
 
24/11/2013, PAZAR 

@AhmedHulusi: He created #man & #jinn so 

that they may be in service. And all are, at 

every instance, in service to the Names 

whether #consciously or not. 

@AhmedHulusi: #MustafaCeceli Sordu, 

@AhmedHulusi Yanıtladı #7 - B Sırrı 

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

ceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-7-b- 

sirri.htm …  

 

Mustafa Ceceli sordu, Ahmed Hulûsi 

yanıtladı #7 - B Sırrı 

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

sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-7-b-sirri-40238  

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 

 

KUR'ÂN MUCİZESİDİR YAŞADIĞIMIZ 

"ALTIN ÇAĞ" 

http://blog.milliyet.com.tr/kur-an- 
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mucizesidir-yasadigimiz--altin-cag- 

/Blog/?BlogNo=432393 

 

Siber Alemden... 

@sufafy: Ayna denen eşyanın bakanı 

göstermesi yanında bir işlevi de, "üzüm üzüme 

baka baka kararır" misali uyum icinde olanları 

yansıtmasıdır. 

@sufafy: İnsanın bir ömür birlikte olacağı birini 

seçmesi bir yaşama tercihidir. 

 

@sufafy: Bilgiyle öğünmek, bilgisizliğin 

işaretidir. 

@sufafy: İnsan düşünce ile görür ve duyar. 

Epiharmus 

@newsoy: Kur’anda onerilen namaz degil, 

"salat" tir /rabbe yonelistir. Daimilik 

kazandiginda sen yok olursun, elinde tutan, 

dilinde konusan O olur!. 

@AylinERK: Filtresiz yaşam ortaya 

koyabilmek..işte bütün mesele bu..korkmadan, 

dürüstçe,"herkes ne düşünürden" geçerek.. 

işte bütün mesele bu.. 

@AylinERK: Derler ki.. olayları derinine 

OKUyamayan, gördüğünün ötesine 

geçemeyen, derine inemeyen, sığ sularda 

boğulmaya mahkum olurmuş.. 

@AylinERK: Brain Mechanics and Quantum 

Potential and more great videos 

@AhmedHulusi 

http://www.ahmedhulusi.org/en/videos/@Docto

r_Quantum 

@AylinERK: Şükür etmedikten sonra 

dünyaları yesen ne fayda! Şükür'le başladıktan 

sonra; bir kuru ekmek değmez mi dünyalara.. 

Şems-i Tebrizi 

http://www.ahmedhulusi.org/en/videos/


@beyzazapsu: Kabrinden çıkan Kabir 

azabından kurtulur. 

@beyzazapsu: Plank Uydusunun yeni buluşu: 

Büyük Patlama (Big Bang )Teorisi doğru 

olmayabilir ! 

http://okyanusum.com/belgesel/plank-uydusu/ 

… 

@beyzazapsu: Sen ve Ben yokuz sadece 

gözlemci var. http://goo.gl/9mfXZV @Nebuch 

@NurferNur: Turizmde Farklılık..... Yenilik..... 

Yenilenmenin Farkındalığı ile... 

pic.twitter.com/rzBzMr1T1i 

@NurferNur: Choose to listen to your inner 

voice, not the random opinions of others. 

Choose to live by #CHOICE and not #chance. 

What is your #choice? 

@NurferNur: Forgiveness is the most 

powerful thing U can do for yourself on the 

spiritual path. 

@NurferNur: Everything depends on YOUR 

perspective, and your #perspective depends 

upon your state of #consciousness. 

@NurferNur: pic.twitter.com/QUhjiu3O8J 

@GSaslos: "Verdiğin her şey, senin olur..." 

Hz. Mevlana 

 

@birsenkalali1: Yüzde nuru istedim, onu gece 

namazında buldum. İMAM CAFERİ SADIK 

@birsenkalali1: Samimiyetle gerçeği talep 

eden önyargısız yönelir! 

@birsenkalali1: Galaxy S5'ten süper özellik! 

http://bit.ly/1dnnxEp 

@haykavi: Güzel birgünde Ahmed Hulusi'nin 

ingilizce eserleri Dünya İnsanlarına ücretsiz 

olarak dağıtılıyor SultanAhmette... 

pic.twitter.com/IzgJL8gh5U 

@hunervin: pic.twitter.com/LClKB5HLG4 
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@BunyaminSurmeli: Ege'de dun sel, dolu, 

firtina hepsi bir aradaydi. Sali bir sel ve dolu 

dalgasi daha geliyor, DİKKAT! Marmara'da da 

su baskinlari olabilir...  

 

 
 

CÜNEYDİN TEVAZUU, HİLMİ 
HAKKINDA HİKÂYE  

Ahmed F. Yüksel 
 

 

 

 

 

"Gören göze karanlık perde olamaz; Görmek 

istemeyen göze ışık ne yapsın..?"  

Hz. Ali 

 

"Sevgi gelince tüm eksiklikler biter." 

Yumus Emre 

 

"En güzel gün, 

farkında olduğumuz gündür, 

mevsimlerin, ağaçların, 

çimenlerin 
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yürüdüğümüz yolun… 

deniz mavidir, çimen yeşil, 

bulutlar beyazdır," (yazının devamı...) 

 

"#HergunYeni Bilgi 

http://t.co/QbKzb66WJ3 

 

"Pazar günü boyunca Ay Aslan burcunda 

ilerliyor. Bir gün öncesine nazaran biraz daha 

zorlu bir gündeyiz. Sabah saatlerinde etkin 

olacak Ay-Merkür karesi ve Ay-Satürn karesi, 

duygularımızı ifade etmekte zorlanacağımızı 

gösteriyor. Kendimizi depresif ve engellenmiş 

hissedebiliriz. Öğle saatlerine doğru bu etkileri 

nispeten azalmış olacak. Gün boyunca etkin 

olacak Güneş-Neptün karesi, yön belirlemekte 

zorlanacağımızı, kararsızlık çekeceğimizi 

gösteriyor. Hayal gücümüz aktif çalışacak. 

Egomuzu bir kenara koyup, fedakarlık 

yapmamız, tevazu göstermemiz gerekebilir. 

Erkek figürleriyle ilişkilerde hayal kırıklığı ve 

yanılgı riski var, dikkat!" 

Öner Döşer  

 

İstanbul'da davetkar bir hava var, 

güneş bolca görülüyor, sıcaklık 

20 dereceyi buluyor. Böyle 

sürecek mi? Hayır. Yarın ve salı 

sağanak var. Perşembeye kadar da 10 

derecenin altına iner. Havayı Koklayan Adam  

Havayı Koklayan Adam 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz... 

http://sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/enguzelgun.html
http://t.co/QbKzb66WJ3


- Decoding The QURAN.. 

- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ " 

- "İki öğün beslenmek ömrümüzü uzatıyor" 

- Ara öğün obeziteye davetiye 

- İki öğün yiyin üçüncü öğün hastalıktır! 

- Karaciğeriniz Beyninizi Yiyor Olabilir! 

- Deepak Chopra: Use your mind to save your 

life 

- Meaningful Weight Loss: 7 Things We 

Learned From Deepak Chopra's New Book 

- Minicik bir yaralanmadan bile ölecek miyiz?  

- Depresyon yaşlanmayı hızlandırıyor  

- Snapdragon 805 ile işlemcide çıta yükseliyor 

- Plank Uydusu 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 

http://www.ahmedhulusi.org/en/quran/
http://www.ahmedhulusi.org/kuran/
http://www.sabah.com.tr/Saglik/2011/10/12/iki-ogun-beslenmek-omrumuzu-uzatiyor
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http://okyanusum.com/genel/9396/
http://www.cbsnews.com/news/deepak-chopra-use-your-mind-to-save-your-life/
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