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ANLAMIYORUZ?
Niçin, Kur'ân-ı Kerîm'deki ve tasavvuf
dünyasındaki mecaz ve işaretleri tekrarlamakla
avunup, onların işaret ettiği gerçekleri fark
edemiyoruz? Niçin, beş duyu sınırları içinde
düşünmekten kendimizi kurtarıp, kozamızın
içinden çıkamıyoruz?
http://www.pressturk.com/dunya/haber/
140331/kur%EF%BF%BD%EF%BF%
BDn%E2%80%99i -neden-anlamiyoruz.html

GÖMÜLECEĞİNİZİ BİLİYOR MUSUNUZ?
Diyelim ki yatıyorsunuz yatağınızda!.. An be an
tükenmekte olduğunuzu fark ediyorsunuz. Kâh
dalıyorsunuz rüya gibi bir görüntü. Kâh eski
hatıralar, kâh yeni umutlar...
Sonra bir an geliyor. Kolunuzu kaldırmak
istiyorsunuz, kalkmıyor!.. O ne?.. Kumanda
edemiyorsunuz kolunuza!.. Felç mi geldi ne!??
"Hey!" demek istiyorsunuz ama
diyemiyorsunuz!..
http://www.pressturk.com/roportaj/haber/
140353/diri-diri-gomuleceginizi-biliyor-

@AhmedHulusi: Benliğin binbir bahaneyle
herkesi kendine kul etmek ister; istediğin
olmayınca da yanarsın. Ne zaman
anlayacaksın, herkes Rabbinin kuludur!
@AhmedHulusi: #MustafaCeceli Sordu,
@AhmedHulusi Yanıtladı #13 - #Sevmek
http://www.ahmedhulusi.org/video/mustafaceceli-sordu- ahmed-hulusi-yanitladi-13sevmek.htm …

"Üst madde"
Mikrokozmozdan makrokozmoza uzanan ve
herşeyin aslının enerji olduğu kuantsal boyutu
itibariyle tekil bir yapı olan bu evreni ve sistem
ve daha iyi algılamak ve anlamak için
araştırmacı yazar Ahmed Hulûsi'nin çok
derinlikli bir yazısı olan "ÜST MADDE" adlı
makalesini Siz değerli okurlarla paylaşmak
istiyorum. AFY
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/ust-madde43513

Siber Alemden...
@sufafy: "Zeytinyağını yiyiniz ve onunla
yağlanınız . Zira onda yetmiş derde devâ
vardır. Bu dertlerden birisi de cüzzam
hastalığıdır." Hadìs @sufafy: Elalemi
ayıplarıyla anan bir kimsenin seni de
teşekkürle anacağını hiç sanma. Şadi Şirazi
@sufafy: Kadın, doğası gereği zayıftır; ama
acıya en çok o dayanır. Kadının direncini kıran
tek şey; hayal ettiği kişinin boş çıkmasıdır.
P.Auster
@sufafy: İçinde bir tutam delilik olmayan
hayat eksik hayattır. P.coelho
@ncaki2007: Rasulaullah(sav)’e Ahir
zamanda nasıl cihat edilir?diyorlar.”Hüccet
silahı ile cihat ederdim” buyuruyor.Bilimsel
ispat bu devrin Hüccet'idir
@ncaki2007: Hüccet delil demektir. Bilimsel
ispat ile bu devirde DİN'i anlatabilen kim?
@AnlaArtk: Aman dikkat !
http://www.onerdoser.com/HD355_23-aralikhaftasi.html …

@Muhyiddin_Arabi: İnsanlar, sadece
kendisinden iyilik gördükleri kimseye
yaklaşmayı ister. Şu halde onlar, yalnız kendi
menfaatlerini sevmiştir.
@Muhyiddin_Arabi: Dünya bir köprüdür;
geçilir, imar edilmez.
@AylinERK: Kişi gün boyu düşündüğü
şeylerden ibarettir. R.Waldo Emerson
@AylinERK: 33.70 Ey iman edenler! Allâh'tan
(yaptıklarınızın sonucunu yaşatacak olan
sisteminden) korunun ve sağlam söz söyleyin!
#kuran @AhmedHulusi
@AylinERK: Herkes herşeyi söyleyebilir..sen
sadece içindeki sesi dinle...
@GSaslos: pic.twitter.com/1tGCa0ZozI
@HizliTakiplesme: Tek krallık
GALATASARAYLILIK.
pic.twitter.com/eipQBA93Ou
@AnlaArtk: Fener 2-1 mağlup, GS ise 2-1
galip fark 8 puana indi. Son GÜLEN kim olacak
bakalım!
@DeepakChopra: Do not underestimate the
power of reconnecting with Infinity - your
source. Then all is effortless spontaneous
joyful #CosmicConsciousness
@beyzazapsu: Veri tabanı ile işlev gören
#Akıl #Allah'ı anlamakta yetersiz kalır.
@beyzazapsu: Aklın en alt mertebesi #zaman
ve #mekan sınırları içinde düşünen ve öğrenen
#akıl dır.
@tasavvufgazete: Müslüman müslümanın
kardeşidir. Ona hiyânet etmez, yalan söylemez
ve yardımı terketmez. (Riyazü's Salihin,
No.236) #Hadis

@mustafaceceli: @yeniay_aziz
Küçükçekmece'de yine keyifli bir konser
olacak. Herkesi bekliyoruz
@ayhanmag: Söz : Gülen Özgen
@zehra57767762 Beste ve Seslendiren Alper
Altuntoprak @AALTUNTOPRAK
http://okyanusum.com/music/o-sensin-ki/ …
@indigodergisi: Dikkat Eksikliği / Hiperaktivite
Bozukluğu (DEHB) 2. Bölüm...
http://indigodergisi.com/2013/12/dikkateksikligihiperaktivite-bozuklugu-dehb-2-bolum/ …
@Hurriyet: #THY, uçak içinde Zaman, Bugün,
Today's Zaman ve Orta Doğu gazetelerinin
dağıtımını bugünden itibaren durdurdu
http://bit.ly/1dxqVrV
@gafebesi: "Geçmişin keşkeleri ve geleceğin
endişeleri şu anımızı çalan iki hırsızdır." Üstün
Dökmen

“Mizacınız sizi kilitler!”
Ahmed F. Yüksel

"VARLIKTA EŞİTLİK ??
Hepimiz eşitlikten bahsederiz. Gerçekte bu

varlıkta eşitlik diye birşey asla ve asla var
olmamıştır yoktur. Kimi zenginden doğar kimi
fakirden doğar, kimi köyde doğar kimi kentte
doğar. Kimi çok akıllı doğar kimi çok akılsız
doğar. Eşitlik diye birşey varlıkta mevcut
değildir. Allah dilediğini dilediği gibi meydana
getirir. Ve dilediği şekilde meydana getirdiği
gibi ona sual soracak bi ikinci varlıkta yoktur.
Yaptığından sual sorulmaz ona. Yaptığından
sual sorulmaz demek, o yaparda ona niye bu
sorulmaz değil. Zaten sual soracak ikinci bir
varlık yoktur. Sual diye birşey olmaz!"
Üstad Ahmed Hulûsi

Bildiklerini unut. Gel al eline bir silgi, şu yeni
başlayan güne bilgilerini silmekle başla.
Zanlarını, yargılarını, önyargılarını ve dahi
bütün genellemelerini koy bir çuvala ve hepten
terk et. Gıybet etme sakın, bil ki dedikodu
denilen şey mıknatıs gibi kötü enerji çeker.
Kimsenin aleyhine konuşma, uzaktan atıp
tutma, insanları kem dille yargılama, bil ki
yanılırsın. Birini ne kadar çok aşağılar yahut
dışlarsan, onun durumuna düşme ihtimalin o
kadar artar. Kâinatın matematiğidir. Bir koyar,
bir alır insan. Bilmeden kendi hesabını dürer.
Hiçbir konuda emin olma. Kendini ayrıcalıklı
sayma. Konumuna ya da mevkiine, ismine
veya şöhretine güvenme. Şu hayatta tüm zahiri
kisveler sabun köpüğünden ibarettir. Nazlı
nazlı yükselir köpük, derken pat diye sönüverir.
Her zaman başkalarından öğrenmeye açık ol.
En iyi bildiğin konularda bile köşeli düşünme,
büyük konuşma. Cümlenin sonuna nokta değil,
ünlem değil, virgül yahut üç nokta koy. Açık bir
kapı bırak daima. Ne kadar bilsen de hiçbir
zaman yeterince bilemeyeceğini unutma.
Tevazudan şaşma. Ancak o zaman
kurtulabilirsin bilginin cehaletinden...
Şems-i Tebrizi

Âhiret işlerinde zarar etmektense, dünyaya ait
işlerde zarar ediniz. Böylesi sizin için daha
hayırlıdır.
Hz. Ömer (r.a.)

"#HergunYeni Bilgi
"Sizdeki 3 şeyi görebilen insana güvenin.
gülüşünüzün arkasındaki kederi, öfkenizin
ardındaki sevgiyi, sessizliğinizin arkasındaki
nedeni."

"Pazartesi günü boyunca Ay Başak burcunda
ilerliyor. Detayların önem taşıyacağı bir
gündeyiz. Planlı ve programlı hareket edersek,
üzerinde uğraştığımız işlerde gelişme
kaydedebiliriz. Ay-Neptün karşıtlığının
etkilerinin zayıf da olsa devrede olacağı sabah
saatlerinde kararsızlık, belirsizlik hakim.
Önemli iş ve girişimleri öğle saatlerine doğru
veya sonrasında yapmak daha akıllıca olabilir.
Bu saatlerden itibaren Ay-Plüton üçgeninin
güçlendirici, destek almayı ve duyguları güçlü
ifade edebilmeyi destekleyen olumlu açısı
devrede olacak zira. Akşam saatlerinde bu etki
daha da güçlendiriyor. Önemli ve etkin
pozisyondaki kişilerle görüşmeler, etki
yaratmaya yönelik girişimler için kullanabiliriz."
Öner Döşer

İstanbul'da geceleri yüksekler
0'a, yer yer 0'ın da altına iniyor.
Bu da kırığı ve buzlanma
yapıyor, ikisi de zemini
kayganlaştırır. Sıcaklık 8 derece. Hafta

ortasından itibaren lodos var.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- Decoding The QURAN..
- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ "
- "Bir Çocuğu Çok Sevmiş"
- Son Gülen "TAİF'TE mübarek dişleri kırıldı
Efendimizin. Taşladılar onu. Asla beddua
etmedi."
- YouTube’dan Canlı Yayın Hizmeti
- İşaret parmağı uzun olanlar dikkat!
- Şeker hastalığında göz muayenesi şart
- Balık yağı mı OMEGA 3 mü kullanmalı?
- Ultrasonda çığır açtılar; 4 boyutlu mucize
- Marks & Spencer allows Muslim workers to
refuse to sell alcohol and pork | Metro News - Sizden Size
- www.okyanusum.com

