
 
06/10/2013, PAZAR 

"Allâhü Teâlâ’ya -içinde kendisine ibadet olunan- en sevimli günler Zilhicce’nin (ilk) on günüdür. Her bir 

gününün orucu bir senelik oruca, her gecesinin ihyası da Kadir Gecesi’ni (ibâdetle) ihya etmeye denktir." 

(Hadîs-i Şerîf, Sünen-i Tirmizî) 

 

@AhmedHulusi: Düşünüp konuştuğunuz her fikrin, aynı zamanda, beyninize, bu doğrultuda yaşamımı 

yönlendir, duası olarak geri döndüğünü biliyor musunuz? 

@AhmedHulusi: How freely can you share your opinions and #belief? When will you be freed from 

servitude to your environment & the #fear of being rejected? 

@AhmedHulusi: Günahlarının en büyüğü, Rabbinin her an her zerrende tasarruf etmekte olduğunun 

farkındalığını yaşamamandır. 

@AhmedHulusi: The greatest #sin is to not be #aware of the constant administration of your #Rabb at 

every instance, in every iota of your being.  

 

"Amazon Best Sellers" 

 

 

Siber Alemden... 

@Gulmisalim: Üzülme veya öfke "BENLİK"ten arınmamışlığın cezasıdır. Benlikten arınmış olanın kalbinde 

bu duygulara yer yoktur. 

@Gulmisalim: Anlamını hissetmediğin, yaşamadığın kelimeleri kullanman riyadır. Böyle yaparak, beynine 

yanlış komutlar verdiğinin farkında mısın?  

@sufafy: Hz.İsa'nin insanları "göklerin kralligina daveti" kişinin hakikatinin Mutlak TEK'e ait olduğunu fark 

etmesi v algılanmasını istemesidir. 

@sufafy: Hologram dünyaNa bir bak..hepsi de düşüncelerinin perdeye yansıdığı birer film..bazısı korku, 

bazısı komedi... 

http://www.amazon.com/gp/bestsellers/books/12527/ref=pd_zg_hrsr_b_1_4_last


@sufafy: Beyin yorulmaz ise boşlukta kalır, hiçbir meseleyi çözemeyecek hale gelir. 

@sufafy: Dedikoda içerik olarak öncelikli bir dikkat kesilme söz konusu. Bu beyin sapından kaynaklanıyor. 

Ayna nöronlarla devreye girerek yayılıyor.  

@newsoy21: “Sizi de yaptıklarınızı da Allah yarattı" 

“Allah istemedikçe siz isteyemezsiniz" 

“İnsanlar uykudadır, ölünce uyanirlar" 

“Ölmeden önce ölün!"  

@newsoy: "Allah lstemedikce siz isteyemezsiniz." 

Allah istemedikce: Process .. 

Siz isteyemezsiniz. : Sanal benlik..  

@beyzazapsu: Dalga boyu salınımı olan foton taneceği zerre ölçüsünün yanında evren gibi kalır.  

@birsenkalali1: Fiil aynı "VERMEK" 

Kuantum fiziğine göre artırır, 

Newton fiziğine göre eksiltir.  

@Nurantuncell: Ey gafil ben, ne zaman UYANacaksın 

Dört kolluya binince pişmanlık işe yarar mı sanırsın 

Vallahi yazıklar sana 

ÖLMEden geçersen Ahiret hayatına  
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"Âlim ölü olsa bile diridir, Câhil diri olsa bile ölü." 

Hz.Ali 

 

"Berrak bir gönülden kirli su akmaz.. 

Güzel bir ruhtan kötü söz çıkmaz.. 

Hayatta her şey ters gidiyorsa bil ki sen ters yöne girmişsin..!! " 

Şems-i Tebrizi 

 

"Bulandırma da su durulsun, o suyun içinde ay ve yıldızları tavaf eder gör! Çünkü ırmak insan suyuna 

benzer, bulandı mı artık onun dibini göremezsin. " 

Mevlana 

 

"Nasreddin Hoca ile arkadaşları Konya'da bir eve akşam yemeğine davet edilmişler. Ev eski ve ahşap, 

bastıkça tahtalar gıcırdıyor, hoca laf atmış : -Evin tahtaları ses veriyor! Adam ukala ya : -Bizim ev pek 

sofudur, ara sıra zikreder! Hoca laf altında kalır mı : -Ya aşka gelip secdeye varırsa? " 

 

"#HergunYeni Bilgi 

Hayattaki asıl önemli şey istediğini almak değildir, aldıktan sonra onu hala istemektir. " 

 

"2013 Ekim Ayı Karakteristikleri 

Dış gezegenlerin bulundukları mekanı değiştirmediği, neredeyse birkaç derece dışında hareket bile 

etmedikleri ve haliyle bir müddettir gündemde olan Uranüs – Pluton sert açısının da devam edeceği bir 

Ekim ayı var karşımızda.. 

http://www.sufizmveinsan.com/ 

astroloji/htm/ekimsayi2013.html " 

Nuran Tuncel 

 

"Pazar günü sabah saatlerinde Ay henüz Terazi burcunda ve boşlukta ilerliyor. Ay'ın boşluğa girmesi, Mars 

ile altmışlık açısını kesinleştirmesinden sonra, 01:27'den sonra olacak ve Ay'ın Akrep burcuna geçeceği 

11:32'ye kadar sürecek. Bu saat sonrasında kararlılık ve netlik kazanmaya başlıyor olacağız. Sezgilerimizin 

aktif olacağı bu güzel günde, öğle sonrasındaki saatlerde iyice etkinleşmiş olacak Ay-Neptün üçgeninin 

http://www.sufizmveinsan.com/astroloji/htm/ekimsayi2013.html
http://www.sufizmveinsan.com/astroloji/htm/ekimsayi2013.html


maneviyata, ruhsallığa, duygusal alışverişlere, yardımlaşmaya, duygudaşlığa yöneltecek etkileri devreye 

giriyor. Ruhsal temalara yönelmek, müzik, resim gibi sanatsal aktivitelerle uğraşmak açısından 

değerlendirebiliriz öğle sonrasını ve akşam saatlerini. Manevi olarak doyum hissedeceğimiz bu güzel 

günde, başkalarına yardım konusunda daha hassas davranmamızda fayda var. Ülkemiz, gençlerimiz, 

artistik ve sanatsal konular, sanatçılar, sportif aktiviteler ve sporcularla ilgili konular da gündemimizde 

önemli yer tutacak." 

Öner Döşer 

 

İstanbul'da bahara 1, bilemediniz 2 var. Yarın sıcaklık 17, Çarşamba 20 derecenin üzerinde. 

Bugün serin, 13 derece. Öğle sonrasına kadar şehrin kuzey kesimleri çoğunluklu yağış alır. 

Havayı Koklayan Adam 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz... 

- Decoding The QURAN.. 

- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ " 

- Zilhicce 

- Yıl 1.434 AH için hacı Farkındalık" 

- Vücudumuz hakkında akıllara durgunluk veren 7 şey: 

- Ben bir sufiyim... 

- Kadın ile erkek arasındaki en büyük fark! 

- Türkiye'nin entelektüel Armegeddon'u 

- Balık yağı alerjik hastalıklardan koruyor 

- Türkiye'nin son kanser verileri 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 

http://www.ahmedhulusi.org/en/quran/
http://www.ahmedhulusi.org/kuran/
http://www.enfal.de/mes09.htm
http://www.haj.gov.sa/tr-TR/Pages/home.aspx
http://okyanusum.com/guncel/7931/
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/24861543.asp
http://www.haberturk.com/yasam/haber/883503-kadin-ile-erkek-arasindaki-en-buyuk-fark
http://www.haberturk.com/yazarlar/serdar-turgut-2025/883314-turkiyenin-entelektuel-armageddonu
http://www.kadinvekadin.net/balik-yagi-alerjik-hastaliklardan-koruyor-2013-10-04.html
http://www.ensonhaber.com/turkiyenin-son-kanser-istatistigi-2013-10-06.html
http://t.co/QB86zDSJGP
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