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BismillahirRahmanirRahıym

Halanız hurmaya hizmet ediniz. Muhakkak o, babanız Hz. Adem’in toprağının
fazlasından yaratıldı. (HADİS-İ ŞERİF)
���

@AhmedHulusi: Kur'an, tanrısına tapınarak avunana, hakikati olan "Allah"
esmasını fark edip, gereğini yaşaması için gelmiştir. Bunu düşünenen yok mu
hala?

@AhmedHulusi: Beynin, Allah irade ve kudretinin açığa çıkış merkezidir! İnan,
güven ve şüphe duymadan uygula. Göreceksin ki başarmışsın.

@AhmedHulusi: Your brain is the manifestation centre of Allah's will and
power! Believe, trust and apply without doubt. You will succeed.
���

@AhmedHulusi: Beynin, göze GÖRE, ettir; mikroskopa göre nöron; bilimsel bakışa
göre wave(bilgi/data dalgası); kuantum potansiyel; tasavvufa göre "el Esma"

@AhmedHulusi: Your brain is flesh according to your eyes; neurons to a
microscope; waves of data to science; the quantum potential; &'the Names' to
Sufism

@AhmedHulusi: 34. AS-SABA - Decoding The QURAN http://t.co/seRKiIUhWB
��✨

Decoding The QURAN..
http://www.ahmedhulusi.org/en/quran/

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ
http://www.ahmedhulusi.org/kuran/
���

http://www.ahmedhulusi.org/tr/

http://www.ahmedhulusi.org/en/
❤ ❤❤

Siber Alemden...�

CEMO@Gulmisalim: Depresyon,hakikatina imanını yitirip;beşerin çaresizliği
girdabında nefes alamama halinin adıdır.

CEMO retweetledi
@DosttanDostlara: Yaşam, üzülerek israf edilmeyecek kadar değerli sermayedir.
A.H.

@GeErgen: Hesabim hacklenmiş. Hangi densiz ne halt katiştiriyorsa benimle,
ayagina dolaşsin onun hayat... Ki, dogrular şaşmaz zaten!! Entrikacilar!!

@haykavi: Yönetimi mi

protesto??

Futbolculardan 3 Temmuz protestosu! http://t.co/Od9FVXJA7P

@haykavi: Wow...

Hz. Muhammed Türkçe Olimpiyatlarına katıldı! http://t.co/pqM5WZTZmI

@haykavi: Aman CNN BBC dikkat ... http://t.co/OIzjNkxlJK

@haykavi: Tolga Zengin
Mert delikanlı

http://t.co/zBCb3W80UH

@DoganCuceloglu: Bir olayı, kişiyi yargılamadan değerlendirmek mümkün mü?
http://t.co/Kmakru8I7e
〰〰〰

Özgürlük yoksa herşey mübahtır demeyin. Gerçek özgürlüğü arayın.
Ahmed F. YÜKSEL
���

BİR PADİŞAHIN HİLMİNE DAİR HİKÂYE
http://blog.milliyet.com.tr/bir-padisah-in-hilmine-dair-hikye/Blog/?BlogNo=420593
~~~

BİR PADİŞAHIN HİLMİNE DAİR HİKÂYE
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/bir-padisahin-hilmine-dair-hikye-26440
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Duadan bıkkınlık göstermeyiniz. Çünkü dua ile beraber olan hiç kimse helak
olmamıştır.
Hz. Ali. (r.a.)
���

Dile gerek yok, sessizliğim sana beyândır.. Söze lüzum yok, susuşum sana
kelâmdır... Kelâma ihtiyaç yok, aşk sana figândır...
Şems-i Tebrîzi
♦♦♦

"Dünyadasın. Bunun tedavisi yok."
Samuel Beckett
��✨

2013 Temmuz Ayı Karakteristikleri
http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/temmuzayi2013.html
���

Bilimsel Makaleler
Geceleri flaşla çekilen fotoğraflarda genellikle gözler kırmızı çıkar...

>Peki fotoğraftaki güzelliği bozan bu olay nasıl olur?

>Niçin her zaman olmaz?

>Niçin gündüzleri flaşla çekilen fotoğraflarda olmaz?

Gözümüz iç içe geçmiş üç tabakadan oluşur…

En dışarıdaki gözümüzü koruyan ve göz akı da denilen sert tabakadır. İkincisi,
kan damarlarından meydana gelmiş ve ortasında göz bebeğinin bulunduğu damar
tabakadı. Bu damarlar sayesinde fazla ışıkta göz bebeğimiz küçülür, karanlıkta
ise daha çok ışık alabilmek için büyür ama bu hareketi oldukça yavaş yapar.
Üçüncü tabaka da retina adı verilen, ışığa duyarlı kılcal damar ağlarından
oluşan ağ tabakasıdır.

Köpek, kedi, geyik, karaca gibi hayvanların gözlerinin arkasında, yani
retinalarında ayna gibi, yansıtıcı özel bir tabaka vardır. Eğer karanlıkta
gözlerine el lambası veya araba farı gibi bir ışık tutarsanız, bu ışık
gözlerinin içinden yansır ve gözleri karanlıkta pırıl pırıl parlar. İnsanların
gözlerinin retinasında ise böyle bir yansıtıcı tabaka yoktur.

Fotoğraf makinesinin flaşı çok kısa bir zamanda çok kuvvetli bir ışık verir.
Gözbebeğimiz ise bu kadar kısa zamanda küçülmeye fırsat bulamaz. Işık doğrudan
retinaya ulaşır ve oradan da doğrudan kılcal damarların görüntüsü yansır. İşte
flaşla çekilen fotoğraflarda görülen bu kırmızılık retina tabakasındaki kılcal
damarların görüntüsüdür.
���

İstanbul bugün de sabah serin, gündüz 27 derece. Yarın rüzgar tekrar
sertleşiyor, yağış ihtimali var. Ama etkin bir yağış yok, kısa süreli ve yerel
geçişler şeklinde. H.sonu bol güneş ve 30'lar var.
Havayı Koklayan Adam
☀�☁

Karanlık Madde ve Karanlık Enerji

Görünür evren dâhil, toprak, Güneş, diğer yıldız ve galaksiler, proton, nötron
ve elektronlardan oluşmuş atomlardan meydana gelir.
http://t.co/na3ebf1bA3

Bilinç altımda kim dolaşıyor
...Beynin bazı zaaflarını kullanarak. Süreci şöyle anlatayım. Beynimizdeki
limbik sistemin (Duygularımızın, anlık tepkisel davranışlarımızın kontrol
merkezi) çok önemli bir parçası amigdala. Bilinçaltı mesajlar, bu bölgeyi
etkileyip, uyarıyor....
http://www.tempodergisi.com.tr/haberdetay/57763.aspx

Microsoft’tan hislerinizi okuyan yazılım Yazılım devi Microsoft, akıllı
telefonlarını diğer markalardan farklılaştıracak yazılımlar geliştirmenin
peşinde. Teknoloji dünyasına düşen iddialara göre, Microsoft kullanıcısının
ruh halini tespit eden ve bu bilgiyi sosyal medyada paylaşan bir yazılım
üzerinde çalışıyor.
http://t.co/HQaIJJfh7U

Ananas ve ananasın faydaları...
Pürüzsüz bir cilt için, demir;
Güçlü saç-tırnak ve cilt için, kalsiyum; sağlıklı cilt ve göz için, vitamin A;
hücrelerin çoğalmasını sağladığı için, vitamin B ve cilt deki kollagen oluşumu
için vitamin C içeriyor.
http://iksir.wordpress.com/2008/09/17/ananas-ve-ananasin-faydalari/

'Huzursuz bacağı' ciddiye alın!
Otururken ya da uzanırken bacakları hareket ettirme ihtiyacı ile kendini
gösteren, karıncalanma, yanma ve ağrı şikayetine yol açan huzursuz bacak
sendromu toplumun %2 ile 15’ini etkiliyor.
http://t.co/EvlYnMdhpi

