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@AhmedHulusi: @mustafaceceli Sordu,
@AhmedHulusi Yanıtladı #6 - #İbadet Nedir?
http://www.ahmedhulusi.org/video/mustafacecelisordu-ahmed-hulusi-yanitladi-6-ibadetnedir.htm …

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...
@sufafy: Tasavvuf kırmak degil kırılmamaktır.
Atasay Kamer
@sufafy: İbni Mesud'dan. "Kıyamet günü,
insanlar arasında ilk sorgulanıp hükmü
verilecek şey, kandır." Nesai/Tahrim
@newsoy: Beyindeki "ben" virusu, anti virusle
temizlenirse, "kaldir kendini aradan" hukmu ile
sadece yaradan kalir. 'ben' kalkinca da
cehennem biter.
@AylinERK: Ayna diyip geçme.. Sırlıdır o
ayna.. Sırrı arkasında.. Sırdır yansıtan, sırdır
anlatan Seni sana...
@AylinERK: Bütün hastalıkların kaynağı,
birbiri üstüne yemek yemektir. [Camiüssağir
1:532, No:1087]
@AylinERK: 40.81 (Allâh) size işaretlerini
gösteriyor. Allâh'ın işaretlerinin hangisini inkâr
ediyorsunuz! #kuran @AhmedHulusi
http://www.ahmedhulusi.org
@Felsefe_Klubu: ''Düşünceye gem vurmak,
zihne gem vurmak gibidir. Bu ise rüzgarı
zaptetmekten de zordur.'' // Gandhi \\
pic.twitter.com/JuFWRONTD4 Retweeted by
Serpil Efeoglu
@beyzazapsu: İnsan sürü değildir.
Sürüdekiler birbirlerinin davranışlarını taklıt
ederek yaşarlar.
@beyzazapsu: Kendini bilmeyen , taşıdığı
emaneti de bilmez.
@DrWeil: Can Wi-Fi be harmful?
http://weil.ws/1aBT6Wz Retweeted by beyza
zapsu

@NurferNur: İnciyi istiyorsan Denizin dibine
dalmayı bileceksin....
@NurferNur: Ego bir buzdağıdır.Onu erit.Onu
derin sevginin içinde erit,böylelikle o kaybolsun
ve sen okyanusun parçası haline gel.
#OshoQuotes @GeErgen
@NurferNur: You'll be surprised to know how
far you can go from the point where you
thought it was the end." ~DavidRoads
@NurferNur: If we are not mindful, the ego
steps in to create the illusions in which most of
us participate. ~Stevenhairfield
@birsenkalali1:
http://www.ahmedhulusi.org/en/articles/love.ht
ml …
@haykavi: Fazıl Say
https://www.youtube.com/watch?v
=53angzfvABw&feature=youtube_gdata_playe
r…
Ahmed HULUSİ İnsanın Hakikati Nedir?
http://tumkitaplar.org/find/default.asp?KA=0&S
ub=
1&chk_BKD=&chk_TMK=&chk_HPI=0&txtFind
=&cmb_Kitaplar=&SubID=176 …
@haykavi:
http://www.internethaber.com/cemaatmuhalefet-ederse-yikim-olur-607966h.htm …
Resulullah varisleri ve siyaset hakkında
Ahmed Hulusi ne diyor:
pic.twitter.com/C7FWrMQ8Ff
@yenileyicibakis: Besmele çekilmez!
Besmele yaşanır!
Besmeleyi yaşayan kendisi!olur işte Salât bunu
yaşamaktır
Üstad @AhmedHulusi

@karamellasekeri17 Nov: İstemediğin bir şey,
istediğin bir şeye kavuşturabilir..sen
bilemezsin.. Retweeted by Anla Artık
@Oprah_World: People will forget what you
said, people will forget what you did, but
people will never forget how you made them
feel. Retweeted by @birsenkalali

Yokluk-Varlık
Ahmed F. Yüksel

"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. Ay-Neptün 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

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- Decoding The QURAN..
- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ "
- "Ahmed Hulusi'ye mektuplar..
- "Why is 'x' the Unknown":
- Yahudiler Mescid-i Aksa'da ibadete
hazırlanıyor
- Taraf yazarı Yiğit Karaahmet'in Hz. Ali
skandalı
- Bedava ve eğlenceli şeyler listesi
- İstanbul'da 16 saat su yok!
- Polislere sigara içme yasağı geliyor!
- Şaşırtan gelecek tahminleri!
- Facebook'un sonu geliyor!

- iPhone’a kağıttan klavye!
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

