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"Hz.Muhammed(a.s.m) "Ey kalpleri halden
hale çeviren Allah! Benim kalbimi dininden
ayırma!" diye dua ederdi."
Hadis-i Şerif

@AhmedHulusi:Bütün yapılanları unutarak
"ne yaptın ki" diyen kadın, erkeği sürekli
üretime iten güçtür. Nankör demeyin o
muharrik güce!
@AhmedHulusi:Repeating things you hear
won't add anything to your #life! Question your
belief with sincerity & let not your answer be
another repetition!

"Amazon Best
Sellers"

Siber Alemden...
@sufafy:Cimrilikten kendimdeki cömertlige
sığınırım.
@sufafy:Sadece kendi orijinini tanıyıp,
kendindeki özellikleri seyr edebiliyor musun?
@sufafy:Bir şey değerden düşünce, onun
peşinde koşmak, değerlendirme değildir.

@sufafy:Korku ile yapilan her işlev
tekrarlanmaya musaittir ta ki korkunun
kaynagına inene kadar.
@AylinERK:Sus gönlüm! Bütün bu
susmalarına karşılık her şeyin hayırlısının
olacağına inanarak sus. Hz. Mevlana
@beyzazapsu:Allahta herzaman çözüm
vardır.
@beyzazapsu:Aşk hakikatinden gelen ateştir.
@newsoy:Cûm'a namazı Hür olanlar için
farzdır. RÛH'U BEDENE ESİR OLANLAR İÇİN
değil. Cûm'a'da kişi, Emreden Efendi'nin
huzûrundadır. Lutfi Filiz
@erenusss:An anıya dönüyorsa araya
soğukluk girmiştir.

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

"Dilinle yaptığın duâ’ya, kalbin de inansın..."
Abdülkadir Geylâni (k.s)

"İnsan gelişimi bir trene benzer: Kendini aşan
insan garından, haddini aşan insan ise
rayından çıkmış demektir."
Robin Sharma

"İnsanlar'dan sıkılmaya başladıysan
gerçeklerin farkına varmaya başlamışsındır.."
Elif Şafak

"Eflatun ve mağara benzetmesi İnsanoğlu
toplum içerisinde; bir mağarada kollarından
birbirine zincirlerle bağlanmış ve sırtı mağara
kapısına dönük oturan esirler gibidir...
Düşünürler, sorgulayan ve birey olabilenler
dışında elbette… Platon'nun "Mağara
Benzetmesi" şöyledir : "Bazı insanlar karanlık
bir mağarada, doğdukları günden beri
mağaranın kapısına arkaları dönük olarak
oturmaya mahkumdurlar. Başlarını da arkaya
çeviremeyen bu insanlar, mağaranın
kapısından içeri giren ışığın aydınlattığı karşı
duvarda, kapının önünden geçen başka
insanların ve taşıdıkları şeylerin gölgelerini
izlemektedirler. İçlerinden biri kurtulur ve dışarı
çıkıp gölgelerin asıl kaynağını görür ve tekrar
içeri girip gördüklerini anlatmaya başlar ama
içerdekileri, duvarda gördüklerinin zâhiri
olduğuna ve gerçeğin mağaranın dışında
cereyan etmekte olduğuna inandırması
imkansızdır." Platon’a göre, insanın yaşam
içinde bulunduğu ortamı, bu mağara
benzetmesi çok güzel anlatmaktadır. Platon iki
evren ayırımı yapmaktadır. Bir yanda
başlangıçsız, sonsuz ve mükemmel olan bir
idealar evreni, öte yanda, ölümlü, mükemmel
olmayan, nesneler evreni. "

"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

"Cuma sabah saatlerinde henüz Başak
burcunda ve boşlukta ilerleyen Ay, saat
05:59'da Terazi burcuna geçiyor. Denge, huzur
ve uyum arayışında olacağımız, ilişkilerimizin
hat safhada önemli olacağı bir gündeyiz.
Günün ilk yarısında aradığımız dengeyi ve
rahat akışı yakalamamız daha kolay. Ama
günün ikinci yarısında denge sağlamakta
zorlanabiliriz. Akşam saatlerinden itibaren AyPlüton karesi ve Ay-Uranüs karşıtlığının
dengesiz davranışlara çeken, durum
değişiklikleri ve sürpriz, hatta şok edici
durumlara açık enerjisi güçleniyor. Esneklik,
anlayış ve olgunluk gerektiren bir akşamdayız!"
Öner Döşer

İstanbul tek kelimeyle soğuk,
sabah 7-8, gündüz 9-10 derece.
Sağanak yağış öğleden sonra
zayıflar ve bölgesel olarak devam
eder. Rüzgar biraz sert. Yarın yağış daha zayıf
ve öğleden sonrasına kadar.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- Decoding The QURAN..
- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ "
- İran'ın Twitter diplomasisi
- Hangi ülke pasaportu en çok kapı açıyor?"
- Gizli özellikleri
- Ses yalan söylemez'
- Seçimde başörtülü adayımız olacak
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

