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Bana yakıyn olanlar soyumdan gelenler
değil yolumdan gidenlerdir.
Hz. Muhammed (s.a.v.)

@AhmedHulusi:
Aklınıza takılan tüm soruların cevapları
web sitemdeki ücretsiz indireceğiniz
kitaplarımda ve video sohpetlerde vardır.
Burada cevap veremem
@AhmedHulusi:
Dünün anlayışına dayalı Kurân ve
müslümanlığı değil; kıyamete kadar
geçerli Kurân ve İslâm perspektifini
anlatıyorum.
http://ahmedhulusi.org
@AhmedHulusi:
Aşk odur ki, 30 yıllık eşine, 10 günlük
yeni sevgilinmiş gibi davrandırır seni her
yerde. Sevdiğinin vechini görebilsen!
���
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: Her tarafımızı sis bulutları
kaplasa bile, ümidimizi kaybetmememiz
konusunda Kur'an bizi uyarmaktadır.
@sufafy: Düşünen ve üretken beyinler,
genetik bilginin bir yansıması olabilir...
@AylinERK:Zihinin kuru gürültüsünde

kalbin sesini dinlemek için biraz
sukunete ihtiyaç var...
@AylinERK:Bir #dilek: Sevgi cimrisi
olmaktan sakınıp, her noktada OLan
Sevginin yüksek frekansına yöneliyor,
onu her yerde hisssedip, yaşamayı
diliyorum.
@SerpilEfeoglu:Dedikoduyu bırak,
Kendi ürettiklerini konuş.
@beyzazapsu:Karamsarlık varlığı ve
sistemi tanımamaktan kaynaklanır.
Kişinin kendine yaptığı zulümdür.
@DeepakChopra:"The way I'm doing
this has always worked in the past, so it
will work now." Are you sure?
http://t.co/avVHbP6C0Z
���
Duygusal olan kazanamıyor!
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/duygusal
-olan-kazanamiyor-34336
DERVİŞLERİN KÜSTAHLIĞI VE
PADİŞAHLARIN HİLMİ
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/dervisler
in-kustahligi-ve-padisahlarin-hilmi33884
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"Herkes çok amel işlerken sen
amelinin,çok olmasına değil ihlaslı
olmasına dikkat et."
Hazret-i Ali (r.a)
Bu denizde ne ölmek var bize.
Bu denizde ne gam, ne dert, ne keder...
Bu deniz alabildiğine muhabbet.
Bu deniz iyilikten, cömertlikten ibaret...
Hz. Mevlana

- Bir kadına öğüt verecek olsaydınız, bu
ne olurdu?
- Sev.
- Bir genç kıza?
- Sev.
- Peki bir çocuğa?
- Sev.
Edith Piaf
Perşembe gününün büyük çoğunluğunda
Ay İkizler burcunda ilerliyor. Bilgi
akışının çok yoğun olacağı bir gündeyiz.
Sosyal medyayı daha aktif kullanabiliriz.
Bilgi paylaşımlarında bulunabiliriz.
Yazmaya başlayabiliriz. Önemli
toplantıları bu saatlere koyabiliriz.
Özellikle de Ay-Merkür üçgeninin
etkinleşeceği öğle saatleri civarında bu
etkiler güçleniyor. Ama Ay’ın boşluğa
gireceği 14:21 sonrasına kalmamakta
fayda var. Gece saatlerine kadar boşlukta
ilerleyecek olan Ay, olayların yönünü
belirlemenin ve kalıcı, somut sonuçlar
elde etmemizin zor olacağını gösteriyor.
22:24’te Ay Yengeç burcuna geçiyor.
Ailevi konular, duygusal paylaşımlar ön
plana çıkıyor. Gün boyunca etkin olacak
Venüs-Jüpiter üçgeni gece 00:00’da (tam
Cuma’ya geçişte) kesinleşiyor. Aşk ve
ilişkiler bakımından şanslı bir gündeyiz.
Venüs ve Jüpiter iyicil gezegenler olarak
tanımlanırlar ve yüzyirmi derecelik
üçgen açı da en şanslı açıdır. İlişkilere
yönelik yeni adımlar atmak, ilişkilerdeki
uyumsuzlukları gidermek, zorlukların
üstesinden gelmek üzere girişimler
yapmak için değerlendirebiliriz bu günü.
Ama Ay’ın boşlukta olmamasına özen
göstermemizde fayda var.
Öner Döşer
�

İstanbul baharın da ötesine geçiyor, 2728 derece. Güneyli rüzgarlar öğleden
sonra biraz sert eser. Bol güneş var.
H.sonunda çok değil, 2-3 derece düşer.
C.tesiye geçişte gece yağış olabilir.
Havayı Koklayan Adam

Dikkat cemaatin
arasında asker var!
http://www.internethaber.com/dikkatcemaatin-arasinda-asker-var-588635h.htm
Dinde reform/Taha Akyol
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/247
80736.asp
Kafein beyni olumsuz etkiliyor
http://www.kadinvekadin.net/kafeinbeyni-olumsuz-etkiliyor-2013-0925.html
Türk doktor Utkan Demirci Bright
Futures ödülüne aday - izle
http://www.ensonhaber.com/turk-doktorutkan-demirci-bright-futures-oduluneaday-2013-09-25.html
Bilimin bilemedikleri
http://fotogaleri.ntvmsnbc.com/biliminaciklayamadigi-10fenomen.html?position=0
'Şeriat çatısı altında birleşelim'
http://www.ntvmsnbc.com/id/25468594/
iPhone 5S'in Türkiye fiyatı belli oldu
http://www.internethaber.com/iphone5sin-turkiye-fiyati-belli-oldu588620h.htm
�
Her sevgide bin ah ettim
http://m.youtube.com/watch?v=ar9PEx
MugJg
� �
http://www.okyanusum.com/

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

