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Rabbini zikreden kişi ile zikretmeyen
kimsenin benzeri diri ile ölü gibidir.
Hadis-i Şerif

@AhmedHulusi:#Astroloji konusunda
TRT'de yıllar önce yapmış olduğum
video sohpetler.. #İslâmda astroloji:
http://www.ahmedhulusi.org/video/astrol
oji-sohbetleri-trt2.htm …
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http://www.ahmedhulusi.org/
http://www.ahmedhulusi.org/en/
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KUR'ÂN MUCİZESİDİR
YAŞADIĞIMIZ "ALTIN ÇAĞ"
Tutarsızlık yorumuna Üstad'ın cevabı /
Yorum bölümünde. .
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/kurnmucizesidir-yasadigimiz-altin-cag-36016
KUR'ÂN MUCİZESİDİR
YAŞADIĞIMIZ "ALTIN ÇAĞ"
http://blog.milliyet.com.tr/kur-anmucizesidir-yasadigimiz--altin-cag/Blog/?BlogNo=432393

Siber Alemden...
@sufafy:
TUTARSIZ YORUMA CEVAP AH tan.
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/kurnmucizesidir-yasadigimiz-altin-cag36016 …
@sufafy:"Aslında tek sorunumuz; henüz
onunla tanışalı bir kaç gün olmuşken ona
'seni seviyorum' diyebiliyor
olmamızdır."

Bob Marley
@sufafy:Aşk, biri gelip ona anlam
yükleyene dek sadece bir kelimedir.
Paulo coelho
@SoundofJade:Soruların ezberletilmiş
olanlara mı dair? Yoksa varlığının
esasına mı? Ya da hiç sorun yok, öyle
yaşayıp gidiyorsun işte...
GÜLMiSÂL tarafından retweetlendi
@SoundofJade:We call it #dream what
we #perceive during our sleep & reality
when we are #awake. Both are products
of #brain so think about "I" and "mine"
GÜLMiSÂL tarafından retweetlendi
@AylinERK:Hani Nasrettin hoca demiş
ya "ye kürküm ye"... Kürküm de
olmasın, yemesin de...bana kürk değil,
seni gerek seni...
@AylinERK:2.41 Varlığınızdaki B sırrı
kapsamındaki işaretlerimi-Esmâ'nın
açığa çıkış kuvvelerini- az bir dünya
değerine değişmeyin.. #kuran
@AhmedHulusi
@AylinERK:2.41...donot exchange My
signs(the manifestations of the Names in
relation to the secret of the letter B)in
your essence, for asmall price.
@AylinERK:21Ekim 2013 pazartesi
TSİ13 :30 #Merkur #Akrep burcunda
gerilemeye baslayacak_rotar. Cıkışı 10
Kasım 2013 #astroloji
http://www.ahmedhulusi.org/video/astrol
oji-sohbetleri-trt2.htm …"
@AylinERK:#Mercury #retrogate is
from 21 October to 10 November 2013.
#Astrology
@beyzazapsu:Her an her noktada
varoluş gayesi yerine gelmekte.
@beyzazapsu:Insan yetiştirilmemişse en
güvendiğin sistem güvensiz olur, hiç bir

tedbir işe yaramaz.
@kolbasi_erhan:Önce "SEN" degil,
"BEN" olmamalı
@birsenkalali1:Ne olmadığını anlaman
ne olduğunu anladığın anlamına gelmez!
@mustafaceceli:Cuma ki bayram yeri...
Cuma ki çifte bayram... kıymet bilene...
GÜLMiSÂL tarafından retweetlendi
@BurcuGnes:hep bir anlatan olmus,
Hakikat bilgisi her zaman yanibasinda..
ulasmak istersen..
http://youtu.be/ucehTC0DtvU
@youtube aracılığıyla
@BurcuGnes:Farz et ki yazdıklarımı
anlayabildin. Ya anlayamadıkların? Ya
yazıp da sildiklerim? Ya
yazamadıklarım?" ( Mevlâna )
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"Senin baktığına herkes bakar; ama
senin onda görebildiğini herkes
göremez."
Şems-i Tebrizi
Ey sevgili, ilacım de sensin, çarem de
sensin. Yüz parça olmuş gönlünün nuru
da sensin. Çaresiz gönlümde, senden
başka ne varsa hepsi yok oldu, beni
kimsesiz bırakma! Gel!
Mevlânâ Hazretleri
“Bir kimse bütün ilimleri kendinde
toplasa, Allahü teâlânın rızâsına uygun
hareket etmedikçe kurtulamaz.”
Molla Cami
���
Sadece şefkat iyileştiricidir çünkü

insanın içindeki tüm hastalıklar sevginin
eksikliğinden kaynaklanır. insanda
yanlış olan her şeyin sevgiyle ilişkisi
vardır, kişi ya hiç sevememiş ya da hiç
sevilmemiştir. varlığını hiç
paylaşmamıştır. bu sefalettir ve içeride
oluşan tüm kargaşayı da bu yaratır."
OSHO

#HergunYeni Bilgi
Kadınlar insanların duygu ve
düşüncelerini okumakta ve empati
kurmakta erkeklere oranla daha
gelişmiştir.
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Gnostisizm
http://blog.milliyet.com.tr/gnostisizm/Bl
og/?BlogNo=94353
Said Nursi Musa Anter'e ne cevap verdi?
http://www.internethaber.com/saidnursi-musa-antere-ne-cevap-verdi597212h.htm
Yola çıkmadan...Suna Dumankaya'dan
tavsiyeler
http://www.haberturk.com/yazarlar/pinar
-erbas/886695-donus-trafigini-terapiyecevirin
Evinizdeki Wi-fi modemleri Li-fi
ampullerle değiştirmeye hazırmısınız?
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/249
44776.asp
Merkür’ün geri gidişinden herkes
etkilenecek
http://fotogaleri.hurriyet.com.tr/galeridet
ay/74512/2/1/24942258/susan-miller201013
Muhteşem Yüzyıl lanetli mi? Cübbeli
açıkladı
http://www.internethaber.com/muhtesem
-yuzyil-lanetli-mi-cubbeli-acikladi597198h.htm

Eski İslam düşmanı Hacı oldu
http://www.internethaber.com/eskiislam-dusmani-haci-oldu-597148h.htm
Sinema dünyası bu filme bayıldı!
http://www.haberturk.com/kultursanat/haber/886699-sinema-dunyasi-bufilme-bayildi
Rihanna'nın başörtülü görüntüleri
http://www.ensonhaber.com/488rihannanin-basortulu-goruntuleri-201310-20.html
Her derdin devası tahin
http://www.sabah.com.tr/fotohaber/sagli
k/her-derdin-devasitahin?albumId=37206&tc=20&page=2
�
"Zeynep Dizdar Vazgeç
Gönül"https://www.youtube.com/watch?
v=Rkzy7uW0GkU&feature=youtube_gd
ata_player
� �
http://www.okyanusum.com/
http://sufizmveinsan.com/
http://www.sufizmveinsan.com/astroloji/
htm/ekimsayi2013.html

