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"Efendimiz buyuruyor ki ... Cebrail (A.S) bana
geldi .. Elinde bembeyaz bir ayna vardı .. Bu
Cum'adır... Rabb'in onu Sana ve Senden
sonra ümmetine bayram olsun diye farz kıldı
dedi.... Bayramınız Mübarek olsun "
Hadis

@AhmedHulusi: Allah bir kuluna hayır
dilerse, ona sorgulamayı, düşünmeyi;
ÖNYARGISIZ okumayı dinlemeyi; geçmişsiz
olarak "an" ı değerlendirmeyi nasibeder.
@AhmedHulusi: "Verdiğine kimse engel
olamaz; vermediğini kimse veremez; hükmünü
kimse geri çeviremez" hz. Muhammed (sav).
Yaşamın realitesidir bu dua.
@AhmedHulusi: http://t.co/JmyBNzJkOk
"Dua edin icabet edeyim"!
@AhmedHulusi: Gafil, kişilerle uğraşıp, onları
konu eder; âlim, fikirleri konu edip, onları
tartışır. Dinle ve tanı karşındakini!
@okyanusum
@AhmedHulusi: The unaware focus on and
chatter about others, whereas the knowing
focus on and discuss ideas. Observe and
apperceive whom you face!
@AhmedHulusi: 67. AL-MULK - Decoding
The QURAN
http://t.co/GqaIywLs34
@AhmedHulusi: 66. AT-TAHRIM - Decoding
The QURAN
http://t.co/a5GZkdYzEJ
@AhmedHulusi: 65. AT-TALAQ - Decoding
The QURAN
http://t.co/1T1wC4loiG
@AhmedHulusi: 64. AT-TAGHABUN -

Decoding The QURAN
http://t.co/BxmeNy4Aes

Siber Alemden...
@Gulmisalim: Yeryüzünde yaşayan iki tip
insandan hangisisin; dünyanın oyun ve
eğlence olduğu seyriyle yaşayan, dünya oyun
ve eğlencesinde kaybolan!
@zyanur: Son kullanma tarihi (SKT)geçmiş bir
ürünü ağzımıza koymayız.
(SKT)geçmiş herşeyi, beynimize yerleştirip
azabını yaşarız.
@sufafy: Tanrı sahte olandır.
@sufafy: ''En büyük düşman; kendi algınız,
kendi cehaletiniz ve kendi
egonuzdur.''Revolver
@beyzazapsu: Kendi hakikatini tanımayanın
diğeri hakkında ürettikleri dedi-kodu dan
ibarettir.
@mustafaceceli: http://t.co/jL5P2yl2Ey
yenilendi:) @okyanusum
@BurcuGnes: Farkındalık temeline
dayanmayan düşünme kişinin kendi çıkarlarına
hizmet edicidir. Bilgelikten yoksun kurnazlık
son derece tehlikelidir. İnsan tekâmülündeki bir
sonraki aşama düşünceyi aşmaktır.
@haykavi: Süper dağıtım grubu Kadıköy'de
meydanda Ahmed Hulusi'nin çok kıymetli
eserlerini ücretsiz olarak Kadıköylülerle
paylaştı http://t.co/eUZKsDFHci

Deve Mucizesi
Deve Mucizesi
Ahmed F. Yüksel

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

"Ya Rabbi! Dinimi, İmanımı ve kuvvetimi sen
muhafaza et."
Hz. Osman

"Edebim El Vermez
Edepsizlik Edene,
Susmak En Güzel Cevap
Edebi Elden Gidene..."
Yunus Emre

"Cuma günü boyunca Ay Balık burcunda ve
boşlukta ilerliyor. Manevi değerlerin vurgu
kazanacağı bir gündeyiz. Ay'ın boşlukta
ilerliyor olması, netlik ve kararlılık
kazanmamızı zorlaştırıyor. Ama Ay'ın boşlukta

olması bir olumsuzluk değildir. Sadece
belirsizliktir. İçinde bulunduğumuz şartların ne
yönde ilerleyeceğinin netlik kazanmaması,
beklediğimizden farklı bir yönde ilerlemesi
olasılığını gösterir. Hiçbir şey yapmayalım
anlamına gelmez. Hatta bazı zamanlarda,
Ay'ın uyumsuz bir açısı olacağına, en son
olumlu bir açı yapmış olması ve boşlukta
ilerliyor olması tercih edilebilir. Ay boşlukta
iken günlük, devam eden işlerimizi devam
ettirebiliriz. Bu bağlamda da bir olumsuzluk
yaratmaz. Ama kalıcı ve somut sonuç
beklediğimiz işlere yapacağımız yeni
girişimlerde yön belirlemek açısından
önemlidir. Gün boyunca etkin olacak VenüsNeptün karşıtlığı öğle saatlerinde kesinleşiyor.
İlişkilerimizde dikkatli olmamız gereken bir
gündeyiz. Bu açının etkileri konusunda bilgi
için haftalık yazımın girişinde ilgili bölümü
okuyabilirsiniz."
Öner Döşer

İstanbul'da gökyüzünün durumu
değişmiyor, önümüzdeki 10
günlük dönemde yağış yok,
güneş var. Sıcaklık bugün 30
derecelerde, p.tesiden itibaren ise 32-33
derecelerde. Normalin altı görünmüyor.
Havayı Koklayan Adam

Sizin İçin Seçtiklerimiz...
- Decoding The QURAN..
- "KUR'ÂN-I KERÎM ÇÖZÜMÜ "
- Ceceli'nin rekor kıran iftar duası!
- Obama Kuran'dan ayet okudu
- Cuma gününü boş geçirmeyin
- Magnezyumun beyin hücrelerinin canlı

tutulmasında çok önemli bir rolü vardır.
- Dolunayın gece uykusunu olumsuz yönde
etkileyebileceği belirlendi.
- Dünya'nın en çılgın inanışı!
- Güzel koku ağrıyı azaltıyor!
- Gelecek görülebilir!
- Canlı yayında Kelime-i Şahadet getirip
Müslüman oldu
- Sizden Size
- www.okyanusum.com

