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5-) Ya eyyühenNasu in küntüm fiy raybin minel ba`si feinna haleknaküm min turabin sümme min nutfetin
sümme min alekatin sümme min mudğatin muhallekatin ve ğayri muhallekatin linübeyyine leküm* ve nukirru
fiyl`erhami ma neşau ila ecelin müsemmen sümme nuhricüküm tıflen sümme liteblüğu eşüddeküm* ve
minküm men yeteveffa ve minküm men yüreddü ila erzelil umüri likeyla ya`leme min ba`di ılmin şey`a* ve
teral`Arda hamideten feizâ enzelna aleyhel maehtezzet ve rabet ve enbetet min külli zevcin behiyc;
Ey insanlar... Eğer bâ`stan (yeni bir yapıyla yaşama devamdan) şüphe içinde iseniz; (düşünün ki
önceden) sizi bir topraktan, sonra spermden, sonra bir genetik yapı, embriyodan, sonra yapısı belli
belirsiz bir çiğnem etten yarattık; açık seçik bildirelim! Dilediğimizi muayyen bir süre rahimlerde
tutarız, sonra sizi bir çocuk olarak çıkarırız, sonra kemâle erme çağınıza ulaşmanız için (gerekeni
sağlarız)... Sizden kiminiz (erken yaşta) vefat ettirilir, kiminiz de bildiklerini unutmuş hâlde ömrün rezil
çağına bırakılır... Arzı ölü olarak görürsün; ama biz onun üzerine o suyu inzâl ettiğimizde, harekete
geçer, kabarır ve her güzel çiftten nebat bitirir (ölü arza hayat veren, sana da verir ölümün sonrasında)!
6-) Zâlike Bi ennAllâhe "HU"velHakku ve enneHU yuhyil mevta ve enneHU alâ külli şey`in Kadiyr;
Bu böyledir; çünkü Allâh, O Hak`tır (apaçık ortada olandır)! Muhakkak ki O, ölüleri de (hakikat ilmi ile)
diriltir... Çünkü O, her şeye Kaadir`dir.
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"EL KERİYM..."
Öylesine cömert ki, kendisini inkâr ile açığa çıkanlara dahi sayısız nimetlerini bağışlamakta. "OKU"mak yani
"İKRA" ancak O'nun keremiyle bir birimde açığa çıkabilir. Her birimin hakikatinde yer almakta.
Üstad Ahmed Hulûsi

"Kişinin müslüman kardeşini hakîr görmesi, şer (kötülük) olarak ona yeter."
(Sahîh-i Müslim)

"YANMANIN SEBEBİ ELİNDEN ÇIKANLAR DEĞİLDİR. YANMANIN SEBEBİ BENLİĞİNDİR! 1/2
Yanmanın sebebi elinden çıkanlar değildir. Yanmanın sebebi benliğindir! Benlik nasıl oluşur? Şimdi sen ben
diyorsun, ben dediğin birşey var. Nedir bu ben? Burayı evvela çok iyi anlamak lazım. Anlaman gereken

nokta burası. Şimdi, daha anne karnında oluşurken gelen genetik bilgiler o yavrunun beyninde... " ( yazının
devamı...)
Üstad Ahmed Hulûsi

"@AhmedHulusi: Evrende sabitlik yoktur; ya yaklaşmadasın ya da uzaklaşmada! "
Ahmed Hulûsi / Twitter'dan Mesajlar

"Kalp kör olduktan sonra gözün görmesinde bir fayda yoktur."
Hz. Ali (ra.)

"İnsan uykusuz kaldığında, bellek, soyut düşünce, konuşma gibi işlevleri zarar görür."
Ahmed Fevzi Yüksel

Zamanda ‘zamansızlığı’ fark edebilmek
Zamanda ‘zamansızlığı’ fark edebilmek

Evliya olmak istiyorumama...
Ahmed F. Yüksel

"Küsmek ve darılmak için bahaneler aramak yerine, sevmek ve sevilmek için çareler aramalı..."
Şems-i Tebrizi

"Ve Ben; Dilek tutmadım hiç. Hep dua ettim 'Ömrün ömrüme nasip olsun' diye."
Hz. Mevlana

"İki şeyi asla unutma: Allah'ı ve ölümü. İki şeyi de unut: Yaptığın iyiliği, gördüğün kötülüğü."
Lokman Hekim

"Allah'ın verdiği de vermediği de imtihandır.."
Hz. Mevlana

"İnsan bedeninde "ameliyat" yapmak için onu bayıltmak gerekir. Ruhunda yapmak için ayıltmak."
Özdemir Asaf

"Serotonin ağrıyı azaltıyor
Serotonin hormonu yüksek olan kişiler, kendilerini daha mutlu hissediyor, daha iyi uyuyor ve sabahları
kaliteli bir uykunun sonucuyla dinlenmiş olarak uyanıyorlar. Bu kişilerin ağrı eşikleri yükseliyor. Serotonin
iştah mekanizmasını da düzenliyor."
(yazının devamı...)

"Bakış Açısı Her şeydir!
Bir varmış bir yokmuş, kadın sabah kalkmış, aynaya bakmış ve kafasında yalnız üç kıl saç görmüş. “Hımm,
demiş galiba bugün saçımı örgü yapacağım!” Öyle de yapmış, günü de harika geçmiş! " (yazının devamı...)

"Perşembe günü boyunca Ay Akrep burcunda ilerliyor. Duygularda yoğunluk, derinleşme ve sezgisellik ön
plana çıkıyor. Ay’ın Neptün ile üçgen ve ardından Satürn ile kavuşum yapacağı sabah saatlerinde, hayalini
kurduğumuz konularda atacağımız gerçekçi adımların somut sonuçlarını alabiliriz. Tabii girişeceğimiz işlerin
mesuliyetini almamız, elimizi taşın altına koymamız ve çaba sarf etmemiz koşuluyla. Ay -Plüton altmışlığının
etkin olacağı öğle sonrasındaki saatlerde girişeceğimiz işlerde güçlü destekler alabiliriz. Duygularımızı güçlü
bir sekilde ifade edebiliriz.ailevi temalarda veya evle ilgili konularda ilerleme kaydedebiliriz."
@onerdoser:

İstanbul lodosla 32 dereceyi bulur. Bugün parçalı bulutlu, gün ortalarında kısa süreli bölgesel
yağmur geçişleri olabilir, aynı ihtimal gece sabaha karşı ve yarın sabah için de geçerli.
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