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BismillahirRahmanirRahıym

İmam Muhammed Bakır (a.s):
“Her şeyin bir baharı vardır,
Kur’an’ın baharı da Ramazan
ayıdır.”
(Hadisi Şerif)
���

@AhmedHulusi: Tapınmak, ötendeki
bir tanrıya anlamını bilmediğin
kelime ve fiillerle yönelmektir.
İbadet, eyleminin anlamını bilmek
ve yaşamaktır.
••••••

@AhmedHulusi: Oruç nedir, niyedir?
İftar ve sahur ne zamandır? Niçin
oruca zorlanmaz? Aç kalmak mı
oruçtur : http://t.co/EUhiD9XFB1
••••••

@AhmedHulusi: Tasavvufi anlayışa
göre "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ"
Ramazan boyunca ücretsiz talep
edebilirsiniz:
http://t.co/f6WnEWg5A5

���

Decoding The QURAN..
http://www.ahmedhulusi.org/en/qura
n/

KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ
http://www.ahmedhulusi.org/kuran/
���

http://www.ahmedhulusi.org/tr/

http://www.ahmedhulusi.org/en/
❤ ❤❤

Siber Alemden...
CEMO@Gulmisalim: 'Ben tapınmıyorum
kendime gidiyorum' - En Son H.
Bunu Konuşuyor Haberleri - HT
Magazin http://t.co/8MpvO2sUCf via
@haberturk

@beyzazapsu: Ateşleri söndürmeye
çalışma , İnsan olmaya çalış ki
ateş seni yakmasın.

@beyzazapsu: Önemli olan İnsanın
kendini fark etmesidir. İnsan
yetişmediyse, kurulan en iyi
sistem dahi çöker.

@haykavi: Mekkenin Altını ,
Zemzemin şaşırtan özellikleri
http://t.co/HNN1cROrO3
���

Gün gelip de kabirde
geceleyeceğini bilen bir kimsenin
günahlardan el çekmemesine
şaşarım.
Hz. Ali (r.a)
���

Yaşam sanatını özetleyen, bütün
başarıların ve mutluluğun sırrını
veren sadece üç kelime var:
Yaşamla Bir Olun. İnsanın yaşamla
bir olması, şimdiyle bir
olmasıdır. O zaman aslında hayatı
yaşamadığınızı, hayatın sizin
sayenizde yaşadığını görürsünüz.
Hayat dansçıdır ve siz de
danssınız.
Eckhart Tolle
���

Ramazan ayında beslenme formülleri
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/r
amazan-ayinda-beslenme-formulleri27068
~~~
Ramazan ayında beslenme formülleri
http://blog.milliyet.com.tr/ramaza
n-ayinda-beslenmeformulleri/Blog/?BlogNo=421554

���
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Ne elbiseler gördüm, içinde adam
yok; ne adamlar gördüm, sırtında
elbise yok.
Hz. Mevlana
�❤�

Kişinin nefsine olan edebi, ona
muhalefet etmektir.
Seyyid Ahmed Er Rufai
���

Bütün dünyayı değiştirmene gerek
yok, sadece kendini değiştir ve
tüm dünyayı değiştirmeye başlamış
olacaksın. Çünkü sen dünyanın bir
parçasısın. Tek bir insan bile
değişse, bu değişim binlerce
insana ulaşacak. Tamamen yeni bir
insanlık türünün doğmasına sebep
olacak bir yenilik için
tetikleyici olacaksın.
Osho
���

Mutluluğu başka yerde değil, kendi
yüreğinizde arayın. Huzurun
kaynağı dışımızda değil
içimizdedir.
Lev Tolstoy

���

Enerji alanımız traumaya ve şifa
enerjilerine tepki verir.Ayrıca
enerji alanımız duygulara ve aşka
da reaksiyon verir. İki kişi
ilişki kurduğunda bozunum ve
birleşme tecrübe eder ve hatta
bizden yüz millerce uzaktaki
insanlarla enerji değiş tokuşunda
bulunabiliriz.
Dr.Mohsen Paul Sarfarazi
���

Bilimsel Makaleler
- Sivrisinek kovucu spreyler
sinekleri kovmaz, sizi gizler.
Sivrisineğin alıcılarını bloke
ederek sizin orada olduğunuzu
anlamalarını engeller.
���

İstanbul'da rüzgar dün akşamdan bu
yana kısmen zayıflasa da ilerleyen
saatlerde yine sertlesecek. Güneş
görülüyor. Bugün yine 30'u bulur.
Yakın gelecekte yağış olmadığı
gibi serinleme de yok.
Havayı Koklayan Adam
��☁

Hz. Muhammed'in "Muhteşem" Doğum
Haritası Geçenlerde bir
danışanımın bana yönelttiği Hz.
Mehdi'nin ne zaman dünyaya
gelebileceğine ilişkin soruyu
takiben, bu sorunun cevabına dair
referans alabilmem için, Hz.
Muhammed'in (S.A.V.) doğum
haritasını araştırdım.

Yazının tamamı için
http://www.astrolojiokulu.com/maka
le.php?MID=3279

Gül Kaynak – Detoks (Arınma) ve
Sağlıklı Yaşam Uzmanı Detoks
(Arınma) ve Sağlıklı Yaşam Uzmanı
En güzel Detoks; Oruç
http://www.gulkaynak.com/detoks/57
0/oruc-tutma-tavsiyelerim/

'Biyolojik mimariye' ilk adım
http://t.co/XevsuIkDY8

Kabe'yi 2. katta tavaf!
http://galeri.haberturk.com/yasam/
galeri/429250-kabeyi-2-katta-tavaf

Akışın Aşk Hali
Kendimi onun varlığına teslim
ettiğimde, evren hal değiştiriyor.
Ne zaman var ne mekân ne yer
çekimi ne kuyruklu yıldız etkisi…
Sadece aşk var!
http://t.co/Y88gMzh1km

Mekke'de gece..
http://t.co/eMhlHQKb6z

YANDEX'TEN İSLAM ALEMİNE RAMAZAN
AYI JESTİ --->
http://t.co/id13WLQmAH

Sıfır kalorili şeker üretilecek!
http://m.internethaber.com/News.as
px?q=557929

ARINMA VE ŞİFALANMA ZAMANI!
http://t.co/BuwYFjRtw9

Güneş Patlamalarından Gelen Anti
Madde Parçacıkları Tespit Edildi
http://t.co/UK6gvrD4Iq

İnsanlığı 150 yıl içinde neler
bekliyor? http://t.co/E0FZ5gOQdE
••••••

�Günün Şarkısı
Es Selam Ey Ahmed-i Muhtar Olan
Son Nebi - Ahmet Özhan
http://t.co/BA5uKKOnCK
••••••

http://www.okyanusum.com/

http://sufizmveinsan.com/

http://sufizmveinsan.com/astroloji
/htm/temmuzayi2013.html

