12/11/2013, SALI

@AhmedHulusi: @mustafaceceli Sordu,
@AhmedHulusi Yanıtladı #4 - Beyin Çalışma
Sistemi http://www.ahmedhulusi.org/
video/mustafa-ceceli-sordu-ahmed-hulusiyanitladi-4-beyin-calisma-sistemi.htm …
@AhmedHulusi:
http://www.youtube.com/user/
AhmedHulusiOfficial …
Tüm Ahmed Hulusi video sohbetlerini
yukarıdaki youtube adresinde izleyebilirsiniz.
@AhmedHulusi: Fizikçiler evrenin dev bir
#beyin olduğuna ilişkin ipuçları buldular.
http://okyanusum.com/makale/dev-beyin/ …
@AhmedHulusi: Olan olmuştur, olmama
ihtimali yoktu; olmamışın da olma ihtimali
yoktu. #Allaha imanın esası #kadere imandan
geçer. Buna iman eden suçlamaz!
@AhmedHulusi: Whatever happened has
#happened, it was not possible for it to not
have happened & whatever has not happened
was never going to happen.
@AhmedHulusi: To have #faith in #Allah one
must have faith in fate. One who believes in
#fate will never blame others!

Mustafa Ceceli sordu, Ahmed Hulûsi
yanıtladı #4 - Beyin Çalışma Sistemi
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/mustafa-cecelisordu-ahmed-hulusi-yanitladi-4-beyin-calismasistemi-39025
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/kurnmucizesidir-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: MUSTAFA CECELİ SORDU,
AHMED HULÛSİ YANITLADI ( 4 ) BEYİN
ÇALIŞMA SİSTEMİ
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/mustafa-cecelisorduahmed-hulusi-yanitladi-4-beyin-calismasistemi-39025 …
@sufafy: Bedenini feda eden bir ben anlayisi,
şehitlik olarak tanımlanır.
@sufafy: Dualarına dikkat et ki
hazmedemeyeceğin şeyi kendine
yaşatmayasın.
@newsoy: Arınma; Veri tabaninda DUA
sonucu olusan proces ve sonucu ciktinin
feedback yolu ile YENIden degerlendirilmesi
ve bu dongunun devami ile olur.
@newsoy: @AhmedHulusi "Makrokozmos'dur
kâinat, mikrokozmos'dur beyin!." A.H.

@AylinERK: http://www.youtube.com/
watch?v=Qd-l_94FbhM&feature=share …
Cosmos.. güzel bir video
@NurferNur: The greatest prison that people
live in is the fear of what other people think.
@NurferNur: The (your) World is your
reflection. There is nothing outside, being
supposed to......
@haykavi: Aşk cünûndan(delilik) bir şubedir."
(hadis) http://mcathena.blogcu.com/askinnorobiyolojisi-cuneyt
-ulsever-hurriyet-ik/3279891 …
@haykavi: "ÖTEDE ya da ÖTENDE bir
TANRI yoktur; SADECE "ALLÂH"
vardır!.."http://www.ahmedhulusi.org/yazi/
farkinfarkindamisiniz.htm#ixzz2kMtZ3q5y …
@AhmedHulusi on Twitter
pic.twitter.com/RBXt02MU6b
@birsenkalali1: Başka türlü katiyen
egosundan vazgeçemeyen insan âşık olunca
maşuk karşısında egosunu tamamen yitirir. .
http://www.odatv.com/n.php?n=askbeynimizde-neleri-devre-disi-dirakiyor0209131200 …
@birsenkalali1: http://www.fastcodesign.
com/
1672161/infographic-how-people-died-in-the20th-century#3 …
@birsenkalali: Beyin, aklı kısıtlıların sandığı
gibi "et parçası" değildir! Kaynak:
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/
salavat.htm#ixzz2kNuq0zmw … Follow us:
@AhmedHulusi on @twitter
@hunervin: Sen Besmele ile başlayan
sevgime yakışanımsın, nakkaşımsın, Mahşere
kadar tutacağım Sevda orucumsun...!!
Hz.Mevlana

@hunervin: Psikologlar 7 yıldır bitmeyen
dostluğun, ömür boyu sürebileceğini söylüyor.
@DeepakChopra: Close your eyes, relax, and
see a kaleidoscope of colors and dream-like
images with my #DreamWeaverApp
http://goo.gl/KUJdXi
@enisguller: Basit yaşayın. Cömertçe sevin.
Dürüstçe konuşun ve her gün dua edin. Her
şeyin nasıl düzeleceğini göreceksiniz.

Göründüğün gibi olmak
Ahmed F. Yüksel

Biriniz koltuğuna otururken sanıyor mu ki, Allah
Kuran'da beyan etmiş olduğu şeyden başka
hiçbirşey haram etmemiş. Vallahi, ben
emrettim, öğüt verdim ve birçok şeylerden de
nehyettim. Onlar da Kur'an kadar, hatta daha
fazladır."
Hadis

"Sen neden kardeşinin gözündeki çöpü
görürsün de kendi gözündeki merteği

farketmezsin? Kendi gözünde mertek varken
kardeşine nasıl, ‘İzin ver, gözündeki çöpü
çıkarayım’ dersin?
Önce kendi gözündeki merteği çıkar, o zaman
kardeşinin gözündeki çöpü çıkarmak için daha
iyi görürsün..."
Hazreti İsa

"Sabretmek, öylece durup beklemek değil, ileri
görüşlü olmak demektir. Sabır nedir? Dikene
bakıp gülü, geceye bakıp gündüzü tahayyül
edebilmektir. Allah aşıkları sabrı gülbeşeker
gibi tatlı tatlı emer, hazmeder. Ve bilirler ki,
gökteki ayın hilalden dolunaya varması için
zaman gerekir."
Şems-i Tebrizi

"#HergunYeni Bilgi
Geceleri televizyon seyretmek yerine kitap
okumak beyni aktif tutacağı ve metabolizmayı
çalıştıracağından kalori yakmanıza yardımcı
olur.

Dini konularda kendini kandırmanın 40 yolu
1. Benim kalbim temiz
2. Dinlerin özü iyiliktir
3. Ileride nasıl olsa yaparım
4. Nasıl olsa Allah affeder
5. Nasıl olsa affedilmem artık (yazının
devamı...)

"Salı günü boyunca Ay Balık burcunda ilerliyor.
Manevi konuların, anlayış ve idrakin, empati ve
fedakarlığın ön plana çıkacağı, enerjinin
iyimser ve güzel akacağı bir gündeyiz. Sabah

erken saatlerde etkin olacak Ay-Satürn üçgeni
ve ardından gelecek Ay-Mars karşıtlığı, sabah
saatlerinin biraz daha zor ve stresli olacağını
gösteriyor. Ama öğle saatlerine doğru giderek
rahatlamaya başlıyoruz. Öğle sonrasında çok
etkin olacak Ay-Güneş ve Ay-Jüpiter üçgenleri,
her türlü girişim ve eylemlerimizde başarılı
sonuçlar alma şansımızın yüksek olacağına
işaret ediyor. Bu açılarının ardından artık temel
açısı kalmayan Ay 16:33’te boşluğa giriyor. Bu
yüzden önemli iş ve girişimlerimizi Ay-Mars
karşıtlığının etkin olacağı sabah saatleri
sonrasından itibaren- boşluğa gireceği 16:33’e
kadarki süreçte yapabiliriz. Gün boyunca etkin
olacak Güneş-Jüpiter üçgeni 18:39’da
kesinleşiyor. Bu uyumlu açının etkileri için
yazımın giriş bölümünden bilgi alabilirsiniz."
Öner Döşer

İstanbul serinlemeye hazır
mısın? Bugün 20 derece ve
yüksek ihtimalle ayın 25'ine
kadar bir daha 20 dereceler
görmeyiz. Yarından itibaren serinliyor, rüzgar
kuzeyden sert eser, bulutlanır.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- Decoding The QURAN..
- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ "
- "HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 11 Kasım
haftasının burçlara göre görüntülü
değerlendirmeleri için tıklayınız...
- Aşk: Duyunun “Din” Yapmış Duygusu
- “İSTİĞFAR”
- Hayatta en sevdiğim şey peşinden gelmek
- Sen kalk da ben yatam

- Tıpta bilim kurgu gerçek oldu
- Galaxy S4'e Android 4.3 güncellemesi geldi!
- Türkiye sosyal medya kullanımında kaçıncı?
- Fotoğrafa sihirli dokunuş
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

