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Titremene lüzum yok, ben kral değilim, 

Kureyşli kuru ekmek yiyen bir kadının 

oğluyum..!  

Hz. Muhammed (s.a.v) 

                                

 

@AhmedHulusi: How will you evaluate 

your #life when your'e left alone with 

your #brain in the #hologram world 

(grave) formed by your #perceptions? 

 

@AhmedHulusi: Rasulullah,şu ayetleri 

şu duaları okuyun demiş, kendi gibi 

Arabça bilenlere. Sen okuduğunun 

anlamını bilip yaşıyor musun, yoksa 

papağanmısın 

               ��� 

 

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:Daha iyisi varken, ondan 

aşağısına razı olmak nefse zulumdür.  

HASAN Güler 

 

@sufafy:Mümin icin 5 sevinç vardır. 

-Günahsız geçen gün. 

-imanlı ölüm. 

-Sırattan geçmek. 

-Cennete girmek. 

-Cemalullahı görmektir. 

 

@newsoy:@saadet_zdemir Her an 

degisik frekanstaki anlam içeren dalgalar 

beyne girer ve kalır, unutulabilir ama 

http://www.ahmedhulusi.org/
http://www.ahmedhulusi.org/en/
http://www.amazon.com/gp/bestsellers/books/12527/ref=pd_zg_hrsr_b_1_4_last
http://www.amazon.com/gp/bestsellers/books/12527/ref=pd_zg_hrsr_b_1_4_last


kaybolmaz.Veri tabanı= Amel defteri 

 

@newsoy:@Saganperver Beyin alıcı 

verici bir cihaz gibi. Orijini dalga olduğu 

için ulaşan değişik frekanstaki tüm 

dalgaları da çözebilecek yapıdadır. 

 

@beyzazapsu:Veri tabanımdaki bilgiyi 

kullandığımda göreceli bir sonuca 

ulaşırım. Hakikat sana bana göre 

değişmez. 
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İyi niyet isteklerin gerçekleşmesine 

sebeptir. 

Hz.Ali  

                 

 

Yalnız Kalırsan, Yalnız Olmadığını Bil! 

Dertli İsen, Dermanın Olduğunu Bil! 

Hiçbir Şeyin Sahibiyim Deme, 

Emanetçi Olduğunu Bil..!” 

Şems-i Tebriz 

                 

 

Dilin var, kalbin yok. Dışın var, için yok. 

Zahirde bir işler yaparsın, yalnız 

kaldığında hatalara dalarsın.  

Seyyid Abdulkadir Geylani 

                  

 

Cumartesi günü boyunca Ay Koç 

burcunda ilerliyor. Hızlı, hareketli, 

tempolu bir gündeyiz. Kararlılığımızı ve 

cesaretimizi gösterme, ilerleme 

kaydetme arzumuz artıyor. Sabah erken 

saatlerde Ay'ın harekete geçme 

güdüsünü tetikleyen açıları var hem 

Jüpiter ile hem de Merkür ile. Ama bu 

açılardan sonra Ay boşluğa giriyor ve 

günün geri kalanında boşlukta ilerliyor. 

Her ne kadar girişimcilik ruhumuz 

kabarmış olsa da, harekete geçmek ve 

ilerlemek istesek de, arzu ettiğimiz kadar 

net ve belirleyici sonuçlar elde 

edemeyebiliriz. Gün boyunca etkin 

olacak Satürn-Plüton altmışlığının 



yapılandırıcı ve dönüştürücü etkisi 

yardımcı olabilir yine de... 

Öner Döşer 

                  �  

 

İstanbul serinledi ama p.bulutlarla güneş 

görülür 23 derece biraz sert. Yarın 

öğleden itibaren yağış bekleniyor, daha 

cok Anadolu yakasında bekleniyor ama 

yağış maç saatini de içine alacağa 

benziyor.  

Havayı Koklayan Adam 

                   

 

Hawking'den 

ölümsüzlük bombası 

http://www.internethaber.com/hawkin 

 

İngilizler uzaylıların varlığını kanıtladı! 

http://galeri.haberturk.com/diger/galeri/4

31253-ingilizler-uzaylilarin-varligini-

kanitladi 

 

Kadınlar hakkında olay sözler! 

http://www.haberturk.com/polemik/habe

r/879500-kadinlar-hakkinda-olay-sozler 

 

Kilise eşcinselliğe ve kürtaja taktı 

http://www.hurriyet.com.tr/planet/24754

694.asp 

 

Bu yiyeceklere dikkat! 

http://saglik.mahmure.com/diyet-

fitness/bu-yiyeceklere-dikkat/1079311 

 

 

�  

Mustafa Ceceli Bir Yanlış Kaç 

Doğruyu.. 

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

UzBA4r1A&sns=em 

                  � � 

 

http://www.okyanusum.com/ 

 

http://sufizmveinsan.com/ 

 

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

ylulsayi2013.html 

 

http://www.internethaber.com/hawkin
http://galeri.haberturk.com/diger/galeri/431253-ingilizler-uzaylilarin-varligini-kanitladi
http://galeri.haberturk.com/diger/galeri/431253-ingilizler-uzaylilarin-varligini-kanitladi
http://galeri.haberturk.com/diger/galeri/431253-ingilizler-uzaylilarin-varligini-kanitladi
http://www.haberturk.com/polemik/haber/879500-kadinlar-hakkinda-olay-sozler
http://www.haberturk.com/polemik/haber/879500-kadinlar-hakkinda-olay-sozler
http://www.hurriyet.com.tr/planet/24754694.asp
http://www.hurriyet.com.tr/planet/24754694.asp
http://saglik.mahmure.com/diyet-fitness/bu-yiyeceklere-dikkat/1079311
http://saglik.mahmure.com/diyet-fitness/bu-yiyeceklere-dikkat/1079311
http://www.youtube.com/watch?v=VvqUzBA4r1A&sns=em
http://www.youtube.com/watch?v=VvqUzBA4r1A&sns=em
http://www.okyanusum.com/
http://sufizmveinsan.com/
http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/eylulsayi2013.html
http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/eylulsayi2013.html

