
Bagian yang lebih tinggi dari 
Dunia Perantara

Bagian terendah alam Barzakh

Masa Kecil, 
13 tahun

Tidur, 22
 tahun

Tidak Melakukan 
Apa-Apa, 1 tahun

Kehidupan Orang Dewasa yang 
Sebenarnya, 6 tahun

Kegelisahan/ Masalah, 
1 tahun

Mandi/Toilet, 2 tahun

Pekerjaan/Pendidikan, 
15 tahun

Memuji

Lidah

Dosa yang Berhubungan dengan Berbagai Bagian Tubuh

Perjalanan Satu Arah Tidak ada Jalan Kembali,Tidak ada Kesempatan Kedua 

Indonesian



Dalam semua perbuatan baik utama misalnya shalat 5 waktu dan dzikir , seseorang harus melakukannya untuk memperoleh keridhaan Allah dan 
untuk mencapai keselamatan dan pahala di akhirat. Seseorang harus memeriksa dan mengingat kembali niatnya di awal, tengah, dan akhir.    

Centang setiap hari jika ketentuan tersebut terpenuhi, namun jika Anda melanggar ketentuan tersebut, maka berhentilah dan mulai dari awal 
dan tulis aturan disiplin di kolom aturan yang dilanggar.

❶Allah bersamaku ❷ Allah melihatku ❸ Allah mendengarku

❶ ❷
❸ Shalawat Nabi 3 kali ❹

Serahkan semuanya kepada Allah , lepaskan dari pikiran dan hati Anda lalu  lafalkan 
Shalawat  dan kemudian perlahan buka mata Anda.

Sekarang tutup matamu dan bayangkan nama Allah SWT  yang cerah di langit. Cahaya 
menyebar ke mana-mana dan menyentuh kepala Anda juga. Melalui kepala Anda 
cahaya memasuki tubuh dan saat masuk ke hati Anda, hati Anda mulai mengucapkan 
"Allah Allah". Bayangkan segala hal di alam semesta melakukan Dzikir Allah juga.

Seorang Pencari harus membayangkan bahwa semua Material Duniawi, Harta, Wanita, Kete-
naran, dan Nama ada di Perut. Kepalanya Harus menuju kearah perutnya. Dia harus mem-
bayangkan bahwa dia menghirup semua hal tersebut kedalam kepala/pikirannya dan berkata 
"La" lalu mengangkat kepalanya hingga sejajar. Lalu dia harus berkata "Illaha" dan membayang-
kan semua hal tersebut naik menuju tuhannya. Dia harus membayangkan telah memberikan 
segala yang dia punya untuk Tuhannya. Dia harus membayangkan nama-nama(asmaul husna) 
dan cahaya Allah SWT ada diatasnya.  lalu dia harus berkata "illaAllah" dan mengarahkan cahaya 
ini menuju hati, lalu kembali ke perutnya. Dalam hal ini Dzikir harus diulang-ulang


