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@AhmedHulusi:He created #man & 

#jinn so that they may be in service. And 

all are, at every instance, in service to 

the Names whether #consciously or not. 

 

@AhmedHulusi:İnsi ve cinni kulluk 

etmeleri için yaratmıştır; hepsi de, 

farkında olarak veya olmayarak, her an 

kulluk hâlindedir oluşum Esmalarına! 

Farket 

 

@AhmedHulusi: #MustafaCeceli Sordu, 

@AhmedHulusi Yanıtladı #7 - B Sırrı  

http://www.ahmedhulusi.org/video/must

afa-ceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-

7-b-sirri.htm … 

                 

 

Mustafa Ceceli sordu, Ahmed Hulûsi 

yanıtladı #7 - B Sırrı 

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

ceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-7-b-

sirri-40238 

                 

 

Varlık/Yokluk 

http://blog.milliyet.com.tr/varlik-

yokluk/Blog/?BlogNo=436663 

                ��� 

 

Siber Alemden... 

 

@sufafy:İnsan kendisini kendisi olarak 

sonsuza dek var eden "kuantum beyne" 

müteşekkirdir. 

 

@sufafy:İnsan şuursal seyri esma 

manalarının "kuantum beyin" adı altında 

açığa çıkış farkındalığıyla gerceklestirir. 

 

@sufafy:Bir oluşumun keyif boyutuyla 

ele alınmasının adı seyirdir. 

 

@sufafy:Tartıştığımız şeyler genellikle, 
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iyi yada kötü, doğru veya yanlış, güzel 

veya çirkin gibi kavramlar üzerindedir. 

 

@sufafy:Allah ehli yeri geldiğinde 

sözünü düşüncelerini saklamayacak, 

esirgemeyecek kadar cesaret sahibidir. 

 

@newsoy: Dillendirilmesinde fayda olan 

tek eski (!) ; "Kur'an ve Rasulullah 

Kelami"dir. Cunku onlar gercekte eski 

degil her an icin "YENI" dir. 

 

@ardor_derya:Yɑrın öleceğimizi bilsek, 

tüm kırgınlıklɑrı unuturuz; ɑmɑ biz 

sonsuzɑ kɑdɑr yɑşɑyɑcɑkmış gibi kırıcı 

ve gururluyuz. 

 

@AylinERK:Kalp sırrına erenler neler 

yapar, bilir misin? 

Kızmazlar, 

Küsmezler, 

Kırmazlar, 

Kırılmazlar, 

Her şeyde bir güzellik bulurlar, 

Hiçbir şeyi insanoğlundan bilmezler; 

‘Rab’binden bilirler’ 

Her şeyi ‘O’ ndan umup beklerler. 

Ve, susarlar 

Susarak konuşurlar... 

 

Mevlana 

 

@AylinERK:Memory is stored in a 

distributed way in the brain. It's stored 

like a hologram.  

Dr. Stuart Hameroff 

 

@beyzazapsu: En büyük nimet yaşamak 

ve yaşamı Hakikatini tanıma yönünde 

değerlendirebilmektir. 

 

@NurferNur:U are love, U are lover, U 

are loved. All at the same time. Actually 

U're all of these...... 

 

@NurferNur:The choice is yours... 

check! Is your choice freedom? 

 

@NurferNur:Life is like riding a bicycle. 

To keep your balance, you must keep 



moving. -Albert Einstein" 

 

@NurferNur:When You realize...how 

perfect everything is You will tilt your 

head back and laugh at the sky. Buddha" 

 

@birsenkalali1:Bilin ki,insanların size 

olan ihtiyaçları,Allah’ın size verdiği 

nimetlerdendir.Öyleyse onimetlerden 

bıkmayın, yoksa belaya dönüşür 

HZ. HÜSEYİN 

 

@Nurantuncell:22 Kasım itibariyle 

☀�YAY burcunu parlatmaya başlıyor, 

21 Aralığa kadar. Kimseyi yanına 

almıyor,tüm cazibe ve sıcaklığı sizlerle. 

Kutluyorum 

 

@Nurantuncell:♐�O; enerjisi, canlılığı, 

neşesi, muhabbeti ile iyi bir arkadaştır. 

Özgürdür, pes etmez. Iyimser bir inançla 

her işe girişir, girişince de yapar.� 

 

@Nurantuncell:♐�Abartmayı pek 

sever. Bire beş katar. Herkes mutlu olsun 

ister, kimsenin üzülmesine dayanamaz. 

Cümle alem rahat olsun, kendide mutlu 

olsun ister 

 

@EfeoluMustafa:Hologram dünyan 

kabrin ise, kabirde olduğunu 

düşündüklerinle aranda ne fark var ?! 

 

@enisguller:HANGİ BURÇLAR 

AZRAİL’ İ GÖRÜNCE NE DEDİ?  

http://t.co/ZVFddoae3E 

 

@haykavi: 

Kimin Şehri....  

Bu şehir....  

AH!... İstanbul  

http://t.co/pfTe21HtOu 

 

@DeepakChopra: Who am I? is the only 

question worth asking and the only one 

never answered. 

 

@AsapSCIENCE:Think like a proton, 

and stay positive! http://t.co/EhQuPPIifc  
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Ölüm Allah’ın sevgili kullarına, bir 

bardak tatlı soğuk suyu içmek kadar 

kolay gelir.  

İmam Gazali Hz. 

                   

 

Ah! kıymetli ömrüm , yazın "ne 

yiyeyim" kışın "ne giyeyim" sorularının 

peşi sıra geçip gitti.  

Sadi Şirazi 

                   

 

Mutluluğum belki de şundan ileri 

geliyor; 

bende olanlara seviniyor ve 

şükrediyorum, 

olmayanların üzerine de düşmüyorum. 

 

Tolstoy 

                   

 

Başka birisinin sana çiçek getirmesini 

beklemeden, kendi bahçeni yarat. Ve 

kendi ruhunu kendin süsle. Göreceksin 

ki, dayanıklısın ve kuvvetlisin... 

Ve sen çok değerlisin... 

 

Veronica A. Shoffstall 

                   

 

#HergunYeni Bilgi 

Aşık olmak, sinirleri yatıştırır ve 

hafızayı geliştirir. 

                   

 

Cumartesi gününe geçişten kısa bir 

müddet sonra, saat 01:56'da Ay Aslan 

burcuna geçiyor. Sıcaklığın, 

samimiyetin, açıklığın ve dürüstlüğün ön 

plana çıkacağı bir gündeyiz. Ay-Güneş 

üçgeninin uyumlu etkileri sabahın erken 

saatlerinden itibaren devrede olacak. 

Kadın erkek ilişkilerinde, ebeveynlerle 

ilişkilerde, önemli ve etkin pozisyondaki 



kişilerle ilişkiler açısından güzel bir 

gündeyiz. Hem iyimserlik ve gelecekten 

umutlu, hem de enerjik ve girişimci 

hissedeceğimiz bu güzel günü iyi 

değerlendirebiliriz. Sosyal ilişkiler, 

eğlenceli organizasyonlar, bizi rutin 

dışına çıkaracak değişik faaliyetler için 

harika bir gün! Ay-Uranüs altmışlığının 

güzel enerjisi heyecan ve 

motivasyonumuzu, yeni şeyler yapma 

arzumuzu arttırıyor. Gün boyunca etkin 

olacak Venüs-Satürn altmışlığı, 

ilişkilerde denge sağlayabileceğimizi, 

kalıcı adımlar atabileceğimizi gösteriyor. 

Eğlenceli aktiviteler organize etmek, 

katılmak, sanatsal konulara yönelmek 

için güzel bir gün. Estetik ve güzellik, 

giyim kuşamla ilgili konularda girişimler 

yapabiliriz. 

Öner Döşer 

                  ��� 

 

İstanbul'da h.sonu bahar, hafta ortası kış. 

Bugün yarın 19-20 derece, güneş 

görülüyor. Bugün az, yarın parçalı 

bulutlu. P.tesiden itibaren yağışlı ve hava 

soğuyor, Çarşamba perşembeye 8-9'lara 

iner.  

Havayı Koklayan Adam  

                   

 

Sarıldım ona… 

http://m.hurriyet.com.tr/kose#!id=459&a

rticle=25137973 

 

Evreni aydınlatan ışık 4 milyar yıl sonra 

bize ulaştı 

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

11/131120_kozmik_patlama 

 

Hepimizin kurtuluşu bir başkasının 

kurtuluşunda yatıyor 

http://m.hurriyet.com.tr/kose#!id=0&arti

cle=25186824 

 

Yanlış diyetler beyni yavaşlatıyor 

http://m.hurriyet.com.tr/Haber#!id=2518

0742 

 

Baba ve Kızı Oscar ödüllü kısa film 
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http://www.youtube.com/watch? 

 

 

�  

Muhlis Akarsu - Kalk Gidelim Deli 

Gönül  

http://m.youtube.com/watch?v=RK7owg

AD4tE 

                  � � 

 

http://www.okyanusum.com/ 

 

http://sufizmveinsan.com/ 

 

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

asimayi2013.html 
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CÜNEYDİN TEVAZUU, HİLMİ 

HAKKINDA HİKÂYE 

 

http://blog.milliyet.com.tr/cuneydin-

tevazuu-hilmi-hakkinda-hik-

ye/Blog/?BlogNo=437559 
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