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"Çaresi olmayan tek hastalık yaşlılıktır.."
Hadis

@AhmedHulusi: Did you know that everything
you #think and say returns to your #brain as a
#prayer wanting to be actualized?
@AhmedHulusi: Kulaktan dolma
konuşanların kurban(!) bayramı dedikleri şeyin
düşünenlere göre işte gerçeği. Duyurun
herkese lutfen:
http://okyanusum.com/ah/yazilar/
hac-bayrami-hakkinda-onemli-bilgi/ …

Decoding The Quran (A Unique
Sufi Interpretation)
by Ahmed Hulusi

"Amazon Best
Sellers"

Siber Alemden...
@aurahale: Decoding The Quran (A Unique
Sufi Interpretation) is now on iBookstore https://itun.es/i6F88JC @AhmedHulusi
@Gulmisalim: Hakikatini yasamak gercek
amaciysa muhatabinin; elestirin acimasiz
olsun! Ameliyat hastanin sifa bulmasi icindir.
@sufafy: Açıksözlü olup doğruları
söylediğinde bir kişi yanından kaçıyorsa, daha
onun ego balonu ile yaşayacagı çok şey vardır.
İzin ver yaşasın!
@sufafy: En ufak bir şeyde tüm kimyan
kabarırken, bunca sahiplendiklerin varken,
neye talip olduğunu bir kere daha
duşunmelisin.
@sufafy: Haddini aşan, zamanla haddini bilir
hale gelir.
@sufafy: Kendini sadece madde bir bedenden
ibaret sananın halinin dünya düz bir tepsi
diyenlerden hiç bir farki yoktur!
@newsoy: ALLAH ismi ile isaret olunana B
sirri ile iman, ancak insani sirkten kurtarir.
Hazmi ile nasip ola! Oku! Kurancozumu
Anlamak icin on bilgi
@newsoy: "Ruhlariniz bedenleriniz,
bedenleriniz ruhlarinizdir" Ruh'u, bes duyu

nedeni ile beden saniyoruz Ve Bedensellik
Ruh'a direk yansır. Dikkat!
@AylinERK: Egoya dokunup,onu rahatsiz
eden her kisi ve olay uyanisa vesiledir.karar
vermeliyiz:ya ego ile uyumaya devam ya da
ego kabusundan uyanmaya.
AylinERK: Each person and each event is the
cause of awakening from your "false
self".Realize this and wake up from your "false
self" nightmare.
@AylinERK: Ozgurce kanatlanmis ucan bir
kusun hic ayaginda bir bag olur mu?? Ozgur
olmak baglardan ozgurlesmekle olur... Ne
diyelim:Kolaylassin.
@beyzazapsu: @Elif_Safak "Aşk mesafeler
yüzünden ölmez. Şüphe yüzünden ölür."
@beyzazapsu: #Allah indinde tüm varlıklar
hayaldir, 'O' nun varlığının yanında bir varoluş
yoktur.
@beyzazapsu: Kabede herkes çıplak. Tıpkı
Kral Çıplak hikayesinde olduğu gibi. Biz
kendimizi giyinik zannediyoruz sadece..Emel
S.Bozçam
@haykavi:
http://www.internethaber.com/dogumtarihinizdeki -sifreye-sasacaksiniz593217h.htm … Ahmed Hulusi'nin özel zikir
başlığında yıllar önce açıkladığı gerçekler kitap
ve gazetelerde
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/nicin-zikir.htm
… @haykavi: Reddiye Güzeli 1.
http://m2.gazetevatan.com/
News/Article?ID=574906
@RockChristopher: You can find peace in
your life as soon as you find forgiveness in
your heart.

Bakkal ve Papağan
Kuran'ı neden anlamıyoruz, nasıl
anlarız?
Ahmed F. Yüksel

"Yalancı, sözünde suçludur, isterse delîli
kuvvetli ve ağzı lâf yapan biri olsun."
Hz. Ali (R.A.)

"Bir insan bilmiyorsa ne istediğini, hem seni
ziyan eder hem kendini. Dibini görmediğin
suya dalmadığın gibi, emin olmadığın sevgiye
de teslim etme kendini."
Mevlânâ Hazretleri

"“Doğruluk, Allahü teâlânın bir kılıcıdır ki,
üzerine konulan her şeyi keser."
Zünnun-i Mısri

"#HergunYeni Bilgi
Ada çayı; Stresi azaltır, kan şekerini düşürür,

sinirsel baş ağrısını hafifletir, boğaz ve diş eti
iltihaplanmasına iyi gelir."

"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

"Çarşamba günü boyunca Ay Yay burcunda
ilerliyor. Hareketli, heyecanlı bir gündeyiz.
Ülkemizin güvenlik güçleri, savunma gücümüz,
sağlık hizmetleri, memurlar ve hizmetlilerle ilgili
konular gündemde yer tutabilir. Ay-Uranüs
üçgeninin etkisini göstereceği sabah
saatlerinde heyecan ve hareket dorukta
olacak. Yeni, sürpriz, güzel gelişmelere açık
saatler başlıyor! Yaratıcılığımızı ortaya
çıkaracak fırsatları iyi değerlendirebiliriz. AyGüneş altmışlığının etkin olacağı öğle sonrası
ve akşam saatlerinde ikili ilişkiler adına güzel
gelişmeler kaydedebiliriz. İş ve finans
konularında da fırsatlara açık olacağımız bu
saatleri her türlü iş ve girişim için
değerlendirebiliriz. Talepte bulunmak, toplantı
düzenlemek, etkin ev önemli pozisyondaki
kişilerle bir araya gelmek açısından ideal
saatlerdeyiz."
Öner Döşer

"KÖPEKLER DE HİSSEDİYOR
ABD’deki Emorj Üniversitesi’nde görevli Prof
Gregory Berns Köpek eğitmeni olan arkadaşı
Mark Spivak’ın yardımıyla hareket etmemeleri
için anestezi uygulanan bir grup köpeği MR
cihazına sokup beyinlerini görüntülemeyi
başardı. Berns “Köpeklerde, insanlardan zevk
alma, sevme, yemeğin tadını alma gibi
duyularda kilit rol oynayan kuyruklu çekirdek
adlı beyin bölümünün insanlardaki gibi
işlediğini saptadık, İnsanlardaki kadar olmasa
da onlar da hissediyor.” Dedi. "

İstanbul ısınıyor ama normalleri
henüz yakalıyor. Bugün 21
derece, güneş bolca görülüyor.
Yarın sabah sis oluşabilir. Cuma
akşam ve pazar biraz bulutlanır. Yine cuma
günü 25 dereceleri bulur.
Havayı Koklayan Adam
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