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"Bize Yezîd ibn Ebî Ubeyd (146), Seleme
ibnu'l- Ekva'(R-74)'dan tahdîs etti. O şöyle
demiştir: Ben Rasulullah(s.a.v.)'den işittim,
şöyle buyuruyordu: "Benim söylemediklerimi
her kim bana isnâd ederse cehennemdeki
yerine hazırlansın." "
Hadis-i Şerif

@AhmedHulusi:Dünyada bulunmanın gerçek
tek nedeni ismi Allah olanı tanımak ve varlığını
oluşturan esma özellikleriyle sonsuz yaşama
hazırlanmaktır!
@AhmedHulusi:Gafil ve cahil kendini toprak
olacak beden sanır! Oysa ölüm sonsuz yaşam
için rüyadan uyanmaktır. Bahtsız, tüm
zamanını dünyaya harcayandır!
@AhmedHulusi:Ne ve kim olduğunu, ölüm
sonrası yaşam şartlarını sorgulamayan,
kendikendini ateşe atan kişidir ki; artık hiç
kimseyi suçlamaya hakkı yoktur.

"TUTARSIZLIK MI, YETERSİZ VERİ
TABANIYLA BAKIŞ MI
Yazımda tutarsızlık gören isimsiz kardeşime
sevgilerimi sunuyorum. Michael Talbot’un uzun
zaman önce yayınlanmış “Holografik evren”
kitabını okuyabilir. Evren, son teori fizik
tesbitlerine göre tümüyle TEK’il bir wave/dalga
okyanusudur ve bu yapı içinde çeşitli
dalgaboyu birikimleri/bileşimleri
diyebileceğimiz bölümlerin birbirini kendi orijin
yapılarıyla çözmeleri söz konusudur.

Dolayısıyla beyin de orijini itibariyle bu yapıdır
ve bu boyutuyla hem madde diye isimlendirilen
alanı çözmektedir hem de madde algısını
yaratmaktadır. Madde algısı beynin yaratısıdır
ama madde beyin değil! Beyin orijiniyle madde
değildir. Yazıdaki renkli link kelimeleri
tıklanarak bunların referansları incelenebilir. "
(yazının Devamı...)
Üstad Ahmed Hulûsi

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-anmucizesidir-yasadigimiz--altin-cag/Blog/?BlogNo=432393

Siber Alemden...
@sufafy: Çağımızın insanları boş bir hayattan
çok az, ölümden ise aşırı korkuyorlar. Bertolt
Brecht
@sufafy:Eline, diline, beline sahip ol. Kalbini,
kapını, alnını açık tut. Ahi Evren
@newsoy: "Ben beden degilim diyorsan
bedenle ilgili hic bir sey seni etkilemeyecek."
A.H.
@newsoy: "Tesbihatin en buyugu
SUBHANALLAHI VE BIHAMDIHI'dir."VAR
olan, varligimi ve tum varligi her an diledigi gibi
degerlendiren sensin Allahim!
@SoundofJade: Soruların ezberletilmiş
olanlara mı dair? Yoksa varlığının esasına mı?

Ya da hiç sorun yok, öyle yaşayıp gidiyorsun
işte...
@AylinERK: #Ego denizini ya #Hz.Musa gibi
yarip gecicez ya da #Firavun gibi
bogulucaz..Dilerim gecenlerden oluruz...
@AylinERK: 19 Ekim 2013 tr saati ile 02:39
da Ay tutulmasi gerceklesecek.Ay tutulmasi
esnasinda ay dolunay pozisyonunda ve koc
burcunda...
@AylinERK: There will be lunar eclipse on the
19th of October 2013.The moon position is full
moon and the moon is in Aries.
@beyzazapsu: Hep arayıştasın..Birde
bakmasını bilsen !
@beyzazapsu: Samimiyet başın tacıdır.
@haykavi: Uyku - beyin
http://t.co/airTsIk5qA
@erkuter: Film seyreder gibi seyredin olup
bitenleri...

Şiddet!
Şiddet!
Ahmed F. Yüksel

"Sabır, sıkıntı ve belalar karşısında ilk anda
gösterilendir. Çünkü sabretsende
sabretmesende o iş olmuştur elbet
kabullenirsin..."
Hz.Ömer

"Şeytan, (Allahü teâlâ rahimdir af eder) diyerek
insanı günah işlemeğe sürükler. Hâlbuki
kıyâmet günü düşmanlara merhamet
olunmayacaktır.” “Şeytan, kötülükleri iyilik
şeklinde gösterip insanları aldatır.” “Şöhret,
âfettir."
İmam-ı Rabbani (r.a.)

"Sen doğru olda varsın sanan eğri sansın.
Lâkin sakın unutma ki; Sen kendini birşey
sanmadığın sürece doğru insansın."
Yunus Emre

"KABE'DE
Kesmekle Hüseyin'in güzel başını,
Sen velayeti biter mi sandın!
Büründük örtümüzü karıştık kalabalığa,
Dua ve Zikir olduk,
İşte, geldik burdayız!
Versen de zehiri Fatma ananın kuzusu Güzel
Hasan'a,
Risaletin ardı arkası kesilmez, bunu böylece
anla...
Sen, cihadı sadece kılıçla mı yapılır sandın...
Kuşandık ilimle,
Mecazlara boğduğun hakikate,
Kuran Çözüm'ü olduk, " (devamı için...)
Emel Seven Bozcam

"#HergunYeni Bilgi
Başınıza gelmesinden en çok korktuğunuz
şeye odaklanırsanz, beyin onu size çeker,
korktuğunuz başınıza gelir! Buna "ters çaba
kuralı" denir. "

"Perşembe gününe geçişten bir müddet sonra,
sabaha karşı saat 04:17 Ay KOç burcuna
geçiyor. Hareketli, tempolu, coşkulu bir gün
bizi bekliyor. Gün genelinde etkin olacak
Venüs-Uranüs üçgeni, özel ilişkilerimizde
sürprizlere açık olacağımızı gösteriyor. Süpriz
hediyelere, yeni gelişmelere açık bir gündeyiz.
Günün büyük çoğunluğunda enerji rahat
akıyor. Ama akşam saatlerinden sonrası biraz
gergin gözüküyor. Ay-Plüton karesi ve
ardından Ay-Uranüs kavuşumunun etkin
olacağı akşam ve gecenin erken saatlerinde
duygusal anlamfda gerginlikler yaşayabiliriz.
Dengesiz çıkışlara açık olduğumuz bu
saatlerde sözlerimize dikkat etsek iyi ederiz.
Ay-Venüs üçgeninin etkin olacağı gecenin geç
saatlerinde aşk ve ilişkiler açısından çok güzel
saatlerdeyiz (özellikle 22:02'den sonra).
Değerlendirebiliriz! "
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 "
- "Asla iki ölümlü arasında olmadı aşk...
- Bolluk ve bereket enerjsi"
- Everything I put out into the #universe is a
#reflection of what I am inside.
#JenniferLaurent
- Hem refahımız sürsün hem dünya ölmesin...
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

