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"Seni seven kimseye sen de ona olan sevgini
bildir. Çünkü bu sevgiyi daha da
sağlamlaştırır."
Hadis

@AhmedHulusi: A #woman who questions
her #husband despite everything he's done for
her is a #motivating force for productivity, don't
call her ungrateful!
@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...
@sufafy:Hakikatini yaşamaktan seni
perdeleyen düşünce kalıplarını kendinden
kendine itiraf edebiliyor musun?
@sufafy:Beyninle kayıtlı yaşadıklarında bir
yenilenme yapmazsan, sadece onları yaşar
durursun.
@sufafy:Hatalarımızdan ders alabilirsek, her
şey düzlüğe çıkabilir.
@newsoy:Canlı - Cansız kavramı kalktı artık!
DATA var. DATA’nın ne olduğunu biraz
farkedebilirsek, INSAN – VELI - ALLAH
isimlerinin kapısı açılır.
@AylinERK:Vücuttaki kroniklesmiş acı aslında
sıkışmış düşüncelerinin yansımasıdır. Acı
beden acı çeken düşünce ürünüdür...
@AylinERK:The pain body is the product of
the painful thoughts so heal your painful
thoughts with the injection of positive
affirmations..
@AylinERK:Hoşgörünün kulakları ile dinle,
şefkatin gözleri ile gör, aşkın dili ile konuş.
Steven L Hairfield
@beyzazapsu:Gece dinlenmek bedenin
toksinlerini atması için gereklidir.
@beyzazapsu:Alışkanlık bağımlılığına verilen

tanımlama üşenmedir. Üşengeç alıştığı
durumun dışındakilere katılmaz.
@beyzazapsu:Kabede her an sorulan soru:
"Mülkün sahibi kim ?" - Uğur Gülderer
@NurferNur:Don't wait for the perfect
#moment... Take the moment and make it
perfect. #anon
@mubeccelsonmez:DİNDE REFORM
OLMAZ!... Çünkü Din, "ebeden değişmez
Sünnetullâh" üzerine bina olmuştur. DİNİ
ANLAMADA REFORM ise çağımızda
zatenbaşladı. AH.
@zyanur:Dünya N da kavgaların, Dünya N da
Sevinmelerin, nefretlerin, güzel, çirkin, iyi,
kötülerin.. http://www.ahmedhulusi.org/video/
beynindeki-hologram-dunyan.htm …
http://www.habera.com/haber/Insan
-beyni-kapasitesi-belli-oldu/193889 …
@birsenkalali1:Damarlarında dolaşan kanı
temiz ve kirli diye ayırdedip yaşamsal
buluyorsun;enerjinin pozitifve negatif girdi ve
çıktılarına inanmıyorsun!

Şiddet!
Şiddet!
Ahmed F. Yüksel

"Kuran’ın iki yönü vardır: O’nun elinde olan
yönü, bizim elimizde olan yönü."
Abdulkadir Geylani Hazretleri

"Tasavvuf, Allah ile olan muamelenin saflığıdır.
Bunun aslı da dünyadan yüz çevirmedir."
Cüneyd-i Bağdadi

"Evrende ne varsa, dışarıda değil sende.Her
ne arayacaksan, ara onu kendinde..!"
Hz.Mevlana

"#HergunYeni Bilgi
Kadınlar ağladıklarında; beynin intikam
duygusunu da harekete geçiren, parietel lobu
aktifleşmektedir."

"Kendi karanlığından KORKMA
Hepsi sensin
Dışarıda tehlike yok
Hiç kimse zarar veremez sanaİçindeki
karanlığa dönüp de bakabilirsen
AYDINLANACAKSIN
Hadi bu kez dön ve bak ona...
YüzleşO zamanNe yalnızlıktan, ne ölümden,
Ne de düşlerinden korkacaksın..."
Osho

"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

"Perşembe gününün büyük çoğunluğunda Ay
Yay burcunda ilerliyor. Ülkemizin güvenlik
güçleri, savunma gücümüz, sağlık hizmetleri,
memurlar ve hizmetlilerle ilgili konular
gündemde yer tutabilir. Sabah saatlerinden
itibaren etkisini hissettirecek Ay-Mars üçgeni,
kendimizi enerjik hissedeceğimizi gösteriyor.
Güç ve efor gerektiren işlerimizi öğle
civarındaki saatlere denk getirebiliriz. 13:10’da
Ay Yay burcunda açısız ilerlemeye başlıyor ve
Oğlak burcuna geçeceği 18:17’ye kadar
boşlukta devam ediyor ilerlemesine. Aradaki
saatlerde somut ve kalıcı sonuçlar almakta
zorlanabiliriz. Kararsız kalabiliriz. Ama bu
durum hiçbir şey yapmayalım anlamına
gelmiyor asla. Günlük işlere devam! Akşam
17:17 sonrasında daha netlik, kararlılık ve
istikrar kazanıyoruz. Ay-Neptün altmışlığının
etkin olacağı gece saatlerinde dayanışma,
karşılıklı özveri enerjisi devreye giriyor. Ruhsal,
manevi, ilahi konulara yönelmek açısından
güzel saatlerdeyiz. Değerlendirebiliriz."
Öner Döşer

İstanbul'da alerjik bünyeleri biraz
zorlayan bir hava var, sabah
saatleri bölgesel sisli. Gün içinde

ise az bulutlu, 24 derece. Cuma-c.tesi 25'i
bulur. Yağış yok, bayrama kadar tek
bulutlanma pazara.
Havayı Koklayan Adam
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