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@AhmedHulusi: @mustafaceceli Sordu,
@AhmedHulusi Yanıtladı #5 - #Hologram
Dünyan
http://www.ahmedhulusi.org/video/mustafaceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-5hologram-dunyan.htm …
@AhmedHulusi: #Islam & the #Quran have
not come to lock the people into the past but to
prepare them for the #future. Still the "bodyspirit" #duality?!!
@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-cecelisordu- ahmed-hulusi-yanitladi-5-hologramdunyan-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/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...
@Gulmisalim: Her suret'den beni sev diyor;
hala mı sevemiyorsun!
@Gulmisalim: Alemleri sevilmek ve #sevmek
için yaratmadı mı! #Sevgi her hastalık ve
derdin ilacıdır. Sev sevebildiğin kadar. Bir de
bilsen kimi sevdiğini
@Gulmisalim: Sev diyor! Sevdiğinle bir'leş!
Bir ol! Arkana bakmadan, kimseyi takmadan!
Kıskananlara aldırmadan SEV!
http://youtu.be/ekMLF79kI1k
@AnlaArtk: Hayırsız #Cuma olmaz! İnsana
başkalarının konuşmalarını taklit yakışmaz!
Düşünerek konuşalım ve yazışalım. Retweeted
by GÜLMiSÂL
@TAtamzl: @Gulmisalim @AhmedHulusi
http://youtu.be/eWGn3jQj_o8 Retweeted by
GÜLMiSÂL
@sufafy: Allah'ım (haktan) ayrılmaktan, iki
yüzlülükten ve kötü ahlaktan sana sığınırım.
(Ebû Dâvûd, Vitr, 32) #Hadis"
@sufafy: Seven, sevdiğine sevdiğini söylesin.
// Hz Muhammed (s.a.v)
@sufafy: Sevmek v sevilmek; Yaşamın
espirisi bence budur.
@sufafy: Güneş herkesin üzerine eşit doğar.

Ama gül başka, leş başka kokar. // Hz.
Mevlana
@newsoy: Hic bir seyi hor gorme!. Her birim
var olus gayesini yerine getirecek
mukemmelliyettedir. “B“ sirri ile birimde
tasarruf eden O’dur!. 8/17
@AylinERK: 17.72 Kim bu dünyada âmâ
(hakikati göremeyen) ise o, gelecek sonsuz
yaşamda da âmâdır (kördür)! #kuran
@AhmedHulusi
@AylinERK: Sev ve birak otesini sevgi
halleder..tum girdigin cabalar nefsini yaralar...o
kadar...
@erkuter: Yaşadığımız Dünya gerçek mi?
Yoksa her şey beynimizde mi?
http://okyanusum.com/guncel/gerceklikgercek-mi/ … Retweeted by AylinEr
@beyzazapsu: Tek olan şey bölünme kabul
etmez, gerçek.tekdir. Hz.Muhammed
@beyzazapsu: #Islam&the #Quran have not
come to lock people into the past but to
prepare for the future.Still the "body-spirit"
duality? @KristianeBacker
@NurferNur: The key to achieving
Unconditional #Love is to stop #judging.
@NurferNur: Baktığın resimlere göre
yorumların......... Sana göre, n'ye göre ?
#hologramdünyan
@yaseminkutsi: 1-Madde enerjiden oluşur 2Her nedüşünürsek o maddeye dönüşür 3-bizim
düşüncelerimiz enerjiyi bağlamaz 4-ne istersek
o gelir iyi kötü farketmez Retweeted by Nurfer
Tercan
@yaseminkutsi: Gelecekle ilgili korkularda
açık çeke imza atmak gibidir Bilinçaltı Korku ve
Endişeleri İstek kabul eder katlayarak size

sunar KORKU ENDİŞE!! Retweeted by Nurfer
Tercan
@NurferNur: Bismillahi, tevekkeltü alallahi,lâ
havle ve lâ kuvvete illâ billâh'
diyen,tehlikelerden korunur ve şeytan ondan
uzaklaşır. @yaseminkutsi
@haykavi: Quantum beynin , Quantum ölümü:
http://fotogaleri.gazetevatan.com/m/
30741/1/m
Ölüm tadılır:
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/imanesaslari-amentu.htm …
Beynin oluşturuyor:
http://m.youtube.com/watch?v=NTRpJOP
ZSg0&
desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DNTRp
JOPZSg0 …
@birsenkalali1: nasip değilmiş = istemedim!
@birsenkalali1: Dünyada 1 numara...
Bağımlılık yaratan oyunun sırrı çözüldü
http://bit.ly/19pVmN6
@NaushirM: Each Morning we are born again
, what we experience is as new and fresh Everything is a new gift. @birsenkalali1
Retweeted by @birsenkalali
@AnlaArtk: pic.twitter.com/fuMtKd89DW
@AnAmericanMonk: Energy always will exist.
It can neither be created nor destroyed; but it
can be reshaped.

Bir Tabip ile bir Pehlivanın Hikâyesi
Ahmed F. Yüksel

"Dostluk gül olmaktır.Yaprağı ile de,dikeni ile
de.."
Şems-i Tebrizi

"Duyduğum, dokunduğum, gördüğüm, tattığım,
kokladığım için var bu dünya..
Farkında olduğum için..
Kendim yazdım, kendim oynadım en başından
beri..
O yüzden ki bir dünya yarattım, roller verdim
sahnedekilere..
Sevdim; sevgilim, paylaştım; dostum dedim..
En derinimde hissettim; annem, kızdım da
kıyamadım; babam dedim..
Geçer dediklerimi geçirdim..
Biter dediklerimi bitirdim.. (yazının devamı...)
Hz. Mevlana

"Dil söyler, kulak dinler; kalp söyler, kainat
dinler..."
Yunus Emre

"#HergunYeni Bilgi
Yunuslar, insanları eğlendirdikleri şovlar için
eğitilirken 3 ay boyunca işkence
görmektedirler. http://t.co/LRLrs9lpDO

"Gönül Sofrası (Rahmet Pınarı)
VICKS çocukluğumuzdan günümüze kullanılan
bir merhemdir. İçinde bulunan kafur ve mentol
sayesinde sürülen noktalarda ki kılcal
damarları genişleterek toksin attırır ve ağrıyı
azaltır. Ayrıca ökaliptol, terebentin, mentol
sayesinde solunum yollarını düzenler,
akciğerlerde salgıyı arttırır. VICKS’i sadece
solunum yolları için kullanıyorsanız
yanılıyorsunuz. İşte, VICKS’in bilinmeyen
faydaları ; (yazının devamı...)

"Cumartesi günü boyunca Ay Boğa burcunda
ilerliyor. Devamlılığı sağlama, kendimizi
güvenceye alma ve sahip olduğumuz
kaynakları koruma arzumuzun artacağı bir
gündeyiz. Sabah saatlerinde etkin olacak AyPlüton üçgeni, başkalarıyla birlikte hareket
edeceğimiz işlerde destek alabileceğimizi
gösteriyor. Kendimizi iyi ifade edebiliriz. AyVenüs üçgeninin etkin olacağı öğle
saatlerinden itibaren aşk ve ilişkilerden yana
şansımız artıyor. Girişeceğimiz tüm işlerde de
olumlu etkiler hakim oluyor. Giyim kuşam
alışverişleri, eğlenceli aktiviteler, sosyal
organizasyonlar açısından öğle sonrasındaki
saatleri tercih edebiliriz. Artistik ve sanatsal
konulara vakit ayırabiliriz. Dans, resim, müzikle
ilgilenebiliriz. Bu konulardaki yeteneklerimizi
gösterebiliriz. Ay-Satürn karşıtlığının etkin
olacağı gece saatlerinde ise engelleyici,

geciktirici enerjiler devrede olacak. Duygusal
anlamda zorlanabiliriz."
Öner Döşer

İstanbul gri ve hafiften ıslak,
bölgesel çiseliyor, ama öğleden
sonrasına kalmaz. Rüzgar
üşütür, 14 derece. Yarın ve
haftaiçi güneş görülür ama hemen ısınma yok.
Isınma çarşambaya.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- Decoding The QURAN..
- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ "
- "Which side of your brain is more dominant?
- Bildiğin günah!
- Yanlış adamı kestiler 'Allah affeder' dediler!
- Hacet namazı
- Türkiye'de satışa çıktı!
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

