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"Kaba davranana yumuşaklıkla muamele
ederek, vermeyene vere¬rek şerefi Allah
katında arayınız."
Hadis-i Şerif

@AhmedHulusi:"Allahumme euzü birızake
min sehatike ve bimuafatike min ukubetike ve
birahmetike min gadabike ve euzübike minke."
Resulullah'tan bir dua.
@AhmedHulusi:İsimler, o isimle işaret
edilenin farkedilmesi içindir. "Allah" da bir
isimdir. Bu isim neye işaret ediyor?
Yaşamımızdaki enönemli şeydir bu
@AhmedHulusi:A name is a pointer to that
which is named. #Allah is also a name.
Who/what does it point to? This is what
matters most in #life.
@AhmedHulusi:İnsanın duyduklarını
tekrarlaması, ona hiç bir şey katmaz! Neye
niye inanıyorsun lütfen sorgula. Cevabın
duyduğunu tekrar olmasın! Samimi ol
@AhmedHulusi:One devoid of the
#knowledge of the #spirit is devoid of the
#reality.

"Amazon Best
Sellers"

Siber Alemden...
@AylinERK:Bir #dilek: Bilincsizce tapmaktan,
kalbi suurlu sevmeyi taleb ederim.
@AylinERK:Hoşnutsuzluğundan rızana;
cezalandırmandan bağışlamanaSENDEN
SANA Sığınırım!@AhmedHulusi #dua
@beyzazapsu:Beyin neye ikna olduysa niyet
de o doğrultudadır. Neye niyet ederseniz ona
ulaşırsınız.
@haykavi:Türkçesini, Türkçe alt yazı ile verdik
Ezanın..
https://t.co/tHZKoVHBMW
@haykavi:Aç gözünü SEYR'et... Tekrarı Yok
Bunun..
http://t.co/mnOwQ3rXdu
@mubeccelsonmez:YA Rab aç gözümüz bu
dünya rüyasından elimiz boş gitmiyelim .Sen
bize lutfetki;ölmeden evvel biz ölelim.İlmin ile
yeniden dirilelim!!!!!.
@birsenkalali1:İlmi olan işlevseldir hiç bir
surette oyalanmaz

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

"Hz. Ali(r.a) 'ye sormuşlar 'Bayram nedir ?'
diye. Kendisi buyurmuş ki: "Günahsız geçen
her gün bayramdır."
Hz.Ali (r.a.)

"Gerçek derviş odur ki, kimsenin kendisini
incitmesinden kırılmaz. Yigit olan da odur ki,
kırılmaya layık olanı da kırmaz."
Hacı Bektaş Veli

"Dileyin Verilecektir Arayın Bulacaksınız Kapıyı
Çalın Açılacaktır Çünkü Dileyen Alır Arayan
Bulur Ve Kapı Sadece Çalana Açılır.."
Hz.Mevlana

""Şah" damarına bakmayı "akıl" edemeyenler
Allah'ı hep gökyüzünde aradılar."
Necip Fazıl Kısakürek

"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

"Perşembe günü boyunca Ay Başak burcunda
hareket ediyor. Dikkatli, planlı ve organize
hareket etmemiz ve akılcı kararlar almamız
gereken bir gündeyiz. Ay-Jüpiter altmışlığının
etkin olacağı sabah saatlerinde iş ve finansla
ilgili konularda güzel gelişmeler kaydedebiliriz.
Bu olumlu etkiler öğle sonrası saatlere dek
sürüyor. Ay-Venüs altmışlığının etkinleşmeye
başlayacağı akşam saatlerinde özel ilişkiler
açısından olumlu bir atmosfer devreye giriyor.
Estetik ve güzelleştirme, dekora etme, giyim
kuşamla ilgili işlerimizi bu saatlere denk
getirebiliriz. Ay'ın Jüpiter ve Venüs ile uyumlu
açıları, Güneş-Uranüs karşıtlığının
dengesizleştirici etkilerini bir nebze tolare
edebilir. Ama Güneş-Uranüs karşıtlığının karşı
çıkış ve isyankar enerjisi gün boyunca devrede
olacak. Olaylar beklenenin dışına taşabilir, yön
değiştirebilir. Otoriteyle sorunlar yaşanabilir.
Beklenmedik olaylara ve durum değişikliklerine
açık bir gündeyiz! 21:57'den sonra Ay Başak
burcunda ve boşlukta devam edecek
ilerlemesine..."
Öner Döşer

İstanbul'da uzun bir kış demosu,
p.tesiden önce pek ısınma yok.
Bugün 11 derece, rüzgar bir kat
daha üşütür, hızı 30 km'nin
üzerinde. H.sonu yağış daha az. P.tesiden
bayrama kadar yağış görünmüyor.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- Decoding The QURAN..
- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ "
- Yeni bir plazma sistemi
- Müslüman katliamı yeniden başladı"
- Harvard’ın dokuz tavsiyesi
- Dünya G.Saray'ı konuşuyor
- İtalyanlar şok oldu!
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

