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"Allah'ın kitabında, nazara (iyi gelecek) sekiz
ayet vardır. Kim bunları okursa ne insanın ne
de cinnin gözü ona değmez. Yedi ayet olan
fatiha-i şerife ile Ayet'el-Kürsi'dir."
Hadis-i Şerif

@AhmedHulusi: "Bu aklı fikr ile mevla
bulunmaz!" Tasavvuf felsefe değildir!
Konuşulması, istidadı olanlara kapı açılması
içindir.
http://www.youtube.com/watch?v=
CX-ZDtHpT4c …
@AhmedHulusi: @mustafaceceli Sordu,
@AhmedHulusi Yanıtladı #2 - Neden
Türkiye'ye Dönmüyorsun?
http://www.ahmedhulusi.org/video/mustafaceceli-sordu-ahmed-hulusi-yanitladi-2-nedenturkiyeye-donmuyorsun.htm …
@AhmedHulusi:Hediye #Kuran Çözümü,
#Allah, Yaşamın gerçeği gibi kitaplarımızı
TUYAP kitap fuarında KİTSAN reyonundan
alabilirsiniz. Tüm kitaplar Kitsanda
@haykavi: Kitapseverler, OKUyanlar: Tüyap
Fuarı, Kitsan Reyonunda(Salon3-512A)da
Buluşuyor. pic.twitter.com/raCZZPNc0I
Retweeted by Ahmed Hulûsi

Kuran’ı hiç böyle “İKRA/OKU”madınız!
http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/kurani-hicboyle-ikra-okumadiniz-kuran-ruhu-37618
* * *MUSTAFA CECELİ SORDU, AHMED
HULUSİ YANITLADI #2 - NEDEN

TÜRKİYE'YE DÖNMÜYORSUN?
http://www.ahmedhulusi.org/video/
mustafa- ceceli-sordu-ahmed-hulusiyanitladi-2- neden- turkiyeyedonmuyorsun.htm#ixzz2jNuQAytA

Follow us: @AhmedHulusi on Twitter
http://www.ahmedhulusi.org/en/

KURÂN'IN RUHU VE İSLÂM'DA KADININ
YERİ http://blog.radikal.com.tr/Sayfa/kurani
-hic-boyle- ikra-okumadiniz-kuranruhu-37618

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

Tüyap Kitap Fuarı 2013

http://okyanusum.com/guncel/tuyapkitap-fuari-2013/

Siber Alemden...
@sufafy: İstiyorsan Hakk’a varmayı,
Meslek edin gönül almayı,
Bırak saraylarda mermer olmayı,
Toprak ol, bağrında güller yetişsin.
Hz.Mevlana (k.s)
@sufafy: Olgunlaşmanın getirdiği işlevler
yüzüne çarpılır. Tabi farkedebilirsen!

@newsoy: Rabbinin sonsuz ilmi ve yaratma
gucu varken dunyaya donuk isteklerinle
yetinmek, sonsuz gelecegini unutmak, kendine
yaptigin zulum olmaz mi?
@newsoy: Bilim adamları, Hazreti
Rasulullah’in tesbit ettigi ve Kur’anda acikladigi
gerceklerin derununa asla erisemeyeceklerdir.
@AylinERK: 3 Kasım 2013 14: 51 de Türkiye
saatiyle ise 15:20 –16:10 (yaklaşık 50
dk.)Akrep burcunda 11 derecede Güneş
Tutulması gerçekleşecektir.
@AylinERK: Birkodlama:Beynimdeki eski
dusunsel kaliplardan kaynakli idrakimdaki
tutulmalardan yeniay ile beraber,yeni
idraklara,acilimlara yoneliyorum.
@AylinERK: 9.129 Allâh bana yeter! Tanrı
yoktur sadece 'HÛ'! O'na tevekkül ettim... Arş-ı
Aziym'in Rabbi 'HÛ'dur!" @AhmedHulusi

@SerpilEfeoglu: "@hunervin:
pic.twitter.com/4taZOa15l1"
@beyzazapsu: Birine çamur atmadan önce
düşün ve sakın unutma; İlk önce senin ellerin
kirlenecek. ' Tolstoy '"
@beyzazapsu: Decoding The #QURAN (Sufi
Interpretation) by @AhmedHulusi. "Could help
bridge cultures."
http://fwdrv.ws/1amA4pB @HarperCollins

@penguinusa

@haykavi: Canan Karatay, Ahmed Hulusi'nin
eserleri ile Tüyapda Kitsan Reyonunda
buluştu. pic.twitter.com/dZyiwh4hqy
@BurcuGnes: #IyikiDoğdunMustafaCeceli
Her An'a doğ.. evrenselliğinle idrak ve
anlayışınla daha nicelerine vesile ol..
��@mustafaceceli

@birsenkalali1: http://youtu.be/GePew-CR9w
inan ay sesli altin cag yazisi
@okyanusum: 03 Kasım 2013 Astrolojik
Bakış http://okyanusum.com/gunluk-astrolojikbakis/03-kasim-2013-astrolojik-bakis/ …
@birsenkalali1: Rabbin dilediğini yaratır ve
seçer! Onların ihtiyârı (seçim hakkı) yoktur!
Allâh Subhan'dır! Şirk koştukları şeylerden
Âli'dir! KASAS

Şiddet!
Şiddet!
Ahmed F. Yüksel

"Selamın yetmiş hasenesi sevabı vardır; altmış
dokuzu selam verene, biri ise selamın cevabını
alan kimseyedir."
Hz. Hüseyin (r.a.)

"İnsanları tanımak denizleri bardak bardak
boşaltmaktan daha zordur."
Mevlânâ Hazretleri

"Allah’ın emrinden dışarı çıkma ki, senin
emrinden de hiçbir şey dışarı çıkmasın."
Sa'd-i Şirazi

"Güneş tutulması etkileri çoktaan
başladı..dışarda diye algıladığımız ve
kaptırdığımız her olay ve eleştirdiğimiz her
kişinin beynimizin içinde hologram dünyamızda
sanal figürler olduğunu ve o filmlerdeki
senaristin ve oyuncunun da sadece ve sadece
bizim kendimiz olduğunu unutmayalım...yoksa
daha çok tutulma yaşar gideriz... sevgi ışığınız,
nurunuz olsun:)"
Aylin ERKEK

"#HergunYeni Bilgi
Karşınızdakinin sizden hoşlanıp
hoşlanmadığını anlamak için gözlerine bakın.
(Sevdiğiniz birine bakarken gözbebekleri %45
oranında genişler)

Rotarı, tutulumu, karesi, üçgeni ile gelen
Kasım ayı hakkında..
http://sufizmveinsan.com/astroloji/htm/

kasimayi2013.html
Nuran Tuncel

"SATÜRNYEN GÜNEŞ TUTULMASI
HAKKINDA
Bugünkü tutulma Akrep burcunda
gerçekleşiyor ve Satürn ile kavuşum yapıyor.
Bu yüzden hem Akrep burcunun, hem de
Satürn'ün neleri sembolize ettiğini bilmemiz
gerekiyor. Metafizik temalar." (yazının
devamı...)
Öner Döşer

Ufukta yağış göründü. Perşembe
olabilir ama tam netleşmedi.
Bugün 12 sularında sonra güneşi
görmeye başlarız, 19 derece.
P.tesi salı güneş var, 20'li derecelerde.
Çarşamba bulutlanır.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- Decoding The QURAN..
- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ "
- "Güneş tutulması fırsatı: Tutulma namazı!
Ender Saraç yazdı...
- Burnumuzun dibinde paralel evrenler mi var?"
- Elinde Kuran Tutan Tek Lider/ FINANCIAL
TIMES..
- Pazar notları: Söz hastalıkları!
- 42 yıldır su içmiyor
- Ehl-i Beyt
- Diyanet 20 milyar dolarlık çeki yırttı!
- 'Organ nakli caiz' ???
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

