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İnsanı zengin eden şey, kâlb 

zenginliğidir. Yoksa mal, sahibinin 

gözünü doyurmaz.  

Hz. Ali (r.a) 

                 

 

Günahlarını azalt . Ölümün şiddeti kolay 

gelir.  

Hz. Ömer (ra.) 

                 

 

KENDi olabilen, geçmişin yükünden 

sıyrılabilmiş, ondan kopmuş, özgün, bir 

ASLAN kadar güçlü ve bir çocuk kadar 

masum olan kişi, yıldızlara, hatta 

yıldızların da ötesine ulaşabilir; onun 

geleceği ALTIN'dandır... 

OSHO 

                  

 

Salı günü sabah saatlerinde Ay henüz 

Boğa burcunda ve boşlukta ilerliyor. 

Saat 10:34’te Ay’ın İkizler burcuna 

geçişiyle birlikte iletişimsel ve zihinsel 

olarak hareketlenmeye başlıyoruz. Öğle 

saatlerine doğru Ay-Güneş arasındaki 

yüzyirmi derecelik uyumlu açı 

etkinleşiyor. Önemli ve etkin 

pozisyonundaki kişilerle görüşmek, 

herhangi bir talepte bulunmak, yardım 

istemek, yardım etmek, toplantılar 

düzenlemek, finansal işlere girişmek, 

kadın erkek ilişkileriyle ilgili girişimler 

yapmak, ebeveynlerle ilgili konularda 

girişimler yapmak adına 

değerlendirebiliriz öğle saatleri civarını 

(özellikle 10:35’ten 13:35’e kadarki 

zaman dilimini). İkindi civarındaki 

zaman diliminde ise Ay-Neptün 

karesinin kararsızlık, belirsizlik, yanlış 

yönelim, kendini ifade etmekte zorlanma 

gibi etkileri devreye giriyor. Yukarıda 

saydığımız girişimler açısından bu kez 



çok da uygun olmayan bir zaman 

dilimindeyiz. 

Öner Döşer 

                  �  

                  

İstanbul ısınma turu atıyor, bugün 24, 

yarın 26, Perşembe 28 derece. Güneş 

görülüyor ama öğleden sonra yine biraz 

bulutlanır. Cuma gece ve c.tesi yine 

serinler, yağış gelebilir.   

Havayı Koklayan Adam 

                   

 

Beyin gücünü geliştirmek için 32 öneri     

http://www.kisiselgelisimveolumlamalar

.com/beyin-gucu-ve-beynin-gizli-

dunyasi/beyin-gucunu-gelistirmek-icin-

32-oneri-t2617.0.html 

 

Kendinizi kandırabilirsiniz ama 

beyninizia asla 

http://m.hurriyet.com.tr/Haber#!id=2476

7944 

 

�  

"Gözlerin Bir İçim Su - Müzeyyen 

Senar"  

https://www.youtube.com/watch?v=qkjc

XrNtVNI&feature=youtube_gdata_playe

r 

                  � � 

 

http://www.okyanusum.com/ 

 

http://sufizmveinsan.com/ 

 

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

ylulsayi2013.html 
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Efendimiz (s.a.v) buyurdular: "Şeytan 

insanın damarlarında kanın dolaştığı gibi 

dolaşır. O halde açlıkla onun yollarını 

daraltın." (Buhari) 
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@AhmedHulusi: If #imagination is the 

support of #life, disappointment is its 

#reality. If you did wrong yesterday 

don't expect a #miracle today. 

 

@AhmedHulusi: What you're #living 

today is the #consequence of what you 

did #yesterday. 

               ��� 

 

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-freedom-

books.com/ahmed-hulusi.html 

                ��� 

 

Siber Alemden... 

 

@sufafy:Bildiğini bilmenin övüncü 

içindeyken geç olmadan o bilgiyi 

yaşamayı unutma. 

 

@sufafy:Yaşamdaki işaretleri takip et. 

İçinden çıkamadığın durumlarda mutlaka 

bir yerden bir işaret sana rehber 

olacaktır. 

 

@sufafy:Eski defterleri suya atmayan 

yenilenemez. 

 

@beyzazapsu:Veri tabanı varlıktaki 

sınırsız bilgi açığa çıkışını bloke eder. 

 

@AylinERK:Tüm kabul edişlerimin 

sadece birer sanı olduğundan yola 

çıkarsam, elde geriye ne kalıyor??... 

 

@haykavi:'İmparator' efsanesi neden 

çöktü? 

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
http://www.tropic-of-freedom-books.com/ahmed-hulusi.html
http://www.tropic-of-freedom-books.com/ahmed-hulusi.html


http://t.co/ojCqCDxA0mYENİLENmezs

en , yenilirsin!...http://t.co/vJK6FVUrJx 

                ��� 

 

Ahmed F. Yüksel'in duygularla ilgili 

yazısı yakında çıkıyor... 

                

 

Dervişlerin küstahlığı ve padişahların 

hilmi 

http://blog.milliyet.com.tr/dervislerin-

kustahligi-ve-padisahlarin-

hilmi/Blog/?BlogNo=429729 

 

DERVİŞLERİN KÜSTAHLIĞI VE 

PADİŞAHLARIN HİLMİ 

http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/dervisler

in-kustahligi-ve-padisahlarin-hilmi-

33884 

http://t.co/ojCqCDxA0mYENİLENmezsen
http://t.co/ojCqCDxA0mYENİLENmezsen
http://blog.milliyet.com.tr/dervislerin-kustahligi-ve-padisahlarin-hilmi/Blog/?BlogNo=429729
http://blog.milliyet.com.tr/dervislerin-kustahligi-ve-padisahlarin-hilmi/Blog/?BlogNo=429729
http://blog.milliyet.com.tr/dervislerin-kustahligi-ve-padisahlarin-hilmi/Blog/?BlogNo=429729
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/dervislerin-kustahligi-ve-padisahlarin-hilmi-33884
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/dervislerin-kustahligi-ve-padisahlarin-hilmi-33884
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/dervislerin-kustahligi-ve-padisahlarin-hilmi-33884

