
 
15/11/2013, CUMA 

@AhmedHulusi: @mustafaceceli Sordu, 

@AhmedHulusi Yanıtladı #5 - #Hologram 

Dünyan 

http://www.ahmedhulusi.org/video/mustafa- 

ceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-5- 

hologram-dunyan.htm … 

@AhmedHulusi: #Kuran ve #İslam insanlığı 

geçmiş yaşam sürecine kilitlemek için değil, 

yarınlara hazırlamak için bildirilmiştir. Hala mı 

madde-ruh ikilemi!  

 

Mustafa Ceceli sordu, Ahmed Hulûsi 

yanıtladı #5 - Hologram Dünyan 

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

sordu- 

ahmed-hulusi-yanitladi-5-hologram-dunyan-

39288  

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 
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KUR'ÂN MUCİZESİDİR YAŞADIĞIMIZ 

"ALTIN ÇAĞ" 

http://blog.milliyet.com.tr/kur-an- 

mucizesidir-yasadigimiz--altin-cag-

/Blog/?BlogNo=432393 

 

Siber Alemden... 

@sufafy: Bir gün gelir yedikleri insanın tuzağı 

olur. Hz. Davud 

@sufafy: Düşünce söze, söz fiile, fiil 

davranışa, davranış alışkanlığa şeklinde giden 

bir işleyişin farkında mısın? 

@sufafy: Eğer susarsan konuşman daha 

aydınIık oIur… Çünkü sükutta hem sessizIiğin 

ışığı, hem de konuşmanın faydası gizIidir. 

Sems-I Tebrizi 

@newsoy: Begeni, “sirk” dogurur. Sevgi ise, 

“ben”i ortadan kaldirir. Begendiginde beniM 

olsun der; Sevdiginde ise "yok"lugunu 

yasarsin. 

@AylinERK: Rahmet ile zahmet arasında bir 

nokta farkı vardır. Allah dilerse zahmetteki 

noktayı kaldırıverir. // Hz. Mevlana 

@AylinERK: Sessizlikte ses var.. her yer, her 

nokta frekans, titresim, rezonans... 

@beyzazapsu: Yakın Gelecekte Nasıl 

Yaşıyacağız ? @michiokaku - izleyelim 

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

_UgE-NhcmbM … 

@beyzazapsu: Dünyada ilk ! Tek Atom 

inceliğinde Graphene adında malzeme yapıldı. 

Pırlantadan sert,Bakırdan 1000 kat daha 

iletken http://goo.gl/TRS7FP 

@beyzazapsu: Arap ülkelerinde kadın hakları 

araştırması birçok soruyu gündeme getirdi. 

http://m.thenational.ae/thenationalconversation
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/ 

comment/womens-rights-survey-raises-too- 

many-questions … 

@beyzazapsu: Terrorism can only end 

through recognition ofthe real messg 

#DecodingTheQuran by @AhmedHulusi 

http://fwdrv.ws/1amA4pB @Deeyah_Khan 

@mustafaceceli: http://youtu.be/uIQb20icAyU 

Dünyanı Bütün Sabahları Söz-Müzik: Eflatun 

Düzenleme: Mustafa Ceceli Yönetmen: Murad 

Küçük 

@BurcuGnes: Her an senden açığa çıkan 

Allah'ın bir esma özelliği.. Sen mi nerdesin? 

Zaten yoksun.. Ve var da sanmayasın.. 

http://www.ahmedhulusi.org/video/mustafa-

ceceli 

-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-5-hologram- 

dunyan.htm … 

@NurferNur: 5. Uluslararası Sağlık TURİZMİ 

Fuarı ANTALYA ANFAŞ HETEX 14-16 KASIM 

2013 DECODING THE QURAN hediyeniz ! 

pic.twitter.com/LCvL5fvNy2 

@NurferNur: To live the life in the present, 

with consciousness... 

@NurferNur: Open heart means; open 

mind..... 

@NurferNur: U have free-will, & U choose 

each & every action U make, every thought U 

think, & every emotion U feel. 

@NurferNur: Are U aware of your thoughts ? 

@haykavi: 

http://www.internethaber.com/kimin-beyni 

-daha-iyi-calisiyor-606831h.htm … Resulullah 

Efendimiz "namazlarına giderken yürüyerek 

giderler, dönerken de başka yoldan dönerlerdi 

" "B'eyin" Uzmanı 
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@birsenkalali1: 

http://www.howlifeworks.com/health_ 

beauty/brain_training … 

@birsenkalali1: Mesafe sorunsalını çözecek 

tek işlev düşüncedir! 

@CEMIL_IPEKCI: AŞIK MAHZUNİ ŞERİF 

"NAMAZ KILSAN KILMAYANA DOKUNMA": 

http://youtu.be/X5QMsMDytOs @youtube 

aracılığıyla 

@PanacheDesai: Gratitude allows you to 

appreciate everything in your life exactly as it 

is right now in this moment ♥ #GoodEnergy  

 

 
 

Bir Tabip ile bir Pehlivanın Hikâyesi 

 

Ahmed F. Yüksel 

 

 

 

 

 

"Cuma Günü selametle geçerse, diğer günler 

de selametle geçer." 

İmam-ı Gazali 

 

"Ne vakte kadar testinin şekli, biçimi ile 

üstündeki nakışlarla oyalanıp 
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duracaksın?Testini şeklini, nakşını bırakda 

içindeki suyu ara.Yani, insanların 

güzelliklerine, dış görünüşlerine bakma da 

ahlâklarına, huylarına, tabiatlarına bak." 

Hz. Mevlana 

 

"Kimse kimseyi küçümseyecek kadar büyük 

değildir bilmelisin. Küçümsediğin her şey için 

gün gelir önemsediğin bir bedel ödersin." 

Lev Tolstoy 

 

"#HergunYeni Bilgi 

Tembellik son yüzyılın en yaygın 

semptomudur. 6.375.236.789.875 sayısını tam 

olarak okumadığınız için sizde farklı 

sayılmazsınız. 

 

*** Yalan 

Tohumdur. 

Bire kırk verir. 

Verdiği kırkın her biri bir tohumdur ki o da bire 

kırk verir. (yazının devamı...) 

Kızılderili Kitabesi  

 

"Cuma gününün büyük çoğunluğunda Ay Koç 

burcunda ve boşlukta ilerliyor. Ay’ın son açıları 

gergin olduğu ve Venüs-Uranüs karesi sabaha 

karşı saatlerde kesinleşeceği için, günün ilk 

yarısında, hatta akşam saatlerine kadarki 

bölümünde, ilişkilerimizde agresyon 

hissedebiliriz. Akşam saatlerinde nispeten 

daha rahatlayacak olsak da, Venüs-Plüton 

kavuşumunun ilişkilerde baskı yaratan etkileri 

henüz devam ediyor olacak. Venüs’ün Uranüs 

ve Plüton ile uyumsuz açıları, bire bir ilişkilerde 

http://sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/kitabe.html


stres ve gerginliklere, güç çekişmelerine, 

kıskançlık, fazla sahiplenicilik ve tutkular 

yüzünden yaşanan problemlere işaret eder. Bu 

açılar altında girişilen ilişkilerde uyum ve 

dengeyi sağlamak zordur. Sadece yeni 

girişilen ilişkilerde değil, mevcut ilişkilerde de 

yıpranma olabilir. Sabrımızı test edecek olan 

bu açılar, ilişkilerimizde hızlı ve düşünmeden 

karar almamamız, intikamcı duygular ve 

kıskançlıktan ya da karşı taraf üzerinde baskı 

oluşturmaktan kaçınmamız konusunda bizi 

uyarıyor adeta! 16:49’da Ay Boğa burcuna 

geçiyor. Sakinlik, durağanlık ve sağlamlık 

kazanıyoruz. Ay-Neptün altmışlığının etkin 

olacağı gece saatlerinde karşılıklı empati, 

duyarlılık ve özveri sayesinde, Venüs’ün gergin 

açılarının ifade ettiği streslerin üstesinden 

gelebiliriz. Ay-Merkür karşıtlığının etkin olacağı 

geceyarısı saatlerinde henüz fikirsel karşıtlıklar 

devam ediyor." 

Öner Döşer  

 

İstanbul'da hava üşütüyor, 

üzerine sert poyraz da var, 

sıcaklık 14 derece, hissedilen 

daha düşük. Öğlene kadar zayıf 

yağış olur, sonrasında keser, gece yine yağış 

var. Yarın da yağmur geçişleri olur. 

Havayı Koklayan Adam 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz... 

- Decoding The QURAN.. 

- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ " 

- "Günümüzün Yaşayan En Güçlü Şuur-Dışı 

Medyomu Joao Teixeria da Faria, (John of 

God)  

- Atina ilk camisine kavuşuyor  

http://www.ahmedhulusi.org/en/quran/
http://www.ahmedhulusi.org/kuran/
http://www.spiritualizm.com/spirithaber1.html
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http://www.ensonhaber.com/atina-ilk-camisine-kavusuyor-2013-11-15.html


- Tatlandırıcılara dikkat! 

- Feng Shui'ye göre oturma odası düzenlemesi  

- Hizbullah'tan Esad'a tam destek  

- Kerbela töreni kana bulandı: 39 ölü  

- Gülen'den çok sert dershane açıklaması!  

- Alzheimer hastalığına gözden erken teşhis 

umudu 

- Stresiniz çocuğunuzu germesin! 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 

http://www.haberturk.com/saglik/haber/894510-tatlandiricilara-dikkat
http://www.hthayat.com/kadinca-hayat/guzel-evim/dekorasyon-onerileri/haber/1017672-feng-shuiye-gore-oturma-odasi-duzenlemesi
http://www.haberturk.com/dunya/haber/894381-hizbullahtan-esada-tam-destek
http://haber.rotahaber.com/kerbela-toreni-kana-bulandi-39-olu_416303.html
http://www.internethaber.com/gulenden-cok-sert-dershane-aciklamasi-607037h.htm
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