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"Terviye günü oruç tutan ve günah söz
söylemeyen Müslüman Cennete girer."
[Terviye, Arefe gününden bir önceki güne
denir.]
Hadis-i Şerif

KUR'ÂN MUCİZESİDİR YAŞADIĞIMIZ
"ALTIN ÇAĞ"
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/kurnmucizesidir-yasadigimiz-altin-cag-36016
KUR'ÂN MUCİZESİDİR YAŞADIĞIMIZ
"ALTIN ÇAĞ"
http://blog.milliyet.com.tr/kur-anmucizesidiryasadigimiz--altin-cag/Blog/?BlogNo=432393

@AhmedHulusi: KURÂN BU MUCÎZE
GELIŞMEYÎ 1400 YIL ÖNCE ANLATTI
MECAZLA SEMBOLLERLE:
http://t.co/YiDb4xWysn
@AhmedHulusi: Imami Rabbanîye göre 1400
başînda gelmiş yüzyilin #müceddidi neyi
yeniledi: #KURÂN MUCIZESIDIR
YAŞADIĞIMIZ ALTIN ÇAĞ
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/kuranmucizesidir-yasadigimiz-altin-cag.htm

"Amazon Best
Sellers"

Siber Alemden...
@Gulmisalim: Çoğumuzun dünyası
yaşadığımız çevre ülke dünya. HER
MÜSLÜMAN BU VIDEOYU IZLEMELI! HAYAL
DÜNYAMIZI GENIŞLETELIM!
http://t.co/dHKkki66Jv
@Gulmisalim: @SoundofJade Gece
gördüğüne rüya, gündüz gördüğüne gerçek
diyorsun.İkisi de beynin üretimi! Buna göre bir
daha düşün,"Ben" ve "Benim" dediklerini...
@sufafy: Bildiğini bilmek ve onu uygulamak,
bilmedigini bilmemek ve biliyorMUŞ gibi
yaşamak...İkisi arasındaki farkın farkında
mısın?
@sufafy: İsmi Allah olanın mana özelliklerini
tanımada günümüzdeki en etkin yol pozitif
bilimlerden yaralanmaktır.
@sufafy: Veren de “O” Alan da ”O”, Nedir
senden gidecek? Telaşını gören de, “CAN”
Senin zannedecek. Necip Fazıl Kısakürek
@newsoy: Dua edebiliyorsan bil ki, o duanin
icinde sen yoksun. “ Allah istemedikce siz
isteyemezsiniz " demek, "Isteyen Allahtir"
demektir. A.H.
@AylinERK: Beyaza bürünmüş dostluk.. Öyle
ki senin her rengini içinde taşıyan ve dışarı
TEK renk akseden...
@AylinERK: Evren içre evren, düşünce içre
düşünce.. Git gidebildigin kadar, ya da üret

üretebildiğin kadar.. Sonu nerede? Cevap:limiti
koyduğun yerde!
@beyzazapsu: Turn your #face( observation
of the #Reality)toward Al-#Masjid Al-Haram
(#Kaaba-absolute nothingness)
http://t.co/KDpjUtQsy6 @MuslimMatters
@beyzazapsu: Kendini var zanneden için
hedef yok luğunu yaşamasıdır.
@beyzazapsu: Beşer çalışarak İnsana
dönüşmez.
@NurferNur: Kafanın söylediklerini duymakla,
kalbinden gelen mesajı dinlemek arasında fark
vardır.
@NurferNur: İnsan, öz’ünde saklı tüm evrene
ait dijital bilgi/data yüklü frekans dalgaları ile
iletişime girebildiği oranda...
http://t.co/0IV8tXN7hR"
@DeepakChopra: Our brain has the capacity
to build neural networks well into adulthood.
How do we release our creativity?
http://t.co/Mbz5ruVGlu

Şiddet!
Şiddet!
Ahmed F. Yüksel

"Sıkıntılar mevhibelerin sergisidir."
Muhyiddin-i Arabi

"Dünya üç gün gibidir. Geçen gün, geçip
gitmiştir artık. Geri döndüremezsin. Ondan
ümit kesilmiştir. İkinci gün, içinde bulunduğun
gündür. Bunu ganimet ve fırsat bil. Üçüncüsü
ise, gelecek olan gün ki, sen ona ulaşır mısın
belli değil. Belki de gelecek olan güne
kavuşamadan ölürsün."
Hasan-ı Basri

"Gerçekten seviyorsan hiçbirşeyi mazeret
etmeyeceksin. Gerçekten seviyorsan eğer
‘sonuna’ kadar değil, ‘sonsuza’ kadar
seveceksin."
Can Yücel

"#HergunYeni Bilgi
Bitter çikolata 3 saat boyunca kan akış hızını
attırır, beyinin önemli noktalarına kan gitmesini
sağlar böylece beyniniz daha hızlı düşünür."

""Prof. Dr. Michio Kaku Bilim in 21.
Yüzyıldaki yeniliklerini anlattığı
konferansında ‘Altın Çağ’ın Kuran Çözümü
ile tanıştı."
Beyza Zapsu Konferanstan Bildiriyor... [2.
bölüm]
İkinci 50 senede beklenilenler:
*Dünyanın medeniyetinin 1-2-3 fazları var. Şu
anda 0 dayız. İnternet ile 1 inci faza geçme
süreci başladı. Bu geçişe şahit olan bir nesil
olarak çok şanslıyız. Henüz dünyanın enerjisini
tüketiyoruz. Birinci fazda gezegenler, İkinci

fazda yıldızlar ve üçüncü fazda ise diğer
galaksilerle ilişkilerimiz olacak. Birde 4. Faz
varki buna ‘süreklilik’ diyoruz. Saydığımız 3
medeniyet dönemi bu gün evren adıyla
bildiğimizin sadece %4 ünü oluşturuyor. % 96
sı karanlık enerji ve karanlık maddeden ibaret.
Buna süreklilik diyoruz. *İnsanlar başka
gezegenlerde yaşam oluşturacak ve
yaşayacaklar. *Işınlanma mümkün olacak.
http://okyanusum.com/guncel/prof-dr-michiokaku-altin-cagin-kuran-cozumu-ile-tanisti/ "

"Dilsizler haberini kulaksız dinleyesi
Dilsiz kulaksız sözün can gerek anlayası
Dinlemeden anladık anlamadan eyledik
Gerçek erin bu yolda yokluktur sermayesi
Biz sevdik aşık olduk sevildik maşuk olduk
Her dem yeni dirlikte sizden kim usanası
Yetmiş iki dilcedi araya sınır düştü
Ol bakışı biz baktık yermedik am-u hası
Miskin yunus ol veli yerde gökte dopdolu
Her taş altında gizli bin imran oğlu musi.
"
Yunus Emre

"Pazar günü boyunca Ay Kova burcunda
ilerliyor. Ekonomik konuların, ödemelerin,
harcamaların, dış kaynaklı borç ve kredilerin
yazılı basında ve gündemde vurgu kazanacağı
bir gündeyiz. Sabah erken saatlerde etkinleşen
Ay-Venüs altmışlığı, güne başlarken aşk ve
ilişkilerden yana şansımızın yüksek olacağını
gösteriyor. Sevdiklerimizle bir araya
geleceğimiz güzel bir Pazar kahvaltısı için
ideal gökyüzü konumlarından birini oluşturuyor
Ay-Venüs uyumlu açısı. Bu açının ardından
gelecek Ay-Uranüs altmışlığı, ilişkilerde
heyecan, heves ve sıcakkanlılığı bir kez daha

vurguluyor. Rutin dışına çıkmak, değişiklikler
yaratarak hayatımızı renklendirmek açısından
güzel etkiler devrede öğle saatlerinde. İkindi ve
akşamüzeri saatlerinde ise gergin açılar
devreye giriyor. Ay-Satürn karesi, hızlı
ilerlemekte zorlanacağımızı, engellerle
karşılaşacağımızı gösterirken, biraz depresif
ruh haline de dikkat çekiyor. Sosyalleşerek,
sevdiğimiz konularla ilgilenerek üstesinden
gelebiliriz. Ay-Merkür karesinin etkin olacağı
gece saatlerinde iletişim biraz gergin akabilir.
Sözlerimize dikkat etmemiz gereken
saatlerdeyiz!."
Öner Döşer

İstanbul'un pazarı biraz serin, 19
derece. Çok bulut, az güneş var.
Yarın güneşi daha fazla olur.
Yağış ise bayramın 2. günü
akşam geliyor, Perşembe de sağanak şeklinde
sürüyor.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- Decoding The QURAN..
- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ "
- Kabe'de yeni düzenleme
- İddia:Kıyamet 16 Mart 2880’de"
- Tüm insanlar halifedir
- Fizik Nobeli: 50 yıl sonra gelen ödül
- İşte iPhone'daki büyük hata!
- Stresinizi naneyle atın
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

