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BismillahirRahmanirRahıym

Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh
anlatıyor: "Resûlullah
aleyhissalâtu vesselâm:

"Irak'a ölçeği ve dirhemi
verilmeyecek. Şam'a da ölçeği ve
dinarı verilmeyecek. Mısır'a
ölçeği ve dinarı verilmeyecek.
Başladığınız yere döneceksiniz
buyurdu ve üç kere tekrar etti.
Buna Ebu Hureyre'nin eti ve kanı
şahit oldu.
(Hadis)
���

@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: 42. ASH-SHURA Decoding The QURAN
http://t.co/qEpXiztGta

@AhmedHulusi: 41. FUSSILAT Decoding The QURAN
http://t.co/bDlxkiJQbw

@AhmedHulusi: 40. AL-MU'MIN Decoding The QURAN
http://t.co/dc8Ote92pG
���

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: Hakiki dost;
yakın olmak istediğinde sana kucak
açar, uzaklaşmak istediğinde saygı
duyar! Çünki gerçek dost için
ikiside aynıdır, AYNADIR

@Gulmisalim: Hayata yorumsuz bak,
insanları yorum yapmadan dinle; o
zaman gelen sesi NET duyabilirsin!
���

Yuvasını seven bir kadın için;
Tahammül edilmeyecek güçlük,
katlanılmayacak fedakarlık
yoktur...!
Hz. Ali (r.a)
��✨

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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Kıyamet günü nereye gitmek
istiyorsanız, hazırlığınızı ona
göre yapınız.

Hz.Ömer (r.a)
���

Hakkın karşına çıkardığı
değişimlere direnmek yerine,
teslim ol. Bırak hayat sana rağmen
değil seninle beraber aksın.
Düzenim bozulur, hayatımın altı
üstüne gelir diye endişe etme.
Nereden biliyorsun hayatın altının
üstünden daha iyi olmayacağını?
Şems-i Tebrizi
���

“Nedendir bilemiyorum; Sana
bakınca kendimi görüyorum. Sana
gelirken kendimden gidiyorum.
Senden giderken kendime
gelemiyorum!”
Mevlana Hz.
�❤�

El alem ne der? sözü kadar
duvarları yüksek bir hapishane var
mı?''
Anette
���

Yürekli kişi yalnız düşmanlarını
yenen kişi değildir, aynı zamanda
arzularını yenen kişidir.
Demokritos
���

BEDEN / ZİHİN BAĞLANTISI:
Bir efsaneye dönüşen ‘plasebo
etkisi’ zihinle beden arasındaki
muhteşem ilişkinin en basit
kanıtı. Bu etki kendini şöyle
gösteriyor: Sahte, yani aslında
ilaç olmayan bir ilaç
aldıklarından habersiz denekler,
dertlerine derman olacak bir hap
ya da şurup içtiklerini
düşündüklerinden kendilerini daha
iyi hissediyorlar.Üstelik etki
kimi zaman bununla da kalmıyor,
tıbbi belirtilerde de düzelme
görülüyor. Bazen de bu ‘yalancı’
ilaçların işe yaradığını
kanıtlamak istercesine,
içtiklerinin etkisiyle acı
çekiyorlar.Plasebo deneklerine
bakınca, insan ister istemez,
zihin neye inanırsa bedeninin de
onu yaşadığına hüküm getiriyor.
Pek çok uzman, zihnin yardımıyla
bedenin kendi kendini
iyileştirebilme kabiliyetinin,
modern tıbbın yaratabileceği bir
‘mucize’den kat be kat büyüleyici
olduğuna inanıyor.
���

15 Temmuz 2013/
Ay-Merkür arasındaki olumsuz
etkileşim iletişim, zihinsel
faaliyetler, yanlış anlaşılmalara
müsait zeminlerin oluşmasına
sebebiyet veriyor. ..
http://www.okyanusum.com/ast_15tmm
z.html#.UeMd8ftnoNY.facebook

Virani "Gafil Olma Cümle Cihân Bir
Vücûd" - Muharrem Temiz & Cengiz
Özkan
https://www.youtube.com/watch?v=Ut
BhoIqjxMg&feature=youtube_gdata_pl
ayer

Taksim Esnafının İsyanı
http://www.youtube.com/watch?v=dQm
Y46ugPYY&feature=youtu.be

Tıp dünyası şokta!
İngiltere'de geçirdiği ameliyat
sonrası beyninde doku bozukluğu
oluşan bir hasta insanların
dudaklarını hareket ettirmeden
önce seslerini duymaya başladı.
http://www.haberkita.com/tipdunyasi-sokta_85372.html

Müslümanların ilk savaşı!
http://galeri.haberturk.com/diger/
galeri/429292-islam-tarihinin-enbuyuk-savaslari

Sakin kişiliktekilere iyi haber
http://m.internethaber.com/News.as
px?q=559608&rt=CategoryNews.aspx?q
=11&ct=&rt_t=Kategori

Osmanlı sinir hastallıklarını
bakın nasıl tedavi ederdi!
http://www.haberkita.com/sinirhastaliklarina-neyli-tedaviyontemi_85257.html

Elektrik çarpma hissini neden
yaşarız
İnsanların elektrik çarpmasına
maruz kalmalarının en büyük nedeni
vücudumuzun %70'in su olmadır.

http://www.haberkita.com/elektrikcarpma-hissini-nedenyasariz_83349.html
••••••

�Günün Şarkısı
Toygar Işıklı - Hayat Gibi
http://www.youtube.com/watch?v=xr5
oib0QVVg&sns=em
••••••

http://www.okyanusum.com/

http://sufizmveinsan.com/

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

••••••
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İstanbul haftaya güneşi görerek
başlıyor, haftaiçi boyunca da
görecek, ama bu yağış beklenmediği
anlamına gelmiyor. Çarşamba sabah
saatlerinde yağış olabilir.
Sıcaklık normallere iniyor, 28
derece.
Havayı Koklayan Adam

☀�☁

"Özlediğimiz Cennet'i Hatırladıkça
Tamir Olacak Benliklerimiz Mars'ın
alışılmış davranışları
farkındalığı yüksek, daha
mütekamil olma arzusuyla hareket
ettiğinde oldukça olumlu ve
yalnızca kendini değil başkalarını
da harekete geçirecek. Burada
küstahlık duygusu dahi yardıma
dönüşecek; "ben bilirim" diyerek
kendini öne atması hareketin
başlatıcı olacak ve zincirleme
reaksiyonlar başlayacaktır.
Mars'ın görmüş geçirmiş hali ve
içinde taşıdığı bilgiler,
Jüpiter’in ona kollarını açmasıyla
sevgiyle açılacak. Adımlar
sevgiyle ve güzellikle atılacak.
Bu arada ruhların derinliklerinde
en eskiye ait özlemleri açığa
çıkaran Lilith bizlere aslımızı
hatırlatacak. Hayal sandığımız,
tanımlayamadığımız bir takım
gelecek özlemlerimizi neden bu
nedenli arzuladığımızı
anlayacağız; "Eskiden öyleydi!
Bizde bu deneyim var, elbette yine
olabilir." coşkusuyla ayağa
kalkılacak. Peki bütün bu
duygularımız, özlemlerimiz,
gecikmişliklerimiz nerede açığa
çıkacak Yengeç'te yani
aidiyetlerimizde. "Ben buraya
aitim ve sen benim aidiyetime
nasıl bunu der, böyle yaparsın?"
Gururlu haliyle Yengeç incinmiş
egosunun küskünlüğünü MarsJüpiter-Lilith farkındalık ve
güçleriyle onaracaktır!
Onarılan ego, içinde "biz"
duygusunu barındıran bir BEN açığa
çıkaracak ve film ondan sonra
başlayacaktır. Şimdi tamirat
zamanı, özlediğimiz cenneti
hatırlama zamanı.
Sevgiyle...”
(Öner Döşer'in facebook
sayfasından güncel bir yorum..)

