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BismillahirRahmanirRahıym

Cennette Allah rahatsızlık veren hiçbir
şey yaratmamıştır.
(Hadis)

@AhmedHulusi: Yarın belkide bir kazada
bedenle ilişkin kesildiğinde tüm kavga
ettiklerinden kopacak, dünyanda onlarla
kavgana devam edeceksin rüya benzeri
Dünyanda kendini, hakikatin olan Allah
esmasını(özelliklerini) farketmek için
varsın! Beynin "Rab"binin arşıdır! O
diler, sende açığa çıkar!
Kimsenin hesabı kimseye sorulmaz,
herkes dünyasındakinin sonuçlarını
yaşar! Dünyanı arındırmamışsan
düşünmeden sorgulamadan yaşamak
üzücüdür.
@AhmedHulusi: One day, maybe
accidentally, you will be cutoff from
your adversaries, but will continue to
fight them in your world, just like in a
dream.
You exist for self (the qualities of Allah
that are your reality)-realization. Your
brain is the throne of your Rabb. He
wishes, you enact!
No one is accountable for another.
Everyone lives the outcome of their
world. An un-purified world, life void of
intellect and query is sad.
••••••
@AhmedHulusi: Ahmed Hulusi'den Özlü
Sözler:
http://t.co/zzHZcKZtGO
••••••

@AhmedHulusi: 58. AL-MUJADILA Decoding The QURAN
http://t.co/htPX0Qcndr
@AhmedHulusi: 57. AL-HADID Decoding The QURAN
http://t.co/G8lh7QMNvS
���
Decoding The QURAN..
http://www.ahmedhulusi.org/en/quran
/
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ
http://www.ahmedhulusi.org/kuran/
���
http://www.ahmedhulusi.org/tr/
http://www.ahmedhulusi.org/en/
���
Siber Alemden...
@sufafy: Dostum, Allah sende ama sen
nerdesin. Hiç düşündün mü?
@sufafy: Vahdette neden, niçin v nasıl
yoktur. Varsa adı vahdet olur!
@beyzazapsu: Ne sõylediğine dikkat et !
Kişiler yaşayacaklarını dilleri ile õnlerine
koyarlar.
@mustafaceceli: Kendinle yüzleş...
Kalbini kırdıklarını, arkasından
konuştuklarını, ayırdıklarını,kayırdıklarını
düşün... insan buna mi denir?

Bilim adamları DNA ların kelimeler ve
frekanslarla programlanabileceğini
gösteriyor..
http://www.themindunleashed.org/201
3/07/scientist-prove-dna-can-bereprogrammed.html

���
Çarmıha gerilen, nankör olamaz.
Ahmed F. Yüksel
���
Şunun, bunun ayıplarından kaçmayan,
cefayı düşünmeyen âşığın hikâyesi
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/sununbunun-ayiplarindan-kacmayan-cefayidusunmeyen-asigin-hikayesi-28122
Şunun, bunun ayıplarından kaçmayan,
cefayı düşünmeyen âşığın hikâyesi
http://blog.milliyet.com.tr/sunun-bunun-ayiplarindan-kacmayan--cefayidusunmeyen--sikinhikayesi/Blog/?BlogNo=423076
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Çaresizliği de yaratan O,
Çareyi de yaratan O,
Mutluluğu da yaratan O,
Mutsuzluğu da yaratan O,
Kalk, silkelen, kendine gel!
Umutsuzluğa sarılma,
umutsuzluk şeytandandır!
Ümit etmek Allah'tandır!
Ümitvâr ol, hayrı iste, KORKMA, yürü!..
Şemsi Tebrizî

Bakmak Başka , Görmek Başka !
Diller Yalan Söylerde, Gözler Asla !
Sevmek Başka , Âşk Bambaşka Ama,
Dilde Değil ! Yürekte Yaşayana !
Hz. Mevlana

''Çamurlu su doğada kat ettiği yol
sayesinde arınır.

İnsan yaşamının önüne çıkardıkları
sayesinde kemale erer.
Sürekli eylem sayesinde
en hareketsiz hale kendiliğinden erişilir.
''
Lao Tzu

Havalar biraz serinlemişti, şimdi sırada
sıcak günler var. İstanbul bugün 28,
yarın 32, perşembe 33 derece. Bol güneş
var. Önümüzdeki 1 haftalık dönemde
beklenen tek yağış c.tesi sabah
görünüyor.
Havayı Koklayan Adam

Fizikçiler evrenin dev bir beyin olduğuna
ilişkin ipuçları buldular: Evrenin dev bir
beyin olduğu, bilimadam...
http://t.co/gIjGyPMAhw
Karanlık Maddenin Başka Türleri de
Olabilir
http://www.kuark.org/2013/07/karanlik
-maddenin-baska-turleri-de-olabilir/
22 Temmuz Haftasında burçları neler
bekliyor? Astrolog Öner Döşer sizler için
yorumluyor. Aşağıdaki linki takip ederek
ilgilendiğiniz burcun videosuna
ulaşabilirsiniz.
http://www.viplay.com/programlar/yas
am/astroloji-televizyonu/22-28temmuz-haftasi-aslan_26043
İnternet arama motoru Google,
insanların beyinlerinden doğrudan
internete bağlanmalarını mümkün
kılacak bir mikro çip teknolojisi
geliştirmeyi planladıklarını açıkladı.
http://www.hurriyet.com.tr/planet/240
71102.asp
Çörek Otunun Bilinmeyen Faydaları

http://www.haberkita.com/corekotunun-bilinmeyenfaydalari_88605.html
Körlüğe ‘kök’ umut
http://www.hurriyet.com.tr/planet/240
71109.asp
••••••
�
Sertab Erener - Rengârenk
http://www.youtube.com/watch?v=Kct
SHOFo2ig&list=PLdwLv2zvHccx5AifzoOBubP8VqEKynxZ
••••••
http://www.okyanusum.com/
http://sufizmveinsan.com/
http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm
/temmuzayi2013.html

