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81-) Vettehazu min dûnillâhi aliheten liyekûnu
lehüm `ızza;
Kendilerine üstünlük edinsinler diye Allâh
dûnunda tanrılar edindiler.
82-) Kella* seyekfürune Bi ıbadetihim ve
yekûnune aleyhim dıdda;
Hayır! (O tanrıları) onların tapınmalarını
inkâr edecek ve onların karşıtı olacaklar!
83-) Elem tera enna erselneş şeyatıyne alel
kafiriyne teüzzühüm ezza;
Görmedin mi biz şeytanları, hakikat bilgisini
inkâr edenler üzerine irsâl ettik de onları
(vehimlerini tahrik ederek) oynatıp
duruyorlar.
84-) Fela ta`cel aleyhim* innema neuddü
lehüm `adda;
Onlar için acele etme... Biz onlar için gün
sayarız.
19 - MERYEM
[AHMED HULÛSİ
KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ]

"EL ADL..."
Ulûhiyetinin sonucu olarak açığa çıkardığı her
Esmâ özelliğinin yaratış amacına göre hakkını
veren. Haksızlık etmekten, zulüm etmekten
münezzeh olan!
Üstad Ahmed Hulûsi

"Kişi rükû ve secdeden kalkışında belini
doğrultmadıkça namazı yeterli olmaz. "
Hz. Muhammed (s.a.v)

"KUANTUM POTANSİYELDEN
BAHSETTİĞİNDE BEYİNDEN SÖZ
EDİLMEZ. BEYİN DİYE KONUŞTUĞUNDA

DA KUANTUM POTANSİYELDEN SÖZ
ETMEKTESİN. -5
Eğer beyninde bunun açığa çıkmasını
istiyorsan bunu yaparsın, beyin bunu istiyorsa
bunu yapar ve bunun sonucunu kendinde
geliştirir... Pki bunu bir kere yapmakla olur mu?
O zaman ben bunu sana sorarım, seni
balerinlerin salonuna götürürüp sana bir kere
bir hareketi göstererek sen balerin olur musun
derim!?. (yazının devamı...)
Üstad Ahmed Hulûsi

"Nimetin tamamına erişmek, İslâm üzere
ölmektir. "
Hz. Ali (r.a)

"İnsanoğlu varoluş sorununu, hayaller ve
rüyalarla çözemez."
Ahmed F. Yüksel

Bellek-zaman ve sezgi
Bellek-zaman ve sezgi

Sanal Duvarlar
Sanal Duvarlar
Ahmed F. Yüksel

"Can'ı Canan'a teslime hazır değilsen "ben
AŞK'ım" deme kimseye..."
Hz. Mevlana

"Allah kullarında öyle has kişiler var ki, Cenâb-ı
Hak onları kendi rüyetlerinden bir an
perdeleyecek olursa, cennetten çıkmak için
yardım ve meded isterler. Nasıl ki cehennem
ehli ateşten çıkmak için meded beklerler!.. "
Bâyezid-i Bestâmî

"İrfanı olan kimsenin yaşlandıkça kıymeti
azalmaz, bilâkis ar¬tar. Meselâ bir kıymetli
eşya bir bahâ biçilmez halı gibi ki bunların
es¬kiliği kıymetlerini arttırır. Ama irfanı
olmayanların ömürlerinden geçen seneler,
onların eski kıymetlerini de alır götürür. "
Cemalnur Sargut

İstanbul'da bulutlar son saatlerini
yaşıyor, öğle saatlerinden

itibaren güneş kendini gösterecek, 21 derece.
Bu gece yağış var. H.sonu parçalı çok bulutlu,
yarın 22, pazar 24 derece.

"2013 Mayıs Ayı Karakteristikleri...
- 10 Mayıs Venüs İkizler burcuna geçiyor.
Jüpiterin de burada olduğunu düşünürsek
İkizler olanlara müjdeler... Ay sonuna kadar
şansınız iyi, ilişkileriniz güzel, işleriniz yolunda
ve bereketli olacaktır. Kendinizi rahat, mutlu,
iyimser ve dışa açık hissederek belki de en
verimli, sıcak ve samimi günlerinizi
yaşayabilirsiniz. 11 - 12 ve birazda 13 Mayıs
günlerinde daha enerjili, aktif, heyecanlı ve
sabırsız olabilirsiniz. Yeni adımlar atmak,
değişimler yapmak mümkündür. Telefonunuz
elinizden düşmez, görüşmeler, konuşmalar
bitmez, arkadaşlıkların tadına varabilir, güzel
ilişkiler kurabilirsiniz. Aslan ve Terazi burcu
içinde buradan önemli, sıcak ve yapıcı etkiler
var. Cazibeniz artar, yapmak istediklerinize
daha kolay erişebilirsiniz. Sevgilisi olmayanlar
için bir fırsat, henüz sevmemiş olanlara bir ilki
yaşamak kısmet olabilir. Fiziksel efor ve
yorucu çalışmalardan ziyade romantik, rahatlık
veren ve sevilen işleri yapmak için daha uygun
zamanlardır.
Astrolog Nuran Tuncel

"Çağın en önemli sağlık sorunları arasında
kabul edilen metabolik sendrom, diyabet ve
obeziteden uzak durabilmek için, yediklerimiz
kadar, yanında tükettiğimiz "gizli işbirlikçilere"
de dikkat etmek gerekiyor." (yazıya git...)
Cemalnur Sargut

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- Üstad AHMED HULÛSI 'nin Sabah, akşam
okunmasıni tavsiye ettiği dualar...
- BİLİNCİN ARINIŞI
- BEYNİNİZ BİLİMLE OYUNLARINI
AÇIKLIYOR
- @AhmedHulusi: 18. AL-KAHF - Decoding
The QURAN
- Gökyüzünde Bu Ay: NİSAN 2013
- @Galatasaray: "Herşey unutulur hatıralar
kalır, Size her MAYIS bizi hatırlatır."
- Gıybet Öyle Bir Fitnedir ki ... AH
- @mustafaceceli: Kibir Senin katilindir! RT
- Eckhart Tolle - Varlık
- @Elif_Safak: İstanbul'un ilk uluslararası
edebiyat dergisi. Ne güzel! Yolu açık olsun.
- 10 Mayıs Boğa Burcunda Halkalı Güneş
Tutulması- Fazlalıklarını AT
- Zihin Oyunları
- CERN'den büyük keşif
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

