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Allah'u Teala'nın fazlından isteyin. Zira
Hz. Allah, kendisinden istenmesini
sever. İbadetin en efdali de (dua edip)
kurtuluşu beklemektir.
Hadis-i Şerif
@AhmedHulusi: Gördükleriniz ne kadar
gerçek? DÜŞÜNEN BEYİNLER İÇİN
İşte bilimin hükmü:
http://okyanusum.com/belgesel/gerceklik
-gercek-mi/ …
@AhmedHulusi:#Kuran ve #İslama göre
#kadın hakları nasıl anlaşılır?
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/kurani
okumak.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:İmanını arttırmak istiyorsan
bilimin açıkladıklarından
yararlanabilirsin.

@sufafy:İnsan kendi kişiliğini en iyi
başkalarının kişiliğini anlatırken ortaya
koyabilir. Richter
@sufafy:Güya ne yapacagımıza karar
verir uygulariz. Ne varki bunun adı tek
kelime ile KADER dir.
@newsoy:Namaz-Oruc-Hac bedensel
gorunse de, gercekte Esma
terkibinin/Frekans yumaginin kendini
forme etmesinden, yenilemesinden baska
sey degildir.
@newsoy:GERCEKLIK GERCEK MI?
Duyularimiz degil, bizi beynimiz
aldatiyor. Girdiler GORE degerlendirilip
farkindalik alanina cikinca goruyorum
diyoruz
@AylinERK:Ne kadar okursan oku,
bilgine yakışır şekilde davranmıyorsan,
cahilsin demektir. ~Sadi
@AylinERK:26.225 Görmez misin ki
onlar #hayal - evham dünyalarında
yaşarlar! #kuran @AhmedHulusi
@AylinERK:Bu algiladigin hersey bir
hayal ise, hayalinde sevgiyi oynamak
varken neden herseyi katledeni
oynuyorsun ki...
@beyzazapsu:#Allah #Halife si olma
yönünde #Kadın ve #Erkek eşittir.
@beyzazapsu:#Esma mertebesinin
farkındaliğı ile yaşayan şuur sahibi
#Halifedir. Insanın #kadın #erkek farkı
gözetmeksizin varoluş amacıdır.
@birsenkalali1:Can konağını
aramadaysan can sın, bir lokma ekmek
arıyorsan ekmeksin; şu nükteyi
biliyorsan işi biliyorsun demektir. Neyi
arıyorsan Osun HBEKTAŞV
@sinemma:Şah damarına bakmayı akıl
edemeyenler Allah'ı hep gökyüzünde
aradılar... NFK

@Neuro_Skeptic:Ridiculous: WSJ piece
criticizes "left brain/right brain" as a
myth... but then promotes "top
brain/bottom brain"!
http://online.wsj.com/news/articles/SB10
001424052702304410204579139423079
198270 …
@salihtahir:Başkaları yok, sadece sen
varsın. #icselmarka
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Hayır işlerinde acele edin. Çünkü
arkanızdan acele gelen eceliniz var.
Hz.Ebubekir (R.A.)
Bal yiyen arısından gocunmaz. Gül
koklayan dikeninden çekinmez.
Mevlânâ Hazretleri
Düşünmek kolaydır yapmak zordur.
Dünyada en güç olan şey de düşünüleni
yapmaktır.
Goethe
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Siyah giymek alışkanlık haline gelirse
hücreler arası elektriksel akım bloke
olmaya başlar. Beden ve beyin
arasındaki enerji akışında ve enerji güç
merkezlerinde tıkanıklıklar ortaya çıkar.
Bunu önlemek için günlük
kıyafetlerinizde renk seçimini düşünerek
yapın.
(Alıntı)

#HergunYeni Bilgi
Çektiğiniz en büyük acıya ve yaşadığınız
en büyük mutluluğa sebep olan kişi aynı
kişi ise bu kişiye aşıksınız demektir.
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İstanbul bugün de güneşle beraber, 2021 dereceyi bulur. Sabah güneyli,
öğleden sonra kuzeyli rüzgar orta
kuvvette. Yarın biraz sert eser, sıcaklık
18-19'lara iner, bulutlar artar, ama yağış
yok.
Havayı Koklayan Adam

Ezan
http://www.youtube.com/watch?v=Sp_P
n0aDKcM&feature=share
Etrafınızdakilerle daha iyi iletişim
kurabilmek ister misiniz?
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/249
54852.asp
Kilisede ezan krizi
http://www.ntvmsnbc.com/id/25473526/
Sakın bunları söylemeyin
http://www.hurriyet.com.tr/saglik/24953
867.asp
Kalp damarlarını tıkayan 8 nedeni önle,
uzun yaşa
http://galeri.haberturk.com/yasam/galeri/
432201-kalp-damarlarini-tikayan-8nedeni-onle-uzun-yasa/1/2
Botox: Dünyanın en pahalı ve ölümcül
maddesi
http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/20
13/10/131021_zehirler_botox.shtml
Çocuklar internetteki tehlikeleri fark
edemiyor
http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/20
13/10/131021_internet_risk.shtml
Kedilerin gözünden dünyaya bakış
http://fotogaleri.ntvmsnbc.com/kedilerin
-gozunden-dunyaya-bakis1.html?position=0
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Ruhumun Aynası

http://www.youtube.com/watch?v=VjGa
-xXgUiU
� �
http://www.okyanusum.com/
http://sufizmveinsan.com/
http://www.sufizmveinsan.com/astroloji/
htm/ekimsayi2013.html

