
Parte Superior do Mundo 
Intermediário

Parte inferior de Barzakh

Infância 13 Anos

Dormir 
22 Anos

Não fazer nada 
1 Ano

Vida Adulta Real 
6 Anos

Ansiedade/ Problemas
 1 Ano

Banho/banherio 2 anos

Trabalho / Educação 
           15 Ano

louvar

Língua

Pecados Relacionados a Várias Partes do Corpo

Viagem de ida Sem Retorno, Sem Segunda Oportunidade

Portuguese



Em todas as boas ações importantes, por exemplo, 5 orações diárias e o dhikr de alguém, deve-se fazê-los para o Prazer de Allah e para 
obter a salvação e recompensa na vida futura. Deve-se verificar e atualizar sua intenção no início, meio e fim.

Marque todos os dias se a condição for atendida, se, no entanto, você violar a (s) condição (ões), pare e comece do 
início e escreva as regras disciplinares na coluna das regras violadas.

❶ Alá está comigo  ❷ Alá está me vendo ❸ Alá está me ouvindo 

❶             ❷ Três vezes (Astagfirullah)
❸ 3 vezes Durood Sharif Três vezes (La hol wala qowata illa billah)         ❹
Agora recite (Bismillah al-rahman al-rahim)

Deixando tudo para Allah e liberando-o de sua mente e coração e recite Durood 
e, em seguida, abra os olhos suavemente.

Agora feche os olhos e imagine o nome de Allah brilhando nos céus. A luz está se espal-
hando por toda parte e está tocando sua cabeça também. Através de sua cabeça, a luz está 
entrando no corpo e quando chega ao seu coração, seu coração começa a recitar “Allah 
Allah”. Imagine que tudo nos universos está cumprindo o Dhikr de Allah também.

O buscador deve imaginar, que todo o material mundano, riqueza, mulheres, fama e nome 
estão no estômago.  Sua cabeça deveria estar apontando para seu estômago.  Ele deve imagi-
nar que está respirando todas essas coisas para sua mente/cabeça e dizer "La" e levantar sua 
cabeça até que ela se torne nivelada.  Ele deveria então dizer "Ilaha" e imaginar que todas essas 
coisas estão se elevando em direção a seu Senhor.  Ele deve imaginar que está desistindo de 
tudo por seu Senhor.  Ele deve imaginar que o nome de Alá e a luz do nome de Alá estão acima 
dele.  Ele deveria então dizer 'IllAllah' e dirigir esta luz para o seu coração, depois voltar para o 
seu estômago.  O Dhikr deseu estômago.  O Dhikr deve ser repetido neste assunto.


