09/11/2013, CUMARTESİ

@AhmedHulusi: İnsanı yarattı sevmesi ve
sevdiğinin kim olduğunu bilmesi için. Uğruna
herşeyinden geçecek kadar sevdiğin biri oldu
mu? İşte o kendisiydi!
@AhmedHulusi: He created #man so that
man #loves and knows his #beloved. Have you
ever loved someone enough to forego
"everything"? That was Him!
@AhmedHulusi:@mustafaceceli Sordu,
@AhmedHulusi Yanıtladı #3 - Kendini Tanı
http://www.ahmedhulusi.org/video/mustafaceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-3kendini-tani.htm …

MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED
HULUSİ YANITLADI #3 - KENDİNİ TANI
http://www.ahmedhulusi.org/video/mustafaceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-3kendini-tani.htm#ixzz2k2oiMoiw
Follow us: @AhmedHulusi on Twitter
http://ahmedhulusi.org
http://www.ahmedhulusi.org/en/

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/kurn-

mucizesidir-yasadigimiz-altin-cag-36016
KUR'ÂN MUCİZESİDİR YAŞADIĞIMIZ
"ALTIN ÇAĞ"
http://blog.milliyet.com.tr/kur-anmucizesidir-yasadigimiz--altin-cag/Blog/?BlogNo=432393

Siber Alemden...
@sufafy: Sevgi insanı birliğe, sevgisizlik ise
mutsuzluğa götürür. @sufafy: Kendi çabanla
elde edemediğin, hazıra konduğun bir durumla
gururlanman da neyin nesi!
@sufafy: Neye sahip olduğumuz değil, neyi
seyredebildiğimizdir önemli olan!
@AylinERK: Esen deli ruzgarda bende
kukreyerek akan sular da..Sessizce meltemle
sallanan dallariyla agac da bende yaprak
da:bendeki hologram enstantene
@AylinERK: Insanlara ve olaylara "iyi" ya da
"kotu" bakmak her zaman senin secimindir.
Cavit Cag
@beyzazapsu: Bugüne kadar ibadet adı
altında yaptığım tüm çalışmalar neticesi şu an
idrak ettiğimdir.Yanlızca Allah var
diyebiliyormuyum?
@beyzazapsu: Gerek yok her sözü laf ile
beyana, bir bakış bin söz eder bakıştan
anlayana. Hz.Mevlana
@birsenkalali1: gülmenin faydaları
http://www.kadinlaricin.net/yasam/gulmeninfaydalari.htm …
@NurferNur: Tasavvuf İslam anlayışı; Et
beyindeki,Tanrı inancından arındırıp Kuantum
potansiyel,Mutlak Tek'inseyrinin yaşanmasını

açıklar @CEMIL_IPEKCI
@NurferNur: Answer today's questions, Ask
Tomorrow......
@haykavi: Sultanahmet iş başında...
pic.twitter.com/sw2rmPfVIw
@Nurantuncell: Seviyorsa insan eğer
gerçekten hadsiz,hesapsız sever.Engel
tanımaz,şart koymaz,karşılık beklemez,çıkar
gözetmez Ve O'nun her halini sever.
@ozerdem0734: Bugünkü insanların pek
çoğu, yaşadığı devirde yanında olsalardı
Rasûlullâh’ın , O ’nu inkâr ederlerdi ! Ahmed
Hulûsi ...
@BrainWorldMag: A useful guide for using
your brain! Enjoy! http://fb.me/QlDe5bC
@AnAmericanMonk: Energy always will exist.
It can neither be created nor destroyed; but it
can be reshaped.

Göründüğün gibi olmak
Ahmed F. Yüksel

"İhlâs: Ameli, Allah-ü Teâlâ Hz.leri için
olmayan karışık düşünce ve niyetlerden
arındırmaktadır."
Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri

"Hiç kimse özgür olmadıkları halde,Özgür
olduklarını sananlar kadar;Tutsak değildir."
Goethe

"Bİrini yargılamak istediğin zaman, önce gökte
üç ay değişene dek, Onun ayakkabılarıyla
yürümelisin."
Kızılderili Atasözü

"Fikrini, zikrini paylaşamadıkların kadar
yalnızsın... Kuru kalabalıklarda zan bahçesi
içinde bulunduğun insanlar içinde yalnızsın...
Yalnızsın aslında hepsi de beynin içinde senin
yarattığın hayal ve hatta sen bile hayal içindeki
hayalsin.."
Aylin Erkek

"Olmuyor canıımm olmuyor. Besmele okuyup
"ben" diyorsam olmuyor. Hak sohbete katılıp
duymuyorsam olmuyor. Dualar edip geçiyor,
olduğum gibi devam ediyorsam olmuyor.
İnanıyorum, müminim deyip hala kavgam
varsa, yanıyorsam olmuyor. Hele, hele Üstad
Ahmed Hulüsi'nin Kuran Mucizesi "ALTIN
ÇAĞ" ikramına erişmiş ama hala
"OKU"yamıyor, "BİR"in, TEK"in farkına
varamıyorsam, olmuyor hem de hiç olmuyor!!!!
"
Nuran TUNCEL

"#HergunYeni Bilgi
Türkiye'de yılda ortalama 4000 kişi futbol maçı
izlerken kalp krizi geçirip hastaneye
kaldırılıyor.

Rotarı, tutulumu, karesi, üçgeni ile gelen
Kasım ayı hakkında..
http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/
kasimayi2013.html
Nuran Tuncel

"Cumartesi gününe geçişten kısa bie müddet
sonra, saat 01:29'da Ay Kova burcuna geçiyor.
İnsani konuların, yardımlaşmanın ve birlikte
hareket etmenin önem kazanacağı bir
gündeyiz. Yeni şeyler öğrenebilir, eski
bilgilerimizi gözden geçirebiliriz. Entelektüel,
zihinsel konulara eğilebiliriz. Ay-Merkür
karesinin etkin olacağı sabah saatlerinde, fikir
ve görüşlerimizi başkalarına kabul ettirmemiz
zor olabilir. Kırgınlıklara, tartışmalara açık
saatlerdeyiz, dikkat! Öğle saatlerine doğru
gergin etkiler uzaklaşmaya, azalmaya başlıyor.
Ay-Uranüs altmışlığının etkin olacağı akşam
saatleri yeni ve heyecanlı konulara yönelmek
açısından çok güzel enerjiler taşıyor.
Sürprizlere, değişikliklere açık saatlerdeyiz.
Rutin dışı birşeyler yapabilir, sevdiğimiz
kişilerle güzel vakit geçirebiliriz. Gün boyunca
etkin olacak Mars-Satürn altmışlığı, enerjimizi
dengeleyebileceğimizi, gücümüzü dengeli
kullanabileceğimizi gösteriyor. Güç ve efor
gerektiren ya da mantıklı ve dozunda cesaret
isteyen işlere girişmek için güzel bir gün.
Akşam saatlerinde iyice etkin olacak MerkürNeptün üçgeni, hem iletişimi kolaylaştırıyor,

hem de zihinsel yaratıcılığı arttırıyor.
Sezgilerimizin tavan yapacağı, telepatik
etkilerin had safhaya varacağı saatlerdeyiz!
Hayal gücümüzü zenginleştirecek konulara
yönelebiliriz. Güzel bir film izleyebiliriz
mesela..."
Öner Döşer

Ayın 14-15'inden önce
İstanbul'un ne güneşin de, ne de
sıcaklığında önemli bir kayıp var.
H.sonu 19-20 derece. Salı
çarşamba biraz bulutlanır ama güneş yine
görülür. Yeni haftanın 2. yarısı serinler.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- Decoding The QURAN..
- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ "
- "İşte insan beyninin sesi!
- Dr. Oz - Talking about he is a Islam 2013
- “İSTİĞFAR”
- Mutluluğun sırrı 40 ayette gizli
- 4MIN News November 8, 2013: X1 Solar
Flare, Ocean Rise Maps, G
- Eğitimi düzeltmek mi istiyorsun? İşe
öğretmenlerden başla..
- Amazing Secret Monitor! (How To)
- Kahve içmek için en uygun saat
- Bu küre mobil hayatınızı değiştirecek
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

