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"Her kim mescide cemaatle namaz kılmak için 

gelirse, her gelişi için ALLAH ona cennette 

özel bir mükafat hazırlar." 

Hadis 

 

@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... 

@KulenNurettin:"@AhmedHulusi: "HAC 

Bayramı hakkında ÖNEMLĠ bilgi" Bayram, 

“Kurban Bayramı” değildir!. Kurban kesilen 

hayvanlar için bayram yapılmaz!.  

@sufafy:Ġnsanlar, sisteme uyma gayreti 

içinde, bilinçsizce 'Uluhiyet' prensiplerini 

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


uygular. 

@sufafy:Kişiliksiz olmak karaktersiz olmak 

degil, büründüğün halden çıkıp hakikatine 

yonelmektir. @sufafy:Hakikat sevdası ile yola 

çıkıp, şartlanmalar ve beden kayıtları ile 

yaşayanlar, kabus dolu rüyalar görmeye 

devam ederler.  

@AylinERK:Düşünmek kolaydır yapmak 

zordur. Dünyada en güç olan şey de 

düşünüleni yapmaktır. Goethe  

@beyzazapsu:Hac Arafattır, Ümrede ise 

Beytullah ziyareti vardır. 

@beyzazapsu:Terslik var diyorsan bu senin 

kaliplarina uymadiğı içindir. Herşey seni 

varoluş sebebine ulaştırmakta. 

@birsenkalali1:Ġlim seni hiç bir sultana boyun 

eğdirmeyecek değerdedir!  

@Nurantuncell:Bütün dallar kırılsa Bütün 

yollar kapansa Umutların yıkılsa Sen yıkılma 

ne olur,sağlam dur Boşuna değildir bunlar 

Vardır elbet birçok hayır.  

@barisyelkenci:Vechini ne yöne çevirirsen 

Onun vechini görmen limbik sistemin özellikle 

de amigdalanın estantaneleri etiketlemesini 

önlemekle mümkün olur.Aksi durumda vecih 

sende perdelenir v gerçeklikten uzak, zanlar 

içinde limbik sisteminin kontrolünde ömrünü 

tüketirsin uyuyanlar sınıfında!  

 

 
 



Bakkal ve Papağan  
Bakkal ve Papağan  
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"Verilen söz, vaktinde verilmesi gereken bir 

borçtur." 

Hz..Ali 

 

"Sevmek; Kuru odunlar gibi, sessiz sakin 

yanmaktır." 

Hz..Mevlâna  

 

"Sevdiklerinize çok geç kalmadan, Bugün, 

Sağlıklı olmayı hediye etseniz... BĠLMEMEK 

DEĞĠL, ÖĞRENMEMEK / ÖĞRETMEMEK 

AYIP 

1. Ġçtiğimiz suyun en önemli değerinin PH 

değeri olduğunu, ölü su içmenin zararlı 

olduğunu... 

2. UHT denen işlemin bir gıdayı minimum 

135C’ye kadar ısıtmak olduğunu ve bunun 

içindeki tüm besin değerini ve enzimleri yok 

ettiğini... 

3. Ġşlenmemiş doğal haliyle yediğimiz veya 

sütünü yaptığımız çiğ bademin, inek sütünden 

2,5 kat daha fazla kalsiyum içerdiğini... " 

(yazının devamı...) 

Gül Kaynak  

 

http://blog.milliyet.com.tr/bakkal-ve-papagan/Blog/?BlogNo=431562
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/bakkal-ve-papagan-35296
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/bakkal-ve-papagan-35296
http://sufizmveinsan.com/tasavvufgazetesiekler/hediye.html
http://blog.milliyet.com.tr/bakkal-ve-papagan/Blog/?BlogNo=431562
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/bakkal-ve-papagan-35296
http://blog.radikal.com.tr/Blog/ahmed-f-yuksel


"#HergunYeni Bilgi 

Aşık olan bir insanın beyni ile ruhsal hastalığı 

olan bir insanın beyni birbirine çok benzer 

özellikler gösterir." 

 

"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 

 

"Pazartesi günü boyunca Ay Akrep burcunda 

ilerliyor. Ülkemiz için önemli konular, gençlerle 

ilgili temalar, sportif aktiviteler, sanatçılarla ilgili 

konular ön plana çıkabilir. Sabaha karşı 

saatlerde Ay’ın Merkür ve Plüton ile 

temaslarının ardından, Merkür-Plüton altmışlığı 

da kesinleşiyor. Sabah saatlerinde de Ay-

Satürn kavuşumu iyice etkinleşiyor. Güne 

kararlı başlıyoruz. Fikirlerimizi güçlü bir şekilde 

ifade edebileceğimiz, kendimizi iyi 

anlatabileceğimiz bir gündeyiz. Önemli 

toplantıları, konuşmaları, yazışmaları, 

anlaşmaları bugüne denk getirebiliriz. Öğle 

sonrasındaki saatlerden itibaren enerji daha da 

rahat akmaya başlıyor. Akşam saatleri 

civarında girişeceğimiz işlerde güzel gelişmeler 

kaydedebiliriz. Gece 20:53’te Venüs Yay 

burcuna geçiyor." 

Öner Döşer 

 

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


Ġstanbul ısınıyor, bugün 17-18'e, 

Çarşamba 21-22 dereceye, 

ardından 25'e ulaşır. Yüksek 

basınçla yağış engelleniyor, 

güneş görülüyor ama aynı sistem geceleri 

soğuk ve sabah saatlerinde sis yapıyor.  

Havayı Koklayan Adam 

 

Sizin İçin Seçtiklerimiz... 

- Decoding The QURAN.. 

- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ " 

- 7 Ekim haftasının burçlara göre 

değerlendirmeleri için tıklayınız... 

- Bir arada yaşamanın tek yolu: Sistem 2" 

- Einstein’ın sırrı, beyin loblarında mı 

- Ġmamlar maaş alamaz/ Yaşar Nuri Öztürk 

- Sessizliğin dilini öğren 

- Alman ilizyonistten akıllara durgunluk veren 

gösteri 

- Üç gazete getir Hürriyet senin! 

- Sağlığımızı tehdit eden 10 yiyecek... 

- Sizden Size 

- www.okyanusum.com 

http://www.ahmedhulusi.org/en/quran/
http://www.ahmedhulusi.org/kuran/
http://www.astrolojitelevizyonu.com/
http://www.astrolojitelevizyonu.com/
http://www.astrolojitelevizyonu.com/
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/24865927.asp
http://www.hurriyet.com.tr/planet/24866523.asp
http://www.internethaber.com/yasar-nuri-ozturk-giderek-eriyor-593020h.htm
http://kendindenkendine.blogcu.com/sessizligin-dilini-ogren/11430506
http://webtv.hurriyet.com.tr/3/55492/24868833/1/alman-illuzyonistten-akillara-durgunluk-veren-gosteri.aspx
http://webtv.hurriyet.com.tr/3/55492/24868833/1/alman-illuzyonistten-akillara-durgunluk-veren-gosteri.aspx
http://webtv.hurriyet.com.tr/3/55492/24868833/1/alman-illuzyonistten-akillara-durgunluk-veren-gosteri.aspx
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/24866983.asp
http://www.internethaber.com/sagligimizi-tehdit-eden-10-yiyecek...-foto-galerisi-26716-p1.htm
http://t.co/QB86zDSJGP
http://www.okyanusum.com/

