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Hadisi Şerif - Hadisi Şerif :  

 

Resulullah (sa) buyurdular ki: "Kim kırk 

sabah Allah'a ihlaslı olursa, kalbinden 

lisanına hikmet çeşmeleri akmaya 

başlar."  

                              

 

@AhmedHulusi:  

#CECELİ SORDU, AHMED HULUSİ 

CEVAPLADI. SOHBET DİZİSİ.  

http://www.ahmedhulusi.org  

 

@AhmedHulusi: #Edep, Hakk'ın 

yarattığına yarattığı hal üzere #saygı 

duymaktır. #Yargılamak bize düşmez! 

 

@AhmedHulusi: 

@mustafaceceli Sordu, @AhmedHulusi 

Yanıtladı #1 - #Altın Çağ'da #İslam  

http://www.ahmedhulusi.org/video/must

afa-ceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-

1-altin-cagda-islam.htm … 

 

@AhmedHulusi: En son izleyeceğiniz 

#sohbet dizisindeki konuları, anlamanızı 

kolaylaştırıp, taban oluşturacak bir 

#video:  

http://www.ahmedhulusi.org/video/beyin

-calisma-sistemi-kuantum-potansiyel-ve-

kurandaki-isaretleri.htm … 

               ��� 

 

http://www.ahmedhulusi.org/ 

 

http://www.ahmedhulusi.org/en/ 

                ��� 

 

KUR'ÂN MUCİZESİDİR 

YAŞADIĞIMIZ "ALTIN ÇAĞ" 

 

Tutarsızlık yorumuna Üstad'ın cevabı / 

Yorum bölümünde. . 

http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/kurn-

mucizesidir-yasadigimiz-altin-cag-36016 
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KUR'ÂN MUCİZESİDİR 

YAŞADIĞIMIZ "ALTIN ÇAĞ" 

http://blog.milliyet.com.tr/kur-an-

mucizesidir-yasadigimiz--altin-cag-

/Blog/?BlogNo=432393 

                               

 

Siber Alemden... 

 

@sufafy: Boşluk hissi, gerçekleri 

değerlendirememenin sonucudur. 

 

@sufafy: Kimse sizin için bir şey 

yapamaz. Bu sözü değerlendirdiginizde 

KADERİ anlamışınız demektir. 

 

@newsoy: Allah'a iman edenin; "Senin 

yuzunden basima bu geldi" demesi 

mumkun degil! Zira;"Insan icin 

yaptiginin karsiligindan baskasi yoktur." 

53/139 

 

@newsoy: ‘Hic bir seyde zahir olmadim 

Insanda oldugum kadar” Varlikta 

melekler dahil sadece Insan Esmae 

Kullehadir. Esrefi Mahlukat olmak iste 

budur.  

 

@AnlaArtk: #CECELİ'den #ŞOK 

#HABER! BİR İLK! #SÜRPRİZ 

SOHBET #DİZİSİ ???  

http://www.ahmedhulusi.org  

 

@beyzazapsu: Sevgisiz insan tek kanatli 

kuşa benzer, kendi ekseninde döner 

durur... 

 

@haykavi: Yanmaktan koruyan 

haseneler dünyada v ahirette ne ola 

"fiddünyâ haseneten ve fil âhireti 

haseneten ve kınâ azâbennâr"  

http://www.rotahaber.com/mobil/mobild

etay.asp?Newsid=409697 … 

 

@haykavi: "Bilgi" bedenimizi forme 

ediyor "Bilgi" beden olarak açığa çıkıyor 

"Bilgi" burcunuz adı altında beyin 

haritanız  

http://www.rotahaber.com/mobil/mobild
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etay.asp?Newsid=409322 … 

 

@kolbasi_erhan: Zengin An ı tadandir 

gelecekte sarayin olsa, gecmistede 

anilarin olsa ne ifade eder... 

 

@GSaslos: "Öğüt verecek insan değil, 

örnek olacak insan ol." - Mevlana 

 

@birsenkalali1: İlle de benimle gel 

deme; ver kitabını kendi yolunda 

yürüsün! 

 

@barisyelkenci: "Ben hayatta bunu 

yapmam" dediğin anda ORTA BEYİN 

bunu engellemek için varını yoğunu 

ortaya koyar ama eninde sonunda 

dayanamayıp açık verir. 

 

@barisyelkenci: Bilgi beyinde her an 

sûretli açığa çıkar. Sûrette olanı 

müşahade etme okumadır. Okumanın 

olmadığı yaşam ise sûretler aleminde 

uyumaktır. 
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Ahlak Güzelliği Vucüd Güzelliğinden 

Daha Güzel Ve Devamlıdır...!  

Hz. Ömer (r.a) 

                 

 

İnsan, odun değildir ki, kırıldığı zaman 

ses çıkarsın! 

Mevlana 

                 

 

'Güzelliği bulmak için dünyayı dolaşırız, 

ancak kendi içimizde onu taşımıyorsak, 

nafile bulamayız.'' 

Ralph Waldo Emerson 

                  ��� 

 

#HergunYeni Bilgi 

 

Hiçbir insan öylesine girmiyor 



hayatımıza.. Kimileri imtihan, kimileri 

ise armağan...! 

                  ��� 

 

Perşembe günü sabah erken saatlerde 

henüz Ay İkizler burcunda ve boşlukta 

ilerliyor. 06:35’te Ay Yengeç burcuna 

geçiyor. Gün boyunca Ay’ın uyumlu 

açıları var. Duygusal anlamda kendimizi 

daha iyi ve huzurlu hissedebileceğimiz, 

dayanışma içerisinde olacağımız bir 

gündeyiz. Ülkemiz açısından ele 

aldığımızda, ailevi ve milli 

değerlerimizin öne çıkacağını 

düşünebiliriz. Ay-Güneş üçgeninin etkin 

olacağı sabah saatlerini önemli ve etkin 

pozisyondaki kişilerle görüşmek için 

kullanabiliriz. Kadın-erkek ilişkileri, 

ebeveynlerle ilişkiler, iş ilişkileri 

açısından güzel saatlerdeyiz, 

değerlendirebiliriz. Ay-Neptün 

üçgeninin etkin olacağı öğle üzeri 

saatlerde enerji yumuşak, ılımlı akıyor. 

Olayları akışına bırakırsak, ayağımızı 

frenden çekersek, çok daha rahat 

ilerleyeceğiz. Ay-Mars altmışlığının 

etkin olacağı akşam saatlerinde 

kendimizi daha dinamik ve enerjik 

hissedebiliriz. Cesaret, efor ve güç 

gerektiren işlere girişmek açısından 

güzel saatlerdeyiz. Gece saatlerinde 

yakınlaşan Ay-Plüton karşıtlığının güç 

çekişmelerine eğilim veren gergin 

etkileri ve Ay-Uranüs karesinin olayların 

yönünü beklenmedik şekilde değiştiren, 

hareket yaratan sarsıcı etkileri devreye 

giriyor, dikkat! 

Öner Döşer 

 

 

İstanbul bugün de güneşi görüyor. 

Sıcaklık 19 derece. Rüzgar öğleden 

sonra poyrazdan kuvvetli eser. Hava 

yarın ve c.tesi birkaç derece serinler. Bu 

da bulutları artırır, hatta ara ara hava 

kapatır.  

Havayı Koklayan Adam 

                                    

 

Kalp dursa bile yaşam bir süre daha 



devam ediyor 

 

Bilim adamları, yaşamın bir anda sona 

ermediğini, saatler süren bir sürece 

yayıldığını ortaya çıkardı. 

http://m.ensonhaber.com/haber.php?id=2

65819 

 

Forbes dergisi hadis yayınladı 

http://m.internethaber.com/News.aspx?q

=598656 

 

Hamilelere verilen ilaçta şok iddia! 

http://m.internethaber.com/News.aspx?q

=598686 

 

Köpeğiniz hastalığınızı haber veriyor 

http://haber.rotahaber.com/kopeginiz-

hastaliginizi-haber-veriyor_406089.html 

 

 

�  

ÖZLEM ÖZDİL / 

KAİNATIN AYNASIYIM  

http://youtu.be/oj8OyDWM2jg 

                  � � 

 

http://www.okyanusum.com/ 

 

http://sufizmveinsan.com/ 

 

http://www.sufizmveinsan.com/astroloji/

htm/ekimsayi2013.html 
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