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@AhmedHulusi:Korkun, yaşayacağını 

algılamandan ileri gelir! "Korktuğunuz 

başınıza gelmeden ölmezsiniz" uyarısını 

anlayın artık! Veli de korku olmaz. 

@AnlaArtk:Reha Muhtar,  Vatan'da 

Ahmed Hulusi'den alıntıladı.   

3. Gün: http://t.co/1vb9FfBKKt 

@AhmedHulusi aracılığıyla 

@AhmedHulusi:Allah creates various 

tastes with His Names & forms taste 

buds accordingly, one who gains insight 

to the secret will 'taste' not 'criticise' 

@AhmedHulusi:Allah farklı lezzetler 

yaratmış Esmasıyla, onlara göre de farklı 

damakları oluşturmuştur. Sırra ermiş 

olan eleştirmez damakları; tadını alır 

@AhmedHulusi:Beş duyu organıyla 

göremediğimiz hayatİki gündür Ahmed 

Hulusi’nin Tek’in Seyri isimli 

kitabınıReha Muhtar yazdi.. 

http://t.co/pKhxxuxC8f 

@AhmedHulusi: #MustafaCeceli Sordu, 

@AhmedHulusi Yanıtladı #8 - #İslam'ı 

Anlamak ve 

Yaşamakhttp://t.co/9TG3C5QNhf 

                 

Mustafa Ceceli sordu, Ahmed Hulûsi 

yanıtladı #8- İslam'ı Anlamak ve 

Yaşamak 

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

ceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-8-

islami-anlamak-ve-yasamak-40608 

                 

Felsefe ve İnsan 

http://blog.milliyet.com.tr/felsefe-ve-

insan/Blog/?BlogNo=438067 

                ��� 

“Kızıp sinirlenmek ve Allah’ı inkar...” 
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Ahmed Hulusi; tasavvuf ve Deepak 

Chopra ... 

Reha Muhtar yazdı...  

http://t.co/cvYpWP51iE 

                 

Siber Alemden... 

@sufafy: Davranışlarımız ve verdigimiz 

tepkiler direk olarak tüm genetik 

yapımızı ve beyin sağlığımızı etkiler.  

Dr. Rudy Tanzi 

@sufafy: Orijine dair hissettiklerini akıl 

yolunu kullanarak  process eden kişiden  

isabetli çıktılar oluşur 

FELSEFE v İNSAN  

http://t.co/7ZCYcxhi16 

@sufafy:Bağışlamak ruhu ozgürleştirir 

ve korkuyu ortadan kaldırır. Morgan 

Freeman 

@sufafy: Şampiyonlar ligine Türk 

futbolcuları ile çık, hentbol skoru bekle. 

VERMEYİNCE MABUD NEYLESIN 

SULTAN MAHMUD. 

@newsoy:"Kur’an Arapca gelmistir. 

Yazili metni okumakla bu is olsaydi tum 

arapca bilenler simdi velayetin kemalati 

ile yasiyor olurlardi."  A.H. 

@newsoy:Allâh seni kimlerle bir arada 

bulunduruyor ne ile meşgûl ediyorsa, 

onda ne amaç için yaratıldığının müjdesi 

veya felaket haberi var. A.H. 

@newsoy:http://t.co/aKi5skxHLC 

@AylinERK:If you could just fully 

deeply realize you know nothing, you 're 

nothing and you have nothing. Then 

you'll understand everything,realize you 

already have everything and that you are 

ONE with everything. Brian Piergrossi 
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@AylinERK:Düşünüyorum da..Kendini 

affetmek, kendinden kendine olan 

akıştaki tıkanıklıkları açmak, yeni 

açılımlara yol vermek olsa gerek.. 

@AylinERK:Düşünüyorum da..neden?, 

niçin'i? sistemi anlamak için kullanmak 

ayrı,kabul edemediklerine reaksiyon 

şeklinde kullanmak ayrı olsa gerek.. 

@nlhal:Epifiz ...http://t.co/j8RCjJJut3 

@NurferNur:Her kriz aslında bir 

fırsattır.. Karşınıza çıkan sizce 

zorluk,engel gibi olumsuz şekilde her 

durum, düşünce aslında sizi 

sevgiye,yaklaştırır 

@NurferNur:Meeting the unexpected in 

life often creates a gap in habitual 

thought. The mind will stop running 

along its usual grooves if you can learn 

to rest in that space, you will connect 

with something greater than yourself.  

@birsenkalali1: 

Vel 'asri;Yemin ederim O Asra (içinde 

akıp giden insan ömrüne) ki,İnnel İnsâne 

le fiy husrin;Muhakkak ki insan, hüsran 

içindedir!ASR 

@hunervin:İki mason - Ergün Diler - 

Takvim http://t.co/a6aftaj66U @takvim 

aracılığıyla 

@DoganCuceloglu:İnsan yetiştirmek 

için önce yetiimiş insana ihtiyaç var. 

Bence çözülmesi gereken temel düğüm 

bu. 
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Namaz her temiz kişinin ALLAH'a 

yaklaşmasıdır..  

Hz.Ali (r.a.) 

                   

http://t.co/j8RCjJJut3
http://t.co/a6aftaj66U


Allah'a sığınmaktan daha iyi bir kale 

yoktur; o kaleyi kendine yurt edin.  

Mevlâna 

                   

İnsanlar başaklara benzerler, içleri 

boşken başları havadadır, içleri doldukça 

eğilirler.  

Montaigne 

                   

Daha cesurum artık! 

Keşke dememek için çabalıyorum... 

İçimde büyütmüyorum hiçbir şeyi, Çok 

umursamıyorum. 

Ve çok anlam yüklemiyorum hiçbir 

şeye. 

Giderken benle başlayan cümleleri 

dinlemiyorum bile, 

Sadece tek bir cümle söylüyorum; 

"Herşeyin Hayırlısı" 

(Alıntı) 

                   

#HergunYeni Bilgi 

Sınırsız internetin olabilir. Sınırsız 

Zamanın var mı...  

http://t.co/PGZ4EIOL2B 

                   

Perşembe günü boyunca Ay Terazi 

burcunda ilerliyor. İlişkilerde ve bireysel 

davranışlarımızda denge yakalama 

arzusunda olacağımız bir gündeyiz. Ay-

Güneş altmışlığının etkin olacağı öğle 

öncesi saatlerde bu arzumuzu 

gerçekleştirmemiz daha kolay olacak. 

Gerek özel ve gerekse sosyal 

ilişkilerimizde güzel gelişmeler 

yakalayabiliriz. Ay-Uranüs karşıtlığının 

ve Ay-Plüton karesinin etkin olacağı 

öğle sonrası ve akşam saatlerinde ise 

aradığımız dengeyi ve huzuru 

sağlamakta zorlanabiliriz. Şartları 

zorlamasak isabet ederiz bu saatlerde. 

Sabah saatlerinden itibaren etkin olacak 

Merkür-Venüs ve Merkür-Jüpiter 

uyumlu açıları, her türlü konuşma, 

yazışma, anlaşma ve kararlar açısından 

güzel bir zaman aralığında olduğumuzu 

http://t.co/PGZ4EIOL2B


gösteriyor. Öğleye kadar çok etkin 

olacak bu olumlu atmosferi 

değerlendirebiliriz. Öğle saatlerinden 

itibaren etkinleşecek Venüs-Jüpiter 

karşıtlığı, ilişkilerimizde, yeme içme ve 

harcamalarımızla ilgili konularda 

aşırılıklardan ve abartılardan uzak 

durmamız gerektiğini gösteriyor. 

Öner Döşer 

                  ��� 

İstanbul kıyafetlerini kalıncalarından tut. 

9 derecenin üzerine eklenen rüzgar bir 

kat daha usutur. Yarın yağış yok denecek 

kadar az, güneş görülür. C.tesi güneş var 

ama 10 dereceyi aşmaz.  

Havayı Koklayan Adam  

                  � 

En iyi insansı robot görücüye çıktı 

http://onedio.com/haber/en-iyi-insansi-

robot-gorucuye-cikti--210517 

İlaçlardaki yüksek tuz oranı 'sağlık 

tehdidi' 

http://m.bbc.co.uk/turkce/haberler/2013/

11/131127_tuz 

Kişilik yapısı stres kontrolünde önemli 

http://wap.ntvmsnbc.com/Haber/Goster/

25481474 

Instagram Facebook'a mı dönüşüyor? 

http://m.haberturk.com/teknoloji/haber/8

97855-instagram-facebooka-mi-

donusuyor 

"Ego"yu yönetmek.. 

http://duygusalsermaye.com/ego-yu-

yonetmek/#more-2573 

Kahve içmek için 13 bilimsel neden 

http://fotogaleri.ntvmsnbc.com/kahve-

icmek-icin-13-bilimsel-

neden.html?position=12 

�  

"İstanbul Pirleri- Hz.Pir Şeyh Ebul Vefa- 

Derviş Olayım Dersen.wmv"  

https://www.youtube.com/watch?v=33k
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http://www.okyanusum.com/ 

http://sufizmveinsan.com/ 

http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/k

asimayi2013.html 

http://www.okyanusum.com/
http://sufizmveinsan.com/
http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/kasimayi2013.html
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