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Hz. Enes'den:
"Zaman yakınlaşmadıkça kıyamet
kopmaz.
Bu yakınlaşma öyle olur ki, yıl bir ay
gibi, ay bir hafta gibi, hafta bir gün gibi,
gün bir saat gibi, saat de bir çıra
tutuşması gibi kısa olur."
(Tirmizi/Zühd 24)

@AhmedHulusi:
@mustafaceceli Sordu, @AhmedHulusi
Yanıtladı #5 - #Hologram Dünyan
http://www.ahmedhulusi.org/video/must
afa-ceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi5-hologram-dunyan.htm …
KUR'ÂN MUCİZESİDİR
YAŞADIĞIMIZ "ALTIN ÇAĞ"
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
���
Mustafa Ceceli sordu, Ahmed Hulûsi
yanıtladı #5 - Hologram Dünyan
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/mustafaceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-5hologram-dunyan-39288

Islam is in the Golden Age
http://www.ahmedhulusi.org/en/videos/q
a-session-1-with-mustafa-ceceli-andahmed-hulusi-islam-in-the-goldenage.html
Varlık/Yokluk

http://blog.milliyet.com.tr/varlikyokluk/Blog/?BlogNo=436663
���
Siber Alemden...
@sufafy:
Aşk gülü dikenle avuçlamak demektir.
ANONİM
@sufafy:
Çürümeye giden yolda şartlanmalar,
değer yargıları, narsisizm v kuşkusuz
bizden olanlar saplantısı var!
@sufafy:
Veri tabanı cöp bilgi ile dolu bir beynin
üretken olması imkansızdır.
@sufafy:
Orijin anlamda yokluk; “varlıktan
soyunmak” demektir.
Varlık/Yokluk
http://blog.milliyet.com.tr/varlikyokluk/Blog/?BlogNo=436663 …
@AylinERK:
Öyle bir gün gelir ki, afiyet (rahatlık) on
cüz olur; dokuz cüz’ü, insanlardan
uzaklaşmakla, bir cüz’ü de susmakla
sağlanır.
HADİS
@AylinERK:
Aşk dediğin.. Ya Allah’tan gelmeli, Ya
Allah için olmalı, Ya da Allah’a
ulaştırmalı.. Yoksa yerle bir olmalı.. Hz.
Mevlana
@AylinERK:
Kalp sevmekten yorulmaz, sevene sebep
sorulmaz.
Hz.Mevlana
@AylinERK:
Sometimes things fall apart so that other
things can fall together.
My Renewed Mind

@beyzazapsu:
İslam İn The Golden Age - Session 1
How can I Understand Islam in the
21Century?
@AhmedHulusi& @MustafaCeceli
http://goo.gl/H5pbDV @Oprah
@beyzazapsu:
Gönül Çalamazsan Aşkın Sazını,Ne
Perdeye Dokun Ne Teli İncit.Eğer
Çekemezsen Gülün Nazını ,Ne Dikene
Dokun Ne Gülü İncit. Aşık Hüdai
@beyzazapsu:
Nasıl yani ortadan yok mu olacağız
aniden diyenlere :Yalnızca Allah ismi ile
işaret edilen Tek var .Bunu yaşayan ben
varım zannından arınır.
@ayhanmag:
Mustafa Ceceli'nin, Bülent Ersoy'a
hediye ettiği Kuran-ı Kerim Çözümü
isimli esere buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.ahmedhulusi.org/
@NurferNur:
Veri tabanında olmayan bir şey,
bilinmeyenin tanımıdır. Bilmediğini
kabul etmemek, inkar etmektir. İnkar;
EGO nun açığa çıkışıdır." TT
@NurferNur:
In every moment there is opportunity to
grow.
@NurferNur:
Observe your thoughts. Aware of what
U're thinking.
@NurferNur:
Dününü yarınları zan nedenler!
@Kasif0707071:
Bilgili olmak İnsanı alçakgönüllü,
bilgisizlik ise bencil yapar....
@haykavi:
Hür olan aldanmaz!...
https://www.youtube.com/watch?v=wen

xVPUXkGA&feature=youtube_gdata_pl
ayer …
@haykavi:
Ahmed Hulusi ve Kur'an Dağıtım
Ofisine tebrik Teşekkür Mektubu...
pic.twitter.com/k1Pi2EWBtn
@risaleinur2021:
ALLAH’SIZ EĞiTiM TERÖR ÜRETiR!
Ayrıntılar |> http://goo.gl/0X9iK9 :
ALLAH’SIZ EĞiTiM TERÖR ÜRETiR!
Ayrıntılar... http://on.fb.me/1d7IRxN
Retweeted by NERVO
@birsenkalali1:
Sevginin kudreti her an galip gelmekte!
@RudyTanzi:
Through epigenetics and neuroplasticity,
the fate of our genome and brain
depends on our thoughts, words, deeds,
and perspective.
@lale_tuncel:
Nane ve biberiyenin farelerde öğrenme
ve hafızayı olumlu etkilediği belirlendi.
http://ntvmsnbc.com
http://www.ntvmsnbc.com/id/25479951/
@ntv
@yaseminkutsi:
Her yaratılan belli sayıda Esma ile
programlanıp yaratılmştr Doğum anında
gökyüzündeki gezegenlerin konumuna
göre ilk açılımı yapar
@yaseminkutsi:
Her bir ismin sıfatını manasını alemlere
yaymakla görevli burçlar bu manaları
enerji yayımları olarak yayımlar
@yaseminkutsi:
Beyin açılımları(HOROSKOBUNUZA
GÖRE)bu yayınları alır ve(HUY
MİZAÇ YETENEK ) olarak yaşamda
kullanır
���
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İnsanların, darıldıktan sonra birbirlerinin
ayıplarını ve sırlarını söylemesi
münafıklık alametidir."
İmam Şafii
���
Bakmakla görmek, aşık olmakla sevmek
arasındaki fark? Diye sormuşlar hz. pire.
Cevaplamış; senin baktığına herkes
bakıyor; ama ya görebildiğini herkes
görebiliyor mu? Herkes aşık olabiliyor;
ama herkes senin gibi sevebiliyor mu?
Aralarındaki tek fark sensin.seni özel
kılan görebildiğini ve sevebildiğini
bilmektir.
Mevlânâ Hazretleri
Yaşam üzerine fazla geldiği zaman onu
zorlama,
biraz duraksa, neler olup bittiğine anlam
verme.
Mutlaka yanlış bir şey oldu ve
düşüncelerin ile
dileklerin aynı orantıda değildi ve
varlığın ile buluşamadı.
Sorun yok, sadece bekle.
Güneş doğacaktır, çimler yeşerecektir,
çiçekler açacaktır,
rüzgar esecektir ve yağmur yağacaktır,
zorlamaya gerek yoktur, olması gereken
kendiliğinden olur !
İzlemeye devam et, şahitlik güzeldir,
hem olayın dışındasındır hem de içinde,
o bir dengedir, o anlamlıdır, şahit ol,
tanık ol, olan ile bütünleş, güzellik
olanların içinden filizlenecektir;
zorlamaya gerek yoktur, olması gereken
kendiliğinden olur...!
Albert Einstein

You are pure Awareness.
You are not Awareness sometimes and
sometimes not Awareness.
The idea that you are only sometimes
awareness and sometimes not awareness
is itself an idea appearing in Awareness.
Be aware of this.
Mooji
���
#HergunYeni Bilgi
Harika 20 İllüstrasyon ile Dünyamızı
Anlamak
http://t.co/9UfaZDvsLG
Pazartesi gününe geçişten kısa bir
müddet sonra, saat 02.06'da Ay İkizlser
burcuna geçiyor. İletişimin hızlı akacağı
bir gün bizi bekliyor. Önemli haberler,
bilgi paylaşımları dikkat çekebilir. AyNeptün karesinin etkin olacağı sabah
saatlerinde yanlış bilgilendirilme,
yanıltılma, yanlış kararlar alma
eğiliminde olabiliriz. Önemli konuşma
ve yazışmaları biraz daha öğle saatlerine
ya da öğle sonrasındaki saatlere
alabiliriz. Ay-Uranüs altmışlığının etkin
olacağı akşam ve gece saatlerinde
tempo, hareket, heyecan ve motivasyon
yüksek olacak. Sürpriz ve yenilik getiren
haberlere açık saatlerdeyiz. Yeni bir
şeyler öğrenebilir, bilgimizi
paylaşabiliriz.
Öner Döşer
���
İstanbul haftaya soğuk başladı, gün
ortalarında 14-15 derecelere çıkar.
Güneş görülüyor ama öğleden sonra
bulutlar artar ve öğlen rüzgar sert eser.
Çarşambaya kadar sıcaklık 19-20
dereceyi bulacak.
Havayı Koklayan Adam

Ahmed Hulusi'ye mektuplar..

https://www.youtube.com/watch?v=uBOAxGKeok&feature=youtube_gdata_
player
"Why is 'x' the Unknown":
http://www.irtiqablog.com/2013/11/saturday-video-whyis-x-unknown.html
Yahudiler Mescid-i Aksa'da ibadete
hazırlanıyor
http://haber.rotahaber.com/yahudilermescidi-aksada-ibadetehazirlaniyor_417079.html
Taraf yazarı Yiğit Karaahmet'in Hz. Ali
skandalı
http://www.ensonhaber.com/tarafyazari-yigit-karaahmetin-hz-ali-skandali2013-11-17.html
Bedava ve eğlenceli şeyler listesi
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/251
42587.asp
İstanbul'da 16 saat su yok!
http://www.haberturk.com/yasam/haber/
895338-istanbulda-16-saat-su-yok
Polislere sigara içme yasağı geliyor!
http://www.haberturk.com/saglik/haber/
895228-polislere-sigara-icme-yasagigeliyor
Şaşırtan gelecek tahminleri!
http://www.veteknoloji.com/sasirtangelecek-tahminleri-68962-10-0.html
Facebook'un sonu geliyor!
http://www.veteknoloji.com/facebookun-sonu-geliyor-68989-1-0.html
iPhone’a kağıttan klavye!
http://www.veteknoloji.com/iphone8217
a-kagittan-klavye-68988-5-0.html
�
Münir Nurettin SELÇUK - Ateş-i Suzanı Firkat Yaktı Cism-ü Cânımı

http://www.youtube.com/watch?v=881
Mzs0acrc
� �
http://www.okyanusum.com/
http://sufizmveinsan.com/
http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/k
asimayi2013.html

