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"Allah'ın zikri dışında kelâmı çok yapmayın.
Zîrâ, Allah'ın zikri dışında çok kelâm, kalbe
kasvet (katılık) verir. "
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: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.
@AhmedHulusi:#Ghazali asserts "there is no
#saint who does not know the reality of the
#spirit, for this is the #reality upon which
sainthood is founded"
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Siber Alemden...
@Gulmisalim:Allah'tan uzaklığının ölçüsü ne
diyorsan; eleştirdiğin ve beğenmediğin insan
sayısına bak!
@sufafy:Ne konuştuğunu bilmiyorsan, bari
susmamın getirisini elde etmeye bak ve sus.
@sufafy:Susup dinlemek büyük bir beceri ve
akıl ister.
@sufafy:Günlük yaşamda "madde bagımlılığı"
denen bir şey olamaz. Çünkü madde yoktur.
ALEMLER hayaldir.
@mustafaceceli:Birisini eleştiriyorsan sende
de o eleştirdiğin durum misliyle vardır:)
İnsanlar birbirlerine aynadır.
@beyzazapsu:it is a NEW
perspective:Decoding The #Quran: A Unique
#Sufi #Interpretation @AhmedHulusi
http://t.co/LtpO0ZXBvS@TwitterBooks
@Oprah
@beyzazapsu:it is NEW Decoding The
#Quran: A Unique #Sufi #Interpretation
@AhmedHulusi http://t.co/LtpO0ZXBvS
@DeepakChopra @EckhartTolle #Quran
@suatkilic:Üç şeyi az yapın, bir şeyi çok: Az
yiyin, az konuşun, az uyuyun; çok düşünün.
[İmâm-ı Âzam]
@AylinERK:Tırtıl ne uğraştı kozasını yapmak
için..sonra da kelebek olup kozadan
çıkıp,uçmak için...
@AylinERK:"Sil baştan" değil! Silemiyorsun
bu birrr, başı sonu yok bu da ikiii...

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

"Bir insanın büyüklüğü dilinin altında saklıdır.. "
Hz.Ali (r.a.)

"Tuvalete girerken Euzü Besmele çekilip,
(Allahümme innî eûzü bike minel hubsi vel
habais) duası okunur."

"Gönlünü yıkayıp arıtmamışsan, habire abdest
alıp durmaktan fayda bekleme..."
Mevlânâ

"... Niçin bu yoldan körler gibi yürüyüp
geçiyorsun? Bahar rüzgârı gibi güllerin
üzerinden geçip gitme, gülistanın mânâsına
dal."
M. İkbal

" İnsanın yanlışlarını ve eksikliklerini yüzüne
vuran ve gerekli uyarıları yapan iyi bir dosta
her zaman saygı duyulmalıdır çünkü onlar gizli
bir hazinenin sırlarını ortaya çıkartmak için bu
yolu kullanırlar."
Dalai Lama

"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

"Çarşamba günü boyunca Ay Başak burcunda
ilerliyor. Sabaha karşı Ay'ın önce Neptün ile,
ardından Merkür ile açıları kesinleşiyor. Hayal
gücümüzün aktif olacağı bu saatlerde kimimiz
ilginç rüyalar görüyor, uyanık olan kimimiz
bolca hayal kuruyor olabilir. Tabii bu herkes
için genellenebilecek bir şey değil. Ama
muhtemelen sabah saatlerinde daha fazla esin
dolu olacağız. Öğle saatleri civarında AyPlüton üçgeni etkinleşiyor. Başarmak
istediğimiz konularda başkalarından güç
desteği alabiliriz. Ay-Satürn altmışlığının
etkinleşeceği akşam üzeri saatlerinde,
girişeceğimiz veya daha önce girişmiş
olduğumuz işlerden somut sonuçlar alma
şansımız daha yüksek. Gün boyunca etkin
olacak Güneş-Plüton karesi, otorite figürleriyle,
önemli etkin pozisyondaki kişilerle, erkek
figürleriyle güç çekişmelerine işaret ediyor.
Yönetici pozisyonundaki kişiler açısından zor

bir transit bu. Plüton'un acımasız, güç isteyen
ve şartları maniple ederek kendi çıkarı yönüne
çekmeye açık, her yol mübahtır anlayışını öne
çıkaran, sert ve şiddete yönelik etkileri
devrede. Bu bakımdan dikkatli olmak gereken
bir gün!."
Öner Döşer

İstanbul'da birkaç gün griyiz,
ıslağız ve üşüyoruz. Rüzgar bir
kat daha üşütür. Sağanak yağışlı,
hava kışlık kıyafetler istiyor,
bugün 13, yarın 11, cuma 10 derece. Isınma
ayın 7-8'inden itibaren.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- Decoding The QURAN..
- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ "
- Beyinden alınan numunelerle yeni beyin
hücresi
- Be careful what you think. You are the sum
total of your #thoughts."
- 'Sünnet insan hakları sorunu'
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

