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BismillahirRahmanirRahıym

Herşeyin bir cilacılayıcısı vardır. İnsanın
cilacılayıcısı da Kur'an'dır.
Hadis

@AhmedHulusi: Batıdaki en son bilimsel
bakış ve varlığın tekliği düşüncelerini,
beyin çalışma bulgularını
http://t.co/6vELHJ8aEg sitesinden
izleyiniz
••••••
@AhmedHulusi: Cehennem kendini ET
beyinli sananlarin hâli ve gelecegidir.
Öyle olmadigini fark ettiklerinde iş işten
geçmis olacak. @okyanusum
"Nefsini bilen Rabbini bilir" deki "nefs"in
günümüzdeki tercümesi "beyin"dir.
"Beyin"in derinliğini öğrenmek için
http://t.co/6vELHJ8aEg ...
"İnsan", Rahman sûreti üzere
yaratılmıştır(hadis). Rahman sureti
demek beyindeki Esmaül hüsna
potansiyeli demektir. İnsan/beyin
ölümsüzdür!
Beyin ölümü TADAR ve bedensiz yaşama
devam eder bilgi tabanının oluşturduğu
dünyasıNda(kabrinde) mahşere kadar.
Rabbın beyninin hakikatıdır!

@AhmedHulusi: Hell is the current and
future state of those (brains) perceiving
themselves as flesh. When they realize it
isn't so, it will be too late.
In "He who knows his consciousness
knows his Rabb", the said consciousness
is in fact the brain. To know more:
http://t.co/pVhw41gwNn

Hadith:Man is created in the likeness of
the Rahman."Likeness of Rahman" is the
potential of the names of Allah in the
brain, and is eternal
The brain remains in the world created
by its database from when it TASTES
death until judgement day.Your Rabb is
the reality of your brain!
••••••
@AhmedHulusi: 61. AS-SAFF - Decoding
The QURAN
http://t.co/q40TjV5KX4
@AhmedHulusi: 60. AL-MUMTAHINA Decoding The QURAN
http://t.co/qfUq0vVNFE
@AhmedHulusi: 59. AL-HASHR Decoding The QURAN
http://t.co/ScneAtKUMV
���
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...
@Gulmisalim: Duam: Allah'ım habibin
Resulullah hakkı için, sonunda pişmanlık
duyacağım her davranış ve düşünceden
koru bu kulunu.
@newsoy: "Dünyamızda açığa çıkanlara
kıyasla Allah'ın azametini düşünmemiz,
bok böceğinin, cennetini yaratan Allah'ı,
bilmesine benzer."

Sübhanallah!
@sufafy: İnsanoğlu cehennemde
yapayalnız v çaresizdir.
@beyzazapsu: Aşığın gözleri sevdiğinden
başkasını görmez.

Görmezlikten, bilmezlikten gelir
seyreden.
Ahmed F. Yüksel

Deve Mucizesi
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/devemucizesi-28371
Şunun, bunun ayıplarından kaçmayan,
cefayı düşünmeyen âşığın hikâyesi
http://blog.milliyet.com.tr/sunun-bunun-ayiplarindan-kacmayan--cefayidusunmeyen--sikinhikayesi/Blog/?BlogNo=423076
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Allahım özümdeki hakikat neyse bana
onu yasamayı nasip et, bu hakikati
İZHAR ettiğin yaşayanların hallerini
ilmini bende'de
açığa çıkart onunla arama girecek
DÜNYEVİ değerlerden beni beraat
ettir.FİYSEBİLLAH YAŞAYANLARIN haliyle
yaşat...

Küsmek ve darılmak için bahaneler
aramak yerine, sevmek ve sevilmek için
çareler arayın.
Hz.Mevlana

Başarılı olmak için
Bu Sözlerden Tamamen Vazgeçin:
Yapamam
inanmıyorum
Zamanım yok.
Belki
Acaba
Korkuyorum
Olanaksız
Eğer
Bilmiyorum
Daha önce hep kaybettim.
Sonra
Yukarıdaki sözcükler yerine aşağıdaki
sözcükleri kullanın:
Yapabilirim
İnanıyorum
Zaman yaratacağım
Kesinlikle
Mutlaka
Kendime güveniyorum
İnanırsam her şey mümkündür
Yapacağım
Öğreneceğim
Bu sefer kazanacağım
Şimdi, şu an

"Zamanınız kısıtlı! Bu yüzden başka
insanların gürültüsünün kendi kalbinizin
sesini duymanızı engellemesine izin
vermeyin."
Steve Jobs
���
DNA Sözcüklerden ve Frekanslardan
Etkileniyor
http://www.okyanusum.com/belgesel/d
na_etkileniyor.html
Fizikçiler evrenin dev bir beyin
olduğuna ilişkin ipuçları buldular
http://www.okyanusum.com/belgesel/d
ev_beyin.html

DÜNYA 1 BUÇUK MİLYAR KİLOMETRE
UZAKLIKTAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
http://webtv.hurriyet.com.tr/2/52631/2
4077497/1/dunya-1-bucuk-milyarkilometre-uzakliktan-boylegoruntulendi.aspx
Besmeleye hasrettik
"Eski Ramazanlar daha mı iyi ?"
http://www.internethaber.com/besmel
eye-hasrettik-562629h.htm
Evlilik ve zenginlik isteyen bu esmayı
zikretsin!
"Esmaların Gizli Hazinesi" adlı kitabın
yazarı Nilda Ferhan Efeçınar, esmaların
gizemini ve zikir çekmenin sonsuz
faydalarını İnternethaber'e anlattı.
http://www.internethaber.com/evlilikve-zenginlik-isteyen-bu-esmayizikretsin-562576h.htm
iPhone yolun sonuna mı geldi?
Android ve IOS savaşında son durum...
Bir dünya markası olarak adını duyuran
Appleson zamanlarda kötü bir gidişat
yaşıyor. İPhoneile akıllı telefon
piyasasını şekillendiren şirketi,
Android'in yükselişi karşısında kötü
günler bekliyor.
http://ekonomi.haberturk.com/teknoloj
i/haber/863144-iphone-yolun-sonunami-geldi
Teravih namazı diye bir şey yok!
Süleymaniye Vakfı başkanı Prof.
Abdülaziz Bayındır imsak vakitleriyle ilgili
çıkışının ardından şimdi de teravih
namazıyla gündeme geldi.
http://www.internethaber.com/teravihnamazi-diye-bir-sey-yok-563417h.htm
Yunuslar birbirlerini ismiyle çağırıyor!
http://www.internethaber.com/yunusla
r-birbirlerini-ismiyle-cagiriyor563545h.htm

Sow ile Yanal'ın oruç anlaşması
http://spor.internethaber.com/spor/sup
er-lig/sow-ile-yanalin-oruc-anlasmasi167276.html
Ramazan ayında iftar sofralarının
baştacı, mucize meyve hurma, insanlara
şifa kaynağı oluyor.
http://www.internethaber.com/hurmatam-bir-sifa-kaynagi-562741h.htm
••••••
�
Tanrım Dert Vermesin (Gökhan Tepe)
http://m.youtube.com/watch?feature=
plpp&v=SrKtmWJt8c0
••••••
http://www.okyanusum.com/
http://sufizmveinsan.com/
http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm
/temmuzayi2013.html
••••••
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Çarşamba günü boyunca Ay Kova
burcunda ve boşlukta ilerliyor. Gün
boyunca belirsizlik ve kararsızlık enerjisi
hakim olabilir. Şartlar netleşmeyebilir.
Olaylara yön vermek için çok fazla
şartları zorlamamak, endişe ve tasadan
uzak, ilahi plana güvenerek akışta
kalmak isabetli olabilir böyle bir günde.
Böylelikle umduğumuzdan kolay
ilerleyebilir. Başkalarına yardım ve fayda
üretmek, insanlığa hizmet
edebileceğimiz işlere yönelmek açısında
çok güzel bir gündeyiz. Ve egomuzu
aşabileceğimiz testlerden geçeceğimiz,
fedakarlık isteyen bir gün bu. Zihinsel
aktivitelere de yönelebiliriz. Toplumsal iş

ve projeler ön planda olacak. Gece
21:22'de Ay Balık burcuna geçiyor.
Maneviyat ve ruhsallık vurgu kazanıyor.
Ruhsal çalışmalar yapmak, ibadet
etmek, bizde hüşu hissi uyandıracak ve
yaratıcılığımızı arttıracak sanatsal
konulara yönelmek (örneğin hafif müzik
dinlemek) için güzel bir gecedeyiz.
Gecenin ilerleyen saatlerinde Ay-Venüs
karşıtlığı etkinleşiyor zira. Öte yandan,
ilişkiler açısından stresler olabilir,
başkalarına yönelik eleştirilerimizin
dozunu iyi ayarlamalıyız gece
saatlerinde.
Öner Döşer

