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@AhmedHulusi: @Gulmisalim: GÂFİL!
Daha en yakınım dediğini
tanıyamazken;Evrendeki sonsuz açığa
çıkışları YARATAN' ı nasıl ve ne kadar
tanıyabilirsin! Haddini bil. Retweeted by
Ahmed Hulûsi
@AhmedHulusi: Her an her şeyi
YENİLEYEN İsmi #Allah olan, #DİNİN
algılanma şeklini yenilemeyip, 1400 yıl
önceki şekliyle sabit tutacak; Öyle mi?
@AhmedHulusi: #MustafaCeceli Sordu,
@AhmedHulusi Yanıtladı #7 - B
Sırrı http://www.ahmedhulusi.org/video/
mustafa-ceceli-sordu-ahmed-hulusiyanitladi-7-b-sirri.htm …

Mustafa Ceceli sordu, Ahmed Hulûsi
yanıtladı #7 - B Sırrı
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/mustafaceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-7-bsirri-40238

CÜNEYDİN TEVAZUU, HİLMİ
HAKKINDA HİKÂYE
http://blog.milliyet.com.tr/cuneydintevazuu-hilmi-hakkinda-hikye/Blog/?BlogNo=437559

Siber Alemden...
@sufafy: Bütün inanışların temelinde
haksızlık yapmama, uyum, iş birligi,
dayanışma, uzlaşma, hoşgörü, özeleştiri
gibi insani değerler bulunmaktadır.
@sufafy: Güç kullanma, güç kullanma

tehtidinden kaçınma, kişisel haklara
saygı gosterme, tarafsız şekilde
yorumlama İNSAN'ın yapabilecegi bir
iştir.
@sufafy: Adalet düşüncesi ya da adil
olma anlayışı sadece toplumsal
ilişkilerde rağbet görür.
@sufafy: Rıza göstermeyen tepki
gösterir.
@newsoy: O hâlde Rabbin için salâtı
yaşa ve kurbanı (benlik) kes! 108/2
Demek ki, salat yasanmadan benlik
kurban edilemiyor.
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/salat.h
tm
@AylinERK: Her insan kendi yaratılış
kapasitesi ve formasyonunun ötesinde
bir şey
yapamaz!@AhmedHulusi http://www.ah
medhulusi.org/yazi/sisteme-dairaciklama.htm#ixzz2ldlyDr2s …"
@AylinERK: İnsanı bedenen ameliyat
etmek için uyutmak, ruhen ameliyat
etmek için uyandırmak gerekir. Tolstoy"
@beyzazapsu: Kiminle birlikte olduğuna
dikkat et , sana şuursal bir varlık
olduğunu unutturmasın.
@beyzazapsu: Sezgi Büyüksün Akıldan
!@Niltakipte http://m.hurriyet.com.tr/ko
se#!id=0&article=25198601 …
@GSaslos: Bir ağaç bir kuşa " nerelisin"
diye sormaz.sadece kuşun söylediği
şarkıyı dinler. H. Cibran
@GSaslos: Gemi limanda güvendedir,
ama gemiler limanda beklemeleri için
yapılmaz. Paulo Coelho

@haykavi: Bir turist Ahmed Hulusi'nin
"observing one" isimli kitabını
incelerken.pic.twitter.com/lzTtEcgsBV
@BunyaminSurmeli: Ege geneli ve
Marmara'nin guneyi icin bugun ve yarin
su baslini ve sel riski var. Ege'de yagis
cok daha kuvvetli...
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Bir çocuk ölmüştü. Ben: "Ne mutlu ona!
Cennet kuşlanndan bir kuş oldu!" dedim.
Aleyhissalatu vesselam: "Sen Allah'ın
cenneti de cehennemi de yarattığını,
beriki için de öteki için de ahali
yarattığını bilmiyor musun?" buyurdular.
Ravi : Hz. Aişe

Adâlet; îmânın başıdır, ihsânın birleştiği
noktadır ve îmânın en yüksek
mertebesidir.
Hz. Ali (R.A.)

Razzak olan Hak teâlâ, rızıklara kefil
olmuş, kullarını bu sıkıntıdan
kurtarmıştır.
İmam-ı Rabbani Hazretleri

Emek ver, kulak ver, bilgi ver ama sakın
boşverme.

Mevlânâ Hazretleri

Başarılı olmak için çaba gösterirsen şans
seninledir. Tembeller için şans diye bir
şey yoktur.
Montesquieu

#HergunYeni Bilgi
Kalbinizi kıran birini beynin affetmesi
ortalama 6 - 8 ay surmektedir.

Pazartesi gününün ilk yarısında Ay
Aslan burcunda ve boşlukta ilerliyor.
Sabah saatlerinde henüz netlik ve
kararlılık kazanmak zor gözüküyor.
Ay’ın Başak burcuna
geçeceği14:10 sonrasında titiz ve
dikkatli hareket etmemiz, ayağımızı yere
sağlam basmamız kaydıyla somut
sonuçlar alma potansiyelimiz yükseliyor.
Ay-Neptün karşıtlığının etkin olacağı
akşam saatlerinde yanlış karar verme,
yanıltılma, hayal kırıklığına uğrama
riskimiz var. Bu açının ardından
etkinleşecek Ay-Güneş karesi karşı
cinsle ilişkilerde ve aile ilişkilerinde
tatsızlık riskine işaret ediyor, dikkat! Bu
saatlerde biraz gevşetecek, ruhu
dinlendirecek meditasyon benzeri
aktiviteler, müzik dinlemek ya da aklı
dağıtacak ve hayal gücünü canlandıracak
bir film seyretmek ya da kitap okumak,
manevi ve mistik konulara yönelmek iyi
fikir olabilir.
Öner Döşer
���
Istanbul ucuyor, ruzgarin hizi 40 km'den
30 km'lere indi, aksama dogru zayiflar.
Saganak var, yarin asiri yagisli. Bugun

14 derece. Persembe 8'e iner, 6 derece
karla karisik yagmur siniridir.
Havayı Koklayan Adam

İlginç Yasaklar
http://galeri.haberturk.com/diger/galeri/4
26656-ic-camasiri-yasak
Bu ülkede İslam yasaklandı camiler
yıkılıyor!
http://www.internethaber.com/buulkede-islam-yasaklandi-camileryikiliyor-611081h.htm
Adnan Hoca'yı dekolteli kızları yakacak
http://www.internethaber.com/adnanhocayi-dekolteli-kizlari-yakacak-fotogalerisi-29441.htm
Emzirme hakkında bilmedikleriniz...
http://www.hthayat.com/cocukluhayat/hamilelik/emzirmeyehazirlik/haber/1017902-emzirmehakkinda-bilmedikleriniz
Basit ve anlamlı bir hayat için 10 ipucu
http://www.haberturk.com/yasam/haber/
897576-basit-ve-anlamli-bir-hayat-icin10-ipucu
Bitkisel protein kaynakları
http://www.hthayat.com/kadincahayat/dogal-hayat/haber/1017859bitkisel-protein-kaynaklari
Nihat Hoca'nın bu videosu herkesin
dilinde
http://www.internethaber.com/nihathocanin-bu-videosu-herkesin-dilinde611054h.htm
‘Kurtlar evcilleşerek köpeğe dönüştü'
http://www.ntvmsnbc.com/id/25479606/
Teknoloji dünyasının sorununu çözecek
virüs
http://www.ntvmsnbc.com/id/25479707/

Alzheimer'ın ilacı nane ve biberiye
http://www.ntvmsnbc.com/id/25479951/
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Kıskanıyorum - İnci Çayırlı
http://www.youtube.com/watch?v=4Wd
DySzrvXY&feature=player_detailpage
� �
http://www.okyanusum.com/
http://sufizmveinsan.com/
http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/k
asimayi2013.html

