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Kulun Dili Doğru Olmadıkça, Kalbi
Doğru Olmaz.. Kalbi Doğru Olmadıkça
da İmanı Doğru Olmaz.
Hz.Muhammed s.a.v.
@AhmedHulusi: Bu toplum ve çevrede
doğup büyümeseydin bu değerleri
savunacak mıydın? Mesela Çinde
yetişseydin? Öyle ise ne zaman evrensel
İNSAN olacaksın?
@AhmedHulusi: Okumaktan amaç
anlamını kavrayarak yaşamına
sokmaktır! OKUduğunu anlamıyorsan,
sorgulama araştırma düşünme
getirmiyorsa, kendine yazık ettin
@AhmedHulusi: Yaşamında, hayata
bakışında değişiklik yapmayan bilgiyi
asla "IKRA/OKU"mamışsındır! "İnsan",
düşünen hayvan değildir, Tanı kendini!
@AhmedHulusi: The #disbeliever is one
who denies his essential #reality - that he
is comprised of the names of #Allah.
@AhmedHulusi: The #dualist is one
who claims "I exist" when in #reality
nothing other than the Names of #Allah
exist.
���
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...

@Gulmisalim: Düşünebilen beyinleri
sorgulamaya ve gerçekleri keşfetmeye
yönlendiren zorlu Beyinin "KURAN
ÇÖZÜMÜ"nü okudunuz mu?
pic.twitter.com/fQk1IiMC6u
@Gulmisalim: Üretimin olan fikirlerin
dışındaki tüm konuşmaların
dedikodudur; davranışların taklittir!
Orijin kendine özgü ne kadar buluş veya
keşfin var?
@Gulmisalim: Okuyup geçtiğin,
üzerinde düşünmeyip, sorgulamayıp
belki de başkasına aktardığın bilgi, asla
OKU madığın şeydir. Bilgi hamalı
olmamak gerek!
@Gulmisalim: Tüm RENKLER Allah
esmasıdır. Kendini gri kahverengi
lacivert ve siyahla sınırlayanları Allah
renklendirsin! Âlemler renk için
yaratıldı!
@Gulmisalim: Herkes yaşamakta olduğu
zamanın düşüncesini dillendirir.
Muhatabının fikrini dinle, hangi asrın
insanı olduğunu anla!
@sufafy: Bütünün iradesi ile değişir
herşey, zerre de kendi değiştirdi sanır!
@sufafy: Öyle bir mekanda dolaş ki,
hiçbir şey seni sana hatırlatmasın!
@sufafy: Prosopagnostik patalojik bi
hastalıktır. Çevreyi dostları hatta kendi
yüzlerini tanıyamama, insan isimlerini
unutma buna işaret eder.
@barisyelkenci: @sufafy
Prosopagnostikler göz, burun,ağız gibi
yüzün her parçasını tek tek görebilmekle
birlikte birbirleri ile ilişkisini
kuramamaktadırlar
Prosopagnostik üzerine "Faces in the
crowd" filmi hastalığı görsel olarak
betimlemeye yardımcı olan bir film.
http://http://m.imdb.com/title/tt1536410/

@AylinERK: Enerji düzeyimiz arttıkça
vücudumuzdaki atom titreşimlerinin de
arttiğının farkında olmak... Bunun ne
anlam geldiğini hissetmek...
@AylinERK: Oluşumlara nasıl yanıt
verdiğimiz bize iletilen mesajları
algılayabilme derecemizle belirlenir...
@beyzazapsu: Ruh hastaliğı yoktur
beyin hücrelerinde hasar vardır.
@mustafaceceli: Düşünüyorsun o halde
"var" mısın? O zaman bi daha düşün..
Dervişlerin küstahlığı ve padişahların
hilmi
http://blog.milliyet.com.tr/dervislerinkustahligi-ve-padisahlarinhilmi/Blog/?BlogNo=429729
DERVİŞLERİN KÜSTAHLIĞI VE
PADİŞAHLARIN HİLMİ
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/dervisler
in-kustahligi-ve-padisahlarin-hilmi33884
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Kısmetine râzı olmayan kuldan Cenâb-ı
Hak râzı olmaz.
Sâdî Şîrâzî

Hayat bir nefestir,
Aldığın kadar. .
Hayat bir kafestir,
Kaldığın kadar. .
Hayat bir hevestir,
Daldığın kadar. .
Hz. Mevlana

İnsanı doğru eyleme sevk eden
SEVGİDİR.
SEVGİ dünyaya düzen getirir.
Bırakın SEVGİ istediğini yapsın...!
Jiddu Krishnamur
Pazar gününe geçişten kısa bir müddet
sonra, saat 01:33'te Ay Boğa burcuna
geçiyor. Huzur, sakinlik, sükunet
isteyeceğimiz bir gündeyiz. Yeme içme,
eğlence, keyifli aktiviteler açısından
harika bir gündeyiz aslında. Ay-Neptün
altmışlığının etkin olacağı sabah
saatlerinde, ilişkilerimizde fedakarlık,
duygusal bütünlük gibi temalar ön
planda olacak. Güzel, keyifli, ruhen
besleneceğimiz saatlerdeyiz. Ay-Plüton
altmışlığının etkilerinin devrede olacağı
öğle sonrası ve ikindi saatlerinde güç
dayanışmaları devrede olacak. Ama bu
açının hemen ardından etkinleşecek AySatürn karşıtlığı, duygusal paylaşımlarda
zorluklara dikkat çekiyor. Engellenme,
gecikme gibi risklere açık olacağımız bu
saatlerde duygusal anlamda depresiflik
hissedebiliriz. Ama gecenin ilerleyen
saatlerinde, özellikle de sevgi
paylaşacağımız kişilerle birlikte olarak,
bu depresif duygu halini aşabiliriz.
Astroloji Okulu ailesi olarak bizler de
böyle yapacağız. 19:30-24:00 saatleri
arasında Caddebostan Tenis Cafe'de
toplanacağız ve Sezona Merhaba
diyeceğiz. Saat 23:44'te Güneş'in Terazi
burcuna geçmesiyle gerçekleşecek
ekinoksu kutlayacağız. Arzu eden
astroloji severler katılabilirler.
Memnuniyetle bekleriz.
Öner Döşer
�
Dünyamızın Güneşten en fazla manyetik
etki aldığı iki ekinoks tarihinden birine
vardık.
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/247
61399.asp

İstanbul ıslanıyor. Yerel yağışlar güne
yayılıyor, derbide de yağış olabilir ama
yağış daha çok Anadolu yakasında.
Biraz üşütür, zira öğlen rüzgar da var,
21-22 derece. Çarşambadan itibaren
ısınır.
Havayı Koklayan Adam

http://www.hurriyet.com.tr/magazin/mag
azinhatti/24751863.asp
Cehenneme gitme hakkı yok mu?
http://www.haberturk.com/polemik/habe
r/879715-cehenneme-gitme-hakki-yokmu
DNA nasıl paketlenip kromozom haline
geliyor!
http://www.mynet.com/video/bilimtekni
k/dna-nasil-paketlenip-kromozomhaline-geliyor-1158886/
Ne ilaç ne ameliyat!
http://galeri.haberturk.com/diger/galeri/4
31283-ne-ilac-ne-ameliyat
Mutluluk para getirir!
http://www.haberturk.com/yasam/haber/
879723-mutluluk-para-getirir
�
Işın Karaca - Yetinmeyi Bilir misin?
http://www.youtube.com/watch?v=wbk
WQDyIEaA
� �
http://www.okyanusum.com/
http://sufizmveinsan.com/
http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/e
ylulsayi2013.html

