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Sen kendine hükmedemezsen, senin aklınla sana hükmederler. 

* Affetmek ; kölelikten ve dimağın işgalinden kurtulmaktır. 

* Düşüncelerin (tasavvurların) kendisi enerji partikülleri, paketleridirler. 

* Niyet, nazar, dua, tevekkül, teslim enerjidir kendileri. Zikir, sohbet, tefekkür, rabıta, 

murakabe. 

* Dimağımızın meratibleri, frekansları farklı farklı olmakla beraber elektrik üreten 

dinamolar gibidirler. 

* Hayatına şu soruları  sorarak kalitesini yükselt. 

1- Nereden geldim? 

2- Nereye gidiyorum? 

3- Ben kimim ve neciyim? 

4- Ne yapacağım? 

 Bulacağın cevaplar, senin hayatının kalitesini  yükseltecektir. 

* Bilmek dimağı güçtür. Bildiğini bilmek vicdanî güçtür. 

* İstediğini sık sık tahayyül ve tasavvur et. Hayli zaman sonra işlek yol olduğunu 

göreceksin. 

* İlim, canlı ve ruhlu güçtür. Niyet aktif eder. Nazar da  hedef ve adres gösterir. 

* İstediğini  kesin bilmek ve sabırla beklemek ve fiili adım atmak. 

* Düşünceler eşleşecek frekans veya bluetooth gibi karşılığını arar. Haa bu korktuğum 

başıma  geldi . Adetullah kanunları senin  düşüncelerine  amade olarak ayarlanmış. 

* Bir şeyi ararken ilk önce koyduğumuz yere bakarız. Bulamazsak yeni  koyduğumuza 

yöneliriz. O yolu işleye işleye cadde ve otaban olur. Eski  yolu işlemeye işlemeye 

otlar biter. 

* Ervah-ı habiselerin özelliklerinden; sana olayların tümünü görmene mani  olmak,       

tek teklere mahkum etmektir. 

* Etki tepki kanun-u ilahisi var. Seni etkileyeni sende etkileyebilirsin. 

* Sıla-i rahimi yapmak. Ve seni motive etmiş mekanları ve kişileri ziyaret etmek. 

* Düşünceler  frekanslarıyla, boyutları değiştirebilirsiniz. 

* Bilim adamları yanı  başlarındaki  havadaki kavimleri  merek etmeyip  “Mars ve 

gezegenlerde kimler var?” Onların arayışlarına  düştüler. 

* Pencerenin büyük, küçük olması değil, nereye açıldığıdır ve nereye baktığıdır. Hem 

ne yaptığın değil, kimin için, niçin yaptığın önemli. 

* Neyi , hayal edersen tasavvurların o cinsten olur. Tasavvurların cinsi gibi olur 

taakkulun. 

* Kendini ikna etme metodunu geliştirir. 
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* Olduğunu değil, olması gerekeni, olmak istediğini hayal et ve düşün. 

* Dimağın Cenneti ilim, Cehennemi ise cehalettir. 

* Kuvve-i Şeheviyenin  

Kuvve-i Gazabiyenin       ifrat ve tefritlerini öğren ve vasatta kalmak için adım at. 

Kuvve-i Akliyenin 

* Olayların farklı görülmesinin bir sebebi: Hadiseler, olaylar ve mekan istikbalden hale 

uğruyor. Ve maziye dökülüyor. İnsan ise bilakistir. Maziden gelip, hale uğrayıp, 

istikbale gidiyor. İnsan istikbale gidiyor. Hadisat maziye dökülüyor. 

* Her çeşit intikamlardan uzak durmak. 

* Tahayyül ve tasavvur ederek felçli hastaların ayağa kalktıkları  vakidir. 

* Cesetle ruhu ayırt edemeyen psikiyatriste  gitme. 

* Doğru yerde, doğru  insanlarla beraber ol. 

* Vehim, tasavvurun bir oyunudur. 

* Konuşurken; hem aktif ediyorsun, hem kendini aktif ediyorsun. 

* Seni aktif edenlerden biri de KELÂM. Kelâmın içinde  ilim& irade& kudret var.         

Sübut-i sıfattandır. 

* İnsanı  aktif edenlerden biride rüyalardır. Vahyin 1/40 rüyada olmuştur.                 

Rüyalar: Gayb ile şehadet, mekan ve cinsiyet farklılığını ortadan kaldıran iletişim 

aracı. Fıtratın konuşma dili. Mesajlar zemini. Varlık içinde, nihayetsiz boyut ve 

âlemlerin ipuçları. Kendini diğer insanlardan seyretme fırsatı ve zemini. Geleceği 

aralayan dil ve göz. Senin nihayetsiz kişiliğe sahip olduğunun iz’anı. Hem senin 

nihayetsiz âlemlerin nokta-i iltisakı olduğunun ipuçları. 

* Vahiyde kelâm  sıfatını öne çıkarıyor. “Kulaklarını  çınlat” deniyor. İnsanın da en 

kuvvetli iletişim simge ve vesilesi kelâmdır. Herkeste kelâmın  ve sesin ayrı olması. 

Sesle çalışan cihazların. Tıpta telkinlerin, ilaçtan ziyade tesirinin olduğunu. İnsanın  

kelâmla sihirlenebileceğini ve hipnoz edildiğini. Kötü bir haber ve telkin 

metabolizmayı  bozuyorsa, bunun tersiyle de metabolizmayı da çalıştırabilirsin.       

Diziler bunlara iyi bir misaldir. Bundandır ki dizileri çok seyredenlerde; soyut ile 

somutun, doğru ile yanlışın, gerçek ile  kurgunun, hayal ile realitenin, imkanla 

imkansızın, kimlik ve kişilik sorunları gibi sorunların yaşanması gösteriyor. Hem 

bunlarda; kanaat, kavram kargaşası yaşanır. Hem kurgu, kaygı, endişe, gerginlik, 

sıkıntıya tahammülsüzlük, iletişim bozukluğu. Hele odasında  televizyon olanlarda 

hayatta doyumsuzluk, intihar eğilimleri, kendine güvensizlik, karabasan ve kabusların 

sıklığı , fizik ile metafizik gerilimleri  ve birbirine geçişlerin sık sık rastlanması gibi 

arızalarla  kendini gösterir. 

* Kelâmın tesirinden Hz Üstad (ra) “gözü için dua edildi ve açıldı.”( L:213)                       

Hem “Onun nefesiyle ve ilacıyla şifa buluyorlar” (S:255)                                                

“Hastalar ve yaralılar nefes-i mübarekiyle şifa bulmaları “(M:138) gibi realiteler. 

* Yüksek  elektrik gerilimi ne kadar çok olursa o nispetle elektrik akımı uzun olur. 
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