyla Ben(lik)
ve Dünya diye algıladıkları fiziksel dışarıdaki
yapı ortaya çıkmaktadır.Bundan dolayı
insan, kendi öz’üne yönelerek, Benliğinden
uzaklaşıp Dua ettiğinde o an'daki tüm
yönelimi ve istemi tamamen kendi öz’ünde
(rab’binde) kendi iç dünyasında/ahiretinde
gerçekleştiği halde, ettiği Dua’nın
sonuçlarının, dışarıda diye kabullendiği fiziki
DÜNYAsında ortaya çıkması insanın iç
dünyası ile dışındaki bağın ve birliğin açık bir
göstergesidir.
http://kozmikfrekans.blogspot.com/

#HergunYeni Bilgi
İnsan nadiren uyku sırasında rüya
gördüğünün farkında olabilir ve rüyasını
kontrol edebilir bunun literatürdeki ismi
"lucid dreaming"dir!

Perşembe günü boyunca Ay oğlak burcunda
ilerliyor. Sağlamcı, ayağı yere basan,
temkinli adımlar atmamız gereken bir
gündeyiz. Sabaha karşı Ay-Venüs, AyNeptün ve Ay-Merkür kontakları var. Güne
ılımlı, sevgi dolu, özverili ve iyi iletişimle

başlıyoruz! Ay'ın Uranüs ile kare, Plüton ile
kavuşum yapacağı öğle ve sonrasındaki
saatlerde ise hırpalayıcı enerjiler işbaşında,
dikkat! Bu saatler civarında girişeceğimiz
işlerde beklenmedik yön değişiklikleri
yaşayabiliriz. Stabiliteyi ve devamlılığı
sağlamak zor olacak gibi gözüküyor. Ay'ın
Mars ile üçgen, Satürn ile altmışlık yapacağı
gece saatlerinde yine hareketlilik var ve
enerji yüksek. Ama daha dengeli ve istikrarlı
sonuçlar alabiliriz. Gecenin geç saatlerinde
Ay-Güneş altmışlığı da etkinleşiyor. Kadın
erkek ilişkileri, ebeveynlerle ilişkiler çısından
güzel etkiler devreye giriyor. Bugün Jüpiter
Yengeç burcunda gerilemeye başlıyor. Evle
ve yerleşimle ilgili konular, ailevi konular,
duygusal konularda geri dönüp tekrar
değerlendirmemiz gereken şeyler olacak
önümüzdeki yaklaşık dört aylık süreçte...
Öner Döşer
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İstanbul'da bugün hava süper, en azından
bu dönemin normaline göre. Güneş
görülüyor, 22 derece, öğleden sonra parçalı
bulutlar oluşur. Yarınsa sabah-öğleden
sonra arası sağanak var.
Havayı Koklayan Adam
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Farklı Notalar Genç Sesler
http://www.bugunbugece.com/gitgor/farkli-notalar-genc-sesler
Konser
http://okyanusum.com/genel/konser/
Saniyede trilyon kare hız
http://okyanusum.com/guncel/saniyedetrilyon-kare-hiz/
Ruh Rengarenktir
http://indigodergisi.com/2013/11/ruhrengarenktir/

Müslüman toplumu onuruna resepsiyon
http://www.haberturk.com/dunya/haber/8
92099-musluman-toplumu-onurunaresepsiyon
YouAreMoreBeautifulThanYouThink&Düşün
dügündenDahaGüzelsin
http://www.youtube.com/watch?v=utQvxp
2qrQA
Depresyon: Dünyada ikinci en büyük
engellilik sebebi
http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/201
3/11/131106_depresyon.shtml
“Sihirli ayna” ile derin bakış
http://www.ntvmsnbc.com/id/25477497/A
yakkabı seçimine
dikkat!http://haber.rotahaber.com/ayakkab
i-secimine-dikkat-_411810.html

�
"Coşku"
http://m.youtube.com/watch?v=vcCvM1W
kZgs
� �
http://www.okyanusum.com/
http://sufizmveinsan.com/
http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/kas
imayi2013.html
••••••

