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“İnsanların Allah katında en makbulü ve
O’na en yakın olanı, önce Selâm
verendir.”
Hadis

@AhmedHulusi: Nobody can prevent
what #Allah wills to manifest in His
knowledge & none can form what He
does not will! Whether you believe in
this or not!
���
http://www.ahmedhulusi.org/
http://www.ahmedhulusi.org/en/
�
Amazon Best Sellers
http://www.amazon.com/gp/bestsellers/b
ooks/12527/ref=pd_zg_hrsr_b_1_4_last

Siber Alemden...
@sufafy: #Hologram dünyan içinde
yaşadıkların #hakikat indinde nedir ki?!
@sufafy: What is the importance of your
living in your #holograhic world in
perspective to Absolute
#Reality?!#Quote
@sufafy: Kendini bilen insanın
odaklandığı kavram 'şimdi' dir.
@sufafy: Perdenin kalkmasına
dayanabilecek misin?
@sufafy: Artıların rehavetine, eksilerin
de üzüntüsüne kapılmak, kendinden
mahrum olmak demektir.
@AylinERK: Tek'e evsahipliği yapan

gönlünün kapısını çalsana...
@beyzazapsu: A unique #universal
approach to understand The #Quran:
http://t.co/YypjHi43Fp @AhmedHulusi
@Gulmisalim @wisemuslimwomen
@beyzazapsu: TED platformu
farkındalık üzerine fikirlerini paylaşan
bilimadamlarını sansürlüyor
http://t.co/oafxSI2ovG #beyin #bilinç
#farkındalık
@nesekamer: "İki şey, hakkımızda fikir
verir: Hiçbir şeye sahip değilken
gösterdiğimiz sabır ve her şeye sahipken
takındığımız tavır."

A.F.Y. den ilginç bir yazı,
"tutarsızlıklar" yakında Milliyet ve
Radikal bloglarda..
���
KENDİNİ GÖRENLERİN MAHRUM
OLMASI HAKKINDA HİKÂYE
http://blog.milliyet.com.tr/kendinigorenlerin-mahrum-olmasi-hakkindahikaye/Blog/?BlogNo=428222
KENDİNİ GÖRENLERİN MAHRUM
OLMASI HAKKINDA HİKÂYE
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/kendinigorenlerin-mahrum-olmasi-hakkindahikye-32362
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"Gerçek cimri, selam vermekte cimrilik
yapan kimsedir."
Hz. Hüseyin

Aşk nasip işidir, hesap işi değil! Aşk
adayıştır, arayış değil! Sen adanmışsan
ve yanmışsan bu uğurda, aşk seni

bulmaya gelir!
Şems-i Tebrizi

Yarının bugünden daha iyi olacağı
ümidiyle yetinmek yerine, hemen bugün
yarın uyandığımızda kendimizi önceki
günden biraz daha iyi hissetmemizi
sağlayacak bir şeyler yapabiliriz.
Edwarde Bono

Sevgi ile dokunuşlar
Ay hisseder, venüs yaşar
Belki hoş bir yakınlık
Dostluğa kanat açar
İsteyen el kalem tutar
Şiir yazar müzik yapar
İki gün Ay + Venüs Terazi burcunda
keyifte. Sevmek zamanı, sevilmek
zamanı. Sevgiyi çoğaltalım, icimizde
kalmasın, paylaşalım, yayalım. ��
Nuran Tuncel
���
2013 Eylül Ayı Karakteristikleri
http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/e
ylulsayi2013.html

Pazar günü boyunca Ay Terazi burcunda
ilerliyor. Özel ilişkilerin,
sosyalleşmenin, hayatın tadını çıkarma
arzusunun vurgu kazanacağı güzel bir
Eylül günündeyiz. Günün ilk yarısından
itibaren bunu hissetmeye başlayacağız.
Gün içerisinde, Ay-Venüs kavuşumu
yakınlaştıkça, içimizdeki huzur da
artıyor olacak. Ay-Venüs kavuşumunun
en etkin olacağı gece saatleri aşk ve
ilişkiler, estetik ve sanatla ilgili konular,
alışverişler, eğlenceli aktiviteler
açısından mükemmel fırsatlar sunuyor.
Barış, huzur, uyum, denge zamanı!
Evlilik, ilişkilere yeni adımlar, teklifler,
küslükleri ortadan kaldırmak, barışmak
açısından harika bir gün!
Değerlendirebiliriz…
Öner Döşer


İstanbul'da yağışın miktari ve ihtimali
azaldı. Ara ara bulutlanır, kuzey ilçeler
öğle gibi yağış alır ve biraz eser. Yarın
sabah ve öğle yerel yağışlı. Bugün 24,
hafta ortası 30'lar geri geliyor.
Havayı Koklayan Adam
⛅
Hacılara şok!
http://www.haberturk.com/yasam/haber/
874479-hacilara-sok
İnsan dediğiniz canlı sadece
biyolojisinden mi ibarettir?
http://m.hurriyet.com.tr/kose#!id=386&a
rticle=24667444
En gerekli besin takviyeleri
http://m.hurriyet.com.tr/kose#!id=453&a
rticle=24667506
Astronomide benzeri olmayan girişim
http://wap.ntvmsnbc.com/Kategori/Gost
er/25147153#/Haber/Goster/25464833
••••••
�Günün Şarkısı
"Hayko Cepkin Demedim mi"
https://www.youtube.com/watch?v=VK
wBFGuzpMg&feature=youtube_gdata_p
layer
••••••
http://www.okyanusum.com/
http://sufizmveinsan.com/

