İnsan Şahitlik Etmektedir.

D

emokrasi insanları tarakların dişleri
gibi yapmıştır.
Çünkü; Demokrasinin
en iddialı İLKESİ müsavat yani insanların eşitliğidir. Oysa ki bu çok
yanlış bir iddiadır. Çünkü hiç bir insan diğerinin tam bir kopyası değildir.
Çünkü insan, ilk olarak
erkek ve dişi olarak ikiye
sonra da sayısız çeşit ikileşmeye bölünmektedir.

Bu Demokrasinin eşitlik
saçmalamasının yıkımı
demektir.
Çünkü eşitlik bir yanlış iddiadır ki ikizler bile
ayrı birer şahsiyet taşımaktadır.
Çünkü insanı yaratan
kopyacı değildir. Ezeli
yaratıcı sonsuz kudret ve
azametiyle sonsuz İnsan
yaratmakta ve her insan
kendini varlığa getirenin
o kudret ve azametine
şahitlik etmektedir.

Ey eğitimciler bunları
öğrencilerinize öğretiyor
musunuz .
Nerde?
Onlar ancak puta çevirdikleri kimsenin yok olmuş ve tükenmiş şahsiyetini habire genç dimağlara öğretmek cahdında ve varlığın hakiki sahibini es geçmektedirler.
Yazıklar olsun hakikatleri görmeyen aptallar güruhuna!

Man Is A Witness

D

emocracy has made
people like the
teeth of a comb. The first
claim of democracy is
equality. It says that all
people are identical. This
is a very wrong claim. No
man can ever be a copy
of another. Humanity is
first of all divided in two,
male & female, and then
into an endless number
of divisions.
We have to destroy this

absurd notion of equality propagated by democracy. Equality is a
totally false notion because even with identical
twins, each carries his
own unique personality.
The Creator of man is
not a duplicator. The
Eternal Creator with His
Omnipotence & Magnificence is the Endless
Creator of men and each
man is a witness to the
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power of the magnificence of his Creator.
O educators, do you
teach your pupils this?
Never! You can only expend all your efforts filling youngsters’ heads
with an idol who is already done & finished &
you never mention the
True Owner of Being.
Shame on those who are
blind to Reality, the gang
of idiots!

The Late King Farouk

Y

ukardaki resim Mısırın
son meliki merhum Melik
Faruk’un at üzerinde heybetli
ve muhteşem resmidir.
Asalet ve heybetin timsali olan
böyle bir Meliki, soysuz ve şerefsiz kimseler tahtından indirdiler.
Soysuzoğlu soysuzlar Mısırı bugünkü perişan haline getirdiler.
Yazıklar olsun !
sts Mühim Not sts
Ve bugün hala Mısır halkı bu
mazlum Melikin hakkını ver
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he majestic & splendid picture above is of Egypt’s last
king, the late King Farouk, riding a horse. This King, the symbol of royalty & majesty, was
pulled from his throne by some
degenerate & ignoble people.
Bastards, sons of bastards, they
brought Egypt into the wretched state of today. It’s a crying
shame!
sts Important point sts
The present condition of the
people of Egypt arose because
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Değişim
stsTespitsts
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eğişim giydiğimiz
elbise, bindiğimiz
araba ve oturduğumuz
evler ile değildir. Lakin
biz, insan olarak değişeceğiz.
Çünkü bugün biz, tam
bir insan görüntüsünde
değiliz.
Bununla biz şunu demek
isteriz ki;a İnsan bir canavar olarak yaratılmış
değildir.
Belki insan YARATICININ kemalini aksettiren
bir ayna olarak varlığa
getirilmiş muazzam ve
mükerrem bir abidedir.
Yıkılmaz ve değişmez
İLAHİ bir tecellinin
temsilcisidir.
Bu hakikatı insanlara
öğretiyor muyuz?!
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Değişim Lazımdır!

Change

stsTespitsts

stsCertaintysts
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1. yüzyılda insan hayatında değişim zaruridir.
21. yüzyılın insanları artık bugünki hayat nizamına veya hayat şartlarına intibak edip huzurlu bir hayat yaşayamıyorlar.
Zengin olanlar muzdarip insan yığınları arasında zenginliklerinin
keyfini alamıyorlar.
Fakir insan yığınları ise
istediklerini yapamayıp
derin bir yeis –ümitsizlik- deryasında tükenecekleri günü bekleyip
kahroluyorlar.
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hange does not happen by means of
the clothes we wear, or
the car we ride, or the
house we live in. However, we must, as human
beings, change because
today we are not fulfilling the image of Man.
What we want to say is
the following: Man has
not been created to be a
beast. Man is a great and
honorable creation who
has been brought into
existence to be a mirror reflecting the perfection of his Creator. He
is the representative of
an indestructible, neverchanging, Divine manifestation (tajjali). Are we
teaching this reality to
the people?
sts
sts sts

A Change Is A Must
stsCertaintysts

A

change in the life of
21st century man is
necessary.
21st century people have
gotten so accustomed to
the manner of life today
& its conditions that
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they are no longer able
to lead a life of quietness.
In the midst of the
crowds of miserable
people, the rich ones
cannot enjoy the taste of
their wealth and the

sts
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poor ones, in their inability to do what they
want, fall into the sea of
deep hopelessness and
are crushed.
The only thing they are
waiting for is death!
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y insanoğlu bir şey
öğrenmeye bak!
İnsanoğluna ya aklı ya
da nefsi hükmeder.
Kendisine aklı hükmedenlere Peygamberler
yol gösterir.
Kendisine nefsi hük-
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Kötü Nefis
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medenlere Şeytan hükmeder.
Şeytanın hükmüne girenler asla hayır etmez
ve sonunda aleme rezil
olurlar.
Kötü nefsidir.
Kötü nefis ne yaparsa in-

san rezil olur.
Kötü nefis- ki manası insanlığı kötülüğe azdıran gizli arzulardır. İnsan kötü nefsine uydukça aşağılanır, o kimsenin
halk arasında artık şerefi kalmaz!

...1.S’den devamı

...cont’d fom p.1

memekte ve hala cebabire
devrini devam ettirmek sersemliğinde ısrar etmektedirler ve Mısır halkı hak sahibinin hakkını vermedikçe perişanlıktan kurtulamayacaklardır.

they did not give the King
his due rights and they still
insist on the nonsense that
keeps the age of tyrants going. The only way for Egypt
to be saved from this wretchedness is to give back to its
owner his rights.
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, Son of Adam,
look for something
to learn. The human being is either ruled by the
mind or the ego.
The ones ruled by the
mind see the way of
Prophets. The ones ruled
by their egos, the dev-
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The Ego

sts

il is in control of them.
The ones in control of
the devil can never have
goodness and finally will
be humiliated by the
whole world.
What is Humiliating the
people?
The ego. The ego what-
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ever it does it humiliates
man.
The ego is what insinuates man into every evil
& secret desire. When
man follows his ego he
is debased. And this one
will have no honor left
among people!

