11/11/2013, PAZARTESİ

@AhmedHulusi: İnsanı yarattı sevmesi ve
sevdiğinin kim olduğunu bilmesi için. Uğruna
herşeyinden geçecek kadar sevdiğin biri oldu
mu? İşte o kendisiydi!
@AhmedHulusi:@mustafaceceli Sordu,
@AhmedHulusi Yanıtladı #3 - Kendini Tanı
http://www.ahmedhulusi.org/video/mustafaceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-3kendini-tani.htm …

MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED
HULUSİ YANITLADI #3 - KENDİNİ TANI
http://www.ahmedhulusi.org/video/mustafaceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-3kendini-tani.htm#ixzz2k2oiMoiw
Follow us: @AhmedHulusi on Twitter
http://ahmedhulusi.org
http://www.ahmedhulusi.org/en/

KUR'ÂN MUCİZESİDİR YAŞADIĞIMIZ
"ALTIN ÇAĞ"
Üstad'ın Yeni Yorumu / Yorum bölümünde...
Farkı farkedebilmek üzerine
Farkı, fark edemeyene farkı fark ettirmeye
çalışmayınız, çünkü farkı fark edecek kabiliyet
ve istidatta yaratılmamıştır. Farkı fark etmemek
üzere var olmuştur. Ahmed Hulûsi
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/kurnmucizesidir-yasadigimiz-altin-cag-36016
KUR'ÂN MUCİZESİDİR YAŞADIĞIMIZ
"ALTIN ÇAĞ"

http://blog.milliyet.com.tr/kur-anmucizesidir-yasadigimiz--altin-cag/Blog/?BlogNo=432393

Siber Alemden...
@sufafy: Hiç kimse kendisinden başka,
başkasının hata yapmasını kabul edemez.
@sufafy: Veren de “O” Alan da ”O”, Nedir
senden gidecek? Telaşını gören de, “CAN”
Senin zannedecek. Necip Fazil Kisakurek
@sufafy: Ey kendisinde kaybulmuş kişi!
Bilmezsin, bedenin sana mezar olmuş, nefsini
tanımadıkça, nefsin seni gömer olmuş. Elif
Şafak
@AylinERK: "Kendisiyle dost olan, herkesle
dost olur.” -Seneca"
@AylinERK: Unuttugum kimse yok,silinip
giden degerlervar sadece..Onemsiz gordugum
kimse yok,onemini yitirenler var
sadece.Sonsuz Sifa
@AylinERK: Kafama dusen bir yaprak,
ayagima takilan bir tas, omzuma konulan bir
bas hepsi de bir seyler anlatmakta
bana..benden bana...
@haykavi: Mustafa Ceceli Tüyap Fuarı Kitsan
Reyonunda sevdikleri ile buluştu.
pic.twitter.com/8ydN4H8Byh
@beyzazapsu: Yaşadığın sürece , iş işten
geçmemiştir. Ahmed Hulusi
@beyzazapsu: Ömrü yaşamak herkese göre
değil , tüketmeye ise herkes talip.
@beyzazapsu: Allah sevdiği kulunun kalbini ,
sevdiği kulunun kalbi ile birleştirir.
Hz.Muhammed

@NurferNur: If the mind begins to wander,
make it quiet.
@NurferNur: Sometimes you can
communicate more by being silent than talking.
@NurferNur: @ebruyuc INSAN beyninin sesi
http://yenibursa.com/bursa-haber/dunyahaberleri/iste-insan-beyninin-sesi.html …
@hunervin: Sözleriniz var ya sözleriniz! İşte
onlar; Rabb’e gönderdiğiniz mektuplarınızdır.
Bunun için söylediklerinize dikkat edin..
Hz*Ebubekir [r.a]
@yallnamaste: True change is within; leave
the outside as it is.” ― Dalai Lama XIV

Göründüğün gibi olmak
Ahmed F. Yüksel

"Kul ; Sıkıntılıyken hoş , Kederliyken mutlu
olmasını bilen kişidir. Zira umutlar;
umutsuzlukda gizlidir..!"
İmam-ı Gazali (r.a)

"Kendine gel de kötü zannı ve azgınlığı bırak.
Mademki Allah “gel” diyor, başını ayak yap da
koş!"
Hz.Mevlana

"Gerçekten seviyorsan hiçbirşeyi mazeret
etmeyeceksin. Gerçekten seviyorsan eğer
‘sonuna’ kadar değil, ‘sonsuza’ kadar
seveceksin."
Can Yücel

"#HergunYeni Bilgi
23:00'dan önce uyuyun ve uyurken odanızdaki
teknolojik her şeyin fişini çekin. Bu
vücudunuzdaki melatonini arttırarak sizi
kanserden korur.

Rotarı, tutulumu, karesi, üçgeni ile gelen
Kasım ayı hakkında..
http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/
kasimayi2013.html
Nuran Tuncel

"Pazartesi gününe başlarken Ay henüz Kova
burcunda ve boşlukta ilerliyor. Sabaha karşı
04:36’da Ay Balık burcuna geçiyor. Olayları
akışına bırakmanın en doğrusu olacağını
hissedebileceğimiz bir gündeyiz. Ay-Merkür
üçgeni ve ardından gelecek olan Ay-Neptün
kavuşumu, sabah saatlerinde, hayal
gücümüzün ve yaratıcılığımızın çok aktif
olacağını gösteriyor. İmgeleme çalışmaları
yapanlar, zikir çalışmaları yapanlar, şifa
çalışmaları yapanlar için güzel fırsatlar var
sabah saatlerinde. Öğle saatlerinden itibaren

Ay-Venüs altmışlığının ilişkilerde uyum ve
uzlaşma yakalama fırsatı veren etkileri devreye
giriyor. Aşk ilişkiler bakımından da çok olumlu
etkiler var öğle saatlerinde ve bu olumlu etkiler
öğleden sonrasına da yansıyor. Ay-Plüton
altmışlığının etkin olacağı gece saatlerinde
duygusal destekleşme, güç birliği arzumuz
artıyor. Duygularımızı etkin bir şekilde ifade
edebileceğimiz saatlerdeyiz. Gün boyunca
etkin olacak Merkür-Neptün üçgeni 22:45’te
kesinleşiyor."
Öner Döşer

İstanbul haftaya ılık başlıyor,
ama biraz serin bitirecek. Bugün
güneş parçalı bulutlar arkasından
görülüyor, rüzgar sert değil, 21
derece. Çarşambadan itibaren hava serinler ve
bulutlanır.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- Decoding The QURAN..
- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ "
- "HAFTALIK BURÇ YORUMLARI 11 Kasım
haftasının burçlara göre görüntülü
değerlendirmeleri için tıklayınız...
- Aşk: Duyunun “Din” Yapmış Duygusu
- “İSTİĞFAR”
- Hayatta en sevdiğim şey peşinden gelmek
- Sen kalk da ben yatam
- Tıpta bilim kurgu gerçek oldu
- Galaxy S4'e Android 4.3 güncellemesi geldi!
- Türkiye sosyal medya kullanımında kaçıncı?
- Fotoğrafa sihirli dokunuş
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

