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Allahü teâlâ mütevazı elbise giyineni
sever.
Hadis

@AhmedHulusi: Decoding the Quran is
sophisticated yet written with simplicity,
an easy-to-understand interpretation of
the Quranhttp://t.co/bl1RtDuxpT
���
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

About Ahmed Hulusi
http://www.tropic-of-freedombooks.com/ahmed-hulusi.html
���
Siber Alemden...
@Gulmisalim: Düşünebilen beyinleri
sorgulamaya ve gerçekleri keşfetmeye
yönlendiren zorlu Beyinin "KURAN
ÇÖZÜMÜ"nü okudunuz mu?
http://t.co/fQk1IiMC6u
@sufafy: AŞK, sevenin her nefesi
sevdiği icin almasıdır.
@sufafy: Hayatın boyunca savunduğun
değerlerin bir zaman gelip, günesin
altında eriyen karlar misali yok olduğunu
farkedince ne yapıcaksın?
@AylinERK: İkiyüzlülük, kalbin ve
zihnin aynı anda ayrı konuşmasıdır.

@AliyaAtalay: Alemler olarak açığa
çıkan seyrin ta Kendisidir aşk. Varlıkta
ikilik olmadığına göre bir 'sen' bir de
'aşk' yok. Aşk var başka da bişey yok.
@beyzazapsu: Unlocking your brain to
NEW knowledge & understanding.
Decoding the Quran"by Ahmed Hulusi
http://t.co/YypjHi43Fp
@PublishersWkly" #Quran
@birsenkalali1: @birsenkalali1:
Bedenselliğinin getirisi davranışlar
ortaya koyarken o anda vicdanınla buna
şahitlik edebiliyormusun?
@haykavi: Raleigh'de ikamet eden
Amerikalılar Sultanahmet te Ahmed
Hulûsinin Ingilizce eserlerini ilgiyle
okudular. http://t.co/AkZ2m45zJc
@haykavi: Raleigh locals Members of
Raleigh Reading Group, while they're
reading the books of Ahmed Hulusi
carefully in S.ahmed
http://t.co/AZsha90185
@haykavi: http://t.co/nIYUJa7AZa
"Kendilerinin Müslüman olduklarını,
kısa kol gömlek giyenlerin ise kâfir
olduklarını.."
http://t.co/DqlEWeBklY
���
Ahmed F. Yüksel'in duygularla ilgili
yazısı yakında çıkıyor...
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-hilmi-
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‘Bilmiyorum’ sözünü terk eden kimse,
helak olur.
Hz.Ali
Dilini gıybetten, laf taşımaktan, çirkin
sözlerden ve faidesiz kelamdan
sakındırmalısın.
Aziz Mâhmud Hüdayi Hazretleri
Mücevherden Sarraflar Anlar Ancak,
Başkası Bilmez.Ne Fark Eder ki Kör
İnsan İçin, Elmas da Bir Camda.Sana
Bakan Bir Kör İse, Sakın Kendini
Camdan Sanma...!
Hz. Mevlana
Pazartesi günü boyunca Ay Boğa
burcunda ilerliyor. Şartların sabit ve
durağan kalmasını arzulayacağımız bir
gündeyiz. Sabaha doğru saatlerde etkin
olacak Ay-Venüs karşıtlığının ardından,
sabah erken saatlerde etkinleşecek AyMars karesi, özel ilişkilerimizde sert ve
gergin etkilere karşı uyanık olmamız
gerektiğini gösteriyor. Sakarlıklara,
kazalara da açık olacağımız bu saatlerde,
gereksiz telaş ve acelecilikten uzak
durmamızda fayda var. Ay-Jüpiter
altmışlığının etkinleşeceği sabahın
ilerleyen saatlerinde enerji daha rahat
akmaya başlıyor. Bu açının
kesinleşmesinin ardından başkaca temel
açısı kalmayacak olan Ay 10:12
itibariyle boşluğa giriyor ve günün geri
kalanında Boğa burcunda boşlukta
ilerliyor. Ay’ın en son açısı iyicil Jüpiter
ile olduğundan, gün boyunca olumlu ve
iyicil enerjiler işbaşında olacak. Ay
boşlukta ilerleyeceğinden, kalıcı ve

somut sonuçlar almakta
zorlanabiliriz.Ama Ay Boğa burcunda ve
boşlukta ilerleyeceği için, boşlukta
olmasından dolayı ortaya çıkan
kararsızlığı ve belirsizliği çok fazla
hissetmeyebiliriz. Yine de performans
alabiliriz bazı işlerimizde. Klasik
astrologlara göre Ay Boğa, Yengeç, Yay
ve Balık’ta iken boşlukta ilerliyorsa,
yine de performans gösterir. Kişisel
kanaatimce bu durum en çok sabit burç
olan Boğa için geçerlidir.
Öner Döşer
�
İstanbul serin, sabah dışarıda sırta
muhakkak birşeyler istiyor. En fazla 22
derece. Öğlene kadar kısa süreli yağmur
geçişleri olabilir. Çarşambadan itibaren
hem ısınıyor, hem de güneş daha bol.
Havayı Koklayan Adam
Japonya'daki trafik lambası, daha
doğrusu lazeri.
http://www.eyocan.com/viewtopic.php?f
=7&t=368
Mükemmel bir Haftaya Başlamak,
Haftaya Mükemmel Başlamak için 20
Altın Kural
http://www.omerekinci.com/mukemmelbir-haftaya-baslamak-haftayamukemmel-baslamak-icin-20-altinkural.html
İnançer'in sözleri Meclis'e gündeminde
http://m.hurriyet.com.tr/haber#!id=2476
8154
�Gün
"Çiğdem Gürdal / Aşkınla sürünsem
yine aşkınla delirsem"
http://www.youtube.com/watch?v=9riD
VPaJtZk
� �
http://www.okyanusum.com/

http://sufizmveinsan.com/
http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/e
ylulsayi2013.html

