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HZ. ALİ'nin Bizlere Hediyesi!
ALLAHIM ZAHİRİMİ İTAATİNLE
,BATINIMI SEVGİNLE, KALBİMİ
MARİFETİNLE, RUHUMU
MÜŞAHADENLE, SIRRIMI HAZRETİNE
BAĞLANMIŞ OLMANIN İSTİKLALİYLE
NURLANDIRMANI TALEP EDİYORUM.. EY
CELAL VE İKRAM SAHİBİ

Ey evlat! Hizmet edersen, sana hizmet
edilir. Uysal olursan, kafa tutanın olmaz.
Azîz ve Celîl olana hizmetçi ol.
Şeyh Abdulkadir Geylani
���
Ayağında Diken yarası olmayan
Sinesine gül kokusu süremez.
Şemsi Tebrizi

Ey aşık;
Hileyi bırak!
Aklı terk et, divane ol, divane!
Ateşin tam ortasına atıl, adeta gönlüne
gir!
Pervane ol, pervane!
Mevlânâ

İçinize ne kadar çok ışık girmesine izin
verirseniz,
Yaşadığınız dünya da o kadar parlak
olur...!
Deepak Chopra
�
Hayat senin bakışınla anlam kazanır.
Ya sadece bir noktayı görürsün, hayatın
akıp gider, sen farkına varmazsın...

Ya da görebileceğin tüm güzelliklerin
tam ortasında hayatı yaşarsın, akıp
giden zamanın anlam kazanır ...
Hayatın anlamı;
Senin bakışlarında gizli..!
Paulo Coelho

Hepimizin hayatında başarısızlıkları var,
hepimiz hata yapıyoruz. Geçmişe sıkı
sıkıya tutunmak yerine kendinizi
bağışlamalısınız. Kendinizi yıpratmaktan
vazgeçin. O zamanki koşullar içinde,
elinizden gelenin en iyisini yaptınız.
alıntı
[Alıntı-Zorluklara Karşı Kendini Ateşle]

İstanbul'da yağış ihtimali yalnızca sabah
saatlerinde, onun da hem ihtimali
düşük, hem de kısa süreli ve yerel.
Öğlende rüzgar kuvvetlenir. 28-29
derecelerde. Yarın ve h.sonu yağış yok,
güneş var.
Havayı Koklayan Adam
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Ay-Güneş arasındaki olumlu açılanma
duygular ve irade arasındaki dengeli
enerji akışına işaret
ediyor. İstek, dilek ve önerilerimiz ‘ilahi
irade’ tarafından değerlendirilerek hızlı
bir
şekilde geri bildirim alma şansımız
yüksek.
http://www.okyanusum.com/ast_18tm
mz.html
Ben dört dörtlük bir Aleviyim!
BAŞBAKAN Recep Tayyip Erdoğan,
"Alevilik Hz. Ali’yi sevmek değil mi? Alevi
Müslüman değil mi? Sünni de
Müslüman. Eğer Alevilik Hz. Ali’yi
sevmekse, ben dört dörtlük bir
Aleviyim...

http://haber.gazetevatan.com/bendort-dortluk-biraleviyim/554961/1/gundem
Müziğin mucize etkisi!
Yapılan bir araştırmada müziğin sadece
ruh halini değiştirip iyileştirmediği aynı
zamanda fiziksel acıları da düşürdüğü
belirtildi.
http://www.internethaber.com/muzigin
-mucize-etkisi-560837h.htm
Oruç yaşlanmayı geciktiriyor!
Hücre yenilenmesini artıran oruç;
kansere yakalanma riskini azaltıyor,
yaşlanmayı geciktiriyor, algı ve öğrenme
seviyemizi maksimuma çıkarıyor.
http://www.haberturk.com/ramazan/ha
ber/655028-oruc-yaslanmayigeciktiriyor
Dışımız sadece manzara, çoğumuz
manzaraya aldandığımız için hakikatı
kaçırıyoruz... http://t.co/LR0Oenbyx8
YOUTUBE'UN GELECEKTEKİ HALİ
http://t.co/lIyqdSJJmc
Evrim ve Hicret ilişkisi
http://t.co/12wVl6JfNl
Cevizin büyük faydası!
http://www.internethaber.com/cevizinbuyuk-faydasi-560777h.htm
Ramazan ayında bal önemli
http://ramazan.gazetevatan.com/ramaz
an-ayinda-balonemli/554240/0/ramazan
Haritalar güncellendi!
http://haber.gazetevatan.com/haritalarguncellendi/554894/43/teknoloji
••••••
�
Müzeyyen Senar /sevmekten kim usanır

http://www.youtube.com/watch?v=GX
DwFh_JE7c&sns=em
••••••
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