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"Kim Kur'ân hakkında ilme dayanmadan
söz ederse ateşteki yerini hazırlasın."
Hadis

@AhmedHulusi: Your burning is caused
by your failure to recognize that all
things transpire as the wish & will of
#Allah!
••••••
@AhmedHulusi: 103. AL-ASR Decoding The QURAN
http://t.co/msq8dTps8k
••••••
@AhmedHulusi: Amazon USA ve
Avrupada satışa başlandı:
http://t.co/CPgGJsQ3Lr
••••••
@AhmedHulusi: #Kurân Çözümü'nün
ingilizcesi "Decoding The Quran"
kitabımıza #Amazon'dan ulaşabilirsiniz.
http://t.co/CJ14417Z47
���
http://www.ahmedhulusi.org/
http://www.ahmedhulusi.org/en/
�
‘Ayna nöron’larımız böyle olmasaydı
insan olur muyduk?İsmet Berkan/
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/246
26110.asp

Siber Alemden...
@sufafy: Beyin sapından gelen sinyaller
v astrolojik tesirler talamus tarafından
beyin korteksine yollanması sonucu bir

beden bilinci oluşmaktadır.
@sufafy: Dağınık bir zihinden düzgün
ve dingin sinyaller gelmesini bekleme!
@sufafy: Beyninde bir sürü program
çalışırken stand-by (durdurup bekletme)
modu ne kadar geçerli olabilir ki?
@sufafy: Kuranı tam olarak
kavrayamayız. Ancak ona dokunabiliriz.
Bunun için epeyce arınmış olmalıyız.
@sufafy: Kestirmeden gitmek
istemedigimiz tek yol ölüm olsa gerek!
@sufafy: İnsana yakışan İsmi Allahtır.
@sufafy: Perde önünde çoklu benler,
farklı suretler-siretler, değişik üslup ve
davranışlar, perde arkasında tek BEN ve
tek MANA sureti.
@birsenkalali1:
http://t.co/opAOcNHx20
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Kalbiniz üç şeyin evi olsun; Îmanın,
Ümidin, Aşkın..!
Hz Ali (r.a.)
Ölçüne göre bir "kitab" açılır beyninde
ve "oku"maya başlarsın...
Her ölçüye bir "kitab" var; derûnunda
Kur'ân'ı barındıran...
Ölçülü "kitab"ın ismi değil Kur'ân...
"Kitab"ı Kur'ân olan ancak bu ölçüden
kurtulan...
''Kendi doğanı sev ve kabul et;

yolculuğun başladığı yer burasıdır.''
Osho
Ahmed F. YÜKSEL-Twitter Sözleri
http://okyanusum.com/ahmed-fyuksel/6301/
Bilim insanları beynin atlasını çıkardı
http://tr.euronews.com/2013/07/23/bilim
-insanlari-beynin-atlasini-cikardi/
Cami ve cemevi aynı bahçede
http://www.ntvmsnbc.com/id/25463767
••••••
�
Yenilige Dogru - Sezen Aksu - Mevlana
http://www.youtube.com/watch?v=crn4
C8JyWVk&sns=em
••••••
http://www.okyanusum.com/
http://sufizmveinsan.com/
••••••
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A Haber Yayın Danışmanı Bayar:
Erdoğan'ı halife olarak tanıyor ve biat
ediyorum
http://m.t24.com.tr/haber/a-haberinyayin-danismani-erdogani-halife-olaraktaniyor-ve-biat-ediyorum/238301
İstanbul'un pazarı ne sıcak ne serin, 2728 derecelerde. Parçalı bulutlu, güneş
görülüyor. Öğleden itibaren eser, akşam
ve gece biraz serin olur. Gelecek hafta
ortası 25 derecenin altına iniyor.
Havayı Koklayan Adam

