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Kişi dostunun dini üzeredir. Öyleyse her
biriniz, kiminle dostluk kuracağına
dikkat etsin.
Hadis

@AhmedHulusi:13Eylül1963 Cuma
namazı Cerrahpaşa Camisi; bir ilham ile
yaşamımı İslâma adıyorum.
13Eylül2013 Cuma 50. yıl yolun sonu!
Selâm ola herkese.
@AhmedHulusi:A unique #Sufi
interpretation: Decoding the #Quran is
now available on #Amazon
(Paperback)http://t.co/4jVuC1xbM0
@AhmedHulusi:A unique #Sufi
interpretation: Decoding the #Quran is
now available on #Amazon (#Kindle
Edition)http://t.co/VV7JCnHQTK
���
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:“ Kişi sevdiği ile
beraberdir.”Hadis-i Şerif [Buhârî, Edeb
96]
@sufafy:Ümit duanın yansımasıdır.
@sufafy:Sevgi bilgiyi ilme dönüştüren
ana etkendir.

@newsoy:Her dalga yapının kendi
frekansından olanı çözmesi OKUmaktır.
Anladım veya frekansımız uyuşmadı
anlaşamadık deriz. Bu, dile dökülmeden
de olur.
@AylinERK:9 saatten fazla uyumak
bağışıklık sistemini bozmaktaymış...
Hayatımız boyunca uyuyor da
uyanamıyorsak ne olacak?:)
@AylinERK:Bu kadar #defans bu kadar
#guard nereye kadar??... Defansı, guard
almayı bırakmadan ,teslim olmadan
açılmıyor kapı işteeee...
@beyzazapsu:Hakikat sanılacak birşey
değil yaşanacak birşeydir.

Başarının sırrı
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/basarinin
-sirri-33212
Tutarsızlıklar
http://blog.milliyet.com.tr/tutarsizliklar/
Blog/?BlogNo=428386
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Din ehlini kin ehlinden ayırt et; Hak’la
oturanı ara, onunla otur!
Hz.Adem

Allah, zekatı nefsin temizlenmesi ve
rızkın artması için farz kıldı.
Hazret-i Fatıma (r.a)

Oysa bu beden ruhun elbisesinden başka
nedir ki?
Hiç insanın değeri giydiği elbiseyle
ölçülür mü?
Değer ya da değersizlik onun ruhuyla
ilgilidir, bedeniyle değil.

O halde sen gözünü ten elbisesinden çek
de o libasın içindekine dikkat et.
Şekle değil manaya bak.
Eğer şekilce benzerlik insan olmaya
yetseydi iyi de kötü de bir olurdu.
Mevlana

"Sevgi bin kilometre ötede bile olsa gelir
dokunur bize."
Kazım Koyuncu

Cumartesi günü boyunca Ay Oğlak
burcunda ilerliyor. Çok sayıda açının
kesinleşmesi ve Ay'ın da açı
yoğunluğuna bakarsak, oldukça aktif ve
hareketli bir günde olacağımızı
öngörebiliriz. Sabaha karşı saatlerde AyPlüton kavuşum yapıyor ve ardından AyUranüs karesi etkinleşiyor. Gergin
saatlerdeyiz. Cuma günü için
bahsettiğimiz temalar devam ediyor.
Öğle sonrasındaki saatlerde Ay-Jüpiter
karşıtlığı da devreye giriyor. Abartılı
duygusal çıkışlara, olaylara karşı tepki
göstermeye açık saatlerdeyiz. Halkla,
halkın duygularıyla, duyarlılığıyla ilgili
konular vurgu kazanıyor. Gün boyunca
etkin olacak Merkür-Plüton karesi, gece
saatlerinde kesinleşiyor. İletişimin sert
akacağı bir gündeyiz genel anlamıyla.
Vaatlerin gerçekleştirilmesi, verilen
sözlerin tutulması, fikir ve görüşlerin
kabul ettirilmesi, sunulan tekliflerin
kabul görmesi zor gözüküyor. Olayları
kendi çıkarları doğrultusunda
yönlendirme arzusu da devrede. Bu
gerginliği yumuşatacak Venüs-Neptün
üçgeni, sevgi ve özverinin, karşılıklı
duygudaşlığın, insani duyguların, bu
gerginlikleri yumuşatabileceğini
gösteriyor. Böyle gergin etkiler
zamanlarında, etrafımızda öfkeli
dışavurumlar olurken, bir yandan da
sevgi enerjisi göndermek gerekiyor.
Mars-Uranüs üçgeninin gücü ve eforu
yaratıcı ve akıcı kullanmaya yönelten
uyumlu etkisi de devrede olacak gün
boyunca ve özellikle de gece

saatlerinde... Gece yarısı saatleinde
etkinleşecek Ay-Güneş üçgeni sayesinde
dengeye geliyoruz. Uyumu ve uzlaşmayı
başarabileceğimiz saatlerdeyiz. Gergin
etkilerin ardından, ilişkilerde şansımızı
denemek açısından bu geç saatleri
kullanabiliriz... Gece yarısı 02:16'da Ay
boşluğa giriyor.
Öner Döşer

Beyin gücü artırılabilir mi
http://m.hurriyet.com.tr/kose#!id=96&art
icle=24706868
Dünyayı nasıl bir son bekliyor?
http://m.haberturk.com/diger/galeri/4310
17-dunyayi-nasil-bir-son-bekliyor
••••••
�Günün Şarkısı
Özlem Tekin/Ogün Sanlısoy
https://www.youtube.com/watch?v=P8N
zMQktzYA&feature=youtube_gdata_pla
yer
••••••
http://www.okyanusum.com/
http://sufizmveinsan.com/
http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/e
ylulsayi2013.html

