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Allah'ım! 

Senden hidayet, takva, sorumluluk 

bilinci iffet ve (gönül) zenginliği isterim. 

Hadis (Müslim) 

                

 

@AhmedHulusi: Anlayışı sınırlı, Allah'a 

teslim olması gerekli sanır; oysa tüm 

varlık, zaten teslimdir! "Allah indinde 

din islâmdır" âyeti bunu vurgular. 

              •••••• 

 

@AhmedHulusi: One with a #brain 

produces #ideas & #knowledge. One 

without, spends his #life with hearsay 

and rumors! 

              •••••• 

 

@AhmedHulusi: Amazon USA ve 

Avrupada satışa başlandı: 

 

http://t.co/CPgGJsQ3Lr 

               ��� 

 

http://www.ahmedhulusi.org/ 

 

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

                �  

 

Siber Alemden... 

 

@Gulmisalim: @AhmedHulusi Dünden 

ders almamış olanın yarınıda dün dür. A. 

H 

 

@Gulmisalim: Şeytanı dışarıda aramayı 

bırak; şeytanını tanımaya bak! Sana 

cehennemi yaşatan içindeki şeytanındır! 

@AhmedHulusi 

 

@Gulmisalim: Allah sev dedi, sevdin; 

nefsin kıskan dedi, kıskandın! Sevgi 

Allah'tan, kıskançlık benliğindendir! 

Benlik içindeki henüz tutuşmamış 

ateştir! 

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


 

@sufafy: Tefekkür etmek, önce kendini 

saf dışı bırakmaktır. 

 

@sufafy: Kıyaslamak bir şey vermez, 

aksine değeri öldürür. 

 

@AylinERK: Zihninin oyunlarına izin 

vermeye devam edersen, kalbinin 

içindeki dokunulmamış dinginliği 

kaçırırsın. Mooji 

http://t.co/B0n3bbW8HA 

 

@beyzazapsu: Varlık Tek tir. İç ve dış 

kavramları sanaldır. Tek, kendi 

özelliklerini beyin ile işaret edilen  

yapıda "hayal" olarak seyreder. 

 

@barisyelkenci: Talamus vücuda gelen 

çeşitli uyaranlara bir çeşit filtre görevi 

yapar. Bu sayede konsantrasyon 

sağlanabilir. Uykuda da uyaranlara set 

çeker. 

                

 

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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Eğer Allah seni bana yazmışsa , benden 

kaçışın yok ; lakin seni benden almışsa , 

ağlamaya lüzum yok.  

Şems-i Tebrizi  

                 

 

"Allah'ın verdiğide vermediğide 

imtihandır.."   

Hz. Mevlana 

                 

 

http://t.co/B0n3bbW8HA
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


"Ne geriye bak kızgınlıkla, ne de ileriye 

korkuyla! Sadece etrafına bak; 

farkındalıkla."  

James Thurber 

                 

 

2013 Eylül Ayı Karakteristikleri 

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

ylulsayi2013.html 

                 

 

Çarşamba gününün ilk yarısında Ay 

Aslan burcunda ve boşlukta ilerliyor. 

Genel anlamda olumlu enerjiler hakim, 

ama netleşmekte zorlanabiliriz. 13:43’te 

Ay Başak burcuna geçiyor. Bugün ancak 

titiz ve dikkatli analizler yapmak, 

mantığı ön plana çıkarmak, sağlamcı 

adımlar atmak şartıyla olumlu gelişmeler 

yakalayabiliriz. Zira öğle sonrasındaki 

saatlerden itibaren Ay-Neptün 

karşıtlığının yanıltıcı, dağıtan, 

kararsızlaştıran etkileri devrede olacak 

ve bu etkiler geç akşam saatlerine kadar 

devam edecek. Öte yandan, ruhsal ve 

manevi konulara yönelmek açısından 

değerlendirebiliriz bu saatleri. 

Meditasyon ve benzeri zihin boşaltıcı 

aktiviteler, müzik ve sanat, film 

seyretmek ve hayal dünyamızı 

zenginleştirmek iyi olabilir akşam ve 

gece saatlerinde… 

Öner Döşer 

                 

 

İstanbul sabah sağanak yağışını aldı, 

yağışın son kalıntıları öğlene kadar 

bölgesel kısa süreli olarak görülebilir, 

sonrasında güneş var. Biraz serinledi, 

24-25 derece. Bir sonraki sağanak 

pazara.  

Havayı Koklayan Adam  

                 

 

Suriye felaketine Gülen müdahalesi 

http://m.haberturk.com/yazarlar/serdar-

turgut-2025/874453-suriye-felaketine-

gulen-mudahalesi 

 

"Metabolizmanızı tanıyın"  

http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/eylulsayi2013.html
http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/eylulsayi2013.html
http://m.haberturk.com/yazarlar/serdar-turgut-2025/874453-suriye-felaketine-gulen-mudahalesi
http://m.haberturk.com/yazarlar/serdar-turgut-2025/874453-suriye-felaketine-gulen-mudahalesi
http://m.haberturk.com/yazarlar/serdar-turgut-2025/874453-suriye-felaketine-gulen-mudahalesi


http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/246

41914.asp 

 

9.6 trilyon kilometrelik ‘kozmik tırtıl’ 

http://wap.ntvmsnbc.com/Haber/Goster/

25464185 

               •••••• 

 

�  

Olmalı mı olmamalı mı /bülent ortaçgil 

http://m.youtube.com/watch?v=V9uG5ii

CKCI 

               •••••• 

 

http://www.okyanusum.com/ 

 

http://sufizmveinsan.com/ 

 

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/24641914.asp
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/24641914.asp
http://wap.ntvmsnbc.com/Haber/Goster/25464185
http://wap.ntvmsnbc.com/Haber/Goster/25464185
http://m.youtube.com/watch?v=V9uG5iiCKCI
http://m.youtube.com/watch?v=V9uG5iiCKCI
http://www.okyanusum.com/
http://sufizmveinsan.com/

