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Cennette Reyyan denilen bir kapı
vardır. Oradan sadece oruçlular
girer. Oruçlular girdiler mi artık
kapanır, kimse oradan giremez."
(Tirmizi"nin rivayetinde şu ziyade
var: "Oraya kim girerse ebediyyen
susamaz.
(Tirmizi, Savm 5)
���
@AhmedHulusi: Rüyada olduğu gibi,
gündüz dahi beyninde oluşan
hologram dünyasında yaşayan, bunu
farkedemezken; nasıl Rabbinin
tasarrufunu fark etsin!
@AhmedHulusi: How can one who is
unaware in the awake state, like
in a dream, of the hologram world
of his brain, realize the
administration of His Rabb!
••••••
@AhmedHulusi: 40. AL-MU'MIN Decoding The QURAN
http://t.co/dc8Ote92pG
@AhmedHulusi: 39. AZ-ZUMAR Decoding The QURAN
http://t.co/IfFrWYHsA8
@AhmedHulusi: 38. SAAD - Decoding
The QURAN
http://t.co/IGFpKn3Qkv
���
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...�
@mustafaceceli: Ünye'den sevgiler
:) http://t.co/ByDWaQIt2N
@beyzazapsu: Beynimize giren
veriler kodlanarak programı
oluşturur. Bu programın açığa
çıkışı ise yaşadıklarımızı...
@beyzazapsu: Nurfer Tercan: Susmak
ile!!! Öteki düşer...
@AylinERK: Astrolojik açıdan ben
kavramının aydınlatıcı
incelemesi..
http://t.co/KFuSlBJBdl
���
Çıplak düşün, çıplak konuş.
Yalanlanamazsın!
Ahmed F. Yüksel
���
Burçların Ben'cilliği
http://blog.milliyet.com.tr/burcla
rin-bencilligi/Blog/?BlogNo=422245
Burçların Ben'cilliği.
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/b
urclarin-bencilligi-27547
♒♓♊
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"Ben kendi nefsimin hilesinden,
fitnesinden daima sana
sığınmadayım.
Ben seninim, beni tekrar bana
verme."
"Senden başka başım varsa yok
olsun; sensiz varsam yak, yandır
varlığımı."
"Efendim, Mevlam! Ben,
eskiden işlenmiş günahlara,
geçmişteki yaptıklarıma tövbe
edenim.

Telef olmuş, yok olup gitmiş
aşığın özrünü kabul eder misin?
Hz. Mevlana
�❤�
Fakirlik, hastalık ve ölüm
olmasaydı eğer, insanoğlunun
kibirden başı eğilmez olurdu.
Hasan Basri
���
Ölen hayvan (beden) imiş, aşıklar
ölmez.
Yunus Emre
���
"Ertelemek, yaşamın mayasını
kaçırır. Kızdıysan bağır,
sevindiysen söyle, özlediysen
arkasından koş."
Elif Şafak
���
BEYİNDE 'ZİL ÇALAN' NOKTALAR
BİR fikrin beğenilerek bireyden
bireye yayılması, reklamcılıkta en
çok kullanılan odak noktasıdır.
Los Angeles'ta California
Üniversitesi bilim insanları,
geçen hafta "Psychological
Science" isimli bilimsel dergide
yayımladıkları araştırmalarıyla
insanların ilgilerinin belli bir
konuya nasıl çekileceğini
açıklıyorlar.
Bu araştırmaya göre, beyinde iki
bölge uyarıldığı an insanlar
kendilerine sunulan fikirleri
dikkatle dinliyor ve beğenerek
desteklemeye başlıyorlar. Bu
bölgelerin isimleri
"temporoparietal junction" (TPJ)
ve "dorsomedial prefrontal cortex"
(DMPFC).
Araştırmanın yöneticisi Matthew
Lieberman, projesinin detaylarını
açıklarken bu kompleks Latin
isimler yerine "beyinde zil çalan
bölgeler" ismini kullanıyor.
Lieberman'a göre bundan sonra bir
fikri yaymak için beynin bu zil
çalan bölgelerini harekete
geçirecek görsellerin, müziklerin
ve kelimelerin belirlenmesi
gerekiyor.

Facebook ve Twitter'da elimiz
"paylaş" butonuna gittiği anda da
aslında beynimizdeki zil çalan
bölgeler harekete geçmiş oluyor.
http://www.haberturk.com/yazarlar/
neva-ciftcioglu-banes/858824yasasin-bilimde-ozgurluk-amanereye-kadar
���
Filim izlerken bilinçaltımız
filmdeki karakterle kendini
özdeştirir bu yüzden filim
izlerken mutluluk, heyecan ve
korku hissederiz.
���
Pazar günü sabah erken saatlerinde
Ay henüz Başak burcunda ve
boşlukta ilerleyen Ay saat
10:40’ta Terazi burcuna geçiyor.
Denge ve huzur arayışında
olacağımız bir gündeyiz. Ama Ay’ın
önündeki gergin açılar, bunu
sağlamak için çaba harcamamız
gerekeceğini gösteriyor. Ay-Mars
karesinin etkin olacağı sabah
saatlerinde gerginlik ve agresyon
yüksek, dikkat! Kazalara,
sakarlıklara açık olacağımız bu
saatlerde gergin kişilerden ve
ortamlardan uzak kalmamızda fayda
var. Ay-Jüpiter karesinin
abartılara yönelten etkilerinin
devreye gireceği akşamüzeri
saatlerinde kontrollü hareket
etmemizde, abartılardan, gereksiz
risklerden kaçınmamızda fayda var.
İç gerginliklere açık bir
gündeyiz!
Öner Döşer
���
Suudilerden hacılara 'virüs'
uyarısı
Suudi Arabistan bu yıl hacca
gidecek olanların "SARS'ın türevi
olan korona virüsünden" korunmak
için kalabalık yerlerde maske
takmasını istedi.
http://wap.ntvmsnbc.com/Haber/Gost
er/25454737
“Sabırsıza sabır otu,
benmerkezciye hindiba”
Homeopati çok duyulan ama anlamı

pek bilinmeyen bir tedavi yöntemi.
‘Benzer benzeri iyileştirir’
ilkesi nasıl işliyor?
http://wap.milliyet.com.tr/News/Ne
wsArticle.aspx?ID=1736358&returnUR
L=%2FHomePage.aspx
Hamileliği kolaylaştıran uygulama
Yeni hayata geçirilen Clue isimli
iPhone uygulaması, kadınlara
uygulama alanında bugüne kadar
rastlamadıkları bir hizmet
sunuyor. Uygulama, hamile kalmak
isteyen kadınlara en uygun zamanı
söylüyor.
http://wap.ntvmsnbc.com/Haber/Gost
er/25453656
İranlı din adamı: Su içmek orucu
bozmaz
http://www.ensonhaber.com/iranlidin-adami-su-icmek-orucu-bozmaz2013-07-13.html
Kilo aldıran düşman bulundu!
http://m.internethaber.com/News.as
px?q=559022&rt=CategoryNews.aspx?q
=11&ct=&rt_t=Kategori
••••••
�Günün Şarkısı�
Tam Ortasındayım /MFÖ
http://m.youtube.com/watch?feature
=plpp&v=NhldJq3YaRI
••••••
http://www.okyanusum.com/
http://sufizmveinsan.com/
http://sufizmveinsan.com/astroloji
/htm/temmuzayi2013.html

