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@AhmedHulusi:
İsmi "Allah" olanın farkındalığı sadece
algılanan Esma özellikleri kadarıyladır. Zât'ı
itibariyle mutlak tanımlanmazdır. "Ben"
Esmasıdır.
@AhmedHulusi:
"Allah"ın sıfatları olmaz. Sıfat kavramından
beridir. "Subhanallahi amma yasifun"!
Kulluk, esma bileşimi özelliklerini açığa
çıkarmaktır.
@AhmedHulusi:
İnsi ve cinni kulluk etmeleri için yaratmıştır;
hepsi de, farkında olarak veya olmayarak,
her an kulluk hâlindedir oluşum Esmalarına!
Farket
@AhmedHulusi:
Energy fields are decoded by our brains into
a 3D picture, to give the illusion of a
physical world.
http://deusnexus.wordpress.com/2013/01/
16/universe-is-a-holographic-illusion/ …
@AhmedHulusi:
@mustafaceceli Sordu, @AhmedHulusi
Yanıtladı #6 - #İbadet Nedir?
http://www.ahmedhulusi.org/video/mustaf
a-ceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-6ibadet-nedir.htm …

KUR'ÂN MUCİZESİDİR YAŞADIĞIMIZ "ALTIN
ÇAĞ"
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/kurnmucizesidir-yasadigimiz-altin-cag-36016
KUR'ÂN MUCİZESİDİR YAŞADIĞIMIZ "ALTIN
ÇAĞ"

http://blog.milliyet.com.tr/kur-anmucizesidir-yasadigimiz--altin-cag/Blog/?BlogNo=432393
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Mustafa Ceceli sordu, Ahmed Hulûsi
yanıtladı # 6- İbadet Nedir?
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/mustafaceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-6ibadet-nedir-39823

Varlık/Yokluk
http://blog.milliyet.com.tr/varlikyokluk/Blog/?BlogNo=436663
���
Siber Alemden...
@sufafy:
Enerji kütledir, kütle enerjidir. Öyle ise ışık
hızının karesi ( c2 ) ne işe yarıyor?
@sufafy:
Çileden çıkmışların çoğunlukta olduğu
toplum, yaşanabilecek bir toplum değildir.
Buraya tımarhane demek daha makul
olacaktır.
@sufafy:
İnsanları iyi tanıyın; her insanı fena bilip
kötülemeyin, her insanı da iyi bilip övmeyin.
// Hz. Mevlana
@newsoy:
Beynin, para mal evlad vs seylerle mesgul
degilse, bu ; "Allah icin" yasamanin
baslangicidir. Gecmisinden kurtul, gelecek
endiseni terk et!
@newsoy:
Kur’an; Alemlerden Gani olan Allah’i degil,
Alemlerin Rabbi olan Allah’i / Esma
Mertebesini/ Quantsal Potansiyeli/
Insan’i/Beyn'i anlatiyor.

@beyzazapsu:
Reality is based on 'nothing'.
Hakikatin temeli 'Hiç' tir.
http://www.newscientist.com/video/18721
52752001-what-is-reality.html …
@beyzazapsu:
#Kuran dünyada yaşayıpta hakikatini
tanımayanlara 'Hayy olmayan ölülerdir' diye
işaret ediyor.
@beyzazapsu:
Nefes sayılıdır , geriye kalan nefeslerimizi
neye harcamak istediğimizi kendimize
samimiyetle sormalıyız.
@NurferNur:
Life has no meaning. If.you have some ideas
or meanings about life. These are your
meanings. Mind the gap.
@NurferNur:
Limitation is your meanings. If U go on just
looking at pictures, than have some.ideas.
think.about !!!
@NurferNur:
Kızmak kırılmak darılmak barışmak affetmek
üzülmek sonra sevinmek Duygular!
Düşleriniz hangi renk ise.. Siz renksiniz, yani
Duygularsınız.
@NurferNur:
How do U define the mind?
@esin_tezer:
Bu #Tanrı ile olan #Beyniniz mi ?
http://okyanusum.com/makale/beyinmakale/bu-tanri-ile-olan-beyniniz-mi/ …
@birsenkalali1:
"Ben" açılımı beynin sayısız açılımlarından
biridir sadece;ancak genetik kodlar ve
cevresel şartlanmalarla güçlü bir perdeye

dönüşmüştür!
@birsenkalali1:
http://www.airpano.ru/files/Stratosphere/2
-2 …
@birsenkalali1:
http://www.trtturk.com.tr/haber/cayicmek-kalbi-koruyor.html …
@davideagleman:
How do brains construct reality?
http://goo.gl/dRO8H #neuroscience #CNN
@RudyTanzi:
Your attitude, perspective, and reactions to
all experiences directly affect your genomic
and brain health.
@haykavi:
Your holly home may be your brain...
https://www.youtube.com/watch?v=eUkjnL
sSiMY&feature=youtube_gdata_player …
@haykavi:
Bugün
http://www.internethaber.com/stv-cubbeliahmeti-dershane-icin-cikardi-608823h.htm
Dün
http://m.haberturk.com/gundem/haber/77
5706-ahmet-efendi-hazretlerine …
reddiyeci körler sağırlar birbirini ağrlar
@cnnturkcom:
Stephen Hawking KCK davasında!
http://www.cnnturk.com/2013/guncel/11/
19/stephen.hawking.kck.davasinda/731578.
0/index.html …
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El MÜMİN...
Algılananın ötesi olduğu farkındalığını
oluşturandır, Esmâ boyutu itibarıyla. Bu
farkındalık, boyutumuzda "iman" olarak
açığa çıkar. İman edenler şuurlarındaki bu
farkındalıkla iman ederler; dünyamızda
Rasûller; tüm varlıkta ise melekler dâhil! Bu
farkındalık, bilinçteki aklın vehim
esaretinden kurtulmasını sağlar. Vehim,
kıyası kullanarak muhakeme yapan aklı
saptırabilirken, iman karşısında güçsüz ve
etkisiz kalır. Mu'min isminin özelliğinin açığa
çıkışı şuurdan bilince direkt yansır;
dolayısıyla da vehim kuvvesi onun üzerinde
tasarruf edemez.
���
Ey temennim, haccım da umrem de sanadır;
Cemaatın haccı toprağadır, taşadır.
İmam-ı Rabbani

Ey benim gönlümün nazlı çiçeği..!
Barışın ellere'de küsün bana mı?
Sana kim öğretti böyle sevmeyi,
Bayramın ellere'de yasın bana mı?
Duymadın gönlümün haykırışını,
Kırdın şu gönlümün sabır taşını,
Görmekten usandım çatık kaşını,
Gülüşün ellere de nazın bana mı?
Uçurdun yellere ümitlerimi,
Düşürdün dillere çektiklerimi,
Soldurdun içimde hayellerimi,
BAHARIN ELLERE'DE,
KIŞIN BANAMI...?
Hz. Mevlana

Bir kadının güzelliği ancak sevmeye
başladığında ortaya çıkar.
Bruyere

#HergunYeni Bilgi

Ortalama bir insan hayatı boyunca iki yılını
telefonda konuşarak harcıyor.

Çarşamba günü ilk yarısında Ay İkizler
burcunda ve boşlukta ilerliyor. Öğle öncesi
saatlerde kesinlik, kararlılık kazanmakta
zorlanabiliriz. Saat13:22'de Ay Yengeç
burcuna geçiyor. Duygusal temalar,
empatik, yardımlaşma konuları vurgu
kazanmaya başlıyor. Duyarlılığın ön plana
çıkacağı bir günde olacağımızdan,
başkalarının sözlerine her zamankinden
fazla aldırabiliriz. Ay-Neptün üçgeninin etkin
olacağı akşam saatlerinde manevi temalar,
fedakarlıklar, paylaşımcı enerjiler işbaşında
olacak. Mistik ve spiritüel konulara
yönelebiliriz. Hayal gücümüzü,
yaratıcılığımızı, maneviyatımızı
zenginleştirecek şeylerle uğraşabiliriz.
Öner Döşer
���
Kasımın 20'sinde İstanbul'da sıcaklık 20
derece, normalinin 6 derece düştü. Bugün
güneş parçalı bulutlar arkasında görülür.
Yarın da durum aynı, cuma ise yağış geliyor.
Serinleme 25'inden sonra.
Havayı Koklayan Adam
�
Çok eşlilik seksi ama ömrü kısaltıyor
http://www.bbc.co.uk/turkce/ozeldosyalar/
2013/11/131119_fare_cinsellik.shtml
EFT Duygusal Özgürleşme Tekniği
http://indigodergisi.com/2013/05/eftduygusal-ozgurlesme-teknigi/
"Diyanet kapatılmalı"
http://www.haberturk.com/polemik/haber/
893293-diyanet-kapatilmali
STV Cübbeli Ahmet'i dershane için çıkardı
http://www.internethaber.com/stv-cubbeli-

ahmeti-dershane-icin-cikardi-608823h.htm
Güneş birkaç hafta içinde baş aşağı dönecek
http://gundem.milliyet.com.tr/gunesbirkac-hafta-icindebas/gundem/detay/1794435/default.htm
BM uyardı!
http://www.haberturk.com/dunya/haber/8
96091-bm-uyardiİyilik
bulaşıcıdır!http://www.hurriyet.com.tr/yaza
rlar/25160394.asp
Protein ağırlıklı beslenme de zararlı olabilir
http://www.hurriyet.com.tr/saglikyasam/25157971.asp
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"FAZIL SAY İNSAN İNSAN Muhyiddin AbdalGüvenç Dağüstün Cem Adrian.wmv"
https://www.youtube.com/watch?v=53ang
zfvABw&feature=youtube_gdata_player
� �
http://www.okyanusum.com/
http://sufizmveinsan.com/
http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/kas
imayi2013.html

