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Hiçbiriniz beni anasından babasından, 

çoluk çocuğundan ve bütün insanlardan 

daha çok sevmedikçe tam iman etmiş 

olmaz. 

Hadis 

                

 

@AhmedHulusi: All things perceived & 

unperceived are none but the Names of 

#Allah. Consider the #verse "So 

wherever you turn there is the face of 

Allah"! 

              •••••• 

 

@AhmedHulusi: Those who live in 

imitation & with memorized repetition! 

Unlock your #brain to new #knowledge. 

http://t.co/HW4kxoskjq 

               ��� 

 

http://www.ahmedhulusi.org/ 

 

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

                � 

 

Siber Alemden... 

 

@sufafy: Beynin içindeki hologram 

dünyaNda yaşıyorsan, hangi senaryoyu 

yaşayacağına karar ver ve ona göre oyna. 

 

@sufafy: Hologram fotografik bir 

yogunlaşmadır. 

 

@sufafy: #Hologram dünyan içinde 

yaşadıkların #hakikat indinde nedir ki?! 

 

@beyzazapsu: "Ben bilgisi"ile hologram 

dünyasında yaşayan #Hakikat bilgisini 

değerlendiremez. 

 

@Nurantuncell: 6-11 Eylül arasında 

Güneş+Jüpiter dostluğu var. Emeğin 

karşılığını verir. Bilgi, hidayet, anlayış, 

http://t.co/HW4kxoskjq
http://www.ahmedhulusi.org/
http://www.ahmedhulusi.org/en/


kavrayış ve idrak genişliği yaratır.. 

 

Bu dostluk herkese açık. Belki, Yengeç, 

Başak, Akrep v Boğalar için daha 

müsait. Bu burçların orta günlerinde 

doğana bir başka güzel olabilir. 

 

@haykavi: Tanrı'ya yakın olmak için 

burada..  

http://t.co/lDi4kFDrMD 

Göklerdeki babamız ilkelliginden 

kaçanların tek adresi: 

http://t.co/UGr0WNa1pV 

                

 

KENDİNİ GÖRENLERİN MAHRUM 

OLMASI HAKKINDA HİKÂYE 

http://blog.milliyet.com.tr/kendini-

gorenlerin-mahrum-olmasi-hakkinda-

hikaye/Blog/?BlogNo=428222 

 

KENDİNİ GÖRENLERİN MAHRUM 

OLMASI HAKKINDA HİKÂYE 

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

gorenlerin-mahrum-olmasi-hakkinda-

hikye-32362 
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Sıkıntıya düşmeden önce emniyet 

tedbirini alan kimse, ayağını sağlam yere 

basmış olur.  

Hz. Ali (R.A.) 

                 

 

Hüner sahipleri, cefa gördükleri halde 

muhabbet gösterirler.  

Sad-i Şirazi 

                 

 

Kopan bir ipe sımsıkı bir düğüm 

atarsanız, ipin en sağlam yeri artık bu 

düğümdür. Ama ipe her dokunuşunuzda 

canınızı acıtan tek nokta yine o 

düğümdür.  

Çin Atasözü 
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http://t.co/UGr0WNa1pV
http://blog.milliyet.com.tr/kendini-gorenlerin-mahrum-olmasi-hakkinda-hikaye/Blog/?BlogNo=428222
http://blog.milliyet.com.tr/kendini-gorenlerin-mahrum-olmasi-hakkinda-hikaye/Blog/?BlogNo=428222
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http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/kendini-gorenlerin-mahrum-olmasi-hakkinda-hikye-32362
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/kendini-gorenlerin-mahrum-olmasi-hakkinda-hikye-32362


                 

 

Ego oyunları "ara name" 

 

Ego'nun oyunlarına karşı sadece an'da 

kalmaya ve seyretmeye çalış. 

Ego'n yaşayan bir varlıktır. Her varlık 

gibi oda mevcudiyetini devam ettirmek 

ister. 

Bunun için kendi oyunlarıyla seni 

gerçeklikten perdeler ki var olabilsin. 

Ego'da geçmiş ve gelecek vardır. An 

kaydı yoktur. 

Senin gerçeğin an'da saklıdır. Ego'n seni 

andan koparmak için her yolu dener. 

Senin elinden gelen ego'nu 

arındırmandır. 

Arınmak için hem güçlenmek hemde 

ego'yu tanımak gerekir. 

Kimi oyunları sana çok yakın kimileri 

uzaktır. 

Ego'nun oyunlarını bilmek farkındalık 

yaratır. 

Dr GI 

                 

 

2013 Eylül Ayı Karakteristikleri 

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

ylulsayi2013.html 

                 

 

Cumartesi günü boyunca Ay Terazi 

burcunda ilerliyor. Keyifli, huzurlu, 

dengeli hareket etme arzumuzun öne 

çıkacağı bir gündeyiz. Günün ilk 

yarısında bunu sağlama şansımız daha 

yüksek, ama günün ikinci yarısında bunu 

sağlamak daha zor olacak. Sabah 

saatlerinde etkin olacak Ay-Mars 

altmışlığı, enerji ve eforumuzu etkin ve 

dengeli bir biçimde ortaya 

koyabileceğimizi gösteriyor. Güç 

gerektiren işleri bu saatlere denk 

getirebiliriz. Spor, yürüyüş, yoga 

yaparak enerjimizi dengeleyebiliriz. Ay-

Plüton karesinin etkin olacağı öğle 

sonrasındaki saatlerde gergin ve 

çekişmeli enerjiler devreye giriyor, 

dikkat! Akşam saatlerinde etkinleşecek 

Ay-Uranüs karşıtlığıyla birlikte, gergin 

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


etkiler tepe yapıyor! Gece saatlerinde de 

yine duygularımızı abartılı bir şekilde 

ortaya koyma, yeme içmeyi abartma 

eğilimi gösterebiliriz. Ay’ın gergin 

açılarına mukabil, gün boyunca etkin 

olacak Güneş-Jüpiter altmışlığı, 

duygusal tepkiler vermek yerine, akıllı 

ve stratejik hareket ederek, hem tartışma 

ve gerginliklerin ötesine 

geçebileceğimizi, hem de uzlaşma, 

denge ve başarı sağlayabileceğimizi 

gösteriyor. İyi şeyler dilemek, yapmak, 

ruhsal ve manevi konulara yönelmek, 

dua ve zikir çalışmaları açısından güzel 

enerjiler devrede. Bu açının en etkin 

olacağı saatler öğle sonrası, ikindi 

vaktine yakın zamanlar… 

Öner Döşer 

                 

 

İstanbul h.sonuna güzel başladı. Gün 

ortalarında 27 dereceyi bulur. Yarın 

rüzgar biraz sert, 3-4 derece serinler. 

Gün ortalarında bir parti, gece ve p.tesi 

sabah bir parti daha yağış olabilir. 

Havayı Koklayan Adam  

                ⛅ 

 

Tanrı'ya yakın olmak için burada yaşıyor 

Gürcistan'da yaşayan 59 yaşındaki 

Maxime Qavtaradze, Tanrı'ya yakın 

yaşamak için 40 metre yükseklikte 

bulunan kilise haline getirdiği yerde 

yaşıyor. 

http://galeri.haberturk.com/yasam/galeri/

430821-tanriya-yakin-olmak-icin-

burada-yasiyor 

 

İşte Hz. Ebubekir'in soyunun yaşadığı 

köy! 

http://www.haberturk.com/yasam/haber/

875482-iste-hz-ebubekirin-soyunun-

yasadigi-koy 

 

“Affet, kalbini koru” 

http://www.ntvmsnbc.com/id/25464444/ 

 

Hepimiz gelecek korkusuyla yaşıyoruz 

http://www.sabah.com.tr/Cumartesi/201

3/09/07/hepimiz-gelecek-korkusuyla-
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http://galeri.haberturk.com/yasam/galeri/430821-tanriya-yakin-olmak-icin-burada-yasiyor
http://galeri.haberturk.com/yasam/galeri/430821-tanriya-yakin-olmak-icin-burada-yasiyor
http://www.haberturk.com/yasam/haber/875482-iste-hz-ebubekirin-soyunun-yasadigi-koy
http://www.haberturk.com/yasam/haber/875482-iste-hz-ebubekirin-soyunun-yasadigi-koy
http://www.haberturk.com/yasam/haber/875482-iste-hz-ebubekirin-soyunun-yasadigi-koy
http://www.ntvmsnbc.com/id/25464444/
http://www.sabah.com.tr/Cumartesi/2013/09/07/hepimiz-gelecek-korkusuyla-yasiyoruz
http://www.sabah.com.tr/Cumartesi/2013/09/07/hepimiz-gelecek-korkusuyla-yasiyoruz


yasiyoruz 

 

Felsefesiz ilahiyata tepki var 

http://yenisafak.com.tr/gundem-

haber/felsefesiz-ilahiyata-tepki-var-

07.09.2013-561545?ref=manset-6 

 

Dövmeler tümör oluşturuyor 

http://www.sabah.com.tr/Gunaydin/Sagli

k/2013/09/05/dovmeler-tumor-

olusturuyor 

               •••••• 

 

�Günün Şarkısı 

Duman - Senden daha güzel 

http://youtu.be/ws2FvMADScs 

               •••••• 

 

http://www.okyanusum.com/ 

 

http://sufizmveinsan.com/ 
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