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İhtiyarlık benim nurumdur.
Hadis
���
@AhmedHulusi:
Kulaktan dolma konuşanların kurban(!)
bayramı dedikleri şeyin düşünenlere
göre işte gerçeği. Duyurun herkese
lutfen:
http://okyanusum.com/ah/yazilar/hacbayrami-hakkinda-onemli-bilgi/ …
���
http://www.ahmedhulusi.org/
http://www.ahmedhulusi.org/en/
���
Amazon Best Sellers
http://www.amazon.com/gp/bestsellers/b
ooks/12527/ref=pd_zg_hrsr_b_1_4_last

Siber Alemden...
@Gulmisalim:
Rabbim sevdiklerini yakınımda eylesin,
sevmediklerini çevremden uzak kılsın.
Düşüncesiz dosttan iyidir düşünen
düşman! Düşman uyanık tutar!
@Gulmisalim:
Hakikatini yasamak gercek amaciysa
muhatabinin; elestirin acimasiz olsun!
Ameliyat hastanin sifa bulmasi icindir.
@Gulmisalim:
Hakikati yasamak istiyorsan; evcilik
oynamayi birak!
@sufafy:
En ufak eleştiride kalbin kırılıyorsa bil ki
kırılan kalbin degil, egondur!

@sufafy
Radikal söylem ve tavırlar, bireyi
duygusallık batağından çeker alır.
@sufafy:
Hayvan İnsandan anlamaz..Ancak
İNSAN hayvanı tanır.
@AylinERK:
Bir #dilek�: Dusunmeden konusmaktan,
bilincli bir sekilde dusunup konusmaya
yonelirim.
@AylinERK:
You can't find the #Self since it's here as
IT is...#consciousness
@beyzazapsu:
It is a NEW perspective:
#DecodingTheQuran : A Unique Sufi
Interpretation @AhmedHulusi
http://www.ahmedhulusi.org/en/quran/
@Madonna @MadonnaWorld
@beyzazapsu:
Ağaca baktığinizda boyunu tahmin
edersiniz ama kökünü göremezsiniz.
Ağacin kökü boyunun 7-8 katıdır. #insan
da #ağaç gibidir.
@beyzazapsu:
When you look at a tree you can guess
its height but not the roots. The roots
will be 7-8 times the height of the tree.
Human is the same..
@birsenkalali1:
Sahiplendiğimiz her şeyin sorumluluğu
altında yıpranmak yerine paylaşmanın
oluşturduğu yenilenmek her hâlde akıl
kârıdır.
ŞİDDET!
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/siddet35552
Şiddet!
http://blog.milliyet.com.tr/siddet/Blog/?BlogNo=431858
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Allahım... Dünyadan sıyrılıp huzuruna
gelirken, Beni Kelime-i Tevhid’den
ayırma.
Hz. Ali'nin Duası.
Ayrılık içinde insanın gözünü açıp
kapayıncaya kadar geçen zaman yıl gibi
gelir.
Mevlânâ Hazretleri
Velhasıl dünyada kimse kimsenin
elinden, dilinden kurtulamaz. Dile düşen
için biricik çare sabretmektir.
Sa'd-i Şirazi
���
#HergunYeni Bilgi
Türkiye'de :
Alkole başlama yaşı: 14
Sigaraya başlama yaşı: 12
Namaza başlama yaşı: Daha genciz.
���
Salı gününün ilk yarısında Ay Akrep
burcunda ilerliyor. Ülkemizin geleceği,
gençler, sporcular, sanatçılarla ilgili
konular gündemde önemli yer tutabilir.
Sabah erken saatlerde etkinleşecek AyMars karesi, sabah saatlerinde agresyon
riskinin yüksek olacağını gösteriyor.
Tartışmalardan uzak kalmamızda,
acelecilikten kaçınmamızda fayda var.
Sakarlıklara, kazalara, sert etkilere açık
saatlerdeyiz. Öğleden sonra 15:21’de Ay
Yay burcuna geçiyor. İyimserlik ve
spontanelik kazanmaya başlıyoruz. AyVenüs kavuşumunun etkin olacağı ikindi
civarındaki saatlerde aşk ve ilişkilerden,
estetik ev sanatsal konulardan yana
şansımız yerinde. Ama Ay’ın Neptün ile

kare açı yapacağı ve Venüs-Neptün
karesini çalıştıracağı bu saatlerde
ilişkilere yönelik beklentilerimizi
abartmamamız iyi olur gereksiz hayal
kırıklıkları yaşamamak adına. MerkürSatürn kavuşumunun kesinleşeceği
bugünde, geleceğe yönelik sağlam ve
kalıcı kararlar alabilir, ciddi ve ağırlığı
olan konuşmalar yapabiliriz. Bu
kavuşum gece 22:39’da kesinleşiyor.
Öner Döşer
�
İstanbul serin mi, ılık mı? Siz karar
verin. Güneş var, 18-19 derece, öğleden
itibaren poyraz sert. Yarın 20 dereceyi
bulur, sonrasında üstüne çıkar.
Önümüzdeki birkaç gece sis olabilir.
Havayı Koklayan Adam

Zulmetmeyin !
http://okyanusum.com/ah/zulmetmeyin/
"Yahudiler Mescid-i Aksa'yı yıkmaya
çalışıyor"
http://www.haberturk.com/dunya/haber/
881841-yahudiler-mescid-i-aksayiyikmaya-calisiyor
Navigasyon ile beyin ameliyatı
http://www.sabah.com.tr/Gunaydin/Sagli
k/2013/10/07/navigasyon-ile-yol-bulupbeyin-ameliyati-yapiyoruz
İşiniz stresli mi?
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/248
74937.asp
Cübbeli'nin bu geliri dudak uçuklattı!
http://www.internethaber.com/cubbelini
n-bu-geliri-dudak-ucuklatti-593362h.htm
İmza atıldı başörtüsü kamuda serbest
http://www.internethaber.com/imzaatildi-basortusu-kamuda-serbest593323h.htm
Sudaki mucize...
http://www.internethaber.com/sudaki-

mucize...-15092y.htm
�
CEM KARACA - KENDIM ETTIM
KENDIM BULDUM
http://m.youtube.com/watch?v=TSFIkcb
F0kM
� �
http://www.okyanusum.com/
http://sufizmveinsan.com/
http://www.sufizmveinsan.com/astroloji/
htm/ekimsayi2013.html

