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"İnsanların en cimrisi selâm vermede cimri
davranan, insanların en âcizi de duâ etmekte
acizlik gösterendir. "
Hadis-i Şerif

@AhmedHulusi: Kurân, soran yahudilere,
"ruh hakkında azbir ilim verildi size" diyor; OKU
mayı bilmeyen cahil müslümanlar da ruh
bilinmez sanıyor!
@AhmedHulusi: RUH'un hakikatını bilmeyen
veli yoktur! Velayet bu hakikat üzerine
kuruludur; diyor Gazali'de. Ruh'u tanımamış
olan hakikattan mahrumdur.
@AhmedHulusi: #Ruh nedir? Ruhun hakikatı
bilinir mi? Ruh hakkındaki sorularınızın cevabı:
http://t.co/6xHaHAfUT4
@AhmedHulusi: When the #Quran says "you
have been given little of this knowledge" in
regards to the #spirit, it is addressing the
#Jews, not the #Muslims.

"Huzurda pişmanlık olmaz...
Yaşam ders almak içindir...
Üzülmek için değil... "
Dost'tan Dosta - Ahmed Hulûsi

"Amazon Best
Sellers"

Siber Alemden...
@sufafy: Sa'ib İbnu Yezid,"Resûlullah
aleyhissalâtu vesselâm Uhud günü (üst üste
giyilmiş) iki zırhdan (destek) gördü." Ebu
Davud,
@sufafy: Olduğun gibi görenmek, belki de
insanda en zor acığa çıkan bir özelliktir.
@sufafy:Beyin gerçeklerle ilgilenmeyip, aldığı
kararları haklı çıkarmakla ugraşırken nasıl
hakikate odaklanabilir ki?
@AylinERK: Ruhunuz; "evrensel öz'ü
#hologramik bir biçimde varlığında bulunduran
ve hatta onunla varolan ışınsal yapı olan
varlığınızdır @AhmedHulusi
@genchayatvakfi: @ghvbeyza: "Toplumsal
cinsiyet eşitliğinin ve şiddetsiz iletişimin olduğu
bir dünya sizce nasıl olurdu?"
http://t.co/OfWIl4RSvX @Niltakipte
@NurferNur: "@KalbinSecdesi: Kim hangi
ölçüde başkaları için yaşıyorsa, hangi ölçüde
kendisini defterden silebiliyorsa O KADAR
mutludur."
@haykavi: Bizde bu türlü :
http://t.co/amgaYHDL29

Onlarda bir türlü :
http://t.co/GCK8h0Q0Ja
@mustafaceceli: @IamSaifAdam here are
the links:)) http://t.co/Cj9b1IP4Vb
http://t.co/n67AebXPgu @AhmedHulusi
@birsenkalali1: EL ALİYM "İlim" özelliği
sebebiyle sınırsız sonsuz her şeyi ve her
boyutu, her yönüyle Bilen!
@Elif_Safak: Birbirimizi öteki
saymadan,farklılıkları ezmeye
kalkmadan,düşünce özgürlügüne sahip
cıkarak,kadınerkek eşitligine inanarak
yaşamak beraber

Duygusal olan kazanamıyor!
Duygusal olan kazanamıyor!
Ahmed F. Yüksel

"Kuran okumak insan zekasına kuvvet verir..!"
Hz.Ali (r.a.)

"Sükut, insanın en nefis elbisesidir. Rahat ve
huzur on kısım ise, dokuzu susmaktır..."
Hz. Ömer (r.a)

"Kurtulmanın tek çaresi vardır, o da
kurtulanlarla beraber olmaktır."
Hazreti İmam-ı Rabbani

"Sıkıntı Yok Efendiler, Dert;İnsana Yol
Gösterir."
Hz. Mevlana

"Senin gönlün değişirse, DÜNYAN değişir.."
Şemsi Tebrizi

"2013 Ekim Ayı Karakteristikleri
Dış gezegenlerin bulundukları mekanı
değiştirmediği, neredeyse birkaç derece
dışında hareket bile etmedikleri ve haliyle bir
müddettir gündemde olan Uranüs – Pluton sert
açısının da devam edeceği bir Ekim ayı var
karşımızda..
http://www.sufizmveinsan.com/
astroloji/htm/ekimsayi2013.html "
Nuran Tuncel

"Pazartesi günü boyunca Ay Aslan burcunda
ilerliyor. Bugünün en önemli mesajı "kendine
güven". Ülkemiz açısından halkın finansal
durumu, ekonomik konuların öne çıkacağı bir
gündeyiz. Sabah erken saatlerde etkin olacak
Ay-Satürn karesi, güne başlarken depresif
hissedebileceğimizi gösteriyor. Tipik bir

Pazartesi sendromu! Sabahın biraz daha
ilerleyen saatlerinde Ay-Uranüs üçgeninin
hayatımıza daha fazla heyecan ve değişiklik
arzusu taşıyan etkileri devreye giriyor.
Rahatlıyoruz. Günün geri kalanında bu etkiler
devrede olacak."
Öner Döşer

İstanbul'a meteorolojik
parametreler ard arada geliyor.
Bugün kuvvetli lodos ve sağanak,
akşam ve yarın kuvvetli poyraz
ve yine sağanak var. Bugün 24, yarın 13
derece. Ayın 8'inden önce ısınma yok.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- Decoding The QURAN..
- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ "
- Cübbeli Ahmet Hoca: Hz. Mehdi gelse de ona
yardım etsek!
- İslam'la alakasız Müslümanlar, Müslümanlık
dini ile alakasız bir İslam var..."
- "Laikliğin ana prensiplerinden biri ortadan
kalktı"
- Zihin kontrolüyle çalışan ilk biyonik bacak
- Kimsenin bilmediği şaşırtıcı gerçekler
- Jedi kılıçları gerçek oldu
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

