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113-) Ve kaletil yehûdü leysetinnesara alâ 

şey`in, ve kaletinnesara leysetilyehûdü alâ 

şey`in ve hüm yetlûnel Kitâb* kezâlike 

kalelleziyne lâ ya`lemune misle kavlihim* 

fAllâhu yahkümü beynehüm yevmel kıyâmeti 

fiymâ kânû fiyhi yahtelifun; 

Yahudiler, "Nasraniler boş şeylerle 

uğraşıyor"; Nasraniler de, "Yahudiler boş 

şeylerle uğraşıyorlar" dediler. Bunlar Kitabı 

(inzâl olmuş bilgiyi) okurlar güya! O bilgiyi 

okumamış olanlar da zaten onların dediğini 

söyler!.. İhtilaf ettikleri konuda Allâh, 

kıyamet sürecinde hükmünü açıklayacaktır.  
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"EŞ ŞEHİYD..." 

Varlığıyla varlığının şahidi olan. Açığa çıkardığı 

Esmâ özelliklerinden varlığını seyredip açığa 

çıkanlara şehâdet eden! Şehâdet edilenin 

kendisinden gayrı olmadığını yaşatan.  

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah Teala 

hazretleri ferman etti: "izzetim ve celalim hakkı 

için, mağfiret etmek istediğim hiç kimseyi, 

bedenine bir Hastalık, rızkına bir darlık vererek 

boynundaki günahlarından temizlemeden 

dünyadan çıkarmayacağım." [Rezin tahriç 

etmiştir.] " 



Hadis 

 

 

"BEYİN, EVRENDEKİ BÜTÜN 

FREKANSLARI KENDİNDE AÇIĞA 

ÇIKARABİLECEK KAPASİTEDE BİR YAPI! 

1/3 

Kozmik elektromanyetik alan tamamıyla 

frekanslardan oluşan dalga okyanusu dediğim 

bir yapı. Nedir dalga okyanusu? Basit olarak 

tekrar edeyim: Bizim madde diye gördüğümüz 

şey. Madde diye gördüğümüz şeyleri 

GÖZÜMÜZ DOLAYISI İLE MADDE DİYE 

GÖRÜYORUZ! Göz boyutunun algıladığı Işık 

dalgaları, bize o nesneyi madde diye 

gösteriyor. Aynı şekilde madde diye 

görünmesinin sebebi sadece göz değil tabi, 

dokunma duygusuda bunu destekliyor!... 

(yazının devamı...) 

Üstad Ahmed Hulûsi 

 

"@AhmedHulusi: Herkes ebeden beynindeki 

bilgi tabanının oluşturduğu DÜNYASINDA 

yaşar... Başkasından geliyor sanarak!" 

Üstad Ahmed Hulûsi / Twitter'dan Mesajlar 

 

"Beceriksizlikleri, yeteneksizlikleri bireye değil, 

kader hükmüne bağlamak gerekir. " 

Ahmed F. Yüksel 

 

http://sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/beyin1.html


 
Farkındalık...  
Farkındalık...  

Ahmed F. Yüksel 

 

 

 

 

 

"Bir hayrı kaçırırsan onu yakalamaya çalış, 

elde edince de onu geçmeye bak, daha 

güzelini yapmaya gayret et! " 

Hz. Ebubekir 

 

"Bilgiyle dirilenler ölmez." 

Hz. Ali (r.a.) 

 

"Güzel yüz aynaya aşıktır." 

Mevlana  

 

"Ya Rabbi! Rahmetinden esen bir genişlikle, 

sana karşı günah işlemekten bizleri muhafaza 

buyur. Amin.." 

Abdülkadir Geylani ks 

 

"2013 Haziran Ayı Karakteristikleri 

Haziran ayı ilk üç haftası itibariyle; ağırlıklı 

http://blog.milliyet.com.tr/farkindalik/Blog/?BlogNo=416615
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olarak İkizler burcunu oluşturan sayısız 

dalgaboylarındaki manaların yoğunlukta 

olduğu bir zamandır. Bu burca ait titreşimler, 

kapasitesi olan beyinler tarafından 

sahiplenilerek uygun açılımlara yetkilidir. 

Bunlardan doyasıya faydalanmak, 

beynimizdeki açılımları ve alış kapasitesini 

arttırmak için yönlenmemiz, ağırlık vermemiz 

gereken konuları iyi tesbit etmek ve 

çalışmalarımızı o yönde yoğunlaştırmak 

gerekir.... " (yazının devamı...) 

Astrolog Nuran Tuncel'den 

 

"Beyinde ölçülebilen 4 tip dalga var: Beta, Alfa, 

Teta, Delta. 

Olumlu yada olumsuz dalgalar alarak vererek 

bibirimizden etkileşim halindeyiz. 

Beta; Gündelik zihin dalgaları. 

Alfa; Subliminal mesajlar. Market ve 

mağazalarda müzik yayınının altında "Alış 

veriş yap" dalgası verilir. Bu tür frekanslar 

modern büyüdür. 

Olumlu Düşünce dalgaları da bu frekanstadır. 

Teta; Sanatçıların ve derin düşünenlerin 

yaydığı dalgalar Şifacıların kullandığı dalgalar.. 

Delta; Uyku modu. Frekans oldukça düşük. 

Şifacılar bu moda kişiyi alıp şifa verirler. " 

Mehmet Doğramacı 

 

"Edeb dizlerin bükülmesi değil, gönüllerin diz 

çökmesidir…" 

Serdar Tuncer 

 

"Önce doğruyu bilmek gerekir, doğru bilinirse 

yanlış da bilinir. Ama önce yanlış bilinirse 

http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/haziranayi2013.html


doğruya ulaşılamaz." 

Farabi 

 

"Bilgi büyük adamı alçak gönüllü yapar, normal 

adamı şaşırtır, küçük adamı ise kibirlendirir." 

Brigitte 

 

"URANÜS – PLUTON Karesine Özel !... 

Anahtar nokta farkında olmaktır. Her an her 

şey olabilir ve değişebilir. Benim bakışımla 

önem verdiğim ve şimdilerde epey söz sahibi 

olduğuna inandığım bir konu da; Pluton ve 

Uranüs arasındaki sert etkileşimdir. Daha 

öncelerde de bahsettim, şimdi de ve ilerde bir 

kaç kez daha bahsedilmesi gerekecek... Zira 

ikisi de ağır hareket ediyorlar çok güçlü ve 

yaptırım yetenekleri de fazla.. Bunların bir açı 

pozisyonu çok sık denk gelmez ama gelince 

de uzun zaman gündemde kalır. Bu yüzden 

önemlidir ve pekçok şeyi değiştirebilecek, 

dönüşümler yaratabilecek, devrimsel 

durumlara yol açabilecek kapasitedir. Karşı 

durup, direnmek yerine, yanında olup paralel 

hareket etmek en uygun olandır. Zaten 

dediğini yaptıracaktır... " (yazının devamı...) 

Astrolog Nuran Tuncel 

 

İstanbul'da bol güneş var, 27 

dereceyle beraber hiç fena değil. 

Ama pazar için bu havayı 

referans almayın, zira yağmur 

ihtimali var. Sıcaklık da uzun aradan sonra 

normalin altına, 22-23'lere iniyor. 

Havayı Koklayan Adam  

 

http://sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/uranusplutonozel.html
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