
Hoger deel van Tussenwereld

Onderste deel van Barzahkh

Kindertijd 13 jaar

Slaap 22 jaar

Niets doen 1jaarWerkelijk volwassen 
leven 6 jaar

Angst/Problemen 1 Jaar

Bad/Toilet 2 jaar

Werk/Opleiding 15 jaar

Lof

Tong

Zonden met betrekking tot verschillende delen van het lichaam

Enkele reis Geen terugkeer, geen tweede kans

Dutch



Alle belangrijke goede daden, zoals het 5-dagelijkse gebed en de dhikr, moeten worden verricht voor het welbehagen van Allah en om redding en 
beloning in het hiernamaals te verkrijgen.  Men moet zijn/haar intentie in het begin, in het midden en aan het einde controleren en vernieuwen.  

Kruis elke dag aan als aan de voorwaarde is voldaan, als u echter de voorwaarde(n) overtreedt, stop dan en begin van voren af aan 
en schrijf de tuchtregels in de kolom regel(s) overtreden.  

❶ Allah is met mij. ❷ Allah ziet mij. ❸ Allah hoort mij. 

❶ Reciteer nu             ❷ Drie keer  
❸ Sharif Durood Drie keer         ❹Drie keer

Laat het allemaal aan Allah over en laat het los uit je hoofd en hart en reciteer Durood
en open dan zachtjes je ogen.

Sluit nu uw ogen en stel u voor dat de naam van Allah helder aan de hemel staat. Het licht 
verspreidt zich overal en het raakt ook je hoofd. Via je hoofd dringt het licht je lichaam 
binnen en als het je hart bereikt begint je hart "Allah Allah" te reciteren. Stel je voor dat alles 
in de universa ook Dhikr van Allah doet.

De zoeker moet zich voorstellen dat al het wereldse materiaal, rijkdom, vrouwen, roem en naam 
in de maag zit. Zijn hoofd zou naar zijn buik moeten wijzen. Hij zou zich moeten voorstellen dat 
hij al die dingen naar zijn hoofd / hoofd ademt en "La" zegt en zijn hoofd opheffen totdat het 
waterpas wordt. Hij zou dan ‘Ilaha’ moeten zeggen en zich voorstellen dat deze allemaal op-
stijgen naar zijn Heer. Hij zou zich moeten voorstellen dat hij alles opgeeft voor zijn Heer. Hij zou 
zich moeten voorstellen dat Allah's naam en het licht van Allah's naam boven hem staan. Hij zou 
dan ‘IllAllah’ moeten zeggen en dit licht naar zijn hart moeten richten, en dan terug naar zijn 
maag. De Dhikr moet in deze kmaag. De Dhikr moet in deze kwestie worden herhaald.


