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Kadere iman, kaygı ve üzüntüyü giderir.  

Hadis 

                

 

@AhmedHulusi: Materyalist felsefe iflas 

etti; ama hala ateistler ve materyalist 

müslümanlar farkında değiller! 

"Allah"tan habersiz! 

http://t.co/KDozisDjhT 

              •••••• 

 

@AhmedHulusi: Algılanan ve 

algılanmayan herşey, Allah esmasından 

başka bir şey değildir! "Ne yana 

bakarsan gördüğün O'nun vechidir"! İyi 

düşün bu ayeti! 

              •••••• 

 

@AhmedHulusi: Ezberletilenleri 

tekrarla, çevresindekileri taklitle 

yaşayanlar! Açın beyin kilidinizi yeni 

bilgilere. @okyanusum.com 

http://t.co/iRkwA3e2bc 

              •••••• 

 

@AhmedHulusi: Amazon USA ve 

Avrupada satışa başlandı: 

 

http://t.co/CPgGJsQ3Lr 

               ��� 

 

http://www.ahmedhulusi.org/ 

 

http://www.ahmedhulusi.org/en/ 

                �  

 

Siber Alemden... 

 

@sufafy: Hangi yenilenme bir 

müceddid'in işi değil ki! 

 

@beyzazapsu: "@AhmedHulusi: For 

those who want to read the QURAN in 

light of the letter "B": 

http://t.co/KDozisDjhT
http://t.co/iRkwA3e2bc
http://t.co/CPgGJsQ3Lr
http://www.ahmedhulusi.org/
http://www.ahmedhulusi.org/en/


 

http://t.co/LtpO0ZXBvS" 

@JenniferStarlig 

 

@mustafaceceli: Her an her yeniye 

mutlak olarak açık olmak, işin 

başlangıcı... http://t.co/LZFVXqz22e 

 

@newsoy: İnsansı, hakikati olan Allah’a 

iman etme özelliğine sahip değildir. 

İnsan'ın davranışını kopya edebilir. 

Ama, İman yaşantısı kopyalanamaz! 

 

@GaribTuncel: "Beklenti" li yaşamak 

esarettir ve beyinde kilit.... 

"Umut" ise, güven, genişlik, sukün, ışık 

ve kilitleri açan anahtar... 

                

 

Bir birim doğarken! 

http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/bir-

birim-dogarken-31796 

 

Bir birim doğarken! 

http://blog.milliyet.com.tr/bir-birim-

dogarken-/Blog/?BlogNo=427650 

 

               � � 
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"Ne kadar okursan oku, bilgine, yakışır 

şekilde davranmıyorsan cahilsin 

demektir."  

Sadi Şirazi 

                 

 

Bir kimse nefsine muhalefet etmeyi 

başarırsa, ameli az da olsa, nefsine karşı 

gelebildiği için şükretmesi gerekir.  

Şah-ı Nakşibend k.s 

                 

 

Özleyeceksin! 

 

Kızıyordu,  

kıskanıyordu,  

küsüyordu,  

http://t.co/LtpO0ZXBvS
http://t.co/LZFVXqz22e
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/bir-birim-dogarken-31796
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/bir-birim-dogarken-31796
http://blog.milliyet.com.tr/bir-birim-dogarken-/Blog/?BlogNo=427650
http://blog.milliyet.com.tr/bir-birim-dogarken-/Blog/?BlogNo=427650


çok soru soruyordu;  

ama beni seviyordu diyeceksin! 

 

Nazım Hikmet Ran 

                 

 

2013 Eylül Ayı Karakteristikleri 

 

Bu yazıma tüm yıldızların Eylül ayı 

içindeki konumlarından başlayarak 

devam etmek istiyorum. Eylül ayı 

girişinde; Pluton Oğlak burcunda (9 

derece) ve rotarda fakat  ayın ortalarında 

düzelerek  yoluna  ağır ağır da olsa 

devam edecek.  

http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/e

ylulsayi2013.html 

                 

 

İstanbul serinledi ama aslında 

bugünlerdeki sıcaklıklaıi normal 

değerleri, 27 derece. Haftaya güneşle 

başladık, yarın da aynı. Çarşamba ise 

25'in altına iniyor, kısa süreli sağanak 

geçişi olabilir.  

Havayı Koklayan Adam  

                 

 

Pazartesi gününe geçişte henüz Yengeç 

burcunda ilerleyen Ay, saat 03:00’te 

Aslan burcuna geçiyor. Kendine güven 

temasının ve yönetme becerilerinin ön 

plana çıkacağı bir gündeyiz. Ay-Mars 

kavuşumunun etkin olacağı sabah 

saatlerinde kendimizi güvenimiz tavan 

yapabilir. Efor ve enerjimizin yüksek 

olacağı bu saatlerde, harekete geçme 

güdümüz de devrede olacağından, 

önemli girişimlerde bulunabiliriz. 

Egomuzu iyi ayarlamamız ve enerjimizi 

agresif değil, yapıcı olarak ortaya 

koymamız sayesinde başarı elde 

edebiliriz. Öğle sonrasındaki saatlerde 

Satürn ile dik açıya ilerleyen Ay, blokaj 

ve engellenmenin devreye gireceğini, 

ilerlemek için mücadele etmemiz 

gerekeceğini gösteriyor. Akşam 

saatlerine kadar bu geciktirici, 

engelleyici, biraz da depreşe edici enerji 

devrede olacak. Ama akşam saatlerinden 

http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/eylulsayi2013.html
http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/eylulsayi2013.html


sonra rahatlıyoruz. Ay-Uranüs üçgeninin 

özgürleştirici, monotonluk ve rutinlerin 

dışına çeken, enerjinin değişmesine yol 

açan etkileri devreye giriyor. Heyecanlı, 

şevkli, enerjik hissedeceğiz akşam 

sonrası ve gece saatleri bizi bekliyor! 

Öner Döşer 

                ��� 

 

Sanem Altan Zamanı yavaşlat…  

http://w9.gazetevatan.com/haberdetay.as

p?Newsid=565809 

 

Din adamları siyasete girdi 

http://siyaset.milliyet.com.tr/din-

adamlari-siyasete-

girdi/siyaset/detay/1757719/default.htm 

 

Bu faydalarını biliyor muydunuz? 

http://hayat.milliyet.com.tr/bu-

faydalarini-biliyor-muydunuz-

/saglik/HayatGaleriHaber/27.08.2013/17

55525/default.htm?PAGE=1 

 

DNA’nızla Müzik Üretebilirsiniz! 

http://teknoloji.milliyet.com.tr/dna-nizla-

muzik-uretebilirsiniz-

/mobildunya/detay/1757858/default.htm 

               •••••• 

 

�  

Sezen Aksu - La İlahe İllallah 

http://www.youtube.com/watch?v=Xve

Q0rRvgNg 

               •••••• 

 

http://www.okyanusum.com/ 

 

http://sufizmveinsan.com/ 
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