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Sen, sana yararlı olan Ģeyi elde etmeye
çalıĢ. Allah’dan yardım dile ve asla acz
gösterme.
Hadis

@AhmedHulusi:#Hayırlı bayramlar
olsun #bayram yapabilenlere... Ama
#KURBAN bayramı değildir bu! Ya ne
bayramı diyenler okusun:
http://www.okyanusum.com/ah/yazilar/h
ac-bayrami-hakkinda-onemli-bilgi/ …
@AhmedHulusi:Understanding
#Oneness is a tool for man, not the final
objective! Read #article: Why The
Awaited #Golden #Age Is Now
http://www.ahmedhulusi.org/en/articles/
why-the-awaited-golden-age-isnow.html …
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http://www.ahmedhulusi.org/
http://www.ahmedhulusi.org/en/
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KUR'ÂN MUCĠZESĠDĠR
YAġADIĞIMIZ "ALTIN ÇAĞ"
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/kurnmucizesidir-yasadigimiz-altin-cag-36016
KUR'ÂN MUCĠZESĠDĠR
YAġADIĞIMIZ "ALTIN ÇAĞ"
http://blog.milliyet.com.tr/kur-anmucizesidir-yasadigimiz--altin-cag/Blog/?BlogNo=432393

Siber Alemden...
@Gulmisalim:KarĢındakinden gelen
fikri sendeki eski kayıtlı datayla dinler
ve etiketlersen, yanılırsın!

@Gulmisalim: @DeepakChopraÇeviriyi
görüntüleThe world is your projection.
To change the world you must be the
change. It is useless to attack the cinema
screen #CosmicConsciousness
@sufafy:"Çok Ģey bilmek insanı
kurtarmaz. ġeytan da âlimdi, ilmi vardı
ama ihlâs yoktu.”
Selman-ı Farisî
@newsoy: ġirkten kurtulmak için “ben
Ģirkteyim” deme!. Araya “ben”i katma!.
Zaten sen "yok"sun! “Ģirk"i yakiyne
tebdil et, sehadete dönüĢtür” de! AH
@AylinERK:http://t.co/Xyh4Xpf3zu
@beyzazapsu:1434 Hac Bayraminiz
Mübarek Olsun.
@haykavi:Sanat ve Genç Hayat
Vakfıhttp://t.co/nUQJTm8jsP
@BurcuGnes:YanlıĢ bilgi:Tanrı anlayıĢı
Gerçek: Sadece Allah var..
@Gulmisalim Allah ismiyle iĢaret
edileni kavramayanlar yandi!
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/tanrican-cekisiyor-35795 …”
@NazmKalyoncu:DUAM; HAC,
manasiyla feyzlenen Ģuurlarin bayrami
nasıbolan insanlara yansısın.

Tanrı can çekiĢiyor...
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/tanrican-cekisiyor-35795
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Bilmediklerini bilenden öğren.
Bildiklerini de bilmeyenlere öğret.
Muhyiddin-i Arabi


Razzak olan Hak teâlâ, rızıklara kefil
olmuĢ, kullarını bu sıkıntıdan
kurtarmıĢtır.
Ġmam-ı Rabbani Hazretleri

Fakirim diye ne üzülürsün! Aklın
baĢında ve desteksiz ayakta
durabiliyorsan, en zengin kul sensin;
bilmez misin.
Mevlânâ Hazretleri

Vahim olan, yolun yolcusuz olması
değil;
asıl vahim olan yolcunun yolsuz
olmasıdır;
yolsuz, hedefsiz, amaçsız, ĢaĢkın, hercai
ve seyyal.....
Khalil Gibran

#HergunYeni Bilgi
Beyni en çok yoran Ģey monotonluktur.
Hayatınızı ne kadar renklendirirseniz,
beyninizi o kadar neĢelendirirsiniz.
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MUTLAKA OKUMALISIN !
1- Bilinçaltınızda her sorunun cevabı
vardır.Uykuya dalmadan önce
bilinçaltına " Sabah altıda kalkacağım"
emrini verirseniz sizi tam saatinde
uyandıracaktır.
2- Her gece yatarken kendi kendinize
söylediğiniz olumlu ifadeler sağlığınızın
ve yaĢantınızın kusursuz olması yönünde
olsun; bilinçaltınız Bu ifadeyi buyruk
olarak algılayıp buyruğunuzu yerine
getirecektir.
3- Bir kitap ya da harika bir tiyatro eseri
yazmak, fevkalâde bir konuĢma yapmak
istiyorsanız, bu fikri sevgiyle hissederek
bilinçaltınıza iletin;o da size istediğiniz

karĢılığı verecektir.
4- Asla "bunu yapamam" ya da "Ģunun
olması imkânsız" gibi sözler söylemeyin.
Bilinçaltınız bunu yalın anlamlarıyla
alacak ve bu düĢüncelerden dolayı
yapmak istediğiniz Ģey için yeteneğiniz
olmadığını kabul edecektir.
5- Size zarar verecek ya da canınızı
yakacak Ģeyler düĢünmeyin. Çünkü neye
inanırsanız onunla karĢılaĢacaksınız.
6- En doğru Ģekilde düĢünüp hissetmeye
baĢlarsanız huzurlu bir zihne sahip
olmanız kaçınılmaz olur. Bilinçaltınız,
zihninizden geçirip doğru olduğunu
iddia ettiğiniz her Ģeyi kabul edecek ve
size bunu yaĢatacaktır.
7- Bilinciniz kapıdaki bekçidir. En
önemli iĢlevi bilinçaltını, yanlıĢ
izlenimlerden korumaktır. Ġyi Ģeylerin
olabileceğini ve Ģu anda olmakta
olduğunu düĢünmeyi her zaman tercih
edin
(ALINTI)
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Ceceli Bayramın ilk günü Show Tv de
13.00 de Gülben Show’da
http://okyanusum.com/guncelvideolar/ceceli-bayramda-gulbenshowda/
Mehmet Görmez'in duası ağlattı
http://www.internethaber.com/mehmetgormezin-duasi-aglatti-595778h.htm
Elindeki Kuran'ı bırak ve git
http://okyanusum.com/haber/iki-haber/
Kılıçdaroğlu Rasulullah soyundanmıĢ!
http://www.internethaber.com/kilicdarog
lu-peygamber-soyundanmis595824h.htm
Nefsi kurban etmek
http://indigodergisi.com/2013/10/nefsikurban-etmek/

"Bu kedi ne anlatmaya çalıĢıyor?"
https://www.youtube.com/watch?v=qgH
YObTHs78&feature=youtube_gdata_pla
yer
Muhafazakarlık ve özgürlük
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/249
18911.asp
Bayram bayram moralinizi bozmak
istemem ama...
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/249
18489.asp
Bayramın iyileĢtirici gücünden
yararlanın
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/249
18745.asp
Esad: BarıĢ ödülü bana verilmeliydi
http://www.ntvmsnbc.com/id/25472497/
Çifte bayram olsun
http://www.ntvmsnbc.com/id/25472509
Öcalan'dan Ġslami içerikli mesaj
http://www.internethaber.com/ocalandan
-islami-icerikli-mesaj-595767h.htm
�Günün ġarkısı
Neset Ertas - Tatli Dillim Güler Yüzlüm
(Neredesin Sen)
http://www.dailymotion.com/video/xhir5
n_neset-ertas-tatli-dillim-guler-yuzlumneredesin-sen_music
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http://www.okyanusum.com/
http://sufizmveinsan.com/
http://www.sufizmveinsan.com/astroloji/
htm/ekimsayi2013.html

