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@AhmedHulusi: 
#CANDİDA bakterisininin en belirgin 

işareti nedensiz kaşıntılar. Bu durumda 

tatlı ve şekeri kesmek gerek. Kaşıntı 

kesilirse sorun şekerdir. 

@AhmedHulusi: 
Aşırı kilo, kaşıntı, yorgunluk hissi, uyku 

düzensizliği çoklukla şeker kullanmakla 

ilgili. #candida sürekli şekerli şeyler 

yedirtir. 

@AhmedHulusi: 
#candidiasis bir maya bakterisidir ve 

mantar olarak bilinir. 

http://www.nationalcandidacenter.co/can

dida-what  

http://Www.vajinalmantar.org/candida-

mantar-hastaligi … 

İster mantar deyin ister bakteri 

@AhmedHulusi: 

http://www.nationalcandidacenter.com/c

andida-what  

@AhmedHulusi: 

#Allahım esma mükemmeliyetin ve zatın 

hakkı için kalplerimizi sevgiyle doldur, 

birbirimize insafla muameleyi 

kolaylaştır, seni seveni sevdir. 

                 

Ahmed Hulûsi´den ÖZlü sohbetler 

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

hulusiden-ozlu-sohbetler-48421 

http://blog.milliyet.com.tr/ahmed-hulusi-

den-ozlu-

sohbetler/Blog/?BlogNo=447176 
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@Gulmisalim: 

❤ Gözümde bir damla yaş olsaydın 

eğer; seni kaybetmemek için 

ağlamazdım!  

@sufafy: 

Seyri sülükte bir çok temel kavram, öyle 

ya da böyle doğrudan ya da dolaylı 

şekilde insanı bencilliğe itmemelidir. 

@sufafy: 

Söylenmesi kolay-yaşanması seyri zor 

olan yegane şey VAHDET halidir. 

 @sufafy: 

Hiç bir şey, Allah Rasulünün bir 

sözünden daha değerli değildir. 

@sufafy: 

Kim farsça konuşursa, deliliği cinneti 

artar. (Hadis) 

@sufafy: 

Hayvan ölür semeri kalır; insan ölür 
eseri kalır. Gidenin değil bırakmayanın 

ardından ağlamalı. 

Şeyh Edebali 

@sufafy: 

"Geçmişin keşkeleri ve geleceğin 

endişeleri, şu anımızı çalan iki hırsızdır."  

/Üstün Dökmen/ 

@sufafy: 

"Egosu sevgisinden büyük olan insanlar, 

kaybetmeye mahkumdur." 

/Anonim/ 

@AylinERK: 

16.16.Necm-Yıldız... 

#kuran 

@AhmedHulusi 

pic.twitter.com/QIliRyPPd4 

@AylinERK: 

Bir beynin diğer bir beyne uzaktan  

düşündüğünü yaptırtması ! 

http://pic.twitter.com/QIliRyPPd4


https://www.youtube.com/watch?v=rNR

Dc714W5I&feature=youtube_gdata_pla

yer … 

Telepati dalgaları 

@AhmedHulusi 

pic.twitter.com/GdL1lRPBIU 

@AylinERK: 

D.Chopra:"Retinaya ulaşan fotonların..."  

"Beynindeki Hologram Dünyan"da 

@AhmedHulusi  
http://www.ahmedhulusi.org/yazi/beynin

dekihologramdunyan.htm … 

pic.twitter.com/tmdk6K9ERX 

@beyzazapsu: 

İnsan kendini bilendir. 

@mustafasari_van: 

@beyzazapsu Kendini bilmek ne demek 

sizce? 

@beyzazapsu: 

VarlığınTekliğini,özelliklerinin sonsuz 

ve sınırsız olduğunu İnsan adı altındaki 

kendini bilen şuur yapı yaşar. 

@mustafasari_van 

@beyzazapsu: 

"Yolun sonu aşktır ve aşkın sonu 

yoktur."  Sadi Şirazi 

@beyzazapsu : 

Şuurda tanıma , bilinçte tanım vardır. 

@Reha_Muhtar: 
İÇKİ, SİGARA VE KİLOYU 

BIRAKIRKEN, ŞEKERİ 

BIRAKAMAMAK... 

http://haber.gazetevatan.com/%93baltayi

-bileyecek-zamanim-

yok%94/605771/4/yazarlar … 

@Niltakipte: 

Ah! Keşke hepimiz sıfatlandırmamayı 

öğrenebilsek. Birer küçük filozof gibi 

yaşardık. Sıfatlandırmamak… 

http://instagram.com/p/j8iFwIu7i1/  
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@tasavvufgazete: 

Şeytan insanın damarlarında kanın 

dolaştığı gibi dolaşır. O halde açlıkla 

onun yollarını daraltın. 

(Buhari)  

#hadis 

@zaramuzik: 

"Hayatın yollarında kendimizle, tekrar 

tekrar binbir kılıkta karşılaşırız." Carl 

Gustav junk 

@HNecipoglu25: 

Bugün ne dünden bir sonraki gündür ne 

yarından bir önceki… 

Bugün hem dünkü gündür hem yarın ve 

sonraki.(alıntı) Hayırlı günler herkese... 

@kolbasi_erhan: 

Siz bir beden, hatta ruh bile değilsiniz. O 

halde duygusal olamazsınız. 

@esin_tezer: 

The #Ego and the #Universe: 

http://www.brainpickings.org/index.php/

2014/01/27/alan-watts-taboo/ … 

@AlanWattsDaily 

@KulenNurettin: 

İnsan" bir bilinç varlığın adıdır ki; bugün 

et-kemik bedeni kullanır; yarın, ruh 

bedeni; cennete girebilenler ise “nur” 

olarak yaşarlar!. AH 

@EnginTezer: 

AN'dan İçeru Can Kafesten Uçmadan: 

http://youtu.be/PUrMjq2avbs  @youtube 

aracılığıyla 

@SEmreArslanturk: 

``Allâh, dilediğini kendine seçer`` 

(42.Şûrâ: 13) âyeti, Müferridûn’dan da 

tecelli eder! Ve O,dilediğini kendine 

seçer.Seçen O’dur! A.Hulusi 

@enisguller: 

“Yağ yakmanıza yardımcı besinler 

http://gez.io/IHcy0r ” 

http://www.brainpickings.org/index.php/2014/01/27/alan-watts-taboo/
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@HergunYeniBilg: 

Modern çağ araçlarının zamanımızı nasıl 

çaldığı ile ilgili müthiş bir illüstrasyon 

pic.twitter.com/Dtaa5LsKGG 

@birdahabak: 

Arkadaşları ona Einstein diyor. 

pic.twitter.com/nHnNczt7op 

@londrali: Türkiye bölümü seçilip 

Londra Türk Radyosu aratılarak 

dinlenebilir. Evrensel sırlar programı çok 

yakında 

yeniden. https://t.co/PlBVBOfIZc 
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ALDIĞIN HER NEFESTE YENİ BİR 

AŞAMA YAPAMIYORSAN, ALMIŞ 

OLDUĞUN HER NEFES SENİN İÇİN 

BİR VEBALDİR!  (5/5) 

Şimdi evvela şunu belirtelim.  

Sen şu an suzansın da yarın belli 

çalışmalardan sonra hak olacaksın? Bu 

tamamen yanlış ve saçma bir anlayış 

olur! 

Sen şu an da neysen yarın da o'sun 

dünde oydun.  

Yanlız sen daha evvelden ne olduğunun 

farkında değildin, şu an da ne olduğunun 

farkında oluyorsun! 
Suzan sana dışarıdan konmuş olan bir 

isimdir. Sen ezelde neysen dün neysen 

bugün neysen yarın da O olan asıl 

varlıksın! 

Sen bugün insansın beşersinde yarın hak 

olacaksın diye bir olay yok. Bi kere bunu 

kesin olarak kafadan çıkartalım! 

İkinci olarak, bugün neysen yarında o 

olduğuna göre eğer bugün ihtiyacın 

varsa böyle bir olaya yarında ihtiyacın 

var. Veya bugün ihtiyacın yoksa yarın da 
yok.  

Eğer sen hak olmana ve hiçbir ihtiyaçın 

olmamasına karşılık şu an ihtiyaç 
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duymadan dilediğin gibi kendini tanıyıp 

bilebiliyorsan, senin herhangi birine 

teslim olmana, daha doğrusu kişiye 

değil, sana seni yaşatacak olan 

mâhalle/varlığa teslim olman diye 
birşeye gerek yok. Çünkü sen zaten o 

hali yaşıyorsun.  

Yok eğer yaşayamıyorsan bil ki, 

yaşadığın düzey ne olursa olsun, sen o 

olmana rağmen senden daha evvel daha 

geniş ihata ile yaşamış düzeylerde ezel 

ebed mevcuttur, ne düzeye gelirsen gel 

senin kendini seyredeceğin aynaya 

ihtiyacın vardır.  

Ben şu noktaya geldim artık Allah'ı 
bütünüyle anladım biliyorum demek en 

büyük gaflet ve hatadır, çünkü Allah'ın 

sonu yoktur ki sen o sona ulaşıp ta onu 

ihata edesin!  

Sonsuz milyarlarla yıl yaşa, bu 

milyarlarla yıl içinde kendini daha geniş 

boyutlarda tanıyabileceğin yeni yeni 

aşamaların olacaktır.  

Sende bu geniş aşamalarla kendini 

tanıma olduğu gibi başka mâhallerde de 

birimlerde de bu kendini tanıma denen 
olay olacaktır! 

Peki, niye senin sana ayna olup seni sana 

tanıtacak birine ihtiyacın var? Senin 

aslın da onun aslı da aynı? O ne kadar 

hak'sa sende o kadar hak'sın. Öyleyse 

niye bir aynaya ihtiyacın var? Orda 

haklığını yaşıyorsun orda en geniş 

boyutlara ulaşmışsın burda hala 

beşeriyetini mahlukluğunu birimselliğini 

yaşıyorsun. Kendini o boyutlarıyla 
tanıyamıyorsun. Hücrede hapissin. 

Çıkmak için elbette dışardakine ihtiyacın 

var. Hücreden dışarı çıktığında 

hürriyetine kavuştunmu sanıyorsun? O 

bulduğun hürriyet o bulduğun sonsuzluk 

birisine göre gene hapis! 

Madem ki Allah sonsuzdur, sonluluk 

diye birşey Allah için söylenemez, 

kendini tanımanında sonu yoktur.  

O yüzden de demişlerdir ki, her bilenin 

üstünde bir bilen vardır.  
El elden üstündür taa arşa dek! 

Arş sonu gelmeyen birşeydir. 

Ulaşılamayan şeydir. Dolayısı ile hangi 



düzeye gelirsen gel, hangi seviyeye 

gelirsen gel, mutlaka senden daha iyi 

daha geniş daha kapsamlı olarak kendini 

tanıyanlar söz konusu olacaktır.  

Ama onunla sohbet ederken istersen ben 
kendimle konuşuyorum diye konuş, ama 

istersen onu ayrı bir şahıs görerek ondan 

al bir takım şeyleri, hangi hal içinde 

olursan ol ne olursa olsun, her halukarda 

şunu bil ki senin ulaştığın noktanın 

ötesindede mutlaka olanlar vardır.  

Şayet o bir mâhalde kendini yeterince 

açığa çıkarmayı murat etmemişse, o 

zaman o mâhalde kendinin yeterli 

olduğu ve bunun ötesinin olmayacağı 
zannını meydana getirir!  

Ve bu zanla onu olduğu yere kelepçeler 

prangalar! 

Tüm gelen ikazlara kulağını tıkar.  

Ve kendi bildiği şekilde yaşamını 

sürdürmeye devam eder.  

Eğer yaşadığın ortamında aleminde 

tümüyle kulağını tıkamış, ve artık kendi 

bildiğin gibi yaşamaya karar vermiş 

düzeydeysen, bilki, bilgi seni o 

bulunduğun yere hapsetmeye karar 
vermiştir! 

Muhakkak ki sen sana yol açmak istediği 

bir anda onu inkar etmiş onu reddetmiş 

ona küfretmişsindir! 

Bunun karşılığı olarak ta, o seni 

bulunduğun yere sen hiç farkında 

olmadan hapsetmiştir, ve artık sen o 

fasık dairende kendi dünyanda kendi 

işinde gücünde dönüp durmaya 

başlamışsındır. 
Verilen bu ömür içinde her nefes te yeni 

bir aşama yapmıyorsan o içinde 

bulunduğun alıp verdiğin nefes senin 

için bir vebaldir. Onun eksikliğini onun 

getirdiği zararı mutlaka göreceksin ve 

onun azabını mutlaka çekeceksin.  

İstersen cennetlik ol istersen 

cehennemlik ol !.. 

Üstad Ahmed Hulûsi... 

                    

Bir gün Hz. Ali'nin taraftarlarının yoğun 

olduğu Küfe'den biri 



devesiyle Şam'a gelmiş, dolaşırken biri 

yanaşmış: 

- Ver o dişi deveyi bana! 

Tartışma büyümüş, Küfeli: "Bu deve 

benimdir, üstelik dişi değil, 

erkektir", demişse de anlaşamamışlar, iş 

Muaviye'ye yansımış, halk 

meydanda toplanmış, Muaviye, Küfeli 

ile Şam'da deveye sahip çıkanı 

dinledikten sonra, kararını açıklamış: 

- Bu dişi deve Şamlınındır! 

Sonra toplananlara dönmüş: 

- Ey cemaat, bu dişi deve kimindir? 

Hep birlikte bağırmışlar: 

- Şamlınındır! 

Küfeli şaşkın şaşkın, giden devesinin 

ardından bakakalırken Muaviye 

Küfeliyi yanına çağırmış: 

- Ey Küfeli, dinle! Sen de ben de 

biliyoruz ki bu deve senindir ve 
dişi değil, erkektir. Ama sen Küfe'ye 

dönünce gördüklerini Ali'ye 

anlat ve de ki: 

- Ey Ali, Muaviye'nin, dişi deveyi 

erkekten ayırt edemeyen, o ne derse 

"evet" diyen 10 bin adamı var! Ayağını 

denk al! 

                       

#HergunYeni Bilgi: 

" Solak olan insanların spor hayatında 
daha başarılı oldukları saptanmıştır. 

Çünkü solak insanların tepki vermesi 

çok daha hızlı oluyormuş." 

                        

 

Kandida Maya Mantarı Nedir? 

http://okyanusum.com/makale/kandida-

maya-mantari-nedir/ 

Beynimiz tanıdıklarına torpil yapıyor 

http://yazarkafe.hurriyet.com.tr/Content/

Index?contentUrl=http://www.kendinige

listir.com/beynimiz-tanidiklarina-torpil-

yapiyor/ 
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"► Audi's automatic driving for 

parking"  

https://www.youtube.com/watch?v=b_m

8DqTlOLE&feature=youtube_gdata_pla

yer 

Grafen sayesinde internet 'hızlanacak' 

http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/20

14/02/140203_grafen_internet.shtml 

Kosova’da ezana kısıtlama 

http://www.haberturk.com/dunya/haber/

918177-kosovada-ezana-kisitlama 

'Kanser vakaları yüzde 75 artacak' 

http://www.ntvmsnbc.com/id/25496420/ 

 Günün Şarkısı 
"Duman-Yürek"   

https://www.youtube.com/watch?v=YR

WRTQXk7R4&feature=youtube_gdata_

player 

                     

http://www.okyanusum.com/ 

http://sufizmveinsan.com/ 

               •••••• 
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