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Dokumen ini adalah hasil kompilasi Dedi Misbah, Pelatih Lembaga Seni Bela Diri Hikmatul
Iman (LSBD HI). LSBD HI saat ini sudah berubah nama menjadi Lanterha the Lemurian
Meditation (LTLM). Kami memperoleh dokumen ini dari Yudi Wahyudin, dari Sigid Triasworo,
keduanya mantan Pengawas dan Pengendali (wasdal) LSBD HI, dari Dedi Misbah. Dokumen ini
disusun Dedi Misbah di LEMURIAN Prapanca & Cipete, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada
12 Januari 2016. Diedit oleh Mohammad Jeprie, mantan Asisten Pelatih dan juga salah satu
pelapor paham diduga menyimpang Dicky Zainal Arifin (DZA) ke Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Provinsi Jawa Barat (Jabar).
Untuk mempermudah pembacaan dokumen ini, kami membaginya ke dalam bab dan sub bab, memberinya
nomor halaman dan poin pembahasan, memberi catatan kaki jika diperlukan, dan memberi
highlight pada kalimat yang penting. Guru Utama LSBD HI, DZA, dalam dokumen ini muncul
dengan nama KDZA, KD, atau Drentaga. Semua poin-poin adalah kutipan dari pernyataan DZA
kecuali jika disebutkan berbeda. Kalimat-kalimat penting dalam diskusi diberi highlight.
Semua teks tambahan dari editor akan ditampilkan dalam format paragraf seperti ini,
menggunakan font Consolas dengan highlight abu-abu, untuk memisahkannya dari teks asli.
Karena keterbatasan sofware editor teks yang tidak mampu menampilkan teks Arab, sebagian
teks arab quran dan hadits kami hapus namun keberadaannya bisa kita lihat melalui teks
terjemah yang ada di bawahnya. File asli, tanpa editing, bisa diperoleh di http://wp.me/
a2krPS-Rl.
Dokumen ini telah diserahkan ke MUI Jabar sebagai bahan kajian paham diduga menyimpang DZA
yang disebarkan di LSBD HI/LTLM. Dokumen ini tidak untuk diperjualbelikan atau disebarkan
secara terbuka.
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pekerjaan budaknya. Karena tubuhnya kuat dan tongkatnya bagus, tidak seorang pun
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9. Akselrasi sel dan kcerdasan Nabi Daud hanya turun ke ZOLLMA. ZOLLMA dibimbing
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jin ke dimensi kita yang kemudian ditaklukkan ZOLLMA.
11. ZABHA (Balqis) tidak bertauhid. Dia datang ke istana ZOLLMA untuk mengambil
singgasananya lalu kaget karena lantai istananya seperti air.
12. Julukan ARKHYTIREMA pada waktu itu adalah “Jembatan BARQHA” atau banyak yang
mengatakan Ashif Bin Barkhiya.
13. Bangsa HUDRA (Hudhud) mengadu domba ZOLLMA dengan Balqis.
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obat kimia, dst.
4. Kaum Lemurian memblokir virus Elledz dengan alat bernama Mortaphrabeena dengan
menginput pengetahuan seluruh alam dan install software anti virus Elledz. Bagi kaum
2,5% (kita semua) anti virus Elledz adalah penerapan ajaran Hammadz dengan benar.
5. Abrass dan kaumnya berusaha untuk menjauhkan manusia dari tugas yang diberikan
Allah swt.
6. Virus Elledz baru tahap awal. Selanjutnya, ada virus-virus lain.
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7. Gunadi: Abrass ada sejak Adhama diciptakan. Maka, teknologi, pengetahuan, dan
pemahamannya sangat hebat. Terutama yang berhubungan langsung dengan manusia. Abrass
ingin kita mengira dia lebih rendah pengetahuannya daripada manusia.
8. Gunadi: DZA bukan mendongeng tapi mengajari kita.
9. Dedi Misbah memberikan ayat-ayat Qur’an tentang Abrass. Terjemahan ayat itu
semuanya berisi kata iblis.
10. Gunadi: Untuk menangkal serangan Abrass, kita harus memahami Ruh, Jiwa, Jasad,
dan Akal yang menyusun diri kita ini.
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dirusak ABRASS adalah softwarenya. Sang Maha Pencipta membiarkan kita agar kita
membuat sendiri anti virus tandingan dengan kemampuan sendiri.
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2. Idris adalah keturunan Adam dengan pengetahuan Lemurian yang luas dan mampu
membuat alat canggih, tapi tidak membuatnya karena takut dianggap dewa. Maka Idris
hanya membuat alat teknologi biasa sambil mengajarkan tauhid.
3. Idris suka mengajarkan baca tulis. Banyak orang mengira yang mengajarkan
baca tulis pertama kali adalah Idris. Padahal, dia hanya mengajarkan huruf yang
dihilangkan pengikut Abrass.
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KUMPULAN MATERI CHATTING BBG LSBD HI KE-4
CATATAN TAHUN 2012
18 Sept 2012 06.51:
Kang Yoli:
Rasulullah saw : “Ketika bertanya kepada beliau
ttg arti penamaan dirinya dengan MUHAMMAD,
AHMAD, ABUL Q.SIM, BASYIR, NADZIR dan
DA’I.” Beliau saw menjawab : “ Adapun nama
MUHAMMAD adalah bahwa aku terpuji di bumi,
AHMAD adalah bahwa aku terpuji di langit, ABUL
Q.SIM adalah bahwa ALLAH swt membagi pada
hari kiamat bagian neraka, maka siapa yang kafir
(mengingkari) terhadapku dari pada para pendahulu
dan yang terakhir, tempatnya neraka. Dan Allah
membagi surga, siapa yang beriman dan mengakui
kenabianku maka tempatnya surga. Adapun nama
DAA’iN karena aku menyeru (mengajak) manusia
kepada agama Tuhanku ‘azza wa jalla. An-NADZIR
adalah bahwa aku memperingatkan manusia ttg
neraka terhadap orang yang menentangku. Dan AlBASYIR adalah karena aku memberi kabar gembira
ttg surga tuk orang yang mentaatiku.”

Mesti na mah urang teh kreatif. Buat lagi film tandingan
versi benar tentang HAMMADZ dan keluarbiasaannya.
K’Asep Budi:
Muhun kitu leres pisan, sesuai ayat Quran kapungkur
dibahas “penggallah bagian leher atau ruas jari tangan
mereka” saur Mbab ini artinya bukan membunuh
badan tapi pemikiran dan kreatifitas..
KD:
Tah kitu tah

21 September 2012 jam 13.33:
KD:
Tolong umumkan ke HIers, insya Allah tidak akan ada
bencana pada tanggal 20 - 21 Desember 2012. Jangan
menyebarkan berita yang justru menurunkan semangat.
Kalau tidak bisa ikut, jangan menyebarkan berita berita nggak jelas seperti itu agar orang lain juga jadi
ragu-ragu.

Ini rencana di Bali, nggak apa-apa di Broadcast.
Disana kita akan memanfaatkan fluktuasi pergantian
1-1. Hammadz
ORIGOM, dimana akan terjadi semacam transisi
1. Hadits tentang Hammadz (Muhammad)
energy di alam yang akan di respon oleh DORPHALL.
dihilangkan Bhalamin.
Tugas kita adalah memanfaatkan itu semua agar
K’Dedi:
akselerasi sel Mythocondria menjadi lebih baik. Nanti
Akang akan langsung memberikan komando gerakan
@Kang Yol: Bagaimana dengan HAMMADZ1 ?
apa saja yang akan dilakukan, karena gerakan - gerakan
KD:
ini belum pernah diajarkan sebelumnya. Gerakan
HAMMADZ mah teu aya Hadist na, tos diicalkeun ku itu akan muncul sesuai dengan pergerakan energy di
BHALLAMIN.
alam, jadi semua harus mengikuti petunjuk dengan
Tapi ternyata apa yang diisyaratkan oleh produser film seksama. Kalau salah tidak akan ada resiko, hanya
kemajuan mungkin agak lambat. Yang tidak bisa ikut,
Innocent of moslems itu benar pisan. Lihat saja reaksi
jangan “nyanyahoanan” (sok tahu) bikin latihan sendiri,
umat arabi se-dunia, langsung mereka mengamuk
karena kalau salah resiko nya sangat besar. Yang tidak
dahsyat seperti ini. Jauh sekali dari contoh Rasulullah
SAW yang sabar meskipun dilempari kotoran. Padahal bisa ikut mah sebaiknya merasakan saja pergerakan
energy di alam, tapi jangan melakukan latihan-latihan
kalau kita menjawab hinaan mereka dengan sikap
jurus, kecuali merasakan saja hawa panas di perut. Sesi
produktif dan menunjukan bahwa umat Islam tidak
seperti yang digambarkan oleh produser film itu, maka selanjutnya setelah mengakselerasi energy, lalu tiap
orang belajar mengikuti pergerakan DNA dipadukan
sang produser lah yang akan kena getahnya, karena
dengan pergerakan alam. Maka insya allah semalaman
seluruh dunia akan melihat kebenaran ajaran Islam.
tidak akan terasa. Selain itu juga akan ada pembahasan
Malah ada yang bilang di koran, bahwa aneh kalau tidak kesadaran global dan penyebabnya yang pasti. Juga
marah nabi nya dihina. Justru saya mah aneh melihat
rahasia di balik rahasia. Pokok na mah rame weee.
wacana seperti itu, karena yang namanya penghinaan
Lagian nanti akan diajarkan juga melihat cahaya energy
itu hanya permainan pikiran yang diajarkan secara
ORIGOM bagi yang konsentrasinya bagus.
turun temurun, sedangkan Islam mengajarkan sabar
dan shalat sebagai penolong, meskipun sekarang
Metafisika akan ditambah sampai tingkat ARKRHA,
katanya ada redaksi baru soal ayat itu, tapi keun wae
mumpung alamnya mendukung, jadi akselerasi energy
lah.
lebih kuat untuk menerima penguatan metafisika.
1 Nama Lemurian untuk Nabi Muhammad.
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Kalau dalam keadaan biasa itu harus membuat
akselerasi sampai tiga bulan lebih, tapi kalau waktu
terjadi akselerasi ORIGOM bisa dilakukan dalam waktu
singkat. ARK itu Bahtera, RHA itu Bintang.

1-2. Budha adalah murid
Arkhytirema
1. Sidharta diangkat ke planet Lemurian.
2. Sidharta diajari wishnu oleh
Arkhytirema.

25 Sept 2012 Jam 20.08
SIDARTHA GAUTAMA itu bukan nama, tapi
panggilan dalam bahasa LEMURIA. SDARTHA ( bukan
SIDARTHA ) berarti Manusia yang baik, lurus, berbudi
dan berbakti. GAUTAMA berarti memiliki keutamaan,
terutama selalu memberikan keutamaan dan kebaikan
bagi umat manusia. Ajaran utama yang dicontohkan
oleh beliau adalah WISHNU, yang diterjemahkan
dalam DHARMA atau contoh kehidupan yang baik
dan bermanfaat. Sekarang terjadi sedikit perubahan,
DHARMA menjadi DRAMA atau cerita tentang
kehidupan dengan berbagai macam intrik. Ditonjolkan
di dalam DHARMA itu adalah soal BODHI
PANGARTI, atau sekarang banyak diterjemahkan
menjadi Budi Pekerti. BODHI berarti kebenaran dalam
bentuk perbuatan, PANGARTI berarti kemampuan
dan pengertian tentang semua hal mengenai kebenaran
itu sendiri. Jadi bukan diam dibawah pohon dan
bersemedi. Nama asli dari beliau sendiri sudah
dilupakannya, sebagaimana kebiasaan para RESI
zaman dahulu. RESI itu berarti “Menerima”, sekarang
menjadi istilah tanda terima. RESI adalah orang yang
menerima kebenaran dari “langit”. Ajaran yang diterima
oleh pemuda berbakat ini dihembuskan oleh seorang
LEMURIAN Super bernama ARKHYTIREMA Ħεύ￼
Һҽυ ( kadinya deui ). Beliau memiliki kemampuan
yang ditingkatkan oleh ARKHYTIREMA pula, sehingga
menyamai LEMURIAN 40%.
Di dalam kehidupannya, beliau melawan agresi dari
Empat Bangsa Besar yang ingin menguasai ARDH
GRUMMA. Empat Bangsa Besar itu datang sebagai
DIPHA atau manusia istimewa yang harus di sembah
oleh para 2,5%. Istilah DIPHA ini sekarang berubah
menjadi DEVA atau DEWA, yang sebetulnya berarti
Manusia Istimewa yang harus dipuja dan di sembah.
Sekarang juga istilah ini dipakai sebagai ajakan untuk
menyembah seorang penyanyi, dengan sebutan DIVA.
Empat Bangsa Besar itu menyebar ke seluruh pelosok
negeri di ARDH GRUMMA, maka oleh sebab itu beliau
memutuskan untuk bergerak berkeliling atau bertawah
dari Timur ke Barat membereskan berbagai macam
penyimpangan yang dibuat oleh Empat Bangsa Besar
itu.
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Beliau bergerak mengelilingi Palnet kita tanpa kenal
lelah. Di bantu oleh RINGGHAMANA seorang
ahli beladiri dan ahli silat Bangsa LEMURIA yang
mampu bergerak sangat cepat dan sangat cerdik,
selalu lincah dan gembira, membuat suasana menjadi
selalu ceria, dan kadang suka iseng dan sedikit jahil.
Ada juga GHRIBADAR, yang tenang, berwibawa,
berpengetahuan luas dan selalu menasihati, dan suka
sekali makanan yang enak. Terkadang GLABHINARA
pun suka turun membantu, bagaikan seorang Dewi
yang turun dari langit, karena sering menggunakan
VIMANA, yang berkilauan bagaikan bunga teratai
melayang-layang di angkasa.
Terkadang untuk melawan agresi Empat Bangsa Besar
ini, yang selalu sering secara diam-diam melanggar
perjanjian ETHEPHAKA, RHINGGAMANA bergerak
mengobrak-abrik pesawat mereka. Karena yang datang
ke planet ini, mengutus yang berkemampuan dibawah
30%, jadi kemampuan RHINGGAMANA sudah lebih
dari cukup. Sedangkan ARKHYTIREMA membenahi
kaum nyaris 100%, antar Galaxy, jadi semua bagi-bagi
tugas.
GHRIBADAR mengajarkan kesadaran tentang
pemerintahan yang baik pada kaum yang sudah
disadarkan. Sampai sekian ratus tahun mereka
berjuang, SDARTHA GAUTAMA diangkat ke Planet
LEMURIAN untuk dijadikan warga negara disana,
hanya CASING nya harus diganti dengan CASING
yang lebih memenuhi syarat. Jadi SIRNA SALIRA itu
berarti, menghilangkan Casing lama, diganti dengan
Casing baru sebagai syarat untuk hidup di Planet
LEMURIAN. Casing lama nya dihancurkan atau
disirnakan, dan dari bahan lama ini lalu dimodifikasi,
atau di upgrade dengan cara KLANOR, istilah
LEMURIAN untuk memperbaiki sel agar lebih baik
dengan cara dimusnahkan untuk mengambil yang
terbaik, dan diperbaiki lalu direduksi KLAD. Istilah
KLANOR ini dipakai oleh BHALLAMIN dengan
cara dibalik jadi KLONA, yaitu ditiru DNA untuk
diperbanyak, tapi untuk dirubah menjadi lebih buruk
dan selalu terpuruk. Sekarang lebih dikenal dengan
istilah CLONE.
Biasa itu mah jadi berganti lafal karena semakin jauh
jadi berubah sebutan BODHI jadi BUDHA mah
rada-rada deukeut lah, tapi NIRRANTHEA jadi NINI
ANTEH mah rada jauh. Proses KLANOR minimal
mesti 40% heula. Baca deui geura sing taliti.
SDARTHA GAUTAMA sendiri bukan dari Bangsa
RHAMA, tapi dari LEMURIAN 2,5% yang karena
semangat juang sangat tinggi untuk menegakkan
kebenaran, dan setelah melalui berbagai macam cobaan,
maka badannya mulai di rubah dulu di KLAD nya.
Kisah di komik dan cerita riwayat mah jadi terlalu jauh
menyimpang
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K’Setiabudi:

Sosok orang seperti THOR (super hero) itu tidak ada.

Punten Kang, kalau proses SIRNA SALIRA dimulai
dengan menghancurkan jasad SDARTHA, bagaimana
mencegah beliau tidak wafat walaupun fisiknya sudah
tidak berfungsi?

K’Jody:

KD:
Tubuh lama banyak rusak karena pertempuran dan
pengerahan energy diluar kapasitas, jadi harus ganti
casing meskipun dengan DNA yang sama.
KLANOR mah proses na hese pisan Ħεύ￼

Һҽυ

Proses KLANOR mah diambil dari teknologi bangsa
URLNA tea geuningan.

1 Oktober 2012
Jam 15.
KY :
Penjelasan Huruf BRODÉLLA:
Para BRODEN itu maennya fisik, keras-kasar
orang2nya. Gak bisa berpikir mendalam. Hanya main
kekuatan. Memng kan goalnya hanya utk ngurus
ANTALOPHARGA.
Mereka direkayasa lgsg dr manusia yg diklon oleh
ADHAMA.
Lbh sering menggunakan otak kiri. Shg nulis nya jadi dr
kiri.
Huruf2 ini yg kemudian waktu dipakai oleh
BHALLAMIN utk ngubek2 anakcucu bangsa
LEMURIAN.

jam 18.40
KD:
Ngan mesti hati-hati, soalnya kita sudah mengganggu
eksistensi status quo kelompok lain. Jadi jangan sampai
terlalu agresif. Bukan karena kita takut mereka, tapi
kalau konflik bisa dihindari apa salahnya.

KDM 3 Oktober 2012 jam 11.05-11.20
Obrolan singkat dg KD di Prapanca:
HERUCLA » keturunan Bangsa MOSRAM yang kuat.
Penyebutannya berubah dari HERUCLA menjadi
HERCULES.
ZEUS (alat pengkloningan) istilah ZEUS ini berlaku
disemua galaksi, termasuk Bangsa2 TARX, MOSRAM,
BROPA, ZNEZNELA, dll.
ZEUS bisa dibuat banyak seperti halnya
MORTAPHRABÉÉNA.
THOR: petir (Bahasa Yunani).

Info Mbap PI 3 Okt’12 : Tips apabila anak atau keluarga
kita “terpaksa” dirawat di RS dan “dipaksa” diberi
antibiotik : secepatnya anak/keluarga kita tsb diterapi
dgn prog.Peningkat Antibody utk membuang racun
pengawet dan racun antibiotik yg jg membunuh
zat biotik yg menguntungkan tubuh sehingga daya
immun tbh kita justru jadi menurun...dgn kata lain kita
ambil bagian terbaik dr antibiotik tsb difokuskan utk
membunuh virus/bakteri yg menyerang tubuh saja...
sisanya dinetralisir....namun sebaiknya diusahakan jgn
sampai diobati dgn obat2an antibiotik
Anak yg apabila sakit tdk diberi obat antibiotik maka
tubuhnya akan terlatih utk membangun tingkat
kekebalan tubuhnya sendiri shg akan menjadi semakin
kuat...apabila dibiasakan diberi obat antibiotik maka yg
terjadi adalah sebaliknya

1-3. Darurat Cianjur
1. LSBD HI SMA 1 Dibubarkan.
2. HI difitnah peruqyah
3. Jawaban ke MUI: DZA memperlakukan
kitab sebagai wahyu Allah, kalau kita
hanya memperlakukan sebagai kitab
Allah.
4. DZA menjelaskan teknik berfikir
holografik untuk menafsir quran. Kata
DZA, kyai tidak akan paham ini.
5. Bhallamin suatu saat akan mati. Saat
itulah Islam akan jaya dan bersumber
dari komunitas HI.

4 Oktober 2012 jam
Info ti Kang Herry Wirawan:
Pidu’ana ti sadayana.. Samentawis anggota nu
sanes nuju ralatihan.. Ayeuna senior HI Cianjur
nuju rapat darurat.. Perkawis isu/fitnah/kabar
anu mendiskriditkan/memojokan LSBD HI anu
dihembuskeun di Kampus + Sakola.. Bahkan nu
ngahembuskeun na para Dosen dikelas2 berdasarkan
kabar dr MUI.. Pami tos aya kejelasan, tangtosna
engkin bade di Koordinasikeun deui..
Ky ny dr yg mantan HI ke MUI lalu menyebar ke
kalangan dosen.. Dan menyampaikan anjuran ke
mahasiswa.. Hati2 kepada Eskul beladiri yg namany
berbau2 islam..
Kang Budi Mulyadi Cianjur:
Jadi Sang Mantan ini buat sebuah tulisan ttg HI,
remakan OD KDZA, tanya jwb ttg HI versi dirinya, lalu
dia sebarkan itu k MUI dll, lalu mempresentasikannya.
Reaksinya dr MUI sampai k dosen dll. Tulisannya sy
pegang tuk nnt kita plajari bagaimana statemen dia..
Halaman 1-3

Khusus kalangan terbatas untuk pengkajian paham diduga menyimpang DZA di LSBD HI/LTLM.

Skrg sy lg ngbrol jg ama anak HI yg kebetulan ortunya
MUI Kang
Nembe kg. Rizka (anak HI anaknya pengurus MUI)
ku abdi dimintai keterangan statemen dr MUI apa yg
di permasalahkan dan hal2 apa yg dianggap sesat, biar
nnt dilaporkan Akang. Trus bikin surat atau meminta
k MUI tuk tabayun, dan nanti minta k Akang Dedi
mungkin tuk mengklarifikasi hal ini. Gimana kang?
Biar kita semua berembuk tentang apa yg dituduhkan
sang mantan ini pd kita
KDM:
Kalau tidak ada halangan,  ُهّللا َء آَش ْن ِاhari
secepatnya saya akan ke Cianjur.

fitnah bernama Perdana Ahmad1. Perlihatkan juga
diktat dari Anti Jampi soal PA ini. 3. Terus harus kita
bawa soal komunitas punya kode sendiri, jadi semua
obrolan di komunitas itu hanya komunitas itulah
yang mengerti, sedangkan orang luar tidak akan
pernah memahami. Khusus untuk kasus Cianjur ini,
dia dikeluarkan karena tidak paham lalu menghasut
anggota lain. 4. Kita harus terus bergerak ke berbagai
komunitas, terutama ke masyarakat kasundaan, yang
notabene jauh lebih mengerti karena lebih banyak
yang berpikir. 5. Perlihatkan Video Akang dengan Pak
Cecep2 waktu di gunung padang, yang Pak Cecep itu
Akang kawal terus di dalam menjelaskan soal Gunung
Padang.

KDM:
Kg ttg hal ini langkah kita apa spt itu sj dulu? Dgn
Siap Mbap, bade di follow up.
mengirim surat ke MUI untuk audiensi menanggapi
fitnahan itu dr Kop HI Cab Cianjur.. Tanggapan KDZA Punten, video nya bisa didapatkan di mana / di siapa?
gmn? Takut langkah kita salah
KD:

Komentar KD 4 Okt 2012 jam 17.30:

Aya di Mbap. 6. Sindirkeun oge cara Islam teu
Itu harus ditindaklanjuti dengan menghadap pada MUI ngagogoreng batur. Kita akan menggunakan cara
setempat di Cianjur, kalau nggak salah tokoh MUI nya Rasulullah SAW yang selalu memberikan makan yahudi
yang waktu itu ketemuan. Di pendopo sama Pak Bupati. buta yang selalu memfitnah beliau.
Saha tea lah ngarana teh...Ħεύ￼ Һҽυ
Terus kalau bisa mah di Cianjur rajin mengadakan
BakSos, dari sana kita akan terus syiar.
Jadi tokoh MUI itu yang mesti kita hadapi, itu nggak
perlu Akang yang datang. Kalau Akangyang datang
nanti dianggap tidak objektif.

Jadi kita akan jauh lebih gencar lagi syiar daripada
tukang-tukang fitnah itu.

Terus kita harus buat diktat tandingan juga yang
membahas bahwa orang yang mengisukan itu bekerja
sama dengan seorang tukang fitnah bernama Perdana
Ahmad, dan dia di pecat dari HI karena membuat
ketidakseimbangan di HI. Kalau ini mah nggak bisa
dibiarkan.

Insya allah nanti masyarakat yang akan mendukung
kita

Kang Aulia Pradipta (PU):
Iya Kang. Ka MUI nya : mbah Lim.

Tapi tetep, jangan sampai terpancing emosi
Soalnya kalau kita marah terus memukul orang, kita
yang akan di pidanakan. Kita akan memberikan contoh
kesabaran pada mereka, dan kitalah yang sebenarnya
Islami, bukan mereka.

KD:

Satu hal lagi, mereka takut kebenaran terungkap, jadi
para arabi tidak laku lagi

Tah, kalau begitu saha perwakilan dari ranting Cianjur
yang bisa ke Abah Lim eta ?

Kalau masyarakat menjadi Islami, orang seperti mereka
tidak akan laku lagi. Itu adalah ancaman bagi mereka

Kang Herry:

Penjelasan Kang Budi Mulyadi ttg BakSos HIers di
Cianjur:

Muhun kang, ajengan Elim, ketua MUI anu waktos di
Pendopo tea...
Strategi dari KD:
Memang mesti ada strategi yang harus kita jalankan
untuk meng-counter ini : 1. Tanyakan pada mereka
yang sudah terkompori, apakah cara islam itu seperti
ini ? Ini penting ditanyakan pada mereka agar mereka
sedikit tersentil, dan bilang bahwa kami mau tabayun
agar tidak terjadi fitnah. 2. Perlihatkan bahwa anggota
HI yang dipecat itu terpengaruh oleh seorang tukang

Halaman 1-4

Suka dilaksanakan.. Bahkan kg aris omo buka di
rumahnya.. Terus di dpn RSU Cianjur ada terapi HI di
toko obat herbal.
Jika d SMAN 1 & SMAN 2 itu suka dilaksakan walau
sosialisasi masih kurang.
1 Perdana Akhmad (PA) adalah rekan editor yang lebih
dahulu konflik dengan komunitas LSBD HI. PA adalah
peruqyah dan DZA mengajarkan paham bahwa semua
ruqyah itu syirik.
2 Cecep Modhtar Soleh, Bupati Cianjur.
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Tanggapan HI di SMA itu masih sangat baik..

Memang bener eta teh Ħεύ￼ Һҽυ. Bahasa rumit
harus disederhanakan, tapi orang sederhana malah
Cuma kl di UNSUR karena ada Dosen di salah satu fak
berbahasa rumit. Tah, Islam teh dikuasai oleh orang
yg pernah ngobrl ajengan Elim.. Lalu mewantikan k
sederhana tapi berbahasa rumit. Jadi begitu orang
mhsnya..
rumit berbahasa sederhana, angger wae teu ngarti.
Sejauh ini tanggapn masyarakat baik2 saja
Jiga “ngimpleng” atau “Berpikir Hollographic”,
Yg masalah mah yg setelah berhubungan dan terjebak istilah ngompleng saja sudah tidak mengerti, tapi
“sok mengerti”, apalagi di bahas arti sesungguhnya
fitnahan Sang Mantan..
dari ngimpleng yaitu berpikir hollographic, wah...
KD:
jigana maranehna pasti bilang “ W0W”...bari koprol...
Ngimpleng itu yang dipergunakan adalah otak, hanya
Terus bilang juga, mereka marah ke kita karena
secara maksimal, jadi kita harus membayangkan objek
kita mengeluarkan diktat tentang sesatnya Ruqyah.
secara keseluruhan. Seperti melihat sebuah kasus, atau
Makanya mereka mencoba menjelek-jelekkan kita
alam, atau objek, atau dimensi, kebanyakan manusia
secara terus menerus. Mereka juga panik, karena
komunitas yang merapat ke kita semakin hari semakin memandang rendah akal dan otaknya sendiri. Suka
nggak pede kalau diberi sesuatu yang menurut dia itu
banyak. Semakin kita di fitnah, justru orang semakin
penasaran, dan setelah tahu, mereka akhirnya merapat rumit. Akhirnya pasrah dan di sederhanakan, tapi jadi
mentok, dan ajak-ajak orang lain buat mentok juga
ke kita dengan sukarela dan tanpa paksaan. Merapat
seperti mereka. Jadi wae urang we mundur pisan.
karena muncul dari kesadaran. Buku kesadaran juga
tolong perlihatkan pada mereka.
Awal nya berasal dari Al-Qur’an. Dengan bahasa nya

yang luar biasa menyuruh kita untuk “ngimpleng”
atau “berpikir hollographic” atau berpikir secara
menyeluruh tanpa melepaskan sedikitpun unsur
Terus terang, Akang sendiri sudah males baca itu yang
terkecil, ternyata bisa menemukan link atau benang
aneh-aneh, mungkin sudah lewat masa nya. Sekarang
merah jauh ke belakang. Kalau berpikir hollographic
wayah na, dilanjut ku sadayana, karena kalau Akang
otomatis kita akan mencari awal dan akar, mulai
harus mengurusi hal seperti ini, maka si PA itu berhasil
dari benda maupun permasalahan. Ngimpleng
menghambat kemajuan kita.
berdasarkan kata adalah “membayangkan”. Berarti kita
membayangkan di dalam otak objek yang dituju, lalu
9 Oktober 21.20
otak mulai membongkar itu objek secara imajiner, dan
Kang SetBud
itu akan membantu otak untuk mengaktifkan blueprint
Tadi sempet diskusi santai sebentar pas di masjid sama di alam bawah sadar yang ternyata sudah terisi oleh
berbagai macam memory jutaan terabyte yang masih
ustadz Unang1 (yg mau buat penelitian tentang HI).
tertutup oleh KLAD.
“Ari Kang Dicky kenging info2 eta teh timana ari sanes
Darisana pula, otak kita akan mulai terhubung dengan
tina ngimpleng?”
THRELL, lalu menelusuri rekaman kejadian. Makanya
“Ti al-Qur’an Tadz. Sadaya anu disampaikan Kang
firman Allah SWT pun mengatakan “Demi Waktu”,
Dicky hasil ngabedah al-Qur’an”
karena waktu adalah sesuatu yang harus kita bongkar.
“Naha tiasa kitu?”
Tah, anu kieu lamun dijelaskeun ka bahasa Kyai moal
“Tah eta bentena Kang Dicky sareng abdi. Kang Dicky ngartieun
mah memperlakukan al-Qur’an sebagai Wahyu Alloh,
10 Oktober 12 jam 07.39
ari abdi mah ngan saukur Kitabulloh. Janten wae
mentok teu kenging nanaon ti al-Qur’an teh”
Kang Wilman:
Masyarakat yang terjebak fitnahan itulah yang kita
garap.

** langsung jempling
Padahal mah teu maksud nyindir :D
Eh, itu mah bukan info dari Akang.
Pemahaman ngasal saya pribadi itu mah :D

Barusan Ustaz Cecep2 Sekretaris Bagian Pengkajian
MUI cianjur nelpon meminta sy mengajarkan teknis
penafsiran + bahasa ARBHIINA X_X. Terutama terkait
ayat2 yg bermuatan sejarah kenabian, teknologi dan
pengetahuan. Heuheu abdi ge belajar ka mbap.

Perlu konfirmasi heula ka Akang.
KD:
1 Sepertinya Alm Ustadz Unang Shobandi, anggota
Komisi Pengkajian dan Pengembangan MUI Kab
Cianjur.

2 Alm Ustadz Tjetjep Saefuddin, anggota Komisi
Pengkajian dan Pengembangan MUI Cianjur. Beliau
adalah yang mengkaji pelaporan paham LSBD HI di
Cianjur dan penulis lampiran Surat Rekomendasi MUI
Kab Cianjur tentang paham LSBD HI.
Halaman 1-5

Khusus kalangan terbatas untuk pengkajian paham diduga menyimpang DZA di LSBD HI/LTLM.

10 Oktober 12 - Tebet via K’Jody:
KD:
» Setelah Bangsa LEMURIAN membuat DORPHAL
planet bumi ini aman dr bencana alam alias tidak
pernah ada bencana,namun BHALLAMIN membuat
alat ANTI DORPHAL di sekitar DORPHAL agar
DORPHAL tdk bekerja. Bencana sengaja dibuat dgn
tujuan utk memberi tekanan pd negara yg diberi
bantuan bencana. Alat ANTI DORPHAL ini adalah
pengembangan dari ide senjata HAARP yg dimiliki
BHALLAMIN. Alat anti DORPHAL inilah yg bbrp
wkt yg lalu sempat hancur setelah terkena efek GENTE
yg dibunyikan dgn irama tertentu di Gn.PADRANG
sehingga menimbulkan sedikit gempa dgn skala sekitar
5SR.
» Yogyakarta dan sekitarnya banyak didirikan candi
dgn tujuan utk mengcover/menutupi DORPHAL
yg berada di bawahnya...gempa yg pernah terjadi
di Yogya bbrp thn yg lalu adalah gempa buatan
BHALLAMIN. Namun rencana gempa susulan berhasil
digagalkan oleh KD dgn menanam alat anti gempa
khusus seperti DORPHAL sebesar jari kelingking utk
mengantisipasinya.

Dan dimanfaatkan utk “menanam” DORPHALL atau
sebaliknya antiDORPHALnya oleh BHALLAMIN.
Itu juga yg mmbuktikan knp banyak Empu2 (pembuat
keris hebat) banyak dr sana. Krn pd jaman itu mrk bisa
akses ke KRAIMAN atau KWnya
salah satu teknis para Empu2 tsb mengolah senjata
dr KRAIMAN tsb adalah dgn menggunakan darah
manusia krn dlm darah manusia banyak mengandung
listrik yg bisa dimanfaatkan utk membuat senjata dr
KRAIMAN tsb

19 Sept 2012 :
KD di Group LAG jam 10.04 sd 20.15
GOGONIT jauh lebih stabil dan aman daripaa
CLUSTONIT. GOGONIT tidak mengandung radiasi
merusak, sedangkan CLUSTONIT mengeluarkan
radiasi seperti nuclear. GOGONIT khusus untuk
pengadaan sumber energy ramah lingkungan,
sedangkan CLUSTONIT banyak dipakai sebagai
senjata, tapi kadang dipakai juga sebagai sumber energy
untuk pesawat ruang angkasa antar Galaxy.

Sumber GOGONIT dan CLUSTONIT tidak ada
di ARDH GRUMMA , itu ada di GOGOMA dan
» Setiap DORPHAL yg ditanam di ARDH GRUMMA
CLANNAZTAAR. Kalau GOGONIT di GOGOMA
ini terkoneksi lgsg dgn detektor khusus di Planet
dan CLUSTONIT di CLANNAZTAAR. Itu sangat
LEMURIAN di gugusan ORKADAR sehingga
jauh dari ARDH GRUMMA. Kalau ETHEPHAKA itu
apabila BHALLAMIN atau siapapun ada yg berhasil
untuk semua Galaxy, bukan hanya ARDH GRUMMA
menghancurkan DORPHAL maka hal tsb akan
saja. Pengembangan unsur seperti parafin ya silahkan
membuat Bangsa LEMURIAN mendatangi kembali
saja, Ħεύ￼ Һҽυ yang jelas itu tidak akan bisa
ARDH GRUMMA dan membasmi manusia tsb.
digunakan untuk bahan bakar pesawat ruang angkasa.
» BHALLAMIN1 bukanlah termasuk ke dlm golongan
Sifat GOGONIT dan CLUSTONIT itu berbeda. Sangat
“Mereka yg diberi tangguh”...suatu saat dia akan mati
cocok untuk mesin tertentu saja, dan dibuat secara
dan penerusnya tdk ada yg sehebat dan secerdas dirinya
khusus
krn hanya mampu mencapai kemampuan 5% saja...
kemungkinan di masa inilah nanti Islam akan kembali Energy selain minyak fosil memang ada dan banyak,
mengalami masa kejayaan yg  هَّللا َءآَش ْن ِاakan salah satu nya. Adalah Nuke.
muncul dr komunitas HI.
Nuke itu Nuclear, istilah pasar gelap <=-P=DHeu<=» Selain SDARTA GAUTAMA ada juga beberapa raja
dr kalangan 2,5% yg dibawa ke Planet LEMURIAN
di Gugusan ORKADAR dan menjadi warga negara
di Planet LEMURIAN yg tentu saja mereka jg hrs
melewati proses KLANOR (ganti cassing) dgn
kemampuan minimal 40% utk bisa menjalani proses
KLANOR tsb.

P=DHeu<=-P=DHeu<=-P=D

Atau kalau istilah lainnya Mushroom <=-P=DHeu<=P=DHeu<=-P=DHeu<=-P=D
K’Budi Alamsyah:

Btw, tentang gogonit, infonya ada yang namanya
Bob Lazar, dia dulunya neliti substance X di area 51,
karakteristiknya seperti uranium, tapi lebih baik lagi
Via Kang Yoli:
karena tidak ada radiasi, massa jenisnya lebih berat tapi
candi2 di Jogja itu utk menutupi lubang2 gua dibwhnya. lebih bersih.
Lubang itu banyak sekali dan saling menyambung.
Bob lazar ini uruh me- reverse engineering si substance
Gua2 itu peninggalan bangsa KRAIRON.
X ini, tapi belum pernah ketemu barangnya langsung.
Pas dia bocorin ke media tentang kegiatan di area
51, semua catatan tentang dirinya dihapus, dari no.
1 BHALLAMIN adalah Raja Atlantis yang memiliki
Jaminan sosial sampe gelar doktoral bidang fisika dari
dendam kesumat terhadap Bangsa Atlantis.
MIT.
BHALLAMIN menurut DZA pernah datang ke Bali.
Halaman 1-6
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Dia berpesan, setiap ada info vital dari pemerintah AS
yang bocor, akan muncul mis- informasi2 mengenai
berita tersebut
KD:
Itu bukan mirip GOGONIT, itu memang GOGONIT
sisa dari energy DORPHAL yang rusak. Semua
informasi soal GOGONIT pasti akan dihilangkan.
Tsunami aceh itu HAARP yang menggunakan Nuke.
DORPHAL ada di tiap gunung yang besar sebagai
sarana penguat molekular tanah. Energy penggerak
nano tech DORPHAL adalah GOGONIT, itu pun
sangat kecil, paling sebesar batang korek api, meskipun
ada bungkus atau casing yang cukup besar, tapi
kesemuanya masih terlihat seperti gumpalan batuan
aneh yang di dalamnya mengeluarkan cahaya.
22.32
Tadi di daulat ngadongeng di forum na Pak Cahyana
: Heuheuheu...hapunten kumawantun ngadongeng
didieu, ngeunaan patarosan ti Kang CA. Saleres na
mah Bangsa Atlant teh masih sakaturunan ti Bangsa
Lemuria. Dongeng na teh kieu, kapungkur nuju Bangsa
Lemuria ngabeberes kaum 2,5%, aranjeuna nga-clone
Bangsa Atlant ti DNA Lemurian kanggo ngabantos
nga bina kaum 2,5% ieu. Anu di maksad kaum 2,5%
teh, nyaeta kaum anu akselerasi sel mythocondria na
ngan saukur ngahasilkeun kamampuan 2,5%, kumargi
dilimpudan ku anu namina KLAD. KLAD teh nyaeta
membran luar di sel Mythocondria, anu ngahambat
akselerasi sel. Sakedahna urang tiasa akselerasi 100%,
ieu ngan sa ukur 2,5%. Sa atos rebuan tauh nga bantos
bangsa Lemuria nga didik kaum 2,5%, pimpinan
kaum Atlant anu namina BHALLAMIN, ngabalelo,
misahkeun sareng kaum Lemuria, ka hiji tempat anu
ayeuna katelah na Benua Atlant, di tengah laut Atlant
oge, sanes di pasific. Benua na ka telah Atlantis, laut
na ka telah Atlantik. Saparantos tugas kaum Lemurian
rengse di ARDH GRUMMA ( Planet Bumi ) aranjeuna
mulih ka Gugusan ORKADAR, masih di Galaxy urang
keneh. Nami Planet na LEMURIAN, sami sareng
nami Bangsa na. Sa atos dikantunkeun ku Bangsa
Lemuria, wilayah urang dikuasai atanapi digeugeuh ku
Bangsa Atlant. Kitu tah dongeng na teh. Matak upami
aya sangkaan yen urang Atlantis, wajar wae eta mah.
Perkawis Poseidon tea, anu sebutan neneh na Neptunus,
ka telah Dewa Laut Bangsa Yunani - Lambheka, saleres
na nami ti anu ditugaskeun ngajagi ABANESS sareng
kasaimbangan. laut sa dunya. Saleres na anjeuna urang
Lemurian, namina PHASADAIAN NAPTANEPHUS.
Upami di tarjamahkeun yen eta ti na Pasundan oge
teu lepat, kumargi hartos na “kamakmuran”, janten
upami aya kayakinan yen poseidon the pasundan, sim
kuring mah nampi pisan, kumargi hartos di na bahasa
Lemurian na mah sami. <=-P=DHeu<=-P=DHeu<=P=DHeu<=-P=D

PHASADAIAN = Poseidon = Pasundan =
Kemakmuran
PHASADAIAN NAPTANEPHUS ini adalah nama
seorang Lémurian yang ditugaskan menjaga ABANÉSS
dan keseimbangan laut sedunia.

24 Oktober 2012 jam 12.32
Akang teh mau bikin : dicky zainal.com, buat meng
counter semua isyu aneh. Isi na semua kegiatan Akang,
di link ke Hikmatul Iman. Soal na begitu buka nama
Akang, langsung anu kaluar anu aneh.
Jadi web site resmi, tanpa bisa di komentari.
Lamun tiasa dual language.
Kalau bisa secepatnya kita buat content, mulai dari :
Home, Book, Action, dsb. Termasuk video. Nanti biar
di hit semua anggota, kalau banyak yang nge- hit, biasa
nya naik ke peringkat pertama, bakalan menutup yang
aneh-aneh itu.
K’Luthfie:
Sudah diamankan sama kang setiabudi domainnya,
servernya insya Allah punya kang setiabudi (lebih aman
daripada sewa hosting di server orang). Lg nunggu
install wordpress engine + resolve dns.

25 Okt 2012 jam 10.55
KD:
Ari domain kanggo www.dickyzainal.com tea masih di
Budi ?
Atau di saha ?
Atau mesti ngadamel deui ?
K’SetBud:
Atos di budi.
Nuju didamel heula website nganggo wordpress.
Whois domain nganggo private setting. Janten teu tiasa
dilacak pemilik sareng kontak domain.
KD:
Si(y) anu di multiply bade diicalkeun

25 Okt 2012
Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu
yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan
daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada
keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki
dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada
Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya
kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah)
hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu
menjaga dan mengawasi kamu.

Halaman 1-7

Khusus kalangan terbatas untuk pengkajian paham diduga menyimpang DZA di LSBD HI/LTLM.

1-4. Kloning Nabi Adam
1. Allah swt mengajari Nabi Adam
kloning.
2. Nabi Adam mengembangkan kloning
dengan sampelnya Siti Hawa.

K’Asbud:

Nuju ngaos qs An Nisa ayat 1 “dan daripadanya Allah
menciptakan istrinya”

1) Bila dikatakan Gogonit adl Sumber Energi, apakah
Energy yg terkandung.nya dapat habis? Seperti hal.nya
BBM atau Listrik dr Baterai.
2) Mengenai Anti.Gravitasi, Apakah Gravitasi=Medan
Magnet Bumi? Apakah Prinsip.nya sama seperti Prinsip
Kerja 2 Kutub (Utara & Selatan) pada Medan Magnet?

Kalau saya perhatikan disitu Alloh mencitakan Istrinya
(Hawa) dengan bahasa holako yang artinya pencitaan
tanpa campur tangan manusia

Bila diperhatikan pada Gravitasi, Semua benda
(termasuk yg non-logam (kayu,air,dsb) dapat tertarik
pada pusat/inti bumi, beda hal.nya dgn Magnet yg
hanya mampu menarik benda berbahan logam (besi).
Apa yg menyebabkan perbedaan ini?

25 Okt 2012 jam 12.08

3) Seperti bagaimana Prinsip kerja “Panas Berputar”
itu?

KD:

KD:

Memang anu ngajarkeun clone apanan Allah SWT,
terus ku Adam AS dikembangkeun, matakna sample
clone nyaeta Siti Hawa.

Gogonit memang mengenal habis, tapi sebesar ujung
korek api saja itu mampu menggerakan pesawat ruang
angkasa dengan diameter 2-3 mil. Dan bisa dipakai
minimal 10.000 tahun. Itupun kalau dipakai setiap hari
24 jam hitungan planet bumi. Prinsip anti gravitasi
menggunakan sistem gelombang magnetik molekular
yang berbeda seperti gelombang magnetik besi.
Maka oleh sebab itu dibutuhkan panas yang berputar
berlawanan dengan arah jarum jam, seperti magma itu
adalah panas yang berputar pula.

28 Okt 2012 jam 13.46
KD
Pernah dengar tentang Bob Lazar ?
Itu seorang ilmuwan yang pernah bekerja di Area 51,
yang meneliti tentang Anti Gravitasi dan Ellement 115.
Ternyata beliau meneliti salah satu Ellement Pesawat
rung angkasa Alien yang jatuh dan menemukan sebuah
sumber energy yang berasal dari Gogonit ( Arkhytirema
2A ). Dan dia bersaksi bahwa sumber energy tersebut
tidak ada di Planet Bumi. Dia sendiri tidak pernah
bisa mengembangkan sumber energy tersebut, karena
tidak di mengerti nya. Sumber energy atau Gogonit itu,
beliau sebut dengan Ellement 115. Bahasan kita sudah
jauh, pada Gogonit dan Clustonit. Namun Gogonit atau
batuan sumber energy yang dihasilkan Planet Gogoma,
memang tidak mengeluerkan radiasi yang berbahaya
bagi manusia dan lingkungan, itu pula kesaksian dari
Bob Lazar yang berdasarkan berita diketemukan tewas
dengan “one single shot directly at the head”. Sangat
berbeda dengan Clustonit, bahan sumber energy
ini mengeluarkan radiasi yang sangat mirip nuclear,
sehingga oleh “Empat Bangsa Besar” sering dipakai
sebagai senjata penghancur.

Copas dari LÉMURIAN ARDH GRUMMA :

KD @30 Okt 12 jam 20.46:
SUNDA itu singkatan dari :
Sauyunan Urang Neda Dawuhan Agung. Itu kalau
diartikan dalam bahasa Indonesia : Bersama-sama
kita menerima perintah dari Sang Maha Pencipta. Itu
adalah sebuah nama dimana kita di tuntut untuk selalu
beribadah.
Copas BBG LÉMURIAN ARDH GRUMMA

K’Bhakti 31 Okt 12 jam 19.03
Sdh sifatny org Sunda.. Mengalah ?

KD @ 1 Nov 12 jam 08.41:

Itu karena menghindari konflik, dan lebih banyak
ke pencarian akhirat. Jadi, kalau lebih baik mereka
Makanya Ellement 115 ini tidak bisa dikembangkan
menyingkir, maka akan segera menyingkir. Mengalah,
atau diperbanyak. Ellement 115 atau Gogonit ini, sangat
seperti begitu juga di pemerintahan. Jarang sekali
tepat untuk membuat anti gravitasi, karena sifat “panas
urang sunda masuk ke puncak pimpinan tertinggi, itu
berputar” nya sangat cocok untuk menyamakan dengan
karena di dalam blue print alam bawah sadarnya sudah
frekwensi medan magnetik planet manapun di Galaxy
tertanam “rasa mengalah”. Maka, lebih banyak yang
manapun juga.
memilih action langsung di masyarakat, tanpa beban.
Bli Wayan (anggota AI):
Tanpa tanda jasa, tanpa terkenal, tanpa status pahlawan,
tanpa diikuti wartawan dan sebagainya. Sama sekali
Punten Mbap, mau tanya:
tidak ada mercusuar. Semuanya hanya melaksanakan “
Dawuhan Agung “

Halaman 1-8

Mushaf KDZA GRAZDAVODA DRENTAGA — Bagian 1

2 Nov 12 jam 19.38 from BBG LAG
Hampir semua peneliti UFO mati terbunuh
Dibunuh. Mereka ingin menguasai teknologi sendirian.
Kesulitan mereka, tidak pernah bisa mengembangkan
sumber energy pesawat. Untuk membentuk ant
gravitasi mereka membutuhkan ellement 115 yang
bahan dasarnya dari gogonit, belum harus membuat
tumbukan energy pembuat portal. Asal tahu saja,
percobaan pembunuhan pada Akang juga pernah
terjadi. Seperti mobil dipasangi bom, dan meledak
ketika di start, seperti di film. <=-P=DHeu<=P=DHeu<=-P=DHeu<=-P=D
Sampai saat ini, hanya beberapa pesawat yang sudah
pernah dibuat, dan masih pakai tiga mesin anti gravity
di dawahnya. Salah satu contohnya HAUNEBU itu.
Dan ilmuwan yang membuatnya membelot ke Amerika
dari Jerman. Sebetulnya banyak sekali ilmuwan
jerman yang membelot seperti ini pada masa NAZI.
Sampai sekarang juga sih <=-P=DHeu<=-P=DHeu<=P=DHeu<=-P=D

1. Ada dua makhluk cahaya dengan casing
manusia (Harut Marut) mengajarkan
sihir ke manusia.
2. Makhluk cahaya punya banyak nama,
salah satunya malaikat.
3. Makhluk cahaya GABRELLA (Jibril) bisa
membuka blueprint, memasang implan
praglaxirta.
4. Makhluk cahaya akan membuat sendiri
casing tubuh dalam setiap misinya.
Jika berganti misi, maka membuat lagi
casing baru.
5. Dalam hadits populer yang
menceritakan jibril datang menemui
rasul, waktu itu jibril menggunakan
casing dewasa.

KD 3 Nov 12 Jam 16.36 LAG

Waktu itu di Babylonia dan sekitarnya tengah mewabah
ilmu sihir, yaitu sebuah ilmu untuk memanipulasi otak
dan merubah segala macam fungsi di otak. Ada yang
menggunakan energy, dengan cara mengakselerasi
menggunakan auto sugesti ke alam bawah sadar
agar akselerasi sel termanipulasi oleh otak dengan
KD 3 Nov 12 jam 14.32 LSBD HI
nada dan getaran bacaan secara berulang-ulang, dan
ada juga dengan pertolongan jin, tapi kebanyakan
Memang mereka panik, terutama waktu kesadaran
masyarakat mulai kita munculkan, dan semakin meluas. menggunakan cara kedua itu. Jadi kalau otak manusia
itu di manipulasi pada bagian keseimbangan, maka
Ini dianggap bahaya laten bagi mereka. Makanya
BHALLAMIN mulai menggerakan “masyarakat radikal dia akan lumpuh. Apabila di manipulasi di bagian
amygdala, maka dia akan menjadi agresif dan selalu
tidak cerdas” untuk bereaksi keras. Tapi sebetulnya
maunya berantem melulu, sehingga suami istri bisa
mereka yang akan terlihat buruk.
cerai oleh hal sepele. Sampai di utus dua mahluk dari
Gerakan mereka bakal mentok dimana-mana.
golongan cahaya untuk mengajarkan segala bentuk
Sementara ini memang bikin panik, tapi justru
dan jenis ilmu sihir itu, agar mampu untuk melawan
masyarakat akan melihat, bahwa mereka itu hanya bisa ilmu sihir yang sudah beredar di masyarakat. Dua
meributkan sebuah novel, karena itu gampang banget, mahluk cahaya ini membuat casing berbentuk manusia,
daripada mengurusi masyarakat yang jelas-jelas wajib
dengan memanfaatkan ARDHRANK. Sehingga mampu
dibantu. Kasihan itu judtru nanti mereka itu.
membuat perwujudan diri sebagai manusia yang utuh.
Nanti akan muncul wacana dan cemoohan buat
KDM:
mereka.
Mbap, bagaimanakah / apakah cara yang digunakan
Apa yang kita lakukan akan dibandingkan dengan
dua makhluk cahaya dalam mengatasi ilmu sihir yg
mereka
sudah mewabah tsb?
Karunya ka maranehna
Dua, apakah semua mahluk cahaya bisa membuat
Buat besok, karena sudah diumumkan oleh Kang Uci,
sekalian saja diumumkan ke anggota yang lain. Keun
wae lah aya mata-mata oge.

casing berbentuk manusia dengan memanfaatkan
ARDHRANK, ataukah hanya makhluk cahaya tertentu
saja?

Copas Mbu:

KD:

Ngobrol2 Produktif dgn kang Dicky.

Mahluk cahaya mengajarkan pada beberapa tokoh
masyarakat yang baik dan berbakat untuk bisa
menggunakan sihir dalam rangka mengatasi sihir. Yang
mereka ajarkan adalah sihir tingkat tinggi, dimana
yang digunakan adalah akselerasi sel mythocondria
yang sudah di modifikasi dengan cara menurunkan
KLAD manusia terpilih tersebut, sehingga mampu
mengakselerasi sampai batas sangat besar. Namun,
itupun dibantu oleh semacam peralatan khusus anti

Ngobrolin tentang ‘Lemurian dan Aplikasi untuk
Kehidupan Zaman Sekarang’ di hari Minggu, tgl 4
Nov, jam 11.00 - 15.00 (atau sampai seselesainya :) ) di
9Square, Jl. Sulanjana 9, Bandung.

1-5. Makhluk Cahaya

Halaman 1-9

Khusus kalangan terbatas untuk pengkajian paham diduga menyimpang DZA di LSBD HI/LTLM.

KLAD temporer. Setiap mahluk cahaya bisa membuat
casing dari ARDHRANK, hanya mereka mah tidak
akan jalan kalau tidak diperintah Sang Maha Kuasa

Copas dari LÉMURIAN ARDH GRUMMA

KDM:

KDM:

Punten nanya lagi Mbap:

Punten Mbap, untuk pertanyaan no 3 di atas: “Di akhir
tugasnya, apakah makhluk cahaya yang mewujud
menjadi manusia (sebagai Harut Marut?) kembali
berubah menjadi makhluk cahaya ataukah tetap sebagai
manusia (Harut Marut)?”

(1) Berapa % KLAD yang diturunkan oleh makhluk
cahaya pada tokoh masyarakat yang baik & berbakat?
(2) Apakah nama peralatan khusus anti KLAD
temporer yang digunakan makhluk cahaya? Apakah
memungkinkan saat ini untuk membuat teknologi tsb?
Serta bagaimana cara kerja alatnya?

jam 16.42:

Ataukah Harut Marut masih “bertugas” sampai saat ini?
KD :

Setelah tugas selesai mengajarkan ilmu sihir, mereka
kembali jadi mahluk cahaya tanpa casing manusia, tapi
Sebetulnya yang namanya ARDHRANK itu adalah lima melakukan tugas di tempat lain, dengan casing yang
unsur alam yang tergabung dalam bahan pembentukan berbeda.
manusia. Bisa dibuat fisik lengkap asal tahu caranya
Kang Budi A:
dan punya energy cukup. Mahluk cahaya itu dikenal
juga dengan banyak istilah. KLAD yang di reduksi oleh Maap Kang, Harut dan Marut pada saat bertugas
mengajarkan “sihir” menggunakan casing wanita atau
dua mahluk cahaya itu sampai 40%, hanya temporer
pria ??
dengan peralatan khusus yang bernama KLADRHA
atau penyinar Klad. Itu nanotech khusus yang dibuat
Kang Bhakti:
bagi para “pelawan”.
ApakAh hArut marut dihukum krn melAkukAn
Punten ada pertanyaan lanjutan, Mbap:
kelAlaian setelAAh melakukan tugAsny ? Sprt yg ditulis
(1) Apakah manusia yang berasal dari makhluk cahaya dikitab kArangAn ulama
tsb mempunyai energi 100%?
Klo gk sAlAh krn mabuk, zinA n membunuh

KD jam 22.13:

(2) Apakah ilmu2 yg dimiliki oleh makhluk cahaya
(hingga bisa membuat nanotech & mengajarkan sihir)
diajarkan langsung oleh Sang Pencipta?
(3) Di akhir tugasnya, apakah makhluk cahaya ini
kembali berubah menjadi makhluk cahaya ataukah
tetap sebagai manusia?

KD 5 November jam 11.34:
Mahluk cahaya itu banyak nama, salah satu nama
untuk mereka adalah Malaikat. Mereka hanya
menurut perintah Allah SWT saja, tiap jenis mahluk
cahaya punya keahlian masing-masing. Contohnya
GABRELLA, dia punya keahlian untuk membuka
blueprint, menyampaikan frekuensi Sang Maha
Pencipta pada manusia yang memenuhi syarat, dan
memberikan codec nya sekalian. Bisa juga memasang
implan Praglaxirta untuk membuka portal ruang dan
waktu. Kemampuan mereka di atur oleh Sang Maha
Pencipta, dan dibuat ada spec masing-masing. Karena
mereka itu energy, maka tidak bisa dibandingkan
dengan kemampuan manusia, karena tidak terikat
dengan akselerasi sel. Tapi ada yang namanya Bangsa
URLNA, itu jenis manusia yang bisa ganti-ganti casing.
Nanti, nyetir dulu..
Kalau mahluk cahaya mah tidak ada masa akhir tugas
atau pensiun, mereka akan selalu bertugas sesuai
dengan keahlian masing-masing.
Halaman 1-10

KD jam 18.50:
Nggak ada cerita kalau mereka dihukum. Biasanya
kalau mahluk cahaya menggunakan casing berupa
manusia, suka tidak jelas jenis kelaminnya, laki-laki
bukan perempuan juga bukan.
Lain dengan bangsa URLNA
Kang Thego:
Wkt menjadi manusia apakah mereka punya hawa
nafsu layaknya manusia sebenarnya seperti mencintai
dn dicintai dn menikah dan memiliki keturunan dgn
bagsa manusia kang?
KDM:
@Kang Thego: jika mencermati kalimat:
“...Biasanya kalau mahluk cahaya menggunakan casing
berupa manusia, suka tidak jelas jenis kelaminnya, lakilaki bukan perempuan juga bukan.”
“Setelah tugas selesai mengajarkan ilmu sihir, mereka
kembali jadi mahluk cahaya tanpa casing manusia, tapi
melakukan tugas di tempat lain, dengan casing yang
berbeda.”
“Kalau mahluk cahaya mah tidak ada masa akhir
tugas atau pensiun, mereka akan selalu bertugas sesuai
dengan keahlian masing-masing.”

Mushaf KDZA GRAZDAVODA DRENTAGA — Bagian 1

Sepertinya mereka tidak menikah & memiliki
keturunan.
Ibaratnya: setelah satu tugas berakhir, ganti chasing,
lalu mendapat tugas baru, begitu seterusnya.
Jadi, tidak ada waktu buat cinta2an :)
Serta tidak memiliki nafsu
*analisa asal2an* :D

*perihal undangan HIW ke MUI*
KD:
dicuekin aja, nggak usah ditanggapin, dan tidak perlu di
komentari.
Tidak perlu kita pusing oleh ulah mereka. Jadi biarin aja
lah.
Mereka hanya bisa ngeributin sebuah novel, tanpa bisa
berbuat apapun di masyarakat

Saya teringat ada beberapa riwayat (hadis) yang
menyatakan bahwa Rasulullah saw didatangi seseorang, Itu sengaja agar kita panas, dan situasi menjadi panas.
lalu orang tsb bertanya ttg keislaman.
Itu yang mereka mau, nanti kita akan di adu domba
dengan organisasi lain, termasuk di MUI. Jadi nggak
Saat sahabat bertanya: “Siapakah dia wahai Rasulullah?”
perlu kita menanggapi secara serius. Paling kalau
Rasulullah saw menjawab: “Dia adalah Malaikat Jibril” mau tanggapi secara main-main, misalnya seperti
tadi, “ngeributin novel jauh lebih gampang daripada
CMIIW
membuat karya nyata di umat”.
Kang Budi Alamsyah:
Mereka tahu soalnya, kita nggak akan bereaksi seperti
Kang Dedi, casingnya dari kecil atau langsung wujud
organisasi lain. Makanya mereka penasaran terus.
dewasa ya ?
Biarkan saja
Dan siapa yg membuat casing tsbt ?
Dimana-mana, mereka terpojok, karena kita tidak
KDM:
tanggapi. Dan kalau di tanggapi pun, akan memojokan
Jika menelaah kejadian Malaikat Jibril saat mendatangi mereka.
Rasulullah saw sepertinya langsung dewasa.
Ħεύ￼ Һҽυ yang kita kasihan itu justru nanti

Yang membuat chasingnya makhluk cahaya tsb, setelah mereka yang merecoki. Kalau kita opini-kan bahwa
mereka itu lebih suka meributkan sebuah novel dari
mendapat tugas dari Sang Maha Pencipta.
pada membuat karya nyata di umat, itu sudah sangat
*analisa asal2an lagi* :D
menjatuhkan mereka. Nanti kalau kita bawa juga novel
Dan Brown, bisa lebih malu lagi mereka. Mereka itu
KD 6 Nov 2012 jam 06.54
ribut, karena mereka yakin bahwa novel itu benar. Ħεύ
Betul, casing nya langsung besar, nggak perlu
￼Һҽυ teu nyalaladar pisan.
pengembangan dari kecil, soalnya membuat
12 Nov 2012 jam 11.15
casing langsung besar juga sebetulnya tidak sulit
dengan modal energy besar mah. Sifat organik bisa
dikembangkan secara rapidly, jadi seperti bikin
1-7. Origom
manequin, cuma ini dengan bahan ARDHRANK.
1. Bahas kelahiran rasul di tahun
Mereka tidak akan bisa melakukan hal yang biasa
origom.
dilakukan manusia untuk bersenang-senang, karena
2. Adhama (Nabi Adam) pertama ke bumi
casing yang mereka buat hanya untuk alat penyampai
langsung membuat reaktor nuklir.
atau bisa dikatakan alat penyamar saja, jadi biasanya
3. Hawra (Siti Hawa) tenaga dalamnya
nggak jelas laki atau perempuannya. Lagian waktu
naik dari 70% ke 93,2% dengan sering
bikin, casing itu tidak sesempurna kita yang memang
khuld (setubuh). Mampu melahirkan
dibentuk sebagaimana mestinya, hanya di campur
kembar 4 atau kembar 5 dengan santai.
KLAD saja.
KDM
Kang Ryu:

@Mbap, punten tumaros:

Jd tidak ada, maaf “kelaminnya” ?:D

1 ORIGOM = 5.125 tahun 236 hari.

KD:

Rasulullah lahir tanggal 874 OREEVA, Tahun
17.578.837.644,56 ZANUURA

Tidak ada

1-6. Hikmatul Iman Watch (HIW)
1. Abaikan HIW.

8 Nov 2012 jam 12.14

1 tahun ZANUURA sebanding dengan berapa tahun
ORIGOM Galaksi LAGRAVÉN ?
Pada berapa ORIGOM kah tahun baru di ZANUURA
terjadi?
Halaman 1-11

Khusus kalangan terbatas untuk pengkajian paham diduga menyimpang DZA di LSBD HI/LTLM.

Apakah pergantian tahun di ZANUURA juga
menimbulkan fluktuasi énergi?

Makanya nanti akan muncul gerakan baru, yang
namanya gerakan tubuh ORIGOM.

KD jam 11.50:

22 Nov 12

Pertanyaan AA : Kang kalau dragon ball itu bolanya
dalam perspektif lemuria apa kang.

Téh Raihana:

Jawabannya :
Kalau bola naga Dragon Ball itu bola untuk meminta
berbagai macam permintaan. Itu adalah alat telleport
yang mengakses langsung ke gudang kebutuhan di
Planet Lemurian. Alatnya berupa teknologi receiver
telleport bernama RAPUDA. Terus kalau ada yang
mati dan dihidupkan lagi, berarti data base orang itu
termasuk DNA bank nya di rekonstruksi ulang.

Mbap alam semesta ιηι kan terbentuk dari alma’
(air), kenapa di planet ARDH GRUMMA ada tanah,
Bagaimana proses terbentuk nya, Dari air menjadi
tanah?... Apakah ada teknologi tertentu yg bagian dari
granuma yg membuat tanah? Ato bagaimana proses nya
Mbap?

KDM jam 07.03
Copas penjelasan KD tentang enam tahap penciptaan
alam semesta:

Hitungan ZANUURA berbeda dengan hitungan
ORIGOM karena aturan main nya juga beda. ORIGOM (1) Ada (+) & (-)
hanya berlaku di Galaxy LAGRAVÈN.
(2) Membentuk unsur2 gas
Jadi kalau di perbandingkan bakalan lieur. Lagipula
(3) Gas mengalami proses pemadatan
kalau misalkan bisa menghitungnya Ħεύ￼ Һҽυ
(4) Bigbang - terbentuk ZANUURA
keur naon tah, da batur mah moal ngartieun
Ini juga kalau diceritakan diluar bakal mengundang
fitnah yang jauh lebih besar, karena masalah eksistensi
yang akan sangat mengganggu mereka yang sudah di
titik aman.

QS:21:30

Tapi kalau mau juga boleh, perhitungan OREEVA dan
perhitungan ZANUURA. Masalah na...Ħεύ￼ Һҽυ
siap teu ?

(5) Proses terbentuknya galaksi & tata surya

Via KY @jam 13.25

LANGIT DAN BUMI ITU KEDUANYA DAHULU
ADALAH SUATU YANG PADU, kemudian Kami
pisahkan antara keduanya.
QS:85:1
Demi langit yang mempunyai gugusan bintang

(6) Proses GRANUMA
ZULLA VESI itu senjata kaum LÉMURIAN yg dapat
QS:2:164
ditembakkan -spt KRUDANK-. Berteknologi nanotech.
ALAAH TURUNKAN DARI LANGIT BERUPA AIR,
Efeknya memendarkan molekular, bahkan KRAIMAN
lalu DENGAN AIR ITU DIA HIDUPKAN BUMI
sekalipun.
sesudah mati (kering) -nya dan Dia sebarkan di bumi
Pertama kali ketika ADHAMA diturunkan di bumi ini itu segala jenis HEWAN, dan PENGISARAN ANGIN
adalah membuat reaktor nuklir.
DAN AWAN yang dikendalikan antara langit dan
bumi;

KD 21 Nov 12 jam 19.06

Sebetulnya nanti disana kita akan melihat perubahan
tahun galaxy secara kasat mata. Akan terlihat
pergerakan energy nya dengan jelas kalau mengikuti
arahan Akang. Dan, kalau mencari untung dan rugi,
dengan istilah halus nya “apa manfaat” dan peristiwa
ORIGOM itu pada tubuh kita, energy alam disana
karena ada 5 DORPHALL di Uluwatu, maka akan bisa
ipergunakan untuk meng-akselerasi sel muthocondria
di tubuh masing-masing. Mudah-mudahan juga tidak
hujan. Satu kali putaran ORIGOM itu 5125 tahun
236 hari. Kalau yang namanya ROD, itu teknologi
penghancur kaki benua. Nanti di Uluwatu, tinggal
ikuti saja komando, karena disana akan terjadi secara
spontan, tergantung alam, tidak ada rencana gerakan,
nanti gerakan kita akan menyesuaikan dengan alam.
Halaman 1-12

KD jam 12.02
Sebetulnya proses terjadinya air itu ketika dalam
bentuk gas. Ketika hydrogen bersatu dengan oksigen
maka akan menjadi air. Setelah itu, baru bola gas
mulai memadat ketika bersatu dengan debu kosmik.
Bintang adalah Gas Hydrogen yang selalu terbakar,
karena di alam semesta juga ada oksigen. Bintang mulai
melepaskan gas, yang akan terus mengelilingi induknya.
Ketika proses berkeliling itulah, gas bersatu dengan
debu kosmik, lalu sisa hydrogen di luar bersatu dengan
oksigen dan menjadi air di calon planet yang berjarak
cocok dengan induk (bintang). Kalau terlalu dekat juga
akan menjadi gersang. Setelah itu baru, akan terjadi
hujan dalam jangka waktu lumayan lama, dan biasanya
planet akan dipenuhi oleh air di permukaannya.

Mushaf KDZA GRAZDAVODA DRENTAGA — Bagian 1

Setelah itu, baru merembes ke dalam dan membentuk
sungai-sungai bawah tanah. Muncul lumut, bakterial,
dan berbagai macam bentuk kehidupan organik, dan
“pemadatan inti gas” menjadi berbagai macam sumber
energy
AI Thego @20.10
terus untuk jenis2 bebatuan gimana tuh kang seperti
adanya emas, berlian dan lainnya itu apakah terjadi
secara alami juga apa karena sebuah campuran reaksi
kimiawi secara buatan?

KD @20.41
Terus semua bahan itu seperti emas, dan bahan
mineral lain terbentuk akibat perubahan kimiawi. Yang
mempengaruhi perubahan itu adalah bintang asal
planet. Biasanya sifat radiasi bintang suka berbeda satu
sama lain. Termasuk pengerasan dari tanah menjadi
batuan. Dari unsur debu kosmik yang terserap lalu
menjadi unsur mineral lain juga tergantung dari radiasi
bintang asal. Makanya tiap planet suka berbeda.

Kalau manusia pertama turun di ARDH GRUMMA
ketika usia Planet ini 3.058.766.251 hitungan
perputaran 365 hari atau tahun. Pertama kali yang
dilakukan adalah membuat keturunan baik itu langsung
(kandung) ataupun clone. Kloningan ini banyak,
dengan berbagai macam kategori dan bentuk. Kandung
juga banyak, dengan di bantu proses akselerasi
regenerasi sel, jadi kalau kita butuh waktu 9 bulan
untuk melahirkan, ini cukup paling lama satu bulan,
bahkan bisa kurang di dalam melahirkan. Ingat, proses
kelahiran kaum di atas 50% mah berbeda dengan kaum
2,5%.

KD Jam 18.23
Bumi masih belum selengkap masa setelah Adam.
Pohon dan tumbuhan pun tidak berbentuk seperti
sekarang ini.

Jam 19.50

Planet Bumi 4.325.273.165 umurnya sampai sekarang.
Hitungannya tahun.

BRINIRHA 40%, HAWRA 93,2% lebih setelah dibantu
proses peningkatan akselerasi sel melalui sering Khuld
itu. Tadinya mah masih di 70% an. Jadinya levelnya
sudah sangat jauh. Bisa juga kalau mau jadi kembar 4
atau kembar 5 nggak masalah. Itu juga bisa dilahirkan
secara santai, dan tak berdarah-darah.

KD 23 Nov 12 jam 09.04:

24 Nov 2012

Jam 21.07

Satu contoh, di Planet kita yang namanya “batuan
energy”, itu mengandung radiasi tinggi dan bisa
merusak. Berbeda dengan di Planet GOGOMA,
karena pancaran bintang asal nya bagus, maka bisa
menghasilkan “batuan energy” yang sangat bagus dan
tanpa radiasi merusak (GOGONIT). Lagi pula Planet
GOGOMA memiliki struktur dan unsur berbeda
dengan ARDH GRUMMA. 21 Desember 2012, ARDH
GRUMMA tepat berusia 4.325.273.165 hitungan
perputaran tahun.
Kalau di ARDH GRUMMA pada zaman dahulu kala,
Uranium dijadikan sebagai sumber energy, tapi mereka
punya bumper aman untuk meredam radiasi merusak
dari Uranium tersebut. Dahulu tidak disebut Uranium,
tapi disebut GALGERA. Produksi GALGERA ini di
mulai tepat pada 1.786.775.452 Milyar tahur lalu,
dimana radiasi nya masih belum sebesar sekarang, jadi
masih relatif aman. Pengolahan menggunakan air saja
sudah bagus. Emas digunakan sebagai bahan konduktor
dan semi konduktor, perak dan bahan lain digunakan
sebagai bahan casing berbagai macam kebutuhan.
Perhitungannya tahun, jadi kalau disingkat jadi 1,7
Milyar tahu lalu atau kalau mau di tarik ke atas 1,8
Milyar tahun lalu.

23 Nov 12 jam 12.05

Kang ilen jam 16.17 @WAL (WhatsApp
LÉMURIAN):
ka mbap sareng kasadayana punten ieu mah OOT
dri topic lemurian.klo berkenan mau tanya soal
lagi hebohnya suara2 aneh hampir diseluruh dunia.
videonya banyak di upload di youtube.ada yg
mengaitkannya dengan project blue beam bahkan ada
yg mengaitkannya dengan dajjal yg sedang berusaha
naik ke permukaan bumi.apakah ini bner2 projek blue
beam ataukah hoax?? hatur NUHUN
KD:
Tolong juga kalau ada pertanyaan yang sudah di bahas
di group LSBD HI, di copas saja disini. Biar nggak cerita
dua kali. Kalau soal suara di seluruh “lobang” bawah
tanah mah, itu biasa. Bukan suara Dajjal.
K’Thego:
bisa dijelaskan dengan ilmiah gak Mbap ttg bagaimana
suara itu bisa ada?
KD:
Pergeseran lempeng, di seluruh dunia. Tenang saja.

KD Jam 21.19 @BBG LSBD HI
ZON artinya matahari dalam bahasa Belanda, tapi arti
lain dari Bangsa ATHLAN adalah perlindungan
Halaman 1-13

Khusus kalangan terbatas untuk pengkajian paham diduga menyimpang DZA di LSBD HI/LTLM.

21 Nov 12 Group Lemurian Whatsapp

Budi alam:

thego:

Mbap punten, berarti kaum 2.5 persen mahh gak ada
yg ikut hijrah ke mars yaa ??? Masih ADHAMA dan yg
lainnya yg diatas 40persen ??

oh iy kang sy mau tanya dun berakhirnya kehidupan d
mars itu sudah berapa lama y kang? dan waktu itu bumi
KDZA:
sdg mengalami sejarah apa pada saat mars berakhir
kehidupannya?
Lebih banyak kaum 40% ke atas daripada 2,5%
KDZA:
Budi alam:
Waktu bumi hancur oleh asteroid, sebagian penduduk
bumi singgah di Mars, dan tinggal disana, buat habitat
dan komunitas. Tapi nggak lama, mereka tinggalkan
juga Mars, pindah ke Planet yang lebih menjanjikan
thego:
mereka tinggalkan mars karena apa kang? dan kenapa
tidak d granuma-in lagi seperti bumi
KDZA:
Jadi Gersang karena disana tidak ada sumber energy
aman, jadi lebih parah dari uranium, makanya jadi
gersang soalnya terjadi leaking dan benturan radiasi

Punten Mbap, berarti sebelum meteor numbuk ARDH
GRUMMA, kaum 2.5 persen udah ada
Berarti sebelum meteor besar nubruk ARDH
GRUMMA, ARDH GRUMMA adalah tempat yg udah
bisa ditempatin oleh semua makhluk termasuk manusia
2.5%....apakah manusia 2.5% ini adalah bangsa brodella
?? Dan bangsa apa yang 40% keatas selain ADHAMA
sendiri ??
KDZA:

Manusia 2,5% belum begitu banyak, dan tempat mereka
hidup juga khusus, karena atmosphere sebelum asteroid
menumbuk Planet Bumi, dan sesudah recovery itu
thego:
sangat jauh berbeda. Sebelum meteor, itu jauh lebih
kang Diki jd dengan teknologi apapun mars ttp gak bisa padat kandungan oksigennya, karena pepohonan
y untuk d granuma-in lg?atau memang ada kebijakan
me-raksasa. Kalau untuk 2,5% seperti sekarang terlalu
lain yg mengharuskan mars ttp dibiarkan dalam kondisi berat. Jadi mahluk Bumi yang ada sekarang memang
seperti itu?
hasil penyesuaian selama jutaan tahun dengan
perhitungan yang matang.
KDZA:
Mars bisa di Granuma, tapi itu dilarang, karena nanti
kalau manusia bumi pindah ke Mars, maka akan di
rusak pula. Biar mereka belajar untuk menjaga planet
Bumi
KDM:
Punten Mbap, ijin bertanya:

1-8. Jin
1. Jin marga Andugala punya lorong
penyingkat untuk masuk ke Lauhh
Mahfudz, tempat catatan semua rencana
dan kemungkinan.
2. Ada tidak ayat menyatakan Nabi Adam
sudah meninggal?

Saat ARDH GRUMMA terkena asteroid, kenapa Planet
1 Des 12 jam
Mars yang dipilih, tidak planet lain?
Tapi kalau sampai di Uluwatu tidak jadi, itu nggak apaKDZA:
apa. GWK ( Garuda Wishnu Kencana ) bisa menjadi
Itu per singgah an saja, tapi singgah yang rada merusak pilihan yang paling bagus untuk acara ORIGOM kita.
karena memanfaatkan semacam uranium yang ada di
Dari luas tempat jauh lebih baik, hanya disana tidak
planet itu. Tadi nya mah, itu lumayan ada air dan pohon ada DORPHALL. Tapi energy GORPHALL bisa di tarik
di Mars. Tapi terus habis, karena radiasi.
ke GWK, dengan kompensasi, akan terjadi kekeringan
“Tuah” atau “Energy” di Uluwatu. Semua akan tersedot
Budi alam:
ke GWK, akibatnya, GWK mendapatkan keuntungan
Punten Mbap Penasaran dulu kenapa Mars yaa yaang
sangat luar biasa. Tinggal masalahnya sekarang, apakah
dipilih transit ?? Bukan planet yang lain ?? Padahal
perizinan harus di ulang lagi dari awal kalau pindah
radiasi Mars tinggi dan merusak
tempat seperti itu ?
KDZA:
Ħεύ￼ Һҽυ teu komentar soal GWK nungguan
Hanya sedikit yang mampir di Mars, itu juga akhirnya carita soal Jin tea nya ?
malah merusak Planet itu, padahal dulu Air nya bagus.
Jin adalah mahluk api yang memiliki kemampuan
Tapi karena radiasi bahan batuan energy disana radiasi
antar dimensi hebat sebelum zaman Rasulullah SAW.
nya nggak bagus, akhirnya malah merusak permukaan
Mereka punya akses ke lorong penyingkat karena
planet itu.
ada satu marga yang bernama ANDUGALA yang
Halaman 1-14

Mushaf KDZA GRAZDAVODA DRENTAGA — Bagian 1

memiliki kemampuan membuka portal jalur ke Lauh
Mahfudz, dimana semua rencana dan random segala
kemungkinan tercatat sampai qiamat. Kerjaan mereka
adalah menginformasikan ke setiap orang pilihan
mereka untuk membocorkan apa yang akan terjadi.
ANDUGALA sendiri memiliki akses portal karena
memiliki gen yang khas. Tapi, setelah Rasulullah SAW
membuat anti ANDUGALA, maka shield membuat
loncatan energy yang memblokir semua gerakan
mereka.

2 Des 2012 jam 16.30
QS:13:11 kalimat kedua:
Memang tidak ada menyebutkan malaikat disana,
bahkan di tafsir tafsir luar mah jelas, seperti tafsir
Yusuf Ali, Tafsir Asad, diartikan sebgaia Helper dan
Succesion, tidak satupun yang menyebutkan malaikat.
Jadi kalau diterjemahkan itu malaikat, berarti itu mah
masalah tafsiran saja.

6. LSBD HI SMA 1 dan 2 dibubarkan.

Jam 19.57
Nah, jadi sekarang giliran dari pihak kita yang harus
aktif. Kalau untuk Cianjur, coba dahului para tokoh
agama disana agar jangan mau terprovokasi oleh MJ,
dan beri tahu permasalahan yang sebenarnya, bahwa
dia dendam pada HI karena di keluarkan secara tidak
hormat dari HI. Karena terlalu banyak hal yang tidak
sesuai dengan HI. Tapi kita keliling pada yang kita
kenal dulu saja, agar kalau ada MJ datang, cuekin saja.
Terus ke pihak SMAN 2, dan pihak SMAN 1 harus ada
klarifikasi tentang adu domba ini. Ini adalah salah satu
cara untuk memecah belah umat gaya MJ. Menghasut
satu pihak untuk dibenturkan dengan pihak lain, seperti
Snouck Hurgronje.

Sebetulnya banyak fakta pesawat canggih dari masa
lalu yang terungkat oleh para arkeolog, seperti yang
ditemukan di rusia dan di baltic sea. Kalau itu pesawat
dari masa lalu, sebetulnya masuk akal kalau adam bisa
Ada satu lagi, di Al Qur’an disebutkan setiap yang
membuat pesawat canggih, seperti reaktor nuklir di
berjiwa pasti mati, tapi disebutkan tidak bahwa setiap
gabon yang sudah berumur 1,7 milyar tahun. Ini adalah
yang ber-RUH pasti mati ? Apa bedanya antara Jiwa
fakta. Terus kalau Yunus di telan Abaness, coba lihat
dengan RUH ? Kalau Ijrail itu mencabut Jiwa atau
di Al-Qur’an, secara specific, ikan apa yang menelan
mencabut RUH ? Ada tidak di dalam Al Qur’an tentang Yunus, atau istilahnya”ikan” ?
Ijrail yang mencabut RUH ?
Makanya sasaran MJ adalah mereka yang memiliki
Betul, manusia memang akan meninggal, tapi
mutu kecerdasan seperti ini
disebutkan tidak soal umurnya ? Dan kapan mereka
K’Setbud:
akan meninggal ?
Kalau saya tangkap sih maksud Pak Cecep insya Alloh
Disana tidak ada satu ayatpun yang mengatakan soal
baik.
umur manusia, bahkan yang menarik di surat Luqman
ayat 34, dikatakan :” Dan tiada seorangpun yang dapat Supaya nggak muncul gejolak lebih luas di cianjur.
mengetahui di bumi mana dia akan mati “, jadi belum
Makanya dibuat artikel itu.
tentu dia mati di Planet Bumi Ħεύ￼ Һҽυ
Itu juga lebih pandangan Pak Cecep, bukan representasi
Tah ku kitu na, kita harus jeli ketika membahas soal
MUI.
Al Qur’an ini, begitu salah, maka umat akan mundur
MUI gak berani gegabah ke HI.
seperti sekarang.
Ketua MUI sudah tau siapa Kang Dicky di level
Satu lagi, tolong carikan satu ayat di dalam Al-Qur’an
yang menyatakan bahwa Adam sudah meninggal dunia. nasional kok waktu koordinasi ke bandung :D
Istilahnya Pak Cecep mah “pak harto wae apaleun” =D
NUH AS bisa berusia 950 tahun kumaha cara na tah
Ħεύ￼ Һҽυ
KY:

1-9. Cianjur, HIW, MJ
1. Jangan terprovokasi, bilang MJ sakit
hati. Ada adu domba.
2. Masuk akal Adam bisa membuat pesawat
canggih.
3. Ikan apa yang menelan Yunus atau
istilahnya “ikan”?
4. Artikel MUI Kab Cianjur adalah
pendangan pribadi, bukan representasi
MUI. MUI tidak berani gegabah ke HI.
5. Bantu masyarakat Cianjur dengan
pupuk.

*bisi aya keneh nu panasaran sama ADHAMA*
Siapakah ADHAMA itu? ADHAMA adalah manusia
pertama yg diciptakan oleh Sang Maha Kuasa, yg
mempunyai potensi 100% manusia, menjadi bapak
bagi semua ras manusia, menjadi Khalifah fil Ardh
(khalifah -pengganti (penerima mandat)- di seantero
jagad dimensi ruang dan waktu kita sekarang) dan
masih hidup hingga sekarang, sampai batas waktu yg
ditentukan, di dalam kisah Novel ARKHYTIRÉMA. ;)
Spt ka MUI, BIN, dephankam, kejaksaan dll itu kan
rutin ada rakor.
Halaman 1-15

Khusus kalangan terbatas untuk pengkajian paham diduga menyimpang DZA di LSBD HI/LTLM.

Mui tinggal tanya ke Dephankam, “kenal kang Dicky
gak?”, jwb: “yaeyaaalaaaah” ;)

3 Des 2012 jam 15.31
Wajar kalau militer amerika ingin mengebom bulan.
Astronot nya pada di bunuh di bulan oleh Bangsa
NIRRANTHEA menggunakan robot yang memiliki
Artificial Inteligent. Sejak Apollo 18, Amerika ingin
menguasai Bulan sendirian. Makanya ketika semua
astronot dan kosmonot dibunuh di Bulan, mereka mau
menembak Bulan. Tapi nggak jadi, karena kalau mereka
mengganggu Bulan, maka pasukan ETHEPHAKA akan
menghancurkan Amerika, dan kepemimpinan akan
diserahkan kepada Lemurian Terakhir.
KY:
Asyiik..tgl 20 antrian pertama jalan2 pake kapalnya
ÉTHÉPHAKA. Mau pada ikutan gathering-kan?
*Kompor*

K’Budi UNSUR:
Sebenarnya hari ini HI’er Cianjur lumayan galau 3-|,
apalagi HI SMANDA, karena td pengumuman dari
pihak sekolah bahwa HI ranting SMA 2 dibekukan dulu
di semester depan, menunggu masalah ini selesai.
Dan pihak sekolah langsung ketok palu, tanpa
memberikan peluang bertabayun.
Pihak pembina ekskul ga mau menerima beban ini
itu dsb yg berkaitan dgn opini yg miring ttg HI yg
bersumber dr MJ1, pa Benny (wakasek SMA 1), & MUI.
Sy & pengurus cabang memohon maaf yg sebesar2nya
tidak bisa mempertahankannya, dan memang kami
tidak mengira akan bergulir secepat ini.

KD @20.33:

Kalau dibekukan di SMANSA dan SMANDA mah
nggak apa-apa. Itu tidak menghalangi kita untuk action
di masyarakat. Yang penting, kita bisa action terus di
KD:
masyarakat. Nanti, semua anggota HI di Cianjur akan
Ħεύ￼ Һҽυ mereka sudah tahu kok siapa Lemurian lebih bebas bergerak kalau berlatih di tempat yang
terakhir.
netral. Kalau perlu kita sewa GOR.
Padahal tingali e mail na naon, sok tara ngaregepkeun.... Yang jelas kita akan berusaha membuktikan, tanpa
tapi ka na pesawat mah jiga na moal waka...kade nya ieu hidup di dua sekolah itu, kita akan semakin maju,
cukup di forum ieu wae, ulah bocor kaluar...
karena gerak kita akan semakin bebas.

4 Des 12 jam 15.38

22.09

KD:

Si(y) kita bina lebih kuat, nanti semua anggota
berlatih gabungan saja disana. Ini salah satu cara dari
Sang Maha Pencipta agar kita menjadi lebih kuat
dengan cara cepat. Tapi kita nya yang harus berpikir
dan kerja keras. Semua kegiatan yang ada lawan, pasti
bisa jauh lebih menguatkan, daripada tidak ada lawan,
jadi tidak ada motivasi.

Kita mulai kerjasama dengan tokoh masyarakat, mulai
dari Kasundaan sampai pesantren. Kita bikin Demplot
pertanian menggunakan pupuk DZA. Cari wilayah
mana di Cianjur yang krisis pupuk. Sekarang Beras
cianjur sudah tidak terdengar lagi gaungnya. Kita
munculkan lagi itu image beras cianjur yang sangat
terkenal. Nanti kita konsolidasi dengan semua anggota
HI Cianjur, kalau bisa secepatnya. Akang akan ke
Cianjur juga, insya allah selasa depan. Ada yang mau
ikut ? Kemungkinan siang kita kumpul, setelah bubaran
sekolah. Dan kalau bisa, kita kumpul tidak di sekolah,
tapi diluar sekolah. Forum ini khusus anggota HI.
18.30
Niat kita sebetulnya mah bukan “karena menghadapi
fitnah” tapi “karena Allah”, soalnya memang ini sudah
Akang rencanakan sejak lama, jadi sebelum ke Bali, kita
harus bergerak dulu secara gerilya membenahi urusan
“perberasan” ini Ħεύ￼ Һҽυ. Apalagi kita punya
Kang Asep yang menjadi Camat di salah satu daerah
di Cianjur. Nah, secara terencana juga, nanti kita akan
ajak semua ellement masyarakat untuk memajukan
pertanian ini, step by step. Sekalian, memberikan
pembekalan bagi semua anggota HI di Cianjur untuk
menjawab segala macam fitnah di mana saja, terutama
para anggota yang baru.
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1-10. Kisah Hammadz
1. Plato tahu lokasi Atlantis lewat
bisikan Bhallamin.
2. Hammadz tahu lokasi Atlantis lewat
kendali sirkulasi energi, bukan
gerakan shalat karena belum turun
perintahnya.
3. Cerita Hammadz masih ditutup, takut
jadi fitnah. Banyak kisahnya yang
berbeda dengan yang diterima umat
Islam.

WA LÉMURIAN 6 Des 2012 jam 12.43
Plato dibisikin sama BHALLAMIN tentang lokasi
Atlantis dengan kejayaannya. Makanya dia mengetahui
secara detail soal atlantis itu. Kalau Hammadz dulu
tidak dengan gerakan seperti shalat, karena belum
1 Mohammad Jeprie, editor dokumen ini dan salah
satu pelapor paham diduga sesat DZA ke MUI Jabar.
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turun perintah itu, tapi dengan kendali sirkulasi energy. Menurut perhitungan link tersebut bahwa tidak ada
Caranya, menggunakan pengendalian sel langsung dari kesejajaran planet2 di tgl 211220012, pertanyaannya
otak, karena otaknya memenuhi syarat, jadi bisa.
berasal dari manakah energi pergantian ORIGOM
tersebut ?? Mohon pencerahan dan koreksinya Mbap...
Cerita tentang Hammadz mah masih agak tertutup uy,
nuhunnn
soalnya nanti kalau bocor keluar bisa jadi fitnah
KD:
Ini bertentangan dengan mau nya BHALLAMIN,
semakin di tentang dan direndahkan, LEMURIA
Memang Akang dari awal juga tidak pernah bilang soal
semakin dikenal dan di hargai. Plato yang jadi alat
kesejajaran Planet. Nggak pernah bil $$ang soal kiamat
BHALLAMIN juga manyun tuh . Kalau soal
dan bencana.
HAMMADZ, banyak sekali informasi yang sangat
Sorry, kepencet di saku
berbeda diterima umat Islam. Makanya harus pelanItu sirkulasi energy tiap pergantian waktu bintang
pelan itu mah.
ORIGOM menuju sebuah arah yang membawa dampak
Banyak informasi baru yang bakal bikin W0W sambil
pinball energy yang secara directly menuju ke Planet
Koprol yang nggak ada di kitab manapun. Ini kalau
Bumi. Ini yang orang-orang tidak tahu.
bocor keluar akan mengundang kontroversi besar.
Tenaang...tenaanng...memang sudah pernah dibahas di Heuheuheu...ini lagi di ULUWATU nih...lagi mengukur
anomali magnetk pakai kompas, dan ternyata banyak
group LSBD HI. Dan dibahas lumayan detail.
distorsi disini.
*posting ttg OREEVA*
Copas obrolan dari WhatsApp jam 09.34:
Ingat, jangan dulu menyebar, jaga amanah, ini hanya
KDM:
di kalangan kita saja dulu. Terlalu bahaya apabila
informasi ini menyebar kemana-mana, karena
Punten Mbap, apakah ukuran energi yang disebabkan
BHALLAMIN sendiri tidak tahu hitungan ini. Di atas
oleh Tahun Baru ORIGOM & DORPHALL ini ada
itu hanya ringkasan cerita. Sebetulnya kalau diceritakan istilah atau satuannya?
secara detail masih sangat jauh dan panjang.
Misal seperti satuan PLUTNA.
AL’A itu yang sekarang dikenal sebagai Wahyu. Itu
KD:
adalah bahasa yang ter-encripted
Bukan, tapi satuan ORIGOM
LSBD HI Jam 22.40
Kalau nanti di Cianjur ketemuannya jam berapa ?
Sebaiknya kalau cuma senior saja mah mendingan pagi
saja, jadi lebih fresh. Akang juga sudah bikin diktat lagi
untuk anggota HI. Itu nggak begitu keras, kalau buat
yang mikir mah pasti kerasa. Nanti diktat itu di copy
saja mentahannya.
Itu mah diktat bahasan umum saja, belum menyerang
ke pendapat mereka kok. Karena kalau di serang balik,
mereka itu bukannya mikir, pasti malah emosi, karena
merasa terpojokkan. Pasti kalau sudah begitu, bawabawa MUI.
Lagipula MUI nya tidak netral di Cianjur mah
Kita lihat dengan diktat itu dulu saja. Sebetulnya mah
kalau kita mau sadis, bisa saja semua argumen mereka
dibantah sampai mereka itu benar-benar terlihat hina
dan bodoh banget. Tapi kita coba ini dulu saja.

15 Des 12 jam 09.20
Kang Budi Alamsyah (Group WhatsApp):
Mbap mohon maaf, semoga disela2 kesibukannya
masih bisa membaca link ini :
www.heavens-above.com/planets.aspx

KDM:
Mbap, apakah satuan energi ORIGOM ini sudah ada
pembandingnya di ARDH GRUMMA masa kini?
KD:
Belum ada, soalnya itu kekuatan Pinball Energy nya
Galaxy
KDM:
Satu lagi Mbap, bagi manusia 2,5%, apakah satuan
energi ORIGOM ini bisa kita hitung & pelajari?
KD:
Bisa, dibantu alat ORIGOM Meter, tapi belum bikin
KD jam 23.40
Pura di Bali itu ada di 8 penjuru mata angin dan satu
sebagai central. Jadi kalau di hitung semuanya 9 yang
jadi inti. Dari inti itu muncul jalur - jalur energy,
menjadi Pura yang lebih kecil. Terus semakin kecil
seperti jaring laba-laba. Makanya mengapa orang
kalau datang ke Bali, pasti ingin Balik lagi. Dan istilah
Bali itu adalah pusat. Sesungguhnya pengertian
Bali sendiri adalah pusat, seperti bayi punya bali.
Dia punya pusat kehidupan. Pengertian Bali disini
adalah pusat dari kaki Indonesia, jadi kalau misalnya
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Bali tenggelam, maka seluruh Indonesia termasuk
sebagian Australia akan ikut tenggelam juga. Ketika
tadi siang Akang cek Dorphall di uluwatu, kekuatan
dorphall disana sudah sangat jauh berkurang, dan
sudah mulai aus. Itu sebabnya karena rata-rata orang
sekarang hanya mengerti ritualnya saja, tanpa mengerti
spiritual. Harusnya, mereka yang menjaga tempat itu
adalah orang yang benar-benar terpilih dan memiliki
kekuatan cukup, juga pengetahuan spiritual yang sangat
memenuhi syarat. Tadi waktu di cek magnet juga,
tertarik ke tempat ritualnya juga sangat sedikit, dari
north baru bisa membelokkan ke northwest, seharusnya
magnet itu bisa bergoyang secara menggila. Sepertinya
tugas kita nanti di Bali akan bertambah. Akang akan
sebarkan energy Galaxy untuk men-service semua
Dorphall yang ada di pulau Bali secara menyeluruh, dan
menyebarkan ke semua peserta untuk mengakselerasi
sel. Kalau dibiarkan begitu saja, memang kemungkinan
besar akan ada bencana besar, karena dorphall sudah
tidak akan kuat menampung energy Galaxy itu. Mudahmudahan usaha kita bisa di ijabah.

16 Desember 2012
Copas dari WhatsApp:
KD jam 18.53
Sebetulnya seperti yang sudah diterangkan sebelumnya,
energy Galaxy itu bisa dipergunakan untuk
memperbaiki Dorphall, dan itu yang akan kita lakukan,
sekaligus mudah-mudahan mengakselerasi sel, agar ada
pengikisan KLAD.

Urang sami2 do’akeun mugia lancar dugi ka Bali.
Amiiiinnn...
Kabar terakhir:
Yg 6 bus tidak dapat makan & penginapan.
Masalahnya: banyak peserta yang tidak bawa uang lebih
untuk makan, bahkan banyak juga yang pinjam uang
agar bisa pergi ke Bali.
Mbu:
Dina : Mbu 1 udah dikonfirmasi bungalow satria 1
udah booking 1250000 kekuranganya 3750000,kapasitas
9 kamar.
Mbu : Itu 6 bis harusnya pakai berapa kamar ? Sekarang
yg sudah ada berapa kamar ?
Dina : 45 sd 50 kamar buat isi 6 orang mbu.
Mbu : Jadi sekarang baru ada 9 kamar ???

1-11. Review Acara Origom di
GWK
1. DZA demo hujan di GWK.
2. Peserta menampung energi besar.
3. Acara diawasi alien pasukan
ETHEPHAKA.

23 Des 2012 jam 19.59
KD:

Sekarang Akang mau cerita soal acara di GWK itu.
Sebetulnya sejak awal Akang mau membuat acara itu
mengalir apa adanya, tanpa merekayasa alam. Tapi
Kang Budi Alamsyah:
ternyata melihat kondisi peserta sepertinya itu tidak
mungkin dilakukan, karena selain peserta dalam
Alhamdulillah, gimana caranya agar kita yg
kemampuannya pas pasan bisa ikut membantu Mbap ?? keadaan lelah secara fisiologis juga secara psikologis,
terutama peserta dari STKS yang terlantar sebanyak
KD:
7 Bus. Makanya, Akang harus memadatkan acara
Ikut saja di Bali, nanti Akang yang beri petunjuk
dan menyesuaikan dengan keadaan peserta yang
ternyata luar biasa banyak. Mulailah Akang dengan
18 Des 2012 - kasus Bus 7 jam 15.15
mengaktifkan visual cortex peserta dengan membuat
visualisasi yang disesuaikan dengan bawaan visual
KDM:
cortex masing - masing, makanya penglihatan mereka
Aya berita anu rada reuwas ti rombongan UNINUS (6 pada Akang ada yang sama dan ada yang tidak.
bus) + Widyatama (1 bus) anu badé ka Bali.
Setelah dua kali dilakukan, lalu Akang mulai dengan
Nembé ngadangu kabar ti Kang Aam, yén rombongan mengajak peserta bersatu dengan alam. Disana Akang
kedah dibatalkeun (ayeuna nuju di Purwokerto). Saurna mulai dengan pengendalian angin dulu. Akang mulai
panggil angin secara perlahan untuk dirasakan dan
sumber berita ti Panitia.
menyentuh kulit, semakin lama intensitasnya semakin
Atuh geunjleung.
meningkat, pelan dan kuat secara bergantian. Itu
difungsikan untuk membuka alselerasi kulit agar
Sadayana naroskeun ka Panitia (anu aya mung Téh
Dina), dugikeun ka histeris na ieu Téh Dina. Kadangu sel mulai terpancing bereaksi. Semua peserta harus
menerima dan merasakan tanpa perlawanan. Lalu
ngajerit kana HP Kang Aam
setelah itu, barulah dipanggil air, setetes demi setetes,
Dinu peserta aya Kang Amir Santoso.
lalu mulai di tambah secara banyak dan deras, makanya
Akhirna, ayeuna 7 bus éta tos maju deui arah ka Bali.
Akang tanya “ mau ditambah air nya ?” Dan sebagian
besar menjawab “tambaaahhh”, ya lalu Akang tambah
Mung saurna kanggé tuang + penginapan teu aya.
Halaman 1-18
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itu air. Tujuannya adalah untuk menambah akselerasi
sel di mythocondria agar berakselerasi lebih cepat
lagi. Sebelumnya angin untuk merangsang, lalu air
untuk menambah rangsangan. Kemudian setelah itu,
baru air dan angin Akang tambah. Air makin deras
berikut angin pun tambah kuat. Lalu, Akang suruh
untuk napas perut, agar energy hasil akselerasi sel itu
berkumpul di perut. Lalu, mulailah energy ORIGOM
turun dari langit. Disana semua Akang suruh untuk
melihat ke atas, atau melihat ke awan. Disana Akang
mulai memindahkan awan secara cepat untuk mulai
menghentikan air dan angin. Semua pasti melihat
pergerakan awan yang maju sangat cepat, lalu tibatiba bisa berhenti mendadak, dan sebagainya. Ketika
itulah kesempatan untuk menerima energy ORIGOM.
Makanya Akang suruh untuk menampung dengan
membuka telapak tangan ke arah langit, dan merasakan
beratnya energy turun tersebut. Kemudian, Akang
suruh juga semuanya untuk merasakan gelombang
energy itu dengan mengikuti arus pergerakannya. Kalau
tangan merasakan gelombang medan magnetik yang
membawa, itu adalah hal yang wajar. Setelah air dan
angin berhenti, tadinya Akang mau memanggil api, tapi
itu tidak jadi, karena petir akan menyambar dimanamana. Akhirnya malahan mencegah agar petir tidak
muncul, kalau menggerakan Bumi, nanti dinding tebing
jadi runtuh, itupun tidak dilakukan. Akhirnya energy
ORIGOM diakselerasika dengan air dan angin saja,
makanya wajar kalau mengikuti dengan benar, pakaian
akan keris dengan cepat dan dingin tidak akan terasa.
Setelah semua berjalan dengan baik, peserta seharusnya
akan melihat banyak UFO di langit, itu adalah pasukan
ETHEPHAKA yang terus memantau dari awal sampai
akhir. Sampai Akang mengucapkan selamat tahun
baru ORIGOM, disanalah energy mulai menurun
sedikit demi sedikit, dan sebetulnya dari awal energy
itu sudah diserapkan kepada tubuh semua peserta
yang ada disana dengan dibantu air dan angin itu, jadi
mereka yang berteduh paling hanya dapat 25% nya saja.
Pemadatan waktu itu sengaja Akang lakukan, sekali lagi
karena kondisi peserta yang tidak maksimal. Sampai
akhir sesi, tepatnya pukul 12:15 WITA, hujan Akang
tahan selama satu jam untuk persiapan pulang. Namun
setelah itu, kembali akan hujan, sampai lumayan lama.
Heuheuheu...nah begitulah skenarionya.

1-12. Yayasan Baru
1. DZA mau buat yayasan baru., LemuriAN
TransEntha LagRaveN atau disingkat
menjadi LANTERN untuk bahasa inggris,
LENTERA untuk bahasa Indonesia.
2. Masuki semua komunitas. Syiarkan
Islam, bukan Agama Arab.

24 Des 2012 Jam 17.52
KD:

Sehabis Natal sekarang, Akang mau buat sebuah
Yayasan. Nama Yayasan itu adalah Yayasan LemuriAN
TransEntha LagRaveN atau disingkat menjadi
LANTERN untuk bahasa inggris, LENTERA
untuk bahasa Indonesia. Disingkat LANTERN atau
LENTERA sama saja nyambung. Mengenalkan
LEMURIAN sudah waktunya sampai ke tingkat dunia.
Jadi, Akang tidak bisa membawa nama HI disini.

KD @WA jam 18.32:
Transentha itu artinya menuju ke arah peningkatan,
atau naik ke level yang lebih tinggi. Atau bisa juga
menaikan derajat.

KD jam 22.53
Program pertama adalah memasuki semua komunitas.
Tidak pandang agama, tapi mensyiarkan agama
Islam, bukan Agama Arab. Karena Islam itu rahmatan
lil’alamin. Tapi biar bisa masuk ke semua komunitas,
kita tidak bisa membawa nama berbau arab.

From Group: LSBD HI
Messages
---------** Dec 25 Tue 22:54 **
Adi Permana HI Kuningan: Sepertinya halnya orang
yg sering berolahraga dengan yg tidak..pemulihannya
akan jauh lebih cepat drpd yg tidak..intensitas
latihan,semakin sering.otak dan tubuh semakin terlatih
untuk terus dalam kondisi yg kita inginkan..
** Dec 25 Tue 22:54 **
Ines Andrarini - KG: Kenapa nyamuk hinggap di lengan
kita bisa tahu dgn segera tapi ketika nyamuk hinggap di
punggung kita gak bisa rasakan misalnya.
** Dec 25 Tue 22:56 **
Ines Andrarini - KG: Untuk merasakan hawa panas
sampai kita merasakannya ada jalur komunikasi syarafsyaraf terlibat disana kan?
** Dec 25 Tue 22:56 **
HI Jody: ˚ºH̶̲̥̅̊ º°˚8-| pelan2 ya K’Gun...
saya sedang mencoba melihat korelasinya dgn
mempertahankan skala hawa panas agar tdk naik turun
nih Kang
** Dec 25 Tue 23:00 **
Ines Andrarini - KG: Ingat lagi deh instruksi KD saat
melatih TD pada kita. Hanya ada dua kata dari th 89.
“PIKIRAN dan PERASAAN” fokus di perut, dada atau
diafragma.
** Dec 25 Tue 23:00 **
Adi Permana HI Kuningan: Menyimak..sambil tiduran..
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** Dec 25 Tue 23:01 **

HI Wilman Wilmurian ￼￼￼

Ines Andrarini - KG: Pikiran berhubungan dengan
fokus atau perhatian kita kan? Lha perasaan
berhubungan dengan apa?

** Dec 25 Tue 23:13 **

** Dec 25 Tue 23:02 **
Ines Andrarini - KG: Hehehehe
** Dec 25 Tue 23:05 **
Ines Andrarini - KG: Perasaan yg saya dapatkan dari
penjelasan KD saya simpulkan berhubungan dengan
kepekaan syaraf-syaraf perasa di area tubuh yg kita
fokuskan.
** Dec 25 Tue 23:05 **
HI Jody: ˚ºH̶̲̥̅̊ º°˚8-| apakah yg K’Gun
maksudkan dgn perasaan ini adalah bagaimana otak
dan sel tubuh kita berinteraksi dgn hawa panas yg
ditimbulkan...dgn kata lain otak adalah pengendali
pikiran utk fokus dan sel tubuh kita menjadi bagian
dari perasaan ??
** Dec 25 Tue 23:08 **

: Bnr kg

Ines Andrarini - KG: Kieu we, hp ilang timbul belum
tentu karena fokus penyebabnya. Jadi mungkin saja
syaraf syaraf perasa kita bekerjanya tidak maksimal atau
informasi yg diterima syaraf perasa disekitar tempat
kita memfokuskan TD tidak sampai ke otak sehingga
kita menyimpulkannya hp gak kerasa.
** Dec 25 Tue 23:13 **
HI Jody: Punten K’Gun mohon dilanjut...maafkan
kekurangajaran adikmu yg suka memotong inih
** Dec 25 Tue 23:14 **
Ines Andrarini - KG: Hihihihi dimaklumi tos apal
** Dec 25 Tue 23:14 **
HI Jody: :p
** Dec 25 Tue 23:14 **
HI Jody: ˚ºH̶̲̥̅̊ º°˚8-| tapi K’Gun...sy pernah
juga bertanya pd KD tentang tdk terasanya HP ini

Ines Andrarini - KG: Artinya jika syaraf-syaraf perasa
diseluruh tubuh kita connection nya bagus dengan otak
maka saya pikir hp dibagian manapun ditubuh kita
akan mudah kita rasakan.

** Dec 25 Tue 23:15 **

** Dec 25 Tue 23:08 **

** Dec 25 Tue 23:16 **

HI Jody: Naaaah ini dia nih...pd saat bulan puasa kmrn
sy sempat share dgn rekan2 di grup ini bahwa salah satu
upaya utk meningkatkan “perasaan” atau memperkuat
sel tubuh kita agar mampu menampung lbh banyak lg
TD atau bisa menyalurkan TD dgn maksimal adalah
dgn cara tetap berlatih fisik dgn mengembangkan otot2
tubuh kita

HI Jody: Tidak lagi terasa panas seperti sblmnya krn sel
tubuh kita sdh adaptif dgn panas yg ditimbulkan

** Dec 25 Tue 23:08 **
HI Jody: Sehingga di sela2 berlatih TD dgn jurus2
khususnya jg dibarengi dgn melatih fisik kita dgn push
up...sit up...pull up dll misalnya
** Dec 25 Tue 23:10 **

HI Jody: Salah satu faktornya adalah krn tubuh sdh
adaptif dgn HP ini...makanya knp td sy pake permisalan
skala Kang

** Dec 25 Tue 23:16 **
HI Jody: Berarti yaaa kl mau terasa lbh panas lagi yaa
skala HPnya yg harus ditingkatkan
** Dec 25 Tue 23:19 **
Ines Andrarini - KG: Oh ya itu salah satu
kemungkinannya memang hanya kalo adaftif maka
gejalanya gak ilang timbul dong saat latihan tsb.
** Dec 25 Tue 23:19 **

Ines Andrarini - KG: Halah menyimpang yeuh
maksudnya hehehehehehe

HI Jody: ˚ºH̶̲̥̅̊ º°˚8-| yak betul Kang...steady
di hangat tp tdk panas...kl mau panas yaa tingkatkan
skalanya

** Dec 25 Tue 23:10 **

** Dec 25 Tue 23:21 **

HI Jody: Kalo di saya sih lumayan it works on me Kang Ines Andrarini - KG: Ini kita belajar troubleshoting
lah yah.. Untuk memecahkan masalah masalah dalam
** Dec 25 Tue 23:10 **
latihan yg kita lakukan.
Adi Permana HI Kuningan: Ayo KG semangat..hiihihi
** Dec 25 Tue 23:21 **
** Dec 25 Tue 23:10 **
HI Jody: Nah Kang...kl analisa K’Gun bhw salah satu
HI Jody: #:-s έLε♓.·::·. έLε♓ /:) ngga nyambung ya
faktor penyebabnya bisa jd krn syaraf perasa yg kurang
Kang...maaf2 :p
maksimal...lalu bagaimana cara mengatasinya...apakah
dgn berlaytih fisik spt yg sy cb lakukan bs jd satu
** Dec 25 Tue 23:11 **
alternatif solusi ??
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** Dec 25 Tue 23:23 **

** Dec 26 Wed 06:27 **

Ines Andrarini - KG: Kesimpulannya saya tetap
keukeuh bahwa kita mesti paham dulu sejelas-jelasnya
tentang TD ini sehingga latihan kiyta bisa maksimal
dan troubleshot mudah ketika kita menemukan
masalah dalam latihan.

HI Wilman Wilmurian ￼￼￼

: Bs wae kg

** Dec 26 Wed 06:36 **
Adi Permana HI Kuningan: Ti kamari weungi..ieu
mama ajengan,ujug2 nonghol wae pas diskusi..

** Dec 25 Tue 23:23 **

** Dec 26 Wed 06:50 **

Adi Permana HI Kuningan: Tunduh oge,ti tadi
dipaksakeun menyimak..lanjut KG..

HI Aske Habibi: @kang Gun : bahasanya halus pake
disesuaikan dgn zaman segala, bialang aja ƪαƍϊ
disesuaikan dgn kapasitas yg lg trend yakni under 2.5%,
alias KG downgrade :D

** Dec 25 Tue 23:23 **
HI Jody: Seperti td sy bilang kl di sy sih lumayan it
works on me Kang...cm sy blm tahu apakah ini benar
benar benar atau cm berlaku di saya aja
** Dec 25 Tue 23:24 **
HI Jody: Kang punten sy tinggal dl yaa...Baby Ang
bangun nih
** Dec 25 Tue 23:26 **
Ines Andrarini - KG: Caranya kalo syaraf perasa nya
gak bekerja maksimal ya sering sering merasakan
bagian tubuh tersebut. Cara paling efektif terus
berusaha menyalurkan hawa panas ke bagian tersebut.
** Dec 25 Tue 23:29 **
Ines Andrarini - KG: Analoginya gampang, pernah kan
kita satu hari bangun tidur tangan gak bisa digerakin?
Ketikan menyalurkan hawa panas ke tangan tersebut
dgn memfokuskan pikiran dan perasaan kita ketangan
tersebut perlahan kita bisa merasakan tangan kita lagi.
Menurut sy kasus syaraf perasa yg connectionnya ke
otak terhambat begini sama solusinya.
** Dec 25 Tue 23:30 **
Ines Andrarini - KG: Tunduuuuuuuh bobo heula ah
** Dec 25 Tue 23:30 **
HI Wilman Wilmurian ￼￼￼
kang

: Seueur teuing analogi

** Dec 25 Tue 23:30 **
HI Wilman Wilmurian ￼￼￼

: :D

** Dec 25 Tue 23:30 **
HI Wilman Wilmurian ￼￼￼

: ;)

** Dec 25 Tue 23:30 **
HI Wilman Wilmurian ￼￼￼

: Met bobo juga

** Dec 26 Wed 00:19 **

** Dec 26 Wed 06:51 **
HI Aske Habibi: Maaf kang...lanjuuut lagi yaaa plizzzzz
nuhun
** Dec 26 Wed 06:53 **
HI Aske Habibi: Pada saat di GWK kondisi alam
membantu dalam hal PERASAAN yakni angin ϑαπ air
membuat kita be-RASA dingin dgn syarat PIKIRAN
polos tdk melawan/menolak keadaan, jujur we jadi lbh
mudah me-RASAKAN hapan...:D
** Dec 26 Wed 06:54 **
HI Aske Habibi: Lanjuuuut akang2 diskusinya...menarik
yeuh...
** Dec 26 Wed 07:32 **
HI Aske Habibi: Piiiisssssss @all bro..:D
** Dec 26 Wed 07:49 **
Adi Permana HI Kuningan: Saya dr semalam ga ikut
diskus mang habibi....menyimak saja KG n kang Jodi..
sampe selesai seh...
** Dec 26 Wed 08:45 **
Ines Andrarini - KG: Ada yg sudah experiment
bermain-main dgn software atau metafIsik yg sudah
di upgrade energinya dgn energi ORIGOM? Mindahmindahin awan cobain deh.. Mumpung banyak awan
hehehehe
** Dec 26 Wed 08:45 **
Ines Andrarini - KG: Biar jemuran cepet kering.
** Dec 26 Wed 08:53 **
HI Wilman Wilmurian ￼￼￼
: Hahaha kg tau aja
neh.... Udah mindhin hujan :D
** Dec 26 Wed 09:11 **

Adi Permana HI Kuningan: raGu2 mau eksperimen
Ines Andrarini - KG: Eeeee disesuaikan dgn zaman. Jadi gitu teh..pengen hujan nanti sorenya,ada latihan aspel..
kudu banyak analogi huahahahaha tingali we Al-Qur’an hehe..jadi dibiarin dulu..paling sore,kebalik,eksperimen
ngumpulin awan,biar hujan gede..
kandel pan?
** Dec 26 Wed 09:12 **

** Dec 26 Wed 06:27 **
HI Wilman Wilmurian ￼￼￼

: Hahahahaha

HI Wilman Wilmurian ￼￼￼

: :D
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** Dec 26 Wed 09:28 **
HI Sandy kebon: Arahin kesby ajah....panaaasss nih:D
** Dec 26 Wed 09:54 **
Adi Permana HI Kuningan: Ka mama ajengan wilman
eta mah..nuju semangat anjeunna nyarang hujan..
proyek hajat..™Ќîiîk·:::D Ќîiîk :D:::·Ќîiîk™ $

Adi Permana HI Kuningan: Iya..macem2..dr berbagai
bangsa..kemarin anak2 yg ikut ke Bali,liatnya macem2..
ada yg lonjong2,bulet,kayak kita(cakep2 dll..)
** Dec 26 Wed 11:57 **
HI Jody: Siga di film ALIENS na Sigourney Weaver
** Dec 26 Wed 11:58 **

** Dec 26 Wed 10:06 **

HI Jody: Iya ada juga yg bentuknya biasa kayak kita

Ines Andrarini - KG: Lumayan 2 jt euy nyarang sampai
sore hahahahahahaha

** Dec 26 Wed 11:59 **

** Dec 26 Wed 11:49 **
Adi Permana HI Kuningan: Mengikuti saran KG..
setengah jam lebih nyobain ngendaliin anginawan..diniatin awan tersedot membentuk tiang
awan..hihi..terinspirasi postingan KDM..ada bbrp
kejadian,share:berdua dengan kang joni kng,tiba2
angin yg tadinya ga ada,terus2an berhembus selama
melakukan itu..sejuk,karena kng lagi panas bgt..
** Dec 26 Wed 11:50 **
Adi Permana HI Kuningan: Boro2 jadi tiang awan..
malah awan hitam ngumpul jadi banyak bgt..rada
shock,bisi aya badai..haha
** Dec 26 Wed 11:53 **
Adi Permana HI Kuningan: Yg paling bikin kaget
(catatan : saya ga bisa ngimpleng/blank)..pas di tengah2
eksperimen,tb2 sekilas melihat kepala jiga bangsa
TARX..kepala gede,kulit ntah coklat ntah apa,mata
gede lagi ngeliatin saya,hidung ga keliatan,kayak rata..
yg kagetnya,ternyata kang joni juga liat sama persis apa
yg sy liat..wew,sy berhenti eksperimen,kang joni masih..
laporan selesai..
** Dec 26 Wed 11:53 **
HI Jody: •̃⌣•̃ђε•̃⌣•̃ђε•̃⌣•̃ђε•̃⌣•̃ pek teh awan
hitam na berubah jadi wajah Bangsa TARX :p

HI Jody: Ada manusia Hybrid juga kayaknya
** Dec 26 Wed 12:14 **
HI Jody: Ngga ada Bangsa LEMURIAN kayaknya yaa
dlm keanggotaan Pasukan EPHETHAKA ini...pan The
Last LEMURIAN na aya di dieu :D
** Dec 26 Wed 12:21 **
Adi Permana HI Kuningan: Haha..kata mbap juga,ga
ada perwakilan dr kita..jigana engke KG ditarik atas
rekomendasi the last LEMURIAN..
** Dec 26 Wed 12:28 **
HI Jody: :p H̶̲̥̅̊є̲̣̥u°˚<=-P˚ºH̶̲̥̅̊є̲̣̥u°˚\=D
/˚ºH̶̲̥̅̊є̲̣̥u =)) 5.125,236 thn yg akan datang ada
wajah KG dooong di awaaan :D
** Dec 26 Wed 12:32 **
HI Wilman Wilmurian ￼￼￼

: Bhuahahahaha.... X_X

** Dec 26 Wed 12:35 **
HI Setiabudi: Bukannya udah? #babaledogan
** Dec 26 Wed 12:36 **
HI Wilman Wilmurian ￼￼￼
Wkwkwkw

: Kg nyumpuut....

** Dec 26 Wed 12:41 **

Adi Permana HI Kuningan: Kayaknya ga selama itu..
hihi..beberapa tahun ke depan ge..kita latihan bersama** Dec 26 Wed 11:54 **
sama untuk melihat komandan darat khusus bumi
HI Jody: :p H̶̲̥̅̊є̲̣̥u°˚<=-P˚ºH̶̲̥̅̊є̲̣̥u°˚\=D/ pasukan ETHEPHAKA,..dengan inisial KG di baju dada
˚ºH̶̲̥̅̊є̲̣̥u =)) meni pas euy
sebelah kanan..
** Dec 26 Wed 11:56 **

** Dec 26 Wed 12:41 **

Adi Permana HI Kuningan: ™Ќîiîk·:::D Ќîiîk :D:::·Ќîiîk™ Adi Permana HI Kuningan: ™Ќîiîk·:::D Ќîiîk :D:::·Ќîiîk™
** Dec 26 Wed 11:56 **

** Dec 26 Wed 12:41 **

HI Jody: Pasukan EPHETHAKA teh teu ngan Bangsa
TARX wungkul pan nyaa...kamari mah asa aya Bangsa
MOSRAM na oge

Adi Permana HI Kuningan: Latihan visual cortex..

** Dec 26 Wed 11:56 **
HI Jody: Kepala belakangna nyungcung ka luhur...
angger ditopian ngan topina berundak-undak kamari
mah
** Dec 26 Wed 11:57 **
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** Dec 26 Wed 12:43 **
HI Wilman Wilmurian ￼￼￼

: (y)

** Dec 26 Wed 12:44 **
HI Yogi Kng: --M;)(y)Å<3<3(y)ÑB)(y)T:O(y)Å=D(y)
P--** Dec 26 Wed 12:44 **
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HI Wilman Wilmurian ￼￼￼
sarehg kang adi? \=D/

: Naha sami nya rarasaan belum di hitung dengan ketebalan Shield atau selubung
pelindung pesawat.

** Dec 26 Wed 13:09 **

** Dec 26 Wed 15:05 **

Adi Permana HI Kuningan: Sami naon mang wil?

DRENTAGA: Ini informasi terbaru dari Pesawat
GRADEFOLDAR

** Dec 26 Wed 13:11 **
HI Wilman Wilmurian ￼￼￼
: #:-s calon pasukan
ETHEPAKA na ARDHGRUMMA? Hihihihi

** Dec 26 Wed 15:12 **
Adi Permana HI Kuningan: :O

** Dec 26 Wed 13:31 **

** Dec 26 Wed 15:12 **

Adi Permana HI Kuningan: Wekz..khusus pasukan
darat 0,5 %

HI Wilman Wilmurian ￼￼￼
: Punten mbap, ari
GRADEFOLDAR mangkal di hiji lokasi atanapi jalan2...
Punten posisi terdekat dng ARDH GRUMMA, dmn
mbap?

** Dec 26 Wed 13:34 **
HI Wilman Wilmurian ￼￼￼

: (y) *fly*

** Dec 26 Wed 13:59 **
DRENTAGA: LAGRA itu adalah tingkatan khusus.
Tidak ada yang namanya 1 Lagra atau 2 Lagra dan
seterusnya, tapi kekuatan LAGRA itu sama dengan 50
kali 1000 Octa.

** Dec 26 Wed 15:26 **
HI Sandy kebon: Wuiiihh#:-s :O
** Dec 26 Wed 16:01 **
DRENTAGA: Eta mah pesawat antar Galaxy, jadi bisa
dimana wae.

** Dec 26 Wed 14:03 **

** Dec 26 Wed 16:05 **

Adi Permana HI Kuningan:...ºќ³y...(y) siiip mbap..
NUHUN infonya..

HI Wilman Wilmurian ￼￼￼

** Dec 26 Wed 14:08 **
Adi Permana HI Kuningan: Kalo transfer ke anggota
lain kan cuma 25% kekuatan yg nyampenya..niatnya
tetap y mbap,transfer (. Tingkatan LAGRA..
** Dec 26 Wed 14:12 **
HI Wilman Wilmurian ￼￼￼

: Nuhun mbap

** Dec 26 Wed 14:26 **

: :O oic

** Dec 26 Wed 16:07 **
HI Yoli PU: Dng OLLYMPH besaran mana Kang?
** Dec 26 Wed 16:10 **
HI ilham Depok font Prudential: GradeFoldar
itu HeadQuarter atau ada pesawat lain yg sekelas
dengannya kang?
** Dec 26 Wed 17:17 **

DRENTAGA: Kalau di transferkan ke orang lain
paling cuma seperempat LAGRA

HI Wasdal Papo Poernama ￼ ￼ : Penduduknya aya
sabaraha mbap...?? Tingkatan penguasaan energi berapa
% mbap..??

** Dec 26 Wed 14:42 **

** Dec 26 Wed 18:04 **

HI Setiabudi: Punten Kang, apakah software TM ikut
diupgrade ke tingkat LAGRA?

DRENTAGA: Dengan OLLYMPH lebih besar
GRADEFOLDAR

** Dec 26 Wed 14:54 **

** Dec 26 Wed 18:16 **

DRENTAGA: Software mah berdiri sendiri, kalau TM DRENTAGA: Ini syarat kalau ingin menjadi
yang umum semua masuk ke tingkatan LAGRA
Pasukan ETHEPHAKA. Apanan raribut tah ingin jadi
pasukan elite itu. Mangga, silahkan ngahuleng jentul :
** Dec 26 Wed 15:03 **
Syarat menjadi Pasukan ETHEPHAKA
HI Setiabudi: Nuhun Kang
01. Memiliki akselerasi energy minimal 40%.
** Dec 26 Wed 15:05 **
02. Bisa berbahasa ETHEPHAKA secara aktif.
DRENTAGA: Kemarin Akang mengatakan besarnya
03. Memiliki ilmu di segala bidang.
pesawat GRADEFOLDAR itu 5214 kali Planet Bumi.
Ternyata sekarang sudah diperbesar menjadi 5437 kali 04. Memiliki Pitutary Aktif.
Planet Bumi. Ketika menyeimbangkan Hydrogen di
05. Menguasai senjata semua Bangsa.
matahari, ternyata pesawat itu sudah diperbaharui.
06. Mengetahui pemetaan jagad raya.
Pantesan terlihat lebih besar dari sebelumnya, itu
07. Menguasai unsur alam.
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08. Memiliki Kebijaksanaan.

tingkat terbanyak di seluruh jagad. Total ANTREZUUR
berjumlah 3.673.472 orang dari berbagai macam
Itu adalah syarat untuk menjadi prajurit, belum menjadi
Bangsa di seluruh Galaxy.
perwira.
** Dec 26 Wed 18:45 **
** Dec 26 Wed 18:17 **
Adi Permana HI Kuningan: X_X ħªªƉƹěëннħ º°˚X_X..
DRENTAGA: Tah... Mangga...
prajurit wae ge,minimal salevel para nabi,yg 40%..
** Dec 26 Wed 18:17 **
** Dec 26 Wed 18:45 **
HI Asep Budi  ￼┃+6281371723705: #:-s X_X
Ines Andrarini - KG: Mbab. Punten itu angka-angka
** Dec 26 Wed 18:18 **
mbab nyari sendiri atau ada yang menyampaikannya ke
mbab?
ABHA Ibay (Indra Bayu): X_X
** Dec 26 Wed 18:34 **

** Dec 26 Wed 18:45 **

HI Sandy kebon: WooowwX_X :D

HI ilham Depok font Prudential: Pion ini manusia /
cyborgh mbab?

** Dec 26 Wed 18:34 **
HI Adwin: Tak ada satupun yg masuk kriterianya

** Dec 26 Wed 18:49 **

** Dec 26 Wed 18:34 **

Adi Permana HI Kuningan: Kayaknya mbap minta
datanya KG..hihi..

HI Adwin: :D

** Dec 26 Wed 18:52 **

** Dec 26 Wed 18:34 **

DRENTAGA: Tingkatan di atas ANTREZUUR
adalah
tingkatan ELLZETOR. Dia harus memiliki
Adi Permana HI Kuningan: Huwwwwaaaaa..
kemampuan minimal 50% - 70%. Tingkatan ini sudah
** Dec 26 Wed 18:34 **
tidak memiliki Pasukan ERRE. ANTREZUUR akan
Adi Permana HI Kuningan: Kalo pasukan daratnya kan lapor pada ELLZETOR. Jumlah ELLZETOR lebih
sedikit daripada ANTREZUUR. Jumlah ELLZETOR di
15% an mbap?pas bahas TARX yg kephoto..
Seluruh Galaxy adalah 625.351. Seorang ELLZETOR
** Dec 26 Wed 18:34 **
baru diberi sebuah pesawat, karena harus membawa
HI Setiabudi: Punten Kang, kira2 ada tahapan2 yg bisa pasukan, baik itu ANTREZUUR, juga para ERRE.
ditempuh buat mencapainya?
Bentuk pesawat mereka bulat dan elips, dengan
diameter sekitar 6Km. Memiliki persenjataan lengkap
** Dec 26 Wed 18:34 **
untuk penakluk semua jenis senjata di jagad. Mereka
HI Aske Habibi: H̶̲̥̅̊є̲̣̥u°˚\=D/˚ºH̶̲̥̅̊є̲̣̥u memiliki senjata khusus bernama AMMOGAREZ. Itu
X-o
semacam senjata penakluk senjata. Sampai sekarang
belum ada anti nya.
** Dec 26 Wed 18:34 **
HI ilham Depok font Prudential: Berarti yg pasukan
darat 15% (foto tarx di itb) itu robot (artificial
intelegent) ya kang?
** Dec 26 Wed 18:35 **
HI ilham Depok font Prudential: Punten mbab, jadi ke
inget ksatria JEDI starwars.. Tp kayanya masih jauh di
banding pasukan etepaka.
** Dec 26 Wed 18:38 **
DRENTAGA: Itu mah level di bawah prajurit. Setiap
prajurit punya kurawa berkekuatan 30% ke bawah.
Mereka yang akan menjadi sasaran tembak duluan.
Istilah untuk Prajurit ini adalah ANTREZUUR. Itu
level pertama dari ETHEPHAKA atau ellement dasar.
Mereka memiliki sekitar satu ERRE pasukan pion. Satu
ERRE itu sama dengan 5000 pion. Pion-Pion ERRE ini
bermacam-macam kemampuan, dari yang terendah
10%, sampai tertinggi 30%. Dibawah komando
ANTREZUUR. Tingkat ANTREZUUR ini adalah
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** Dec 26 Wed 18:58 **
DRENTAGA: Senjata AMMOGAREZ itu berbentuk
seperti pipa memanjang dan besar. Panjang senjata
AMMOGAREZ sekitar 25 Km, dengan pancaran
radiasi tembakan penakluk 10.000.000 Km. Di pesawat
masing-masing ELLZETOR ada triger pemicu untuk
menghidupkan gelombang penakluk.
** Dec 26 Wed 18:58 **
HI Asep Budi  ￼┃+6281371723705: Waduuh...
Membacanya saja lieur.. Nuhun Mbab...
** Dec 26 Wed 19:04 **
HI Yoli PU: Siapakah komandan tertingginya Kang?
Atau kepada siapa mereka melaporkan semuanya ini?
ARKHYTIREMA kah?
** Dec 26 Wed 19:10 **
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HI ilham Depok font Prudential: Ammogarez ini daya
hancurnyaa bagaimana mbab? Bisa menghancur kan
Rha? Atau planet ?
** Dec 26 Wed 19:12 **
HI Wilman Wilmurian ￼￼￼
: Jiganamah ka
ADHAMA.... Sbb tingkatan pasukan na banyak she....
** Dec 26 Wed 19:12 **
DRENTAGA: Perwira lebih tinggi disebut
ARGEZTAAR. Itu adalah tingkatan tertinggi untuk
pangkat pasukan ETHEPHAKA. Jumlahnya hanya
sekitar 251 orang, dengan Kemampuan 80% - 95%, tapi
mereka menguasai akses untuk mengendalikan pesawat
GRADEFOLDAR. ELLZETOR melapor langsung pada
para ARGEZTAAR ini.
** Dec 26 Wed 19:16 **
HI Wilman Wilmurian ￼￼￼
mbap ARGEZTAAR itu...

: Dari bangsa mana

Adi Permana HI Kuningan: Kayaknya kayak kita mang..
kan yg bentuk2 kayak gitu mah,yg klon biasanya..
** Dec 27 Thu 07:32 **
HI Aske Habibi: :D
** Dec 27 Thu 07:32 **
HI Aske Habibi: Habis bingung mw nanya apa :D
** Dec 27 Thu 07:34 **
HI Aske Habibi: Kayanya jawaban ttg ethephaka ada
di novel brikutnya kan berhubungan dgn pemarkasa
perjanjian tsbt yakni akang ARKHYTIREEMA...
sabaaaar kt tunggu novelnya :D
** Dec 27 Thu 07:39 **
Adi Permana HI Kuningan: Iya mang..jigana nu ieu
mah panjang caritana..
** Dec 27 Thu 07:50 **

** Dec 26 Wed 19:16 **
HI Wilman Wilmurian ￼￼￼

** Dec 27 Thu 07:26 **

: Apa beragam...

** Dec 26 Wed 19:18 **
HI ilham Depok font Prudential: KHRIED termasuk
disini (ARGEZTAAR) mbab?
** Dec 26 Wed 19:23 **
Adi Permana HI Kuningan: Alam semesta ini kan luas
banget..galaxy z ntah berapa banyak..1 galaxy z,bintang
bisa nyampe ratusan milyar..itu pasukan ETHEPHAKA
mampu menjelajah seluruh pelosok alam semesta??kalo
dipersenjatai,berarti pembangkang yg sakti2 tuh ada aja
n banyak y mbap?
** Dec 26 Wed 19:28 **
HI ilham Depok font Prudential: Teknologi Etepaka,
dibandingkan teknologi tertinggi bangsa 100%
bagaimana mbab?
** Dec 26 Wed 20:00 **
HI ilham Depok font Prudential: *8-| berarti yg di lobi
oleh the last lemurian adalah yg pangkatnya…… 8-|
** Dec 27 Thu 07:08 **

herni sri nurbayanti: Hehehe punten akang2, ada
baiknya kita mengendalikan diri dulu utk bertanya
sampai penjelasan mbap selesai. Karena kalau dilihat
dr postingannya, mbap akan menjelaskan dr level
terbawah sampai ke atas. Tapi jadi terputus, bagaikan lg
asik nonton pilem eh tiba2 mati. Punten, ini mah usul
aja, jangan dibaledog ya:)
** Dec 27 Thu 07:55 **
HI Ichal Xmantan: :) (y)
** Dec 27 Thu 07:58 **
HI Ichal Xmantan: Dulu waktu saya masuk group
ini syaratnya salah satunya kalau Mbap menjelaskan
sesuatu nggak boleh dipotong dulu dng pertanyaan2
sebelum Mbap ijinkan utk dibahas. Punten sekedar
mengingatkan. Punten, ini mah usul aja, jangan
dibaledog ya:)
** Dec 27 Thu 07:59 **
HI Ichal Xmantan: Mangga mbap dilanjutkan
** Dec 27 Thu 08:13 **
HI Aske Habibi: Dua ORMAS islam terbesar di
Indonesia sepakat menentukan hilal utk jatuhnya
NATAL bersamama pada tanggal 25 Desember 2012,
baru kali ini ormas tersebut berpendapat sama..mari
kita dukung sepenuhnya kebersamaan tsbt...(*www.
guyonkonyol.com)

HI Aske Habibi: Kalo ARGEZTAAR kisaran
kemampuannya 80%-95% apakah wujudnya spt
manusia di Ardh Grumma/spt kita2 maksudnya
wujudnya tdk seperti Ɣªήğ tertangkap kamera di ITB
ϓάά kang...? Θαπ apakah yang dtg ke Pentagon adalah
perwira tinggi tsbt kang...? Btw pimpinan Utama setelah ** Dec 27 Thu 08:14 **
Perwira Tinggi siapa ϓάά kang...? (Nantikan novel
HI TaufikSimamora - Jambi: Setuju euy,kmaren kan dah
berikutnya :D )
d singgung lagi wkt copasan dr WA
** Dec 27 Thu 07:14 **
** Dec 27 Thu 08:28 **
HI Yoli PU: =D kang Hab bikin pertanyaan/penyataan
kebelet.

HI ilham Depok font Prudential:  
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. :$> 

** Dec 27 Thu 11:52 **

Ϛ Siaaap..

HI Ichal Xmantan: :O ;)

_||_

** Dec 27 Thu 12:11 **

** Dec 27 Thu 08:52 **

HI Sandy kebon: :DªªKªªKªªK=DªªKªªKªªK=))

Adi Permana HI Kuningan: Isi perjanjian lengkap
ETHEPHAKA apa y?heu2..

** Dec 27 Thu 12:11 **

** Dec 27 Thu 08:52 **
HI Yoli PU: Yaaahh k’Adi... Baru mau saya tanyakan. :]
x :p
** Dec 27 Thu 08:55 **
Adi Permana HI Kuningan: Haha..masalahnya liat
pasukannya termasuk persenjataannya,serius banget..
dahsyat..hihi..KY siap2 belajar bahasa ETHEPHAKA?
** Dec 27 Thu 09:07 **

HI Ichal Xmantan: :D
** Dec 27 Thu 12:11 **
Adi Permana HI Kuningan: Haaaah..?jigana para
perwira tinggi eta,laporanna ka mbap..y udah atuh..
SUPER ARGEZTAAR DRENTAGA..hihi..pizz mbap..
** Dec 27 Thu 12:11 **
HI Setiabudi: Waduh... Level Jenderal Antar Galaxy
masih turun level...
Pantesan pada nurut waktu disuruh Mbap beresin
matahari

HI Yoli PU: ;)
Yg bikin terkesima dng adanya ÉTHÉPHAKA
ini adalah bhw ÉTHÉPHAKA ini mencerminkan
hasrat seluruh bangsa penghuni jagad raya dimensi
ini menjadikan ARDH GRUMMA sbg “tujuan
wisata”. Atau bhkan mngkn sbg simbol superioritas.
Kalo mnguasai Bumi berarti mrk mnjd bangsa yg
Terpandang.
** Dec 27 Thu 09:10 **

Jangan2 para ARGEZTAAR laporannya ke Mbap #:-s
** Dec 27 Thu 12:11 **
HI Aske Habibi: Jadi.. THE LAST LEMURIAN
posisinya dimana ϓάά??
** Dec 27 Thu 12:11 **
HI Wasdal Papo Poernama ￼ ￼ : Mbap..kalo pesawat
GRADEFOLDER ada berapa yg dibuat..??

HI Yoli PU: Kalo melihat vid nya Akang, disana terlihat
bagaimana bagian belkng bulan itu menjadi hiruk
pikuk oleh berbagai macam pesawat. Mrk mencari-cari
kesempatan utk nyusup ke bwh sini. Kondisinya spt
kapal di pelabuhan (kalo kata KD: mrk dlm kondisi
perang dingin, saling berlomba dan mencurigai).

** Dec 27 Thu 12:11 **

** Dec 27 Thu 09:10 **

Adi Permana HI Kuningan: Tanah leluhur..

HI Yoli PU: Kabayang pan riweuhna pasukan
ÉTHÉPHAKA.!
** Dec 27 Thu 09:16 **
HI Wilman Wilmurian ￼￼￼

: :D

** Dec 27 Thu 09:17 **
HI Wilman Wilmurian ￼￼￼
herni, (y)

: Setuju kang ichal n the

** Dec 27 Thu 09:17 **
HI Wilman Wilmurian ￼￼￼

: :)

** Dec 27 Thu 11:48 **
HI Setiabudi: Status Mbu “ARGEZTAAR
DRENTAGA”... Hmmmmm ;-SHH
** Dec 27 Thu 11:51 **
Risty: •̃⌣•̃Ɨƚǟ Ɨƚǟ Ɨƚǟ Ɨƚǟ•̃⌣•̃ iseng itu...
Turun level dong mbapnya... Ganti lagi aahhh... =)) =D
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Adi Permana HI Kuningan: Btw..mbap teh kan ngurus
ARDH GRUMMA,wajar kalo posisinya gagah..
heu2,apanan cikal bakal mereka teh dr sini..hihi..
** Dec 27 Thu 12:11 **

1-13. Ghlabinnara, Arkhytirema,
Ghribadar, dan Rhinggamana
1. Keempatnya operator piramida yang
memperkuat kaki benua.
2. Dua benua tenggelam, terjadi banjir
benar Nabi Nuh.
3. Yoli PU: Bhallamin dilawan
Ghlabinnara, pengasuh Siti Maryam.
4. Dedi Misbah: Arkhytirema pasca
hammadz jadi rasul tidak aktif.
5. Tanggung jawab dunia diserahkan ke
Arkhytirema.
6. Arkhytirema disebut di Qur’an
memindahkan singgasana Ratu Balqis.
7. Pertanyaan Jody: Kenapa nama
Arkhytirema tidak ada di Quran? Apa
ada di Quran original yang di THRELL
atau di Quran yang disimpan Gabrella
(Jibril)?
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8. Jody: Arkhytirema mempelajari Al’a
di tubuh rasulullah dan diskusi
langsung.
9. Kitab ARKHYTIREMA adalah
AZTRENZENTRA. Kitab adalah segala
sesuatu, baik itu tulisan maupun
gambaran, yang berisikan ilmu dan
bisa dimanfaatkan dalam kehidupan
sehari-hari.

HI Wilman Wilmurian ￼￼￼
presentasinya, ;)

: Kdm bagi dunks

** Dec 27 Thu 14:08 **
HI Wilman Wilmurian ￼￼￼

: Dmn abdi copy, :D :p

** Dec 27 Thu 14:10 **

From Group: LSBD HI

Dedi Misbah ￼￼￼￼
: @KW: materi dasar anu
atahan na di abdi mah, upami nu ti Kang Asep mah tos
dipolés & abdi teu acan gaduh :)

Messages

** Dec 27 Thu 14:11 **

----------

HI Asep Budi  ￼┃+6281371723705: Janten sadaya
materina tina diskusi di group ini, di rangkum dan di
sesuaikan.

** Dec 27 Thu 14:00 **
HI Wilman Wilmurian ￼￼￼

: (y) (y) <3 :*

** Dec 27 Thu 14:00 **
HI Wilman Wilmurian ￼￼￼
KAWAZA

: PUDIA SADYANA

: :D

** Dec 27 Thu 14:01 **
HI Wilman Wilmurian ￼￼￼

: Mantaaaaab....

** Dec 27 Thu 14:02 **
HI Wilman Wilmurian ￼￼￼
asep budi... ({})

HI Asep Budi  ￼┃+6281371723705: Alhamdulillah aya
Bank Data Kang Dedi Misbah.. :D
** Dec 27 Thu 14:17 **

** Dec 27 Thu 14:00 **
HI Wilman Wilmurian ￼￼￼

** Dec 27 Thu 14:12 **

: Ziiip, disupport kang

** Dec 27 Thu 14:02 **
HI Asep Budi  ￼┃+6281371723705: Alhamdulillah..
Naik level sakedik dakwah na.. Sudah mulai yeuh...
Bismillah.. Nyuhungkeun support ti sadayana
** Dec 27 Thu 14:04 **

Dedi Misbah ￼￼￼￼

: Wayahna Kang Asep.

Bagi2 tugas, bari jeung BB na kamari nge-hang waé.
Tah ayeuna laptop nuju reksak, ujug2 pareum :)
** Dec 27 Thu 14:37 **
HI Sandy kebon: M;)(y)Å<3<3(y)Ñ(y)T:O(y)Å=D(y)P
K Asep Budi...semoga lancar dan Barokah
presentasinya(y) ْنّيِمآ... ْنّيِمآ... ْلَّب َر َي
ْنّيِمَلَع
** Dec 27 Thu 14:37 **
HI Jody: ː̗̀(*)ː̖́ ♏ªήtªz ː̗̀(*)ː̖́ K’Asep Budi...
action terus tiada henti....مكيف هللا كراب

** Dec 27 Thu 14:37 **
HI Wilman Wilmurian ￼￼￼
: Kang adi: janten mama
Dedi Misbah ￼￼￼￼
: اّنِاَو ِهّلِل اّنِا
ajengan na gentos, mama ajengan asep budi.... ({}) (y)
َنْوُعِجَر ِهْيَلِا
** Dec 27 Thu 14:05 **
Telah berpulang ke rahmatullah, Kang Ricky Kharisma,
HI Wilman Wilmurian ￼￼￼
: Hebaat kang asep budi, HIer yang baru selesai ikut acara ORIGOM Nite di Bali.
di Pusdai deuih, widiiih....
Wafat di RS Immanuel jam 13.30.
** Dec 27 Thu 14:05 **

Semoga amal ibadahnya diterima oleh  ُهّللَاSWT.
HI Asep Budi  ￼┃+6281371723705: Heu..heu.. Muhun َنيِمَلاَعْلا ّبَر آَي ْنـيِمَآ
#:-s tantangan.. Dan harus saya terima..
** Dec 27 Thu 14:37 **
** Dec 27 Thu 14:06 **
Dedi Misbah ￼￼￼￼
: @Kang Asep: tong hilap
materi presentasi na, kamari kan battere na sa’at ;)
** Dec 27 Thu 14:06 **
HI Asep Budi  ￼┃+6281371723705: Siap Kang Dedi,
muhun.. Materi na engke di copy. Via email mah
ageung soalna aya foto dan video na
** Dec 27 Thu 14:08 **

HI Wilman Wilmurian ￼￼￼
: Nu atah bae kdm, tar sy
buat presentasi nyalira, hohoho
** Dec 27 Thu 14:37 **
Dedi Misbah ￼￼￼￼
: Postingan Kang Budi
Alamsyah di Group LAG jam 10.34:
“Mohon dibantu terapi jarak jauh akang2, sehabis
pulang dari Bali, badannya drop kondisi tubuh seperti
ereup2, cuman bisa komunikasi lewat mata,diagnosa
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sementara radang otak,lagi di rs imanuel bandung..
nuhun “

HI Wilman Wilmurian ￼￼￼
bulam rayisan...

** Dec 27 Thu 14:37 **

** Dec 27 Thu 15:57 **

Dedi Misbah ￼￼￼￼

: @KW: mangga :)

** Dec 27 Thu 14:37 **
HI Jody: ِهْيَلِا اّنِاَو ِهّلِل اّنِا
َنْوُعِجَر...NARATINA KAWAZA GALLUR NA
KAWAZA

Adi Permana HI Kuningan: Mantap kang Asep..moga
sukses..
** Dec 27 Thu 15:59 **
HI Wilman Wilmurian ￼￼￼
ah, #:-s

** Dec 27 Thu 14:37 **

** Dec 27 Thu 16:01 **

HI Asep Budi  ￼┃+6281371723705: Ya alloh... Radang
otak ?

HI Wilman Wilmurian ￼￼￼

** Dec 27 Thu 14:37 **
HI Rommy eks Ka PP HI: Info dari sobatnya, kang
yunar. Penyempitan usus saurna. Wallahualam.
** Dec 27 Thu 14:37 **
HI Rommy eks Ka PP HI: NARATINA KAWAZA
GALLUR NA KAWAZA

: Maksudnya ratusan

: Beuuh salah bae nulis

:.

..

** Dec 27 Thu 16:01 **
HI Wilman Wilmurian ￼￼￼

:. .

** Dec 27 Thu 16:01 **
HI Wilman Wilmurian ￼￼￼

:.

** Dec 27 Thu 16:09 **
Dedi Misbah ￼￼￼￼

: Mangga Kang Asep :)

** Dec 27 Thu 14:37 **

** Dec 27 Thu 16:10 **

HI Dwi Sby: NARATINA KAWAZA GALLUR NA
KAWAZA

Dedi Misbah ￼￼￼￼
: @Kang Yol: berapa lamakah
cuaca ekstrim sbg akibat membaiknya DORPHALL ini
akan berlangsung?

** Dec 27 Thu 14:37 **
HI Setiabudi: Siapa yg sakit?
** Dec 27 Thu 14:38 **
Dedi Misbah ￼￼￼￼
: Sudah wafat Kang Bud, nama
& fotonya sudah saya posting.
** Dec 27 Thu 14:56 **
ABHA Ibay (Indra Bayu): NARATINA KAWAZA
GALLUR NA KAWAZA
** Dec 27 Thu 14:59 **

Cuaca tsb bisa diantisipasi/tidak?
** Dec 27 Thu 16:18 **
HI Yoli PU: Abad 11 BHALLAMIN. Membuat
aksperimen penyakit AZVELLA, dan dikembangkan
(di mass product) pd thn 1871. Penyakitnya skrg ini
dikenal dgn penyakit LUPUS.
** Dec 27 Thu 16:18 **
HI Yoli PU: Azvella diambil dr nama korbannya
(Bangsa ATLANTIS) BHALLAMIN.

HI Ichal Kalimantan: NARATINA KAWAZA GALLUR ** Dec 27 Thu 16:19 **
NA KAWAZA
HI Yoli PU: @kDed. Punten rada loncat2. Mengikuti
sikon. ;)
** Dec 27 Thu 15:25 **
HI Yoli PU: Fyi. Sekarang ini cuaca ekstrim
dikarenakan DORPHALL nya mulai membaik.
Aktivitas magma meningkat, panas bumi meningkat,
menyebabkan penguapan air laut mnjd lbh banyak,
kelembaban udara meningkat, awan mnjd jauh lbh
tebal, suhu mnjd ekstrim. Di daerah tropis msh
cenderung aman, tp di daerah yg musimnya lbh dr 2,
bisa jauh lbh ekstrim. *Kang Dicky*
** Dec 27 Thu 15:51 **
HI Asep Budi  ￼┃+6281371723705: Kang Dedy, abdi
ijin memakai Dzikir-Fikir-Action pada slide persentasi
besok :)
** Dec 27 Thu 15:57 **
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** Dec 27 Thu 16:19 **
HI M Luthfi Fiesta PP Bandung: @kang Yol : apa ada
software yg dianjurkan untuk meminimalisir cuaca
ekstrim tsb? Selama ini yg diaktifkan sw rhabaqoltra.
** Dec 27 Thu 16:20 **
HI Yoli PU: Stlh itu (1871) BHALLAMIN mulai
mengembangkan “kehidupan yg beresiko”. Merusak
pola2 hidup: makanan, kebiasaan, pesta2, pergaulan,
etc. Intinya : kalo manusia lemah jd gampang dikuasai.
** Dec 27 Thu 16:22 **
HI Yoli PU: Kehidupan bermasyarakat yg dirusak oleh
BHALLAMIN itu dilawan oleh GHLABINNARA. Dia
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(perempuan) tokoh sakti yg melawan Mr.B melalui
mobilisasi massa. Trmsk mendidik para Ratu.

bisa terkontrol dengan baik dikarenakan penyebab
utamanya RHAMIDAAR menganggap remeh masalah
ROD ROD ini disangkanya dengan dibiarkannya
** Dec 27 Thu 16:23 **
ROD ROD itu dikaki benua dan tidak diaktifkan
HI Yoli PU: @kLuthfi. Mangga nnti disusulkan infonya. maka semuanya akan selesai padahal semuanya bisa
tertriger oleh ledakan yang lain. Kemudian terjadi
** Dec 27 Thu 16:24 **
ledakan beruntun karena ROD meledak dipicu oleh
HI Yoli PU: Coba dibaca dulu kisah Ratu Sima
penyimpanan nuklir bangsa atlantis yang meledak,lalu
(kerajaan Kalingga)
2 benua tenggelam dan mengakibatkan banjir yang
besar seluruh dunia dengan gelombang setinggi gunung
** Dec 27 Thu 16:25 **
tetapi pyramid pyramid itu yang dioperasikan oleh
HI Yoli PU: Oiya. GHLABINNARA ini yg “mengasuh”
ARKHITIREMA, RHINGGAMANA, GHRIBADAR
Siti Maryam. ;)
dan GLABHINARA berfungsi untuk memperkuat
kaki benua untuk menbuat kepulauan nusantara sesuai
** Dec 27 Thu 16:25 **
perhitungan dan prediksi bangsa LEMURIAN. Banjir
Dedi Misbah ￼￼￼￼
: @Kang Yol: siaapp ;)
tersebut berlangsung sangat lama karena penyerapan air
** Dec 27 Thu 16:27 **
ke dalam tanah perlu waktu dan itupun harus dibantu
untuk membuat luabang lubang buatan agar daya serap
HI Yoli PU: Alam sdng merecover. Akan berlngsung
2 mingguan, s/d pertengahan januari. Antepkeun weh planet bumi pada air tersebut bisa lebih cepat. Ke empat
penjaga pyramid bekerja keras untuk membuat drainase
ntong dinanaonkeun.. ;)
agar volume air yang dipermukaan planet bumi cepat
** Dec 27 Thu 16:27 **
surut. Setelah sekian puluh tahun kemudian permukaan
Adi Permana HI Kuningan: GHLABINNARA di abad planet bumi seperti sekarang.
segitu masih action?
￼ Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh
** Dec 27 Thu 16:30 **
HI Wasdal Papo Poernama ￼ ￼ : Nyambung
pertanyaan kang adi.. Janten manusia2 shakti yg
menjaga pyramid mulai kapan berhibernasi kang
yol...??

kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka
seribu tahun kurang lima puluh tahun. Maka mereka
ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang
yang zalim. [QS:29:14]
** Dec 27 Thu 16:39 **

Dedi Misbah ￼￼￼￼
: Keempat penjaga pyramid itu
membagi tugas diempat penjuru planet bumi bukan
Dedi Misbah ￼￼￼￼
: @Kang Papo: pasca banjir
cuma di indonesia, membuat lubang lubang drainase
Nabi Nuh reda. Terkecuali ARKHYTIRÉMA pasca
dan membentuk sungai sungai bawah tanah, kekuatan
HAMMADZ diangkat jadi Rasulullah.
mereka sangat mencukupi dengan didukung tekhnologi
bangsa LEMURIAN. Kanal kanal dibangun oleh empat
CMIIW
orang tersebut. Dimana mana berserakan bangkai
** Dec 27 Thu 16:35 **
perahu kayu dipuncak gunung belum mayat berserakan
HI Wasdal Papo Poernama ￼ ￼ : Oiya.
dimana mana mungkin jutaan mayat bahkan tidak
GHLABINNARA ini yg “mengasuh” Siti Maryam. ;)..
terhingga tapi tidak semua tenggelam terutama afrika
Kalo pernyataan seperti ini berarti masih action pada
ada wilayah luas yang banyak orang selamat disitu.
zaman nabi isya kang...
Untuk sementara mereka dibantu oleh empat orang
tersebut. Berhubung mereka muncul menggunakan
** Dec 27 Thu 16:36 **
VIMANA dan mereka menggunakan kekuatan
Adi Permana HI Kuningan: Itu GHLABINNARA masih LEMURIAN mereka, mereka dianggap dewa dewi
action masa BHALLAMIN membuat kacau masyarakat karena sering mereka muncul melayang layang diudara
di atas?
dan dengan mudah dengan kekuatan LEMURIAN
mereka menyelesaikan setiap masalah.
** Dec 27 Thu 16:37 **
** Dec 27 Thu 16:31 **

Dedi Misbah ￼￼￼￼

: *copas catatan dari Mbap*

21 Januari 2011
Beberapa tahun setelah bangsa LEMURIAN
meninggalkan planet bumi ke planet LEMURIAN,
setelah pyramida ditempatkan ditempat tempat
yang sebagaimana mestinya ROD ROD karena tidak

Mereka menyebar setelah surut ketiap pelosok yang
diperkirakan masih ada orang orang yang selamat.
Karna menggunakan VIMANA untuk menempuh
jarak yang sangat jauh hanya membutuhkan hitungan
detik. Dan mereka banyak menemukan juga orang yang
selamat.
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Setelah semuanya terdata dengan baik dan membagikan
penduduk ketiap daerah, salah satu contoh penduduk
afrika yang didominasi oleh bangsa negrida disebarkan
keseluruh tempat dipermukaan planet bumi terutama
dibenua australia dan papua dan ditempat tempat lain
tapi tidak sebanyak di autralia dan papua. Dan sebagian
penduduk atlantis yang selamat mereka menempati
benua eropa. Karena mereka bule makanya benua
eropa didominasi oleh orang orang bule dengan mental
penjajah.

Dedi Misbah ￼￼￼￼
: @Kang Papo: rencananya,
semua catatan saya akan dishare (ulang), tapi di pooling
dulu di Kang Luthfi. Jadi yang nge-share ke semua
member disini nanti Kang Luthfi.

** Dec 27 Thu 17:21 **

HI Wasdal Papo Poernama ￼ ￼
ma KS..

*lagi nunggu laptopnya sehat* :D
** Dec 27 Thu 17:55 **
Adi Permana HI Kuningan: Wow..mantap KDM..
diantos..

** Dec 27 Thu 17:55 **
Tetapi akibat ledakan ROD dikaki benua yang
HI Wasdal Papo Poernama ￼ ￼ : Alhamdulillah...
ledakannya mempengaruhi planet bumi, karena ROD
tersebut berbahan URR dan itu mempunyai radiasi
** Dec 27 Thu 17:55 **
yang lebih kuat dari plutonium 238 maka 3 dari 4 orang
HI Wilman Wilmurian ￼￼￼
: Alhamdulillah, nuhun
tersebut
kdm n kangvluthgi
** Dec 27 Thu 16:40 **
** Dec 27 Thu 17:55 **
Dedi Misbah ￼￼￼￼
:
HI Wilman Wilmurian ￼￼￼
: Kang luthfi maksadna
RHINGGAMANA,GHRIBADAR dan GLABINARA
segera kembali ke pyramida untuk menetralisir radiasi ** Dec 27 Thu 17:55 **
ROD. ARKHITIREMA bertugas membina manusia
HI Yoli PU: @kSetbud. Ada muka real nya loh... ;)
yang hidup untuk hidup lebih layak, berhubung
** Dec 27 Thu 17:55 **
ARKHITIREMA punya kemampuan yang jauh lebih
kuat dari ketiga orang tersebut.maka tanggung jawab
HI Setiabudi: Hihihihi
dunia diserahkan kepada ARKHITIREMA.
** Dec 27 Thu 17:55 **
---end--HI Asep Budi  ￼┃+6281371723705: Wah... Masa ?
** Dec 27 Thu 16:50 **
Mana Kang ?
HI Wasdal Papo Poernama ￼ ￼ : Hatur NUHUN kang ** Dec 27 Thu 17:55 **
ded...data2 sapertos ieu anu ical teh kang...:D
HI Yoli PU: Jasad utuhnya ditemukan oleh NASA di
** Dec 27 Thu 17:20 **
bulan.
HI Wilman Wilmurian ￼￼￼
: (y) kang asep
** Dec 27 Thu 17:55 **
Adi Permana HI Kuningan: Kang Papo..komandan
intelejen HI..mangga dicatet..hehe..

: Tonk japri atuch KY

** Dec 27 Thu 17:55 **

** Dec 27 Thu 17:29 **

HI Setiabudi: Mangga Kang Yol dibabar

Adi Permana HI Kuningan: KDM,siiip..NUHUN..

** Dec 27 Thu 17:57 **

** Dec 27 Thu 17:35 **

HI Yoli PU: Hehe..ngga japri k’Po.. Mmng infonya
segitu aja dulu. Lengkapnya mah nnti sj nunggu dr
Akang. Sy mah bagian ngabibita. ;)

HI Yoli PU: Itu nanti masing2 tokoh itu RHINGGAMANA, GHRIBADAR, GLABHINARA(dan.. FLETILSI ;)) ada novelnya lg tersendiri.
** Dec 27 Thu 17:55 **

** Dec 27 Thu 17:58 **

HI Sandy kebon: M;)(y)Å<3<3(y)Ñ(y)T:O(y)Å=D(y)P

HI ilham font Prudential: Ooh fletilsi yg berantem sama
trempiv ?bangsa ortoka?

** Dec 27 Thu 17:55 **

** Dec 27 Thu 17:59 **

HI Wasdal Papo Poernama ￼ ￼

: Sipp..kang yol(y)

** Dec 27 Thu 17:55 **
HI Setiabudi: Saya mah nungguin yg FLETILSI \=D/
** Dec 27 Thu 17:55 **
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Adi Permana HI Kuningan: Wah kacau yeuh KY..awas
bejakeun..:p
** Dec 27 Thu 18:00 **
DRENTAGA: Kalau tiga tokoh penjaga piramida
lain ada cerita tersendiri. Itu tadi cerita globalnya saja.
Cerita detailnya mah belum.
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** Dec 27 Thu 18:01 **

melihat singgasana itu terletak di hadapannya, iapun
berkata: “Ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba
HI Asep Budi  ￼┃+6281371723705: Waah... Share atuh
aku apakah aku bersyukur atau mengingkari (akan
kang
nikmat-Nya). Dan barang siapa yang bersyukur
** Dec 27 Thu 18:04 **
maka sesungguhnya dia bersyukur untuk (kebaikan)
dirinya sendiri dan barang siapa yang ingkar, maka
HI Wilman Wilmurian ￼￼￼
: Ayo KY,
sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia”
** Dec 27 Thu 18:04 **
** Dec 27 Thu 19:22 **
DRENTAGA: Jangan lupa, ARKHYTIREMA juga
HI Adwin: Mengapa yaa tidak disebutkan namanya ?
pernah memindahkan singgasana Ratu Balqis ketika
Beda dgn KHRIED yg disebutkan Khidir (Khidr)
Sulaiman AS membuat mimbar yang ada Jin dan
Manusia. Untuk mengatasi kesombongan Jin Ifrit,
** Dec 27 Thu 20:06 **
ARKHYTIREMA men-telleport itu singgasana, sampai
HI Ichal Kalimantan: Kalau nggak salah Khidir juga tdk
Sang Ratu culang cileung leungit tempat diuk na.
disebutkan di dlm al Qur’an (cmiiw)
** Dec 27 Thu 18:11 **
** Dec 27 Thu 20:15 **
HI Yoli PU: Ooow yg mindahin ARKHYTIRÉMA too..
HI Setiabudi: Kalo Khidr ada disebutkan di kisah Nabi
(Yg disebut di AQ/hadits(?) Manusia soleh)
Musa
** Dec 27 Thu 18:41 **
** Dec 27 Thu 20:16 **
Dedi Misbah ￼￼￼￼
: @KY: Al-Qur’an Surat AnDedi Misbah ￼￼￼￼
: Bagaimana jika pertanyaannya
Naml ayat 38-41
dirubah:
** Dec 27 Thu 18:59 **
“Kenapa tidak semua nama nabi/rasul disebutkan di
HI Asep Budi  ￼┃+6281371723705: Baru terbuka
dalam Al-Qur’an?”
sekarang.. Siapa manusia yang punya ilmu dari Kitab...
** Dec 27 Thu 20:16 **
** Dec 27 Thu 19:03 **
HI Asep Budi  ￼┃+6281371723705: Ya betul Kang
HI Yoli PU: Coba dibuka n dibahas yg ayat 40 nya
Dedy, kenapa ya ? Minimal yg 25 nabi saja dulu
KDed, kWil...
** Dec 27 Thu 20:18 **
** Dec 27 Thu 19:09 **
HI Setiabudi: Udah cukup dikenal di masyarakat saat
HI Wilman Wilmurian ￼￼￼
: Bukannya udah itu...
itu?
** Dec 27 Thu 19:09 **
HI Wilman Wilmurian ￼￼￼

** Dec 27 Thu 20:20 **
: Colek kdm lg....

HI Jody: Iya yaa knp nama ARKHYTIREMA tdk
disebutkan yaa...atau jangan2 kl di The Original Al
** Dec 27 Thu 19:10 **
Qur’an yg msh tersimpan di THRELL atau yg disimpan
Dedi Misbah ￼￼￼￼
: Sinyalna lup lep, sakedap nya.. oleh GABRELLA mah nama beliau disebutkan ??
*sabari siap2 naék ojeg*
** Dec 27 Thu 20:26 **
** Dec 27 Thu 19:11 **

HI Yoli PU: Di ayat itu eksplisitli terlihat peran
ARKHYTIREMA hampir mirip dgn KHIDR as,
mmberikan ujian (cobaan) kpd Sulaiman as. Kalo
sampai disebutkan namanya, orang akan menarik
** Dec 27 Thu 19:11 **
kesimpulan ada manusia lain lg yg lbh hebat dr
Adi Permana HI Kuningan: Asanya mbap pernah cerita Sulaiman. Dan terjerumus ke segala macam pikiran yg
bkn-bkn.
y..
Dedi Misbah ￼￼￼￼
419ORIGOM ;)

: @KW: Pernah dibahas di

** Dec 27 Thu 19:12 **
Adi Permana HI Kuningan: Di fb ada..
** Dec 27 Thu 19:13 **
Dedi Misbah ￼￼￼￼

: QS: An-Naml: 40

Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Al
Kitab: “Aku akan membawa singgasana itu kepadamu
sebelum matamu berkedip”. Maka tatkala Sulaiman

Tp kalo disebutkan sepintas saja, orang akan tidak acuh,
dan lbh fokus kpd kata2 Sulaiman yg penuh kebijakan,
yg merupakan bimbingan moral yg cocok utk kaum
2,5%. Imho ;)
** Dec 27 Thu 20:29 **
HI Yoli PU: *Punten saya ajak ngulang lg bahasan di fb
Origom. Soalna saya mah kurang fb minded hehe :D *

Halaman 1-31

Khusus kalangan terbatas untuk pengkajian paham diduga menyimpang DZA di LSBD HI/LTLM.

** Dec 27 Thu 20:31 **

Dedi Misbah ￼￼￼￼

HI Setiabudi: Yg menarik, kenapa disebutnya Ahli
Kitab? Bukan Ahli IPTEK/pendekar, dsb?
** Dec 27 Thu 20:35 **
HI Wilman Wilmurian ￼￼￼

: Ky (y)

** Dec 27 Thu 20:38 **
Adi Permana HI Kuningan: Seorang yg mempunyai
ilmu dr °Al kitab...
** Dec 27 Thu 20:39 **
HI ilham font Prudential: Ahli kitab ALLAMUDZ1 :D
** Dec 27 Thu 20:42 **
HI Jody: ˚ºH̶̲̥̅̊ º°˚8-| iya betul juga K’Yol...
sebetulnya kl kitanya jg berfikir maka akan muncul
analisa bahwasanya “Sang Ahli Kitab” ini lbh hebat
dr Nabi Sulaiman itu sendiri...terdeskripsikan dari
kalimat2 beliau sendiri di atas
** Dec 27 Thu 20:44 **

:

Aku (Sa’d bin Hisham bin ‘Amir r.a) bertanya; “Wahai
Ummu al-Mukminin, ceritakan kepadaku tentang
akhlak Rasulullah SAW”. A’isyah pun bertanya:
“Tidakkah kamu membaca al-Quran?”. AKu
menjawab: “Bahkan (saya membacanya).” A’isyah
pun berkata: “Sesungguhnya akhlak Nabi Allah SAW
(Nabi Muhammad) adalah al-Quran”. Hadis Riwayat
Muslim no: 1233
** Dec 27 Thu 21:05 **
HI Jody: ˚ºH̶̲̥̅̊ º°˚8-| Kitab atau Buku
itu diperlukan bagi kaum 2,5% yg membutuhkan
bahasa tulisan sekaligus lisan dlm berkomunikasi
menyampaikan sesuatu atau sebaliknya
memperoleh informasi...sedangkan Rasulullaah
dgn AL’A2 nya dan ARKHYTIREMA dgn informasi
MORTHAPHRABEENA berikut pengalamannya
membuatnya menjadi “Kitab Hidup” sumber ilmu
pengetahuan

** Dec 27 Thu 21:07 **
HI Jody: Nabi Sulaimannya aja sampai terkagum oleh
HI Jody: Begitu juga dgn akhlaknya yg sdh tertanam
kemampuan Sang Ahli Kitab...di situ tergambarkan
kuat tdk tergoyahkan di alam bawah sadarnya...maka
bhw beliau sendiri blm tentu mampu melakukan hal yg
wajarlah beliau dikatakan “Sang Ahli Kitab”
dilakukan “Sang Ahli Kitab”
** Dec 27 Thu 21:11 **
** Dec 27 Thu 20:44 **
HI Yoli PU: Yup
Adi Permana HI Kuningan: Ups..nongkrongin terus
group,bisi kaburu tunduh..off dl..latihan dl dikit2..hehe.. ** Dec 27 Thu 21:14 **
tinggal nanti baca2 z..
HI Yoli PU: Bisa jd alKitab itu adalah AL’A kg Jod..
** Dec 27 Thu 20:48 **

** Dec 27 Thu 21:16 **

HI Yoli PU: Nah.. Jd apakah al-kitab yg dmksd di ayat
itu? Krn kalo merujuk ke injilnya nb. Isa. kan blm ada
nb.Isa-nya.

HI Jody: Seingat saya AL’A itu kan munculnya di
Rasulullaah K’Yol...kl di ARKHYTIREMA di masa
Nabi Sulaiman ini msh blm AL’A krn ARKHYTIREMA
Knp Sampai ARKHYTIREMA, disebutkan sbg manusia kan mempelajari AL’A di tubuh Rasulullaah itu
sendiri dgn berdiskusi langsung bukan...itu sebabnya
ber-ilmu al-Kitab.? ALLAMUDZ?;)
ARKHYTIREMA ngga mau disebut “Guru” nya
** Dec 27 Thu 20:52 **
Rasulullaah
HI ilham font Prudential: Ada yg mau foto fletilsi?
** Dec 27 Thu 21:18 **
:Dsaya punya lho Ups 8-|
HI Jody: Maka di zaman Sulaiman lbh tepat disebut
*bikin gerah mode
Ahli Kitab krn Kitab itu kan bagi kaum 2,5% adalah
sumber ilmu...maka bila seseorang disebut Ahli Kitab
** Dec 27 Thu 20:53 **
maka dia adalah Sumber Ilmu...Ilmu segala macam
HI Yoli PU: Atau itu sama spt halnya ungkapan kpd
termasuk Ilmu Agama,Iptek,dll
Rasulullah SAW: Al-Quran Hidup, *lupa lg haditsnya*.
** Dec 27 Thu 21:20 **
Jadi ARKHYTIREMA itu -akhlaknya- penjelmaan dr
HI Jody: Termasuk Ilmu Kesaktian,Ilmu Sihir,Ilmu Bela
ayat-ayat Allah.
Diri,dll dst
** Dec 27 Thu 20:54 **
** Dec 27 Thu 21:23 **
HI Yoli PU: @Kill...fletilsi? Hmmm.... Hmmm.. Dpt
HI Jody: Nah bagi kita yg sdh tahu cerita
drmn?
ARKHYTIREMA maka akan muncul analisa seperti
** Dec 27 Thu 21:04 **
ini...tapi bagi mereka yg blm tentu menterjemahkan
1 Istilah Lemurian untuk Lauh Mahfudz.
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kata “Ahli Kitab” teh langsung nanya Kitab naon nyaaa... Adi Permana HI Kuningan: Menyimak..
mgkn bisa saja langsung berfikir “Kitab Sihir” mungkin
** Dec 27 Thu 22:11 **
krn zaman Nabi Sulaiman kan terkenal dgn kisah
HI Wilman Wilmurian ￼￼￼
: Jd sdh pas ayat ini
Bangsa Jinnya
memang begitu dahsyat menceritakan AHLUL KITAB
** Dec 27 Thu 21:24 **
yaitu yg memiliki aktifasi BLUE PRINT.
HI Setiabudi: Kebayang lah, baru surat al-Ikhlas saja
** Dec 27 Thu 22:14 **
isinya silat yg tak terkalahkan
HI Wilman Wilmurian ￼￼￼
: Hmmmm sekarang
** Dec 27 Thu 21:25 **
kakarek apal yeuh, ternyata ahlul kitab makna na
Dedi Misbah ￼￼￼￼
: Apakah sebutan Ahli Kitab
direduksi, dipersempit, didomestikasi jadi “ahli tulisan”
juga bisa ditujukan pada Nabi Adam?
nu dknisbatkeun ka yahudi. Bhuahahaha, kita jd selama
ini dibelokan pengertian ttg AHLUL KITAB, bahkan
Secara yg mengajarkannya secara langsung adalah
pd konteks yg lain AHLUL KITAB maknanya negatif.
 ُهّللَاSWT.
Hadeuuuh.... X_X
** Dec 27 Thu 21:25 **
** Dec 27 Thu 22:16 **
HI Jody: Jadi mengartikan kata2 “Kitab” nya sempit...
HI Wilman Wilmurian ￼￼￼
: Padahal AHLUL
jadiiii weh kehebatan “Sang Ahli Kitab” na teu
KITAB artina DAHSYATULLOH pisan, yaitu pola
katingali...tdk teranalisa krn wawasan yg terbatas
implan BLUE PRINT ({}) (y) *beer*
** Dec 27 Thu 21:29 **
** Dec 27 Thu 22:18 **
HI Jody: @K’Dedi : saya rasa bisa K’Ded...Namun krn
HI Jody: Yah setuju K’Wil...deskripsi yg lebih
Nabi Adam muncul di zaman yg pd saat itu ngga ada
spesifiknya adalah BLUEPRINT
Kitab/Buku (krn komunikasinya langsung dr otak ke
otak) makanya tdk diistilahkan Ahli Kitab Kang...
** Dec 28 Fri 01:49 **
** Dec 27 Thu 22:01 **

HI Yoli PU: Se7 k’Wil

HI Wilman Wilmurian ￼￼￼
: Kang jody rada
nyerempet pisan kana ARKHYTIREMA n pas BABAR
di MORTHAPHRABEENA...

** Dec 28 Fri 09:07 **

** Dec 27 Thu 22:01 **
HI Wilman Wilmurian ￼￼￼
sareng BLUEPRINT?

: Voba hubungkeun

** Dec 27 Thu 22:02 **
HI Wilman Wilmurian ￼￼￼
: Bukankah
BLUEPRINT itu dlm terjemahan LÉMURIAN, tp da
teu asup dina ARBHIINA komo ka nu 2,5% jd weh
AHLUL KITAAB...
** Dec 27 Thu 22:06 **
HI Wilman Wilmurian ￼￼￼
: Artinya BLUEPRINT
itu kan “cetakan2” ilmu n teknologi nu diimplankeun....
Nah diimplankeun kan include kanu bogana, ya yg
punya itu disebut AHLUN dlm bahasa ARBHIINA. Jd
AHLUL KITAB the bahasa sederhana ARBHIINA buat
kaum 2,5% yg sepadan dengan BLUE PRINT.
** Dec 27 Thu 22:08 **

DRENTAGA: Kitab ARKHYTIREMA adalah
AZTRENZENTRA. Semua ilmu diajarkan dan di
praktekan disana.
** Dec 28 Fri 09:19 **
HI Wasdal Papo Poernama ￼ ￼ : Mbap...yang belajar
di AZTRENZENTRA cuma kang ARKHYTIREMA
aja...??? Atauhanya Beliau yg mampu menguasai nya....?
** Dec 28 Fri 09:29 **
DRENTAGA: Yang lain mah tidak memenuhi syarat
** Dec 28 Fri 09:35 **
DRENTAGA: Kitab itu jangan diartikan hanya
dalam bentuk tulisan, karena makna sempit itulah yang
membuat kita jadi terbelakang. Kitab adalah segala
sesuatu baik itu tulisan maupun gambaran, atau apapun
yang berisikan ilmu dan bisa dimanfaatkan dalam
kehidupan sehari-hari. Kalau dikatakan ahli kitab itu
hanya sekedar kitab injil yang sudah dirubah seperti
sekarang, itu mah jadi hilang makna dalemnya.

HI Wilman Wilmurian ￼￼￼
: Wajar kl dinisbatkeun ** Dec 28 Fri 09:36 **
ka ARKHYTIRÉMA, da memang AHLUL KITAB alias
DRENTAGA: Manusia juga bisa dikatakan Kitab
BLUE PRINT na araktif.
apabila memiliki ilmu yang dibagikan secara bebas dan
** Dec 27 Thu 22:11 **
membuat perubahan ke arah baik bagi masyarakat.

CATATAN TAHUN 2013
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23 Des 2012 jam 19.59
KD:
Sekarang Akang mau cerita soal acara di GWK itu.
Sebetulnya sejak awal Akang mau membuat acara itu
mengalir apa adanya, tanpa merekayasa alam. Tapi
ternyata melihat kondisi peserta sepertinya itu tidak
mungkin dilakukan, karena selain peserta dalam
keadaan lelah secara fisiologis juga secara psikologis,
terutama peserta dari STKS yang terlantar sebanyak
7 Bus. Makanya, Akang harus memadatkan acara
dan menyesuaikan dengan keadaan peserta yang
ternyata luar biasa banyak. Mulailah Akang dengan
mengaktifkan visual cortex peserta dengan membuat
visualisasi yang disesuaikan dengan bawaan visual
cortex masing - masing, makanya penglihatan mereka
pada Akang ada yang sama dan ada yang tidak.
Setelah dua kali dilakukan, lalu Akang mulai dengan
mengajak peserta bersatu dengan alam. Disana Akang
mulai dengan pengendalian angin dulu. Akang mulai
panggil angin secara perlahan untuk dirasakan dan
menyentuh kulit, semakin lama intensitasnya semakin
meningkat, pelan dan kuat secara bergantian. Itu
difungsikan untuk membuka alselerasi kulit agar
sel mulai terpancing bereaksi. Semua peserta harus
menerima dan merasakan tanpa perlawanan. Lalu
setelah itu, barulah dipanggil air, setetes demi setetes,
lalu mulai di tambah secara banyak dan deras, makanya
Akang tanya “ mau ditambah air nya ?” Dan sebagian
besar menjawab “tambaaahhh”, ya lalu Akang tambah
itu air. Tujuannya adalah untuk menambah akselerasi
sel di mythocondria agar berakselerasi lebih cepat
lagi. Sebelumnya angin untuk merangsang, lalu air
untuk menambah rangsangan. Kemudian setelah itu,
baru air dan angin Akang tambah. Air makin deras
berikut angin pun tambah kuat. Lalu, Akang suruh
untuk napas perut, agar energy hasil akselerasi sel itu
berkumpul di perut. Lalu, mulailah energy ORIGOM
turun dari langit. Disana semua Akang suruh untuk
melihat ke atas, atau melihat ke awan. Disana Akang
mulai memindahkan awan secara cepat untuk mulai
menghentikan air dan angin. Semua pasti melihat
pergerakan awan yang maju sangat cepat, lalu tibatiba bisa berhenti mendadak, dan sebagainya. Ketika
itulah kesempatan untuk menerima energy ORIGOM.
Makanya Akang suruh untuk menampung dengan
membuka telapak tangan ke arah langit, dan merasakan
beratnya energy turun tersebut. Kemudian, Akang
suruh juga semuanya untuk merasakan gelombang
energy itu dengan mengikuti arus pergerakannya. Kalau
tangan merasakan gelombang medan magnetik yang
membawa, itu adalah hal yang wajar. Setelah air dan
angin berhenti, tadinya Akang mau memanggil api, tapi
itu tidak jadi, karena petir akan menyambar dimanamana. Akhirnya malahan mencegah agar petir tidak
muncul, kalau menggerakan Bumi, nanti dinding tebing
jadi runtuh, itupun tidak dilakukan. Akhirnya energy
Halaman 1-34

ORIGOM diakselerasika dengan air dan angin saja,
makanya wajar kalau mengikuti dengan benar, pakaian
akan keris dengan cepat dan dingin tidak akan terasa.
Setelah semua berjalan dengan baik, peserta seharusnya
akan melihat banyak UFO di langit, itu adalah pasukan
ETHEPHAKA yang terus memantau dari awal sampai
akhir. Sampai Akang mengucapkan selamat tahun
baru ORIGOM, disanalah energy mulai menurun
sedikit demi sedikit, dan sebetulnya dari awal energy
itu sudah diserapkan kepada tubuh semua peserta
yang ada disana dengan dibantu air dan angin itu, jadi
mereka yang berteduh paling hanya dapat 25% nya saja.
Pemadatan waktu itu sengaja Akang lakukan, sekali lagi
karena kondisi peserta yang tidak maksimal. Sampai
akhir sesi, tepatnya pukul 12:15 WITA, hujan Akang
tahan selama satu jam untuk persiapan pulang. Namun
setelah itu, kembali akan hujan, sampai lumayan lama.
Heuheuheu...nah begitulah skenarionya.

24 Des 2012 Jam 17.52
KD:
Sehabis Natal sekarang, Akang mau buat sebuah
Yayasan. Nama Yayasan itu adalah Yayasan LemuriAN
TransEntha LagRaveN atau disingkat menjadi
LANTERN untuk bahasa inggris, LENTERA
untuk bahasa Indonesia. Disingkat LANTERN atau
LENTERA sama saja nyambung. Mengenalkan
LEMURIAN sudah waktunya sampai ke tingkat dunia.
Jadi, Akang tidak bisa membawa nama HI disini.
KD @WA jam 18.32:
Transentha itu artinya menuju ke arah peningkatan,
atau naik ke level yang lebih tinggi. Atau bisa juga
menaikan derajat.

KD jam 22.53
Program pertama adalah memasuki semua komunitas.
Tidak pandang agama, tapi mensyiarkan agama
Islam, bukan Agama Arab. Karena Islam itu rahmatan
lil’alamin. Tapi biar bisa masuk ke semua komunitas,
kita tidak bisa membawa nama berbau arab.

26 Des 12 jam 13.59
KD:
LAGRA itu adalah tingkatan khusus. Tidak ada yang
namanya 1 LAGRA atau 2 LAGRA dan seterusnya, tapi
kekuatan LAGRA itu sama dengan 50 kali 1000 OCTA.
Kalau di transferkan ke orang lain paling cuma
seperempat LAGRA
Software mah berdiri sendiri, kalau TM yang umum
semua masuk ke tingkatan LAGRA
Jam 15.05:

Mushaf KDZA GRAZDAVODA DRENTAGA — Bagian 1

Kemarin Akang mengatakan besarnya pesawat
GRADEFOLDAR itu 5214 kali Planet Bumi. Ternyata
sekarang sudah diperbesar menjadi 5437 kali Planet
Bumi. Ketika menyeimbangkan Hydrogen di matahari,
ternyata pesawat itu sudah diperbaharui. Pantesan
terlihat lebih besar dari sebelumnya, itu belum di hitung
dengan ketebalan Shield atau selubung pelindung
pesawat.
Ini informasi terbaru dari Pesawat GRADEFOLDAR
Jam 18.17:
Dengan OLLYMPH lebih besar GRADEFOLDAR.
Ini syarat kalau ingin menjadi Pasukan
ETHEPHAKA. Apanan raribut tah ingin jadi
pasukan elite itu. Mangga, silahkan ngahuleng jentul :
Syarat menjadi Pasukan ETHEPHAKA :
01. Memiliki akselerasi energy minimal 40%.
02. Bisa berbahasa ETHEPHAKA secara aktif.

mereka bulat dan elips, dengan diameter sekitar
6Km. Memiliki persenjataan lengkap untuk penakluk
semua jenis senjata di jagad. Mereka memiliki senjata
khusus bernama AMMOGAREZ. Itu semacam senjata
penakluk senjata. Sampai sekarang belum ada anti nya.
Senjata AMMOGAREZ itu berbentuk seperti pipa
memanjang dan besar. Panjang senjata AMMOGAREZ
sekitar 25 Km, dengan pancaran radiasi tembakan
penakluk 10.000.000 Km. Di pesawat masing-masing
ELLZETOR ada triger pemicu untuk menghidupkan
gelombang penakluk.
Perwira lebih tinggi disebut ARGEZTAAR. Itu
adalah tingkatan tertinggi untuk pangkat pasukan
ETHEPHAKA. Jumlahnya hanya sekitar 251 orang,
dengan Kemampuan 80% - 95%, tapi mereka menguasai
akses untuk mengendalikan pesawat GRADEFOLDAR.
ELLZETOR melapor langsung pada para ARGEZTAAR
ini.

03. Memiliki ilmu di segala bidang.

27 Des 12 jam 15.25

04. Memiliki Pitutary Aktif.

KD via KY:

Sekarang ini cuaca ekstrim dikarenakan DORPHALL
nya mulai membaik. Aktivitas magma meningkat,
06. Mengetahui pemetaan jagad raya.
panas bumi meningkat, menyebabkan penguapan air
laut mnjd lbh banyak, kelembaban udara meningkat,
07. Menguasai unsur alam.
awan mnjd jauh lbh tebal, suhu mnjd ekstrim. Di
08. Memiliki Kebijaksanaan.
daerah tropis msh cenderung aman, tp di daerah yg
Itu adalah syarat untuk menjadi prajurit, belum menjadi musimnya lbh dr 2, bisa jauh lbh ekstrim.
perwira.
Jam 16.19
Tanya:
Abad 11 BHALLAMIN. Membuat aksperimen penyakit
Bagaimana dg foto TARX 15% ?
AZVELLA, dan dikembangkan (di mass product) pd
thn 1871. Penyakitnya skrg ini dikenal dgn penyakit
KD:
LUPUS.
Itu mah level di bawah prajurit. Setiap prajurit punya
kurawa berkekuatan 30% ke bawah. Mereka yang akan Azvella diambil dr nama korbannya (Bangsa
menjadi sasaran tembak duluan. Istilah untuk Prajurit ATLANTIS) BHALLAMIN.
ini adalah ANTREZUUR. Itu level pertama dari
Stlh itu (1871) BHALLAMIN mulai mengembangkan
ETHEPHAKA atau ellement dasar. Mereka memiliki
“kehidupan yg beresiko”. Merusak pola2 hidup:
sekitar satu ERRE pasukan pion. Satu ERRE itu sama
makanan, kebiasaan, pesta2, pergaulan, etc. Intinya :
dengan 5000 pion. Pion-Pion ERRE ini bermacamkalo manusia lemah jd gampang dikuasai.
macam kemampuan, dari yang terendah 10%, sampai
Kehidupan bermasyarakat yg dirusak oleh
tertinggi 30%. Dibawah komando ANTREZUUR.
BHALLAMIN itu dilawan oleh GHLABINNARA. Dia
Tingkat ANTREZUUR ini adalah tingkat terbanyak di
(perempuan) tokoh sakti yg melawan Mr.B melalui
seluruh jagad. Total ANTREZUUR berjumlah 3.673.472
mobilisasi massa. Trmsk mendidik para Ratu.
orang dari berbagai macam Bangsa di seluruh Galaxy.
Coba dibaca dulu kisah Ratu Sima (kerajaan Kalingga)
Tingkatan di atas ANTREZUUR adalah tingkatan
ELLZETOR. Dia harus memiliki kemampuan minimal Oiya. GHLABINNARA ini yg “mengasuh” Siti Maryam.
;)
50% - 70%. Tingkatan ini sudah tidak memiliki
Pasukan ERRE. ANTREZUUR akan lapor pada
Alam sdng merecover. Akan berlngsung 2 mingguan,
ELLZETOR. Jumlah ELLZETOR lebih sedikit daripada s/d pertengahan januari. Antepkeun weh ntong
ANTREZUUR. Jumlah ELLZETOR di Seluruh Galaxy dinanaonkeun.. ;)
adalah 625.351. Seorang ELLZETOR baru diberi
sebuah pesawat, karena harus membawa pasukan, baik 28 Des 12 jam
itu ANTREZUUR, juga para ERRE. Bentuk pesawat
05. Menguasai senjata semua Bangsa.

Halaman 1-35

Khusus kalangan terbatas untuk pengkajian paham diduga menyimpang DZA di LSBD HI/LTLM.

KD:
Kitab ARKHYTIREMA adalah AZTRENZENTRA.
Semua ilmu diajarkan dan di praktekan disana.
Kang Papo:

“LAGRACHAKA...LAGRACHAKA...” Menjadi
“CHAKA...CHAKA...CHAKA...” Akhirnya menjadi
“CHAK...CHAK...CHAK...” Sampai sekarang akhirnya
menjadi Kecak. Tah kitu sejarah na teh.

Copas dari Group WhatsApp:
Mbap...yang belajar di AZTRENZENTRA cuma kang
Lanjutan pembahasan Samsung S3
ARKHYTIREMA aja...??? Atauhanya Beliau yg mampu
menguasai nya....?
KD:
Yang lain mah tidak memenuhi syarat
Kitab itu jangan diartikan hanya dalam bentuk tulisan,
karena makna sempit itulah yang membuat kita jadi
terbelakang. Kitab adalah segala sesuatu baik itu tulisan
maupun gambaran, atau apapun yang berisikan ilmu
dan bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
Kalau dikatakan ahli kitab itu hanya sekedar kitab injil
yang sudah dirubah seperti sekarang, itu mah jadi
hilang makna dalemnya.

Kang Hadi P jam 17.56:

Maaf kang Dicky, sy mau tanya ttg penculikan org2 di
satu kota di Alaska oleh Tarx.. knp yaa tdk dicegah oleh
pasukan ETHEPAKA ???

KD jam 23.19:

TARX mah nggak akan buat software seperti itu.
Turun level mereka. Tapi pasti ada yang buat untuk
membuat semacam pesan, dan pasti bukan Bangsa
TARX. Niatnya adalah untuk membuat manusia jadi
tidak tenang. Merasa selalu di awasi oleh mahluk
lain. Bahkan bisa membuat orang menjadi paranoid.
Manusia juga bisa dikatakan Kitab apabila memiliki
Kalau yang di fourth kind itu bukan diculik, tapi
ilmu yang dibagikan secara bebas dan membuat
dikendalikan alam bawah sadar mereka dari jarak
perubahan ke arah baik bagi masyarakat.
jauh. Seperti orang yang kesurupan. Itu kejadiannya
di Nome, Alaska, bukan satu kota yang hilang, tapi
KD jam 12.22
24 orang yang hilang. Sebetulnya mereka itu tidak di
Tari itu dinamakan Kecak karena semua penari
culik, tapi dibawa kembali sesuai dengan perjanjian.
mengeluarkan suara “kecak...kecak...cak..cak...”. Nama Pasukan ETHEPHAKA tidak akan mau mengganggu
dari penyerapan energy LAGRAVEN. Dahulu pada
bagi yang mau ikut secara sukarela. Sebelumnya mereka
Zaman mulai pembangunan umat di Bali, karena disana sudah ada kontak dan komunikasi dengan para Aliens
dibuat sebagai “Bali” nya semua pulau, penyerapan
Agressor ini.
energy dari alam ini dinamakan LAGRACHAKA atau
Jam 23.47
LAGRA = LAGRAVEN, CHAKA = Baru atau Mulia
atau Penting. Seperti ada istilah Tahun Saka. Waktu itu KD:
untuk meneruskan membina masyarakat di Bali, di utus
Legenda Dang Hyang Panditha atau DARINDARTHA
pemimpin Lemurian yang bernama DARINDARTHA.
di Bali dihilangkan. Mungkin Pedanda yang memiliki
Setelah semua DORPHALL terpasang, diberi tanda
kewaskitaan mah akan tahu.
oleh DARINDARTHA berupa bangunan berbentuk
Kalau dikatakan nenek moyang adalah Alien, itu tidak
Piramida bersusun yang sekarang dikenal dengan
istilah PURA singkatan dari PIRAMIDA ULLU RHA ( salah. Kata alien sendiri diambil dari bahasa inggris
Piramida inti matahari ), dengan membentuk piramida yang berarti orang asing, atau bukan penduduk asli/
lokal. Adam itu adalah Alien, karena bukan penduduk
bersusun seperti itu, maka energi matahari akan
asli Planet Bumi. Jadi semua umat manusia di Planet
terserap banyak dan bersusun ke bawah. Semua yang
Bumi adalah keturunan Alien.
berada di sana diajarkan bagaimana menyerap energy
alam dengan cara LAGRACHAKA ini. Mereka disuruh Adam itu diturunkan dari satu dimensi bernama Surga
mengucapkan kata LAGRACHAKA ini berulangulang sambil menyerap energy alam dengan tangan
29 Des 12 jam 14.53
diangkat ke atas, seperti yang kita lakukan di GWK
Bangsa Agresor itu gabungan dari Empat Bangsa Besar,
kemarin. Disuruh sambil mengucapkan itu karena
kaum 2,5% paling sulit disuruh konsentrasi, dan harus TARX, MOSRAM, BROPA, ZNEZNELA. Itu di buku
tiga nanti diceritakan. Tapi garis besarnya, mereka
dibantu dengan membacakan atau mengucapkan
sesuatu. Akhirnya diucapkanlah kata “LAGRACHAKA” adalah gabungan dari para penerus Empat Bangsa
Besar, yang waktu itu dipimpin oleh para Ratu, bukan
itu berulang-ulang. Namun karena kata LAGRA itu
para Raja. Semua bersaing mengejar ARKHYTIREMA.
agak susah diucapkan, akhirnya ujungnya saja yang
Tapi karena semuanya ditolak, akhirnya mereka
terdengar diucapkan, yaitu “CHAKA”. Seperti ada
bergabung untuk memusuhi ARKHYTIREMA. Padahal
yang wiridan Lailahailallah, yang terdengar hanya
mereka lah juga yang sama-sama membuat perjanjian
ujungnya saja “Lah..Lah..”. Sampai sekarang, dari
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ETHEPHAKA. Ternyata niat mereka cuma pa hadehade di depan ARKHYTIREMA. Kisah ETHEPHAKA
dan intriknya nanti di buku 2C.

Mbap:

Heuheuheu...kalau soal negara dilemahkan itu
bukan hanya negara yang penduduknya mayoritas
GRAZDAVODA.
“mengaku islam” saja, tapi semua negara yang punya
kekayaan alam pasti dibegitukan. Semua yang mulai
30 Des 12 jam 12.28
kesadarannya muncul, pasti di adu domba dengan
pihak lain. Kita menyebarkan kesadaran, pasti diserang
Ini kondisi setting an kaum Nirranthea yang
karunyaeun ka Fletilsi. Sudah sangat banyak berkorban dimana-mana karena mereka sekarang mulai panik.
Gerakan kita semakin luas dan melebar, sampai semua
untuk Bangsa Indarina, menyelamatkan mereka dari
komunitas bersatu untuk membuat perubahan. Maka
kepunahan, dan dia sendiri menunggu di Nirran.
wajar kalau kita akan terus dijelek-jelekkan oleh
»Flashback«
mereka. Tapi kita justru semakin akan kasihan pada
mereka itu, karena mereka akan semakin kecil dan
KD via KY tgl 28 Des 2012:
lemah. Seperti sekarang, mereka semakin lemah.
Demi cintanya kpd ARKHYTIRÉMA, dia rela mengejar
sampai ke ARDH GRUMMA dan menunggu di sana (di Jam 19.05
benua Amerika) selama ribuan tahun. Pdhl yg dikejar
Problem Solved. Ternyata memang ada upaya-upaya
msh sibuk urusan per-galaksian. Di benua amerika itu agar soal Aliens itu menjadi guyonan, dan masyarakat
FLETILSI mnjd Dewa nya suku Indian.
mulai mempertanyakan keberadaan Aliens, makanya
dibuat software yang bisa mem-plug in-kan gambar
Sampai terjadi bencana katastropik, dia hijrah -dan
bangsa TARX. BHALLAMIN memang memerintahkan
mengakhiri hayatnya- di/ke Bulan.. Kemudian
pesawatnya ditemukan oleh NASA dlm keadaan utuh, semua IT ers binaannya untuk membuat software
semacam itu. Kalau Alien seperti TARX bisa dibuat
plus dgn jasadnya. Skrg berada di lab.nya NASA.
guyonan, maka masyarakat akan tidak percaya adanya
KD:
Aliens, dan menganggap semua itu adalah HOAX.
Perhatikan, software itu dibagi-bagikan sekarang di
Kalau FLETILSI ini ada cerita khusus. Pasti dijamin
Internet dengan nama program “2012”.
bakal ceurik bombay Ħεύ￼ Һҽυ

25 Des 12 jam 10.48
KD:
Pada tahun 1928, Dr.Langford menemukan BARQHA1
di padang pasir mesir dekat GIZA, setelah dengan
susah payah membuka batuan berbentuk bulat kotak
dan pentagram di gbr kiri atas.
Itu BARQHA khusus menuju tempat tinggal Raja
Mosram
Ditemukan tahun 1928, tapi baru diangkat sepertinya
belum lama, soalnya kamera sudah berwarna.
Tidak bisa dipakai karena tidak tahu cara
menggunakannya

KDM:
Punten Kang, apakah metode “ngadongéng” masih
ampuh?
KD:
Masih eta mah dan selalu ampuh.

1-14. Acara Origom di GWK
1. Energi Origom digunakan untuk
memperbaiki Dorphal di seluruh dunia
2. Alien Pasukan Ethephaka datang
kamuflase. Terlihat oleh beberapa anak

2 Januari 13 jam 23.35

Peserta pada waktu di GWK itu membludak luar
Ini BARQHA yang disembunyikan dari KHRIED, tapi
biasa banyak, wajar kalau ada “sesuatu” yang harus
sebetulnya KHRIED2 tahu, dan dirusak dari luar atau di
diperlakukan secara “sesuatu” juga. Jadi kalau banyak
Dinmak.
yang aneh-aneh, acara itu sendiri adalah acara aneh.
BARQHA itu bisa diperbaiki. Tapi sekarang
Mengendalikan unsur air dan angin itu adalah hal
dikeukeuweuk ku Amrik. Percuma, sistem
aneh menurut orang lain. Tapi berhubung tidak ada
nanotech nya sudah rusak total. Jadi mesti tahu cara
pilihan lain, dan harus dipadatkan, maka semua itu
memulihkannya.
harus dilakukan. Acara di GWK itu sendiri sebetulnya
memiliki dampak untuk memulihkan DORPHALL
31 Des 12
di seluruh ARDH GRUMMA. Semua DORPHALL di
seluruh dunia itu terkonek seperti “Spider Web” atau
Copas dari Group WA jam 12.15:
jaring laba-laba. Energy ORIGOM itu sebagian besar
dipergunakan untuk memperbaiki DORPHALL di
1 Portal atau pintu antar dimensi.
seluruh Planet kita ini. Sebagian kecil dan harus pas,
2 Nabi Khidr
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dibagikan kepada seluruh peserta di GWK dengan
bantuan angin dan air yang menempel di tubuh semua
peserta. Benar-benar harus pas, kalau berlebihan,
semua peserta akan “self combution” atau tubuh akan
terbakar sendiri karena akselerasi sel muthocondria
yang sangat berlebihan. Juga untuk menjaga agar tidak
ada petir yang datang, karena peserta belum kebal
terhadap petir. Pasukan ETHEPHAKA sendiri banyak
berdatangan, tapi menggunakan stealth camouflage.
Tapi beberapa anak bisa melihat mereka, bahkan bisa
berkomunikasi dengan mereka (laporan orang tua anak,
sambil panik). Bahkan salah satu dari anak itu melihat
senjata dahsyat yang dibawa oleh salah satu perwira
ETHEPHAKA.

1-15. Kisah Nabi
1. Akselerasi sel Nabi Isa 70%.
Umurnya panjang. Setelah jadi nabi
dan disembah, dia menghilang dan
berdagang.
2. Mukjizat bisa diulang-ulang. Nabi
Sulaiman bisa menunggang angin,
bisa dilakukan berulang-ulang dan
diberikan ke orang lain. Berarti itu
teknologi.
3. Nabi Sulaiman as dibina Arkhytirema.
Kemampuan Nabi Sulaiman as adalah
mendesain mesin canggih.
4. Kemampuan Nabi Sulaiman setara
Lemurian dan dibantu portal
Arkhytirema.
5. Nabi Sulaiman (ZOLLMA) kumpulkan
para setan, maksudnya para penjahat
sakti dari berbagai belahan dunia.
Mereka ditaklukkan dengan teknologi
teleportasi.
6. Manusia bisa pindah tubuh (casing)
jika energinya cukup.
7. Para nabi mudah saja ganti casing.
ZOLLMA pernah coba, tapi hatinya
menolak, lalu kembali ke casing dan
ruhnya keluar dengan tenang ketika
berdiri memperhatikan pekerjaan
budaknya. Karena tubuhnya kuat dan
tongkatnya bagus, tidak seorang pun
sadar ZOLLMA sudah mati.
8. ZOLLMA memiliki akselerasi sel 40%.
9. Akselrasi sel dan kcerdasan Nabi
Daud hanya turun ke ZOLLMA. ZOLLMA
dibimbing oleh Arkhytirema.
10. Akibat eksperimen BARQHA (portal
antar dimensi) disabotase, masuk
ratusan ribu jin ke dimensi kita yang
kemudian ditaklukkan ZOLLMA.
11. ZABHA (Balqis) tidak bertauhid.
Dia datang ke istana ZOLLMA untuk
mengambil singgasananya lalu kaget
karena lantai istananya seperti air.
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12. Julukan ARKHYTIREMA pada waktu itu
adalah “Jembatan BARQHA” atau banyak
yang mengatakan Ashif Bin Barkhiya.
13. Bangsa HUDRA (Hudhud) mengadu domba
ZOLLMA dengan Balqis.

KY 3 Jan 12 Jam 12.03
*notes*
Isa as 70%. Hidupnya bisa jadi panjang. Stlh jadi nabi
n disembah, dia menghindar (menghilang) mnjd
pedagang.

3 Jan 13 jam 14.29
Quran Surah Shaad (38)Ayat : 36-39
Kemudian Kami tundukkan kepadanya angin yang
berhembus dengan baik menurut ke mana saja yang
dikehendakinya
dan (Kami tundukkan pula kepadanya) setan-setan,
semuanya ahli bangunan dan penyelam,
dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
Inilah anugerah Kami, maka berikanlah (kepada orang
lain) atau tahanlah (untuk dirimu sendiri) dengan tiada
pertanggungan jawab.
KD:
Tadi ngobrol sama Kang Harry BPM, dan percaya betul
bahwa Mu’jizat itu hanya bisa dikeluarkan sekali saja.
Tidak bisa diulang-ulang. Sebetulnya itu semua tidak
ada dasarnya sama sekali, itu hanya upaya-upaya agar
kita tidak bertanya sesuatu yang tidak mampu mereka
jawab. Padahal jelas di dalam ayat di atas, bahwa yang
namanya Mu’jizat sendiri itu bisa diberikan pada orang
lain. Sulaiman sendiri bisa menunggang angin, dan itu
bisa dilakukan secara berulang-ulang, berarti sudah
mampu anti gravitasi. Kalau ini bisa diberikan pada
orang lain, berarti apakah itu teknologi ? Ataukah
itu kekuatan sel yang terakselerasi dengan hebat ?
Sebetulnya cara untuk mengurangi KLAD ala Sulaiman
ini bisa diwariskan dengan pertanggungjawaban berat.
Padahal sebetulnya mah itu cara mengakselerasi. Sel ala
Lemurian. Intinya mah Latihan.
Jam 19.52
Lalu mengapa semua bisa diberikan pada orang lain....
karena mu’jizat Sulaiman itu selain beliau ahli energy
dan sudah level Lemurian, tapi masih tetap harus
dibina oleh seorang “jembatan barqha” bernama
ARKHYTIREMA, yang mendemonstrasikan telleport
singgasana Ratu Balqis. Salah satu kemampuan
Sulaiman AS adalah mampu membuat mesin canggih
yang tidak pernah terpikirkan pada zamannya.

4 Jan 13 jam 12.46
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Cerita Sulaiman ini luar biasa panjang dan memiliki
intrik-intrik yang luar biasa. Seharusnya kita juga
mengerti, mengapa Sulaiman itu harus kaya raya dan
mampu mengalahkan semua orang terkaya di muka
Bumi. Apa. Yang melatarbelakangi Sulaiman harus kaya
raya ? Mengapa harus ada Sang Jembatan BARQHA
disana alias ARKHYTIREMA ? Begini, dahula pada
zaman Sulaiman hidup, semua penduduk dan seluruh
dunia sangat menyembah harta dan kekayaan. Mereka
menganggap bahwa seorang yang memiliki harta
adalah utusan dewa atau utusan tuhan di Dunia. Pada.
Waktu itu juga ARKHYTIREMA sedang ada di Planet
Bumi ditugaskan mengawal Sulaiman ini, meskipun
sering ditinggal-tinggal untuk mengatasi krisis Galaxy.
Singkatnya, Sulaiman memiliki kemampuan setaraf
Lemurian dan di bantu portal oleh ARKHYTIREMA.
Portal antar dimensi, antar jarak, ruang dan waktu. Di
ambil semua penjahat yang ahli di dalam bangunan
dan ahli di dalam kehidupan dalam air. Dan mereka
itu dari berbagai macam bangsa, baik dari planet lain,
ataupun dari dimensi lain. Maka oleh sebab itu, mereka
disebut setan, karena setan itu adalah sifat. Sebetulnya
Sulaiman itu nge-tes semua yang dibawah perintahnya
untuk mengambil singgasana Ratu Balqis agar semua
tahu diri. Ifrit yang dari golongan api atau jin, mampu
seberdirinya dari mimbar, berarti itu waktunya sekitar
lima sampai enam jam. Maka semua dikalahkan oleh
telleport yang hanya dalam sekejap bisa muncul disana.
Makanya semua jadi minder. Semua ditaklukan dengan
kekuatan waktu itu. Lalu disanalah Sulaiman memberi
pesan.
Sakitu heula ceramah jum’at na. Mangga.

Copas penjelasan Mbap ttg DORPHALL dari
WA jam 14.16:
DORPHALL itu nano tech untuk merapatkan
molekular tanah agar gempa bisa di reduksi. Di dunia
ada hampir satu juta DORPHALL dengan berbagai
macam ukuran dan bentuk yang disesuaikan dengan
kebutuhan tempat. Seperti di daerah Indonesia, ratarata DORPHALL berbentuk kura-kura atau mirip
kura-kura, tapi di daratan china memiliki bentuk
lebih memanjang, di karenakan garis getaran disana
dan kerapatan molekular tananhnya berbeda dengan
Nusantara.
16.36
Panggilan LÉMURIAN buat Sulaiman adalah
ZOLLMA atau manusia penunduk. Manusia ahli di
dalam air itu bukan dari planet kita, tapi dari Planet
lain di Galaxy kita. Bentuknya aneh seperti setengah
ikan dan setengah manusia. Mereka disebut bangsa
QUALL. Mereka memiliki semacam insang di dada
sebelah kiri dan kanan badannya. Badan mereka juga
bersisik, dan menyeramkan. Makanya diistilahkan setan
karena menyeramkannya itu. Planet mereka bernama

QUA, dan itu akar dari perkataan AQUA yang berarti
air. Padahal arti sebenarnya adalah “Tidak QUA”. Dulu
bangsa QUALL protes karena air di Planet Bumi ini
tidak sama dengan air di Planet mereka, makanya di
panggil AQUA. Ada cerita juga, mengapa dulu Bangsa
Latin dan Yunani menyebut air itu adalah AQUA.
Ternyata Bangsa itu pernah datang ke Planet ini jauh
sebelum ZOLLMA dan mengatakan hal yang sama pada
air di kita. Mereka dibuang kesini sebagai hukuman
bagi para penjahat QUALL. Nyetir heula
Tadinya Bangsa itu mau ekspansi, ternyata air nya
tidak cocok dengan kulit mereka. Jadi di Planet ini
mereka dibuang untuk di siksa. Mereka sebetulnya
adalah makhluk amphibi. Bisa di darat dan bisa di air,
tapi mereka lebih suka di air karena bisa bergerak jauh
lebih lincah. Badan mereka bau. Jadi kalau ada mereka
ZOLLMA suka agak jauh. Mereka sekarang sudah tidak
lagi dibuang ke kita sejak ZOLLMA ganti casing.
Sebetulnya pengertian mati itu adalah Ruh dan Jiwa
terlepas dari kepompongnya, atau lepas dari casing.
Sebetulnya manusia mampu mengganti casing
kapanpun dia mau asalkan energy nya cukup. Kalau
dengan kemampuan para Nabi, sebetulnya kalau
mereka mau ganti casing bisa saja dengan mudah,
tinggal meng-clone dan memindahkan semua memory
dan sistem ke-energi-an ke casing satunya lagi maka
dia bisa jadi manusia baru dengan memory yang sama.
ZOLLMA waktu itu pernah mengganti casing, tapi
itu bertentangan dengan hati nurani nya. Akhirnya
ZOLLMA pindah lagi ke casing lama dan keluar dengan
tenang ketika berdiri memperhatikan pekerjaan para
Budaknya.
Tapi karena casing itu memiliki kekuatan besar, maka
tubuh itu awet, makanya semua budaknya tidak tahu
kalau ZOLLMA sudah meninggalkan casing lama
nya. Kayu kalau di makan rayap dan sampai habis
itu memerlukan waktu bertahun-tahun. Apalagi
tongkatnya ZOLLMA itu pasti tongkat mahal sekali,
dan berkwalitas tinggi. Jadi rayap juga pasti gigitnya
lama pisan.
Tos heula..
K’ichal:
Apakah ZOLLMA tidak membuat tongkat dr
KRAIMAN Mbap ? Apakah tongkatnya ZOLLMA
punya kemampuan khusus Mbap seperti jd senjata
khusus ?
KD:
Nggak. Tongkatnya dibuat dari kayu biasa, tapi bermutu
tinggi. Soalnya waktu itu yang punya tongkat besi
adalah pada pejabat dan penyihir. ZOLLMA mah kudu
beda atuh.
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ZOLLMA itu memiliki akselerasi sel 40% an1, tapi
itupun harus ditembus dengan berbagai macam
penggemblengan. Akselerasi sel dan kecerdasan
Dawud tidak menurun pada anaknya yang lain, hanya
menurun pada ZOLLMA. Itupun setelah banyak
dibimbing oleh sang jembatan BARQHA. Setelah itu
mulai diajarkan tentang bagaimana membuat berbagai
macam teknologi dan bagaimana mengolah emas dan
tembaga yang banyak mengalir di wilayah kerajaannya,
yang sebelumnya tidak pernah terperhatikan oleh
Raja Dawud. Perjalanan memiliki berbagai macam
kemampuan miliknya itu tidak dengan cara sederhana.
Luar biasa berat gemblengan yang di dapat oleh
ZOLLMA. Dia harus mampu mengalahkan berbagai
macam bangsa, baik dari alamnya maupun dari alam
lain. Pertempuran demi pertempuran dia hadapi,
dan dari banyak kekalahan, ZOLLMA belajar untuk
mengatasi berbagai macam lawan, sampai akhirnya
ZOLLMA tidak terkalahkan. Pasukan pertama yang
dia miliki adalah penjahat-penjahat dari Planet lain,
lalu mulai ke dimensi lain, seperti dimensi Jin. Akibat
eksperimen BARQHA yang disabotase, maka terjadi
kebocoran portal yang mengakibatkan masuknya
berbagai bangsa Jin ke dimensi kita. Peristiwa itu terjadi
hanya dalam waktu beberapa menit saja. Tapi sudah
mampu mendatangkan ratusan ribu Jin ke dimensi kita.
Mereka semua ditaklukan oleh ZOLLMA dengan waktu
yang lumayan lama. Sampai akhirnya semua menyerah
dan jadi budak ZOLLMA. Para Jin itu akan sangat
berkurang kemampuannya apabila memasuki dimensi
kita, karena punya hukum alam yang sangat berbeda.
Tapi masih jauh diatas kemampuan kaum 2,5%. Jadi
untuk menggali semua emas di seluruh dunia, tapi
dengan batas tertentu, kemudian Uranium, intan, dan
segala macam unsur alam, dengan mudah bisa di dapat
oleh para Jin ini. Berbeda dengan tugas para QUALL
atau para BADGA (penjahat ahli bangunan dari Planet
DAGA ), mereka punya tugas khusus untuk urusan
bawah air dan untuk urusan membuat DRANTA.
Maka, lantai kerajaan ZOLLMA, seperti air.
ZOLLMA di hormati oleh seluruh dunia karena
kekuatan dan pasukannya yang tak terkalahkan.
Namun ZOLLMA tidak menjadi agressor dan tidak
menaklukkan semua kerajaan. Dia hanya berdagang
segala sesuatu yang tidak dimiliki oleh kerajaan dan
negara lain, jadi Kerajaannya punya produk yang
membuat ketergantungan semua negara pada negara
atau kerajaan ZOLLMA. Inilah yang membuatnya
kaya raya dan terkaya di seluruh dunia. Dengan status
manusia terkuat dan terkaya inilah, maka apapun
yang dikatakannya pasti di dengar oleh semua orang.
Disanalah ZOLLMA mulai syiar Tauhid. Hampir
semua kerajaan mulai ber-Tauhid. Kecuali satu Ratu2
yang membawahi beberapa keratuan atau keraton
1 Dulu digunakan istilah tenaga dalam untuk nabi.
2 Ratu Balqhis.
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yang masih sulit dan sombong, yaitu dari Keraton
ZABHA. Sang Ratu ini memang dibimbing oleh
GLABHINNARA. Sang pembimbing tahu persis bahwa
ZOLLMA itu digembleng oleh ARKHYTIREMA.
Maka dia ingin menguji dengan menyuruh Sang
Ratu BALQIA agar jual mahal dan selalu menentang
kerajaan ZOLLMA. ZOLLMA sendiri bukannya tidak
tahu bahwa dia sedang di test. Makanya sekalian
untuk menghancurkan kesombongan kaum IFREDA3
atau Jin tanpa rasa takut, karena kekuatan dan
kecerdasan mereka yang di atas pasukan yang lain,
disayembarakanlah untuk mengambil singgasana
Ratu BALQIA tersebut. GLABHINNARA tahu persis
bahwa ZOLLMA tidak akan mampu mengambil itu
singgasana dengan kekuatannya sendiri. Jin IFREDA.
Memang mampu mengangkut Singgasana itu dengan
Rame-rame dan dogotong dengan kecepatan tinggi,
karena mereka semua mampu bergerak dengan
sangat cepat. Tapi itu bisa membuat perang antar
kerajaan. Maka ARKHYTIREMA turun tangan dengan
mentelleportkan itu singgasana. Kaum Jin IFREDA
malu, karena selama ini ARKHYTIREMA tidak pernah
memperlihatkan kemampuannya dan selalu low profile,
tidak pernah panas meskipun diejek oleh mereka.
Akhirnya Ratu BALQIA mencari singgasana yang
diambil itu ke kerajaan ZOLLMA, dan ketika melihat
Istana ZOLLMA, Sang Ratu sangat terkagum-kagum
sampai menyangka air dibuat lantai.
Satu lagi, julukan ARKHYTIREMA pada waktu
itu adalah “Jembatan BARQHA” atau banyak
yang mengatakan Ashif Bin Barkhiya. Atau secara
bahasa, kata ashif itu adalah penggambaran atau
pendeskripsian, kalau bin itu bisa diartikan anak atau
keturunan. Makanya ujungnya adalah Barkhiyah atau
BARQHA, karena mereka sangat sulit menyebutkan
soal BARQHA ini. Tos heula. Mangga di komen
KY:
Abu Said Al-Khudri, salah seorang sahabat Rasulullah
Saw yang diterima oleh semua kalangan berkata: “di
saat aku berada di sisi Rasulullah Saw, aku bertanya
kepada beliau: apa maksud dari Alladzi ‘Indahu Ilmul
Kitab?[AnNaml:40] Beliau menjawab: ia adalah
menteri saudaraku, Sulaiman bin Daud; Ashif bin
Barkhiya.

5 Jan 13 jam 09.35
Mas Noey:
(1) Bagaimana mekanisme DORPHALL dalam
merapatkan molekular tanah?
(2) Bagaimana juga mekanisme DORPHALL dalam
mengatasi global warming?

3 Jin Ifrit
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(3) Efek magnetic disturbance DORPHALL, orientasi
pengganggu magneticnya gmn? Asal kacau kompas,
atau ada hubungan dengan arah magnetic lines karakter
DORPHALL nya ?
KD @ 20.39:
DORPHALL mengeluarkan gelombang ERSELNA
untuk mempengaruhi molekular tanah agar ikatan
menjadi sangat kuat, sehingga getaran yang melewati
radius gelombang ERSELNA tersebut menjadi mental
kembali. Itu cara pertama untuk gempa di bawah
14 Skala ERSELNA, hitungan Skala ERSELNA ini
sangat berbeda dari hitungan Richter. Kalau sudah
di atas 14 Skala ERSELNA, maka DORPHALL akan
mengeluarkan gelombang tandingan untuk membentur
gelombang yang datang. Jadi gelombang lawan
gelombang. Seperti memadamkan kilang minyak yang
kebakaran, itu tidak bisa pakai air, tapi harus pakai api
lagi, berarti harus membuat ledakan besar. DORPHALL
yang masih bagus mampu pula mendeteksi yang terjadi
di permukaan Planet, dan membuat antisipasi yang
dibutuhkan Planet. Tapi memang ada konsekuensi
nya untuk beberapa daerah cuaca menjadi sangat
ekstrim. Gelombang ERSELNA dapat memicu pula
penguapan molekular air menjadi jauh lebih besar
untuk menyeimbangkan kembali Planet. Gelombang
ERSELNA dapat pula mengganggu magnetik lain
kalau dekat-dekat dengan DORPHALL, seperti arah
utara dan selatan menjadi kacau, atau malah menunjuk
ke arah DORPHALL itu sendiri. Seperti di Uluwatu
waktu di tes kompas. Ujung yang seharusnya ke utara,
ini selalu menunjuk ke arah dimana DORPHALL itu
berada.
KDM:
Punten Mbap, kalau ukuran 1 Skala ERSELNA itu kirakira sebagaimana?
Apakah perbedaan Gelombang ERSELNA dan
PLUTNA (Software & Alat Anti Gempa = 10-15
PLUTNA) dalam mempengaruhi molekular tanah agar
ikatan menjadi sangat kuat?
KD:
Untuk ukuran gelombang PLUTNA itu berbeda dengan
ukuran ERSELNA. Karena PLUTNA lebih menyerupai
gelombang elektromagnetik, tapi kalau ERSELNA lebih
ke Magnetik.
--Lanjut lagi cerita ZOLLMA. Ada juga sebuah bangsa
dari Planet HUDRA1, masih di LAGRAVEN juga,
mereka punya kemampuan untuk terbang, karena
memiliki implan di punggungnya menyerupai sayap.
Waktu itu mereka ingin mengadu domba antara
kerajaan ZOLLMA dengan keraton Ratu BALQIA.
1 Burung Hudhud

Bangsa HUDRA ini memberi tahu hal yang salah
tentang keadaan Keraton itu yang dikatakannya
menyembah RHA, bukan Sang Maha Pencipta,
padahal... (Nyambung)

1-16. Alat Ground Force
1. DZA menciptakan alat anti gempa.
2. Tahun 2009, alat DZA menghindarkan
Jakarta dari gempa.
3. Ada kerja sama dengan pihak BI
membuat alat anti gempa. BI mau mark
up dari 120 jutaan ke 3M.

6 Januari 13 jam 17.50 @WA:
Ground Force atau GF itu berbeda dengan prinsip kerja
DORPHALL karena bersifat menyerap energy lalu
mendistribusikannya. Kalau DORPHALL itu adalah
alat anti gempa. Sebetulnya itu pernah dibuat dan
pernah di uji coba, waktu itu kita uji coba di Yogya,
tepat nya untuk uji coba pertama kali adalah pada
hari Rabu, tanggal 14 Juni 2006 di Piyungan. Sewaktu
alat itu dipasang, gempa berhenti, tapi sewaktu alat
itu dilepas untuk di evaluasi, kembali gempa susulan
terjadi. Begitu terus terjadi berulang-ulang. Padahal
waktu itu alat anti gempa dibuat prototype yang sebesar
MP3 player kecil. Di setting untuk mengeluarkan
gelombang PLUTNA, berbeda dengan gelombang
ERSELNA. Di Jakarta juga pernah secara patungan
kita buat, untuk meng-cover gempa yang akan
meluluhlantakan Jakarta. Sebetulnya ramalan tentang
Jakarta akan di guncang gempa waktu itu tidak salah,
karena lempeng dan patahan ciputat yang terhampar
ke timur sampai ke daerah Rengasdengklok, dan terus
sampai daerah Sukabumi pelabuhan ratu dan terus
ke bawah laut mulai akan terganggu dan mulai akan
terjadi keruntuhan. Maka waktu itu sekitar tahun
2009 an, kalau tidak salah, karena lempeng di sekitar
pelabuhan ratu pernah sedikit runtuh juga dan lumayan
mengakibatkan gempa di sekitar tahun 2009 juga, maka
kita patungan untuk membuat alat anti gempa ini. Alat
ini sebetulnya ditujukan untuk menghidupkan kembali
DORPHALL yang ada di sepanjang jalur patahan
secara berantai menuju ke pelabuhan ratu. Waktu itu
alat tersebut dipasang di puloasem, dan hanya sekitar
satu bulan kurang lebih, kondisi mulai normal, dan
Jakarta selamat, juga kota-kota lain. Jadi alat yang di
pasang di Pulo Asem waktu itu, tidak ditujukan untuk
hanya memperkuat molekular tanah, dan mengeluarkan
gelombang ERSELNA, tapi mengeluarkan gelombang
PLUTNA agar DORPHALL kembali berfungsi secara
normal. Di Yogya juga seperti itu, makanya alat yang
di Yogya cukup hanya sebesar jempol saja, itu juga
cukup untuk mencegah goncangan lanjutan gempa
karena alat itupun mengeluarkan gelombang PLUTNA
untuk mengaktifkan DORPHALL kembali sementara.
Kalau kita sengaja membuat alat anti gempa yang bisa
Halaman 1-41
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mengeluarkan gelombang ERSELNA, itu bisa saja
kelubang tersebut dengan arah menghadap tanah...
sebetulnya, hanya pembuatannya jauh lebih rumit tapi... terus lubangnya ditutup rapat dari speaker ke Ampli
BISA.
dihubungkn dgn kabel perangkat amplinya disimpan
diluar(tdk dikubur) yg terhubung dgn MP3 player
Coba yang tahu dan yang menyaksikan pemasangan
sebagai inputnya...yg meplayerkn gelombang PLUTNA
alat ini, di share saja disini.
dalam format file mpeg...sekian...NUHUN
K’Otang:
Punten Ralat.... kalau pemasangan alat anti gempa
Pada kisaran tahun 2009 bereksperimen membuat
dijogja itu waktu tepatnya bulan juni 2006 yg dibawa
alat anti gempa pada saat itu terjadi bencana gempa
oleh ekspedisi surelawan HI yg diutus kesana (kang
bumi Jogja yg melululantakan jogja daerah bantul dll
Asep Purnama dkk) sementara pemasangan Alat
pada saat itu dari HI dibikin ekspedisi sukarelawan
Anti Gempa di pulau asem pada kisaran tahun 2009...
untuk membantu korban bencana gempa tersebut...
PUNTEN YAH...NUHUN
pemberangkatan ekspedisi dilakukan beberapa
gelombang...pada saat itu yg mengepalai ekspedisi
1-17. Didikan Rasul
sukarelawan dipimpin kang Asep Purnama Alat anti
1. Gunadi: Banyak riwayat masa awal
gempa kecil yg berupa MP3 player Mbap titipkn ke
pendidikan sahabat yang hilang.
kang Asep untuk dipasang diJogja hasilnya seperti yg
2.
Ketika
Rasulullah SAW pertama kali
Mbap ceritakn diatas.
Alat Anti Gempa Pulo Asem.
untuk memasang alat anti gempa di Pulo Asem
pada saat itu Mbap sekeluarga dan juga saya masih
tinggal disana...Ide pemasangan alat itu muncul dari
Mbap yg direspon parsitipan yg kebetulan peduli
mengenai masalah gempa ini. Tadinya pemasangan
anti gempa ini mau dilakukan di Bank Indonesia jadi
tdinya mau kerja sama dgn BI dikarenakan adanya
komitment yg tdk sesuai dengan pendirian Mbap yg
berhubungan adanya usaha tertentu dari pihak BI yg
ingin memark Up budget dana untuk pembuatan alat
anti Gempa yg di ajukan Mbap pada saat itu sekitar
Rp.120 juta-an oknum BI ingin m!emark upnya jadi
Rp 3 M akhirnya kerja samanya sama Mbap dibatalkn
dikarenakn pada saat itu Mbap berstatement “ tdk ingin
jadi fasilitator koruptor...!” Karena Urgent Akhirnya
usaha untuk membuat Alat Anti Gempa terutama
untuk pengumpulan dananya Mbap soundingkn ke
pasien,parsitipan dan Murid2 sehingga terkumpul dana
yg mencukupi untuk dibuat alat anti gempa meskipun
dengan seadanya dan rangkaian yg sederhana.
Rangkainya sendiri hanya terdiri dari Amplifier Stereo,
Outputnya menggunakan 2 box Speaker stereo standar
hajatan rumahan, untuk inputnya menggunakan
MP3 Player yg berpungsi sebagai media player untuk
memplaykn gelombang PLUTNA yg sebelumnya
dibikin Mbap dalam format MP3...akhirnya alatnya
selesai dan digunakanlah Alat Anti gempa ini berulangulang...karena komponennya KW3 berhubung dana
untuk bikinnya dana Sumsum alias rereongan,Alat
ini tdk bekerja maksimal banyak kendala, amplinya
kosletlah dll akhirnya setelah 1bulan penggunaannya
dihentikn dikarnakn alatnya jebol alias rusak...sekedar
share...NUHUN

mendapatkan wahyu berupa IQRA atau
BACA, beliau langsung mengamalkannya
dulu dengan membaca semuanya kalimat
A’LA itu.
3. Rasulullah SAW pertama kali
mengajarkan cara membaca secara
keseluruhan atau berpikir
holographic.

KG jam 14.10
Pertanyaan terbesar sy bagaimana teknis Rasulullah
mendidik sahabat-sahabat di masa awal selama kurang
lebih 13 th tentang Tauhid ini sehingga menghasilkan
sahabat-sahabat yg sulit tertandingi keimanannya
setelah masa Rasulullah lewat.
Saya yakin Rasulullah mendidik Tauhid ini ada
teknisnya dan tidak memborbardir sahabat-sahabatnya
itu hanya dengan ceramah.
13 tahun coi untuk melatih Tauhid ini. Dan cerita masa
awal ini banyak yg hilang atau tidak sampai ke kita
secara riwayat atau hadist lah. Sengaja dihilangkan?
Atau emang hilang teputus sejarah riwayatnya?
Untuk bisa berserah diri berarti pondasi Tauhid nya
harus kokoh. Lalu bagaimana kita dapat mengokohkan
Tauhid ini di diri kita?
Seperti yang sering KD sampaikan Tauhid ini
seharusnya merasuk sampai level molekular tubuh kita
sehingga setiap nafas, gerak, berpikir dan segala yang
kita lakukan akan berjalan atas nama Allah.
Kita semua ingin menjadi seperti itu. Gak percaya?
Coba tanya diri kita. Jawabannya kita semua
menginginkannya.
Pertanyaan besarnya bagaimana kita dapat mencapai
itu?

Tambahan...Pada saat pemasangan Alat anti gempa itu...
alat itu dipasang dimasukan dilubang berbentuk kotak Apa yang harus kita pahami?
dgn kedalaman 1 m, 2 speaker boxnya dimasukan
Apa yang harus kita lakukan?
Halaman 1-42
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Sampai saat ini tidak ada petunjuk pasti bagaimananya.
Beda pesantren, beda ulama, beda buku akan berbeda
caranya untuk mencapai pemahaman Tauhid ini.
Apakah emang beda-beda begini caranya? Saya pikir
tidaklah. Lalu kenapa bisa beda-beda? Sy menduga
bagian ini yg tersimpan di masa awal dakwah
Rasulullah yg saat ini hilang.
Mbab. Jika ada waktu ceritakan tentang fase awal
Rasulullah yang berhubungan langsung dengan
pelatihan Tauhid sahabat-sahabatnya ini dong
pleaseeeeeeeeeee

dan semua yang ada di benda itu. Nanti kita akan tahu
betapa rumitnya, dari sana kita juga akan mengerti
tentang Sang Maha Pencipta
6 Jan 2013 Jam 21.46
KD:
Ada pertanyaan dari Kang Noviyar. Kang, di Zeta
Reticuli itu tempat tinggal siapa ? Nah, ini jawabannya
lumayan panjang, soalnya kalau di sms kepanjangan,
jadi nanti tolong di share juga ke Kang Noviyar. Begini
ceritanya.

Ketika pasukan ETHEPHAKA mulai terbentuk, para
agresor yang terdiri dari berbagai macam Bangsa itu
membuat semacam pangkalan di sekitar tata surya
Ketika Rasulullah SAW pertama kali mendapatkan
kita yang jaraknya 3,9 GRALP biasa, atau berjarak 39
wahyu berupa IQRA atau BACA, beliau langsung
tahun cahaya. Diberi nama pangkalan KLAVOL. Kalau
mengamalkannya dulu dengan membaca semuanya
berdasarkan penglihatan astronomi, itu gugusan atau
kalimat A’LA itu. Tidak di encode dulu dengan
rasi bintang bernama RETICULUM karena berbentuk
otaknya, tapi men-download-nya secara keseluruhan.
seperti itu. Pada titik tertentu itu dinamakan ZETA
Kemudian secara perlahan-lahan, mulailah dengan
RETICULI, yang sering menjadi pangkalan alien-alien
membaca alam dan semua yang ada di sekitarnya
secara penuh dan tenang. Dari sana mulailah dipahami tukang culik manusia. Ada satu Bangsa yang bernama
berbagai macam pesan dan rahasia alam semesta yang Bangsa ZERVO yang paling sering datang menyusup
ke Planet kita dan mencoba untuk kontak dan bekerja
sebetulnya menyimpan berbagai macam informasi
sama dengan para petinggi manusia secara rahasia,
hebat. Oleh sebab itu, pertama kali yang diajarkan
termasuk petinggi Amerika, Jerman, Cina, Rusia.
pada para sahabat adalah memperhatikan semua
Bangsa ini adalah keturunan Bangsa TARX yang jahat.
yang ada di sekitarnya secara keseluruhan pula, dan
Kemampuan mereka sekitar 15% an. Bangsa ini yang
berujung kepada siapakah yang menciptakannya.
suka membagi-bagikan teknologi perusak, senjata,
Secara perlahan pula, dimasukkan ke alam bawah
dan berbagai macam penyadapan pada manusia bumi.
sadar para sahabat tentang keberadaan Sang Maha
Dengan tujuan agar kita selalu kacau dan selalu perang.
Pencipta ini. Kebesarannya, dan keluarbiasaannya,
Tapi usaha mereka tidak pernah selalu berjalan mulus,
dimana disampaikan juga bahwa kita lebih kecil dari
karena selalu digagalkan oleh pasukan ETHEPHAKA
debu di alam semesta ini. Belum ada suruhan shalat
disana, karena semua berawal dari inti pelajaran dulu. ini.
Shalat itu adalah teknik yang harus diajarkan sebagai
simbol agar kita mau menjadi manusia tauhid. Sekarang KG 6 Jan 13 jam 22.
konspirasi mengajarkan pahala yang dikejar, itu
Hmm sepertinya kita yg punya anak harus sudah mulai
adalah konspirasi. Shalat sendiri adalah lambang dari
membiasakan mengamati ini sejak dini. Mungkin kita
penyerahan diri secara total pada Sang Maha Pencipta. bisa memulainya dgn menanyakan atau mengenalkan
Jadi Rasulullah SAW pertama kali mengajarkan adalah object-object disekitar kita.
dengan membaca secara keseluruhan, atau berpikir
Pada anak anak kita.
hollographic.
Minimal targetnya anak-anak tahu apa yg mesti dia
KG:
amati pada object object ini. Bentuk, fungsi, warna etc
Mbab. Berarti yg diajarkan pertama kali kepada sahabat secara keseluruhan sampai bagian perbagian nya.
adalah mengamati segala ciptaan Allah SWT yang ada
Termasuk dasar berpikir holographic. Yang dapat kita
disekitar sahabat. Pengamatan ini berarti melibatkan
mulai perkenalkan dengan cara bermain. misalnya
proses berpikir kan mbab? Nah apa saja mbab point
kita punya KTP lalu minta anak kita untuk melihat
utama yg sebaiknya kita pikirkan ketika mengamati
segala sesuatu disekitar kita? Fungsinya kah? Prosesnya KTP tersebut. Lalu minta mereka menutup mata dan
membayangkan KTP tadi dipikiran mereka. Kemudian
kah? Atau apa mbab?
minta mereka menyebutkan apa saja yg mereka lihat
KD:
digambaran pikiran mereka tersebut. Tulisan, warna,
gambar etc. Hal sederhana yg bisa kita lakukan kapan
Yang harus diperhatikan dan difikirkan secara
saja dengan anak anak kita.
hollographic adalah berkomunikasi dengan semua
ciptaannya sebagai khalifah fil ardl. Jadi pelajari secara Tinggal sedikit kreatif saja untuk mentransferkan pada
mendalam mulai dari bentuk, fungsi, bagian per bagian, anak anak kita apa apa yg kita peroleh disini yg kita

KD jam 19.18:
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pikir harus anak anak tsb dapatkan sejak dini. Agar
mereka lebih baik dari kita lah hehehehehe
Dipikir-pikir orang yg mengenal Tuhan dengan
baik karena dia berusaha mengenal Tuhan dengan
mengamati segala ciptaan-Nya pastilah memiliki
pengetahuan yang luar biasa.
Moal mungkin orang yg mengenal Tuhan dengan baik
teu nyaho nanaon. Atau ketika ditanya bagaimana
cara menanam padi atau tanaman makanan pokoknya
dia menjawab tidak tahu karena itu bukan bidangnya.
Hehehehehehe jadi keinget dialog dgn ulama besar
(ceunah) 10 th yang lalu. Hahahahahahaha
K’Setiabudi:

Tapi usaha mereka tidak pernah selalu berjalan mulus,
karena selalu digagalkan oleh pasukan ETHEPHAKA
ini.

KG 6 Jan 13 jam 22.
Hmm sepertinya kita yg punya anak harus sudah mulai
membiasakan mengamati ini sejak dini. Mungkin kita
bisa memulainya dgn menanyakan atau mengenalkan
object-object disekitar kita.
Pada anak anak kita.
Minimal targetnya anak-anak tahu apa yg mesti dia
amati pada object object ini. Bentuk, fungsi, warna etc
secara keseluruhan sampai bagian perbagian nya.

KG @ 12.47:

Termasuk dasar berpikir holographic. Yang dapat kita
mulai perkenalkan dengan cara bermain. misalnya
kita punya KTP lalu minta anak kita untuk melihat
KTP tersebut. Lalu minta mereka menutup mata dan
membayangkan KTP tadi dipikiran mereka. Kemudian
minta mereka menyebutkan apa saja yg mereka lihat
digambaran pikiran mereka tersebut. Tulisan, warna,
gambar etc. Hal sederhana yg bisa kita lakukan kapan
saja dengan anak anak kita.

Mbab untuk kondisi zaman kita sekarang agar da’wah
mudah apakah kita harus menggunakan strategy
ZOLLMA? Harus kaya raya, memiliki teknologi hebat
dsb?

Tinggal sedikit kreatif saja untuk mentransferkan pada
anak anak kita apa apa yg kita peroleh disini yg kita
pikir harus anak anak tsb dapatkan sejak dini. Agar
mereka lebih baik dari kita lah hehehehehe

6 Jan 2013 Jam 21.46

Dipikir-pikir orang yg mengenal Tuhan dengan
baik karena dia berusaha mengenal Tuhan dengan
mengamati segala ciptaan-Nya pastilah memiliki
pengetahuan yang luar biasa.

Mungkin yg dimaksud metode ulil albab yg dibahas
di al-Qur’an maksudnya metode berfikir holografik yg
Mbap ajarkan ya?
KD 7 Jan 13 jam 12.10
Berpikir Hollographic itu yang diajarkan oleh semua
pemilik pengetahuan.

KD:
Ada pertanyaan dari Kang Noviyar. Kang, di Zeta
Reticuli itu tempat tinggal siapa ? Nah, ini jawabannya
lumayan panjang, soalnya kalau di sms kepanjangan,
jadi nanti tolong di share juga ke Kang Noviyar. Begini
ceritanya.
Ketika pasukan ETHEPHAKA mulai terbentuk, para
agresor yang terdiri dari berbagai macam Bangsa itu
membuat semacam pangkalan di sekitar tata surya
kita yang jaraknya 3,9 GRALP biasa, atau berjarak 39
tahun cahaya. Diberi nama pangkalan KLAVOL. Kalau
berdasarkan penglihatan astronomi, itu gugusan atau
rasi bintang bernama RETICULUM karena berbentuk
seperti itu. Pada titik tertentu itu dinamakan ZETA
RETICULI, yang sering menjadi pangkalan alien-alien
tukang culik manusia. Ada satu Bangsa yang bernama
Bangsa ZERVO yang paling sering datang menyusup
ke Planet kita dan mencoba untuk kontak dan bekerja
sama dengan para petinggi manusia secara rahasia,
termasuk petinggi Amerika, Jerman, Cina, Rusia.
Bangsa ini adalah keturunan Bangsa TARX yang jahat.
Kemampuan mereka sekitar 15% an. Bangsa ini yang
suka membagi-bagikan teknologi perusak, senjata,
dan berbagai macam penyadapan pada manusia bumi.
Dengan tujuan agar kita selalu kacau dan selalu perang.
Halaman 1-44

Moal mungkin orang yg mengenal Tuhan dengan baik
teu nyaho nanaon. Atau ketika ditanya bagaimana
cara menanam padi atau tanaman makanan pokoknya
dia menjawab tidak tahu karena itu bukan bidangnya.
Hehehehehehe jadi keinget dialog dgn ulama besar
(ceunah) 10 th yang lalu. Hahahahahahaha
K’Setiabudi:
Mungkin yg dimaksud metode ulil albab yg dibahas
di al-Qur’an maksudnya metode berfikir holografik yg
Mbap ajarkan ya?

KD 7 Jan 13 jam 12.10
Berpikir Hollographic itu yang diajarkan oleh semua
pemilik pengetahuan.

KG @ 12.47:
Mbab untuk kondisi zaman kita sekarang agar da’wah
mudah apakah kita harus menggunakan strategy
ZOLLMA? Harus kaya raya, memiliki teknologi hebat
dsb?

KD @ 15.27
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Harus menggunakan contoh dulu. Mencontohkan
berpikir dengan benar. Kalau dengan harta, malah
orang ngejar harta

Implan itu berisikan semacam cairan dari otak binatang
PLEXORG, berbentuk seperti Babi kalau di kita, hanya
mereka punya seperti belalai pendek. Cairan dari otak
PLEXORG itu bisa membuat semacam khayalan dan
KDM:
membuat rasa enak yang amat sangat di badan para
Mbap, ijin bertanya:
pemakainya. Semua fantasi bisa di dapatkan dengan
meng-konsumsi PLEXUR itu. Pasukan ETHEPHAKA
(1) Seperti apakah Pangkalan KLAVOL itu?
karena terikat perjanjian, tidak boleh secara langsung
(2) Apakah para agresor di Pangkalan KLAVOL
menyerang tempat tersebut. Karena ada larangan
mempunyai jenjang kepangkatan seperti di Pasukan
untuk menyerang mereka yang merusak diri, mereka
ETHEPHAKA?
hanya diperbolehkan menyerang yang mulai membuat
(3) Apakah Pasukan ETHEPHAKA pernah mendatangi kerusakan bagi bangsa lain. Kasarnya, KLAVOL adalah
pangkalan yang merangkap sebagai tempat hiburan
Pangkalan KLAVOL?
juga, disana juga ada kaum sipil yang kesana hanya
K’Setiabudi:
untuk berkunjung tanpa memakai PLEXUR. Seperti
juga di Planet kita, semua tempat wisata, biasanya ada
Punten Mbap, data yg ini valid nggak?
maksiatnya juga.
Gambar Konstelasi Zeta Reticuli:
http://en.m.wikipedia.org/wiki/Reticulum

K’Setiabudi @18.32:

http://www.google.com/search?hl=en&client=msandroid-samsung&tbo=d&source=androidbrowser-type&v=141338691&q=zeta+re
ticuli&stick=H4sIAAAAAAAAAAEqA
NX_AHvTx-gAAAANCAMiCS9tLzAzcXp2ZzGxnLr2ddI4QohL75-2DbU-LxtW9IXXioAAAA&s
a=X&ei=30HqUKOqMNDTkgXbq4CIDQ&ved=0C
EwQmxMoAA&biw=400&bih=615&rlz=1Y1ECZH_
enID514ID516

Punten Mbap.

K’Syamsu:
Ttg “Zeta Reticuli” kalo kita googling byk topik
pembahasan tuk nambah wawasan, kebanyakn in
English... Disebutkan berhubungan dgn grey aliens,
istilah di para pemerhati lain tuk bangsa TARX...

KD @ WA 18.01:
Betul, memang itu adalah arahan dari Bangsa ZERVO.
Bangsa ZERVO itu sering pula disebut Bangsa SERPO
oleh berbagai kalangan di manusia 2,5%. Mungkin
karena memperkenalkan namanya hanya sekali, dan
Kaum ZERVO itu tidak suka mengulang karena bukan
kebiasaan mereka untuk mengulang sebuah perkataan,
maka orang menyebut mereka dengan SERPO.
BHALLAMIN itu sering dibantu oleh kaum ZERVO
ini. Pasukan ETHEPHAKA hanya diperbolehkan untuk
mencegah, dan tidak boleh menyerang pangkalan
mereka secara langsung dan terbuka, sebelum mereka
melakukan sesuatu kekacauan di ARDH GRUMMA.
Pangkalan mereka itu banyak sekali Bangsa-Bangsa
yang berkunjung dan bertandang, juga jalan-jalan,
karena banyak juga terjadi perdagangan di antara
berbagai macam Bangsa di Galaxy ini. Yang paling
laku di KLAVOL adalah Implan PLEXUR, yaitu sebuah
implan yang dimasukan ke dalam otak dengan cara
diresapkan melalui pori-pori kepala dan otak, lalu
menempel di semua bagian otak secara sangat tipis.

Kalau ETHEPHAKA seperti polisi antar galaxy, ada
mahkamah atau sistem pengadilan antar galaxy juga?
Nuhun

KD @ 18.44:
Ada mahkamah antar Galaxy, namanya Mahkamah
ETHEPHAKA. ETHEPHAKA sendiri berarti
Mahkamah Antar Galaxy, diambil dari Bahasa asimilasi
semua bahasa.

7 Jan 13 jam 17.31
KG:
Belajar TAUHID mungkin biar lebih gampangnya kita
pakai bahasa yang mudah diterima levelan kita aja kali
yah. So izinkan sy menggunakan istilah “Mengenal
Tuhan” untuk mendiskusikan ini.
Al-Qur’an sudah memberi petunjuk yg sangat jelas dan
bisa dimengerti oleh manusia level 0.00000000001%
sekalipun tentang bagaimana ‘mengenal Tuhan’
ini. Bahkan KD kemarenpun sudah membeberkan
cara yang digunakan Rasulullah dalam membentuk
pemahaman Tauhid di para sahabatnya.
Tauhid itu intinya kan syahadat. Artinya kita mengakui
bahwa tidak ada Tuhan selain Allah SWT.
Belajar Tauhid artinya bisa dipadankan dengan belajar
untuk bisa mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain
Allah.
Untuk bisa mengakui maka kita perlu mengenal nya
dulu.
Nah. Manusia dibatasi untuk mampu mengenal Allah
secara nyata. Tetapi Allah memberikan kita kesempatan
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untuk mengenali Allah melalui gambaran-gambaran
sifat-sifatnya.

Semakin banyak kekaguman kita maka akan tumbuh
kecintaan kita kan?

Di Al-Qur’an Allah juga memberikan petunjuk
pada kita bagaimana caranya agar kita dapat melihat
gambaran sifat-sifat Allah ini.

Bayangkan jika kita melakukan petunjuk Al-Qur’an
tentang bagaimana caranya mengenal Allah tsb secara
konsisten maka yang kita dapatkan bukan hanya kita
semakin mengenal Allah melalui sifat-sifat Nya. Tetapi
kita juga akan semakin jatuh cinta pada Allah SWT
karena kekaguman-kekaguman yang kita temukan.

Caranya itulah yg dipaparkan KD tadi malam yaitu
dengan MENGAMATI ciptaan-ciptaan Allah yang ada
disekitar kita.
Nah, bagaimana caranya dengan mengamati ini kita
dapat memiliki gambaran sifat-sifat Allah?
Contoh sederhana kita amati pohon mawar deh.
Ketika kita mengamati pohon mawar dengan meneliti
dan mempelajarinya maka banyak hal yang akan
mendatangkan kekaguman pada diri kita.
Contoh bunganya deh. Kalau kita amati secara
mendalam proses dari belum ada bunga sampai
muncul calon bunga hingga mekar. Maka kita akan
menemukanprose yang sangat luar biasa di sana.
Belum lagi saat mekar mawar tersebut menampilan
warna dan bentuk yang sangat indah.
Lalu ketika kita beranjak mengamati bagaimana
makanan disitribusikan dari akar sampai keseluruh
bagian tanaman maka proses-prosesnya akan
mendatangkan banyak kekagumana lagi.
Nah dari satu pohon mawar saja kita mendapatkan
banyak kekaguman dan ketakjuban akan segala proses
yg ada di tanaman berduri tersebut.
Kita kagum akan keindahan bunganya, kita kagum
akan ketelitian design bunga nya, kita kagum akan
keseimbangan estetika antara tangkai dan bunga, kita
kagum dengan ketelitian penyusunan fungsi-fungsi
ditanaman tsb, kita kagum kecerdasan designnya dan
lain sebagainya.
Dan kita tahu siapa pencipta pohon mawar ini yaitu
Allah SWT.
Keindahan yang kita lihat, ketelitian, keseimbangan,
kecerdasan, kehalusan design yg kita lihat di pohon
mawar tsb menggambarkan sifat-sifat pencipta pohon
mawar tsb.
Nah semakin banyak ciptaan Allah yang kita amati
maka kita akan menemukan banyak sekali gambaran
tentang sifat-sifat Allah yang mendatangkan
kekaguman dalam diri kita.
Semakin banyak gambaran sifat-sifat Allah yang kita
pahami maka kita semakin memiliki gambaran yang
lengkap tentang sifat-sifat Allah.
Gambaran sifat-sifat Allah ini kan adalah hal-hal yang
mendatangkan kekaguman pada diri kita pada ciptaan
Allah yg kita amati.
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Detailnya cara mengamati ini KD sudah paparkan.
Tinggal.kita berniat saja untuk melakukannya.
Maka saya pikir Tauhid bukanlah sesuatu yg sulit untuk
dipelajari.
Makanya sampai detik ini saya percaya dgn apa yg
KD bilang th 90 ke saya di moh. Toha bahwa orang yg
mengenal Tuhan pastilah ilmu pengetahuannya luas
dan moal mungkin bodo.
K’Wilman:
MAN YA’RIFU NAFSA HU, YA’RIFULLOH, siapa yg
memahami dirinya dialah pasti memahami tuhannya....
KD jam 19.01
Siapa yang mengenal dirinya, maka dia pasti mengenal
Tuhannya. Itu adalah kalimat sangat terkenal tanpa
orang mampu mengejawantahkannya. Karena kita
harus benar-benar mengenal diri kita sampai ke tingkat
sel, barulah kita akan mengenal siapa tuhan. Coba
sekarang bagaimana kita mengenal sesuatu yang Maha
Ghaib. Dan apa jembatan yang bisa menghubungkan
diri kita pada Sang Maha Ghaib itu ? Satu-satunya
jembatan penghubung adalah unsur Sang Maha Ghaib
itu sendiri yang bernama RUH, yang ditiupkan pada
diri kita ketika sedang berada di dalam kandungan.
Unsur RUH ini hanya bisa dirasakan setelah kita bisa
mengenal semua akselerasi sel di dalam tubuh kita
secara utuh, baru kita bisa merasakan dan mengenal
apa itu yang menjadi unsur Sang Maha Pencipta yang
sudah di simpan di dalam diri kita. Unsur itu tidak
melekat di sel tubuh, tapi melekat di energy tubuh,
karena unsur itu adalah energy yang Maha Dahsyat.
Sebuah energy yang sanggup menggerakan alam
semesta tanpa jeda. Unsur itulah yang akan membawa
kita pada sumbernya yaitu Dzat A’LA yang sekarang
kita sebut dengan ALLAH SWT.

KD @ 20.59
RUH atau RUBH itu adalah sebuah Dzat yang setelah
lepas dari Dzat A’LA, dia bisa berdiri sendiri, meskipun
tetap terhubung dengan sumbernya. Untuk mengakselerasi sel di tubuh manusia diperlukan sebuah gaya
yang sangat kuat sekali. Fungsi makanan hanya untuk
menambah unsur yang ada di dalam sel saja, dan semua
keperluan sel, tapi dibalik itu, untuk menggerakan
sel ini agar semua bekerja dengan baik, diperlukan
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RUBH/RUH ini. Makanya Ijrail tidak memiliki
kekuasaan untuk mencabut RUH, tapi kekuasaannya
adalah mencabut Jiwa. Perbedaan antara Jiwa dengan
RUH adalah, apabila Jiwa itu berhubungan dengan
fisik dan berbagai macam pertimbangan nalar karena
Jiwa memiliki proses untuk mempergunakan akal
sebagai hardware nya. Jadi kalau kita punya Casing,
maka Casing itu adalah badan kita, lalu semua casing
termasuk mainboard dan processor juga memory baik
itu RAM atau Hardisk, memerlukan software sebagai
Jiwa dari itu komputer dalam hal ini adalah badan kita,
sedangkan komputer itu tidak akan jalan kalau tidak
ada listrik, nah, listrik itulah yang namanya RUH/
RUBH itu. Hanya bedanya listrik ini sudah canggih,
karena bisa menampung berbagai macam arus searah
yang berupa software itu dan mampu menampung
bahasa binair secara lengkap. Jadi RUH itu sendiri
mampu menampung semua memory manusia sampai
ke tingkat sel.

keadaan kesurupan. Dan terus dilakukan dengan nama
Ritual Sanghyang. Terus pada tahun 1930 mulai di
populerkan lagi oleh yang bernama Wayan Limbak
ke seluruh dunia yang bekerja sama dengan seorang
pelukis asal Jerman bernama Walter Spies. Ritual
Sanghyang ini apakah masih dilakukan atau tidak di
Bali, itu yang harus kita lihat lebih jauh. Karena ritual
Sanghyang inilah sebetulnya LAGRACHAKA, tapi
semakin jauh semakin berubah, karena hilangnya
makna sebenarnya.

KY:

K’Syamsu:

Apakah fenomena ini juga ikut terjawab atas kondisi
di atas Kang.. : Pd tahap2 awal kehamilan dmn proses
bersatunya + dan -, kemudian stlh 1, berkembang biak
dgn memecahbelah utk memperbanyak diri sampai 3
bulan pertama, si ibu menggunakan energi nya sendiri,
shg suka pusing2, muntah, gak enak badan ini itu. Tp
stlh ditiupkan RUH ke jabang bayinya, ibu hamil tsb
malah berkurang perasaan gk enak nya. Apakah krn
stlh itu, Sang Energi mengambil alih tenaga si ibu? Itu
dia jawabannya.

Jikalau melihat pas di gathering ORIGOM kmrn
di GWK, sensasi pengalaman pribadi merasakan
gelombang energy magnetic yg besaaar (kmrn harusnya
bilang “wooow” & koprol bersama2 dulu) dan sy
pikir sayang kalau tdk di “sentuh” dgn seluruh bagian
tubuh (bukan tangan saja), dr segi fisik badan pun ikut
meluak-liuk & byk nutup mata, memandang kedepan
liat KD pun jarg sekali. Nah pas di GWK tsb, sempet
liat dikit pergerakn peserta yg lain & terlihat berbeda2.
Ritual Sanghyang yg sebetulnya adalah LAGRACHAKA
tsb, apabila dilakukn bersama apa hrs seragam geraknya
sesuai instruktur atau dibebaskan disesuaikn dgn
sensitifitas & alur badan masing2?

KD:
Untuk proses perkembangan janin di perut Ibu, itu
menggunakan sistem sel untuk meregenerasi, dan yang
menggerakan sel untuk meregenerasi adalah RUH si
Ibu yang membuat sel-sel baru untuk pembentukan
janin. Lalu setelah waktu cukup, maka janin itu baru
akan memenuhi syarat untuk bisa menerima Dzat Sang
Maha Pencipta. Makanya yang pertana kali disusun
oleh sel adalah otak dan tulang belakang jabang
bayi, baru bagian lain, karena untuk mengakselerasi
pembentukan janin di bagian lain, diperlukan RUH
tambahan untuk ikut meng-akselerasi sendiri, agar
nanti bisa lepas dari RUH si Ibu yang membantu sejak
awal. Kalau soal pusing dan muntah itu berhubungan
dengan metabolisme yang tersedot oleh si jabang bayi
di dalam pembentukan sel. Ada juga yang sampai 9
bulan masing mual dan sering muntah.

8 Januari 2013 jam 07.09
Bahasan LAGRACHAKA kok sudah ada di FB ya ?

Ritual Sanghyang ini akhirnya jadi banyak yang
kerasukan juga kesurupan, karena mereka terlalu
terbawa oleh suasana.
Padahal kalau di urut yang sebenarnya, seharusnya itu
adalah penyerapan energy alam. Seperti waktu di GWK
20-21 Desember 2012. Ada semacam energy yang akan
membawa tangan kita ke semua arah pergerakan energy
tersebut. Seperti itulah yang seharusnya.

Untuk gerakan LAGRACHAKA, semua orang memiliki
gerakan yang berbeda, tidak ada yang sama. Aneh
kalau menjadi sama, karena penyerapan energy orang
berbeda-beda.
K’Edi Setiyo:
Knp ya...gerakan yg semestinya untuk menyerap energi
jadinya bisa mendatangkan leak atau mahkluk lainnya...
KD:
Karena malah jadi menyerap makhluk, ini yang jadi
masalah, saringannya tidak diajarkan atau hilang
Memang informasi itu adalah wajar orang ingin
menyebarkan, tapi harus lengkap, biasanya kalau sudah
lengkap, biasanya langsung boleh disebar seperti yang
sudah-sudah. Tapi kalau yang belum lengkap mah
jangan dulu, biar nggak sepotong-sepotong. Mesti
bersabar heula, soalnya kalau di BB nulis juga suka
kepotong-potong. Tambahan soal Wayan Limbak dan
Walter Spies juga belum dimasukan ke dalam tulisan
soal LAGRACHAKA itu.

Sebetulnya soal tari Kecak ini kalaupun menyebar itu
tidak masalah. Karena berdasarkan sejarah juga itu
berasal dari Pra Hindu. Kalau mau protes juga mereka
tidak akan bisa, soalnya itu kalau dulu dilakukan dalam KW:
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Kang setia budi: mun kitu mah dakwahna moal
diaspora dunks. Sebenarnya kl saran Mbap diikutin
sederhana, kl jng dulu disebar mending di keep dulu,
baru kl ada ijin atau aba2 boleh disebar baru dikirim.
Sekalian juga belajar bagaimana mengendalikan
amanah agar sense of situation nya ngeklik. Cepat
atau lambat kan pasti disebar juga. Hanya masalah
pertimbangan situasi.

1-18. Siti Maryam
1. Siti Maryam tidak menyerap energi
alam untuk makanan sel karena sedang
hamil. Kalau tidak hamil, tidak
masalah.
2. Siti Maryam diberi makanan lewat
teleportasi.
3. Siti Maryam selalu dipantau Gabrella
(Jibril) dana kaum peneliti dari
empat bangsa besar (TARX, MOSRAM,
BROPA, ZNEZNELA).
4. Siti Maryam hermaprodite, bisa
membuat janin tanpa dibuahi pasangan.
5. Makanan Siti Maryam diberi donatur.
Sengaja diisolasi dan diberi makanan
khusus padat gizi. Wajar ada doa
khusus untuk manusia khusus di ajaran
Nasrani.
6. KLAD (penghambat akselarasi energi)
Siti Maryam terkikis ketika sedang
hermaprodit dan naik lagi setelah
melahirkan. Efeknya, kemampuan Nabi
Isa sampai 70%-an.
7. Nabi Isa sering demo, akibatnya
disembah.

KD:
Perhatikan, ada lukisan kuno yang menggambarkan
Maryam, dan di atasnya ada benda angkasa. Maryam
itu selalu ada yang menjaga. Dalam hal ini Campur
tangan mahluk Cahaya sangat besar.
K’Thego:
Mahluk cahaya sangat besar itu siapa mbap? Apakah
Jibril?
K’Syamsu:
Cucu Adam lainnya kah? Yg punya teknologi
VIMANA?
KD:
Jadi selain GABRELLA, Maryam juga selalu dipantau
oleh kaum peneliti dari empat Bangsa Besar. Maryam
adalah manusia istimewa yang punya kemampuan
untuk Hermaphrodite atau membuat unsur pembentuk
janin tanpa dibuahi oleh pasangan. Kalau hanya butuh
makanan mah itu tidak sulit, karena banyak sekali yang
mau membantu. Banyak donatur lah.

Téh Nita tgl 8 Jan 13 jam 23.24:
Kenapa Maryam begitu diprotect n begitu istimewa
Mbab? Apa sama Maryam disini dg Bunda Suci Maria?
Dlm ajaran Nasrani... N apa krn keistimewaannya
makanya dalam ajaran Nasrani sendiri ada doa khusus
ttg memuliakan beliau atau dikenal Salam Kudus
Maria..

KD 9 Jan 13 jam 07.38 :

KD:

Makanan itu dari kaum donatur itu sendiri yang
disesuaikan dengan kebutuhan Maryam secara lengkap,
Memang pertimbangannya situasi.
dan dengan bentuk yang disesuaikan pada zamannya.
Copas penjelasan Mbap ttg Siti Maryam dari Group
Sekarang dengan makanan pada zamannya, apakah
WhatsApp jam 22.02:
akan memenuhi syarat untuk kecukupan gizi program
Kita lihat mengapa Maryam tidak menyerap saja energy pembentukan janin istimewa ? Makanya Maryam
di isolasi dan tidak mendapatkan makanan yang
alam untuk makanan sel. Kita harus ingat, mungkin
biasaibiasa saja. Diolahlah makanan yang padat gizi
kalau untuk Maryam sendiri itu tidak ada masalah,
tapi bagi pembentukan janin, itu masalah besar, karena dan jauh lebih baik dengan tampilan pada zamannya.
Kalau diberi makanan pada zamannya akan tekor gizi.
janin itu perlu unsur tambahan dari makanan untuk
Lagian Maryam juga tidak mau makan makanan pada
menyusun dan membentuk sel pembentuk manusia.
Kalau yang 80th di India tidak makan, karena dia tidak zamannya itu ketika lagi proses hermaphrodite itu.
Baru mau makan setelah diberi makanan khusus itu.
hamil. Coba kalau dia hamil, pasti lain lagi ceritanya.
Makanya wajar pula ada doa atau salam khusus pada
K’Dani:
manusia yang khusus.
Jadi Siti Maryam itu dikasih makanan sama siapa
Kang Syamsu @ 07.55:
Mbap?
KD:
Telleport
K’Dani:
Maksudnya proses terjadinya ada makanan..
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Adakah suatu proses/kejadian yg membuat manusia
khusus seperti Maryam mempunyai keistimewaan
tsb, apa sejak lahir KLAD nya sdh terkikis byk, faktor
genetis plus radiasi anomali alam atau diperjalanan
hidup terkikis melalui suatu gemblengan....

Mushaf KDZA GRAZDAVODA DRENTAGA — Bagian 1

KD @ 08.11:

http://lemurian.asia/wiki/tarx_mosram_brova_
zneznela_krairon

Itu memang istimewa, kalau tidak istimewa maka tidak
KD:
akan ada pengikisan KLAD secara signifikan. Tapi,
itu hanya untuk pembentukan sel janin saja, setelah
Nanti kita ralat
melahirkan KLAD Maryam kembali naik menjadi
Lagian bukan Brova tapi BROPA
sekitar 10% an
Kang Hadi:

Kang Dani @ 08.24:

Apa iya bnr ada manusia yg hdp di dimensi alam
Jadi setelah melahirkan KLAD Maryam As menebal lagi lipatan bgitu ya ?
ya Mbap sekitar 10 %an. Trus pas proses Hermaprodit
KD:
KLADnya terkikis brp persen?
Ada, namanya Bangsa NOOM, mereka dalah Bangsa
KD @ 09.08:
Blasteran manusia dengan mahluk api atau JIN.
Terkikis sampai 80% lebih, makanya Isa
-----kemampuannya sampai 70% an
KD:

9 Januari 13 jam 10.19:
Info dari Mbap @Prapanca (baru saja):
Siti Maryam itu tadinya memiliki energi 10%. Saat
hamil jadi 80%. Sesudah melahirkan, kembali ke 10%.
Siti Maryam juga memproduksi ANTI KLAD.
ANTI KLAD ini sejenis implan.
#intermezzo#
Huruf LÉMURIAN untuk BB sudah ada ;)
(Info dari Mbap)
KDM:
Kreator Font LÉMURIAN di BB namanya IBNU
MAKSUM nama kerennya IBNUX. Dia ini kerja di
RIM dan yg membuat program2 di BB yg ada kata NUX
nya.
Aplikasinya saya juga blom dapet :D
Jawaban KD:
itu diimplankan oleh GABRELLA O:)

KD @ WA jam 16.12
Baru sempet baca nih, ini ada link buatan Ibnux
dlemurian, untuk sementara masih berisi Glosarium :
http://lemurian.asia/
Kang Hadi:
Punten kang Dicky, kok ada 5 bangsa besar ?? Dan ada
yg hidup di lipatan dimensi ??
KD:
Gimana ceritanya 5 Bangsa besar di dimensi lipatan ?
Kang Hadi:
Itu sy baca di glosarium yg di link tsb
Mosram, Tarx, Brova, Zne zne la & Krairon dsbutnya
oleh sang penulis.. Apa tdk salah yaa ???

Soal Maryam itu, energy untuk mereduksi KLAD nya
terserap sebanyak 70% ke anaknya, dan Nabi yang
paling sering demo adalah anaknya ini. Makanya jadi di
sembah.

1-19. Bangsa Abrass (Iblis)
1. Virus Elledz buatan Kaum Abrass,
membuat anak lupa kejadian di dalam
kandungan sehingga tidak ingat
hubungannya dengan TUHAN.
2. Sang Maha Pencipta mencegah
virus elledz secara alami dengan
meningkatkan kekebalan tubuh anak.
3. Kaum Abrass mencoba menurunkan
kekebalan tubuh dengan membuat
program vaksin, obat kimia, dst.
4. Kaum Lemurian memblokir virus Elledz
dengan alat bernama Mortaphrabeena
dengan menginput pengetahuan seluruh
alam dan install software anti virus
Elledz. Bagi kaum 2,5% (kita semua)
anti virus Elledz adalah penerapan
ajaran Hammadz dengan benar.
5. Abrass dan kaumnya berusaha untuk
menjauhkan manusia dari tugas yang
diberikan Allah swt.
6. Virus Elledz baru tahap awal.
Selanjutnya, ada virus-virus lain.
7. Gunadi: Abrass ada sejak Adhama
diciptakan. Maka, teknologi,
pengetahuan, dan pemahamannya sangat
hebat. Terutama yang berhubungan
langsung dengan manusia. Abrass
ingin kita mengira dia lebih rendah
pengetahuannya daripada manusia.
8. Gunadi: DZA bukan mendongeng tapi
mengajari kita.
9. Dedi Misbah memberikan ayat-ayat
Qur’an tentang Abrass. Terjemahan
ayat itu semuanya berisi kata iblis.
10. Gunadi: Untuk menangkal serangan
Abrass, kita harus memahami Ruh,
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Jiwa, Jasad, dan Akal yang menyusun
diri kita ini.

From Group: LSBD HI
Messages
---------** Jan 19 Sat 07:49 **

HI Aske Habibi: Shalat,puasa,zakat,haji/umrah bisa
jd virus y berbahaya bg kt kang ichal kalo tahapan y
pertama saja blum paham...X_X
** Jan 19 Sat 07:50 **

macam cara untuk sembuh, dan dari sana kaum
ABRASS bisa masuk dengan leluasa. Makanya mereka
membuat program konkret berupa vaksin, obat kimia,
dan sebagainya. Itu sudah ditanamkan sejak dini oleh
kaum ABRASS. Makanya yang pertama kali diajarkan
oleh Luqman pada anaknya adalah Siapa Tuhannya. Ini
penting, karena untuk menguatkan software awal untuk
meng-counter virus ELLEDZ ini.
** Jan 19 Sat 07:55 **
DRENTAGA: Mangga, satu per satu bahas dulu.
Masih ribet urusan DORPHALL.

DRENTAGA: Kita bahas satu per satu jenis virus
buatan kaum ABRASS1. Pertama adalah jenis virus yang
paling dasar yaitu Virus ELLEDZ. Itu adalah program
yang akan dimasukan ke dalam otak anak kecil usia
balita. Itu adalah virus terdasar untuk menurunkan
kinerja otak manusia agar tidak mempu mengingat
banyak hal, terutama ketika di dalam kandungan.
Virus ini tidak menghilangkan memory, tapi menutup
dengan berbagai macam ingatan-ingatan yang di rekam
oleh mata. Virus ini baru bisa berjalan secara efektif di
usia bayi 6 bulan ke atas. Usia 0 - 6 bulan sebetulnya
bayi masih dalam keadaan aman. Karena secara fisik
2,5%, akselerasi sel masih belum bisa maksimal, karena
masih ter-fokus di otak untuk aktivasi, dan otak belum
berfungsi untuk ke berbagai macam kegiatan lain,
bisanya cuma menyusu dan tidur, karena proses ini
sangat dibutuhkan oleh anak. Tapi Virus ELLEDZ
ini sudah di plug in kan secara perlahan pada anak.
Untuk menghantam program sebelumnya. Salah satu
program yang sudah pasti jalan pada anak dari Sang
Maha Pencipta adalah program menangis dan tertawa.
Kalau program ini tidak jalan, kaum ABRASS akan
membiarkan saja tanpa memasukan virus ELLEDZ,
karena kalau dua program dasar ini tidak jalan, maka
yang lainnya pun dipastikan tidak jalan pula. Program
ELLEDZ ini akan sangat efektif berfungsi di usia 2
tahun ke atas, dimana progran ini akan menjalankan
sistem EGO anak, yang akan selalu ingin diperhatikan
secara khusus oleh orang tua nya. Apabila tidak, maka
dia akan selalu membuat tingkah yang luar biasa
menyebalkan juga sangat mengganggu, agar semua
perhatian orang tua pada anak ini. Program ini pula
yang membuat anak akan mengidentifikasi segala
sesuatu yang ingin diketahuinya dengan lidah, agar
semua bakteri bisa masuk ke dalam tubuhnya. Tapi
biasanya itu di counter oleh program penangkis yaitu
berupa peningkatan kekebalan tubuh pada anak, dan
itu adalah program setting an Sang Maha Pencipta.

** Jan 19 Sat 07:57 **

** Jan 19 Sat 07:54 **

HI Aske Habibi: “ ID “ barangkali kang Yoli...:D

DRENTAGA: Kaum ABRASS akan terus berusaha
agar kekebalan tubuh manusia menurun. Apabila dia
sakit, maka manusia akan berusaha dengan berbagai
1 Iblis
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DRENTAGA: Nanti satu per satu dibahas
** Jan 19 Sat 08:11 **
Dedi Misbah ￼￼￼￼
Ayat : 6

: Quran Surah Az Zumar (39)

Dia menciptakan kamu dari seorang diri
kemudian Dia jadikan daripadanya istrinya dan
Dia menurunkan untuk kamu delapan ekor yang
berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan
kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian
DALAM TIGA KEGELAPAN. Yang (berbuat)
demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan Yang
mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan (yang berhak
disembah) selain Dia; maka bagaimana kamu dapat
dipalingkan?
** Jan 19 Sat 08:12 **
Dedi Misbah ￼￼￼￼

: Copas:

“...Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian
demi kejadian DALAM TIGA KEGELAPAN...”
Apakah satu diantara TIGA KEGELAPAN itu adalah
masuknya virus ELLEDZ ?
** Jan 19 Sat 08:32 **
HI Yoli PU: Tadinya saya juga mau ke situ kang Ded. Tp
ini siy 6 bulan BAYI. Sdh di luar ibunya. ;)
** Jan 19 Sat 08:41 **
HI Yoli PU: Kalau dari sisi bahasa, apakah ELLEDZ ini
artinya Manja?
** Jan 19 Sat 08:47 **
DRENTAGA: Baca nya pelan-pelan, jangan langsung.
Mengambil kesimpulan. Atau langsung nanya. Baca
dulu pelan-pelan.
** Jan 19 Sat 08:48 **
** Jan 19 Sat 09:00 **
HI Jody: Copas : Kaum ABRASS akan terus berusaha
agar kekebalan tubuh manusia menurun. Apabila dia
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sakit, maka manusia akan berusaha dengan berbagai
macam cara untuk sembuh, dan dari sana kaum
ABRASS bisa masuk dengan leluasa. Makanya mereka
membuat program konkret berupa vaksin, obat kimia,
dan sebagainya. Itu sudah ditanamkan sejak dini oleh
kaum ABRASS....efek nyata yg muncul pd manusia
adalah membuat mereka menjadi lebih beriman pada
dokter dan obat2an kimia sintetisnya dan menjadi yakin
bhw dokter dan assesorisnya itu lah “sang penyembuh”...
lupa bhw yg menyembuhkan adalah Allah...secara tidak
langsung pikirannya sudah tervirusi utk bertuhankan
dokter...cmiiw

Ines Andrarini - KG: Mbab. Berarti virus ini tugas
utamanya adalah untuk menghilangkan ingatan JIWA
pada perjanjian awal dengan Allah yah?

** Jan 19 Sat 09:05 **

** Jan 20 Sun 09:32 **

HI Jody: Bila diperingatkan biasanya yg muncul
adalah marah...krn marah TRIPTOPHAN
HYDROXYLASEnya aktif jadi sel otaknya menurun...
jadiiii weh HESTI alias Hese Ngarti...kl sdh begini
kitanya yg mesti bersabar dan perlahan2 mencari solusi
utk mengubah secara perlahan2

HI Yoli PU: Rada oot sdkt. Kalau program menangis -dr
Sang Maha Pencipta- tujuannya utk apa Kang? Tentu
bukan utk mengumbar kesedihan kan ya?

** Jan 19 Sat 09:10 **

Ines Andrarini - KG: Pan aya tanda ? Na hehehehehe

HI Yoli PU: Apakah kemampuan “melihat” dr Visual
Cortex juga tertutup/ditutupi oleh virus ini Kang?.

** Jan 20 Sun 10:10 **

** Jan 20 Sun 09:30 **
Ines Andrarini - KG: Dan semua memory yang
akan mengingatkan JIWA akan tugas-tugasnya yang
diberikan oleh Allah SWT?
** Jan 20 Sun 09:32 **
Ines Andrarini - KG: Maaf bukan menghilangkan
maksudnya tapi memblokir.

** Jan 20 Sun 09:55 **

Ines Andrarini - KG: Mbab. Saya merasa kita yang
2.5% sudah dizhalimi sejak awal deh oleh kaum
** Jan 19 Sat 09:07 **
ABRASS yang secara kemampuan dan teknologi jauh
diatas kaum manusia 2.5%. Gak berimbang perangnya
HI Jody: Adakah “katalisator” yg efektif utk
“membantu” mempercepat proses menghilangkan virus lah. Lalu kaum manusia diatas 2.5% pun tidak boleh
intervensi. Apakah kita ini sengaja dibegitukan? Atau
yg mengkontaminasi alam bawah sadar ini Mbap ??
kita ini bagian sebuah experiment? Lalu kenapa leluhur
** Jan 19 Sat 09:08 **
kita membiarkan kita sendirian menghadapinya?
Ines Andrarini - KG: Tanya Mbab. Apakah virus
** Jan 20 Sun 09:58 **
ELLEDZ ini sudah disebarkan di udara secara continue
atau hanya dilepaskan ketika sasarannya jelas saja (pada HI Yoli PU: Pertanyaan/pernyataan nelangsa KG? :)
wanita yg sedang mengandung)?
** Jan 20 Sun 10:06 **

Secara biasanya anak bayi suka bisa melihat hal2
aneh. Stlah mmbesar jd berkurang. «Virus ini tidak
menghilangkan memory, tapi menutup dengan berbagai
macam ingatan-ingatan yang di rekam oleh mata.»
*sekedar menegaskan*

Ines Andrarini - KG: Biar jelas aja maksudnya K’Yoli.
Toh akhirnya kita harus melakukan perlawanan juga
kok.
** Jan 20 Sun 10:14 **
HI Yoli PU: *re-view ttg ELLEDZ, khawatir salah*

** Jan 19 Sat 09:12 **

Virus ELLEDZ ini sudah ada bersama oksigen. Siapa
saja manusia yg bernafas -menghirupnya- dgnnya, akan
HI Yoli PU: @KG.. Itu bkn ke wanita hamil, sasarannya.
punya potensi terpengaruh/dipengaruhi, tergantung
Tp bayi umur 6 bulan.
kondisi kimia tubuh. Yg kondisi kimia tubuh ini
** Jan 19 Sat 09:15 **
disetting oleh diri sendiri.
DRENTAGA: Virus ini disebarkan dan akan diserap
sesuai dengan kondisi kimia tubuh berdasarkan umur.
Wanita hamil juga akan menyerap virus ini. Ingat yang
kita bahas baru virus tahap awal. Belum ke tingkatan
lain dan berbeda.
** Jan 19 Sat 09:16 **
DRENTAGA: Ada beberapa tahapan virus lain.
** Jan 20 Sun 09:28 **

Bayi juga, semenjak paru2 pertama kali mengembang
lalu menghirup oksigen, pd saat itulah ELLEDZ
memasukinya. Akan tetapi krn faktor pendukung
lainnya blm terlalu aktif, hal itu tidak berpengaruh
«Karena secara fisik 2,5%, akselerasi sel masih belum
bisa maksimal». Akan berjalan efektif setelah 6 bulan ke
atas.
Setelah akselerasi sel-nya maksimal, barulah manusia
itu bisa merubah-rubah kimia tubuhnya sendiri. Kalo
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salah merubahnya, terseraplah virus ELLEDZ itu. (Rephrase-nya lbh kukurilingan :D)
Ines Andrarini - KG: Virus ELLEDZ di set untuk aktif
berdasarkan umur.

menghadapi virus2 y disimulasikan ortunya, contoh:
pada saat bayi menangis biasanya ingin sesuatu nah
kt ortunya mencoba membiarkan si anak alias sedikit
dicuekin tujuannya adalah agar si anak tdk memainkan
kt ortunya dgn senjata tangisannya utk mendapatkan
keinginannya...bukan begitu KG...?

** Jan 20 Sun 10:19 **

** Jan 20 Sun 11:07 **

herni sri nurbayanti: @KG: tapi sblmnya mbap bilang,
dan sblm2nya lg, 2.5% cukup. Berarti msh ada harapan
:D tapi masalahnya stlh kita mengetahui caranya,
kuncinya di mau atau tdk, bukan lg bisa atau tdk.

HI Aske Habibi: Salah satu contoh kecil y tdk bs
dianggap remeh..virus ABRASS...

** Jan 20 Sun 10:19 **

** Jan 20 Sun 10:21 **
Ines Andrarini - KG: Jadi kalau bercanda dikit.
Saat bayi lahir buat bayi tsb seolah-olah berusia di
atas 1 th sehingga virus ELLEDZ gak pernah aktif.
Hahahahahaha
** Jan 20 Sun 10:21 **
HI Yoli PU: :)
** Jan 20 Sun 10:23 **
Ines Andrarini - KG: Tips dari Hacker tuh.
** Jan 20 Sun 10:23 **
HI Yoli PU: Ada sdkt yg tersirat dr pernyataan akng
di atas. Saya copas: «Itu adalah virus terdasar untuk
menurunkan kinerja otak manusia agar tidak mempu
mengingat banyak hal, terutama ketika di dalam
kandungan.»
Pertanyaan nya adlh, ingatan SPT apa yg banyak
terdapat pd saat kita dalam kandungan itu. *saya juga
lupa krn ikut2 terpengaruh ELLEDZ:D *
** Jan 20 Sun 10:24 **
HI Ichal Kalimantan: ELLEDZ jadi lelet :D
** Jan 20 Sun 10:28 **
HI Yoli PU: *tring =-? *idea** mangkanya pas lahir,
jangan dulu disuruh menghirup oksigen bayinya.
** Jan 20 Sun 10:37 **
HI Yoli PU: Dlm kondisi nir-ELLEDZ, barulah si bayi
di”papatahan”.
Kalo dibisikinnya (diadzanin/diqamatin, etc) sembari
dianya nghirup Oksigen. Kalah set kita.
** Jan 20 Sun 10:49 **
Ines Andrarini - KG: @K’Yoli. Ingatan yg terbanyak
ya ingatan tentang TUHAN lah. Ingatan-ingatan yang
mampu membangkitkan ke TAUHID an kita lah.
** Jan 20 Sun 11:06 **

** Jan 20 Sun 11:20 **
HI Yoli PU: :]x ikutin mah tips nya
MORTAPHRABÉÉNA, bukannya tips hakcker. :p :E>
** Jan 20 Sun 11:22 **
HI Aske Habibi: \m/
** Jan 20 Sun 11:25 **
Dedi Misbah ￼￼￼￼
: Klo ga salah, Mbap pernah
posting disini bahwa pengetahuan ttg alam semesta
masuk ke otak bayi saat masih di dalam kandungan ya?
CMIIW
** Jan 20 Sun 11:37 **
HI Yoli PU: Dan diperkuat (lagi) di
MORTAPHRABÉÉNA, tanpa gangguan ELLEDZ.
** Jan 20 Sun 11:38 **
HI Yoli PU: ÉLLÉDZ?
** Jan 20 Sun 12:00 **
Ines Andrarini - KG: Review aja (koreksi yah): JIWA
punya software built in (default program) untuk
segala hal sebagai bekal ketika JIWA ini menjalankan
tugasnya sebagai manusia. Artinya TUHAN sebenarnya
sudah membekali JIWA dengan segala sesuatu yang
dibutuhkannya termasuk hal-hal moral, fisik dan lain
sebagainya sudah ada programnya. Lalu ABRASS yang
misinya menjadikan manusia untuk mengkhianati
misi yang diberikan TUHAN melakukan upaya-upaya
tertentu agar misinya berhasil. Salah satu langkah
ABRASS adalah membungkam software built in
yang ada di JIWA agar tidak berfungsi sebagaimana
mestinya. Upaya ABRASS ini dilakukan sejak dini
atau sejak manusia tersebut lahir. Virus ELLEDZ
adalah virus awal yg disebarkan kaum ABRASS
untuk menutup memory manusia. Mengapa virus ini
ditujukan pada manusia saat bayi salah satu tujuannya
agar JIWA lupa terhadap seluruh kejadian ketika dia
berada didalam kandungan. Mengapa memori ini
penting bagi ABRASS untuk diblok? Karena memori
didalam kandungan banyak berhubungan dengan
TUHAN.

HI Aske Habibi: Sebentar2 akang2 sy ƪαƍϊ tertarik dgn
** Jan 20 Sun 12:07 **
ide hackernya KG, bayi tsbt diberlakukan spt 1 thn atau
lbh pun g maslah tapi intinya di sini si bayi sdh terlatih
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Ines Andrarini - KG: Lalu ditambahkan juga bawa
tangisan bayi dapat digunakan untuk mengecheck
apakah software built in yang ada di JIWA sudah siap
beroperasi atau tidak.

** Jan 20 Sun 12:21 **
HI Aske Habibi: How....?
** Jan 20 Sun 12:34 **

Ines Andrarini - KG: @K’Habibi. Pejelasan KD sudah
detail diatas bahwa progran tangis dan tawa ini adalah
HI Jody: Termasuk lupa tentang memory alam semesta
program yg pertama kali harus jalan. Kalo di dunia
bhw manusia itu mikro kosmos nya alam semesta
software komputer sekarang ini ibarat modul awal
sehingga kl pengetahuan tsb tertutup maka tentu
dari logic banyak program yg harus dieksekusi untuk
menjadi tdk mengenal dirinya,lalu selanjutnya menjadi
memastikan bahwa modul modul program lain akan
tidak mengenal Tuhannya...cmiiw
berjalan atau tidak. Jadi ini emang settingan dari sono
nya brow.
** Jan 20 Sun 12:07 **
** Jan 20 Sun 12:07 **

HI Yoli PU: Siip Kang Gun. (y) *beda rangkaian
Lemurianna, beda nga-dentingna. Tp sama2 enak
terdengarnya*:D ;)
** Jan 20 Sun 12:07 **
HI Yoli PU: @kJod. Manusia itu mikrokosmos,
sekaligus makrokosmos bagi alam semesta.
** Jan 20 Sun 12:11 **

** Jan 20 Sun 12:35 **
Ines Andrarini - KG: Ide itu joke aja brow hehehe gak
usah dibahas deh
** Jan 20 Sun 12:36 **
HI Yoli PU: Jd Tangis dan Tawa itu semacam algorithma
dasar ya? *for..next. If then else...go to*

** Jan 20 Sun 12:37 **
Ines Andrarini - KG: Okeh berarti topik mbab masih
HI Aske Habibi: Saya masih punya bayi uy huehehe..
disekitar sini. Jadi alangkah bijaknya jika kita berdiskusi
thanks MasBro KG :D
dikisaran ini saja dulu sampai bener paham.
** Jan 20 Sun 12:41 **
** Jan 20 Sun 12:14 **
Ines Andrarini - KG: @K’Yoli. membaca penjelasan
Ines Andrarini - KG: Punten pisan. Hehehe
mbab diatas logikanya yg sy tangkap seperti itu.
** Jan 20 Sun 12:14 **
** Jan 20 Sun 12:43 **
HI Yoli PU: Ok KG.
Ines Andrarini - KG: @K’Yoli. Maksud mbab yg saya
tangkap sih memori dalam kandungan ini sengaja
*yg perlu jg digrsbwhi*
ditutup dgn memori memori yang ditangkap panca
Dan pengetahuan tsb di atas, ditutup (diblok) nya oleh :
indra lah jadi bukan hanya memori yg berasal
“hal2 nyata” yg terlihat oleh mata.
dari mata. Pointnya kan penumpukkan susunan
«Virus ini tidak menghilangkan memory, tapi menutup penyimpanan memori.
dengan berbagai macam ingatan-ingatan yang di rekam
** Jan 20 Sun 12:43 **
oleh mata.»
HI Yoli PU: *ttg tangis-tawa* sependapat kita...
Bagaimana dgn orang buta?
Dan ini yg kemudian ditumpangi (disalahgunakan)
** Jan 20 Sun 12:18 **
oleh ABRASS, utk digunakan mengakses “kesedihan”.
HI Jody: Ya betul K’Yol...Mikro Kosmos dan Makro
*meureun*
Kosmos...Makro Kosmos bagi materi berskala
** Jan 20 Sun 12:44 **
molekular (y)
HI Aske Habibi: @KG : maaf kan dgn kerusakan2 otak2
** Jan 20 Sun 12:19 **
kami y menjadikan bahasan2 ini berulang smoga kita
HI Aske Habibi: Sekali lagi saya haru kejar cara ini :
bisa ngerti bareng2 hehehe...
“ Lalu ditambahkan juga bawa tangisan bayi dapat
digunakan untuk mengecheck apakah software built in
yang ada di JIWA sudah siap beroperasi atau tidak.”
KG tolong dijelaskan ttg hal ini...:D.
** Jan 20 Sun 12:20 **

** Jan 20 Sun 12:49 **
Ines Andrarini - KG: @K’Habibi. Salah tempat tuh. Sy
juga lagi belajar memahami penjelasan mbab euy.
** Jan 20 Sun 12:49 **

HI Aske Habibi: Nuhuun kang atas kebijaksanaannya ;)
HI Aske Habibi: Walaupun hanya bercanda ide KG itu
** Jan 20 Sun 12:49 **
membuat sy penasaran dgn mengkondisikan bayi 3 bln
tapi diberlakukan spt usia 1 thn...
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HI Yoli PU: Heuheu...tah eta susahna ari jadi Suhu teh... Padahal kalo memori kita ini diibaratkan segment
*=D kaboourr*
segment memori komputer maka semua data sampai
kiamat pun kalau diletakkan disegment pertama tanpa
** Jan 20 Sun 12:49 **
harus menumpuknya masih sangat mencukupi.
HI Aske Habibi: Ο◦°:O°◦ο ΐγҨҨ maaf Kan kita Kang
** Jan 20 Sun 13:07 **
Dicky hehehe
DRENTAGA: Tos heula
** Jan 20 Sun 12:50 **
** Jan 20 Sun 13:13 **
HI Aske Habibi: Bukti sy sdh parah terjangkitnya virus2
ABRASS...X_X
Ines Andrarini - KG: @Mbab. Berarti dgn
mortaphrabeena di memori ada dua software yang sama
** Jan 20 Sun 12:54 **
persis dong? Yg built in dan yg dodownload ulang.
Ines Andrarini - KG: @K’Yoli. Jadi yang saya tangkap
Begitu mbab?
virus ELLEDZ ini seperti mengatur tata letak
** Jan 20 Sun 13:13 **
penyimpanan memori.
HI Yoli PU: Hmm.. Sebelum menghirup udara, bayi
** Jan 20 Sun 12:54 **
40% sdh dikasih antivirusnya. Pas hirupan pertama,
HI Yoli PU: Mengacaknya?
lgsng menetralisirnya.
** Jan 20 Sun 12:57 **

** Jan 20 Sun 13:13 **

Ines Andrarini - KG: @K’Yoli. Bukan mengacak tapi
malah menumpuk memori baru diatas memori yg
sudah ada.

HI Yoli PU: @KG, saya menangkapnya, penguatan. Di
replace. Atau dikompres?

** Jan 20 Sun 12:57 **
HI Aske Habibi: Over write..X_X
** Jan 20 Sun 12:57 **

** Jan 20 Sun 13:19 **
HI Yoli PU: Yg pertama itu sdh sempurna, tp krn
khawatir hilang/berubah pd kondisi yg berbeda, diinisiasi lagi pada menjelang kondisi yg baru..

HI Aske Habibi: Biar tdk terjadi penumupkan
bagaimana...? *maaf pertanyaan nubi hehehe

From Group: LSBD HI

** Jan 20 Sun 12:57 **

----------

DRENTAGA: Memang bukan hanya mata saja yang
digunakan oleh Bangsa ABRASS untuk mempengaruhi
atau mem-blokir software ke-tauhid-an, tapi semua
panca indera kita. Semua yang terekam oleh Panca
Indera kita digunakan oleh software ELLEDZ secara
mendasar untuk mencari yang enak-enak saja. Maka
semua harus enak. Menangis dan tertawa adalah
modul dasar untuk mengetahui apakah software yang
bernama afeksi itu jalan atau tidak. Karena software
itulah yang memiliki modul untuk bisa mengerti
sesama manusia, binatang, dan seluruh alam. Kalau
itu tidak berfungsi, maka manusia tidak perlu diberi
virus ELLEDZ. Biarin aja, toh percuma saja. Makanya
kaum Lemurian menggunakan Mortaphrabeena untuk
mem-blokir virus ELLEDZ dengan mem-plug in kan
pengetahuan seluruh alam sekali lagi, dan mem-plug
in kan juga software anti Virus ELLEDZ. Kalau kaum
2,5%, anti virus nya adalah ajaran HAMMADZ1 yang
dijawantahkan secara benar.

** Jan 21 Mon 18:11 **

** Jan 20 Sun 13:00 **

Messages

HI M Luthfi Fiesta PP Bandung: Kang, samentawis
sigana mending urang secret keun heula status grup na.
Bari ngantosan jawaban ti KD ngarah aman.
** Jan 21 Mon 18:11 **
HI M Luthfi Fiesta PP Bandung: Wah, maap salah
posting.
** Jan 21 Mon 18:18 **
Dedi Misbah ￼￼￼￼

: Mangga Kang Luthfie (y)

** Jan 21 Mon 18:18 **
Dedi Misbah ￼￼￼￼

: :D

** Jan 21 Mon 18:31 **
HI Aske Habibi: Kalo kasus begini jenis virusnya
apa ϓάά..?
Karena kalo tdk diberi arahan strategi spt di atas, kita
malahan terjerumus ke Ghibah ϑαπ tingkah laku tdk
terpuji lainnya..gaswaaatt

Ines Andrarini - KG: @K’Yoli. Amati faktanya. Kita
sering sulit mengingat hal-hal sebelumnya kan? KD
Pudia Sadyana Kawaza...
pernah bilang ini terjadi karena penumpukkan memori.
** Jan 21 Mon 18:31 **
1 Nabi Muhammad
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HI M Luthfi Fiesta PP Bandung: Kyknya virus benci
kang kl di lagunya akhmad dhani mah.. Hehehe..
** Jan 21 Mon 18:41 **
HI Aske Habibi: Skg yg lagi disusun bersama anti
virusnya..mudah2an bs bermanfaat bg semua

HI Yoli PU: Kmrn sebetulnya saya juga msh ada yg
tersisa ttg kronologis pembentukan janin + blueprint
dan mulai masuknya virus ELLEDZ.
** Jan 21 Mon 19:06 **

KDM:

Ines Andrarini - KG: Kalau mengamati uraian mbab
berarti ‘BluePrint Lemurian’ atau pengetahuan alam
semesta dan ‘KLAD’ itu diturunkan melalui sistem
genetik manusia. Berarti adanya di bagian JASAD lah
dua hal tsb.

Mbap, punten, perkawis Group FB HIW News.

** Jan 21 Mon 19:08 **

Postingan na entong nyebatkeun nami (misal: Perdana
Akhmad) atanapi teu sawios nyebatkeun nami?

Ines Andrarini - KG: @KY. Sok atuh kita mundur lagi.

Kumaha upami digentos ku inisial namina, misal: PA,
MJ, PE_AH, EM_JEH, dll.

HI Yoli PU: Berarti dia ditransferkan ke generasi
berikutnya via (satu) sel spermatozoid + (satu) sel
indung telur itu saja ya?

** Jan 21 Mon 18:41 **
Dedi Misbah ￼￼￼￼

: Hasil konfirmasi ke Mbap:

KD @18.36:

** Jan 21 Mon 19:08 **

** Jan 21 Mon 19:08 **
Ulah aya inisial, ulah aya anu nyebatkeun nami.
Disindiran mah teu nanaon, tapi ulah nyebatkeun nami. Dedi Misbah ￼￼￼￼
: *hadir* :)
Initial oge ulah, didinya mah sa ukur ngalelempeng anu ** Jan 21 Mon 19:11 **
di fitnah keun na
HI Yoli PU: Sedangkan, sel2 itu dihidupkan oleh
Wartosan anu sanes na ulah kapancing nurutan cara PA siapa? Oleh RUH bapak dan ibu. Sel kemudian bersatu
(mitosis+meregenerasi), dihidupi oleh RUH ibu...
** Jan 21 Mon 18:46 **
Ines Andrarini - KG: Clear yah

Pada saat ini, blueprint sdh tertanam?

** Jan 21 Mon 18:47 **

** Jan 21 Mon 19:26 **

Ines Andrarini - KG: Back to topic.
** Jan 21 Mon 18:48 **

Ines Andrarini - KG: @KY, blueprint dan KLAD
diturunkan via genetik. Berarti blue print ini ada di sel
sperma dan sel telur.

Ines Andrarini - KG: RUH, JIWA, JASAD dan AKAL

** Jan 21 Mon 19:27 **

** Jan 21 Mon 18:48 **
HI Aske Habibi: Penterjemah KD adalah KG :D

Ines Andrarini - KG: Karena dua sel inilah cikal bakal
JASAD manusia.

** Jan 21 Mon 18:48 **

** Jan 21 Mon 19:27 **

HI Aske Habibi: ِّبَر ِهَّلِل ُدْمَحْلا
َنيِمَلاَعْلا

HI Aske Habibi: Trus RUH nya kang..? Bapak atau ibu..?
Hehehe

** Jan 21 Mon 18:48 **

** Jan 21 Mon 19:29 **

HI Aske Habibi: Lanjuuuut

Ines Andrarini - KG: @KY. Suspect saya blueprint ini
disimpan dibagian terkecil sel diseluruh tubuh manusia
keturunan LEMURIAN.

** Jan 21 Mon 18:58 **
Ines Andrarini - KG: Ngawur lu bi. Saya masih belajar.
** Jan 21 Mon 18:59 **
Ines Andrarini - KG: Ayooo ah diskusi deui
** Jan 21 Mon 18:59 **
Ines Andrarini - KG: Mana KY, KW and KDM yeuh
** Jan 21 Mon 19:03 **
HI Yoli PU: Siiap..
** Jan 21 Mon 19:04 **

** Jan 21 Mon 19:31 **
Adi Permana HI Kuningan: Kalo ruh itu..akan diplug in
Allah setelah wadahnya siap kan?setelah jasad beserta
seluruh kode genetiknya lengkap..kemudian di on kan..
** Jan 21 Mon 19:31 **
HI Yoli PU: Jd dia tersembunyi (tersisip) di lipatan2
rangkaian DNA
** Jan 21 Mon 19:32 **
HI Yoli PU: @k’Adi, itu Ruhnya si bayi. Tp sebelum itu
kan terjadi dulu proses pembuatan wadahnya. Nah
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proses pembuatan wadahnya itu pake Ruh siapa? Jwb:
Ruh ibunya.
** Jan 21 Mon 19:33 **
HI Yoli PU: Kode genetik setiap individu kita itu sdh
lengkap semenjak dia msh dlm kondisi sel tunggal.
** Jan 21 Mon 19:47 **

HI Jody: Keren K’Dedi :) (y)
** Jan 21 Mon 20:18 **
HI Aske Habibi: Lebih jelas jadinya Ωυ̲̣̥♓υ̲̣̥Ω;)
kang Ded...
** Jan 21 Mon 20:19 **

HI Jody: Punten K’Ded...cmiiw,jd yg K’Dedi posting di
Dedi Misbah ￼￼￼￼
: Punten menambahkan sedikit, atas itu adalah bagian dari inti sel yaa ??
mudah2an tidak OOT:
** Jan 21 Mon 20:23 **
Ibarat sebuah buku cerita, di dalam inti sel kita ada
Ines Andrarini - KG: Nanya euy. Binatang dan
pesan-pesan pembentuk kehidupan, baik yang bersifat
tumbuhan punya ruh gak?
anatomis maupun perilaku. Buku cerita itu disebut
** Jan 21 Mon 20:24 **
GENOM. Isinya ada 23 bab, yang disebut sebagai
KROMOSOM. Di dalam kromoson itu ada ribuan
HI Setiabudi: Kayaknya punya kang
cerita, yang disebut sebagai GEN.
** Jan 21 Mon 20:24 **
Di dalam gen ada paragraf-paragraf yang disebut
: @Kang Jod: iya, bagian inti sel.
EKSON, dengan diselingi cerita-cerita tak terkait yang Dedi Misbah ￼￼￼￼
disebut sebagai intron. Paragraf tersebut tersusun dari @KG: sepengetahuan saya punya Kang.
kata-kata yang disebut sebagai KODON. Dan kata-kata
** Jan 21 Mon 20:25 **
itu tersusun dari huruf-huruf yang disebut BASA.
HI Aske Habibi: Maaf saya mw nanya karena sy
Huruf-huruf yang disebut Basa itu berbentuk molekulbodoh, bukan mw cari perhatian hehehe, jadi inikah
molekul kimiawi yang mati, dari senyawa Adenin (A),
Blue print..? Θαπ di tempat itu juga virus ELLEDZ
Guanin (G), Cytosin (C), dan Timin (T). Komposisi
ditempatkan olh ABRASS melalui oksigen..? Mhn
empat huruf A-C-G-T itulah yang akan memunculkan
akang2 bantuannya..nuhuun
kode-kode berupa kata (Kodon), menjadi paragraf
** Jan 21 Mon 20:39 **
(ekson), menjadi gen, membentuk kromosom, dan
akhirnya membentuk ‘buku cerita’ kehidupan bernama
Adi Permana HI Kuningan: Dalam satu sel tunggal
Genom. Jika A-C-G-T mengalami masalah, maka kodejuga..DNA menyimpan kode genetik yg luar biasa
kode itu tentu akan bermasalah juga. Dan mengganggu
lengkap..kalo bc post KY,seluruh blueprint manusia
proses kehidupan sel.
berada pada sel telur ketika pas pertama kali dibuahi di
rahim sang ibu..
Akan terjadi penyimpangan pembentukan Kodon,
yang mempengaruhi Ekson, dan lantas menghasilkan
** Jan 21 Mon 20:56 **
penyimpangan genetika. Jadi genetika bukanlah unit
terkecil kehidupan. Karena unit terkecil itu sebenarnya Ines Andrarini - KG: Kalau binatang dan tumbuhan
punya ruh, berarti fungsinya juga sebagai battery atau
berada pada level sel yang bisa melakukan aktivitas
power supply lah. Nah, apakah RUH binatang dan
sebagai makhluk hidup. Sedangkan inti sel dengan
Tumbuhan ini berasal dari ‘jenis’ RUH yang sama
genetikanya adalah sekumpulan ‘benda mati’ belaka,
dengan manusia? Atau fungsi dan namanya sama tapi
tetapi berisi sistem informasi yang sangat canggih
‘diciptakan’ atau berasal dari ‘sesuatu’ yang berbeda dgn
sehingga mampu mengendalikan jalannya kehidupan
RUH manusia?
sel.
** Jan 21 Mon 21:29 **

** Jan 21 Mon 19:50 **

HI Yoli PU: Saya rasa dr hal (dzat) yg sama.
HI ilham font Prudential: Yup, rekaman / cetakan yg
akan membentuk fisik, bakat, kemampuan dan memory ** Jan 21 Mon 21:32 **
** Jan 21 Mon 20:02 **
HI Yoli PU: Apa yg menggerakkan sel tubuh kita, dgn
HI Yoli PU: Mmbantu sekali KDM. Nuhun
** Jan 21 Mon 20:08 **
Ines Andrarini - KG: Nuhun KDM.
** Jan 21 Mon 20:08 **
Dedi Misbah ￼￼￼￼
** Jan 21 Mon 20:08 **
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: Sawangsulna Kang Yol.

yg menggerakkan sel binatang, tumbuhan, bahkan
putaran elektron thdp proton pd benda2 “mati”. Akibat
Dzat ini.
** Jan 21 Mon 21:37 **
HI Yoli PU: @k’Adi.. Blueprint nya itu ada di sel ayah
dan sel ibu. Stlh menyatu dan menjadi satu sel baru
(DNA nya mnjd saling melingkar mnjd rangkaian baru,
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tetapi msh terselipi blueprint yg sama) barulah dibuai
oleh RUH sang ibu, sampai terbentuk satu wadah yg
siap utk ditiupi Ruh baru.
** Jan 21 Mon 21:40 **
HI Aske Habibi: Kalo acuannya penjelasan K’Demis
tadi ϑαπ digabung sama penjelasan KD sebelumnya,
binatang ϑαπ tumbuhan punya RUH sbg listriknya
ϑαπ sama dgn y ada dimanusia, ϑαπ mereka binatang n
tumbuhan jg berJIWA krn disanalah tempat perintah2
berbunga,berbuah (pd tumbuhan), berkembang biang,
berburu mencari makanan (hewan). Cmiiw

Tp didlmnya tidak ada modul: memilih (yg dipunyai
Jiwa)*
** Jan 21 Mon 21:58 **
HI Yoli PU: @k’Setbud. Kalo sdh “Jiwa” sdh spesifik
hanya satu itu saja. Mungkin krn inilah kita itu menjadi
manusia.
** Jan 21 Mon 22:02 **
HI Setiabudi: Atau mungkin analoginya beda paket
software kali ya?

** Jan 21 Mon 21:41 **

Software “semacam” Jiwa yg diinstal di hewan/
tumbuhan/mahluk lain.

HI Yoli PU: Kalo saya, binatang n tumbuhan tidak
diksh Jiwa.

Karena faktanya di dalam setiap mahluk hayati/
nonhayati, ada thawaf molekul di dalamnya

** Jan 21 Mon 21:42 **

** Jan 21 Mon 22:04 **

HI Yoli PU: Mereka tidak diilhami kebaikan dan
kefasikan.

HI Aske Habibi: Orang2 budha trutama biksu
menyatakan hewan itu berjiwa, jd mrk g mw makan krn
hal itu, tumbuhan tdk katanya..nah ini bgmn ϓάά..?

** Jan 21 Mon 21:49 **
HI Yoli PU: Hewan (mengejar mangsa, makan,
berkembang biak), tumbuhan (tumbuh, berbunga,
berbuah).. Bergerak tanpa pretensi kebaikan dan
kefasiqan. Hanya mengikuti (beribadah) kehendakNya
saja, spt halnya gerak kuku, rambut, detak jantung kita,
dll.

** Jan 21 Mon 22:05 **
HI Yoli PU: Thawaf molekular didlmnya akibat RUH,
bkn akibat Jiwa.
** Jan 21 Mon 22:06 **
HI Aske Habibi: Iya sy setuju itu KY

** Jan 21 Mon 21:49 **

** Jan 21 Mon 22:07 **

HI Aske Habibi: Maaf KY bukan JIWA tp BLUE
PRINT...sori sori

HI Aske Habibi: Batu ada ruhnya gitu..?

** Jan 21 Mon 21:50 **

HI Yoli PU: Saya sangsi k’Hab bhw hewan ber-jiwa. Mrk
itu hanya seolah-olah berjiwa. Kenyataannya mrk itu
hanya menyimpan memori pantul memantul dr TOR
nya. cmiiw.

HI Aske Habibi: Memori sy lg bertumpuk kena
ELLEDZ :D
** Jan 21 Mon 21:53 **
Ines Andrarini - KG: *menyimak
** Jan 21 Mon 21:53 **
HI Aske Habibi: *menyimak org bodoh mengambil
kesimpulan ϓάά kang hehehe

** Jan 21 Mon 22:09 **

** Jan 21 Mon 22:13 **
Ines Andrarini - KG: JIWA adalah software.
** Jan 21 Mon 22:13 **
Ines Andrarini - KG: *menyimak lagi.

** Jan 21 Mon 21:53 **

** Jan 21 Mon 22:13 **

HI Aske Habibi: Maaf ƪαƍϊ belajar hehehe

HI Aske Habibi: Nah itu clue nya...

** Jan 21 Mon 21:56 **

** Jan 21 Mon 22:13 **

HI Setiabudi: Mungkin fitur software jiwanya nggak
selengkap manusia ya Kang?

HI Aske Habibi: KY..

** Jan 21 Mon 21:57 **

HI Aske Habibi: Software yg dibuat satu arah saja
kalee...

HI Yoli PU: :)

** Jan 21 Mon 22:13 **

** Jan 21 Mon 22:13 **
Nah kalo blueprint, spt nya punya juga. Tp blueprint
yg isinya seputar levelnya mereka saja. Semacam
HI Aske Habibi: Jan di cemeeh lai da...:D
TOR (term of reference-paduan) utk sunatulLah nya
** Jan 21 Mon 22:13 **
masing2. *kalo ada ini hrs begitu, kalo ada itu jd begini.
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HI Yoli PU: Bagian terkecilnya batu itu adalah atom.
Yg berputar, bergetar, bergerak majumundur. Dibelah
lg: ada elektron yg mengitari proton. (Tenaga) apa yg
membuat itu bisa terjadi?
** Jan 21 Mon 22:13 **
HI Aske Habibi: Quarks...?
** Jan 21 Mon 22:13 **

Kalo dlm bhs agama kelakuan makhluq yg hanya
mengikuti TOR nya Ruh itu yg disebut (ber)ibadah,
sunatulLah, (ber)tasbih. Hewan, tumbuhan, batu dsb
itu, mrk semua selalu bertasbih. Selalu mengikuti
buaian Ruhnya.
Kita juga harusnya begitu., tapiiii.....
** Jan 21 Mon 22:29 **

HI Aske Habibi: JIWA ternyata memerlukan AKAL
HI Setiabudi: Mungkin nyambung kenapa penegasan
kang sbg Hardware-nya, nah apakah ini ada di binatang
Alloh bahwa “setiap yg memiliki Nafs akan mati” bukan
ϑαπ tumbuhan, sy rasa tidak,coba sy pikir juga
“yg memiliki jiwa”
tidak,karena klo mrk diberi akal mrk jadi monster ϑαπ
** Jan 21 Mon 22:13 **
memangsa kita...betuuulll KY...(y)
HI Yoli PU: Nafs itu Jiwa, k’setbud.

** Jan 21 Mon 22:30 **

** Jan 21 Mon 22:13 **

HI Yoli PU: @k’Setbud., kalo besok2 ada rotweiller
HI Aske Habibi: Wah kang Budi ketinggalan maaf kang ngigit kaki kita -tanpa sebab-, pd hari akhir nanti,
dia tidak akan dimintai pertanggungjwaban (gak tau
kemarin dah dibahas tuntas kalo nafs itu jiwa
dihidupkan lg gak ya:)) krn objek pertanyaannya (Jiwa)
** Jan 21 Mon 22:14 **
tidak ada.
HI Aske Habibi: Ada di kang Dedi pembahasannya
** Jan 21 Mon 22:30 **
mudah2an kang membantu..:)
HI Aske Habibi: Sudah ada penterjemah lagi hehehe..
** Jan 21 Mon 22:16 **
** Jan 21 Mon 22:33 **
HI Setiabudi: Kalau gitu Jiwa bukan cuma di manusia
HI Aske Habibi: Lanjutkaan kang Yol tapiiiiinya apa
dong :D
hehehe...?
** Jan 21 Mon 22:16 **
** Jan 21 Mon 22:34 **
HI Yoli PU: Quarks? Apa itu? Siapa yg “memegang
HI Aske Habibi: Intuisi itu apa ϓάά...?
simpul pangkalnya” shg bisa “hidup” begitu?
** Jan 21 Mon 22:35 **
** Jan 21 Mon 22:18 **
HI Yoli PU: @k’setbud. Dgn konsep ini, maka yg
mengenal “ketemu maut” itu hanya manusia saja.
Hewan, tumbuhan tidak mengenal itu. Mrk hanya
mengikuti siklusnya saja.
** Jan 21 Mon 22:18 **
HI Aske Habibi: Hahahahaha KY betuuuuuullll Kawaza

Dedi Misbah ￼￼￼￼

: Tapiiiii nya ini (kayaknya):

[Q.S 32:13] Dan kalau Kami menghendaki niscaya
Kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk
(bagi) nya, akan tetapi telah tetaplah perkataan
(ketetapan) dari padaku; “Sesungguhnya akan aku
penuhi neraka jahannam itu dengan jin dan manusia
bersama-sama.

** Jan 21 Mon 22:18 **

** Jan 21 Mon 22:39 **

HI Aske Habibi: Wah kang Yoli sdh jadi Zidi zunar
duluan ane mw ikutan jg aaahhhh..:D

HI Setiabudi: Nah itu dia, jangan2 kwalitas Jiwa
ditentukan Akal ya?

** Jan 21 Mon 22:19 **

Mau apapun yg ber-Nafs

HI Aske Habibi: Pertama sy hrs cari buku dasar
pemograman dl yeee:D

** Jan 21 Mon 22:42 **

** Jan 21 Mon 22:21 **
HI Aske Habibi: Kembali lagi ke lap top kang..
** Jan 21 Mon 22:22 **

HI Aske Habibi: *menyimak serius
** Jan 21 Mon 22:43 **
HI Yoli PU: 32:13 nya tepat sekali kangDed.(y)

HI Aske Habibi: Virus ELLEDZ menyerang manusia
karena ada JIWA kan ϓάά..atau sy salah..?

Kalo mau Jiwa itu diberi petunjuk utk sesuai dgn
Ruhnya. Namun Allah Swt sdh menetapkan bhw ada
neraka jahanam.

** Jan 21 Mon 22:24 **

** Jan 21 Mon 22:44 **

HI Yoli PU: *Geeuuu ah*kang Hab :p
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HI Yoli PU: Kalo diberi petunjuk Jiwanya, gak ada
isinya jahanam itu.

ini barangkali y membedakan dgn HEWAN dan
TUMBUHAN...*CMIIW (Corect Me If I Wrong)

** Jan 21 Mon 22:45 **

** Jan 21 Mon 23:56 **

HI Yoli PU: Yg kemudian terjadi jiwa itu : diilhami
HI Aske Habibi: RUH sbg power suply
kebaikan dan kefasiqan. Jd seimbang. Tinggal masuk aja
JIWA sbg Software
ke ajang permainannya.
AKAL sbg Hardware tepatnya
Processor
** Jan 21 Mon 22:46 **
** Jan 21 Mon 23:57 **
HI Setiabudi: ** punten metode diskusi saya memang
HI Aske Habibi: *mungkin alias mereun kaliii yaaa :D
selalu mempertanyakan semua input. Biasanya jadi
terbentuk jejaring hubungan alami dari pertanyaan2 yg ** Jan 21 Mon 23:57 **
ada. Efek IQ level melati :D
HI Aske Habibi: *mungkin alias mereun kaliii yaaa :D
** Jan 21 Mon 22:50 **
** Jan 22 Tue 06:05 **
HI Yoli PU: Sip kang SBud. Mmng perlu itu juga.
HI Ichal Kalimantan: RUH bagian dari AL’A makanya
** Jan 21 Mon 22:52 **
RUH tidak akan mati, yg mati hanya JIWA.
HI Aske Habibi: Pertanyaan KSB ada betuulnya, klo
** Jan 22 Tue 06:07 **
gajah bisa dilatih bermain bola karena ada apanya
HI Ichal Kalimantan: Waktu meninggal yg rusak jasad/
ϓάά..? Akal dgn kualitas tertentukah...?
kepompong/hardware dan JIWA (software) tetapi RUH
** Jan 21 Mon 22:53 **
tidak rusak
HI Yoli PU: Btw saya juga rada gamang dgn istilah
** Jan 22 Tue 06:09 **
AKAL. Mau ditempatin dimana itu posisinya. Heuheu..
HI Ichal Kalimantan: Tapi RUH ini membawa RAQIM
** Jan 21 Mon 22:55 **
yg suatu saat nanti (diakhirat) akan diputar. Yg jd
HI Yoli PU: Gajah bisa begitu, tp bisa tidak dia “dibisiki” pertanyaan kalau jasad dibentuk lg di akhirat apakah
JIWA (software) jg diimplankan lagi ?
ABRASS?
** Jan 21 Mon 22:55 **

** Jan 22 Tue 06:09 **

HI Yoli PU: Dirasuki ELLEDZ bisa tidak?

HI Ichal Kalimantan: Bagaimana dng hewan dan
tumbuhan ? Mereka jg punya RUH (power supply) dan
JIWA (software). Tumbuhan dan hewan berkembang
sesuai sofware yg sudah diimplankan. Yg jadi
pertanyaan apakah JIWA (software) bisa jalan kalau
tanpa AKAL ? Apakah hewan dan tumbuhan punya
AKAL ?

** Jan 21 Mon 22:56 **
HI Yoli PU: Bisa tertawa/menangis tidak?
** Jan 21 Mon 23:20 **
HI Setiabudi: Sama Kang Yol.
Saya sih masih blm terlalu paham maksudnya Alloh
SWT, kenapa yg “semua yg memiliki Jiwa akan mati”.

** Jan 22 Tue 06:10 **

Padahal hidup-mati kita di dimensi ini tergantung
keberadaan Ruh.

HI Asep Budi  ￼┃+6281371723705: Kalau buat saya
saat ini cukup seperti kata Kang Faisal, belum ada
kepikiran ingin membuat Software seperti kang habibi
jauh teuing buat saya.

** Jan 21 Mon 23:39 **

** Jan 22 Tue 06:16 **

HI Aske Habibi: Kang Yoli ϑαπ Kang Budi : skg
tolong ajarkan saya bagaimana membuat sebuah
SOFTWARE....?
HI Aske Habibi: Kalo “ AKAL” sebagai HARDWARE
atau PROSESORE barangkali yaa...

HI Ichal Kalimantan: Ibarat bayi yg belum kena virus
ELLEDZ, sama seperti membeli komputer baru yg
belum ada virusnya :). RUH sbg power supply juga
memiliki RAQIM dan nilai2 ketuhanan (krn bagian
dr AL’A) sehingga AKAL (processor) masih bagus
kinerjanya dlm menggerakkan JIWA (software2) yg
original dr Sang Pencipta

** Jan 21 Mon 23:44 **

** Jan 22 Tue 06:18 **

HI Aske Habibi: Nah kalo PROCESSOR di
manusia barangkali sdh sangat super canggih...

HI Ichal Kalimantan: Cara membuat AKAL (processor)
lemot ya JIWAnya (softwarenya) di kasih virus. Itu
contoh simple kalau manusia diibaratkan komputer

Kenapa bukan “yg memiliki Ruh”.

** Jan 21 Mon 23:41 **
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** Jan 22 Tue 06:20 **
HI Ichal Kalimantan: Sedangkan ABRASS bisa langsung
￼
memasukan virus ELLEDZ ke otak tanpa melewati
JIWA dahulu, berarti canggih :D
** Jan 22 Tue 06:31 **
Dedi Misbah ￼￼￼￼
dengan kata AKAL:

: Ayat Qur’an yang berkaitan

[Q.S 5:58] Dan apabila kamu menyeru untuk sholat,
mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan.
Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar
kaum yang tidak mau mempergunakan akal.
[Q.S 7:66] Pemuka-pemuka yang kafir dari
kaumnya berkata: “Sesungguhnya kami benar-benar
memandang kamu dalam keadaan kurang akal dan
sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk
orang-orang yang berdusta”.
[Q.S 7:67] Hud berkata: “Hai kaumku, tidak ada
padaku kekurangan akal sedikit pun, tetapi aku ini
adalah utusan dari Tuhan semesta alam.
[Q.S 7:155] Dan Musa memilih tujuh puluh orang
dari kaumnya untuk pada waktu yang telah Kami
tentukan. Maka ketika mereka digoncang gempa
bumi, Musa berkata: “Ya Tuhanku, kalau Engkau
kehendaki, tentulah Engkau membinasakan mereka
dan aku sebelum ini. Apakah Engkau membinasakan
kami karena perbuatan orang-orang yang kurang
akal di antara kami? Itu hanyalah cobaan dari
Engkau, Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa
yang Engkau kehendaki dan Engkau beri petunjuk
kepada siapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah Yang
memimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah
kami rahmat dan Engkaulah Pemberi ampun yang
sebaik-baiknya”.
[Q.S 12:94] Tatkala kafilah itu telah keluar (dari
negeri Mesir) berkata ayah mereka: “Sesungguhnya
aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak
menuduhku lemah akal”.
[Q.S 12:111] Sesungguhnya pada kisah-kisah
mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang
yang mempunyai akal. Al Quran itu bukanlah
cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan
yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu,
dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang
beriman.
[Q.S 26:28] Musa berkata: “Tuhan yang menguasai
timur dan barat dan apa yang ada di antara
keduanya: jika kamu mempergunakan akal”.
** Jan 22 Tue 06:31 **
Dedi Misbah ￼￼￼￼
: [Q.S 39:18] yang
mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang
paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang
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yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah
orang-orang yang mempunyai akal.
[Q.S 39:21] Apakah kamu tidak memperhatikan,
bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari
langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air
di bumi kemudian ditumbuhkan-Nya dengan air itu
tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya,
lalu ia menjadi kering lalu kamu melihatnya
kekuning-kuningan, kemudian dijadikan-Nya hancur
berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang
mempunyai akal.
[Q.S 53:6] Yang mempunyai akal yang cerdas; dan
(Jibril itu) menampakkan diri dengan rupa yang asli.
[Q.S 65:10] Allah menyediakan bagi mereka azab
yang keras, maka bertakwalah kepada Allah hai
orang-orang yang mempunyai akal, orang-orang yang
beriman. Sesungguhnya Allah telah menurunkan
peringatan kepadamu,
[Q.S 72:4] Dan bahwasanya: orang yang kurang
akal daripada kami dahulu selalu mengatakan yang
melampaui batas terhadap Allah

From Group: LSBD HI
Messages
---------** Jan 22 Tue 06:49 **
Dedi Misbah ￼￼￼￼
: Ayat2 di atas bisa
dikategorikan menjadi:
(1) Mempunyai akal: QS:12:111, QS:39:18, Q.S 39:21,
Q.S 65:10
(2) Mempunyai akal yang cerdas: Q.S 53:6
(3) Mempergunakan akal : Q.S 26:28
(4) Lemah akal: QS:12:94
(5) Kurang akal: QS:7:66-67, QS:7:155, Q.S 72:4
** Jan 22 Tue 06:50 **
HI Budi dosen Hukum ijin UNSUR Cjr: Kl dilihat dlm
ilmu psikologi ttg hipnotis, memang manusia itu bisa
diprogram layaknya komputer, bisa diprogram menjadi
baik bisa juga jadi jahat, dengan cara memasukan
informasi2 dan perintah2 ke alam bawah sadar, apa
begitu cara kerja ABRASS?
** Jan 22 Tue 07:02 **
HI Aske Habibi: Virus ELLEDZ itu jalan apabila ada
tangis dan Tawa...Tumbuhan dan Hewan/binatang tdk
bs terserang virus tsbt, jangankan 2 hal di atas, manusia
y tdk bisa menangis dan tertawa sdh tdk bs aktif
virusnya....
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** Jan 22 Tue 07:18 **
Dedi Misbah ￼￼￼￼
: “Tiada bayi yang dilahirkan
melainkan dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka
kedua ibu bapanyalah yang akan menjadikannya
Yahudi atau Nasrani atau Majusi.” (Hadis Riwayat
Bukhari)
** Jan 22 Tue 07:26 **
HI Budi dosen Hukum ijin UNSUR Cjr: Apakah
Virus ELLEDZ mempengaruhi amyngdala, hormon2
sehingga meningkatkan ego dll.
Makanya dulu kl cara kerjanya melalui oksigen dan
aliran darah, maka Rasullah selalu mengajurkan untuk
berpuasa.
lalu ditambah dgn program yg dibuat sekutunya
ABRASS untuk mempengaruhi bawah sadar, melalui
berbagai macam program visual & audio yg ditangkap
oleh anak & dewasa,

** Jan 22 Tue 08:08 **
Ines Andrarini - KG: #nanya. Kalo ngetik di BB pengen
pindah baris tanpa menekan ENTER gimana caranya?
** Jan 22 Tue 08:08 **
HI Aske Habibi: Pencet shift Ɣªήğ sebelah symbol trus
enter kang..
** Jan 22 Tue 08:08 **
HI Budi dosen Hukum ijin UNSUR Cjr: Dulu pernah
dioprek dina settingan kang
** Jan 22 Tue 08:14 **
Ines Andrarini - KG: Test
** Jan 22 Tue 08:14 **
HI Budi dosen Hukum ijin UNSUR Cjr: Dina obroran
ввм® trus tekan tombol  cari Opsi nah disitu kang
diaturnya

Dan ditangkal kl dlm Quran dgn ajaran Tauhid &
Ahlaq

** Jan 22 Tue 08:16 **

** Jan 22 Tue 07:42 **

Hehehehe

Ines Andrarini - KG: Okeh clear. Nuhun.

ABHA Ibay (Indra Bayu): Kalo virus itu lewat darah
** Jan 22 Tue 08:20 **
maka semua yang teraliri darah akan terpengaruh virus
HI Yoli PU: @KSB.. Krn Ruh itu sifatnya hanya
ini, termasuk organ yang menghasilkan hormon, enzim
keniscayaan saja. Dia akan keluar-masuk secara
dan cairan tubuh lainnya. #meureun.com:D #
otomatis pd sistem yg kondusif/tdk kondusif.
** Jan 22 Tue 07:43 **
Ingat tidak wkt cerita ttg HAB’L-QAB’L2. Sbg
persembahannya, mrk saling bersaing dlm mmbuat
ABHA Ibay (Indra Bayu): Berarti antivirus itu wajar
sistem yg kondusif itu. Ketika sistemnya sempurna,
bila disetting hingga tertanam di level DNA
serta merta RUH pun akan mengisi relung2 wadahnya
** Jan 22 Tue 07:44 **
dan menjadikannya “berjalan”. Begitu pula pd proses
ABHA Ibay (Indra Bayu): Bukankkah kita pernah dapat Klon (Clone), buat saja dulu sistemnya, kalo memang
arahan untuk “memperbaiki” tubuh hingga level DNA? sesuai akan masuk itu Ruh.
(Dengan bahasa lain)
Nah jika bibit sistemnya itu adlh sel manusia, maka pd
** Jan 22 Tue 07:45 **
ABHA Ibay (Indra Bayu): Berarti ajaran TAURI1 harus
tertanam hingga level DNA juga:)

perkembangan selanjutnya dia akan diisi juga oleh Jiwa.
Ini keistimewaannya.
** Jan 22 Tue 08:21 **

** Jan 22 Tue 07:45 **

HI Yoli PU: *ngetik dr td malam, teu ka enterX_X *

HI Budi dosen Hukum ijin UNSUR Cjr: Iya bahwa
emang pengaruh kepongpong(tubuh) berpengaruh,
semisal ketika sakit kita akan sangat malas.

** Jan 22 Tue 08:25 **

** Jan 22 Tue 07:51 **
HI Budi dosen Hukum ijin UNSUR Cjr: Eh bicara ttg
DNA pernah dilakukan penelitian oleh Dr.Ahmad
Khan, dia pd tahun 1999 menemukan dlm junk DNA
(DNA yg selama ini dianggap tidak mempunyai fungsi
apa2) ternyata disitu ditemukan ayat2 qur’an.
http://blog.student.uny.ac.id/animoonz/2012/09/02/
kebenaran-al-quran-dalam-kromosom-manusia/

HI Aske Habibi: *curiga bari tidur ϓάά kang yol*
** Jan 22 Tue 08:36 **
Dedi Misbah ￼￼￼￼
:D

: *semalam yg ditekan ENTAR*

** Jan 22 Tue 08:47 **
HI Ichal Kalimantan: Intermezzo : Gempa berkekuatan
6 Skala Richter (SR) mengguncang Aceh
pagi ini, Selasa 22 Januari 2013. Pusat gempa hanya 15
km Barat Daya Kota

Apa ini benar Mbap?
1 Tauhid.

2 Habil dan Qabil putra Nabi Adam.
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Banda Aceh, 35 km Barat Laut Aceh Besar, dan 36 km
Barat Daya SabangNAD.
** Jan 22 Tue 09:15 **
Ines Andrarini - KG: Saya coba summary yah apa-apa
yg sudah dibahas terkait topik RUH, JIWA, JASAD
dan AKAL sebagai bagian-bagian utama penyusun
MANUSIA. Supaya kita semua berada di track
pemahaman yang sama.
1.RUH berfungsi sebagai power supply atau energi yang
menghidupkan manusia. RUH manusia merupakan
bagian dari AL’A. RUH manusia dilengkapi dengan
RAQIM yang berfungsi sebagai perekam segala hal
yang terjadi pada manusia dimana RUH ini berada.
RUH itu immortal atau abadi dan tidak bisa mati. RUH
di plug in ke manusia atau calon manusia ketika seluruh
dasar penunjang manusia untuk bisa hidup sudah
tercukupi.

Ines Andrarini - KG: Ajaran HAMMADZ1 yg
dijewantahkan dengan benar adalah Anti Virus yang
dapat digunakan untuk menangkal virus-virus kaum
ABRASS2.
** Jan 22 Tue 09:20 **
Ines Andrarini - KG: Ada yang kurang? Keliru? Mohon
dikoreksi atau ditambahkan.
** Jan 22 Tue 09:39 **
Dedi Misbah ￼￼￼￼

: Koreksi sedikit Kang:

Virus untuk JIWA dibuat oleh ABRASS (iblis) dan
Manusia ABRASSUR (Kaum ABRASS).
** Jan 22 Tue 09:41 **
Dedi Misbah ￼￼￼￼

: CMIIW

** Jan 22 Tue 09:42 **

HI Asep Budi  ￼┃+6281371723705: Saya setuju dengan
KG, jadi ajaran HAMMADZ adalah software anti
2. JIWA untuk memudahkan pemahaman dianalogikan virus... (y)
sebagai software yang berisi program-program agar
** Jan 22 Tue 12:31 **
manusia tsb saat beroperasi bisa berjalan sebagaimana
Ines Andrarini - KG: Hatur nuhun KDM tambahannya.
mestinya. Program-program yang ada di software
jiwa ini sifatnya built in artinya sudah di plug in kan
** Jan 22 Tue 12:41 **
oleh Allah SWT. Programnya sangat lengkap, artinya
DRENTAGA: Ke heula, masih riweuh..
segala sesuatu yang dibutuhkan manusia tsb dalam
menjalankan tugasnya sebagai manusia sudah ada. Dari ** Jan 22 Tue 12:50 **
program-program yang sifatnya fisik seperti tertawa,
Ines Andrarini - KG: Muhun mbab
menangis dsb sampai hal-hal yang sifatnya moral sudah
** Jan 22 Tue 13:27 **
ada semua dan termasuk ketauhidan.
HI Yoli PU: «Virus ELLEDZ yang dibuat kaum ABRASS
Program Menangis adalah program yang diletakkan
ini disetting untuk beroperasi atau aktif berdasarkan
paling atas dari seluruh program-program yang ada
usia manusia.» Aktif (diserap) berdasarkan bio-kimia
di software JIWA. Program menangis ini menjadi
tubuh.
indicator yang dapat digunakan untuk memeriksa
apakah software yang terplug in di JIWA berfungsi
sebagaimana mestinya saat pertama kali manusia
beroperasi.
3.JASAD dan AKAL belum dibahas resmi.
TAMBAHAN:
Kaum ABRASS menggunakan virus ELLEDZ yang
disebarkan melalui udara untuk memblokir atau
menonaktifkan ingatan yang ada di JIWA selama
manusia tersebut berada di kandungan.

** Jan 22 Tue 13:37 **
Dedi Misbah ￼￼￼￼

: Sawangsulna Kang Gun

** Jan 22 Tue 14:14 **
Ines Andrarini - KG: Sharing pemikiran aja. Sambil
menunggu mbab yang sedang di Medco.

Dari cerita yg KD paparkan sejauh ini saya melihat
ada sebuah mind set yang harus kita ubah atau kita
tambahkan mengenai pandangan kita terhadap
ABRASS dan ABRASSUR. Terutama sudut pandang
Virus ELLEDZ yang dibuat kaum ABRASS ini disetting kita terhadap kecerdasan, pengetahuan, teknologi dan
untuk beroperasi atau aktif berdasarkan usia manusia. peradaban ABRASS serta kaumnya yang sudah berada
Blue Print LEMURIAN yang berisi pengetahuan alam jauh di atas kita kaum manusia 2.5%.
semesta diturunkan keseluruh keturunan bangsa
Dengan kecerdasan, pengetahuan, teknologi dan
LEMURIAN 2.5% melalui proses genetik.
peradaban yg berada jauh di atas kita tersebut ABRASS
dan kaumnya menjalankan strategi serta melakukan
KLAD juga diturunkan melalui proses genetik.
tindakan-tindakan yang bertujuan untuk selalu
** Jan 22 Tue 09:17 **
1 Nabi Muhammad.
2 Iblis.
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menjauhkan manusia dari tugas-tugas yang diberikan
oleh Allah SWT kepada manusia.

Fakta yang paling mudah adalah bahwa ABRASS1
sudah ada sejak ADHAMA2 diciptakan. Artinya
ABRASS mengikuti seluruh perkembangan yg terjadi
Dengan sudut pandang seperti itu maka kita akan
pada manusia dari awal dan pastinya ABRASS pun akan
menjadi lebih WASPADA dan akan selalu mencoba
belajar banyak hal dari perkembangan pengetahuan,
melihat dari specktrum yang lebih luas untuk
pemahaman, teknologi dan lain sebagainya yang terjadi
menangkal segala serangan dan mengantisipasi strategipada manusia. Dan pastinya ABRASS akan melakukan
strategi ABRASS dan kaumnya. Dan ini secara otomatis
itu karena misinya adalah mengalihkan manusia thd
juga akan mentrigger kita untuk memaksimalkan segala
tugas-tugas yg diberikan Tuhan pada manusia. Dari sini
kemampuan yg sudah ada dan diberikan pada kita
saja seharusnya sudah bisa disimpulkan bahwa ABRASS
untuk mengatasi semua itu.
dan kaumnya memiliki pengetahuan, pemahaman,
** Jan 22 Tue 14:22 **
teknologi yang sangat hebat terutama yg berhubungan
langsung dgn manusia.
Ines Andrarini - KG: Apa yang sudah kita dapatkan
disini jauh membalik sudut pandang kita terhadap
Jadi jika hanya membuat virus-virus seperti yg
ABRASS dan kaumnya. Semoga apa yg kita dapatkan
diungkapkan KD maka bagi ABRASS dan kaumnya
ini menjadi cikal bakal bangkitnya sebuah generasi yang itulah adalah hal mudah. Akan tetapi kita melihatnya
akan menegakkan kembali kalimat TAUHID diatas
virus-virus tsb sangat canggih cara kerja dan
segala hal di seluruh penjuru alam semesta. Aamiin
pengembangannya karena pengetahuan, pemahaman
dan perkembangan teknologi kita saat ini belum sampai
** Jan 22 Tue 14:32 **
kesana.
Adi Permana HI Kuningan: Aamin..mantap KG..
Nah, saya sampaikan ke member ini bahwa
** Jan 22 Tue 14:55 **
kebingungannya muncul karena dia masih
beranggapan bahwa ABRASS dan kaumnya ini memilik
Dedi Misbah ￼￼￼￼
: ّبَر آَي ْنـيِمَآ
pengetahuan, pemahaman dan teknologi jauh di bawah
َنيِمَلاَعْلا
manusia saat ini. Dan inilah yang diinginkan ABRASS
** Jan 22 Tue 15:59 **
sebetulnya agar kita selalu underestimate terhadapnya
sehingga kita selalu dapat dengan mudah diperdaya.
DRENTAGA: Virus ELLEDZ itu adalah tahap awal.
Tahap selanjutnya ada Virus TOLV, itu untuk usia 2-5
Semoga membantu.
tahun. Tahap ke tiga ada Virus UDRABH untuk usia
** Jan 23 Wed 01:40 **
5-10 tahun. Selanjutnya ada Virus KLANDAZ untuk
usia 10-17 tahun. Virus UDUGHA untuk 17-21 tahun. HI Wilman Bogor3 ￼ : ABRASS...? Penuh strategi tuk
Virus GAGEREZI untuk usia 21-35 tahun. Virus
menyelewengkan TAURI4
ELTZA untuk usia 35-51 tahun. Virus PHARKON
** Jan 23 Wed 01:40 **
untuk usia 51-ke atas.
HI Wilman Bogor ￼ : WASKITA....
** Jan 22 Tue 16:38 **
DRENTAGA: Ke heula riweuh keneh

** Jan 23 Wed 01:41 **

** Jan 23 Wed 01:00 **

HI Wilman Bogor ￼ : Tp yg menarik untuk kaum 2,5%
dapat dicegah dengan SHOLAT?

Ines Andrarini - KG: Sedikit sharing diskusi dgn
salah seorang member group ini juga tentang
‘kebingungannya’ thd bahasan virus-virus kaum
ABRASS.
Intinya member ini sulit menerima bahwa ABRASS
menggunakan virus salah satunya untuk menjauhkan
manusia dari Tuhan.

** Jan 23 Wed 01:41 **
HI Wilman Bogor ￼ : Hmmm tentunya SHOLAT
seperti apa yg bs mencegah tipu daya ABRASS?
** Jan 23 Wed 04:57 **
HI Ichal Kalimantan: Punten, mungkin agak sedikit
melebar. Btw manusia itu fitrahnya berapa % menurut
Sang Pencipta ? Apa standar fitrah itu dilihat dr
kapasitas kemampuan ?

Tanggapan saya sederhana ke member ini yaitu
menyarankannya untuk menghilangkan gambarangambaran tentang ABRASS yang selama ini
** Jan 23 Wed 05:00 **
didapatkannya diluaran. Dan menyarankannya untuk
membuat gambaran baru tentang ABRASS berdasarkan
fakta-fakta.
1 Iblis.
2 Nabi Adam.
3 Wilman adalah editor Novel Arkhytirema.
4 Tauhid.
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HI Ichal Kalimantan: Apakah inti syafaat Rasulullah
DRENTAGA: Gambaran umum tentang ABRASS
SAW di akhirat nanti adalah melengkapi dan menutupi adalah settingan ABRASS itu sendiri. Agar kita melihat
kekurangan kaum 2,5% ?
mereka itu tidak canggih. Buktinya usaha mereka
berhasil dengan gemilang sampai sekarang. Akang
** Jan 23 Wed 05:09 **
sengaja bongkar ini sedikit demi sedikit, karena
HI Ichal Kalimantan: ABRASS memang berusaha
sebetulnya gara-gara virus ELLEDZ ini atau Virus
mati-matian utk mencari pengikut utk melawan Sang
Dasar ini membuat otak kita menjadi LELLEDZ
Pencipta dengan cara apapun termasuk dlm ibadahpun alias LELET. Padahal dengan kemampuan 2,5%1
mereka susupi, makanya banyak yg sholat maksiat
sebetulnya sudah cukup untuk menterjemahkan ajaran
tetap jalan, banyak yg puasa tapi hanya dpt lapar dan
HAMMADZ2, karena itu masuk keberbagai akselerasi
haus saja, berbuat baik tapi ingin dipuji dan popularitas sel di jagad raya.
dll. Mungkin kali ya maksudnya syafaat Rasul itu
** Jan 23 Wed 12:38 **
membantu/membela kaum 2,5% yg sudah banyak
disusupi virusnya :)
HI ilham font Prudential: Punten mbab, kmampuan
ABRASS, kalo dibandingkan dengan manusia di
** Jan 23 Wed 05:12 **
dimensi kita, kira2 berapa persen kemampuan mbab?
HI Ichal Kalimantan: Jadi di dunia ini kaum 2,5% kudu
** Jan 23 Wed 13:09 **
sekuat dan semampunya/memaksimalkan, itupun kalau
masih 2,5% hehehe...
DRENTAGA: Setelah tahu berapa kemampuan
ABRASS apakah itu cukup merubah kita untuk
** Jan 23 Wed 08:27 **
melawan Virus mereka ? Yang penting itu bukan tahu
herni sri nurbayanti: Sebenarnya salah 1 kuncinya
kemampuan mereka, tapi tahu kemampuan kita bahwa
di sifat sombong dng segala levelnya. Ini sifat yg
kita akan mampu.
mengawali perilaku & misi ABRASS. Ketika kita pun
** Jan 23 Wed 13:11 **
memiliki sedikit saja sombong itu, bukan tdk mungkin
kita terjerumus, cuma beda2 levelnya aja ma “kaum
HI Yoli PU: Owh.. Lélét toh. Kirain manja.
seberang”, atau minimal kewaspadaan jd turun. Kalimat
Jd karena ELLEDZ itu, yg 2,5% jadi berkurang ya Kang
terakhir di film the devil’s advocate: “vanity, is my
?
favourite sin”>=) Karena tdk perlu jd org jahat utk
Atau msh tetap 2,5% tp tampilannya lelet alias Oon?
sombong, org baik pun bisa.
** Jan 23 Wed 08:45 **

** Jan 23 Wed 13:14 **

HI Ichal Kalimantan: :D di film itu banyak clue dr
iblis, siapa tahu memang kaum ABRASSUR yg jd
sutradaranya hehehe

HI Yoli PU: =-?.. berarti kalo kita disuruh mengerjakan
hal2 yg baik (baca: ber-ibadah), lalu lamban
bergeraknya (lamban bereaksinya), itu krn virus ini ya?

** Jan 23 Wed 08:48 **

** Jan 23 Wed 13:21 **

HI Wasdal Papo Poernama ￼ ￼ : Maaf kalo abdi
lepat... Saya memandang bahwa ABRASS memang
diciptkan oleh  هّللَاSWT dengan kapasitas
mempunyai Krakter dan sifat Sombong tersebut dan
itu pun di aamiin i oleh  هّللَاSWT dan terjadi
bargainning utk menjerumuskan manusia menjadi
pengikutnya utk menjadi Penghuni NERAKA sampe
akhir jaman... X_X betul ngk ya...:D

HI ilham font Prudential:  

** Jan 23 Wed 08:48 **

** Jan 23 Wed 13:42 **

HI Ichal Kalimantan: Ada ayat yg menarik nih

HI Wasdal Papo Poernama ￼ ￼
ELEDAN mbap..

QS. Az Zukhruf (43) ayat 37 : “Dan sesungguhnya
setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka
dari jalan yang benar dan mereka menyangka bahwa
mereka mendapat petunjuk”
** Jan 23 Wed 08:49 **
HI Ichal Kalimantan: Serem ya...sampai kita tidak
menyangka...virus apa ini ya namanya ?
** Jan 23 Wed 10:40 **
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. :>> 
Ϛ Ziaaap mbab..
_||_
** Jan 23 Wed 13:34 **
HI Setiabudi: Nuhun Mbap pengingatnya.
: Bukan jadi istilah

** Jan 23 Wed 13:46 **
Ines Andrarini - KG: @K’Yoli. Kalau saya melihatnya
virus ELLEDZ ini seperi yg mbab uraikan fungsinya
1 Diyakini manusia biasa seperti kita memiliki
akselarasi sel (tenaga dalam) hanya 2,5%. DZA dan para
nabi memiliki persentase lebih tinggi.
2 Nabi Muhammad.
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salah satunya menutup ingatan atau memori yg
direkam manusia saat di kandungan. Dan mbab juga
menguraikan virus ini aktif saat mendeteksi software
built in di JIWA beroperasi normal saat keluar dari
dalam kandungan. Saya menduga virus ini juga
memblokir software built in di JIWA yang berisi seluruh
program (sagalana) yang diperlukan manusia dalam
menjalankan aktivitas dan tugasnya sebagai manusia
(khalifah fil ard).

HI Jody: Sekali lagi hanya belajar utk tdk membuat
kesimpulan lbh cepat tanpa dibekali pengetahuan yg
lengkap...mangga teraskeun diskusina K’Adi...punten
ach abdi ngawagel

Nah. Karena software built in diblokir maka tentu saja
banyak hal menjadi sangat sulit bagi manusia untuk
meresponnya, melakukannya atau menyikapinya karena
referensinya (programnya) gak terdeteksi. Makanya kita
seringkali bingung ketika harus melakukan hal-hal baru
karena referensinya terblokir. Padahal program built in
itu sudah berisi segalanya.

** Jan 23 Wed 14:51 **

** Jan 23 Wed 13:51 **

** Jan 23 Wed 14:49 **
Adi Permana HI Kuningan: Hehe..nembe ngiring
nimbrung ayeuna kang jody..hanya sekedar
mengingatkan,terutama buat diri sendiri..siiip..
HI Jody: •̃⌣•̃ђε•̃⌣•̃ђε•̃⌣•̃ђε•̃⌣•̃ *˚*☆
Ɲ˚˚U˚˚♓˚˚U˚˚Ɲ ☆*˚* K’Adi...pengalaman juga yg
membuat saya begini krn dulu2 sering membuat
pernyataan berdasarkan informasi yg blm lengkap
atau blm di up date...seperti contohnya kmrn tentang
mekanisme ABRASS mendownload pikiran jahat lewat
mekanisme PSJJ K’Adi

Ines Andrarini - KG: @K’Yoli. Kalau lamban atau malas ** Jan 23 Wed 14:53 **
atau kaleked sebenarnya penyebabnya karena kita
HI Jody: Ternyata yg lbh up date adalah dgn
menganggapnya tidak penting saja atau bukan prioritas. menggunakan virus...saya nya juga yg ngga mikir lbh
jauh...coba bayangkan bila ABRASS hrs mem-PSJJ kan
** Jan 23 Wed 14:24 **
sekian jumlah manusia berkampuan di bawah 70%...:p
HI Jody: « tetap menyimak dan sabar menanti
H̶̲̥̅̊є̲̣̥u°˚<=-P˚ºH̶̲̥̅̊є̲̣̥u°˚\=D/˚ºH̶̲̥̅̊
penjelasan Mbap tentang virus lainnya »...mgkn nanti
є̲̣̥u =)) bisa ledeh tah ABRASS...ternyata memang
qta akan bisa melihat apa yg terjadi selama ini pd diri
dgn virus lbh efektif :)
kita setelah kita mengetahui tentang virus2 lainnya
** Jan 23 Wed 15:06 **
** Jan 23 Wed 14:37 **
Ines Andrarini - KG: @K’Jodi. Menurut sy mah
Adi Permana HI Kuningan: jangan sampe telat
teruskan saja. Itu bagus buat latihan untuk
kang..justru dengan mbap memberikan informasi
menghubungkan informasi-informai yg berserakan dan
awal ini..supaya kita mampu dengan cepat
menarik kesimpulan serta berhipotesa. Jangan takut
memahami,beradaptasi dan waspada thdp virus2
salah. Itu salah satu dasar-dasar berpikir holographic
ABRASS ini..kemudian kita melakukan aksi nyata
lho. Keep doing that bro.
sekarang ini pada diri kita sesuai dengan bahasan yg
pernah disampaikan..nah ini akan menjadi pondasi kita ** Jan 23 Wed 15:15 **
selanjutnya,terutama ketika mbap kasih info2 lanjutan HI Jody: Oh gitu ya Kang...salah satu dasar2 berfikir
ttg virus ABRASS itu..ga ada waktu untuk menunggu.. holographic ?? Wah menarik juga nih Kang...boleh juga
hehe
tuh Kang dishare penjelasannya kl tdk mengganggu
** Jan 23 Wed 14:38 **

topik skrg ini Kang

Adi Permana HI Kuningan: Kalo kata KG di atas mah..
jangan sampe lamban atau kaleked..hehe..

** Jan 23 Wed 15:20 **

Ines Andrarini - KG: @K’Jodi. Amatin deh bagaimana
KD menyuguhi materi demi materi disini. Kan
sepotong demi sepotong tuh. Padahal kalau KD
HI Jody: •̃⌣•̃ђε•̃⌣•̃ђε•̃⌣•̃ђε•̃⌣•̃ mangga K’Adi...
mau bisa saja beliau langsung tuliskan semuanya
bukan berarti menjadi lamban bereaksi...kan tetap
ngaberebet. Tapi kan KD gak lakukan itu. Kenapa?
menyimak...hanya menghindari utk cepat membuat
Karena kita disuruh mencerna, menganalisanya dan
kesimpulan tanpa dibekali pengetahuan yg lengkap
menarik kesimpulan. Bisa dilakukan sendiri atau
dengan berdiskusi disini lagi. Dan KD kan selalu
** Jan 23 Wed 14:42 **
meluruskannya jika kita menyimpang tyerlalu jauh.
HI Jody: Tetap beraksi koq K’Adi...apalagi saya mah
** Jan 23 Wed 15:22 **
punya objeknya di depan sy skrg yg sedang terinfeksi
virus ELLEDZ ini :)
HI Jody: ˚ºH̶̲̥̅̊ º°˚8-| iya betul jg Kang....
jangan takut salah atau malu kl salah yaa,toh kl
** Jan 23 Wed 14:43 **
** Jan 23 Wed 14:41 **
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menyimpang juga akan diluruskan...siap K’Gun terima
kasih buat semangatnya :D

[Q.S 15:31] kecuali iblis. Ia enggan ikut bersama-sama
yang sujud itu.

** Jan 23 Wed 15:28 **

[Q.S 15:32] Allah berfirman: “Hai iblis, apa sebabnya
kamu tidak bersama-sama mereka yang sujud itu?”

Ines Andrarini - KG: @K’Jodi. Jadi jangan dipikir
KD menuliskan segala cerita disini hanya sekedar
mendongeng. Enggak kok. KD mau menuliskannya
disini tujuannya untuk mengajari kita dengan
materinya dan juga mengajari kita bagaimana
memahami materinya dgn benar, menganalisa
materinya dan menarik kesimpulan. Jadi KD juga
sebenarnya secara gak langsung melatih kita semua
untuk memaksimalkan kemampuan akal kita. Ini
luar biasa dan kita yg ada disini beruntung langsung
diarahkan KD sebenarnya. Ada ribuan orang diluar
sana yg ingin masuk group ini. So manfaatkan peluang
ini. Love u bro
HI Jody:.  (y)
<’ si. si. si 
^ *˚*☆ Ɲ˚˚U˚˚♓˚˚U˚˚Ɲ ☆*˚* K’Gun...love you too
hahahahahahaaaa =D
** Jan 23 Wed 15:59 **
HI Yoli PU: Betooolll... Zangan takut salah beropini. Yg penting simak bener2, kalo mungkin,
baca berulangkali, pahami, dalami, laluu... Mulailah
mengetik-kan pemahamannya disini. Kita ukur
pemahaman kita masing2 dgn menyatakannya disini.
Salah atau bener gmn nanti yg penting seriuuuss.
Lbh baik terlihat oon disini, drpd nnti diluar cuap2
bari salah. Ayoo yg banyakan diam, tunjukkanlah
pemahaman kalian. *bissaa..!!*
** Jan 23 Wed 16:17 **
: Ayat-ayat Qur’an tentang

[Q.S 2:34] Dan ketika Kami berfirman kepada para
malaikat: “Sujudlah kamu kepada Adam,” maka
sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur
dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang
kafir.
[Q.S 7:11] Sesungguhnya Kami telah menciptakan
kamu (Adam), lalu Kami bentuk tubuhmu, kemudian
Kami katakan kepada para malaikat: “Bersujudlah
kamu kepada Adam”; maka mereka pun bersujud
kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang
bersujud.
[Q.S 7:12] Allah berfirman: “Apakah yang
menghalangimu untuk bersujud (kepada Adam) di
waktu Aku menyuruhmu?” Menjawab iblis: “Saya
lebih baik daripadanya: Engkau ciptakan saya dari api
sedang dia Engkau ciptakan dari tanah”.
1 Iblis.
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[Q.S 15:36] Berkata iblis: “Ya Tuhanku, maka beri
tangguhlah kepadaku sampai hari dibangkitkan”.
[Q.S 17:61] Dan, tatkala Kami berfirman kepada para
malaikat: “Sujudlah kamu semua kepada Adam”, lalu
mereka sujud kecuali iblis. Dia berkata: “Apakah aku
akan sujud kepada orang yang Engkau ciptakan dari
tanah?”
** Jan 23 Wed 16:18 **

** Jan 23 Wed 15:28 **

Dedi Misbah ￼￼￼￼
ABRASS1

[Q.S 15:33] Berkata Iblis: “Aku sekali-kali tidak
akan sujud kepada manusia yang Engkau telah
menciptakannya dari tanah liat kering dari lumpur
hitam yang diberi bentuk”.

Dedi Misbah ￼￼￼￼
: [Q.S 17:62] Dia (iblis)
berkata: “Terangkanlah kepadaku inikah orangnya
yang Engkau muliakan atas diriku? Sesungguhnya
jika Engkau memberi tangguh kepadaku sampai
hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan
keturunannya, kecuali sebahagian kecil”.
[Q.S 18:50] Dan ketika Kami berfirman kepada
para malaikat: “Sujudlah kamu kepada Adam”,
maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah
dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah
Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan
turunan-turunannya sebagai pemimpin selain
daripada-Ku, sedang mereka adalah musuhmu? Amat
buruklah iblis itu sebagai pengganti (Allah) bagi
orang-orang yang lalim.
[Q.S 18:51] Aku tidak menghadirkan mereka (iblis
dan anak cucunya) untuk menyaksikan penciptaan
langit dan bumi dan tidak (pula) penciptaan diri
mereka sendiri; dan tidaklah Aku mengambil orangorang yang menyesatkan itu sebagai penolong.
[Q.S 20:116] Dan ketika Kami berkata kepada
malaikat: “Sujudlah kamu kepada Adam”, maka
mereka sujud kecuali iblis. Ia membangkang.
[Q.S 20:117] Maka kami berkata: “Hai Adam,
sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan
bagi istrimu, maka sekali-kali janganlah sampai
ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang
menyebabkan kamu menjadi celaka.
[Q.S 26:95] dan bala tentara iblis semuanya.
[Q.S 34:20] Dan sesungguhnya iblis telah dapat
membuktikan kebenaran sangkaannya terhadap
mereka lalu mereka mengikutinya, kecuali sebahagian
orang-orang yang beriman.
[Q.S 34:21] Dan tidak adalah kekuasaan iblis
terhadap mereka, melainkan hanyalah agar Kami
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dapat membedakan siapa yang beriman kepada
adanya kehidupan akhirat dari siapa yang ragu-ragu
tentang itu. Dan Tuhanmu Maha Memelihara segala
sesuatu.
[Q.S 38:74] kecuali iblis; dia menyombongkan diri dan
adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
** Jan 23 Wed 16:19 **
Dedi Misbah ￼￼￼￼
: [Q.S 38:75] Allah berfirman:
“Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud
kepada yang telah Ku-ciptakan dengan kedua tanganKu. Apakah kamu menyombongkan diri ataukah
kamu termasuk orang-orang yang tinggi?”

kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan
dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan
(pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan
jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan
Dia, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha
Melihat.

10 Januari 13 jam 15.37
KD:

Cara Bangsa NEXELA untuk membuat kedua bangsa
itu bisa bersatu adalah dengan menyuntikan sel
mereka pada Bangsa Jin dan Bangsa Manusia yang
mau disatukan. Sehingga terjadi permutasian sel di
** Jan 23 Wed 16:30 **
tubuh dua Bangsa Jin dan Manusia itu. Ada beberapa
Ines Andrarini - KG: @All. Topik kita saat ini kan RUH, perubahan wujud di tubuh mereka, seperti tidak
memiliki parit hidung, atau tangannya bisa lebih
JIWA, JASAD dan AKAL. Tetapi di tengah jalan KD
panjang sedikit, tergantung dari berapa banyak sel
menyisipkan tentang ABRASS dan strateginya dalam
NEXELA yang diimplankan ke dalam tubuh manusia
memperdaya manusia.
dan jin itu. Tapi tetap bangsa NEXELA membatasi
Ada yg menarik disini dan semakin memompa
sel yang masuk ke tubuh para Jin dan Manusia agar
semangat untuk lebih paham tentang bagian-bagian
tidak menyamai mereka. Bangsa NEXELA sendiri
penyusun manusia. Bayangkan, kita sekarang gelengsetelah menerima sistem sel dari dua bangsa itu, lalu
geleng kepala dan betul-betul merasa bodoh setelah
merekayasa nya menjadi sebuah zat yang mampu
tahu (baru salah satu) cara ABRASS memperdaya kita meningkatkan daya penetrasi dimensi yang mereka
selama ini. Padahal modal ABRASS yang terpenting
miliki. Ada sebuah tingkatan yang mereka kejar,
kenapa dia bisa begitu adalah karena ABRASS mengerti yaitu tingkatan URLNA. Mereka ingin menyamai
dan memahami betul RUH, JIWA, JASAD dan AKAL
Bangsa URLNA yang mampu membuat casing secara
sebagai bagian utama manusia.
bebas kapan saja dan mampu hidup di dalam Nebula
secara bebas pula. Bangsa NEXELA ini memang
Maka tidak ada jalan lain lagi rasanya bagi kita untuk
kemampuannya masih jauh dari Bangsa URLNA, tapi
mampu menangkal segala strategy dan serangan
memiliki sistem sel yang berbeda. Jadi punya ke-khasABRASS ini selain kita juga harus memahami RUH,
JIWA, JASAD dan AKAL yang menyusun diri kita ini. an tersendiri. Sudah ada beberapa yang mencapai
tingkatan URLNA, tapi kalau URLNA yang biasa hanya
** Jan 23 Wed 16:43 **
di satu dimensi, kalau yang ini bisa tembus ke berbagai
dimensi. Sampai sekarang masih ada sih mereka yang
HI ilham font Prudential: Mencoba menyimpulkan:
mau di NOOM kan oleh NEXELA. Setelah mereka
virus ELLEDZ ini yang membuat kita lupa terhadap
masuk di Bangsa NOOM, semua penglihatan dan
potensi asli manusia, sehingga kadang manusia
terjebak kedalam putus asa / stress / ibadiri (versi virus sensasi yang mereka miliki juga menjadi berbeda.
Mereka juga bisa berkembang biak, karena sudah
selanjutnya), padahal kalau kita INGAT, kemampuan
menjadi pasangan yang sejenis, yaitu kaum NOOM.
kita sudah lebih dari cukup untuk menghadapi itu
semua (mungkin ini sebab di alQuran banyak perintah Ras baru NOOM itu sudah menjadi Ras yang berbeda
“INGATlah” sebelum memasuki kisah Nabi2)
dengan ras yang lain. Mereka adalah ras tersendiri.
Kalau itu bukan Sunatullah, maka tidak akan terjadi
dan tidak akan jadi. Sunatullah adalah hukum alam
Ines Andrarini - KG: ABRASS mampu membuat
atau Law of Nature, jadi kalau tidak ada sesuatu yang
virus ELLEDZ yang sangat canggih ini berarti kan
memungkinkan terjadi, maka tidak akan pernah
membutuhkan pemahaman dan teknologi pembuatan
terjadi. Seperti kalau manusia ingin menjadi bangsa
virus, pemahaman sistem anatomi manusia sampai
Allah itu tidak mungkin terjadi. Ini yang melanggar
tingkat molekular, pemahaman tentang JIWA dan built
Sunatullah, kalau manusia menjadi ras baru bernama
in softwarenya dan lain sebagainya. Artinya saat ini gak
NOOM itu tidak melanggar Sunatullah, buktinya Itu
ada jalan lain kita harus mulai mengejar ketertinggalan
bisa terjadi. Semua yang memungkinkan untuk terjadi,
ini. Semoga kita semua tersadarkan betapa pentingnya
semua tidak melanggar Sunatullah, hanya keterbatasan
materi mbab kali ini.
pengetahuanlah yang menjadi penghalang. Perkawinan
Qs Syuura ayat 11 :
dengan cara mutasi gen manusia dengan jin, akan
(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi menghasilkan ras baru bernama NOOM, dengan
** Jan 23 Wed 16:47 **
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dibantu NEXELA. jadi kalimat “Tidak ada sesuatu pun
yang serupa dengan Dia” apakah sama dengan “Tidak
ada sesuatu pun yang serupa dengan buatan Dia” ?

10 Jan 13 jam 22.34 @WA:
KD:
Memang berhubungan dengan jin itu apalagi
sampai memohon perlindungan adalah berbahaya.
Tapi ZOLLMA1 lain lagi ceritanya, karena dia bisa
menaklukan mereka.

1-20. Sholat dan Ruh
1. Sholat adalah simbol untuk menjadi
manusia yang benar-benar manusia
sesuai perintah Allah.
2. Sholat memiliki gerak luar biasa
menyehatkan.
3. Sholat tepat waktu maksudnya tepat
fluktuasi tubuh dengan alam, bukan
tepat soal jam.
4. Kata dalam kurung di terjemahan
Quran standar membatasi makna. Untuk
menafsirkannya, hilangkan kata dalam
kurung.
5. Gunadi: Qur’an menyatakan ada bangsa
lain selain jin dan manusia.
6. RAQIM dalam RUH memproyeksikan
rekaman hidup manusia. RAQIB ATID
adalah folder rekaman baik dan
buruk. Makanya bentuk malaikat
RAQIB dan ATID jarang diceritakan.
Masuk dimensi BARZKH, nanti rekaman
ini discan (tidak ditanyai secara
bahasa), jika rapi berarti isinya
TAURI (Tauhid).
7. RUH adalah baterai yang dilengkapi
RAQIM dan bagian dari dzat Sang Maha
Pencipta.
8. Kita punya software bernama Jiwa
yang diprogram untuk menuhankan
Allah swt. Agar software bagus,
kita harus berakselerasi sel agar
hardwarenya bagus juga. Yang dirusak
ABRASS adalah softwarenya. Sang Maha
Pencipta membiarkan kita agar kita
membuat sendiri anti virus tandingan
dengan kemampuan sendiri.

11 Jan 13 jam 10.15

dengan nama status, gaji, atau hal-hal lain selain dari
Allah. Alhamdulillah atau segala puji bagi Allah, kita
masih haus pujian, sampai-sampai gelar dipasang di
depan nama, dan sebagainya. Makna sujud, adalah agar
kita benar-benar pasrah pada setiap keputusan dari
Allah SWT, tapi sekarang masih stress, itu namanya
masih nungging, belum sujud. Ruku, kita menghormati
setiap keputusan dan perintah dari Allah SWT tanpa
syarat. Dan semua makna itu tidak diajarkan, apalagi
dicontohkan oleh para penceramah di seluruh dunia.
Itu ada konspirasi nya, agar manusia beragama semua
jadi lemah
Punten Mbap, bagaimana dengan ayat Qur’an berikut
ini:
[Q.S 6:128] Dan (ingatlah) hari di waktu Allah
menghimpunkan mereka semuanya, (dan Allah
berfirman): “Hai golongan jin (setan), sesungguhnya
kamu telah banyak (menyesatkan) manusia”, lalu
berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan
manusia: “Ya Tuhan kami, sesungguhnya sebahagian
daripada kami telah dapat kesenangan dari
sebahagian (yang lain) dan kami telah sampai kepada
waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami”.
Allah berfirman: “Neraka itulah tempat diam kamu,
sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah
menghendaki (yang lain)”. Sesungguhnya Tuhanmu
Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.
[Q.S 6:129] Dan demikianlah Kami jadikan
sebahagian orang-orang yang lalim itu menjadi teman
bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka
usahakan

KD jam 14.45:
Ayat di atas kata “menyesatkan” itu di dalam kurung.
Jadi kalau dilihat dari kata per kata, harus dilihat lebih
dalam lagi. Terlalu banyak kata dalam kurung. Waktu
itu kan Akang sudah bilang, bahwa DORPHALL perlu
waktu sekitar dua mingga untuk membenahi sampai
ke level 95%, wajar kalau cuaca menjadi ekstrim dan
menjadi aneh. Karena dahulu di timur tengah itu adalah
lahan yang sangat subur, dan sering turun salju. Jadi
kalau di timur tengah turun salju adalah wajar. Tapi
sepertinya itu juga tidak akan lama.

KD @ WA jam

Shalat itu memiliki gerak yang sangat luar biasa apabila
kita tahu makna nya secara dalam. Seperti mengapa
Shalat itu adalah simbol untuk menjadi manusia yang
di jam transisi kimia tubuh kita harus mengalirkan
benar-benar manusia berdasarkan perintah Allah SWT. oksigen ke kepala lebih banyak. Ada semacam reaksi
Kenapa di shalat itu yang dibaca harus Al-Fatihah yang terhadap jam-jam transisi alam seperti Subuh atau
wajib, itu karena intinya semua kitab itu ada di satu
pergantian pada waktu subuh ke pagi, Dzuhur atau
surat itu. Contohnya, di dalam Bismillah atau Dengan Lohor pergantian transisi ke siang, Ashar pergantian
nama Allah, kita masih melakukan pekerjaan masih
transisi siang ke sore, Maghrib pergantian transisi sore
ke malam, Isya adalah transisi antara remang-remang
1 Nabi Sulaiman.
KD:

Halaman 1-68

Mushaf KDZA GRAZDAVODA DRENTAGA — Bagian 1

ke gelap atau malam, itu kalau otak diberi oksigen
dengan cara ruku dan sujud, maka akan membuat
akselerasi sel di otak akan menjadi lebih baik. Itu
dari segi ritual dan fisik. Tapi jauh lebih mendalam
dari segi spiritualnya. Makanya tidak ada perintah
“melaksanakan” shalat, yang ada adalah perintah
“mendirikan” shalat. Jadi kita harus tahu setiap makna
di dalam simbol ritual shalat secara mendalam. Shalat
tahajud misalnya, kenapa Rasulullah SAW selalu
melakukan shalat Tahajud, karena ketika dua per tiga
malam itu dimana jam kimia otak bernama serotonin
menumpuk banyak, sehingga apabila di aliri oksigen ke
kepala maka akan membuat akselerasi sel otak menjadi
jauh lebih baik dan kuat. Tapi yang jauh lebih penting
adalah ketika kita mendirikannya dengan baik dan
benar seperti yang sudah dibahas sebelumnya.

KD:
Dalam kurung nya masih pendapat, coba hilangkan
kata-kata dalam kurungnya.
Justru kalau dihilangkan kata. Di dalam kurung, makna
ayat itu semakin luas. Kata. Di dalam kurung itu malah
membatasi makna
KDM:
Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka
Jahanam kebanyakan dari jin dan manusia, mereka
mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya
untuk memahami dan mereka mempunyai mata
tidak dipergunakannya untuk melihat, dan mereka
mempunyai telinga tidak dipergunakannya untuk
mendengar. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan
mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang
lalai.

Pasrah saja, nggak perlu atur napas. Nanti setelah
selesai ritual shalatnya, baru coba nungging sambil
KG:
atur napas. Tiga zat kimia otak happy messenger yang
muncul, seperti noradrenalin, dophamin, dan serotonin Kesimpulan beginner yeuh:
Memang yang namanya Shalat itu harus dipahami
secara mendalam. Tepat waktu itu bukan soal jam,
tapi soal fluktuasi tubuh dengan alam. Makanya Ritual
Shalat itu bisa disatukan. Tapi Spiritual Shalat itulah
yang harus diketahui secara benar. Kuncinya adalah
mengenal tubuh dan alam secara benar, baru kita akan
bisa mendirikan Shalat. Makanya kenapa sekarang
umat yang mengaku Islam hidupnya tidak maju, karena
mereka tidak memahami.
Kang Dani:
Btw sesudah sholat itu, sujud HI Mbap? Baiknya pake
nafas apa?
KD:
Napas perut, rasakan hawa panas.

11 Jan 13 jam 16.57
KDM1:

1. Penghuni neraka bukan hanya bangsa jin dan bangsa
manusia. Tetapi kebanyakan manusia dan jin.
Atau mayoritas penghuni neraka adalah jin
Dan manusia
2. Penyebabnya karena manusia dan jin tsb tidak
mau menggunakan Qalb, mata, telinga mereka untuk
memahami.
Yg menarik pernyataan “..kebanyakan dari jin dan
manusia”
Artinya ada bangsa lain selain jin dan manusia tersirat
di Al-Qur’an.
Bukti bahwa apa yg diceritakan mbab tentang bangsabangsa lain sejalan dengan Al-Qur’an.
Tidak bisa dibantah kalo dilihat dari sudut pandang
AQ.

Punten Mbap, bagaimana dengan ayat berikut ini?
Karena disana ada disebutkan kata2: jin, manusia,
binatang, sesat.

Kebanyakan ini menunjukkan bahwa ada makhluk
lain yg jadi penghuni neraka kelak. Artinya ada ruang
untuk menjelaskan atau memasukkan kategori bangsa
persilangan disini.

Quran Surah Al A’raaf (7) Ayat : 179

That’s my 2 cents

Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka
Jahanam kebanyakan dari jin dan manusia, mereka
mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk
memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai
mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat
(tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka
mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya
untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu
sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat
lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.

K’ilham jam 22.36:
Baru kepikiran, bagaimana dengan hybrid campuran
manusia dengan binatang? (macam ANUBIS dan
teman2nya kalo di piramid sepertinya ada manusia
dengan kpala binatang2 lain selain doggy) bagaimana
hukumnya? Punten mbab, adakah bangsa Hybrid
manusia dengan binatang yg berkembang di suatu
planet? Nuhun sebelumnya.

KD jam 22.44:

1 Dedi Misbah, pelatih LSBD HI.
Halaman 1-69
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ANUBIS itu adalah mahluk malang yang dibuat
secara paksa oleh sebuah Bangsa hebat yang bernama
MOSRAM. Jadi kalau ANUBIS mereka adalah korban
dari rekayasa genetik, sedangkan mereka sendiri tidak
mau dibuat menjadi seperti itu. Akhirnya mereka
semua ditolong oleh RHINGGAMANA untuk mati
dengan wajar.

program “anti-virus”, sementara dlm human body
sistemnya inhern dlm tubuh sendiri...

12 Jan 13 jam 00.26

Ruh, Jiwa, Akal dan Jasad ini adalah 4 bagian utama
yang menyusun benda yang bernama Manusia.

KG:

KG:
Ke heula K’Wilman. Kita bergerak step by step kan baru
mulai dari bagian besarnya dulu. Kita baru mencoba
membuat big map part of a human being. Belum masuk
kedalamnya.

Kembali ke Ruh, Jiwa, Akal dan Jasad. Kesimpulan
penjelasan mbab kemaren jika dianalogikan maka Ruh
ibarat listrik atau power supply, Jiwa ibarat software,
Akal ibarat processor dan Jasad ibarat hardware+casing.

Hubungan antara bagian-bagian ini dengan analogi
diatas mungkin cukup untuk menggambarkannya.

K’Wilman kita runutin lagi pelan-pelan penjelasan
Mbab. Berarti Akal secara teknis berfungsi untuk
mengontrol Jasad, alur informasinya dua arah. Artinya
Akal bisa memberikan informasi/perintah ke Jasad dan
Akal juga bisa menerima informasi dari Jasad. Nah, jika
dianalogikan dgn komputer maka komunikasi antara
Akal dan Jasad ini terjadi dalam bahasa biner lah. Mun
dina komputer dianalogikan na bahasa na nga angka 01
01 wungkul.

Maksudnya segala masalah itu munculnya penyebabnya
dibagian mana?

Lalu Jiwa yang dianalogikan sebagai software adalah
perangkat lunak yg digunakan untuk menerjemahkan
atau menampilkan segala bentuk informasi dari
komunikasi yg terjadi antara Akal dan Jasad.
Dan Ruh yang dianalogikan sebagai power supply
adalah energi dasar yang dibutuhkan agar Jiwa, Akal
dan Jasad dapat bekerja normal.
K’Wilman, kira-kira begini gambaran umumnya lah
dari apa yg sy coba pahami atas uraian Mbab kemaren.
Sampai sini kumaha? Ada yg kurang? Sebelum kita
melangkah ke hal yg lebih dalam lagi. Saya ingin
sistematis dan bertahap memahaminya K’Wilman.
Belum sanggup otak ini menclak menclok. Hihihi
kumaha?
KW:
Analogi dng digitalisme sistem sdh mantaaab kg,
Malah pendekatan itu sangat rasional,
KG:
Sampai situ kita sepakat neh pemahaman ini masih
berada dalam koridor penjelasan Mbab kemaren?
KW:
Sepaket eh sepakat..... Ada tambahan dikit, kita lupa,
sistem digital jg kadang aus, blm lg rentan “virus”, nah,
sejauh ini kl aus kan kita mah latihan energi, kl “virus”
ini masuk, malah mempengaruhi amygdala...
Formula anti “virus” ini yg sebenarnya rada beda dng
digital sistem, sbb kl digital sistem mesti diinstalkan
Halaman 1-70

Problem terbesar manusia jika mengamati 4 bagian itu
terletak dimana? Apakah di Jiwa, Akal atau Jasad?

Kalau kita amati maka bagian Jiwa adalah tempat awal
munculnya segala masalah yg timbul didiri manusia.
Jiwa sebagai software dianalogi tadi berkomunikasi
dengan Akal. Artinya Akal dapat menerima inputan
dari jiwa dan memprosesnya.
Jiwa ini identik lah dgn istilah Kesadaran.
Akal secara teknis kalo kita lihat dari analogi tadi kan
hanya menerima inputan dari Jiwa. Dan inputan dari
Jiwa ini jika ditilik-tilik ada 2 jenisnya, yaitu inputan
langsung dan imputan yg berasal dari memori.
KW:
Analoginya keuna.
Persoalannya, jiwa itu IMPLAN krn LINGKUNGAN
atau IMPLAN dari potensi yg ada dlm diri manusia?
Artinya itu kosntruksi sosial atau konstruksi manusia
sendiri?
KG:
Jadi Akal akan bekerja sebagaimana perintah yang
diterimanya dari Jiwa saja.
Perintah dari Jiwa ke Akal tadi kalo kita simpulkan
sementara ada 2, yaitu yang langsung dan yang berasal
dari memori.
Kumpulan perintah-perintah Jiwa yang terkumpul di
memori ini terbentuk karena banyak hal.
Tapi sederhananya jika perintah Jiwa ini sering banget
dan berulang-ulang terus diperintahkan ke Akal apalagi
rutin maka logic atau algoritma perintah ini akan
tersimpan di memori perintah Jiwa.
Contoh disini adalah logic perintah jiwa ke Akal agar
kita marah misalnya.
Atau logic perintah Jiwa ke Akal agar kita merasa
senang misalnya.

Mushaf KDZA GRAZDAVODA DRENTAGA — Bagian 1

Termasuk logic atau algoritma bagaimana kita berpikir. Jadi kita punya bahan-bahan untuk mengenal manusia
yang semoga pemahaman tsb membawa kita untuk
Bahkan logic untuk memproses bagaimana seharusnya
mengenal Tuhan. Dan kalo kita udah paham ini sy
si Akal atau processor ini bekerja memproses sebuah
pikir akan sangat nyaman mendengarkan uraian mbab
perintahpun bisa terbentuk perintahnya.
tentang sejarah alam semesta dan segala isinya. Moal
Nah yang menarik selain adanya perintah-perintah
aya konflik dikepala kita saat menerimanya.
baru tsb yg terbentuk sejak manusia ini beroperasi.
Mumpung mbab masih bisa kita akses langsung
Ternyata ada juga perintah-perintah yang sudah built in
sekarang. Dan topik ini ilmunya sudah HILANG
di memory.
diluaran sana.
Contohnya perintah pada jantung untuk berdenyut,
Gitu aja usulnya.
perintah untuk menghirup oksigen etc.
Kalo semua agree maka: “ Mbab hapunten ajarin kami
K’Wilman kejawab sendiri kan pertanyaan tadi diatas
semua Ruh, Jiwa, Akal dan Jasad dan segala sesuatu
implan or kumaha na?
tentang penyusun benda yang namanya manusia “.
KW:
Bikin kami mengerti manusia itu benda apa Mbab.
Nuhun KG. Aya patarosan, Sejauh ini, dmn letak
TAKH:
SOFTWARE “anti virus” kl ada atau datang “virus” baik
dari konstruksi sosial atau konstruksi tubuh sendiri?
@ kang Gun : apakah istilah built in memory di jiwa
tsbt bisa dibilang blue print (saat ini populer)...?
KG:
Ruh kan jg punya memory nah ini bagaimana..?
Ini sebetulnya topik yg saya suka dan membuat sy
Apakah Ruh tsbt jg 2 arah menerima inputan dr jiwa
keblinger awalnya pasd diajarin KD 6 th an yg lalu deh
atau ruh pd dasarnya sdh memiliki memory sendiri
kalo gak salah. Diagram oretannya masih ada tuh di
(library/built in), kalo mmg iya kt berarti bs donk
K’Rian.
mengaksesnya...?
Built in memory lah yg sy suspect tempat nilai-nilai
Mohon penjelasan dn pencerahannya KG.. :)
Tuhan berada. Atau yg se ring kita bilang sbg nurani etc.
Jadi memory ini yg sy suspect muncul memperingatkan KG:
Jiwa ketika melakukan sesuatu yg bertentangan dgn
Wah sy juga sedang belajar kok K’Habibi. Yg sedang
nilai-nilai Tuhan.
kita lakukan sekarang kan memetakan struktur besar
Itu !!
penyusun manusia dulu neh. Berlandaskan apa yg KD
uraikan secara perlahan-lahan.
Golden Way hahahahaha
Kita coba rekontruksi dulu lah ceritanya mah dari
Dugaan saya disitu K’Wilman
inputan yg diberi KD kemaren. Trus kita amatin diri
Ada gambar awal merekonstruksi bagian penyusun
kita dan mencoba membangun korelasi atau bagaimana
manusia tuh. Kita bikin saat mulai menyusun yg mbab bagian-bagian tersebut korelasinya.
uraikan di awal awal
K’Setiabudi:

14 Jan 13 jam 16.03

Atau kita pelajari secara langsung maupun tidak
langsung.

Surat Al Anbiya ayat 91

KD:
Punten kang, kalau pemahaman saya sih yg terkait
dengan emosi adanya di nafsu terutama di organ tubuh Surat Al Hijr ayat 29
Amygdala
Maka apabila Aku telah menyempurnakan
KG:
kejadiannya, dan telah meniupkan ke dalamnya
ruh Ku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan
Emosi atau ungkapan ekspresi kita atas segala sesuatu
bersujud.
yg kita alami itu diajarkan.

Dan mengenai NAFS itu ada dibagian bahasan
tentang JIWA deh. Coba aja nanti kita simak saat KD
membahas kesana.
Usulan saya aja nih. Mending materi Ruh, Jiwa, Akal
dan Jasad yg menyusun manusia ini dituntaskan dulu
biar kita paham dan mengerti manusia itu seperti apa
cara kerja dan lain sebagainya secara lengkap dulu.

Dan Maryam yang telah memelihara kehormatannya,
lalu Kami tiupkan ke dalam nya ruh dari Kami dan
Kami jadikan dia dan anaknya tanda yang besar bagi
semesta alam.
Quran Surah An Naba’ (78) Ayat : 38
Pada hari, ketika ruh dan para malaikat berdiri
bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa
yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan Yang
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Maha Pemurah; dan ia mengucapkan kata yang
benar.
--Mengapa RUH akan mengucapkan yang benar saja,
karena tidak terpengaruh, dan yang ditanya adalah
RUH, karena memiliki RAQIM juga di dalam sel
energynya.
RAQIM yang ada di RUH itu akan memproyeksikan
kembali apapun yang di rekam selama orang itu hidup.

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan
keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan
Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka
(seraya berfirman): “Bukankah Aku ini Tuhanmu?”
Mereka menjawab: “Betul (Engkau Tuhan kami),
kami menjadi saksi”. (Kami lakukan yang demikian
itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan:
“Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang
yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)”
---

Makanya kenapa yang dijajarkan itu adalah RUH dulu.
Dan yang dimunculkan adalah RAQIM nya. Terus apa
hubungannya antara. RAQIB dan ATID ? Merekalah.
Yang menjadi folder antara rekaman baik dan rekaman
buruk.

Ini jelas, kenapa yang ditanya adalah JIWA, bukannya
RUH. Karena RUH itu adalah energy atau baterai yang
dilengkapi dengan RAQIM dan dzat yang merupakan
bagian dari dzat Sang Maha Pencipta. RUH adalah
bagian dari Allah SWT, jadi tidak perlu ditanya apaBagaimanapun juga, rekaman itu harus ada foldernya. apa, yang harus ditanya adalah JIWA, yang berarti itu.
Adalah. Progrram dari software yang akan ditanamkan
Semua yang baik-baik menurut Allah SWT akan
ke dalam hardware. Jadi. Jangan berlagak pilon kalau.
disimpan di satu folder, dan semua yang buruk
Nanti terbukti kita membiarkan virus masuk ke dalam
menurut Allah SWT juga disimpan di folder lain.
Kalau disatukan nanti pahibut. Padahal perekam utama program, karena. Biasanya kalau virus bisa. Masuk,
kesalahan adalah dari kita yang membiarkan program
adalah RAQIB, yang satunya lagi mah JUNK file,
lain yang ngaco-ngaco masuk., karena tertarik pada
makanyadisebut ATID.
janji-janji program itu.
Rekaman itu tidak akan jalan sebelum di ON kan oleh
Sang Pemilik Rekaman itu sendiri.
17 Jan 13 jam 05.50 @WA:
Makanya bentuk malaikat RAQIB dan ATID jarang
sekali diceritakan. Waktu di BARZKH, akan di scan
dulu rekaman awalnya. Kalau rekamannya terdeteksi
fragmen yang rapih, yang berarti semua fragmen atau
unsur kerapihan molekularnya bagus, yang berarti
isinya adalah TAURI, karena yang mampu mendefragmen molekular itu adalah TAURI, maka akan
terdeteksi sejak dia pindah dimensi ke BARZKH.

KD:

Borischa itu memang anak yang Indigo, tapi dia
bukan dari Planet Mars. Penghuni Mars itu membuat
semacam Stealth Camouflage untuk membuat tempat
mereka tidak terlihat oleh siapapun. Tapi memang
ada beberapa reruntuhan yang tidak di tutup, seperti
The Face, dan beberapa piramida di permukaan Mars.
Tujuannya adalah untuk menunjukan saja bahwa disana
Makanya scaning pertama adalah TAURI atau Tauhid. ada yang tinggal. Tapi tidak mau orang terlalu jauh
Kita tidak ditanya secara bahasa, tapi langsung di scan. memahami. Dan photo-photo dari NASA juga banyak
Ketika fokus semua unsur manusia seperti tubuh, jiwa, yang di edit, seolah-olah Mars itu Red Planet, padahal
ruh pada satu sumber tenaga asal, maka dia akan secara Mars itu aslinya berwarna alami seperti Planet kita.
Sekarang memang akan bermunculan anak-anak Indigo
otomatis terdefrag dengan baik
ini, tujuannya adalah untuk menggantikan generasi
Makanya RAQIM adalah unsur utama. Dari fungsi
sebelumnya yang sudah sangat menyedihkan.
malaikat itu. Rekaman semua yang ada di dalam diri
kita tidak. Akan kena virus. Dan merusak semua
18 Jan 13 Jam 09.25
memory. Yang di ganggu adalah program yang
mempengaruhi proses defragmenter nya. Makhluk Api KD:
berusaha mengirimkan sinyal yang nengganggu proses Boriska ini dapat segala macam petunjuk dari Bangsa
defragmenting. Untuk menuju sumber AL’A1. Makanya ZERVO, bukan ETHEPHAKA, karena ETHEPHAKA
kita akan terdistrak terus, dan harus pakai software
tidak boleh ikut campur terlalu jauh soal penghuni
awareness berupa program dari luar yang
Planet yang di jaga nya. Kalau ZERVO, selalu getol
sekali memberikan informasi salah soal segala macam.
merupakan software AL’A
K’Adrian AI:

15 Jan 13 jam 22.
KD:

Punten mbap, Berarti Boriska ini dimanipulasi bangsa
ZERVO ya? Kasian juga...

QS:7:172

KD:

1 Wahyu.
Halaman 1-72
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Iya, dia di manipulasi. Cuma kalau mau ngebenerinnya
juga harus ke negaranya. Rada ribet memang.

19 Jan 2013 Jam 09.56
KD:
Software yang bernama Jiwa itu sudah di program
untuk ber-Tuhan-kan Allah SWT. Pengertian ditanya
disana adalah sebetulnya sudah di program kan oleh
Sang Maha Pencipta. Tapi program itu juga lengkap,
disana di program kan juga tentang moral, dimana kita
bisa membedakan benar atau salah menurut tatanan
Sang Maha Pencipta. Tapi itu baru software yang
sebetulnya Operating System atau OS nya sudah sangat
tinggi, tinggal hardware nya saja, apakah memenuhi
syarat atau tidak. Built in processor manusia itu
sudah sangat tinggi ,tapi yang aktifnya sangat sedikit.
Makanya softwarenya menjadi tidak optimal, dan
virus masih bisa masuk. Jadi kalau kita mau software
bagus berakselerasi, hardwarenya. Juga harus di
akselerasi dengan hebat. Itu berbeda dengan mereka
yang hardware nya sudah bagus sejak dilahirkan,
mereka itu sudah sangat tahu dan sangat mengerti.,
tapi banyak pula yang software nya itu di rubah oleh
pihak ABRASS1, yaitu pihak lawan ADHAMA2. Sang
Maha Pencipta selalu membuat segalanya berpasangan.
ABRASS adalah akar kata dari Ablas atau Ablasu
yang berarti pembangkang, sebutan umumnya adalah
Iblis. Satu dari mereka itu adalah mahluk api yang
sangat jenius berdasarkan golongannya. Begitu semua
dikalahkan oleh ADHAMA dalam segala hal, ABRASS
mencoba mencari kelemahan ADHAMA, dan dia
melihat software yang masih bisa disusupi virus. Lalu
ABRASS ini membuat software yang di-isi program
anti Allah SWT, dan itu dibiarkan oleh Sang Maha
Pencipta agar kita membuat anti virus tandingan
dengan kemampuan sendiri, bagi mereka yang mau
berpikir, karena dengan modal 2,5% juga sebetulnya
sudah cukup.

1-21. Kisah Idris dan Ilyas
1. Nama asli Idris adalah QANNUKH. Dia
berwawasan luar biasa luas. Dijuluki
IDRAZ karena rajin belajar. Dikenal
juga dengan nama ENOCH. Bagi orang
Arab jadi Idris.
2. Idris adalah keturunan Adam dengan
pengetahuan Lemurian yang luas
dan mampu membuat alat canggih,
tapi tidak membuatnya karena takut
dianggap dewa. Maka Idris hanya
membuat alat teknologi biasa sambil
mengajarkan tauhid.
3. Idris suka mengajarkan baca tulis.
Banyak orang mengira yang mengajarkan

1 Iblis.
2 Nabi Adam,

baca tulis pertama kali adalah Idris.
Padahal, dia hanya mengajarkan huruf
yang dihilangkan pengikut Abrass.
4. Kepala Idris lonjong ke atas dan
akselerasi selnya sampai 40%. Umur
Idris tidak diketahui, yang jelas
panjang sekali.

KD @WA jam 14.33
Ini ada pertanyaan dari Sabil soal Idris dan Ilyas, tapi
Akangnya masih repot, jadi yang dijawabnya soal Idris
dulu.
QANNUKH adalah seorang manusia yang berwawasan
luar biasa luas. Dia mendapat julukan IDRAZ
bagi kaum LÉMURIAN yang berarti rajin belajar.
Sedangkan bagi orang Arab, dia di juluki IDRIS
dengan arti yang sama pula. Akar kata IDRAZ itu
di adop dimana-mana. Seperti tempat Umat yang
belajar menjadi MAIDRAZ, yang sekarang menjadi
Madraza terus menjadi Madrasah. Banyak sekali kosa
kata LÉMURIAN yang di adop oleh berbagai macam
bahasa dan di ubah sedikit menjadi kata yang sedikit
berbeda tapi arti nya sama. QANNUKH sendiri
adalah orang yang mengajarkan huruf dan bahasa
yang mungkin bisa di terima oleh berbagai macam
bangsa. QANNUKH adalah menusia keturunan Adam
yang memiliki pengetahuan LÉMURIAN secara luas,
sehingga dia mampu membuat berbagai macam alat
untuk memudahkan pekerjaan yang biasa dilakukan
oleh manusia. Dia juga dikenal dengan nama ENOCH,
karena mungkin susah menyebut kata QANNUKH.
Orang Arab sendiri menyebutnya AKHNUKH.
Sebetulnya QANNUKH memiliki pengetahuan untuk
membuat berbagai macam teknologi super canggih,
hanya itu tidak dibuat karena pada masa itu orang yang
memiliki pengetahuan tinggi seperti QANNUKH suka
dianggap Dewa. Makanya yang diajarkan adalah alat
bantu biasa-biasa saja, sambil mengajarkan Tauhid.
QANNUKH juga mengajarkan membaca dan menulis,
dan mengabadikan semua berita dalam bentuk tulisan
dan prasati, agar manusia bisa membaca berulangulang dan mengerti. Sampai manusia percaya bahwa
awal tulisan dari QANNUKH ini. Padahal, QANNUKH
hanya mengajarkan kembali huruf yang dihilangkan
secara sengaja oleh kaum pengikut ABRASS.
QANNUKH adalah keturunan ADHAMA dengan
berbagai macam ras yang sudah ada di dalam darahnya,
tapi mengapa dia menjadi lebih cerdas dari yang lain
karena ada darah Bangsa MOSRAM juga disana.
Kepalanya juga agak lonjong ke atas seperti biasa
bentuk keturunan MOSRAM yang lain. QANNUKH
memiliki kekuatan pula, akselerasi energy dan selnya
sampai 40% lebih, setara dengan kaum MOSRAM yang
menjadi dewa mesir kuno. Oleh karena itu, dia benarbenar menonjol di Bangsa dan seluruh Dunia pada
masa itu. Soal umur QANNUKH ini masih simpang
siur, tapi yang jelas dia ditinggikan derajatnya. Tapi
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yang jelas, umurnya sangat panjang sekali. Sebetulnya
masih sangat panjang, tapi Akangnya masih repot.
K’Adrian AI:
Nuhun mbap, IDRIS itu yg disebut sbg OSIRIS bukan
klo di mesir?

KD @20 Jan 13 jam 06.03
Bukan, osiris mah dewa maut

KG:
Mbab, pintu masuk atau backdoor yang dipakai
ABRASS untuk menginfeksi JIWA berarti lewat NAFS
saja ya Mbab? Atau ada backdoor lain?
Mbab, virus-virus yang masuk ini berarti setelah masuk
ke JIWA mereka membangun semacam program yang
menggantikan program built in yg sudah ada tapi
dengan fungsi yang berlawanan atau berbeda?

-----

-----

KG:

1-22. Kisah Abrass (Iblis)

Mbab untuk menagkal virus-virus nya ABRASS apa
harus membuat virus tandingan? Bukankah sudah ada
yg built in dan siap dipakai sebetulnya? Atau kita harus
membuat anti virus tandingan karena yg built in ini
kebanyakan sudah corrupt?

1. Iblis tidak punya istri, dia bebas
melakukan dengan siapa saja dari
golongannya karena iblis tidak
terikat aturan.
2. Iblis juga update software, mengikuti
perubahan software manusia.
3. Iblis menggoda HAWRA (Hawa) dan
akhirnya bisa mempengaruhi Adam yang
penasaran sampai akhirnya terjadi
KHULDI (persetubuhan).
4. Idris adalah penerus ajaran Adam dan
Syth.
5. Syth adalah pewaris kecerdasan Nabi
Adam, bapaknya. Ketika Nabi Adam
sibuk pergi antar galaksi, Syth
menjaga heritage Ardh Grumma (bumi)
dan mengajari manusia.

KSB:
Punten Mbap, apakah mungkin kalau Jiwa diformat
ulang kemudian diinstall ulang untuk memastikan tidak
ada lagi program virus yg menempel?
Atau bisa di-scan & dibersihkan dengan energi seperti
TM Nurilahi Iman?
KG:

Atau kita harus membuat virus tandingan dikarenakan
built in anti virus yang ada tsb hanya bisa berjalan
dispesifikasi OS dan processor tertentu saja? Sehingga K’Adjie:
kita perlu buat ulang disesuaikan dgn OS dan Processor Intermezzo ; Allah menciptakan segala sesuatu
kita saat ini? Hiks..
berpasangan, ada Adam dan ada istrinya Siti Hawa,
Kalau yang terakhir ini penyebabnya dan software anti siapa yg tahu nama istrinya Iblis ya?
virus built in ini gak jalan berarti itu indicator juga
KD:
dong bahwa OS dan Processor yang terpasang saat ini
Iblis mah tidak punya istri, dan bebas melakukan
bukan V.2,5% tapi versi yang lebih rendah?
dengan siapa saja dari golongannya. Kalau Iblis punya
KSB:
istri, berarti dia terikat aturan manusia, justru dia lah
yang berusaha agar manusia keluar dari aturan.
Jangan2 yg perlu diformat hardwarenya?
KG:

KG:

Hmmm saya pikir tidak perlu di format K’Setiabudi.
Tapi cukup di up grade.

Mbab, punten banyak pertanyaan diatas. Ditunggu
mbab uraiannya. Punten mbab.

Dan kuncinya KD sudah membeberkannya. Kuncinya
di akselerasi sel mythocondria.

KD:

ABRASS juga melakukan update software, tergantung
Mbab, sedikit menyimpang pertanyaannya nih. Apakah dari seberapa berubah software yang ada di dalam
blueprint yg diimplantkan leluhur kita yg 40% dulu itu manusia. Kalau perlu update tiap detik atau menit.
membutuhkan versi OS dan Processor yang sama dgn ABRASS melakukan itu melalui oksigen yang
yg dibutuhkan untuk mengoperasikan built in software dihisap oleh manusia, lalu masuk melalui darah, dan
akan mempengaruhi kimia tubuh manusia seperti
di jiwa tsb?
narkoba. Masalahnya mereka yang 70%. Akan
mampu mendeteksi ini, dan mampu pula mendeteksi
KD @ 15.42:
keberadaan Iblis. Lalu mengapa mereka biarkan
Betul, untuk mengakselerasinya butuh Hardware yang
saja, bahkan seperti berteman ? Itu karena mereka
bagus, tapi kalau hardware bagus juga kaum ABRASS
bisa. Lebih jahat dari ABRASS, bahkan pemutahiran
punya software yang lebih canggih
software kebanyakan dibantu Manusia di atas 70%
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ini. Manusia ABRASSUR atau kaum ABRASS ini
sangat yakin bahwa mereka tidak akan mati dan bisa
menghindari qiamat qubra. Makanya mereka banyak
yang boring lalu main-main dengan makhluk api jahat
ini, karena ada juga makhluk api yang baik.

heritage Ardh Grumma, dan mengajarkan manusia
menjadi beradab.
K’Thego AI:
sepertinya d Aq nabi Syth tdk disebutkan y?

Makhluk Api atau JIN ini kemampuannya jauh dibawah KD:
golongan 70% ke atas ini. Makanya mereka tidak bisa
Betul, tidak disebutkan, karena harus kita sendiri yang
mempengaruhi, tapi malah dijadikan sarana untuk
mencari.
mempengaruhi kaum 2,5%, jadi manusia mah bisa jauh
lebih jahat dari Iblis. Lalu kenapa dulu ADHAMA bisa
terpengaruh ? Karena yang banyak di lobby oleh Iblis
adalah HAWRA, dan karena pengetahuannya yang
kurang, maka dia percaya pada Iblis, dan karena soal ini
pula pengetahuan ADHAMA dulu juga masih belum
mapan, hanya pengetahuan sampai tingkat molekular
yang lain, dan rasa ingin tahu sangat tinggi, maka
terjadilah itu yang namanya KHULDI1. ADHAMA
melakukan cloning mah jagoan, tapi dia juga ingin
tahu, kenapa. Dilarang melakukan Khuldi, makanya
dia coba. Jadinya saja diturunkan ke Planet sesuai janji
Allah SWT sebagai Khalifah fil Ardl
Kelemahannya adalah rasa ingin tahu sangat tinggi ini.
KY:
Tp semua itu msh tetap ada dlm grand design nya Sang
Maha Kuasa -yang tidak kita mampu mengetahuinyakan Kang ya?
Itu mrpkn cerita yg perlu dilewati oleh ADHAMA dlm
perjalanannya menuju tugas yang sebenarnya, Khalifah
di dimensi Ardl.
Quran Surah Maryam (19)Ayat : 56
Dan ceritakanlah Idris di dalam Al Quran.
Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat
membenarkan dan seorang nabi.
Quran Surah Al Anbyaa’ (21) Ayat : 85
Dan Ismail, Idris dan Zulkifli. Semua mereka
termasuk orang-orang yang sabar.

20 Jan 13 @WA jam 06.07
K’Rudi Satria (KRS):
Apakah nabi idris sejaman dgn nabi Sid Kang?

KD @07.01:
QANNUKH adalah yang meneruskan ajaran Adam dan
Syth. Jaraknya lumayan jauh dari mereka.
Itu cerita Nabi Syth sangat panjang sekali
Sinopsis : Syth adalah keturunan Adam yang mewarisi
kecerdasan bapaknya, ketika Bapaknya mulai sangat
sibuk antar Galaxy, maka Syth inilah yang menjaga
1 Khuldi ditafsirkan DZA sebagai kiasan persetubuhan.
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