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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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Virus Iblis..........................................................................................................................1
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Virus dasar buatan Iblis adalah ELLEDZ.
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software awal penangkal virus ELLEDZ.
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Tujuan virus ELLEDZ pada bayi agar JIWA lupa terhadap seluruh kejadian ketika
berada di dalam kandungan karena banyak berhubungan dengan TUHAN.
4..
Anti virus ELLEDZ adalah ajaran HAMMADZ (Nabi Muhammad) yang dijawantahkan secara
benar.
5..
MORTAPHRABÉÉNA mem-plug in-kan semua pengetahuan seluruh alam semesta dalam bentuk
RAR atau dalam bentuk ZIP. Cara mengaksesnya dengan sering menyalurkan hawa panas ke
kepala, kalau tidak bisa lakukan ritual shalat dengan baik dan benar, karena ketika
Ruku dan Sujud, maka oksigen akan ke kepala dan men-triger blue print ini secara
perlahan-lahan.
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sibuk kesana kemari untuk mencabut nyawa. IJRA’ILL jenis malaikat terbanyak, dan dia
malaikat antar dimensi jadi sementara mereka aman-aman saja, diserang bagaimanapun
tenang-tenang saja. IJRA’ILL itu lebih gaib dari golongan malaikat yang lainnya,
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menjadi unsur Sang Maha Pencipta yang sudah disimpan di dalam diri kita.
2..
RUH akan membawa kita pada sumbernya yaitu Dzat AL’A yang sekarang kita sebut
dengan ALLAH SWT.
3..
Izrail tidak mencabut RUH, tapi mencabut JIWA.
4..
Yoli: Praktek hisab yaumil kiamah dengan scanning RAQIM, bukan tanya jawab. Jika
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4..
Tempat kabah sekarang sama seperti “BAKAH” di jaman Nabi Adam.
5..
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secara otomatis, sedikit demi sedikit KLAD akan berkurang.

10. Doa Kematian dan Siksa Kubur.......................................................................................61
1..
Doa kematian versi DZA: NARATINA KAWAZA GALLUR NA KAWAZA. Semoga ARWATHA tidak
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rahasia alam dan galaxy, berbahasa antar galaxy (telepathy maupun secara langsung),
menyerap berbagai pengetahuan dan keterampilan secara cepat, dan mampu menjadi apa
saja yang dia mau. Tugas utama mereka adalah menyelaraskan pergantian ORIGOM dan
membina umat di seluruh Dunia, untuk memiliki kesadaran TAURI (tauhid).
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GRAZDAVODA dilarang untuk sembarangan menunjukkan kemampuannya, harus disimpan
untuk membenahi Planet Bumi dan membenahi segala peralatan pengaman Planet Bumi.
Salah satu jaring pengaman itu adalah semua DORPHALL yang ada di planet tempatnya
tinggal. Memiliki wewenang untuk memerintah Pasukan ETHEPHAKA.
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GRAZDAVODA adalah penghuni planet di mana dia tinggal, hanya memiliki mutasi sel,
sehingga mampu mengakselerasi energy sesuai kebutuhan. Wujudnya tidak aneh dan tidak
menunjukkan kelebihan apapun. Biasanya, mereka bekerja sendiri tanpa melibatkan
orang lain, apalagi punya murid.
4..
Tiap ORIGOM, diutus seorang GRAZDAVODA. Untuk ORIGOM 434 ke 435, GRAZDAVODA adalah
DZA. Untuk ORIGOM sekarang, sebagian penduduk planet harus dipersiapkan untuk jagajaga menghadapi serangan ZERVO.
5..
GRAZDAVODA 433 ke 434, sebelum DZA, menjadi ARWATHA ssetelah 100 tahun terjadi
pergantian ORIGOM. Namanya ERDEVA berjuluk QALKHY atau Energy yang Kekal.
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Ada DORPHALL di bawah rumah Nabi, sekarang namanya Raudhah. Dibuat oleh ADHAMA
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Ketika mau buat rumah, rasul sudah tahu keberadaan DORPHALL.
3..
Untuk menyenangkan kaumnya, lokasi rumah diundi dengan membiarkan unta berjalan.
Rasul “membisiki” untanya agar berhenti tepat di atas DORPHALL.
4..
Rasulullah betah shalat (sujud) lama di situ karena pengaruh Dorphall bisa
meningkatkan akselerasi sel.Ngobrol, taklim, dan memutuskan segala sesuatu selalu di
Raudlah.
5..
Di Masjidil Aqsa ada Dorphall besar juga dan bisa juga berfungsi sebagai portal
seperti di Bakkah (Mekkah).
6..
Khusus, pada saat shalat di Raudhah usahakan sujudnya lebih lama, rasakan dan
resapi (30 det - 1 menit), pada saat salam tutup mata, cubit bgian hidung atas di
bawah antara dua alis lalu buka matanya.
7..
Rasulullah SAW mengatakan ada DORPHALL besar disana. Di atas DORPHALL itulah
Rasulullah SAW tinggal.
8..
Di Mesjid Quba ada radiasi Dorphall. Dorphall nya terletak tepat di bawah tempat
sujud Dicky, di area shaff shalat. Dorphal di sini lebih besar dari Dorphal yang di
Nabawi.
9..
Ketika DZA umrah, awan selalu mengikuti dan menutupi Ka’bah. Kembali ke Lobby
Hotel, awan kembali membuyar. Begitu keluar hotel, kembali awan menggumpal
mengikutinya.
10..
Awan ini terjadi karena pengkondisian dari radiasi MAKRHA dengan sel tubuh yang
mampu menyesuaikan akselerasi, maka akan menarik uap air di udara yang mengapung
pada jarak tertentu, dan akan mengikuti sumber tenaga (DZA).
11..
Ka’bah sudah ditinggalkan para Mahluk Cahaya (malaikat). Ketika prosesi Umrah
dilakukan, DZA coba memohon pada Sang Maha Pencipta untuk memberi petunjuk. Mulai
di atas Ka’bah muncul gumpalan-gumpalan awan dan diam di sana selama prosesi Umrah
selesai.
12..
Mahluk Cahaya meninggalkan Ka’bah karena terusir oleh manusia yang datang
dengan sarat kepentingan dan unjuk tingkat egoisme sangat tinggi. Egoisme mereka
mengeluarkan energy buruk menguar ke angkasa, dan berhasil mengusir para Mahluk
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Cahaya. Makanya semua yang mengikuti prosesi di Ka’bah merasakan hambar, tidak
seperti di Masjid Nabawi, tepatnya di Raudhah. Semua mengalami pengalaman spiritual
yang berbeda.
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Masjid itu adalah tempat beribadah, dan mesjid kita ini adalah Planet Bumi.
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Di Masjidil Haram, DZA shalat di hotel karena tidak mau menyerap energi buruk
dari manusia yang hadir disana, yang terserap oleh MAKRHA. Sekarang energy radiasi
MAKRHA sudah terlalu besar tercemar oleh mereka yang senang Kurafat, egois, penyuruh
Allah SWT.
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oleh Siti Hajar ketika dengan tidak putus asa mencari air.
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Waktu sa’i, Seharusnya kita membayangkan energy Ismail menyedot energy dari dalam
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4..
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Di masjid nabawi ada DORPHAL buatan ADHAMA yang sangat membantu proses
aktifasi sel-sel otak jika kita melakukan sujud dimana darah dan oksigen banyak
terkonsentrasi di otak.
2..
Di Ka’bah ada asteroid MAKRHA yang memancarkan radiasi dimana radiasi ini dapat
membantu mengakselerasi mythocondria jika saat Thawaf kita melakukannya dengan
benar, yaitu dengan menggesekkan telapak kaki ke lantai selama melakukan thawaf.
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dengan Tenaga Dalam”.
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Wajar kalau kita ber-shalawat pada manusia dengan kekuatan sehebat ini.
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Energy metafisika Jabal Nur itu merupakan fondasi dari energy metafisika yang ada
di Planet Bumi. Tapi tanpa itu pun semua energy metafisika bisa jalan, hanya akan
semakin kokoh apabila mampu memiliki energy Jabal Nur.
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Semua manusia dan segala yg ada di alam semesta ini saling terhubung dalam
perspektif molekular
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Dua pernyataan diatas adalah clue yg DZA berikan untuk menjawab pertanyaan mengapa
do’a itu ada yg dikabulkan dan ada yang tidak.
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Spiritual Shalat harus diketahui secara benar. Kuncinya mengenal tubuh dan alam
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Di Surat Al Ahzab-40, arti Khatam bukan penutup, tapi cincin stempel atau Nabi
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Secara bahasa pun arti Khatam itu bukan penutup, tapi memang cincin stempel.
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ZALZOLI adalah cairan kental berwarna berubah-ubah yang merupakan inti zat dari
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ZALZOLI belum pernah dibahas oleh siapapun, karena unsur ini adalah inti dari
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26. Kisah Nabi Nuh...............................................................................................................87
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NUH atau NEHWA atau NOAH atau ENOCH atau NAHFA atau apapun sebutannya itu adalah
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Yang diceritakan di Al-Qur’an itu kejadian bencana tenggelamnya sebuah pulau besar
sisa Benua Lemurian di sekitar Pacific yang bernama Pulau DELOZ, yang berarti “Benua
yang hilang terakhir”.
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1. Virus Iblis
1. Virus dasar buatan Iblis adalah
ELLEDZ.
2. Luqman pertama kali mengajarkan
pada anaknya Siapa Tuhannya untuk
menguatkan software awal penangkal
virus ELLEDZ.
3. Tujuan virus ELLEDZ pada bayi agar
JIWA lupa terhadap seluruh kejadian
ketika berada di dalam kandungan
karena banyak berhubungan dengan
TUHAN.
4. Anti virus ELLEDZ adalah ajaran
HAMMADZ (Nabi Muhammad) yang
dijawantahkan secara benar.
5. MORTAPHRABÉÉNA mem-plug in-kan semua
pengetahuan seluruh alam semesta
dalam bentuk RAR atau dalam bentuk
ZIP. Cara mengaksesnya dengan sering
menyalurkan hawa panas ke kepala,
kalau tidak bisa lakukan ritual
shalat dengan baik dan benar, karena
ketika Ruku dan Sujud, maka oksigen
akan ke kepala dan men-triger blue
print ini secara perlahan-lahan.
6. Iblis = ABRASS dalam Bahasa Lemurian.

@BBG HI jam 07.55:
KD:
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
1 Iblis

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
Kaum ABRASS akan terus berusaha agar kekebalan
tubuh manusia menurun. Apabila dia 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. 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.
Mangga, satu per satu bahas dulu. Masih ribet urusan
DORPHALL.
Nanti satu per satu dibahas.
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.
Ada beberapa tahapan virus lain.
KG:
Mbab. Saya merasa kita yang 2.5% sudah dizhalimi
sejak awal deh oleh kaum ABRASS yang secara
kemampuan dan teknologi jauh diatas kaum manusia
2.5%. Gak berimbang perangnya lah. Lalu kaum
manusia diatas 2.5% pun tidak boleh intervensi.
Apakah kita ini sengaja dibegitukan? Atau kita ini
bagian sebuah experiment? Lalu kenapa leluhur kita
membiarkan kita sendirian menghadapinya?
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
Halaman 1
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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.
Lalu ditambahkan juga bawa tangisan bayi dapat
digunakan untuk mengecheck apakah software built in
yang ada di JIWA sudah siap beroperasi atau tidak.
KD:
Memang bukan hanya mata saja yang digunakan oleh
Bangsa ABRASS untuk mempengaruhi atau memblokir 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 HAMMADZ yang
dijawantahkan secara benar.

20 Jan 2013 @15.40
KD:
Sebetulnya MORTAPHRABÉÉNA itu adalah untuk
mem-plug in-kan semua pengetahuan seluruh alam
semesta dalam bentuk RAR atau dalam bentuk ZIP,
kalau kita pakai istilah software sekarang mah, dengan
password sel tubuh masing -masing. Kalau ada unsur
luar yang tidak match dengan kode DNA orang itu,
maka akan tertolak. Otak manusia meskipun 2,5%, dia
akan cukup untuk meng-akses, meskipun sedikit demi
sedikit. Ingat, bahwa semua LÉMURIAN , meskipun
2,5%, dia punya blueprint ZIP ini di otak mereka
yang sudah ter-plug in melalui sistem perekaman dan
pembentukan seperti menurunnya KLAD pada setiap
keturunan. Tinggal meng-aksesnya adalah dengan
sering menyalurkan hawa panas ke kepala, kalau tidak
bisa, lakukan ritual shalat dengan baik dan benar,
karena ketika Ruku dan Sujud, maka oksigen akan ke
kepala dan men-triger blue print ini secara perlahanlahan.
KY:

*stlh menunggu 10 mnt postingan KD, khawatir ada
susulan posting*:)
Sejak kapan Kang, ZIP blueprint itu ter-plug-in? Pada
saat ditiupkan RUH, ataukah pada saat ditiupkan JIWA?
Atau berada pd kode genetik dr sel2 yg menyatu dr ibubapaknya?*perasaan pernah mnjawab sendiri, tp asa
kurang yakin*
KSB:
Waktu jiwa diinstal ke jasad bukannya sepaket dengan
ruh Kang?
Kan yg jadi sumber energi & recorder kehidupan di
dimensi ini adalah ruh
KD:
ZIP itu diturunkan secara genetis, seperti KLAD yang
diturunkan secara genetis juga. Tapi itu untuk menjaga
agar jejak Lemurian tidak hilang. Kalau untuk kaum
2,5% mah biasa nya ZIP itu kadang muncul secara
naluriah, tapi itu akan rusak kalau kita mengikuti
program sekolah, dan sangat sulit untuk di akses,
kalau kita sekolah. Kalau RUH dan JIWA dikatakan
sepaket, harus di plug in kan nya bareng atuh, ini
mah nggak kan. RUH dan JIWA itu tidak satu paket
waktu diturunkan, tapi satu per satu, karena fungsinya
berbeda.

22 Jan 13 jam 09.20
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’A1. 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.
2. JIWA untuk memudahkan pemahaman dianalogikan
sebagai software yang berisi program-program agar
manusia tsb saat beroperasi bisa berjalan sebagaimana
mestinya. Program-program yang ada di software
jiwa ini sifatnya built in artinya sudah di plug in kan
oleh Allah SWT. Programnya sangat lengkap, artinya
segala sesuatu yang dibutuhkan manusia tsb dalam
menjalankan tugasnya sebagai manusia sudah ada. Dari
program-program yang sifatnya fisik seperti tertawa,
menangis dsb sampai hal-hal yang sifatnya moral sudah
ada semua dan termasuk ketauhidan.
1 Wahyu.

Halaman 2
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Program Menangis adalah program yang diletakkan
paling atas dari seluruh program-program yang ada
di software JIWA. Program menangis ini menjadi
indicator yang dapat digunakan untuk memeriksa
apakah software yang terplug in di JIWA berfungsi
sebagaimana mestinya saat pertama kali manusia
beroperasi.

kemampuan yg sudah ada dan diberikan pada kita
untuk mengatasi semua itu.

3.JASAD dan AKAL belum dibahas resmi.

Apa yang sudah kita dapatkan disini jauh membalik
sudut pandang kita terhadap ABRASS dan kaumnya.
Semoga apa yg kita dapatkan ini menjadi cikal bakal
bangkitnya sebuah generasi yang akan menegakkan
kembali kalimat TAUHID diatas segala hal di seluruh
penjuru alam semesta. Aamiin

TAMBAHAN:

22 Jan 13 jam 16.38

ABRASS1 dan Manusia ABRASSUR2 menggunakan
virus ELLEDZ yang disebarkan melalui udara untuk
memblokir atau menonaktifkan ingatan yang ada di
JIWA selama manusia tersebut berada di kandungan.
Virus ELLEDZ yang dibuat ABRASS dan Manusia
ABRASSUR ini disetting untuk beroperasi atau aktif
berdasarkan usia manusia.
Blue Print LEMURIAN yang berisi pengetahuan alam
semesta diturunkan keseluruh keturunan bangsa
LEMURIAN 2.5% melalui proses genetik.
KLAD juga diturunkan melalui proses genetik.
Ajaran HAMMADZ3 yg dijewantahkan dengan
benar adalah Anti Virus yang dapat digunakan
untuk menangkal virus-virus ABRASS dan Manusia
ABRASSUR.

22 Jan 13 jam 14.22
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
kita terhadap kecerdasan, pengetahuan, teknologi dan
peradaban ABRASS serta kaumnya yang sudah berada
jauh di atas kita kaum manusia 2.5%.

KD
Virus ELLEDZ itu adalah tahap awal. Tahap selanjutnya
ada Virus TOLV, itu untuk usia 2-5 tahun. Tahap ke tiga
ada Virus UDRABH untuk usia 5-10 tahun. Selanjutnya
ada Virus KLANDAZ untuk usia 10-17 tahun. Virus
UDUGHA untuk 17-21 tahun. Virus GAGEREZI untuk
usia 21-35 tahun. Virus ELTZA untuk usia 35-51 tahun.
Virus PHARKON untuk usia 51-ke atas.

KD @FB HIW News 23 Jan 13 jam 09.20
Pengertian Syaitan adalah sifat, bisa jin dan bisa
manusia, seperti di surat an-nas ayat akhir, jadi
siapakah yang bisa melihat sifat dengan mata lahir
,kecuali kalau sudah jadi perbuatan, baru terlihat
perbuatannya. Siapa pula yang bisa melihat wujud suatu
mahluk dalam bentuk asli nya ? susah dong, manusia
dari tanah hitam yang diberi bentuk, coba lihat bahan
asli nya, ya susah lah heuheuheu....siapa pula yang bisa
melihat jin dalam bentuk asli nya, yaitu api, yaaa susah
juga....

KG jam 01.00
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.

Dengan kecerdasan, pengetahuan, teknologi dan
peradaban yg berada jauh di atas kita tersebut ABRASS
dan kaumnya menjalankan strategi serta melakukan
tindakan-tindakan yang bertujuan untuk selalu
menjauhkan manusia dari tugas-tugas yang diberikan
oleh Allah SWT kepada manusia.

Tanggapan saya sederhana ke member ini yaitu
menyarankannya untuk menghilangkan gambarangambaran tentang ABRASS yang selama ini
didapatkannya diluaran. Dan menyarankannya untuk
membuat gambaran baru tentang ABRASS berdasarkan
fakta-fakta.

Dengan sudut pandang seperti itu maka kita akan
menjadi lebih WASPADA dan akan selalu mencoba
melihat dari specktrum yang lebih luas untuk
menangkal segala serangan dan mengantisipasi strategistrategi ABRASS dan kaumnya. Dan ini secara otomatis
juga akan mentrigger kita untuk memaksimalkan segala

Fakta yang paling mudah adalah bahwa ABRASS sudah
ada sejak ADHAMA diciptakan. Artinya ABRASS
mengikuti seluruh perkembangan yg terjadi pada
manusia dari awal dan pastinya ABRASS pun akan
belajar banyak hal dari perkembangan pengetahuan,
pemahaman, teknologi dan lain sebagainya yang terjadi
pada manusia. Dan pastinya ABRASS akan melakukan
itu karena misinya adalah mengalihkan manusia thd
tugas-tugas yg diberikan Tuhan pada manusia. Dari sini

1 Iblis.
2 Para pendukung iblis.
3 Nabi Muhammad.
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saja seharusnya sudah bisa disimpulkan bahwa ABRASS kenapa dia bisa begitu adalah karena ABRASS mengerti
dan kaumnya memiliki pengetahuan, pemahaman,
dan memahami betul RUH, JIWA, JASAD dan AKAL
teknologi yang sangat hebat terutama yg berhubungan sebagai bagian utama manusia.
langsung dgn manusia.
Maka tidak ada jalan lain lagi rasanya bagi kita untuk
Jadi jika hanya membuat virus-virus seperti yg
mampu menangkal segala strategy dan serangan
diungkapkan KD maka bagi ABRASS dan kaumnya
ABRASS ini selain kita juga harus memahami RUH,
itulah adalah hal mudah. Akan tetapi kita melihatnya
JIWA, JASAD dan AKAL yang menyusun diri kita ini.
virus-virus tsb sangat canggih cara kerja dan
ABRASS mampu membuat virus ELLEDZ yang sangat
pengembangannya karena pengetahuan, pemahaman
canggih ini berarti kan membutuhkan pemahaman dan
dan perkembangan teknologi kita saat ini belum sampai
teknologi pembuatan virus, pemahaman sistem anatomi
kesana.
manusia sampai tingkat molekular, pemahaman tentang
Nah, saya sampaikan ke member ini bahwa
JIWA dan built in softwarenya dan lain sebagainya.
kebingungannya muncul karena dia masih
Artinya saat ini gak ada jalan lain kita harus mulai
beranggapan bahwa ABRASS dan kaumnya ini memilik mengejar ketertinggalan ini. Semoga kita semua
pengetahuan, pemahaman dan teknologi jauh di bawah tersadarkan betapa pentingnya materi mbab kali ini.
manusia saat ini. Dan inilah yang diinginkan ABRASS
sebetulnya agar kita selalu underestimate terhadapnya From Group: LSBD HI
sehingga kita selalu dapat dengan mudah diperdaya.
Messages
Semoga membantu.
KD:
Gambaran umum tentang ABRASS adalah settingan
ABRASS itu sendiri. Agar kita melihat mereka itu
tidak canggih. Buktinya usaha mereka berhasil dengan
gemilang sampai sekarang. Akang sengaja bongkar
ini sedikit demi sedikit, karena sebetulnya gara-gara
virus ELLEDZ ini atau Virus Dasar ini membuat otak
kita menjadi LELLEDZ alias LELET. Padahal dengan
kemampuan 2,5% sebetulnya sudah cukup untuk
menterjemahkan ajaran HAMMADZ1, karena itu
masuk keberbagai akselerasi sel di jagad raya.
K’ilham:

---------**Jan 24 Thu 09:07**
HI Yoli PU: Mksd saya, pd saat itu selain ADHAMA2
dan ABRASS yg ada disitu, makhluq apa lagi yg yg
berjiwa?
**Jan 24 Thu 09:08**
Ines Andrarini - KG:*jadi kalo kita baca dari
dokumentasi yg KDM lakukan kitya segera tahu
komentar ini refersnya kemana atau kesiapa.
**Jan 24 Thu 09:08**
HI Yoli PU: @k’Adi. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha.
Cari aja mulai alfatihah sampai annas =D

Punten mbab, kmampuan ABRASS, kalo dibandingkan
**Jan 24 Thu 09:10**
dengan manusia di dimensi kita, kira2 berapa persen
kemampuan mbab?
Ines Andrarini - KG: @K’Yoli. Di AQ disebutkan ada
malaikat. Yang lain sy sendiri belum tahu. Malaikat
KD jam 13.09:
ini sendiri juga terlalu general sepertinya. Karena kalo
menyimak uraian KD malaikat ini banyak jenisnya juga.
Setelah tahu berapa kemampuan ABRASS apakah itu
cukup merubah kita untuk melawan Virus mereka ?
Yang penting itu bukan tahu kemampuan mereka, tapi
tahu kemampuan kita bahwa kita akan mampu.

KG jam 16.30:
@All. Topik kita saat ini kan RUH, JIWA, JASAD dan
AKAL. Tetapi di tengah jalan KD menyisipkan tentang
ABRASS dan strateginya dalam memperdaya manusia.

**Jan 24 Thu 09:10**
Adi Permana HI Kuningan: Copas lagi:
**Jan 24 Thu 09:10**
HI Yoli PU: Kalo malaikat tidak punya Jiwa, KG.
**Jan 24 Thu 09:10**
HI Yoli PU: Mereka tidak punya hak memilih

Ada yg menarik disini dan semakin memompa
semangat untuk lebih paham tentang bagian-bagian
penyusun manusia. Bayangkan, kita sekarang gelenggeleng kepala dan betul-betul merasa bodoh setelah
tahu (baru salah satu) cara ABRASS memperdaya kita
selama ini. Padahal modal ABRASS yang terpenting

**Jan 24 Thu 09:10**

1 Nabi Muhammad.

2 Nabi Adam,
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Adi Permana HI Kuningan: 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
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berdasarkan golongannya. Begitu (semua) dikalahkan
oleh ADHAMA dalam segala hal, ABRASS mencoba
mencari kelemahan ADHAMA, dan dia melihat
software yang masih bisa disusupi virus.
**Jan 24 Thu 09:10**
Adi Permana HI Kuningan: Kalo liat yg di dalam
kurung mah,ada banyakan ABRASS teh..
**Jan 24 Thu 09:13**

Ines Andrarini - KG: @K’Yoli. Kita mundur lagi ke
defenisi yang diberikan KD tentang JIWA. Coba
bergerak dari sana.
Ada yg bisa copas uraian KD tentang JIWA kemaren?
**Jan 24 Thu 09:26**
HI Yoli PU: Orang yg otaknya diambil tp msh hidup,
sama halnya spt orang2 idiot, keterbelakangan mental.
Jiwanya ada, tp akses terhadap fungsi luhur didlm
otaknya yg lain terblokir.

Ines Andrarini - KG: @K’Yoli. Are u sure Malaikat tidak
**Jan 24 Thu 09:27**
memiliki JIWA?
**Jan 24 Thu 09:13**

HI Yoli PU: Mangkanya suka diistilahkan sakit jiwa. ;)

HI Yoli PU: As long as I know..

**Jan 24 Thu 09:29**

**Jan 24 Thu 09:13**

HI Yoli PU: Orang sakit gigi itu krn giginya ada.. :D

Adi Permana HI Kuningan: Kalo merujuk dengan ayat
yang menyatakan tiap2 yg berjiwa akan merasakan
mati..

**Jan 24 Thu 09:33**

**Jan 24 Thu 09:18**
Ines Andrarini - KG: @K’Yoli. Apakah ketiadaan
kemampuan untuk memilih adalah indicator bahwa
makhluk tsb tidak memiliki JIWA?
**Jan 24 Thu 09:18**

Adi Permana HI Kuningan: Dan, ketika Tuhanmu
mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi
mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap
jiwa mereka : “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka
menjawab: “Betul, kami menjadi saksi”. agar di hari
kiamat kamu tidak mengatakan: “Sesungguhnya kami
adalah orang-orang yang lengah terhadap ini “,

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
**Jan 24 Thu 09:18**
bagian dari Allah SWT, jadi tidak perlu ditanya apaHI Yoli PU: Malaikat tidak diberi ijin utk
apa, yang harus ditanya adalah JIWA, yang berarti itu.
membangkang.
Adalah. Progrram dari software yang akan ditanamkan
ke dalam hardware. Jadi. Jangan berlagak pilon kalau.
**Jan 24 Thu 09:21**
Nanti terbukti kita membiarkan virus masuk ke dalam
Ines Andrarini - KG: @K’Yoli. Pernah dengar hukuman
program, karena. Biasanya kalau virus bisa. Masuk,
untuk penjahat yg diambil bagian otak depannya? Biar
kesalahan adalah dari kita yang membiarkan program
orang itu jadi spt robot yg tidak memiliki keinginan dan
lain yang ngaco-ngaco masuk., karena tertarik pada
gak bisa memilih. Apakah orang ini JIWA nya gak ada?
janji-janji program itu.
**Jan 24 Thu 09:21**
Software yang bernama Jiwa itu sudah di program
untuk ber-Tuhan-kan Allah SWT. Pengertian ditanya
HI Yoli PU: Msh ada jiwanya, tp terblokir. Spt oleh
disana adalah sebetulnya sudah di program kan oleh
virus. ;)
Sang Maha Pencipta. Tapi program itu juga lengkap,
**Jan 24 Thu 09:21**
disana di program kan juga tentang moral, dimana kita
HI Yoli PU: Spt kita yg jd lelet krn bagian otak kita
bisa membedakan benar atau salah menurut tatanan
“diambil” ELLEDZ.
Sang Maha Pencipta.
HI Yoli PU: Mnrt saya. Iya. Krn Jiwa itulah sesuatu itu
menjadi “merdeka”.

**Jan 24 Thu 09:23**

**Jan 24 Thu 09:35**

HI Yoli PU: Kalo sampai otaknya gak ada, lalu jiwanya
hilang, dia akan mati, KG.

Ines Andrarini - KG: Lanjut heula aya tamu.

**Jan 24 Thu 09:23**

**Jan 24 Thu 09:58**

HI Yoli PU: Kalo msh spt robot, dia msh menyimpan
jiwanya.

Ines Andrarini - KG: @K’Yoli. Kalo menyimak copas di
atas. Malaikat bisa saja tidak mampu membuat pilihan
karena program untuk itu di JIWA nya dihilangkan.

**Jan 24 Thu 09:26**

**Jan 24 Thu 09:58**
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HI Yoli PU: Mubadzir dong kang kalo gitu. Justru
ditiupkan jiwa itu utk supaya dia bisa mmpunyai
pilihan.
**Jan 24 Thu 10:00**

**Jan 24 Thu 10:18**
Ines Andrarini - KG: @K’Yoli. Suer sy kesulitan
memasuki alur berpikir K’Yoli na. Detail lain lagi dong
pemikirannya. Please

Ines Andrarini - KG: @K’Yoli. Dan jika program
tsb dihilangkan maka bukan berarti malaikat gak
punya JIWA kan? Karena faktanya di AQ disebutkan
malaikat masih bisa memprotes Allah SWT yang mau
menciptakan manusia.

**Jan 24 Thu 10:19**

**Jan 24 Thu 10:00**

**Jan 24 Thu 10:20**

HI Yoli PU: Malaikatkah yg protes?

HI Yoli PU: @KG.. Apakah memang sudah biasa
malaikat itu berdialog dgn Allah Swt? Atau dia itu selalu
always melaksanakan perintah-Nya?

**Jan 24 Thu 10:04**
Ines Andrarini - KG: @K’Yoli. Bukan protes kali yah
tepatnya mungkin dialog antara malaikat dan Allah
SWT yg digambarkan di AQ.
**Jan 24 Thu 10:05**
HI Yoli PU: Sy melihatnya kejadian itu spt “diri”
Allah swt sendiri yg bergema membunyikan sebuah
peringatan bagi manusia.
**Jan 24 Thu 10:06**
HI Yoli PU: Bukan bunyi dr sebuah makhluq yg
merdeka.
**Jan 24 Thu 10:10**
Ines Andrarini - KG: @K’Yoli. I can’t get it. Explain me
**Jan 24 Thu 10:10**
HI Yoli PU: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman
kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak
menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka
berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan
di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan
padanya dan menumpahkan darah, padahal kami
senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau
dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman:
“Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu
ketahui.” (Albaqarah: 30)
**Jan 24 Thu 10:11**
HI Yoli PU: Sy melihatnya ayat ini -bobotnya- spt
sebuah monolog utk mewanti-wanti manusia.

Ines Andrarini - KG: Detai in.
**Jan 24 Thu 10:19**
Ines Andrarini - KG: Detail in

**Jan 24 Thu 10:25**
Ines Andrarini - KG: @K’Yoli. Secara tepat sy belum
tahu. Tapi dari ayat tadi itu kalimatnya menunjukkan
komunikasi terjadi dua arah.
**Jan 24 Thu 10:31**
HI Yoli PU: Kalo saya berkeyakinan malaikat itu selalu
patuh akan perintah Allah SWT.
Pd ayat di atas (2:30), ada perintah Allah kpd malaikat
ybs yg tidak dihadirkan utk kita, yaitu perintah utk
membuat skenario dialog itu. Agar tercipta sebuah
dialog yg akan dibaca (disuguhkan utk) oleh manusia.
**Jan 24 Thu 10:34**
HI Yoli PU: Maka.., malaikatpun -sesuai perintahNyamelaksanakan tugasnya: mempertanyakan keputusan al
Khaliq.
**Jan 24 Thu 10:46**
Ines Andrarini - KG: @K’Yoli. Maksudnya itu hanya
tullisan saja dan bukan kejadian sesungguhnya? Begitu
kah?
**Jan 24 Thu 10:47**
HI Yoli PU: Bukan kang.. Itu kejadian sesungguhnya.
Kejadian itu ada, tp sblmnya sdh ada skenarionya,
bukan merupakan celetukan lepas dr malaikat ybs.
**Jan 24 Thu 10:51**

Ines Andrarini - KG: @K’Yoli. Ini suspect kan sifatnya?
Ada gak fakta fakta yg bisa dipakai buat ngedukung
Ines Andrarini - KG: @K’Yoli. Wait a minute. Kayaknya dugaan ini?
jelas deh tersurat disitu itu adalah dialog dua arah.
**Jan 24 Thu 10:51**
**Jan 24 Thu 10:15**

**Jan 24 Thu 10:15**
HI Yoli PU: Spt sebuah: “ketika saya berkata kpdmu
kamu berkata begini kepada saya ya, dan saya akan
berkata bgini kpdmu”.

HI Yoli PU: Malaikat itu tidak pernah berkata, berujar,
beraksi diluar apa yg diperintahkanNya.
**Jan 24 Thu 10:51**

**Jan 24 Thu 10:15**

HI Yoli PU: Kalo saya siy smpai skrg msh mmegang
premis ini.

HI Yoli PU: “Kita berbuat itu supaya manusia tau diri”

**Jan 24 Thu 10:51**
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HI Setiabudi: Kalau nggak salah dulu pernah dijelaskan Dedi Misbah: ----Kang Dicky bahwa malaikat yg “protes” tersebut
Sedikit menambahkan, dalam Al-Qur’an tercantum
memang sudah diatur Alloh SWT untuk seperti itu.
bahwa GABRELLA1 mempunyai AKAL CERDAS:
Di awal2 diskusi mengenai penciptaan ADHAMA
[Q.S 53:6] Yang mempunyai AKAL yang CERDAS;
**Jan 24 Thu 10:52**
dan (Jibril itu) menampakkan diri dengan rupa yang
asli.
HI Yoli PU: Taah kang Gun... Copasan KSB bisa gak
dibuat fakta..? ;) =D
**Jan 24 Thu 11:09**
**Jan 24 Thu 10:55**

HI Yoli PU: Bukan yg itu k’Ded. :]x

HI Setiabudi: Backupnya ilang :’(

**Jan 24 Thu 11:09**

Bahasannya pas sebelum ide bikin novel muncul

Dedi Misbah: :D ketemunya baru yang itu Kang Yol.

**Jan 24 Thu 10:58**

**Jan 24 Thu 11:18**

Ines Andrarini - KG: @K’Yoli dan K’KSB. saya miss kalo HI Yoli PU: Ahaaa... Ayat An-Najm:5-6 juga jd aneh
ada uraiannya. Bisa copas yg punya data nya?
kalo yg dikurungannya adalah (Jibril as). Coba deh baca
tanpa pretensi bhw itu Jibril. Bahkan di ayat 13nya, dmn
**Jan 24 Thu 10:58**
Jibril nya tidak dikurungan, di arabnya tidak disebut itu
HI Yoli PU: *nga-gubrag2 KDM* :D
“Jibril”.
**Jan 24 Thu 10:58**

**Jan 24 Thu 11:18**

Dedi Misbah: *sakedap muka’an kitab* :D

HI ilham font Prudential: Kalo ga salah itu pembicaraan
sekitar Hab’l n Qab’l, punten sbentar di cek

**Jan 24 Thu 11:05**

2. Malaikat
1. GABRELLA = Jibril
2. Malaikat terbuat dari energy
3. IJRA’ILL itu malaikat semi dimensi,
dia bisa ke dimensi mana saja yang
dia mau untuk mencabut nyawa, maka
golongan malaikat ini menjadi aman,
tidak mati, malahan sibuk kesana
kemari untuk mencabut nyawa. IJRA’ILL
jenis malaikat terbanyak, dan dia
malaikat antar dimensi jadi sementara
mereka aman-aman saja, diserang
bagaimanapun tenang-tenang saja.
IJRA’ILL itu lebih gaib dari golongan
malaikat yang lainnya, bahkan bisa
mencabut nyawa malaikat yang lain.
4.

Dedi Misbah: Copas tgl 20 Sept 2011:
“KD:

Jangan dekati pohon ini tuh di surga bukan di ARDH
GRUMMA. Setelah di ARDH GRUMMA mah bebas,
karena memang rencana Allah SWT adalah sebagai
Pemimpin di muka Bumi jadi memang mereka harus
berkembang biak, lagian malaikat sendiri sudah bisa
memprediksi kok kalau manusia itu mahluk yang akan
menumpahkan darah sesamanya sendiri.
Allah SWT sendiri sudah punya rencana-rencana yang
tidak diketahui oleh para malaikat. Dan rencana Sang
Maha Merencanakan tidak akan pernah bisa meleset.”
**Jan 24 Thu 11:08**

**Jan 24 Thu 11:19**
HI Yoli PU:*Ttg anNajm* lalu siapakah “oleh yang
sangat kuat” itu?
**Jan 24 Thu 11:21**
HI Yoli PU:*saya rada ngadaregdeg alias dagdigdug
beropini spt ini teh yeeuh* moga2 berkah maulid nabi
menyertai .. Heuheu O:)
**Jan 24 Thu 11:29**
Ines Andrarini - KG: @K’Yoli. Kalau semua yang terjadi
sampai semua yang diciptakan oleh Allah SWT lenyap
kembali saya meyakini semua adalah skenario Allah
SWT.
Tetapi pemahaman saya dalam menyikapi ‘skenario’
ini bukan berarti semua pemainnya bertindak seperti
robot. Menurut saya pemainnya justru bebas beracting
di skenario ini. Bebas mau ngapainnya aja karena Allah
SWT sudah menskenariokan semua kemungkinan dari
adegan-adegan yang akan terjadi.
Nah. Mengenai soal malaikat yg berdialog tadi saya
juga sepakat itu memang skenario Allah SWT. Tetapi
malaikat tersebut melakukannya berdasarkan pilihan
nalaikat itu sendiri saat itu.
**Jan 24 Thu 11:29**
Dedi Misbah: Copas QS An-Najm:
[Q.S 53:1] Demi bintang ketika terbenam,
[Q.S 53:2] kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan
tidak pula keliru,
1 Malaikat Jibril.
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[Q.S 53:3] dan tiadalah yang diucapkannya itu
menurut kemauan hawa nafsunya.

Ines Andrarini - KG: @K’Yoli. Berarti malaikat tadi
memiliki JIWA kan?

[Q.S 53:4] Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu
yang diwahyukan,

**Jan 24 Thu 11:50**

[Q.S 53:5] yang diajarkan kepadanya oleh yang
sangat kuat,
[Q.S 53:6] Yang mempunyai akal yang cerdas; dan
menampakkan diri dengan rupa yang asli.
[Q.S 53:7] sedang dia berada di ufuk yang tinggi.
[Q.S 53:8] Kemudian dia mendekat, lalu bertambah
dekat lagi,
**Jan 24 Thu 11:30**
HI Yoli PU:*intermezzo sdkt krn skalian baca An_
Najm. Software tawa dan tangis adlh built in buatan
Allah Swt* An-Najm:43

HI Yoli PU: Hehe..blm tentu kang. Tergantung
bagaimana kita mnyoroti peristiwa 2:31 itu. Kalo sya siy
tidak memiliki.
**Jan 24 Thu 12:04**
Ines Andrarini - KG: @K’Yoli. Kalo pendapat saya
malaikat memiliki JIWA. Tetapi ada beberapa program
di software nya yang memungkinkannya untuk
membangkang perintah Allah SWT ditiadakan. Yang
saya pahami sekarng begitu sih. Hehehehehe
**Jan 24 Thu 12:04**
HI Yoli PU: Sip kang Gun. Kita fit n proper tes ya..:)
**Jan 24 Thu 12:04**

**Jan 24 Thu 11:30**

HI Yoli PU: Apakah Malaikat mengenal kematian?

Dedi Misbah: #Sambungan#￼

**Jan 24 Thu 12:04**

[Q.S 53:9] maka jadilah dia dekat dua ujung busur
panah atau lebih dekat.

HI Setiabudi: Kalau jiwa hanya milik manusia, software
di mahluk lain disebutnya apa?

[Q.S 53:10] Lalu dia menyampaikan kepada hambaNya apa yang telah Allah wahyukan.

**Jan 24 Thu 12:04**

[Q.S 53:11] Hatinya tidak mendustakan apa yang
telah dilihatnya.
[Q.S 53:12] Maka apakah kamu hendak
membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya?
[Q.S 53:13] Dan sesungguhnya Muhammad telah
melihat Jibril itu pada waktu yang lain,
[Q.S 53:14] di Sidratul Muntaha.
[Q.S 53:15] Di dekatnya ada surga tempat tinggal,
[Q.S 53:16] ketika Sidratilmuntaha diliputi oleh
sesuatu yang meliputinya.

HI Yoli PU: Apakah malaikat beranak-pinak -sbg
kepanjangannya dr mmpunyai panca-indra yg
menikmati simpul2 jiwa ?
**Jan 24 Thu 12:05**
HI Yoli PU: Apakah dia tertawa atau menangis?
**Jan 24 Thu 12:05**
Dedi Misbah:*Kullu nafsin dzaiqotul maut*
Setiap yang ber-JIWA mengenal mati
Malaikat-pun mengenal mati.
Karenanya malaikat mempunyai JIWA.

**Jan 24 Thu 11:34**

CMIIW

Dedi Misbah: Quran Surah An Najm (53) Ayat : 43

**Jan 24 Thu 12:09**

dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang
tertawa dan menangis
**Jan 24 Thu 11:42**
HI Yoli PU: @KG..di skenario Allah SWT ini, yg bebas
utk berakting itu hanyalah Jiwa. Yg lainnya “robot”.
**Jan 24 Thu 11:48**

HI Yoli PU: Kalau malaikat mati, siapa yg mncabut
nyawanya? Malaikat raqib atid gmn? Malaikat malik
mati gak? Lhahh siapa yg jagaa neraakaa kalo malaikat
malik matii.. Kabur semua looh
**Jan 24 Thu 12:10**
HI Setiabudi: Malaikat ada yg termasuk golongan yg
diberi tangguh nggak?

Ines Andrarini - KG: @K’Yoli. Ciptaan Allah SWT yang
**Jan 24 Thu 12:10**
memiliki JIWA kan maksudnya?
Dedi Misbah: Copas tgl 25 Juni 2011:
**Jan 24 Thu 11:48**
“Karena kalau kemampuannya 100% dia bisa aman dan
HI Yoli PU: Iya. Tp sebetulnya hanya Jiwa saja. Tinggal
sentausa, Allah SWT menyuruh ADHAMA turun ke
kemana saja sang Jiwa itu merasuknya.
Bumi karena memang itu rencanaNya. Malaikat bisa
menganalisa karena dia memang diberi Ilmu sedikit
**Jan 24 Thu 11:50**
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oleh Allah SWT untuk melengkapi pekerjaannya.
Tapi yang sedikit itu cukup untuk menganalisa. Cerita
Habil dan Qabil saja sudah cukup untuk membuktikan
bahwa 100% juga mampu membuat pertumpahan
darah, karena KLAD tidak terpengaruh oleh presentase
kemampuan
...
Nah, waktu ZANURA dikacaukan oleh sangkala,
dan memang itu pada waktunya akan terjadi, karena
KALA itu berarti WAKTU, jadi SANGKALA itu
adalah SANG WAKTU, karena waktunya sudah habis
juga, maka apabila ZAANURA tidak berimbang
hal itu akan membuat semua medan gravitasi kacau
pula. Semua sistem di angkasa seperti rotasi, revolusi,
gravitasi semua akan kacau balau dan semua lepas dari
sistemnya, wajar kalau semua menjadi bertumbukan,
dan setiap ledakan tumbukan tersebut, misalnya
bintang dengan planet atau malah bintang dengan
bintang, maka akan terjadi pusaran BLACKHOLE yang
akan menyedot semua benda untuk berpindah dimensi.
Jadi bukan hanya keseimbangan di dimensi kita saja
yang kacau, tapi keseimbangan di dimensi lainpun akan
kacau, termasuk dimensi jin dan malaikat. Sebagaimana
kita ketahui BLACKHOLE itu punya daya sedot yang
luar biasa, sehingga apabila benda yang masuk ke
dalam BLACKHOLE ini maka akan hilang nggak
jelas. Sebenarnya mereka itu tidak hilang, tapi pindah
dimensi. Adannya BLACKHOLE ini adalah untuk
menjaga keseimbangan di galaxy dan semua bentukan
ZANUURA. Makanya Allah SWT mengatakan bahwa
langit memiliki jalan-jalan. Nah, jalan di langit itu
memiliki WORMHOLE dan BLACKHOLE, kalau
WORMHOLE itu untuk memperpendek antar jarak
di alam dimensi kita dan memasuki dimensi waktu,
sedangkan BLACKHOLE adalah sarana atau jalan
untuk memindahkan ke dimensi yang lain.
....
**Jan 24 Thu 12:11**
HI Yoli PU: Malaikat itu -imho- tidak termsk ke situ
KSB. Tidak msk wacana itu, krn dia itu makhluq spt
sejenis Ruh, tp makhluq.
**Jan 24 Thu 12:11**
Dedi Misbah: (Sambungan)
Biasanya semua yang tersedot oleh BLACKHOLE
akan dikirim ke Dimensi XONDEER atau dimensi
penyimpanan. Jadi ada alam atau dimensi baru tempat
buangan benda dari dimensi kita. Tapi kalau mahluk
hidup jarang ada yang selamat kalau tersedot oleh
BLACKHOLE ini.
Tapi kalau ZANUURA rusak, maka dimensi
XONDEER pun akan rusak, karena BLACKHOLE
nya menjadi sangat - sangat banyak sekali dan akan

mempengaruhi daya tampung dan keseimbangan
XONDEER ini. Dan XONDEER mempunyai lapisan
yang sangat tipis dengan dimensi Jin.
Kalau XONDEER ini rusak, maka akan terbentuk
portal ke dimensi Jin, dan pasti portal itu akan sangat
banyak, karena itu maka dimensi Jin pun bisa ikut rusak
dan hancur.
Tetapi kalau dimensi Jin hancur akibat terbentuk
portal ketidakseimbangan XONDEER, maka
kehancuran dimensi Jin itu akan membuat medan
energy yang sangat besar sehingga akan membuat
portal tembusan ke alam malaikat. Disana akan terjadi
ketidakseimbangan pula, karena malaikat terbuat dari
energy, maka otomatis fluktuasi energy disana akan
jauh lebih kuat lagi.
Karena IJRA’ILL itu malaikat semi dimensi, dia bisa
ke dimensi mana saja yang dia mau untuk mencabut
nyawa, maka golongan malaikat ini menjadi aman,
tidak mati, malahan sibuk kesana kemari untuk
mencabut nyawa.
Jenis IJRA’ILL ini jenis malaikat terbanyak, dan dia
malaikat antar dimensi jadi sementara mereka amanaman saja, diserang bagaimanapun tenang-tenang saja.
IJRA’ILL itu lebih gaib dari golongan malaikat yang
lainnya, bahkan bisa mencabut nyawa malaikat yang
lain. Hebat yaa IJRA’ILL..
**Jan 24 Thu 12:11**
Dedi Misbah: ---end--**Jan 24 Thu 12:15**
HI Yoli PU: Utk apa malaikat itu dicabut nyawanya?
Utk nntinya mempertangungjwabkan perbuatannya
lalu dimasukkan ke neraka/surga jugakah?
**Jan 24 Thu 12:16**
HI Yoli PU: Kan isi neraka itu hanya jin dan manusia.
**Jan 24 Thu 12:16**
Dedi Misbah: Pada awal pembahasan sudah dijelaskan
Mbap:
“
Jadi, kalau kiamat ada beberapa dimensi yang aman
yaitu dimensi Allah SWT, surga dan neraka, dimensi
RUH”
**Jan 24 Thu 12:17**
Dedi Misbah: @KY: “Utk apa malaikat itu dicabut
nyawanya?”
Bagaimana jika jawabannya:
“Untuk mentaati ketetapan dari  ُهّللَاbahwa kullu
nafsin dzaiqotul maut”
**Jan 24 Thu 12:18**
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HI Yoli PU: Mungkin -imho imho imho- malaikat itu
berada pada dimensinya Allah SWT.

Apakah JIWA dari makhluk2 di atas itu sama atau
tidak?

**Jan 24 Thu 12:18**

Ataukah yang memiliki JIWA hanya manusia saja?

HI Yoli PU: Kalo surga nerakanya saja aman masa
penunggunya tidak aman.

**Jan 24 Thu 12:37**

**Jan 24 Thu 12:21**

HI Setiabudi: Tujuannya semesta mahluk diciptakan?

**Jan 24 Thu 12:40**
HI Yoli PU: Berarti malaikat juga akan “ditimbang” dan
HI Yoli PU: Yg memiliki jiwa hanya jin dan manusia.
dikenerakain ya kang Ded?
**Jan 24 Thu 12:42**
**Jan 24 Thu 12:23**
Dedi Misbah: @KY: apakah malaikat itu “hidup” abadi?
Dedi Misbah: Saya tidak menganalisa begitu Kang Yol
Ataukah mereka juga makhluk yang mengenal “titik
:D
akhir”?
Saya melihatnya bahwa semua makhluk itu akan
**Jan 24 Thu 12:47**
mengenal “mati” tanpa kecuali.
HI Yoli PU: Yg bisa “dibisiki” oleh ABRASS itu hanya
Nah malaikat ini kan makhluk juga, maka ia juga akan
jiwa. Bisakah ABRASS membisiki malaikat?
mengenal “mati”.
**Jan 24 Thu 12:48**
Karena Yang Awal dan Akhir hanya Sang Pencipta.
HI Yoli PU: @KDM..semua kita itu akan kembali
CMIIW
kepadaNya*bhs politik :D*
**Jan 24 Thu 12:26**
**Jan 24 Thu 13:06**
HI Yoli PU: Utk hal yg sama, apakah sapi (binatang
HI Setiabudi: Yg menjaga “kemurnian” jiwa apa?
mksdnya, atau makhluq yg sejenis) juga mengenal
**Jan 24 Thu 13:10**
“mati”?
**Jan 24 Thu 12:27**

HI Yoli PU: Mksdnya gmn KSB?

HI Yoli PU:*jd sieun salah ngomong nih*

**Jan 24 Thu 13:10**

**Jan 24 Thu 12:27**

Dedi Misbah: Peran “wayang” ada yg di posisi +, 0, -.

Dedi Misbah: Apakah kita mengenal “bangkai” sapi?

Masing2 dilakoni oleh manusia, malaikat dan jin.

Atau sapi yang baru “lahir”?

Mengapa malaikat tidak bisa dibisiki ABRASS:

Jika ada sapi yang baru “hidup”, saya pikir, maka akan
ada sapi yang “mati”

(1) Karena perannya berada di 0

*punten, ieu mah analisa 1%*

CMIIW

**Jan 24 Thu 12:30**

**Jan 24 Thu 13:15**

HI Yoli PU: Apakah sapi akan dimintai pertanggungjwban?

Dedi Misbah: Ralat: posisi - oleh ABRASS.

Nah kondisi “mati”nya sapi ini sama dengan kondisi
“mati”nya malaikat. Tanpa pertanggung-jwaban.
Mengapa? Krn mrk tidak punya Jiwa.

DRENTAGA: Cik baca deui geura ka luhur, ABRASS
mah golongan, disebut na oge kaum ABRASS.

(2) Malaikat mampu melihat keberadaan ABRASS

**Jan 24 Thu 13:17**

Jiwa inilah yg dimintai pertanggungjawaban.

**Jan 24 Thu 13:18**

**Jan 24 Thu 12:36**

DRENTAGA: Jadi lamun ngobrolkeun jiwa, itu mah
harus per individu

Dedi Misbah: Sepertinya harus “dirunut ulang” dari
dari awal Kang Yol..

**Jan 24 Thu 13:24**

DRENTAGA: pihak ABRASS, yaitu pihak lawan
ADHAMA. Sang Maha Pencipta selalu membuat
Manusia, jin, malaikat, sapi adalah makhluk. Karenanya segalanya berpasangan. ABRASS adalah akar kata
semuanya mengenal “mati”.
dari Ablas atau Ablasu yang berarti pembangkang,
sebutan umumnya adalah Iblis. Satu dari mereka itu
Pertanyaannya:
adalah mahluk api yang sangat jenius berdasarkan
Makhluk mengenal “mati”.
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golongannya. Begitu semua dikalahkan oleh ADHAMA
dalam segala hal, ABRASS mencoba mencari
kelemahan ADHAMA, dan dia melihat software yang
masih bisa disusupi virus.
**Jan 24 Thu 13:29**
HI Yoli PU: « Satu dari mereka itu adalah mahluk api
yang sangat jenius berdasarkan golongannya .»
Yang lainnya lagi dari mereka itu, darimana saja Kang?
**Jan 24 Thu 13:43**
DRENTAGA: Baca lagi geura dari awal

Jika terdapat penyakit dalam pembentukan pita janin
itu, menyebabkan pembentukan lapisan-lapisan janin
dan proses pertumbuhan janin akan gagal, hingga
perkembangan pembentukan pita janin merupakan
asas dalam pembentukan sel janin. Karena pita janin
merupakan pemegang semua pemekaran produksi sel,
dan yang dimaksud dengan pembentukan sel yaitu
tidak adanya pemekaran yang membentuk seluruh
anggota tubuh janin, hingga proses pembentukan janin
menjadi gagal.
Adapun pembentukan anggota tubuh janin dari
lapisan-lapisan janin terdiri dari:

**Jan 24 Thu 15:58**

1) Lapisan luar terdiri dari kulit, sistem saraf, saluran
HI Setiabudi: Manusia ABRASSUR atau kaum ABRASS pencernaan makanan dan prangkatnya. 2) Lapisan
ini sangat yakin bahwa mereka tidak akan mati dan bisa tengah terdiri dari hati, saluran darah, selaput jantung
dan selaput paru-paru. 3) Lapisan dalam mencakup
menghindari qiamat qubra. Makanya mereka banyak
seluruh anggota seperti seluruh perkakas tubuh, dan
yang boring lalu main-main dengan mahluk api jahat
kelenjar kelamin.
ini, karena ada juga mahluk api yang baik.
**Jan 24 Thu 16:07**

**Jan 24 Thu 16:25**

HI Setiabudi: Software yang bernama Jiwa itu
sudah diprogram 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 diprogram kan juga tentang
moral, dimana kita bisa membedakan benar atau salah
menurut tatanan Sang Maha Pencipta.

Dedi Misbah: Setelah minggu keempat pita janin
berhamburan dan bersembunyi di kawasan tulang ekor
janin lalu bersembunyi di dalam satuan yang tumbuh,
disebut juga “Ajbu Al-Janin”. Dan sungguh Rasulullah
SAW telah mengisyaratkan pada urgensi dan fungsi
tulang sulbi ini. sebagaimana yang tertuang dalam
sabdanya: “Semua bagian tubuh anak Adam akan
dimakan tanah kecuali tulang sulbi yang darinya ia
mulai diciptakan dan darinya dia akan dibangkitkan.”
(HR Bukhari, Nasa’i, Abu Dawud, Ibnu Majah dan
Ahmad)

**Jan 24 Thu 16:09**
HI Setiabudi: Punten Mbap buat konfirmasi, berarti
software Jiwa sudah diinstal di sejak masih di sulbi.
Sulbi sendiri sebenarnya apa Mbap? Nuhun
**Jan 24 Thu 16:24**
Dedi Misbah: Sunnah dan Sains: Tulang Sulbi
Oleh: DR Abdul Basith Jamal & DR Daliya Shadiq
Jamal
Setelah terjadinya proses penyuburan melalui
penyatuan air mani dengan indung telur di atas
pembuluh telur yang menjadi sel janin pertama, dan
unsur keturunan terus mengalami pengembangan di
dalam janin itu sebagai hasil dari pertemuan dua unsur
bapak dan ibu.
Dan pencampuran dua unsur tersebut akan membentuk
rentetan kehidupan yang sempurna bagi makhluk hidup
yang terjadi berdasarkan seluruh proses pertumbuhan,
percampuran janin dan proses kehidupan yang penting
bagi kehidupan setelah itu.
Lalu proses pertumbuhan janin dimulai dengan
pembentukan pita janin, yang terdiri dari lapisan luar
janin “okstodrm“ dan lapisan menengah “mizodrm”
dan lapisan dalam “ondodrm“, kemudian setelah itu
membentuk seluruh anggota tubuh janin.

Penjelasan di atas mengisyaratkan pada pentingnya
tulang sulbi terhadap pita janin dalam pembentukan
anggota tubuh janin, sebagaimana dalam sabda Nabi
tersebut “sebab itu manusia diciptakan”. Dan yang
tersisa dari pita yang membawa rentetan pembentukan
kehidupannya akan dibangkitkan pada hari kiamat,
sebagaimana dalam sabda Nabi SAW “dan sebab itu
pula manusia dibangkitkan”.
Sumber: http://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/
khazanah/12/01/13/lqgmr9-sunnah-dan-sains-tulangsulbi
**Jan 24 Thu 19:15**
HI Wilman Bogor ￼ : Apakah jiwa yg built in bs dihack
oleh software yg built up?
**Jan 24 Thu 19:20**
HI Wilman Bogor ￼ : Masa ciptaan ALLOH atau
kloningan ADHAMA bs dihack? Aapakah prinsip
dasarnya BISIKAN? BISIKAN seperti apa? Apakah
mungkin potensi NIPHA yg ditrigger?
**Jan 24 Thu 19:22**

Halaman 11

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

Dedi Misbah: Kang Wil, ini copas dari penjelasan
Mbap jam 13.24 di atas:
“pihak ABRASS, yaitu pihak lawan ADHAMA. 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 .”
**Jan 24 Thu 19:28**

**Jan 25 Fri 00:37**
Sodik #AteRa 27: Masih menyimak da
**Jan 25 Fri 03:08**
HI Yoli PU: Setuju KG., Operating System itu
merupakan RUH. Dia berupa program2 built in yg
tidak bisa kena virus. Tp bedanya dgn komputer, OS di
tubuh kita itu turut membangun, membesarkan dan
meregenerasi jasad-sel (Hardware). Apakah bisa di
Upgade?
Inilah yg membedakan satu makhluk dng makhluk
lainnya.

: Software ini berarti JIWA kan ya? RuhulLah (RUH Allah Swt) itu ada dmn-mn. Di semua
ciptaanNya. Kalo kita katakan makhluk Allah yg paling
**Jan 24 Thu 19:53**
kecil -sbg dasar penyusun makhluk besarnya- itu adalah
Sel dan Atom, maka Ruh itulah penggeraknya.
Ines Andrarini - KG: @All. Kalau saya memahami
uraian mbab artinya ABRASS mengakui lah bahwa
Apa yg membedakan manusia dgn batu? Yang
ADHAMA emang unggul segalanya dari makhluk lain
membedakan adalah OS-nya berbeda. OS yg berada
ciptaan Allah.
di manusia itu sdh yg paling canggih, ketika OS itu
diinstallkan pd 4 bulan masa kehamilan dia akan
Lalu dengan kecerdasannya ABRASS menemukan
meminta Software tambahan (Jiwa) yg diinstallkan di 7
ada celah untuk menghambat, mengurangi atau
bulan kehamilan.
menghilangkan keunggulan ADHAMA atau manusia
yang ternyata ada di software built in yg ada di JIWA
Berbeda dgn makhluk lainnya (selain jin dan manusia),
dengan menggunakan virus.
OSnya itu sdh cukup utk mengabdi (mengikuti
Yang mana virus ini dibuat ABRASS untuk memblokir aturanNya). Da memang pasti ngikut krn tidak ada
virus yg akan menempel.
software built in tadi yang merupakan kunci
keunggulan ADHAMA atau manusia.
**Jan 25 Fri 03:13**
HI Wilman Bogor ￼

----------

HI Yoli PU: Tp disisi lain, konsekwensi dr adanya
software (jiwa) adlh pertanggung-jawaban. Krn
software ini diberi potensi-kebebasan utk mengikuti
aturanNya atau tidak.

**Jan 25 Fri 00:09**

**Jan 25 Fri 03:18**

HI Setiabudi: Muhun Mbap

HI Yoli PU: Sdkt terlintas ketika Akang bilang bhw
malaikat diberi pengetahuan sdkt ttg masa depan. Itu
mungkin mrpkn bagian dri info2 yg diinstalkan ke OSnya. Cmiiw.

From Group: LSBD HI
Messages

**Jan 25 Fri 00:21**
HI Setiabudi: Punten Kang Gun, kalau pemahaman
saya sih Ruh dianalogikan seperti listrik yg digunakan
untuk menghidupkan & mematikan hardware.
Cuma kalau Ruh ada fasilitas RAQIM yg berisi semua
rekaman aktivitas Jiwa dan Jasmani setiap individu.
**Jan 25 Fri 00:32**

**Jan 25 Fri 03:23**
HI Yoli PU: Juga kalo kita lihat perilaku binatang
yg seolah-olah spt kita manusia: makan, bergerak,
berkembang-biak. Apa yg mmbedakannya dgn kita?,
apa beda makannya kucing dgn makannya kita? Yg
mmbedakannya adlh letak modulnya. Kucing di OS,
kita di Software (Jiwa), shg perbuatan kita “makan” itu
perlu pertanggungjawaban, kucing tidak.

Ines Andrarini - KG: @KSB. Hehehe justru bagus kita
saling mengungkapkan pemahaman kita atas uraianuraian mbab di topik ini. Setidaknya kita bisa saling
melengkapi pemahaman atas topik yg kita pelajari dan **Jan 25 Fri 05:58**
mbab juga jadi bisa melihat pemahaman kita sesuai
atau menyimpang dari yg mbab maksudkan. Hehehehe Ines Andrarini - KG: @KY. Alasan lain kenapa saya
berasumsi OS nya di RUH adalah uraian mbab tentang
besok lagi yah.. Asli tunduh
virus-virus yang dibuat ABRASS.
**Jan 25 Fri 00:37**
Dgn virusnya ABRASS mampu membuat kinerja
Adi Permana HI Kuningan: KG pura2
JIWA menjadi turun kapasitasnya. Kalau OS di JIWA
tunduh..™Ќîiîk·:::D Ќîiîk :D:::·Ќîiîk™
juga maka ada kemungkinan dengan virus atau cara
Halaman 12
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Ines Andrarini - KG: @KY. Great. Karena manusia di
lain ABRASS akan mampu menyabotase manusia
sepenuhnya. Dengan ditempatkannya OS di RUH maka seluruh alam semesta maka saya berasumsi virus ini
sangat halus dan ringan sekali sehingga bisa bebas
OS akan sangat aman.
melayang di daerah yg mengandung udara ataupun
Makanya saya berasumsi demikian
hampa udara.
**Jan 25 Fri 06:09**
**Jan 25 Fri 06:39**
HI Yoli PU: (y)
HI Yoli PU: Hmm..hampa udara juga.
**Jan 25 Fri 06:16**
Tdnya kalo nggak, sy mau menyimpulkan di bulan itu
Ines Andrarini - KG: @All. Mengenai OS ini (jika
nir-ELLEDZ. ;)
emang ada) tempatnya di RUH atau JIWA berkembang
**Jan 25 Fri 06:45**
dua asumsi. Ada yang berasumsi di RUH dan ada yang
berasumsi di JIWA. Jadi kita biarkan saja ini diluruskan Ines Andrarini - KG: @KY. Yang penasaran saya tuh
apakah virus ELLEDZ ini langsung menginfeksi JIWA
mbab nanti.
atau dia hanya melakukan sabotase di organ dan sistem
Sekarang gimana kalo kita masuk ke diskusi berikutnya
kimia tubuh untuk menyabotase JIWA?
untuk memahami uraian-uraian yg sudah mbab
**Jan 25 Fri 06:46**
sampaikan.
**Jan 25 Fri 06:16**
HI Yoli PU: @KG, saya kepikiran gmn caranya supaya
dalam berpikir atau memikirkan ttg ke-tauhidan itu
tidak diganggu ELLEDZ.
**Jan 25 Fri 06:19**
Ines Andrarini - KG: @KY. Setuju. Nah gimana kalo
Topik berikutnya saya usul kita coba menganalisa cara
kerja virus ELLEDZ ini dimanusia?
**Jan 25 Fri 06:19**
HI Yoli PU: Mungkin salah satu clue nya itu adlh kita
hrs meng-isolasi diri dari Udara.
**Jan 25 Fri 06:24**

HI Yoli PU: Sy nangkepnya spt ada “simbiosis
mutualisme”. Saling mndptkan kesenangan.
**Jan 25 Fri 06:48**
Ines Andrarini - KG: @KY. Contoh misalnya virus ini
menyabotase sistem syaraf di otak yang berhubungan
dengan proses mengingat.
**Jan 25 Fri 06:53**
HI Yoli PU: @KG. Jd dia ini masuk lwt udara yg kita
hisap atau dr seluruh setiap mili permukaan tubuh kita
(secara kita “tercelup” di dlm udara)?
**Jan 25 Fri 07:21**
Ines Andrarini - KG: @KY. Ini yang belum jelas.
Jika virus ini juga bisa masuk ke tubuh melalui kulit
(absorption) berarti bener-bener canggih ni virus.

Ines Andrarini - KG: @KY. Coba kita telusuri dari cara
kerjanya dulu, yaitu dari proses dan teknis bagaimana
virus ini masuk ke manusia sampai bagaimana virus ini **Jan 25 Fri 07:21**
mampu menyabotase JIWA.
HI Budi dosen Hukum ijin UNSUR Cjr: Kl virus ini
hanya menginfeksi dimensi manusia saja?
**Jan 25 Fri 06:24**
HI Yoli PU: Sip KG. Apakah dia terselip diantara
(molekul) O2 atau diluar itu?
**Jan 25 Fri 06:34**
Ines Andrarini - KG: @KY. Mbab menyampaikan
bahwa virus ELLEDZ menyebar melalui udara yg kita
hirup hingga bisa masuk ke tubuh kita.

apakah dimensi jin juga kena sasaran dr virus ini?
**Jan 25 Fri 07:22**
HI Yoli PU: Dan juga di hampa udara.
Tdnya kalo di hampaudara tidak berlaku, akan bnyk hal
yg klop..

**Jan 25 Fri 07:23**
Adan dua kemungkinan saya melihatnya KY. Pertama
virus ini sangat ringan sehingga bisa melayang di udara. HI Yoli PU: Nah itu juga benar k’BudiM. Kalo hanya di
Dan yang kedua virus ini menempel di zat-zat yg ada di udara manusia saja, gol.Jin tidak terkena dampaknya.
Pdhl kenyataannya mrk juga kena.
udara.
**Jan 25 Fri 06:34**

**Jan 25 Fri 07:25**

HI Yoli PU: Se-dimensi dgn udara atau lbh ghaib
(halus) lg ya?

HI Yoli PU: =-? .. Dr fakta : ada jin baik dan kafir.
**Jan 25 Fri 07:28**

**Jan 25 Fri 06:39**

Halaman 13

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

Ines Andrarini - KG: @KY. Analisa sementara saya dari Ines Andrarini - KG: @KY. Saya menduga memorimemori yang menyenangkan ditumpuk di atas memoriuraian mbab sampai saat ini. Saya berasumsi virus ini
memori built in dan memori semasa dalam kandungan.
hanya bekerja di bagian JASAD atau hardware.
Lalu bagaimana virus ELLEDZ ini mampu memblock
ingatan terutama ingatan saat kita dalam kandungan
adalah dengan merusak/memblock system syaraf
tertentu di otak yang digunakan untuk mengakses
segment tertentu memori yang ada di JIWA.

**Jan 25 Fri 07:46**

**Jan 25 Fri 07:32**

Dibandingkan dgn virus buatan ABRASS apakah ada
unsur di JIWA (kebocoran2) itu yg memang gampang
dipengaruhi oleh pihak luar,

HI Yoli PU: @KG.. Kemampuan akselerasi 2,5% itu kan
bkn saja bisa merasakan dunia kasar (jasad) saja, tp
bnyk hal.

Sebentar KG, rada binun niy, memori yg ada di jasad itu
Gimana menurut KY? Kita coba explore virus ELLEDZ
sama dng memori jiwa kan?
ini dulu deh.
**Jan 25 Fri 07:47**
**Jan 25 Fri 07:28**
HI Budi dosen Hukum ijin UNSUR Cjr: Maaf akang2
HI Budi dosen Hukum ijin UNSUR Cjr: Kembali
dr kmaren ada pertanyaan yg selalu menggelitik
menyimak...
dimasyarakat, mungkin tdk secara langsung
berhubungan dgn virus itu. Namun bicara ttg rapuhnya
**Jan 25 Fri 07:31**
manusia 2,5% bahwa org yg diguna2 atau punya
Ines Andrarini - KG: @All. Scope nya manusia dulu deh
khadam tertentu dapat merubah karakter org itu.
virus ELLEDZ ini.
Misal yg diguna2 bisa dibuat jd linglung, males, bahkan
**Jan 25 Fri 07:31**
sampe lupa segalanya..
HI Budi dosen Hukum ijin UNSUR Cjr: Maaf Kang,
Yg sengaja pake khadam jadi rajin, penurut dll.
maksudku.. Jika memang menginfeksi dimensi lainnya
Seolah manusia 2,5% mudah diprogram dan rapuh.
berarti karakter virus itu benar2 halus.
Adi Permana HI Kuningan: Menyimak dl..
**Jan 25 Fri 07:37**
Ines Andrarini - KG: @KY. Alasan lain kenapa saya
berasumsi bahwa virus ELLEDZ ini hanya bekerja di
JASAD adalah uraian Mbab bahwa dgn kemampuan
akselerasi sel mythocondria 2.5% kita mampu
mengatasi virus ELLEDZ ini.
Dari sini asumsi saya bermula. Karena akselerasi sel
mythocondria bekerja di JASAD.
**Jan 25 Fri 07:37**
HI Yoli PU: Sebetulnya -imho- dgn memasuka objek
perhatiannya pd makhluk yg ber-jiwa akan lbh akurat
k’Gun. Tp gpp lah manusia dulu.
*ttg cara membloknya*

Lalu sama ga cara kerjanya virus ABRASS dgn org yg
diguna2 yg dilakukan oleh sesuatu dr dimensi lain?
Maaf kang kl ada sedikit menyimpang..
Analisa 2%...
**Jan 25 Fri 07:54**
Ines Andrarini - KG: @KY. Penyimpan memori di
manusia itu sejauh yg sudah diuraikan mbab ada di
RUH, ada di JIWA dan ada di JASAD.
Yang di RUH namanya RAQIM. Yang di JIWA yang kita
bicarakan ini yaitu memori yg biasa kita pakai dalam
kegiatan sehari-hari. Dan memori juga terrekam di
jasad kita.

Ini yg saya pahami sejauh ini.
Tersurat kmrn itu menutupinya dgn memberi memori2
**Jan 25 Fri 07:59**
kesenangan baru yg didpt dr panca indra.
**Jan 25 Fri 07:44**
Ines Andrarini - KG: @KY. Nah itu juga menguatkan
dugaan saya bahwa virus ELLEDZ beroperasi di
JASAD. Artinya virus ini juga mampu mengatur teknis
penyimpanan memori di JIWA.
Yang terbayang oleh saya dengan cara sedemikian rupa
virus ELLEDZ juga mampu mengatur di segment/
sector mana sebuah memori disimpan.
**Jan 25 Fri 07:46**

Halaman 14

HI Yoli PU: Yg di Ruh saya paham, yg di jiwa oke juga,
tp yg di jasad? Apakah tidak mungkin bhw konten
memori (aktif) itu adanya di jiwa, tp disimpannya di
“loncatan listrik antara akson-dendrit (jasad)”?
@KBudiM.., sy juga menilainya virus itu jauh lbh halus
ketimbang guna2 etc.
**Jan 25 Fri 08:13**
Ines Andrarini - KG: @K’Yoli. Ingat bangsa URLNA?
Jasadnya dah gak ada tapi punya memori aktif.
Makanya saya berpikir memori aktif justru adanya
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di jiwa. Otak dan system syaraf otak hanya system
hardware untuk mengakses memori.

**Jan 25 Fri 08:39**

Jadi memori (aktif) itu sejatinya hanya di jiwa saja
kan? Kalau begitu, si virus ini bekerjanya akan lgsg
ke situ. Dia tidak akan merusak sistem saraf (mis.
Menumbuhkan kanker-organ baru disekitar sistem
saraf), tpi lgsg menutupi konten memori yg sdh ada.

HI Ichal Kalimantan: Benar K’Yol

HI Ichal Kalimantan: Fungsinya sama-sama menutupi/
menyegel, KLAD menutupi/menyegel kemampuan
**Jan 25 Fri 08:16**
seseorang sedangkan ELLEDZ menutupi/menyegel
Ines Andrarini - KG:*mengakses memori yg ada di jiwa.
pengetahuan program Sang Pencipta
**Jan 25 Fri 08:20**
**Jan 25 Fri 08:41**
HI Yoli PU: Setuju Kang., bagi Bangsa URLNA jasadnya
HI Yoli PU: Betul k’Ichal. Tp pd dimensi yg berbeda.
itu bukan tidak ada, tp berbentuk energi. Energi yg
KLAD itu fisik. ELLEDZ itu jauh lbh halus dr Jin.
mempunyai jiwa. Dan energi yg disusun oleh energi
**Jan 25 Fri 08:43**
dasar juga (RUH)..

*sdkt cttn* tp hal itu terjadi (virus itu akan terserap)
jikalau memang kitanya sendiri mau utk ditempel.
(Sesusai kondisi kimia tubuh)
**Jan 25 Fri 08:32**

**Jan 25 Fri 08:47**
HI Ichal Kalimantan: Kalau cara menghancurkan segel/
KLAD harus berlatih/dilatih kemampuan fisiknya
dengan teknik2 tertentu, kalau cara menghancurkan
virus ELLEDZ harus banyak2 berfikir dan memahami
tentang alam semesta dan sekitarnya (cmiiw)
**Jan 25 Fri 08:53**

Ines Andrarini - KG: @All. Semua sepakat bahwa virus
Adi Permana HI Kuningan: Untuk virus itu
ELLEDZ bekerja di JASAD?
sendiri,kemungkinan dia memang merusak system
syaraf atau apapun itu..maksudnya secara fisik..jadi kita **Jan 25 Fri 08:53**
susah mengakses memory yg ada di jiwa ini..
Adi Permana HI Kuningan: Sepakat lah..dr awal
bekerjanya sudah berhubungan dengan bentuk fisik..
**Jan 25 Fri 08:36**
udara..darah..kimia tubuh..
Ines Andrarini - KG: @KY. Tadinya sy juga berasumsi
bahwa virus ELLEDZ ini langsung menginfeksi JIWA. **Jan 25 Fri 08:57**
Tetap KD juga menjelaskan bahwa memori built in
Ines Andrarini - KG: @All. Kalau sepakat kita analisa
yang ada di JIWA tidak akan pernah bisa di rusak.
lebih dalam. Bagian mana saja di system otak yg

Dari sini sy berpikir asumsi sy bahwa virus ELLEDZ ini ‘dikerjain’ si virus ELLEDZ ini? Mangga
direct nyerang JIWA gugur. Karena kalo ABRASS bisa **Jan 25 Fri 08:59**
mengakses langsung JIWA berarti ABRASS juga akan
Adi Permana HI Kuningan: Punten dikantun heula (pas
mampu merusak memori built in.
bagian hese,kabur,hehe)..aya damelen heula.
**Jan 25 Fri 08:36**
**Jan 25 Fri 09:11**
Adi Permana HI Kuningan: Analisa KG bahwa memory
Ines Andrarini - KG: @All. Googling yah gimana cara
aktif salah satunya ada di jiwa,saya melihat dr ketika
kerja system memori di otak. Karena ini saya duga
Allah bertanya ke jiwa ttg apa2 yg dilakukan semasa
hidup..termasuk itu yg di atas disebutin,virus itu hanya terkait dengan keterangan mbab untuk bisa mengakses
built in memory maka kita disuruh nyalurin ke kepala
bs menutup,tp tidak bisa merusak..
terutama bagian ubun-ubun. Ada apa disana? Ayoo kita
**Jan 25 Fri 08:38**
explore
HI Ichal Kalimantan: Mungkin bisa diibaratkan virus
**Jan 25 Fri 09:11**
ELLEDZ ini sama dengan KLAD
Ines Andrarini - KG: @KDM. Ditunggu referensi ilmiah
**Jan 25 Fri 08:39**
na buat rujukan sementara.
HI Yoli PU: Tidak dirusak Kang. Tp memori2 ttg
**Jan 25 Fri 09:11**
ketauhidan, ilmu pengetahuan, dsb itu ditimbunditutupi dgn memori2 baru dari pengalaman2 baru yg HI Ichal Kalimantan: Amigdala, kalau Amigdala tdk
dipasang KLAD kira2 bisa dipasang virus ELLEDZ
didapat dr panca indra.
nggak ya ?
Hemat saya: mulai dr pandangan mata, merasakan
**Jan 25 Fri 09:16**
dingin-panas (mis.wkt ngompol), merasakan desir
angin, suara2 yg terdengar, dsb, itu berpotensi menutupi
memori2 tsb.
Halaman 15

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

Ines Andrarini - KG: @K’Ichal. Minta ke KDM log
semua diskusi di sini dari awal. Baca lagi.

Dedi Misbah: Mbap 13 Januari jam 19.18:

** Jan 25 Fri 09:58**

2 Wahyu
3 Lauhul Mahfudz.
4 Glosarium Novel Arkhytirema, Buku Kedua Jilid 1.

Ketika Rasulullah SAW pertama kali mendapatkan
Amigdala tidak ada KLAD.
wahyu berupa IQRA atau BACA, beliau langsung
mengamalkannya dulu dengan membaca semuanya
**Jan 25 Fri 09:18**
kalimat A’LA2 itu. Tidak di encode dulu dengan
HI Ichal Kalimantan: Muhun kang
otaknya, tapi men-download-nya secara keseluruhan.
Kemudian secara perlahan-lahan, mulailah dengan
**Jan 25 Fri 09:21**
membaca alam dan semua yang ada di sekitarnya
HI Ichal Kalimantan: maksudnya walau di Amigdala
secara penuh dan tenang. Dari sana mulailah dipahami
tdk ada KLAD, tapi kira2 apa mungkin bisa dipasangi
berbagai macam pesan dan rahasia alam semesta yang
virus ELLEDZ di Amigdala ?
sebetulnya menyimpan berbagai macam informasi
hebat. Oleh sebab itu, pertama kali yang diajarkan
**Jan 25 Fri 09:23**
pada para sahabat adalah memperhatikan semua
Ines Andrarini - KG: Hihihihihihi
yang ada di sekitarnya secara keseluruhan pula, dan
berujung kepada siapakah yang menciptakannya.
**Jan 25 Fri 09:37**
Secara perlahan pula, dimasukkan ke alam bawah
Ines Andrarini - KG: @K’Ichal. Secara teknis menurut
sadar para sahabat tentang keberadaan Sang Maha
saya memungkinkan lah. Hanya informasi yg kita dapat
Pencipta ini. Kebesarannya, dan keluarbiasaannya,
virus ELLEDZ ini kan sementara berfungsi memblokir
dimana disampaikan juga bahwa kita lebih kecil dari
akses ke memory dan mengatur tata letak memori yang
debu di alam semesta ini. Belum ada suruhan shalat
baru.
disana, karena semua berawal dari inti pelajaran dulu.
Korelasinya belum dapat neh?
Shalat itu adalah teknik yang harus diajarkan sebagai
simbol agar kita mau menjadi manusia tauhid. Sekarang
**Jan 25 Fri 09:37**
konspirasi mengajarkan pahala yang dikejar, itu
Dedi Misbah: @KG: punten tadi lagi notok, ini lagi
adalah konspirasi. Shalat sendiri adalah lambang dari
nunggu mau notok facial.
penyerahan diri secara total pada Sang Maha Pencipta.
Jadi Rasulullah SAW pertama kali mengajarkan adalah
Sebentar ya Kang :)
dengan membaca secara keseluruhan, atau berpikir
**Jan 25 Fri 09:47**
hollographic.
Dedi Misbah: Copas catatan Mang Jejep Jack Napier
**Jan 25 Fri 10:20**
saat Saresehan Anak tgl 2 Oktober 2011:
herni sri nurbayanti: @KG: ramadhan lalu mbap
EPILOG SEMINAR TTG ANAK..SY NEMENIN KDZ
ngasih pe-er di sini utk mengenali & mempelajari
KELUAR RUANGAN YG LGI NERAPI BAYI..SY
marah. Mungkin bisa dari situ, krn munculnya emosi
NANYA : “ KANG..KUMAHA PROSES SI BHALLA21
dr pikiran kita sndr. Waktu itu saya ngerjain pe-ernya
MAKAN OTAK BAYI TEH??..AYA UNSUR PENTING di jalan, krn org mudah emosi di jalan hehe:D Studi
KITU DINA OTAK BAYI??....KDZ : “ O IYAH
kasus 1 naek ojek ditabrak, yg nabrak ma yg ditabrak
LAH...PAN DINA OTAK BNYK AKSELERATOR2
berantem & saya pelajari mereka. Studi kasus 2, saya
MITOKONDRIA...TAH ETA TEH DIPAKE JANG
dng 2 org lain lagi nyebrang ditabrak, dan mempelajari
NGIKIS KLAD MANEHNA TAPI DA TEU MAX
emosi yg nabrak, ditabrak dan teman2nya orang yg
HASILNA....
ditabrak (pd emosi semua, lieur). Kalau lg emosi mmg
spt tertutup, tapi prosesnya itu cepat sekali. Wkt itu
**Jan 25 Fri 09:51**
bisa mengobservasi krn sayanya lg bs tenang ga emosi
Dedi Misbah: 22 Juni 2011 jam 17.00
(tumben:p). Penyebabnya spt yg dijelaskan mbap di
Mbap:
buku2nya, ketakutan, untung-rugi, yg enak2, harga diri,
Jangan anggap enteng otak kita, 2,5 persen atau kurang dll. Mungkin kuncinya adl sistem feeding/input infonya.
After all, we are what we think:) Detail cara kerja
dari itu juga sudah cukup untuk memancarkan sinyal
organnya blm googling. PR baru yah? @KY: nambahin
dan ditangkap oleh alam. Sinyal apapun, termasuk
3
sinyal omes alias otak mesum, jadi hati-hati pisan tah. aja, utk akses ke ALLAMUDZ , kata kuncinya harus
dilakukan oleh orang2 yg terpilih dlm artian memiliki
**Jan 25 Fri 09:56**
aktivitas otak sedikit berbeda (glos 2B4).
Ines Andrarini - KG: Huahahahahahahaha saha nu
**Jan 25 Fri 10:24**
omes yeuh?

1 Bhallamin, raja jahat Atlantis.
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herni sri nurbayanti: Dan mungkin terkait dng apa yg
dibilang kg budi, utk mempertanyakan/memeriksa
setiap input yg masuk ke otak kita.
**Jan 25 Fri 10:51**
Dedi Misbah: Sistem Memori Otak
(1) Register Penginderaan
Pemrosesan informasi yang terjadi dalam otak manusia
adalah melalui beberapa komponen. Komponen yang
pertama dari sistem memori yang dilalui informasi
adalah register penginderaan. Register penginderaan
ini berfungsi untuk menampung sejumlah informasi
dari indera seperti penglihatan, pendengaran, peraba,
pembau dan pengecap. Informasi yang ditampung
mempunyai kapasitas yang besar dan disimpan dalam
waktu yang sangat singkat, tidak lebih dari dua detik.
Dalam waktu singkat tersebut jika tidak mendapatkan
suatu proses terhadap informasi yang ditampung maka
informasi tersebut biasanya akan hilang

jangka pendek mempunyai kapasitas yang terbatas
yaitu 5 sampai 9 bits informasi (Miller,1956 dalam Nur
dkk,1998:9) yaitu hanya bisa berpikir antara 5 sampai 9
hal yang berbeda dalam satu waktu tertentu.
**Jan 25 Fri 10:53**
Dedi Misbah: (3) Memori Jangka Panjang
Memori jangka panjang merupakan bagian dari sistem
memori tempat menyimpan informasi untuk periode
waktu yang panjang. Memori jangka panjang memiliki
kapasitas yang sangat besar tempat menyimpan memori
dengan jangka yang sangat panjang. Banyak ahli yakin
bahwa informasi yang terdapat dalam memori jangka
panjang tidak pernah dilupakan, kemungkinan hanya
sekedar kehilangan kemampuan untuk menemukan
kembali informasi yang tersimpan di dalam memori
kita.

Tulvin,1972,1985 (dalam Nur dkk,1998:13) menyatakan
bahwa para ahli membagi memori jangka panjang
menjadi tiga bagian yaitu: memori episodik, memori
Keberadaan register penginderaan mempunyai dua
semantik dan memori prosedural. Memori episodik
implikasi yang penting dalam pendidikan. Pertama,
adalah memori tentang pengalaman pribadi, suatu
orang harus menaruh perhatian pada suatu informasi
gambaran mental tentang sesuatu yang dilihat atau
bila informasi itu harus diingat. Kedua, seseorang
didengar. Memori semantik adalah memori jangka
memerlukan waktu untuk membawa semua informasi
panjang yang berisi fakta-fakta dan generalisasi
yang dilihat dalam waktu singkat masuk ke dalam
informasi yang diketahui misalnya konsep, prinsip
kesadaran (Nur dkk,1998:3).Misalnya apabila siswa
atau aturan dan bagaimana menggunakannya dan
dijejali dengan terlalu banyak informasi pada suatu
keterampilan pemecahan masalah dan strategi belajar.
waktu dan tidak diberi tahu aspek informasi mana yang
Memori prosedural mengacu pada “mengetahui
harus diperhatikan, maka mereka akan mengalami
bagaimana” (“knowing how”) sebagai lawan dari
kesulitan dalam mempelajari semua informasi tersebut.
“mengetahui apa” (“knowing that”) (Syswester,1985
**Jan 25 Fri 10:51**
dalam Nur dkk,1998:13)
Dedi Misbah: (2) Memori Jangka Pendek

**Jan 25 Fri 10:53**

Informasi yang dipersepsi seseorang dan mendapatkan
perhatian ditransfer ke komponen kedua dari sistem
memori yaitu memori jangka pendek. Menurut Slavin
(dalam Nur dkk,1998:8) dijelaskan bahwa “memori
jangka pendek adalah sistem penyimpanan yang dapat
menyimpan informasi dalam jumlah yang terbatas
hanya dalam beberapa detik”. Biasanya memori ini
menyimpan informasi yang terkini yang sedang
dipikirkan.

Dedi Misbah: Memori episodik, semantik dan
prosedural berbeda dalam hal cara kerjanya dalam
menyimpan dan mengorganisasikan informasi.
Informasi dalam memori episodik disimpan dalam
bentuk gambaran (bayangan) yang diorganisasikan
berdasarkan pada kapan dan di mana peristiwaperistiwa terjadi. Informasi dalam memori semantik
diorganisasi dalam bentuk jaringan hubungan ide.
Sedangkan informasi dalam memori prosedural
disimpan sebagai pasangan-pasangan stimulusSatu cara untuk menyimpan informasi ke dalam
response yang kompleks (Oakley,1981 dalam Nur
memori jangka pendek adalah memikirkan tentang
informasi itu atau mengucapkannya berkali-kali. Proses dkk,1998:14)
mempertahankan suatu informasi dalam memori
---end--jangka pendek dengan cara mengulang-ulang disebut
**Jan 25 Fri 11:06**
menghafal (rehearsal). Menghafal sangat penting
dalam belajar, karena semakin lama suatu butir tinggal Ines Andrarini - KG: @KDM. Ada info yg meneliti
sampai detail organ di otaknya? Tentang proses
di dalam memori jangka pendek, semakin besar
kesempatan butir itu akan ditransfer ke memori jangka mengingat ini?
panjang. Tanpa pengulangan kemungkinan butir itu
**Jan 25 Fri 13:00**
tidak akan tinggal di memori jangka pendek lebih
HI Asep Budi  ￼┃+6281371723705: Jadi dokter ahli
dari sekitar 30 detik maka informasi itu dapat hilang
syaraf
akibat desakan informasi lainnya, karena memori
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**Jan 25 Fri 13:00**

Jiwa dianalogikan sebagai software

HI Asep Budi  ￼┃+6281371723705: :)

Akal dianalogikan sebagai processor

**Jan 25 Fri 13:09**

Jasad dianalogikan sebagai hardware/casing

Adi Permana HI Kuningan: Paket  KG kayaknya abiz
neh..

Ruh dianalogikan sebagai listrik/power supply

**Jan 25 Fri 13:12**
Dedi Misbah: Dalam buku Marilee Sprenger yang
berjudul: Learning and memory: The Brain in Action
(1999).
Otak manusia itu merupakan organ yang
mengagumkan yang tersusun atas banyak sel, tetapi sel
otak berbeda dari sel-sel yang lain. Neuron dan glial
cells merupakan dua tipe sel otak. Dua sel ini dianggap
paling berperan dalam pembelajaran.
Neuron secara sederhana berarti “nerve cell”(sel
syaraf). Sampai saat ini, dipercaya bahwa otak tidak
bisa meregenerasi neuron yang baru. Sebuah neuron
memiliki 3 bagian dasar: sel body, dendrit, dan axon.
Jika neuron harus mengirim pesan ke neuron yang lain,
pesan tersebut dikirim melalui axon. Ketika neuron
mengirim pesan lewat axon untuk berkomunikasi
dengan neuron yang lain, pesan tersebut sebenarnya
tidak pernah menyentuh neuron yang lain. Pesan ini
harus pergi dari axon pengirim neuron ke dendrite
penerima neuron dengan cara “berenang” melalui
sebuah ruang yang disebut synapse. Saat neuron
terhubung, otak mengembangkan dendrite-dendrite
dan memperkuat synapse-synapse.
Tipe kedua dari sel otak adalah sel glial, merupakan
awal yang berhak mendapat perhatian. Sel-sel glial
mendidik sel-sel untuk neuron. Glial berarti “glue
(lem)” dan ilmuwan neuro memiliki alasan-alasan yang
bagus untuk nama ini. Sel-sel glial memberikan peran
pertama dalam migrasi neuron selama perkembangan
otak janin. Serabut-serabut mereka beraksi layaknya
tali untuk neuron-neuron untuk menahan saat mereka
membuat jalan melewati otak (Kunzig, 1998).
Sel-sel glial memberi makan dan melakukan pekerjaan
rumah untuk neuron, hampir menempelkan diri
mereka ke neuron untuk tetap membuat mereka subur.
Semakin sering otak menggunakan neuron-neuron,
maka semakin banyak sel glial yang dibutuhkan.
Tidak seperti neuron di banyak area otak, sel-sel glial
bisa bereproduksi, jadi kita bisa memiliki sebanyak
apa yang otak butuhkan. Komunikasi tetap cepat dan
mudah karena sel-sel glial ini bekerja dan mendidik
neuron-neuron.

**Jan 25 Fri 13:56**
HI Setiabudi: Jadi Ruh bukan software karena fungsinya
sebagai pemberi tenaga bagi 3 elemen yg lain

3. Ruh, Jiwa, Raqim, Raqib,
dan Atid
1. Ruh terjaga kemurniannya karena
merupakan bagian Dzat Alloh SWT.
Didalamnya terdapat RAQIM.
2. Yang ditanya di akhirat adalah Ruh,
bukan Jiwa.
3. RAQIM merekam perjalanan hidup
manusia.
4. Jika rekaman kebaikan disimpan di
folder RAQIB dan rekaman kejahatan
disimpan folder ATID.

**Jan 25 Fri 14:00**

HI Setiabudi: Ruh terjaga kemurniannya karena
merupakan bagian Dzat Alloh SWT.
Ruh ditanya pada saat hisab karena tersimpan RAQIM
di dalamnya.
Sedangkan yg dimintai pertanggungjawabannya adalah
Jiwa sebagai software.
Karena Jiwa (sebagai software) yg menjalankan setiap
individu manusia.
**Jan 25 Fri 14:03**
HI Setiabudi: Software bernama Jiwa ini adalah OS
(operating system) yg sangat lengkap & tinggi featurenya.
Jadi Jiwa itu OS.
Ruh hanya sebagai sumber energi hidup yg di dalam
selnya ada RAQIM
**Jan 25 Fri 14:04**
Adi Permana HI Kuningan: Kang Setiabudi..yg ini
adalah memang merupakan diskusi panjang lebar..dr
sebelum2nya..hehe..kita berlatih mengexplore analisa
kita ttg ruh dan jiwa yg dianalogikan pada OS maupun
software..
**Jan 25 Fri 14:04**
Adi Permana HI Kuningan: Ini ada catatan KG di atas:

**Jan 25 Fri 13:55**

**Jan 25 Fri 14:04**

HI Setiabudi: Punten sepanjang yg saya pahami dari
penjelasan Mbap sebelumnya:

Adi Permana HI Kuningan: @All. Mengenai OS ini (jika
emang ada) tempatnya di RUH atau JIWA berkembang
dua asumsi. Ada yang berasumsi di RUH dan ada yang
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berasumsi di JIWA. Jadi kita biarkan saja ini diluruskan Agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan:
mbab nanti.
“sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah
terhadap ini”
**Jan 25 Fri 14:07**
**Jan 25 Fri 14:21**
HI Setiabudi: Copas penjelasan Mbap:
HI Setiabudi: Jadi nyambung dengan penjelasan Mbap
Software yang bernama Jiwa itu sudah di program
selanjutnya:
untuk ber-Tuhan-kan Alloh SWT. Pengertian ditanya
disana adalah sebetulnya sudah diprogram kan oleh
**Jan 25 Fri 14:22**
Sang Maha Pencipta. Tapi program itu juga lengkap,
HI Jody: Setelah membaca lagi dari atas diskusi ini
disana di program kan juga tentang moral, dimana kita
sambil kembali melihat catatan yg Mbap berikan secara
bisa membedakan benar atau salah menurut tatanan
keseluruhan ttg JIWA dan Virus ELLEDZ ini...saya
Sang Maha Pencipta. Tapi itu baru software yang
tetap sependapat dgn K’Setia Budi
sebetulnya Operating System atau OS nya sudah sangat
**Jan 25 Fri 14:24**
tinggi, tinggal hardware nya saja, apakah memenuhi
syarat atau tidak.
HI Setiabudi: Jadi.Jangan berlagak pilon kalau.Nanti
**Jan 25 Fri 14:09**
HI Yoli PU: Hmm..8-| iya..ada perbedaan sdkt di
pemahaman KSB. Boleh nanya?
**Jan 25 Fri 14:12**

terbukti kita membiarkan virus masuk ke dalam
program ,karena.Biasanya kalau virus bisa.Masuk,
kesalahan adalah dari kita yang membiarkan program
lain yang ngaco-ngaco masuk., karena tertarik pada
janji-janji program itu.

HI Setiabudi: Punten kalau ini mah bukan asumsi saya, **Jan 25 Fri 14:25**
cuma dari penjelasan yg ada sebelumnya OS = Jiwa
HI Jody: JASAD-Hardware...JIWA-O.S/Software yg
sedangkan penjelasan Mbap tentang Ruh adalah sbb:
didlmnya mencakup software2 aplikasi TAURI-MoralMengapa RUH akan mengucapkan yang benar saja,
Tatanan Benar dan Salah menurut Tatanan Sang
karena tidak terpengaruh, dan yang ditanya adalah
Pencipta...RUH-Energy/power supplay yg memiliki
RUH, karena memiliki RAQIM juga di dalam sel
fasilitas RAQIM
energynya.
**Jan 25 Fri 14:26**
RAQIM yang ada di RUH itu akan memproyeksikan
HI Yoli PU: Siip..jadi ada pembanding. Mantap \=D/
kembali apapun yang direkam selama orang itu hidup.
---**Jan 25 Fri 14:16**
Kalo di dunia komputer ada dibedakan antara software
HI Setiabudi: Ini jelas, kenapa yang ditanya adalah
dgn OS gak? Misalnya “software MS Words” dgn “OS
JIWA, bukannya RUH. Karena RUH itu adalah energy
Windows”?
atau baterai yang dilengkapi dengan RAQIM dan dzat
yang merupakan bagian dari dzat Sang Maha Pencipta. **Jan 25 Fri 14:27**
RUH adalah bagian dari Allah SWT, jadi tidak perlu
Adi Permana HI Kuningan: KG jigana habis paket..
ditanya apa-apa, yang harus ditanya adalah JIWA, yang hehe..ini memang diskusi saja dr penjelasan mbap..
berarti itu.Adalah.Progrram dari software yang akan
jadi memang pasti ada beda analisa/pendapat..seperti
ditanamkan ke dalam hardware.
halnya saya juga lebih cenderung ke jiwa sebagai OS..
**Jan 25 Fri 14:20**

**Jan 25 Fri 14:27**

HI Jody: @ K’Gun : punten Kang br sempat muncul lg
dr semlm,biasa kl udah Juragan Kecil terbangun mah
susah nyentuh  X_X

HI Jody: Fasilitas RAQIM ini lah yg kelak akan
menggerakkan JIWA “mempertontonkan” semua yg
kita lakukan semasa hidup di dunia pd saatnya nanti

**Jan 25 Fri 14:21**

**Jan 25 Fri 14:29**

HI Setiabudi: Mengenai copas Ruh di atas adalah
penjelasan Mbap dari QS 7:172:
Dan, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anakanak Adam dari sulbi mereka dan Alloh mengambil
kesaksian terhadap JIWA mereka: “Bukankah Aku ini
Tuhanmu?”

HI Jody: @ K’Yoli : semalam saya msh mencoba
menganalogikannya dgn sebuah perangkat komputer
ataupun Smartphone ataupun apa saja yg buatan
manusia...masalahnya ternyata sepertinya ngga bisa
dianalogikan secara penuh krn Manusia itu lebih
canggih dr perangkat apapun ciptaan manusia

Mereka menjawab “Betul, kami menjadi saksi”

**Jan 25 Fri 14:30**
HI Setiabudi: Beda Kang Yol.
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OS itu software yang menjadi basis software2 lainnya
yang diinstal di dalamnya.
Listrik/baterai yg digunakan untuk menyalakan
komputer juga kan gak perlu diinstal.
Cukup “dialirkan” ke dalam hardware.
Nanti hardware yg akan memanggil OS untuk
menjalankan semua fungsi komputer secara
menyeluruh

**Jan 25 Fri 14:36**
HI Jody: Nah itu K’Bud...cuma mgkn kl dianalogikan
dgn Hard Disc nantinya malah jadi bagian Hardware...
padahal itu adalah fasilitas yg dimiliki sang Power
Supplay...kalo sdh begini masihkah kita akan
menganalogikan secara penuh dgn sebuah pernagkat
bernama komputer ??
**Jan 25 Fri 14:38**

HI Jody: Termasuk diskusi tentang OS ini semalam

HI Jody: @ K’Yoli : OS bisa kena virus makanya
bisa diupgrade bahkan diganti bila Hardwarenya
memungkinkan

**Jan 25 Fri 14:31**

**Jan 25 Fri 14:40**

**Jan 25 Fri 14:30**

Adi Permana HI Kuningan: Pertanyaan KY menggelitik HI Setiabudi: Penjelasan Mbap sebelumnya:
sedikit..OS ada untuk memberi fasilitas buat aktifnya
Makanya RAQIM adalah unsur utama.Dari fungsi
software..jadi yg menggerakannya adalah OS..
malaikat itu. Rekaman semua yang ada di dalam
**Jan 25 Fri 14:31**
diri kita tidak.Akan kena virus.Dan merusak semua
HI Yoli PU: @k’Jodi.. Akang menggunakan analogi ini memory. Yang diganggu adalah program yang
mempengaruhi proses defragmenter nya. Mahluk Api
loh.
berusaha mengirimkan sinyal yang nengganggu proses
**Jan 25 Fri 14:32**
defragmenting.Untuk menuju sumber AL’A. Makanya
HI Jody: Yg membuat jadi lbh canggih itu diantaranya kita akan terdistrak terus, dan harus pakai software
awareness berupa program dari luar yang merupakan
adalah fasilitas RAQIM ini yg mungkin ngga ada
software AL’A
analoginya kl di dubia komputer
**Jan 25 Fri 14:32**

**Jan 25 Fri 14:43**

Adi Permana HI Kuningan: Tah itu KY..OS bisa kena
virus..makanya saya menganalogikan bahwa OS nya
**Jan 25 Fri 14:33**
adalah jiwa dengan sedikit berbeda..seperti yg kang Jodi
bilang mslh analogi ke bidang komputer tea,ga mesti
HI Jody: Saya fikir Akang mencoba menggunakan
analogi ini utk mempermudah qta memahaminya,tapi seluruhnya sama..terutama di soal ruh..jadi OS nya jiwa
bukan berarti menyamakan secara menyeluruh bukan dimana terisi software/aplikasi yg sudah lengkap..tapi
itu sendiri bisa disusupi virus,sudah pasti berpengaruh
??
pada system memory/log2 dr aplikasi yg pernah
**Jan 25 Fri 14:33**
dijalankan selama hidup..nah,system energina sendiri
HI Setiabudi: Mungkin bedanya kalau Ruh ada RAQIM merupakan sesuatu yg luar biasa,bagian dr unsur
yg tersimpan di dalam sel energynya.
A’LA,dimana ditempatkan alat perekam dan tidak
mungkin disusupi apapun atau dimanipulasi log2nya..
Pemahaman saya sih RAQIM ini semacam hard disc
perbedaan besarnya adalah di ruh ini,power suply yg
khusus atau media penyimpanan khusus yg punya
mempunyai RAQIM..
memori di dalamnya.
HI Yoli PU: OS bisa kena virus gak?

Di dalam media penyimpanan tsb dibagi 2 folder/
direktori.
Yang bagus2 di folder RAQIB.
Sisanya di junk folder ATID
** Jan 25 Fri 14:34**
HI Budi dosen Hukum ijin UNSUR Cjr: Dunia
komputer juga listrik bisa mengalirkan informasi.
Berupa kode 0 dan 1. Kan semua data juga dasarnya
adalah itu.

**Jan 25 Fri 14:44**
Adi Permana HI Kuningan: Dimana kalo analogi
kmptr,data di system atau OS bisa kena virus atau
dimanipulasi,tidak di ruh ini/energi.
**Jan 25 Fri 14:44**
HI Jody: @ K’Setiabudi : naah iya tuh Kang...bisa di
upgrade OS nya dgn software luar berupa softwre AL’A
alias ajaran HAMMADZ
**Jan 25 Fri 14:45**

Listrik jd sumber tenaga sekaligus juga bisa jadi
pengantar informasi.

HI Yoli PU: Hmm..boleh juga.

Meureun kang..

**Jan 25 Fri 14:47**
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HI Setiabudi: Maha Besarnya Alloh SWT adalah
RAQIM disimpannya di RUH.
Kalau RUH gak mungkin dikasih virus sama ABRASS
karena sebagai bagian dari Dzat Alloh SWT.
**Jan 25 Fri 14:48**
HI Setiabudi: Software2 lainnya (termasuk virus
program) diinstalnya di OS (Jiwa)
**Jan 25 Fri 14:48**
HI Budi dosen Hukum ijin UNSUR Cjr: Software
aplikasi bisa dijalankan hanya pada OS, spt MS Office
2007 bisa nempel di Windows
**Jan 25 Fri 14:50**
HI Setiabudi: Kalau Ruh bisa diserang virus berarti
ABRASS bisa kirim virus ke Alloh SWT dong
**Jan 25 Fri 14:51**
HI Yoli PU: Oke sip. Lalu yang menghidupkan/
menggerakkan (mengoperasikan) sel2 di tubuh kita itu
siapa? Ruh atau Jiwa?
**Jan 25 Fri 14:52**
Adi Permana HI Kuningan: Ada yg menganalisa ruh
bisa diserang virus kang setiabudi?:D
**Jan 25 Fri 14:53**
HI Yoli PU: @k’adi..kan td analoginya ke OS
**Jan 25 Fri 14:53**
HI Yoli PU: Oiya iOS bisa kena virus?
**Jan 25 Fri 14:55**
HI Setiabudi: Bukan, maksudnya kalau Ruh itu
software, berarti bisa diserang virus oleh ABRASS.
Makanya secara fungsi dasar, RUH itu analoginya
seperti baterai yang memiliki media perekaman dan
penyimpanan khusus
**Jan 25 Fri 14:56**

HI Setiabudi: Bisa aja kang Yol.
Semua OS bisa kena virus.
Asal ada yg buat virusnya
**Jan 25 Fri 14:59**
HI Yoli PU: Sip KSB.*Pertanyaan ini blm kejawab*
: Lalu yang menghidupkan/menggerakkan
(mengoperasikan) sel2 di tubuh kita itu siapa? Ruh atau
Jiwa?
**Jan 25 Fri 14:59**
Dedi Misbah: RUH
**Jan 25 Fri 15:01**
Adi Permana HI Kuningan: Yg menghidupkan seperti
ruh/power suplynya..
**Jan 25 Fri 15:01**
HI Setiabudi: Kalau pemahaman saya sih yang
menghidupkan adalah Ruh dan yg menggerakkan
adalah Jiwa.
Proses ON/OFF dari Ruh ada di Sang Pemiliknya
**Jan 25 Fri 15:02**
Adi Permana HI Kuningan: Setelah mesinnya nyala..
maka jiwa atau OS ini menggerakannya..
**Jan 25 Fri 15:02**
Adi Permana HI Kuningan: Gubrak..kepotong-potong..
hihi
**Jan 25 Fri 15:03**
HI Yoli PU: Coba kita analisa. Ketika sel janin bergerak
membesar (membanyak), itu atas perintah jiwa atau
Ruh
**Jan 25 Fri 15:03**
HI Setiabudi: Begitu Alloh SWT meng-ON-kan (halah,
kacau gini bahasa) maka seluruh elemen manusia
menjadi aktif (RAQIM, Jiwa, Ruh, Jasad, Processor/
Akal, dsb).

Adi Permana HI Kuningan: Iya KY,makanya asumsi sy
OS nya jiwa,merujuk jg ke penjelasan mbap jiwa sebagai **Jan 25 Fri 15:03**
OS yg sudah sangat tinggi.
Dedi Misbah: @KY: Sebaiknya dipilah2 dimulai dari
janin berusia
**Jan 25 Fri 14:57**
Adi Permana HI Kuningan: Yoyoi kang setiabudi..hehe

0 bulan -

**Jan 25 Fri 14:57**

4 bulan -

HI Setiabudi: :D

7 bulan -

**Jan 25 Fri 14:58**

lahir sebagai bayi -

Adi Permana HI Kuningan: OS bisa kena virus KY..

**Jan 25 Fri 15:05**

**Jan 25 Fri 14:58**

HI Yoli PU: Perintah kpd sperma utk bergerak menuju
sel telur dari ruh atau jiwa?

HI Yoli PU: Mksd saya iOS atau OS X.
**Jan 25 Fri 14:59**

**Jan 25 Fri 15:05**
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HI Yoli PU:*0 bulan*
**Jan 25 Fri 15:05**

benar ajaran HAMMADZ maka kita dapat mengatasi
virus ini.

Ada yang bisa menguraikan ini?
HI Setiabudi: Semua elemen tersebut diarahkan ke satu
**Jan 25 Fri 15:15**
tujuan (Tauhid).
Proses diarahkan oleh Akal, dikerjakan logikanya oleh
Jiwa, dieksekusi oleh Jasad sesuai kapasitasnya.
KY:
Terlalu melebar KSB, sy jd lieur. Satu2 aja dl
KSB:
Makanya walaupun Jiwa secara built-in sudah super
canggih.
Tapi aktivasi fiturnya tetap mengikuti perkembangan
casing + processor
KY:
0 bulan: jd yg membuat sel + dan - itu bersatu, lalu
memperbanyak diri, siapa? Jiwa atau ruh?
KSB:
Casing + processor berkembang sesuai sunnatullah.
Ada hukum semesta yg memang sudah Alloh SWT
tetapkan.

HI Yoli PU: «Ada hukum semesta yg memang sudah
Alloh SWT tetapkan.» Itu boleh gak kalo saya sebut
Operating Sistem. Atau kalo takut rancu sy namakan
Original Procedure (OP)
**Jan 25 Fri 15:16**
HI Budi dosen Hukum ijin UNSUR Cjr: Jika
dianalogikan listrik, yg memiliki muatan -/elektron atau
+/proton, yg menimbulkan elektromagnetik, spt listrik
statis, atau magnet. Itu kl dinalaogikan sel atau sperma
atau zigot yg blm ditiupkan ruh.
namun dr semua itu tetap blom jd listrik, kl 2 tegangan
yg lengkap + dan - yg seimbang baru jd energi listrik.
namun setlah ditiupkan ruh energinya semakin besar
dan memiliki kehidupan.
Meureu deui...
**Jan 25 Fri 15:17**

Messages

herni sri nurbayanti: RUBH yg membuat semua
pergerakan bisa dilakukan & software yg memberi
value/nilai dr gerakan kita? Kan software isinya
panduan moral dlsb? Misal proses bikin anak, bikinnya
krn status atau krn Allah? Proses bikin anaknya jadi sih
jadi sesuai hukum alam, tapi nilai/valuenya beda2 tiap
orang. Sama2 punya RUBH, tp kualitasnya tgt software.

----------

**Jan 25 Fri 15:17**

**Jan 25 Fri 12:53**

HI Setiabudi: Mungkin coba dikembalikan dulu ke
masalah Ruh, Jiwa, Akal dan Jasad sebagai satu kesatuan
yang utuh dalam wujud mahluk yang disebut manusia.

Misalkan syarat + kondisi supaya Ruh bisa masuk ke
dalam Jasad manusia hasil clone

From Group: LSBD HI

Ines Andrarini - KG: @All. Mengenai bagian mana
tepatnya di otak yang dipengaruhi virus ELLEDZ
tampaknya kita akan sedikit kesulitan dan memakan
waktu karena ternyata para ahli yang meneliti sendiri
ternyata masih saling berselisih paham bagian mana
sesungguhnya yg terlibat dalam proses mengingat.
So, kita postpone dulu langkah kita untuk memahami
secara teknis bagaimana virus ELLEDZ ini bekerja di
otak.
Tetapi point pentingnya kita semakin yakin virus ini
sangat canggih karena bisa bekerja dibagian tubuh
manusia dimana manusia itu sendiri saat ini belum
memiliki pengetahuan yang lengkap mengenainya.
**Jan 25 Fri 13:04**
Ines Andrarini - KG: @All. Lalu pendekatan apa lagi
yang bisa kita pakai untuk memahami cara kerja virus
ELLEDZ ini?
Saya melihat uraian KD bahwa dengan kemampuan
2.5% saja atau kita mampu mengejawantahkan dengan
Halaman 22

**Jan 25 Fri 15:18**
herni sri nurbayanti: Begitu atau bukan? Punten, malah
jd pusing hehehe
**Jan 25 Fri 15:20**
Adi Permana HI Kuningan: Analoginya begini,OS
jiwa itu mempunyai program yg superduper lengkap..
disana juga ada program yg menggerakan organ2,sel
dll..program otomatis kali y..selagi ada suply energi
yg §masuk kesana..seperti halnya pergerakan fan di
kmptr,dll..karena programnya sudah diplug in or
terinstal..analisa setengah persen ke bawah..hehe
**Jan 25 Fri 15:21**
HI Yoli PU: Haiyyah mikirnya pd terlalu canggih
nih..#:-s. Sdkt-sdkt dong.
**Jan 25 Fri 15:22**
HI Yoli PU: @KSB. Saya analisa dr 1 sel saja dulu. Krn
kalo mengeneralisir nntinya akan mnuju kesana.

Mushaf KDZA GRAZDAVODA DRENTAGA — Bagian 2

**Jan 25 Fri 15:22**
HI Yoli PU: Di dlm 1 sel itu kan ada jasad juga.,
**Jan 25 Fri 15:24**

HI Setiabudi: Apalagi dong tujuan Beliau menciptakan
mahluk apapun :D
**Jan 25 Fri 15:36**

HI Budi dosen Hukum ijin UNSUR Cjr: @KY kl
HI Budi dosen Hukum ijin UNSUR Cjr: Jadi kl sel atau
analoginya RUH itu listrik, maksud maget tuh, itu
0-3 bln itu digerakan oleh unsur lain dr Ruh. Spt energi
tercipta karena ion2 yg tdk stabil dr listrik.
listrik statis atau energi magnet, tp blom jadi listrik.
**Jan 25 Fri 15:37**
#Analisa 2%
HI Jody:*˚*☆uaªªDDoº°˚˚˚˚°ºohh♓X_X☆*˚*
**Jan 25 Fri 15:27**
ketinggalan jauh...maaf td ada pasien,busien dan sisien
Adi Permana HI Kuningan: Punten,kabur dl akang/
**Jan 25 Fri 15:37**
teteh..ngalatih heula..SAMPRAZAAN..
HI Yoli PU: Oke. Kalo begitu balik lg ke pertanyaan di
**Jan 25 Fri 15:27**
atas, yg menggerakkan sel itu jd banyak dari 1 siapa?
HI Setiabudi: Satu kesatuan utuh ini diarahkan HANYA Ruh atau jiwa.*tolong jawabannya jgn hukum alam/
untuk satu tujuan oleh Sang Maha Pencipta ---> TAURI sunatullah krn terlalu luas*
Proses mencapainya ini bergantung sama software
(Jiwa) yg prosesnya dibantu Akal.

**Jan 25 Fri 15:37**

Dimana secara hardware, processor sangat bergantung
banyaknya sel yg aktif.

**Jan 25 Fri 15:38**

HI Yoli PU: Welkombek Papa Ang

HI Jody: @K’Yoli : RUH sbg power supply itu
Nah, kaum ABRASSA ini melihat bahwa ADHAMA
menggerakkan semuanya K’Yol...menggerakkan semua
dan seluruh keturunannya bisa diserang di sisi software.
bagian hardware alias jasad
Makanya kaum ABRASSA membuat berbagai virus
**Jan 25 Fri 15:38**
untuk mengganggu proses Jiwa dan Akal mencapai
HI Yoli PU: Se7 k’Jod.
Tauhid.
Tauhid ini bisa di-scan dari kerapihan memory di folder **Jan 25 Fri 15:38**
RAQIB.
HI Budi dosen Hukum ijin UNSUR Cjr: Menurut sy
mah sigana bagian dari RUH, tp bkn ruh.
Tugas kita untuk selalu mengupdate + mengupgrade
anti virus.
Spt analogi listrik statis tapi bkn listrik.
Anti virusnya ada di ajaran AL’A yg diajarkan oleh
**Jan 25 Fri 15:39**
HAMMADZ1.
HI Yoli PU:*intermezzo insert* Ruh nya siapa?
Berapa persen pun penguasaan energy tubuh kita nggak
**Jan 25 Fri 15:40**
ngaruh, yg penting konsistensi menuju Tauhidnya itu
2
berbekal pengamalan AL’A .
HI Jody: Nanti kl qta sudah mati alias hardwarenya dah
* meureunan.com
**Jan 25 Fri 15:27**
Adi Permana HI Kuningan: :D
**Jan 25 Fri 15:27**

ngga ada maka RUH dgn si RAQIM yg ada di dalamnya
kan bekerja tuh di dimensi BARZ utk urusan interogasi
JIWA kaaan
**Jan 25 Fri 15:40**

HI Yoli PU: Energi magnet drmn k’MBM?

HI Budi dosen Hukum ijin UNSUR Cjr: Iya pa
peristiwa sperma itu..

**Jan 25 Fri 15:27**

Kan sperma jg bisa hidup sendiri asal alam mendukung

Adi Permana HI Kuningan: NUHUN diskusina..

**Jan 25 Fri 15:41**

**Jan 25 Fri 15:30**

HI Jody: Sampai nanti akhirnya setelah kiamat kan
Hardwarenya disusun ulang utk selanjutnya disidang
lagi alias dihisab

HI Yoli PU: /:) .. Kalo Allah menciptakan hanya 1 sel
saja, apakah diarahkan HANYA untuk satu tujuan oleh
Sang Maha Pencipta ---> TAURI juga?
**Jan 25 Fri 15:32**
1 Nabi Muhammad.
2 Wahyu.

**Jan 25 Fri 15:42**
HI Yoli PU: @k’MBM.. Nah hidup sendiri itu tentu hrs
ada baterenya kan ;). Baterenya itu RUH
**Jan 25 Fri 15:43**
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HI Jody: Nah masalah jalan kesana kemari mah pan
HI Jody: Sepengetahuan saya paling lama itu hanya 3
hari atau malah satu hari yaa itu sisa energy batere di sel kumaha program Hardwarena...powersupply mah pan
cuma menggerakkan saja
sperma itu bisa bertahan di sana
**Jan 25 Fri 15:44**

**Jan 25 Fri 15:52**

HI Jody: Artinya masih bagian dari RUH yg sama yg
setelah terlepas dr bagian terbesar Hardwarenya yaa
berarti sebesar itu pula sisa energy powersupply nya

HI Yoli PU: Nah pd saat pembentukan oleh Ruh ibu itu,
apakah PS saja, atau ada sejenis perintah: sel mata kamu
kesana, sel kaki kamu kesana?

**Jan 25 Fri 15:45**

**Jan 25 Fri 15:53**

HI Yoli PU: @k’Jody. Apakah power supply (PS) saja
cukup utk membuat sel itu bergerak kesana kemari?

HI Yoli PU: Program hardware?? Bentar kang Jod, kita
msh di sel loh, blm ada jasad badan.

**Jan 25 Fri 15:46**

**Jan 25 Fri 15:54**

HI Jody: Cukup Kang tinggal masalahnya kan berapa
lama masih mampu bergerak kesana kemari setelah
terlepas dr induknya

HI Jody: Bukankah sel itu bagian dr JASAD K’Yol...
masih bagian dr Hardware bukan ??

**Jan 25 Fri 15:46**
HI Budi dosen Hukum ijin UNSUR Cjr: Maaf
melenceng, akang2 kl dlm tumbuhan itu ada RUHnya
ga?
Karena mungkin sel 1 itu energinya sama spt
tumbuhan.
**Jan 25 Fri 15:47**
HI Budi dosen Hukum ijin UNSUR Cjr:*Maksudku yg
menghidupkannya
**Jan 25 Fri 15:48**
HI Yoli PU: K’MBM ..kalo tumbuhan gk ada ruhnya,
lantas siapa yg menghidupkannya.
**Jan 25 Fri 15:48**
HI Jody: Contohnya sel sperma yg membuahi sel telur
ya Kang...setelah selesai membuahi maka habislah
energy sel sperma tsb,selanjutnya yg bekerja adalah
powersupply dr RUH si wanita yg disetubuhi utk
melanjutkan proses ke pembentukan janin
**Jan 25 Fri 15:48**
HI Yoli PU: @k’Jod.. Apa tidak perlu pertunjuk arah.
“Kamu jalan kesana kamu jalan kesini”?
**Jan 25 Fri 15:50**
HI Yoli PU: Betul k’Jod..stlh di dlm perut (rahim) ibu.
Sel janin itu dihidupi oleh RUH ibu.
**Jan 25 Fri 15:50**

**Jan 25 Fri 15:54**
HI Budi dosen Hukum ijin UNSUR Cjr: Mungkin ada
program atau cara kerja hardware, spt dari sel terus jd
zigot dst
**Jan 25 Fri 15:55**
HI Jody: Mungkin lebih tepatnya SISTEM Hardware
K’Yol
**Jan 25 Fri 15:56**
HI Yoli PU: Hmm ...okelah program cara kerja
Hardware. Atau sistem Hardware.
Siapa yg membuat itu.?
**Jan 25 Fri 15:56**
HI Budi dosen Hukum ijin UNSUR Cjr: Karena PS itu
melekat pd hardware
**Jan 25 Fri 15:57**
HI Budi dosen Hukum ijin UNSUR Cjr: Program itu
ada dlm kromoson & DNA
**Jan 25 Fri 15:58**
HI Yoli PU: Siapa yg mmbuat sistem Hardware itu? Ruh
atau jiwa.
**Jan 25 Fri 15:58**
HI Jody: •̃⌣•̃ђε•̃⌣•̃ђε•̃⌣•̃ђε•̃⌣•̃ ada satu
unsur yg tdk kita sertakan dlm diskusi ini yaitu unsur
NATRAGENNA K’Yol...bila unsur NATRAGENNA
ini ada di dlm sistem terkecil yakni sel,maka
pertanyaannya siapakah yg menciptakan sistem sel dan
unsur NATRAGENNA iniiiii ??

HI Jody: Yg dimulai pembentukan sel otak dan tulang
belakang tea geuning Kang...pan itu mah pake energy
**Jan 25 Fri 15:58**
dr RUH ibunya sblm nantinya berdiri sendiri lalu diberi
HI Yoli PU: Betul k’MBM... Miheulaan etamah
Powersupply sendiri (RUH yg baru)
namanya :D
**Jan 25 Fri 15:50**
**Jan 25 Fri 16:00**
HI Yoli PU: Betul kang Jod.
HI Setiabudi: Punten, maksud saya begini.
**Jan 25 Fri 15:51**
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Alloh SWT itu Maha Mencintai Proses.

**Jan 25 Fri 16:03**

HI Jody: HAWRA itu diclone dr bagian tubuh
Itu sebabnya Beliau menetapkan sunnatullah yg
menjadi jejaring sebab-akibat apapun yg ada di semesta ADHAMA lhoo,berarti kan sel nya sama...balik lagi
ke pertanyaan tadi...siapakah yg menciptakan sel awal
ini.
pembentuk kehidupan ??
Termasuk penciptaan mahluk bernama manusia yg
**Jan 25 Fri 16:03**
akan diserahi tugas menjadi khalifah fil ardh.
Sebagai khalifah fil ardh, salah satu tugasnya menjaga
setiap proses tsb sesuai dengan tujuan penciptaan oleh
Beliau.
Makanya setiap manusia dibekali petunjuk2 yg sudah
disempurnakan melalui HAMMADZ.
Petunjuk2 itu gagal dicerna oleh keturunan ADHAMA
karena software dan processornya diserang virus yg
dibuat + dikirimkan oleh KAUM ABRASSA.
Alloh SWT membiarkan KAUM ABRASSA
melakukannya untuk menguji manusia2 menjaga keTauhid-annya.

HI Yoli PU: Tp diskusina jd melencenng yeuh... Hehe
**Jan 25 Fri 16:03**
HI Yoli PU: @k’MBM...100
**Jan 25 Fri 16:03**
Dedi Misbah:*back to RUH JIWA AKAL JASAD*
**Jan 25 Fri 16:03**
Dedi Misbah: Sebelumnya kan membahas tentang
proses MEMORI di OTAK ;)
**Jan 25 Fri 16:04**

Karena kalau processornya digunakan dengan benar
(walaupun cuma 2,5%) dia bisa membuat anti virus
berbekal ajaran AL’A.

HI Jody: Mbeeeeeeerrrrrrr...makana Mbap moal maju
ka topik virus selanjutnya krn bahasan kita meluas
tanpa terkendali X_X

Untuk mengamankan rekaman setiap perbuatan
manusia, Alloh SWT membuat media penyimpanan
RAQIM yg disimpan di sel energynya RUH.

**Jan 25 Fri 16:04**
Dedi Misbah: Agar kita tahu proses Virus ELLEDZ
masuk ke sistem MEMORI di OTAK kita.

Karena kalau RUH tidak akan bisa dioprek mahluk
**Jan 25 Fri 16:05**
manapun, sebabnya RUH adalah bagian dari Dzat Alloh
HI Yoli PU: :)
SWT.
**Jan 25 Fri 16:05**
**Jan 25 Fri 16:00**
HI Budi dosen Hukum ijin UNSUR Cjr: @K’Y nuhun..
HI Yoli PU: Imho.. Natragenna itu zat (unsur)
;)
pembentuk sel2 itu. Kromosom, mitokondria, etc dibwt
**Jan 25 Fri 16:05**
dr itu.
**Jan 25 Fri 16:00**
HI Jody: Siapakah yg menciptakan sel awal
pembentuk kehidupan berikut sistemnya ?? Siapakah
yg menciptakan unsur NATRAGENNA dan sistem
bekerjanya ?? Siapakah yg menciptakan bentuk
molekular terkecil dgn semua sitemnya ??
**Jan 25 Fri 16:01**

Dedi Misbah: Hingga kita lupa tentang TAURI dan
pengetahuan alam semesta.
**Jan 25 Fri 16:05**
HI Jody: Gimana kl kita sudahi saja dulu...nanti setelah
Mbap menjelaskan semua VIRUS2 ABRASS maka saya
yakin kita akan bisa melihat lebih banyak lagi apa yg
terjadi dgn diri kita dan bagaimana kita ini sebenarnya

HI Jody: ADHAMA menclone itu tdk membuat sel baru **Jan 25 Fri 16:06**
lhooo...ADHAMA itu mengclone dgn mengembangkan
HI Jody: Gimana Akang2 yg lain setuju kah ???
sel dirinya lhoo
**Jan 25 Fri 16:07**
**Jan 25 Fri 16:02**
HI Yoli PU: Iya. Saya oge sbnrna sdh leneng...
HI Budi dosen Hukum ijin UNSUR Cjr: Kayaknya
heuheuheu..
disini yg main RUH & JASAD, JIWA mah blom, karena
**Jan 25 Fri 16:08**
blom ada kesadaran..
Meureun.. K’Y
**Jan 25 Fri 16:03**
HI Yoli PU: Iya k’Jod.. Jd kalo diliat seksama sel didlm
tubuh kita itu nyambung terus ke ADHAMA.

HI Budi dosen Hukum ijin UNSUR Cjr: Balik lagi k
bahasan mbab ..
** Sel, 22 Jan 16:38**
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DRENTAGA ( Dicky Zainal ): Virus ELLEDZ itu adalah **Jan 26 Sat 06:26**
tahap awal.
Dedi Misbah: @Kang Yol: kita coba bandingkan dulu
(sementara) dengan istilah defragment pada komputer:
Tahap selanjutnya ada Virus TOLV, itu untuk usia 2-5
tahun. Tahap ke tiga ada Virus UDRABH untuk usia
“Disk defragmenter adalah suatu program yang
5-10 tahun. Selanjutnya ada Virus KLANDAZ untuk
berinduk pada sistem operasi komputer (OS) yang
usia 10-17 tahun.
berguna untuk menata kembali file-file yang telah
diacak-acak secara sengaja maupun tidak sengaja
Virus UDUGHA untuk 17-21 tahun.
yang diakibatkan karena perlakuan terhadap file
Virus GAGEREZI untuk usia 21-35 tahun.
pada komputer, seperti membuka file, mengedit file,
Virus ELTZA untuk usia 35-51 tahun.
merename file, dan seterusnya. Hal ini membuat sistem
yang ada pada komputer akan bekerja atau mengambil
Virus PHARKON untuk usia 51-ke atas.
ruang secara otomatis dalam penempatan space atau
**Jan 25 Fri 16:08**
jeda partisi dalam hardisk yang akan berulang setiap
menggunakan komputer.
HI Setiabudi: ({})
**Jan 25 Fri 16:09**
HI Jody: <=-P
**Jan 25 Fri 16:10**
Dedi Misbah: Tadi sudah sampai pada picture
postingan KY, lalu saya perjelas pada comment di
ataassss :)
**Jan 25 Fri 16:11**
Dedi Misbah: Bagaimanakah proses Virus ELLEDZ
masuk ke sistem MEMORI di OTAK kita ?
**Jan 25 Fri 16:12**
HI Budi dosen Hukum ijin UNSUR Cjr: Nah kl bita
bicara ttg energi & latihan TD atau kesadaran itu
muncul setelah kita dewasa.
Begitupun ttg ajaran TAURI.

Selain untuk menata file, disk defragmenter ini
juga mempunyai fungsi untuk menjaga kestabilan
dan kondisi hardisk karena defragmenter mampu
mengakomodasi dan men-fix-kan boot sector dalam
hardisk ataupun error program. Karena OS yang kita
gunakan (dalam hal ini OS Windows) tidak dapat
menata kembali secara otomatis tanpa bantuan
defragmenter. Di dalam OS Windows sudah terdapat
tool standar bawaan utnuk mendefrag file-file dalam
hardisk. tetapi sering bila digunakan akan memakan
waktu lama dan malah kadang membuat komputer kita
menjadi hang/stag/berhenti prosesnya.”

From Group: LSBD HI
Messages
----------

**Jan 26 Sat 12:46**
Kl untuk virus ELLEDZ, TOLV & UDRABH kan masih
HI Jody: Krn di usia ini rata2 anak sudah bertambah
kecil bgmana mencegahnya Mbap?
kemampuannya seperti berjalan,berlari atau bicara...
**Jan 25 Fri 16:14**
jadi potensi berbuat hal2 yg lebih merusaknya juga
bertambah kan Kang
Dedi Misbah: @Kang Budi: kita masih fokus di
pembahasan Virus ELLEDZ ya..
**Jan 26 Sat 12:46**
*baca glos ttg ALLINAGHA*
STKS HI Taufiqurokhman 11/12: SSWwweW:)
**Jan 25 Fri 16:18**

**Jan 26 Sat 12:47**

HI Budi dosen Hukum ijin UNSUR Cjr: He he maaf
atuh akang2..

HI Jody: Oleh sebab itu diberi virus baru yg lebih hebat
pastinya dr ELLEDZ

Sok mangga kembali menyimak lagi.. ;)

**Jan 26 Sat 12:50**

**Jan 26 Sat 01:49**

HI Jody: Virus ELLEDZ ini juga dihirup oleh sang Ibu
pd saat hamil,sang janin kan bernafasnya masih di alam
air kan yaa,sedangkan air itu juga mengandung unsur
O2 krn air itu H2 dan O2 bukan...jadi dlm unsur air di
tubuh sang ibu yg dihirup oleh sang janin yaa sudah
mengandung virus ELLEDZ ini

HI Yoli PU: Ada satu kalimat/kata kunci.
»Yang diganggu adalah program yang mempengaruhi
proses defragmenter nya. Mahluk Api berusaha
mengirimkan sinyal yang nengganggu proses
defragmenting.»

**Jan 26 Sat 12:52**
Ada yg bisa menerangkan spt apa proses defragmenting
HI Jody: Sudah mulai mengkontaminasi otak daaa
itu..?
organ pertama yg dibentuk kan otak dan tulang
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belakang bukan ?? Itu oge pan masih pake energy
RUH dr sang Ibu...ari si Ibuna menghirup O2 yg
mengandung virus ELLEDZ
**Jan 26 Sat 12:53**
HI Jody: Jadi sudah pasti mengkontaminasi...tinggal
masalahnya kapan si virus ini bekerja...nyaaa eta usia 6
bulan tea sesuai dgn perkembangan otak dan tubuh si
bayi ini
**Jan 26 Sat 12:53**
HI Jody: Begiiiiiitu K’Gun :D
**Jan 26 Sat 12:57**
Ines Andrarini - KG: @K’Jodi. Agree dan sepaham.
Persis seperti yg saya ungkapin juga beberapa hari lalu.
**Jan 26 Sat 12:58**
Ines Andrarini - KG: Nah. Kan kemaren muncul
pemahaman tentang virus ELLEDZ ini yg bekerja di
JIWA.

**Jan 26 Sat 13:25**
HI Yoli PU: Bisa juga kang Gun.*Potensi*
**Jan 26 Sat 13:25**
Ines Andrarini - KG: @KY. Itu nyoba dibahasain dekat
dgn analogi yg kita pakai yaitu komputer.
**Jan 26 Sat 13:30**
HI Jody: @K’Yoli : ya Kang itu sebabnya kenapa di atas
tadi saya tulis bhw manusia itu lebih sempurna dari
Iblis dan Malaikat krn di JIWA kita ada software yg
dimiliki keduanya
**Jan 26 Sat 13:30**
HI Yoli PU: Oke KG. Jadi diprogram itu di list:
A. Ini loohkejahatan: curang, fitnah, mmbunuh, nyiksa
dlsb.
B. Ini looh kebaikan : blablabla
Silahkan tinggal pilih.

**Jan 26 Sat 12:59**

**Jan 26 Sat 13:31**

Ines Andrarini - KG: Mangga waktu dan tempat untuk
mengungkapkan pemikiran dan faktanya.

HI Yoli PU: Oke k’Jod. Deal ya kalo Jiwa itu punya
potensi (program) tsb?

**Jan 26 Sat 13:02**

**Jan 26 Sat 13:31**

HI ilham font Prudential: @k’jod, virus ELLEDZ kan
aktifnya pas ada tangis dan tawa “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 .”

HI Yoli PU: Skrg pertanyaannya. : punya Jiwa kah
binatang, tumbuhan, dsb?

**Jan 26 Sat 13:10**

**Jan 26 Sat 13:33**

HI Yoli PU: @k’Jody.. Dr ayat tsb di atas. Setuju tidak,
kalo jiwa itu diilhami kebaikan dan kefasiqan?

HI Yoli PU:*note* sbg konsekwensinya dr punya
potensi (program) itu adlh pertanggungjawaban, betul
gak?

**Jan 26 Sat 13:14**
HI Yoli PU: Dgn kata lain jiwa itu diberi potensi utk
berbuat baik dan buruk.

**Jan 26 Sat 13:32**
HI Jody: @ K’Ill : ya jelas Kang kl ngga bisa nangis
atau tertawa mah pan berarti ada kelainan di otaknya...
mgkn hormon endorphine di otaknya tdk berkembang
demikian juga prolactine nya Kang

**Jan 26 Sat 13:34**

Juga pd ayat lain (al-a’raf:172) disebutkan peristiwa
bagaimana Jiwa ini dipertemukan dgn Allah utk
diambil kesaksiannya.

HI Jody: Ngga bisa tertawa atau menangis mah berarti
lempeng jaya tea processornya bisa dibilang ngga jalan
krn serba cuek...ngapain divirusi kl serba cuek mah
atau serba ngga jalan mah daaa ngga bisa dipengaruhi
dgn virus yg menonjolkan kesenangan bukan

**Jan 26 Sat 13:20**

**Jan 26 Sat 13:34**

Ines Andrarini - KG: @KY. Gimana kalo diartiinnya
HI Jody: Bukankah endorphine itu hormon yg
JIWA itu diberikan program-program untuk melakukan bertanggung jawab utk hal rasa senang dan penghilang
hal-hal baik dan juga diberikan program-program
sakit K’Ill ??
untuk melakukan hal-hal buruk.
**Jan 26 Sat 13:35**
**Jan 26 Sat 13:22**
HI Jody: Sedangkan ABRASS kan virusnya lebih ke
Ines Andrarini - KG: Artinya manusia mampu
menonjolkan kesenangan bukan...atau malah kesedihan
memilih hal bai atau buruk karena program untuk
agar timbul IBA DIRI
melakukannya tersedia?
**Jan 26 Sat 13:37**
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HI Jody: @ K’Yol : punten Kang rasanya tadi sudah sy
Akhirnya jadi lemot alias LELEDZ lah semua elemen
jelaskan di atas mengenai JIWA binatang yg softwarenya processor dan software karena diblokir kinerjanya oleh
berbeda dgn manusia...mgkn bisa dilihat lagi K’Yol
si virus kiriman Kaum ABRASS.
**Jan 26 Sat 13:37**
Ines Andrarini - KG: @All. Sedikit mengulang dan
menambahkan apa yg K’Jodi paparkan mengenai
pemikiran bahwa virus ELLEDZ ini bekerja dan
keberadaannya adalah di JASAD untuk menyabotase
JIWA.
Pemahamannya berawal dari pengertian virus itu
sendiri. Virus ELLEDZ persepsi saya adalah virus
sebagaimana virus yg kita kenal selama ini yang
keberadaannya akan menyebabkan tertutupnya akses
ke memori built in dan memori selama bayi berada di
dalam kandungan.
**Jan 26 Sat 13:41**
HI ilham font Prudential: @k’jod, iya endorphine
sejenis hormon penghilang rasa sakit alami

Karena software OS bernama Jiwa ini kacau kerjanya
maka otomatis kacau juga aksesnya ke RAQIM yang
tersimpan di dalam sel-sel energy RUBH.
Karena yang seharusnya terfragmentasi oleh
pengamalan TAURI yang benar, dirusak oleh Jiwa yang
operasinya kacau akibat kacaunya logika programnya
yang dialihkan perhatiannya oleh virus.
** mungkin.com
**Jan 26 Sat 13:43**
HI Jody: @ K’Yoli : mungkin software JIWA kl di
binatang lebih tepatnya disebut NALURI kali Kang...
jadi softwarenya ngga selengkap manusia
**Jan 26 Sat 13:43**

HI Jody: Dan kesenangan juga K’Ill...yg menimbulkan
tawa dsb

Ines Andrarini - KG: Dengan pemahaman tersebutlah
saya berasumsi virus ini keberadaannya di JASAD dan
menyerang bagian-bagian tertentu dari Jasad yang
berfungsi dalam mengakses memori buit dan memori
selama dalam kandungan.

**Jan 26 Sat 13:43**

**Jan 26 Sat 13:45**

HI Setiabudi: Saya coba bikin analogi dengan
smartphone blackberry.

HI Jody: @ K’Setiabudi : •̃⌣•̃ђε•̃⌣•̃ђε•̃⌣•̃ђε•̃⌣•̃
kl di  mah proses Alt L-G-L-G na dibikin error
makana BBna jadi lemot wae

**Jan 26 Sat 13:42**

Walaupun sebenarnya secara inti sih, smartphone =
komputer genggam.
Di BB ada OS, cuma bedanya kalau software bernama
Jiwa yang diinstal built-in di manusia nggak kenal versi
yang perlu diupgrade.
Malah OS bernama Jiwa ini lebih canggih daripada
hardware processornya yang bernama Otak.
Nah, hardware processor ini memuat logika software
processor yang bernama Akal dan menjadi salah satu
program dari OS bernama Jiwa.
Selain beberapa program yg sudah terinstall &
menunggu aktivasi sesuai perkembangan Jasad, Sang
Maha Pencipta menyediakan program-program lain di
dalam AL’A yang saya analogikan sebagai Blackberry
App World.
Kaum ABRASS tahu betul kelemahan terbesar
ADHAMA dan keturunannya ada di akses ke AL’A ini.
Maka oleh Kaum ABRASS dibuat virus yang disebarkan
melalui udara dan diserap Jasad manusia hingga masuk
ke Otak.
Karena Otak sebagai hardware processor terganggu,
maka logika processor yang ada di dalamnya jadi tidak
maksimal bekerjanya.
Efeknya jadi ke OS yang beroperasinya sangat
bergantung ke logika processor bernama Akal ini.
Halaman 28

**Jan 26 Sat 13:45**

4. RUH
1. Unsur RUH 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
disimpan di dalam diri kita.
2. RUH akan membawa kita pada sumbernya
yaitu Dzat AL’A yang sekarang kita
sebut dengan ALLAH SWT.
3. Izrail tidak mencabut RUH, tapi
mencabut JIWA.
4. Yoli: Praktek hisab yaumil kiamah
dengan scanning RAQIM, bukan tanya
jawab. Jika Tapi Alloh SWT langsung
melakukan scanning terhadap RAQIM
setiap manusia.Discan kondisi
defragment-nya, kalau folder RAQIB
berantakan maka dipastikan tauhidnya
kacau.
5.

Dedi Misbah: Copas postingan Mbap tgl 7
Januari 13:
Jam 19.01:
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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 AL’A yang sekarang kita
sebut dengan ALLAH SWT.
Jam 20.59
RUH atau RUBH itu adalah sebuah Dzat yang setelah
lepas dari Dzat AL’A, 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
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.

**Jan 26 Sat 13:50**
Dedi Misbah: Saat membahas TAURI.
**Jan 26 Sat 13:51**
HI Setiabudi: Kalau di analogi komputer, software itu
pada dasarnya beroperasi dengan kendali on-off arus
listrik untuk menggerakkan logika programnya.
OS adalah software yang digunakan untuk mengelola
hardware + aplikasi software yang ada di dalamnya
berdasarkan aliran kode biner yang diatur dari aliran
listrik
**Jan 26 Sat 13:51**
HI Jody: Sepertinya sudah sangat jelas ya Kang...
bagaimana dgn Akang2 yg lainnya ??
**Jan 26 Sat 13:52**
Dedi Misbah: #masih ada PR pertanyaan dari KY# :)
Tentang binatang/tumbuhan, apakah punya JIWA atau
tidak?
**Jan 26 Sat 13:53**
HI Jody: @ K’Yoli : Betul Kang,tp binatang mah
pan ngga diberi processor yg disebut AKAL
bukan,cuma punya NALURI...makanya ngga diminta
pertanggungjawaban kelak
**Jan 26 Sat 13:55**
HI Setiabudi: Bedanya dengan listrik biasa mah, dia gak
punya kemampuan menyimpan memory.
Kalau RUBH punya sistem penyimpanan memory
yang super canggih di dalam sel-selnya yang bernama
RAQIM.
**Jan 26 Sat 13:56**
HI Jody: Jadi pada binatang dan tumbuhan,JIWAnya
punya software yg berbeda dgn manusia...JIWA
manusia dikendalikan oleh AKALnya sedangkan
bunatang dan tumbuhan tersistem oleh NALURInya

**Jan 26 Sat 13:46**

**Jan 26 Sat 13:57**

HI Jody: Atau Hard Re-Starr na atau Alt-Shift-Del nya
dibikin ngga jalan

HI Jody: Program atau Software NALURI ini bergerak
juga sesuai dgn program Sang Maha Pencipta hanya
beda dgn manusia tentunya

**Jan 26 Sat 13:48**
HI Setiabudi: Nah itu Kang Ded.
Arus searah itu menciptakan kode-kode program yang
diproses oleh processor yang pengendalian operasinya
ada di Jiwa
**Jan 26 Sat 13:50**

**Jan 26 Sat 13:59**
HI Setiabudi: Kalau pemahaman saya sih Naluri =
bagian bawah sadar Akal.
Tapi mendingan kita fokus dulu membahas manusia
dulu saja.

Masih pusing saya sih mencernanya.
HI Jody: Nah itu yg diposting K’Dedi adalah bahasan
mengenai RUBH yg pernah Mbap posting dan saya
Dari kemarin bolak-balik baca bajakan chat logs
juga punya catatannya,hanya saja mgkn terlewat oleh
kiriman Kang Dedi Misbah :D
kita semua krn materinya diposting sblm bahasan topik
Nuhun Kang Ded
Virus ELLEDZ ya K’Ded kl ngga salah
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**Jan 26 Sat 14:00**
Dedi Misbah: @KSB: sawangsulna
@Kang Jodi:

HI Yoli PU: Coba perhatikan: jiwa itu mempunyai
pertimbangan nalar. (KD)
**Jan 26 Sat 14:23**

Ines Andrarini - KG: @KSB. Kalo saya menyimak
uraian KD di atas. Justru saya memahaminya itu
“Perbedaan antara Jiwa dengan RUH adalah, apabila
menjelaskan OS yg canggih tsb bukan di jiwa malah
Jiwa itu berhubungan dengan fisik dan berbagai macam keberadaannya.
pertimbangan nalar karena Jiwa memiliki proses untuk
**Jan 26 Sat 14:24**
mempergunakan akal sebagai hardware nya .”
HI Yoli PU: Pliiisss..jgn dulu ke Akal. Ini juga msh ribet.
Ada kalimat:
**Jan 26 Sat 14:25**
“...karena Jiwa memiliki proses untuk mempergunakan
HI Yoli PU: Apalgi ke endorphine dan macem2. Nnti
akal sebagai hardware nya .”
itu mah
**Jan 26 Sat 14:05**
**Jan 26 Sat 14:25**
HI Jody: Oh ya betul K’Ded...berarti software JIWA
Ines Andrarini - KG: @KSB. Saya menyimaknya
hanya dimiliki manusia krn ada PERTIMBANGAN
malah hardware butuh software yg ada di jiwa karena
NALAR sedangkan binatang dan tumbuhan software
nya hanya NALURI saja krn tak ada PERTIMBANGAN hardware tsb tidak siap dioperasikan oleh OS yang
NALAR yg berkaitan dgn pemikiran benar-salah dsb... sangat canggih.
begitu kah K’Ded ??
**Jan 26 Sat 14:31**
**Jan 26 Sat 14:06**
HI Jody: Setuju K’Gun...saya yg salah menyamakan
HI Jody: Dgn kata lain Binatang dan Tumbuhan hanya persepsi Naluri binatang dan tumbuhan dgn JIWA pada
manusia...tadi saya samakan Naluri dan Jiwa hanya
memiliki RUH dan JASAD tapi tidak memiliki JIWA
beda di Software padahal harusnya tdk begitu
dan AKAL
Copas postingan Mbap di atas:

**Jan 26 Sat 14:07**

**Jan 26 Sat 14:31**

HI Jody: Fungsi otak pd binatang hanyalah utk
menjalani sistem tapi tdk ada processor alias AKAL...
cmiiw

HI Setiabudi: Di copas sebelumnya Jiwa itu OS yang
canggih dan lengkap program-program bawaannya
(built-in).

**Jan 26 Sat 14:15**

Tapi gak beroperasi maksimal karena keterbatasan
hardware di processornya.

Ines Andrarini - KG: Hmmm yang membedakan
manusia dengan binatang atau tumbuhan kan AKAL
bukan JIWA?

Jadi kayaknya beroperasinya OS bernama Jiwa ini
sangat bergantung processor bernama Akal

**Jan 26 Sat 14:17**

**Jan 26 Sat 14:31**

Ines Andrarini - KG: Jiwa diminta pertanggungjawaban kan karena keberadaan AKAL?

Ines Andrarini - KG: @KSB. Dan jika saya hubungkan
dgn keterangan mbab bahwa kita bisa mengakses
RUH ini jika akselerasi tubuh kita bagus saya malah
jadi makin mengerucut menyimpulkan OS yg sangat
canggih ini ada di RUH.

**Jan 26 Sat 14:20**
HI Yoli PU: @kJody.. Naluri itu bagian dr sunatulLah
alias bagian dr RUH.
**Jan 26 Sat 14:20**

**Jan 26 Sat 14:32**

HI Setiabudi: Setuju Kang Gun

HI Yoli PU:*keukeuh* jadi di tumbuhan dan binatang
itu apakah ada Jiwa?

**Jan 26 Sat 14:20**

**Jan 26 Sat 14:33**

HI Yoli PU: Exactyl KG

HI Jody: @ K’Yoli : punten Kang hanya sekedar share
saja sedikit pengetahuan tentang otak yg berkaitan dgn
**Jan 26 Sat 14:21**
JASAD dan AKAL utk menjawab pertanyaan K’Ill agar
HI Setiabudi: Akal sebagai processor Jiwa yang dimintai lebih jelas...kl tdk dibutuhkan harap diignore saja
pertanggungjawaban berdasarkan data-data yang
**Jan 26 Sat 14:34**
terekam di RAQIM
**Jan 26 Sat 14:23**
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**Jan 26 Sat 14:35**

**Jan 26 Sat 14:45**

HI Yoli PU: Oke sip. Tp dibahasan kita, naluri itu blm
masuk yg dibicarakan ya (walaupun tersirat). Jd kalo
tidak ada jiwa, tentu di tumbuhan-hewan itu adanya
RUH kan?

HI Yoli PU: Mengikuti naluri itu sama dengan
mengikuti Sunatullah. Tidak memerlukan
pertanggungjawaban.

**Jan 26 Sat 14:36**

**Jan 26 Sat 14:45**

HI Yoli PU: Adanya Ruh saja kan?

HI Jody: @ K’Gun : ˚ºH̶̲̥̅̊ º°˚8-| masuk akal
juga pemikiran K’Gun

**Jan 26 Sat 14:36**

**Jan 26 Sat 14:47**

HI Jody: Yak benul K’Yol...kalo ngga ada RUH kan
jadinya tdk hidup

HI Jody: Apakah ini yg dimaksud dgn “Manunggaling
Kawula Gusti” utk di level teratasnya ??

**Jan 26 Sat 14:36**

**Jan 26 Sat 14:47**

Ines Andrarini - KG: @KSB. OS yg canggih ini tidak
jalan karena hardwarenya gak siap. Tapi kalo hardware
nya maka OS ini akan bisa jalan.

Ines Andrarini - KG: @K’Jodi. Itu yg bisa saya
simpulkan dari tulisan KD yang kita baca sama-sama
kok.

Dan kalo OS ini bisa jalan maka akses ke RUH bisa
dimanfaatkan. Yang menurut KD kekuatannya luar
biasa tanpa batas dan tanpa jeda.

**Jan 26 Sat 14:47**

**Jan 26 Sat 14:38**
HI Yoli PU: Bukan hanya tidak hidup k’Jod. Tp tidak
ada. Krn ini berlaku juga utk mahluk2 lain spt: batu,
besi, kayu, tanah, debu, udara, dlsb.
**Jan 26 Sat 14:38**
HI Jody: Tapi kan ada otaknya K’Yol...RUH dan JASAD
saja tanpa sistem atau program lalu bagaimana bisa
berbuat sesuatu K’Yol ? Di otaknya inilah didownload
software yg berbeda dgn manusia Kang...sementara ini
sy menamakannya Naluri K’Yol

Ines Andrarini - KG: Luruskan pemahaman saya kalo
salah. Ya bro
**Jan 26 Sat 14:50**
HI Yoli PU: Ruh itu tidak membutuhkan Otak kangJod.
Tp Dia hanya cukup memerlukan sdkt “wadah” yg
kondusif. 1 sel saja sdh cukup utk menampungnya. Tp
itu utk keperluan sel itu saja.
**Jan 26 Sat 14:52**

**Jan 26 Sat 14:39**

HI Jody: ˚ºH̶̲̥̅̊ º°˚8-| mungkinkah RUH ini
memiliki OS tersendiri yg berbeda dgn OS JIWA Kang
Gun...mgkn utk RUH istilahnya bukan OS lagi Kang...
mgkn ada sitilah lain yg lbh canggih dr OS,sementara
ini qta sebut saja Energy RUH atau naon nyaa ??

HI Jody: Mudah2an kl salah nanti diluruskan Mbap

**Jan 26 Sat 14:52**

** Jan 26 Sat 14:39**

HI Yoli PU: @KDM ... Punten QS.An Nur(24):35

Ines Andrarini - KG: @KSB. Kebayang jika OS super
canggih ini ada di jiwa? Maka ABRASS kemungkinan
bisa menyabot OS super canggih ini dan mengakses
RUH dong. Logika inilah kenapa saya pikir OS super
canggih ini mestinya ada di RUH.

**Jan 26 Sat 14:53**

**Jan 26 Sat 14:40**

HI Jody: Yak betul K’Yoli...energy/listrik (RUH)
yg menggerakkan sistem Hardware seperti mainan
mobil2an dipasangi batere yaa...jalan saja sesuai sistem
yg dibuat...mobil2anna mah moal bisa mikir :)

HI Yoli PU: Betul kang Jod. Kalo mau dibahas dan
dibahasakan. Naluri itu sebetulnya nama lain dr OS yg
dimksd KG.
**Jan 26 Sat 14:41**
HI Yoli PU: Tumbuhan itu tidak punya otak, tp dia bisa
berbuat sesuatu hanya berbekal ruh dan jasad.
**Jan 26 Sat 14:43**
HI Yoli PU: Sedemikian hebatnya naluri/OS yg ada
di RUH ini, sampai manusia sendiri tidak akan bisa
mengontrolnya.

HI Yoli PU: Iya kan kata k’Jody bisa diistilahkan sistem
Hardware.
**Jan 26 Sat 14:56**

**Jan 26 Sat 14:59**
Dedi Misbah: Quran Surah An Nuur (24) Ayat : 35
Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi.
Perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah
lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita
besar. Pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakanakan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang
dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak
berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak
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di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah
barat (nya), yang minyaknya (saja) hampir-hampir
menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya
di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing
kepada cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki, dan
Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi
manusia, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
**Jan 26 Sat 15:01**
HI Yoli PU: Jadi di dlm RUH itu selain ada batere, dia
juga ada sistem Hardware (OS) nya. Ada semacam
modul petunjuk utk ini dan itu. Juga ada pengetahuan
(blueprint tertentu) nya. Kalo RUH utk sel manusia,
plus ada RAQIM nya.

Karena teralihkan software-software virus yang dipaksa
install oleh Kaum ABRASS.
Kaum ABRASS paham betul kelemahan software Jiwa
ini, makanya mereka kirim virus sesuai tahapan usia
manusia.
Biasanya berbeda tahapan usia, berbeda pula dorongan
Nafsunya.
Kalau melihat sejarah manusia terjerumus tipu-daya
ABRASSA, sejak ADHAMA basisnya relatif sama.
Pengalihan orientasi Tauhid (walaupun hanya sekejap)
karena janji-janji yang dibuat di dalam programprogram virus yang diinfeksikan Kaum ABRASSA.

**Jan 26 Sat 15:02**

* mohon koreksinya

HI Yoli PU: Nuhun KDM.

**Jan 26 Sat 15:19**

Di ayat ini disebutkan bagaimana cahaya Allah (RUH)
itu berada/berlaku di dlm mahluk2nya.
Dedi Misbah: @KY: sawangsulna

HI Jody: @ K’Yoli : ˚ºH̶̲̥̅̊ º°˚8-| mgkn di sini
sy blm sepemikiran dgn K’Yoli...bukankah Hardware
dan Sistem Hardwarenya itu dibuat terlebih dahulu...
dan baru jalan setelah diberi energy atau Powersupply
??

**Jan 26 Sat 15:04**

**Jan 26 Sat 15:20**

**Jan 26 Sat 15:03**

HI Yoli PU: Bayangkan di dlm sel kita yg super kecil itu HI Jody: Atau kah yg K’Yoli maksud dgn OS di RUH
ada RUH yg di dlm RUH tsb ada pelita yg sangat besaar. ini adalah energy yg membuat sistem Hardware ini
menjadi hidup/bergerak ??
**Jan 26 Sat 15:05**
**Jan 26 Sat 15:21**
HI Yoli PU: @kdm .. Disitu ada kata2 “misbah” nya ;)
HI Jody: Contohnya pada kasus “Qurbannya HAB’L
**Jan 26 Sat 15:11**
dan QAB’L” Kang
HI Yoli PU: @kJodi. Si sistem Hardware ini adanya di
**Jan 26 Sat 15:22**
RUH.
HI Jody: Sistem Hardware buatan HAB’L lebih
**Jan 26 Sat 15:16**
sempurna makanya Powersupply nya (RUH) setelah
HI Setiabudi: Jadi kayaknya proses pengadilan
didownloadkan membuatnya hidup sedangkan Sistem
Mahkamah Akhirat nanti bukan seperti tanya-jawab
Hardware dan Hardware buatan QAB’L krn bikinnya
bahasa.
asal2an jadi mau diberi Powersupply bagaimanapun yaa
ngga hidup Kang
Tapi Alloh SWT langsung melakukan scanning
terhadap RAQIM setiap manusia.

**Jan 26 Sat 15:22**

Yang pertama dipindai kondisi defragment-nya, karena Ines Andrarini - KG: @K’Yoli. Yang saya maksudkan
kalau Tauhid manusia tersebut benar maka bakalan
OS ini merujuk pelajaran mbab kemaren tentang RUH
rapi.
dan JIWA. Dimana KD mengatakan selain software
sebetulnya ada Operating System yang sebenarnya
Kalau defragmen file-file di dalam folder RAQIB
sangat cangih.
berantakan maka dipastikan Tauhidnya kacau.
Makanya target Kaum ABRASSA itu mengacaukan
proses defragmenting folder RAQIB setiap manusia.
Proses defragmenting ini ditentukan oleh Jiwa tapi
penyimpanannya dilakukan oleh RAQIM di dalam
RUBH.
Jadi kalau kinerja software Jiwa terganggu, otomatis
proses defragmenting yang seharusnya berjalan selama
manusia itu hidup jadi terganggu.
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Nah. Sangat canggih disini saya menangkapnya
program-program di OS ini bahkan lebih hebat dari
software yg ada dijiwa tsb.
**Jan 26 Sat 15:25**
HI Jody: Kalo memang yg diistilahkan OS ini adanya di
RUH seharusnya buatan QAB’L juga :)  S ã M  S ã M
  hidup dong yaa
**Jan 26 Sat 15:27**
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HI Jody: Hardware dan Sistemnya ngga bisa hidup
tanpa diberi Powersupply sedangkan energy
Powersupply sendiri mah terus hidup dgn sistemnya
sendiri
**Jan 26 Sat 15:38**
HI Yoli PU: Jd RUH itu akan msk otomatis (niscaya)
apabila sistemnya (jasadnya) kondusif.

laaah skrg Akang malah ngabahasna NATRAGENNA
dan ARDHRANK X_X
**Jan 26 Sat 15:46**
HI Yoli PU: Hehe soli soli k’Jod. Kapancing saiah
@ksb. Makanya target Kaum ABRASS itu mengacaukan
proses defragmenting folder RAQIB setiap manusia..??

**Jan 26 Sat 15:47**
Kasus pada QAB’L Itu, krn dia tidak berhasil menyusun
HI Yoli PU: Mana bisa RAQIB diganggu-ganggu. Beda
jasadnya. Jasad disini mksdnya jasad-sel. Krn kalo
berhasil membuat jasad-Sel nya. Sel itu akan dimasuki level kang
RUH dan tumbuh sendiri membesar ....dan ujungnya **Jan 26 Sat 15:48**
mengabdi ke KAWAZA.
HI Yoli PU: Nnti ada tanya-jawab. Tp sblmnya
Dalam menyusun jasad-sel ini QAB’L n HAB’L sama2 kesaksian dulu dr RUH2nya.
menyusunnya dr NATRAGENNA.
**Jan 26 Sat 15:48**
**Jan 26 Sat 15:39**
HI Setiabudi: Bukannya kemaren Mbap jelasinnya
HI Yoli PU: Jadi mrk itu sama2 berlomba menyusun
begitu Kang :)
: ribosom, plasma, mitokondria, membran sel,
**Jan 26 Sat 15:48**
kromosom dsb. Dgn modal Natragenna.
HI Yoli PU: RUH binatang ditanya gak? Enggak, krn gk
**Jan 26 Sat 15:40**
ada Raqimnya
HI Yoli PU: Natragenna sendiri .., diambil dr ardhrank.
**Jan 26 Sat 15:49**
*tuuu kan jd ngelantuur* :D
HI Yoli PU: Jelasin gmn KSB? Hati2 salah loh
**Jan 26 Sat 15:40**
**Jan 26 Sat 15:51**
Ines Andrarini - KG: Dam dam du bi dam
HI Setiabudi: Alloh SWT sebagai Sang Maha Pemilik
**Jan 26 Sat 15:41**
RAQIM cukup memindai isinya.
HI Yoli PU: Hehehe..hampura KG..
Nggak perlu tanya jawab lagi karena semuanya sudah
**Jan 26 Sat 15:41**

lengkap dan rinci di dalam RAQIM.

Ines Andrarini - KG: Saya maafkan anak ku lain kali
biki lagi yah

Mahkamah Akhirat kan Hakimnya hanya Sang Maha
Tunggal

**Jan 26 Sat 15:42**

**Jan 26 Sat 15:52**

HI Jody: Jadi menurut saya OS nya beda Kang...
RUH punya OS sendiri yg berasal dari sumbernya
RUH yaitu Sang Maha Pencipta sedangkan Hardware
punya OS sendiri juga tergantung siapa yg membuat
Hardware...tinggal masalah nyala enggaknya aja Kang...
kl udah nyala mah yaa jelas OS Hardware berjalan krn
digerakkan oleh RUH dan OS RUH yg akan terus hidup
kecuali Hardwarenya nantu rusak dan RUH ngga bisa
lagi menggerakkannya

HI Yoli PU: Itu benar. Raqim cukup dipindai.

**Jan 26 Sat 15:42**

Tp ABRASS tujuannya ke Raqib? Mustahil
**Jan 26 Sat 15:55**
HI Yoli PU: Berhadapan dgn RUH, Allah memindai.
Berhadapan dgn Jiwa, Allah tanya-jawab.
**Jan 26 Sat 15:55**
HI Setiabudi: Saya nggak menguraikan kalau ABRASS
menyerang RAQIB.

ABRASS menyerang Jiwa supaya teralihkan
HI Jody: :p H̶̲̥̅̊є̲̣̥u°˚<=-P˚ºH̶̲̥̅̊є̲̣̥u°˚\=D
perhatiannya karena janji-janji program virus yang
/˚ºH̶̲̥̅̊є̲̣̥u =)) dubidubidamdam...dubidubidam
diinfeksikan ke Jiwa manusia.
:D
Karena teralihkan orientasinya, manusia jadi lupa tugas
**Jan 26 Sat 15:45**
utamanya untuk ber-Tauhid.
HI Jody: •̃⌣•̃ђε•̃⌣•̃ђε•̃⌣•̃ђε•̃⌣•̃ K’Yoli mah
Proses Tauhid yang benar akan mendefrag memory di
ach...ai ngabahas Endorphine dan Prolactin yg
RAQIM.
berkaitan dgn tawa dan tangis bayi ndak berkenan
**Jan 26 Sat 15:58**
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HI Yoli PU: Betul kalo itu. Dan proses Tauhid yg tidak
benar juga akan mendefrag memory di Raqim juga,
cmn beda folder
**Jan 26 Sat 16:00**

Mereka menjawab: “Betul (Engkau Tuhan kami) agar
di hari kiamat kamu tidak mengatakan: “Sesungguhnya
kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah
terhadap ini (keesaan Tuhan)”

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
From Group: LSBD HI
bagian dari Allah SWT ,jadi tidak perlu ditanya
Messages
apa-apa, yang harus ditanya adalah JIWA, yang itu
berarti itu. Adalah. Progrram dari software yang akan
---------ditanamkan ke dalam hardware. Jadi. Jangan berlagak
**Jan 26 Sat 16:16**
pilon kalau. Nanti terbukti kita membiarkan virus
masuk ke dalam program, karena. Biasanya kalau
HI Setiabudi KSB: Iya Kang.
virus bisa. Masuk, kesalahan adalah dari kita yang
Yang diganggu oleh Kaum ABRASSA itu program yang
membiarkan program lain yang ngaco-ngaco masuk,
mempengaruhi proses defragmenternya.
karena tertarik pada janji-janji program itu.
Copas uraian Mbap:
**Jan 26 Sat 16:38**
Ketika fokus semua unsur manusia seperti tubuh ,jiwa
HI Setiabudi KSB: Jadi kalau pemahaman saya,
,ruh pada satu sumber tenaga asal ,maka dia akan
penjelasan Mbap diatas adalah proses instalasi built-in
secara otomatis terdefrag dengan baik.
software OS bernama Jiwa yang sudah sangat lengkap
Makanya RAQIM adalah unsur utama. Dari fungsi
dan canggih.
malaikat itu. Rekaman semua yang ada di dalam diri
Saat proses instalasi tersebut Ruh hanya dialirkan
kita tidak. Akan kena virus. Dan merusak semua
ke dalam Jasad untuk meng-ON-kan seluruh unsur
memory. Yang di ganggu adalah program yang
manusia menuju satu sumber AL’A.
mempengaruhi proses defragmenter nya. Mahluk Api
berusaha mengirimkan sinyal yang mengganggu proses Termasuk dimulainya proses RAQIM.
defragmenting. Untuk menuju sumber AL’A. Makanya * mohon koreksinya
kita akan terdistrak terus, dan harus pakai software
**Jan 26 Sat 16:42**
awareness berupa program dari luar yang merupakan
software AL’A
HI Yoli PU: Kang Aries.. Kalo hewan punya Jiwa
gak?*punten saya ulang2 pertanyaannya, krn bisa
**Jan 26 Sat 16:18**
mendiagnosa lwt pertanyaan berikutnya*
HI Setiabudi KSB: Jadi tugas kita adalah bagaimana
**Jan 26 Sat 16:45**
caranya selalu mengupdate software awareness yang
sumbernya ada di luar Jiwa manusia yang ada di
HI Setiabudi KSB: Saya sih belum kepikiran bagaimana
semacam Application World yang disebut sumber AL’A mahluk selain manusia diinstal software.
**Jan 26 Sat 16:20**
Tapi yang jelas pasti setiap mahluk yang “hidup” di
dimensi ini diberi OS yang disesuaikan dengan fungsi
HI Setiabudi KSB: Dan jangan sampai terdistrak
penciptaannya masing-masing
program-program virus yang dikirimkan oleh Kaum
ABRASSA.
**Jan 26 Sat 16:46**
Program-program virus yang dibuat dan dikirim Kaum HI Yoli PU: Hewan diganggu iblis gak?
ABRASSA memanfaatkan Nafsu manusia.
**Jan 26 Sat 16:48**
Terutama yang mengajak cuma mau yang enak-enak
HI Setiabudi KSB: Diberi nama apa juga belum tahu.
saja
Masih fokus memahami elemen-elemen manusia yang
**Jan 26 Sat 16:34**
sudah terlalu lama dibiarkan terinfeksi di dalam diri
HI Setiabudi KSB: Dilanjutkan dengan copas uraian
saya :D
Mbap berikut:
**Jan 26 Sat 16:49**
Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan
HI Setiabudi KSB: Yang saya pahami sih tugas Kaum
keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan
ABRASSA memang ditujukan buat menjadi lawan
Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka
ADHAMA dan seluruh keturunannya
(seraya berfirman): “Bukankah Aku ini Tuhanmu?”
HI Yoli PU: Tp itu mah B. Dua pernyataan benar tp gk
nyambung. :)
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**Jan 26 Sat 16:49**

Tapi Alloh SWT Maha Adil, manusia nggak bisa
menyalahkan kaum ABRASSA saat mereka berhasil
dijerumuskan.

HI Yoli PU: »»Tapi yang jelas pasti setiap mahluk yang
“hidup” di dimensi ini diberi OS yang disesuaikan
dengan fungsi penciptaannya masing-masing»» setuju.. Karena kalau sampai terjerumus, itu karena kesalahan
(y)
manusianya itu sendiri.
**Jan 26 Sat 16:50**
HI Yoli PU: Knp? Krn ADHAMA dan bani nya itu
diberi fasilitas Jiwa. Sesuatu yg berharga sekaligus
mempunyai celah untuk diserang.
**Jan 26 Sat 16:51**

Salah karena malas memelihara Jiwa dengan terus
konsisten menyatukan seluruh sumber dayanya menuju
Satu Sumber AL’A
**Jan 26 Sat 17:02**
HI Setiabudi KSB: Jadi terlepas bagaimana mahluk lain
diciptakan.

HI Setiabudi KSB: Apakah mahluk lain dikerjain Kaum
ABRASSA?
Tantangan terbesarnya ada di manusianya sendiri.

Mungkin saja untuk diperalat melawan ADHAMA dan Kenapa malas mengakses sumber AL’A1 yang
seluruh keturunannya
sebenarnya bisa dieksplorasi dengan berbagai tingkatan
akselerasi energy sel tubuh di seluruh semesta.
**Jan 26 Sat 16:52**
* mohon koreksinya
HI Yoli PU: Hewan tidak bisa diserang, krn tidak
memiliki jiwa. Bisa terlihat, mereka tidak punya sense **Jan 26 Sat 17:03**
ketawa dan menangis.
HI Yoli PU: :’( .. #:-s ..*Boro2 mau mendekat ke analisa
**Jan 26 Sat 16:53**
energi yg ada di sel..* haddeeuuh..
HI Yoli PU: Apakah hewan hrs mempertanggungjawabkan perbuatannya? Lalu masuk neraka/surga?
**Jan 26 Sat 16:54**

**Jan 26 Sat 17:06**
HI Yoli PU: :’( .. #:-s ..*Boro2 mau mendekat ke
kesimpulan bhw jiwa itu spesifik kepunyaan manusia
(dan jin)....* haddeeuuh.. Jauuuh keneeeehhhh

herni sri nurbayanti: @KY: punten kang, td baca tulisan
mbap lg, bukannya mbap ngejelasin RUBH itu bukan di **Jan 26 Sat 17:07**
sel tubuh, tp di energy.*tuing2
HI Setiabudi KSB: Bukan itu maksudnya Kang.
**Jan 26 Sat 16:56**
Update anti virus kita kan adanya di Satu Sumber AL’A.
HI Yoli PU: Betul tHer.. RUH itu adanya di energi.
Mengaksesnya nggak perlu penguasaan energy di atas
**Jan 26 Sat 16:57**
2,5% kan?
HI Yoli PU: Ruh itu energi. dan dia ada di dlm sel
tubuh.

Tinggal diproses sama Akal terus dieksekusi sama
program-program di dalam Jiwa.

**Jan 26 Sat 16:57**

**Jan 26 Sat 17:09**

HI Yoli PU: Dia yg menghidupkan/menggerakkan sel
tubuh

HI Setiabudi KSB: Makanya Alloh SWT memberikan
teladan manusia 2,5% dan bukan golongan nabi tapi
Tauhidnya 100%, yaitu Luqman.

**Jan 26 Sat 16:58**
HI Yoli PU: Tp adanya itu tidak menempel pd jasad
(sel)
**Jan 26 Sat 16:59**
HI Setiabudi KSB: Kaum ABRASSA punya berbagai
cara menjerumuskan manusia.

**Jan 26 Sat 17:11**
HI Yoli PU: Kang Bud.. Kan ceritanya kita itu mau
tau gmn caranya si virus itu menginfeksi kita. Jd kita
menganalisa organ2 terkait. Fokus disitu mestinya.
**Jan 26 Sat 17:11**

HI Setiabudi KSB: Seandainya Tauhid hanya
Karena memang itu fungsi penciptaan mereka oleh
dipengaruhi faktor akselerasi energy, seharusnya Qobil
Alloh SWT, semua upaya dikerahkan Kaum ABRASSA.
gak akan sejahat itu sama Habil.
Nggak perduli kalau harus memperalat mahluk lainnya.
**Jan 26 Sat 17:18**
Termasuk kaum manusia berkemampuan 70% ke atas
HI Setiabudi KSB: Caranya secara umum sudah
untuk direkrut menjadi kaumnya.
dijelaskan sama Mbap kalau pemahaman saya sih.
1 Wahyu
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Menyerang semua respon inderawi kita.
Terus mengganggu fokus kita ber-Tauhid.
Diberi janji-janji lewat virusnya.
Terutama yang menjanjikan yang enak-enak.
Cuma kapasitasnya disinkronkan dengan
perkembangan manusianya.
Makin berkembang manusianya, makin update dan
upgrade juga virusnya.

HI Jody: Yg berkaitan dgn tangisan dan tawa bayi itu
lho Kang...pan masih bahas virus ELLEDZ bukan ??
**Jan 26 Sat 17:44**
Ines Andrarini - KG: @ALL. Virus ini masuk melalui
udara ketubuh terlepas melalui bernafas atau
penyerapan seluruh bagian tubuh.
Kita mulai dari sini. Gimana ada yg mau buat alurnya
duluan?

**Jan 26 Sat 17:48**
Pemahaman saya sih alasan Mbap membocorkan
HI Yoli PU: Virus ini tentunya tidak sama dgn virus
penyebaran virus Kaum ABRASS ini untuk
penyakit kan KG? Tidak seperti virus influensa.
mengembalikan fokus Tauhid kita dengan menjelaskan
**Jan 26 Sat 17:49**
anasir-anasir apa saja yang akan diinfeksi sesuai
perkembangan kita.
HI Yoli PU: Beda dimensi dia.
**Jan 26 Sat 17:28**
**Jan 26 Sat 17:49**
HI Jody: @ K’Yoli : Jeng Jreeeeeng...Nah tuh berkenaan
Ines Andrarini - KG: @KY. Ini yg masih siampang siur
dgn organ yg terkait nih
lho. Kita belum sepakat jenis virus ini apa.
**Jan 26 Sat 17:30**
**Jan 26 Sat 17:50**
HI Jody: Jelas otak kan yg diinfeksi kl mau bicara organ
HI Jody: Sepertinya bukan seperti Virus penyakit deh
mah yaa...tapi kita semua mesti sepakat dl nih mau
Kang Gun...lebih ke virus program yg mempengeruhi
lanjut topik bahas JASAD daa anu dibahas otak nih
kinerja processor...bukan merusak anti body
Kang
**Jan 26 Sat 17:50**
**Jan 26 Sat 17:31**
HI Jody: Bukan menyerang antibody maksud saya...
HI Jody: Di atas tadi udah saya singgung sedikit
**Jan 26 Sat 17:50**
tuh tentang hormon otak yg berkaitan dgn ini nih...
hayoooo mau kita lanjutkan apa tidaaaaak :p
Ines Andrarini - KG: @K’Jodi. Virus itu bisa di set
**Jan 26 Sat 17:37**
HI Yoli PU: Jgn hormon dulu k’Jod. Mksd organ disitu
bkn hanya jasadi saja Kang.
**Jan 26 Sat 17:37**
Ines Andrarini - KG: @K’Jodi. Gak masalah saya pikir
sih kita kan pengen tahu cara kerjanya gimana ni virus
sampai bisa mempengaruhi jiwa. Hanya kita petakan
alurnya lah kali ya?
**Jan 26 Sat 17:42**
HI Yoli PU: Jd kmn dulu niy?
**Jan 26 Sat 17:42**
Ines Andrarini - KG: @pertanyaan: virus ini sejenis
mikroba kan?
**Jan 26 Sat 17:42**

untuk menyerang apa aja kok. Bukan hanya anti bodi.
Tergantung pembuatnya mau apa sasarannya.
**Jan 26 Sat 17:52**
Ines Andrarini - KG: @KY. Virus ELLEDZ ini belum
jelas jenisnya sampai sekarng karena keterangannya
belum ada. Jadi bisa berupa makhlu hidup ber sel
tunggal, bisa program, bisa nanotech, atau lainnya.
**Jan 26 Sat 17:53**

Ines Andrarini - KG: Atau ada penjelasan mba yg saya
terlewatkan?
**Jan 26 Sat 17:57**
HI Yoli PU: Tp kan bisa kita analisa, KG.
**Jan 26 Sat 18:10**
Ines Andrarini - KG: Yup KY.

Dedi Misbah:*dipeta ulang Virus ELLEDZ sampai bisa **Jan 26 Sat 18:17**
mempengaruhi JIWA* (y)
Ines Andrarini - KG: @KY. Keterangan mbab virus
ini sangat canggih. Virus ini bisa bergerak ke sasaran
**Jan 26 Sat 17:43**
dgn presisi sesuai tugasnya untuk menyerang dan
HI Jody: Ini juga blm tentu benar lho Kang...baru
mensabotase system memori di JIWA.
analisa saja dikaitkan dgn pengetahuan sedikit
mengenai hormon di otak ini
**Jan 26 Sat 17:44**
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Nah. Virus ini berupa teknologi murni berupa nanotech HI Aske Habibi: Kira2 yang membutuhkan oksigen
sbg media kerjanya apa ϓάά wujudnya...? ;)
atau micro organisme yang dilengkapi kecerdasan
tertentu?
**Jan 26 Sat 19:58**
**Jan 26 Sat 18:17**
HI Yoli PU: Ditulisnya: disebar di udara
Ines Andrarini - KG: Atau apa?
**Jan 26 Sat 21:07**
**Jan 26 Sat 19:16**
HI Aske Habibi: Saya ngirim gambar tentang bagian2
Otak di picture...;)
HI Aske Habibi: @KG: tambahan dari sy tp masih
general blum spedifik, virusnya bisa juga berupa
**Jan 26 Sat 21:07**
PERINTAH atau IDE/GAGASAN yg bs mentriger
Ines Andrarini - KG: @KY. Agree non jasadi memori
Software JIWA manusia tsbt, sehingga seolah2
ini karena ada di Jiwa. Nah, sekarang kita buat alur
outputnya mmg hasil diri sendiri.
sederhana aja dulu bagaimana proses pencatatan
Sperti memunculkan rasa kantuk pd saat mendengar
data atau informasi yg ditangkap panca indera dan
pesan2 agama karena hormon cerotonin jadi aktif
bagaimana proses pembacaan kembali data atau
bukan krn jam biologisnya manusia tp karena pd
informasi yang sudah di tulis.
saat ada pesan yg mulai menegaskan ttg keTuhanan/
Penulisan data atau informasi di memori kan
kebaikan nah pada waktu bersamaan virus tsbt jg
sederhananya informasi yg ditangkap panca indera
aktif...*maaf ϓάά kang kalo keliru :D
masuk ke sistem otak lalu otak meneruskan informasi
**Jan 26 Sat 19:17**
ke jiwa yang sudah mengaktifkan program pencatatan
untuk mencatat atau merekan informasi tsb ke memori.
HI Aske Habibi: Mungkin g begitu..
**Jan 26 Sat 19:18**
HI Aske Habibi: Sy sependapat klo mrk kaum
ABRASS itu pasukan y berteknologi
**Jan 26 Sat 19:33**
Dedi Misbah: @KG: bagaimana jika kita “bersimulasi”
mengenai jenis Virus ELLEDZ ini, yaitu dengan
beranggapan bahwa virus ini:
(1) Nanotech
(2) Micro organisme yang dilengkapi kecerdasan
tertentu
Nah “simulasi”nya adalah: apakah kita bisa melacak
bagaimana cara kerja ke-2 jenis suspect Virus ELLEDZ
ini hingga bisa sampai mengganggu dan mensabotase
system memory di JIWA?
**Jan 26 Sat 19:43**
HI Yoli PU: Sebagaimana saya menilai bahwa memori
itu bkn jasadi, saya menilai virus ini pun bentuknya
non-jasadi.
Cattn yg dr kdm : memori itu berbentuk loncatan
listrik.
**Jan 26 Sat 19:51**

Pembacaan informasi yg sudah disimpan di memori
sederhananya kan ketika perintah mengingat muncul
maka program pembacaan memori berjalan dan
setelah ditemukan informasi ini dimunculkan ke layar
(kesadaran).
Sederhananya kira-kira beginilah.
**Jan 26 Sat 21:14**
herni sri nurbayanti: Saya tertarik dng ini: “Virus ini
tidak menghilangkan memory, tapi menutup dengan
berbagai macam ingatan-ingatan yang di rekam
oleh mata .” Bisakah diambil kesimpulan virusnya
memakai organ mata & aplikasi melihat kita/bayi, tapi
“membajak” hasil rekamannya utk menutupi memori
penting. Jd inget ada penelitian yg bilang bayi baru
lahir punya banyak indera (yg terdeteksi baru puluhan)
tapi manusia sekitarnya yg tanpa sadar membuatnya
jadi punya 5 indera saja. Bila lbh dr 5, dianggap
abnormal, pdhal yg punya cuma 5 yg sebenarnya tdk
normal. Salah 1 contohnya, indera melihat dimana
kita dibiasakan menggunakan mata drpd visual cortex.
Hehehe ga ada relevansinya ya? Maap:p
**Jan 26 Sat 21:27**
HI Budi Cjr KMBM: Kg giman biar gampang
analoginya spt kita membuat robot,

HI Aske Habibi: @KY: virus ini melaui oksigen yg kita
Di robot itu ada listrik (RUH), ketika dinyalakan OSnya
hirup bukan...?
nyala (JIWA), karena hardwarenya lengkap spt adanya
**Jan 26 Sat 19:51**
hardisk, prosesor dll (JASAD).
HI Aske Habibi: Apakah mungkin virus ini dapat
Sistem listrik punya sistem sendiri, spt bahkan sistem
bekerja tanpa Oksigen...?
binary juga ada memory ttg grafik listrik dll yg terjadi
pd robot itu (RHAQIM), pusat data sofware itu ada
**Jan 26 Sat 19:52**
dihardisk RAM dan IC.
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Nah mungkin cara kerja virus ELLEDZ spt ini.. Kl
misal kerja robot ini memeriksa data di pabrik, maka
virus itu cukup merusak file yg ada dlm database di
hardisk dgn rename, merubah extention, atau merubah
file itu sehingga, ketika aplikasi pemeriksaan barang
dilakukan, dia tdk punya lg data yg diperlukan krn
file2nya udah dirubah.
Kl virus ELLEDZ kan memory ttg TAURI itu tdk dpt
diakses lag krn tlah dirubah, tp masih ada dan di blok
oleh virus itu
Mungkin itu analoginya mohon masukan..
**Jan 26 Sat 21:31**

Virus ini cukup menyerang applikasi sj biar kerjanya ga
bener karena tp tdk mati robotnya.
** Jan 26 Sat 21:48**
HI Aske Habibi: Kembali ke laptop yuuuu...
**Jan 26 Sat 21:50**
HI Aske Habibi: Sasaran VIRUS ini tepatnya di OTAK
kan yaaaa
**Jan 26 Sat 21:51**
HI Aske Habibi: Organ Otak itu kan beradanya
dimana yaaa..? :D

**Jan 26 Sat 21:55**
HI Setiabudi KSB: Virusnya gak bisa merusak memory
RAQIM karena tersimpan di sel-sel energy RUBH kang. HI Aske Habibi: Coba kita mundur lagi ini pernyataan
KD :
Yang diserang OS Jiwa supaya fokusnya teralihkan.
Kita bahas satu per satu jenis virus buatan kaum
Teralihkan dari proses defragmenting.
ABRASS. Pertama adalah jenis virus yang paling dasar
Proses defragmenting ini terjadi karena seluruh sumber yaitu Virus ELLEDZ. Itu adalah program yang akan
dimasukan ke dalam otak anak kecil usia balita. Itu
daya difokuskan ke awareness software.
adalah virus terdasar untuk menurunkan kinerja otak
Awarness software ini adanya di luar sumber daya
manusia agar tidak mempu mengingat banyak hal,
manusia, yaitu Sumber AL’A
terutama ketika di dalam kandungan. Virus ini tidak
menghilangkan memory, tapi menutup dengan berbagai
**Jan 26 Sat 21:34**
macam ingatan-ingatan yang di rekam oleh mata. Virus
HI Budi Cjr KMBM: Nah kl yg rusak virus itu tdk
ini baru bisa berjalan secara efektif di usia bayi 6 bulan
merusak sistem listrik, misal merubah sistem Power
ke atas. Usia 0 - 6 bulan sebetulnya bayi masih dalam
suply dimana ada resistor dll,
keadaan aman. Karena secara fisik 2,5%, akselerasi sel
namun yg dirusak applikasinya dan memory
masih belum bisa maksimal, karena masih ter-fokus
databasenya.
di otak untuk aktivasi, dan otak belum berfungsi
untuk ke berbagai macam kegiatan lain, bisanya cuma
Sehingga gerak dr robot ini tdk sesuai misinya..
menyusu dan tidur, karena proses ini sangat dibutuhkan
meureun.com
oleh anak. Tapi Virus ELLEDZ ini sudah di plug in
kan secara perlahan pada anak. Untuk menghantam
**Jan 26 Sat 21:34**
program sebelumnya. Salah satu program yang sudah
Ines Andrarini - KG: @K’MBM. Dalam kasus ini
pasti jalan pada anak dari Sang Maha Pencipta adalah
memori yg built in atau sudah tersimpan di Jiwa tidak
program menangis dan tertawa. Kalau program ini
bisa di rusak. Virus ELLEDZ ini sasarannya memori di
tidak jalan, kaum ABRASS akan membiarkan saja
Jiwa bukan memori yg ada di RUH yang tersimpan di
tanpa memasukan virus ELLEDZ, karena kalau dua
RAQIM.
program dasar ini tidak jalan, maka yang lainnya pun
dipastikan tidak jalan pula. Program ELLEDZ ini akan
**Jan 26 Sat 21:37**
sangat efektif berfungsi di usia 2 tahun ke atas, dimana
HI Budi Cjr KMBM: Iya itu KG maksud sy jg, yg
progran ini akan menjalankan sistem EGO anak, yang
dirusak hanya applikasi database saja.
akan selalu ingin diperhatikan secara khusus oleh orang
**Jan 26 Sat 21:43**
tua nya. Apabila tidak, maka dia akan selalu membuat
tingkah yang luar biasa menyebalkan juga sangat
HI Budi Cjr KMBM: Dlm ilustasi tsb
mengganggu, agar semua perhatian orang tua pada
Listrik(RUH) punya sistem memory di PS resistor dll, anak ini. Program ini pula yang membuat anak akan
Applikasi (JIWA) punya memory juga di hardisk berupa mengidentifikasi segala sesuatu yang ingin diketahuinya
dengan lidah, agar semua bakteri bisa masuk ke dalam
database,
tubuhnya. Tapi biasanya itu di counter oleh program
Lengan robot, sensor, kamera dll (JASAD) yg tidak akan penangkis yaitu berupa peningkatan kekebalan tubuh
bisa bekerja dgn baik sesuai perintah jika sofwarenya
pada anak, dan itu adalah program setting an Sang
rusak, dan akan diam berhenti jika tdk ada pasokan
Maha Pencipta
listrik.
**Jan 26 Sat 21:56**
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HI Aske Habibi: Software = Program...kalo VIRUS
juga PROGRAM kan...?
**Jan 26 Sat 21:58**
HI Budi Cjr KMBM: Kita lihat cara kerja Virus
komputer, semisal kita nyimpan data di hardisk, misal
namanya “data.docx”, oleh virus itu file itu dihidden,
misal jd “data.bak” jd ga kebaca, terus dia munculkan
file lain sbg samaran, namanya “data.docx” padahal itu
program virusnya.
Virus adalah program juga, sebuah applikasi. K’Habibi
**Jan 26 Sat 22:03**
HI Aske Habibi: Virus ini ditangkap oleh panca indra
kita loh
**Jan 26 Sat 22:49**
HI Aske Habibi: Lanjutan omongan KD :
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 26 Sat 22:55**
HI Aske Habibi: Lanjutan brikutnya :
Memang bukan hanya mata saja yang digunakan oleh
Bangsa ABRASS untuk mempengaruhi atau memblokir 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 HAMMADZ yang
dijawantahkan secara benar.
------Original Message-----To: Dedi Misbah
Subject: OTAK tgl 28 Jan 13 (1)
Sent: Jan 28, 2013 10:46

From Group: LSBD HI
Messages
----------

**Jan 27 Sun 11:40**
HI Aske Habibi: Fungsi ϑαπ bagian otak..
Amigdala berasal dari bahasa latin amygdalae (bahasa
Yunani αμυγδαλή, amygdalē, almond, ‘amandel’) adalah
sekelompok saraf yang berbentuk kacang almond. Pada
otak vertebrata terletak pada bagian medial temporal
lobe, secara anatomi amigdala dianggap sebagai bagian
dari basal ganglia. Amigdala dipercayai merupakan
bagian otak yang berperan dalam melakukan
pengolahan dan ingatan terhadap reaksi emosi. Oleh
karenanya amigdala juga merupakan bagian dari sistem
limbik yang dipelajari pada ilmu neurosains kognitif.
Batang otak merupakan struktur pada bagian posterior
(belakang) otak. Batang otak merupakan sebutan untuk
kesatuan dari tiga struktur yaitu medulla oblongata,
pons dan mesencephalon (otak tengah).
Pada gerak volunter, batang otak merupakan jalur
yang dilalui impuls rangsang sebelum mencapai
cerebrum. Impuls rangsang dihantarkan oleh traktus
ascendentes (serat-serat saraf yang menghantarkan
impuls ke otak) untuk diolah di otak, lalu impuls
respons dihantarkan oleh traktus descendentes (seratserat saraf yang menghantarkan impuls menjauhi
otak). Pada perbatasan antara batang otak dan medulla
spinalis terjadi deccusatio (penyilangan) seratserat kortikospinal (serat-serat saraf descendentes
dari cerebrum ke medulla spinalis). Serat-serat
kortokospinal dari otak kiri menyilang ke bagian kanan
medulla spinalis dan serat dari otak kanan menyilang ke
bagian kiri. Penyilangan ini menyebabkan bagian tubuh
kanan di kendalikan oleh otak kiri dan bagian tubuh
kiri dikendalikan oleh otak kanan.
Batang otak merupakan tempat melekatnya seluruh
saraf kranial, kecuali saraf I dan II yang menempel pada
cerebrum (otak besar)
Korteks otak besar (bahasa Inggris: cerebral cortex,
grey matter) bagian dari otak besar yang berkembang
dari dorsal telencephalon atau pallium. Pada percobaan
dengan medium tikus, ditengarai bahwa perkembangan
korteks otak besar sangat dipengaruhi oleh hormon
tiroksin.
Korteks otak besar terdiri dari dua bagian besar:
**Jan 27 Sun 11:41**
HI Aske Habibi: Isocorteks (bahasa Inggris:
homotypical cortex), terdiri dari enam lapisan.
Alocorteks (bahasa Inggris: heterotypical cortex) terdiri
kurang dari enam lapisan, termasuk olfactory cortex
dan hipokampus.
dan kategori tambahan:
Mesokorteks, area yang terdiri dari lapisan kedua,
ketiga dan keempat
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Proisokorteks, area Brodmann yang ke 24, 25, 32
Perialokorteks, are permukaan yang berada di samping
alokorteks.
Korteks juga dikategorikan berdasarkan lapisan
kecambah:
Neokorteks atau Neopalium, yang menyerupai
isokorteks.
Arcikorteks, merupakan korteks yang pertama pada
masa organogenesis
Paleokorteks
Dan berdasarkan konvensi topografi:
Korteks oksipital
Korteks temporal
Korteks parietal
Korteks frontal
Hipotalamus (bahasa Inggris: hypothalamus)
adalah bagian dari otak yang terdiri dari sejumlah
nukleus dengan berbagai fungsi yang sangat peka
terhadap steroid dan glukokortikoid, glukosa dan
suhu. Hipotalamus juga merupakan pusat kontrol
autonom. Salah satu di antara fungsi hipotalamus
yang paling penting karena terhubung dengan sistem
syaraf dan kelenjar hipofisis yang merupakan salah
satu homeostasis sistem endokrin, adalah fungsi
neuroendokrin yang berpengaruh terhadap sistem
syaraf otonomi sehingga dapat memelihara homeostasis
tekanan darah, denyut jantung, suhu tubuh dan
perilaku konsumsi dan emosi.
Hipotalamus juga merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari sistem limfatik, dan merupakan
konektor sinyal dari berbagai bagian otak menuju ke
korteks otak besar. Akson dari berbagai sistem indera
berakhir pada hipotalamus (kecuali sistem olfaction)
sebelum informasi tersebut diteruskan ke korteks otak
besar. Hipotalamus berfungsi sebagai monitoring dan
mengontrol berbagai aktivitas dari tubuh yang sangat
banyak.

GHRH oleh neuron infudibular pada area mediobasal
dan merangsang hipofise anterior
Sistem Limbik (atau otak Paleomammalian) ada satu
set struktur otak termasuk hipokampus, amigdala,
nukleus thalamic anterior, septum, korteks limbik dan
forniks, yang tampaknya mendukung berbagai fungsi
termasuk emosi, perilaku, memori jangka panjang, dan
penciuman.
Otak tengah (mesencephalon) atau (midbrain) adalah
bagian terkecil dari otak yang berfungsi sebagai
stasiun relai untuk informasi pendengaran (inferior
colliculi) dan penglihatan (superior colliculi). Otak
tengah mengontrol berbagai fungsi penting seperti
sistem visual dan pendengaran serta gerakan mata.
Beberapa bagian dari otak tengah yang disebut
nukleus merah (red nucleus) dan substantia nigra
berfungsi dalam mengontrol gerakan badan. Substantia
nigra yang berwarna gelap berisi banyak neuron
yang memproduksi dopamine. Pada umumnya,
berkurangnya neuron di substantia nigra menyebabkan
terjadinya penyakit parkinson. Otak tengah juga adalah
bagian awal dari batang otak.Otak tersebut terdiri dari
tectum dan tegmentum.Kedua bagian ini juga berfungsi
dalam penglihatan, pendengaran, pergerakan mata, dan
gerakan tubuh lainnya.
Hipofisis (Yunani hypo, dibawah, + physis,
pertumbuhan), atau Kelenjar Pituitari, beratnya sekitar
0.5 gram, dan dimensi normalnya pada manusia sekitar
10 x 13 x 6 mm. Kelenjar ini berada di rongga tulang
sphenoid—sella turcica—. Selama embriogenesis,
hipofisis berkembang sebagian dari ectoderm oral
dan sebagian lagi dari jaringan saraf. Komponen
neural muncul sebagai sebuah evaginasi dari dasar
diencephalon dan tumbuh ke arah caudal sebagai
batang tanpa melepaskan diri dari otak.
Karena berasal dari dua sumber, hipofisis sebenarnya
terdiri dari dua kelenjar yang bersatu secara anatomis
tapi mempunyai fungsi yang berbeda:
**Jan 27 Sun 11:43**

HI Aske Habibi: Neurohipofisis (bahasa Inggris:
Hipotalamus mengirim suatu signal ke kelenjar adrenal posterior pituitary, neurohypophysis, neural pituitary)
yaitu epinephrine dan neropinephrine. Sekresi yang lain yang berkembang dari jaringan saraf, terdiri dari
bagian yang besar, pars nervosa, dan yang lebih kecil
berupa:
infundibulum. Infundibulum terdiri atas stem dan
antideuretic hormone (ADH), oksitosin, dan regulatory
eminentia mediana.
hormones. hormon ini disekresi dari hipotalamus
Neurohipofisis merupakan perpanjangan dari
posterior
hipotalamus yang terbentuk dari sekelompok akson
**Jan 27 Sun 11:42**
dari hypothalamic neurosecretory neurons yang
HI Aske Habibi: GnRH pada area preoptik dan
berselingan dengan sel glia.
merangsang hipofise anterior
adenohipofisis (bahasa Inggris: anterior pituitary,
GHIH oleh neuron perventrikular dan merangsang
adenohypophysis, glandular pituitary) merupakan
hipofise anterior
bagian dari hipofisis yang muncul dari oral ectoderm
dan terdiri dari tiga bagian: pars distalis, atau
Halaman 40

Mushaf KDZA GRAZDAVODA DRENTAGA — Bagian 2

lobus anterior; bagian cranial, pars tuberalis, yang
mengelilingi infundibulum; serta pars intermedia.
Dari studi mikroskopik terhadap adehipofisis,
ditemukan tiga jenis sel yaitu asidofil, basofil dan
kromofob.
**Jan 27 Sun 16:28**
Ines Andrarini - KG: @Mbab. Dari hasil diskusi
berdasarkan materi mbab yang terakhir ada beberapa
hal yang masih menggantung. Antara lain:
1. Perbedaan paham di mana letak Operating System
sangat canggih yg mbab sampaikan. Sebagian
menyimpulkan di RUH dan sebagian lagi di JIWA.

dimanipulasi, memang ada yang tidak bisa dimanipulasi
yaitu RUH, tapi kalau jiwa dan jasad, itu masih bisa
di utak-atik. Makanya Allah SWT menyediakan
surga atau neraka sebagai konsekuensi dari usaha kita
menggunakan software. Ingat, otak kita hanya 2,5%
yang aktif, itupun sudah di jejali software - software
kurikulum sekolah, sehingga semakin berat untuk
meng-akses software bawaan dari Allah SWT. Software
plug - in itu masih banyak yang belum ter-akses di otak
kita, kkarena yang kita akses masih permukaannya
saja, virus kaum ABRASS juga masih mempengaruhi
permukaan juga, karena sekali lagi, sel otak yang akktif
cuma 2,5%. Tapi itu juga sudah cukup untuk merusak
segala macam.

2. Perbedaan persepsi jenis virus ELLEDZ. Sebagian
berasumsi virus ini adalah nanotech, sebagian
berasumsi microba yang dilengkapi kecerdasan.

**Jan 27 Sun 18:20**

**Jan 27 Sun 17:08**

HI Yoli PU: NUHUN Kang.. @KG. Sip kang. Via jasad.

DRENTAGA: Nyetir heula

**Jan 27 Sun 19:00**

**Jan 27 Sun 17:56**

HI Ichal Kalimantan: Seharusnya nggak perlu dipanggil
kang, inisiatif sendiri saja :) ilmu yg diturunkan mbap
kan agar dimanfaatkan utk umat manusia :)

DRENTAGA: Jasad bisa di manipulasi, begitu juga
jiwa, masih bisa dimanipulasi, kita harus coba akses
3. Perbedaan paham bagian yang diserang langsung
ke software plug-in bawaan secara lengkap, berarti
oleh virus ELLEDZ. Sebagian menyimpulkan virus
kita juga harus punya modal untuk mengaktifkan sel
ini menyerang memory di JIWA secara langsung dan
otak secara banyak, agar cukup untuk meng-akses
sebagian lagi menyimpulkan virus ini bekerja di system software bawaan itu. Lalu mengapa kaum ABRASS dari
memory yg ada di JASAD untuk menyabotase memory golongan manusia 70% ke atas, dan sudah tahu semua
yg ada di JIWA.
software bawaan ini masih juga jadi troublemaker,
Tiga hal ini yg tampaknya menghambat proses diskusi. karena mereka itu bosan, dan mereka yakin tidak akan
mati. Makanya kaum manusia golongan ABRASS itu
Mohon mbab kasih petunjuknya. Hatur nuhun.
membuat virus semakin canggih. Yang jelas, virus
**Jan 27 Sun 17:02**
yang mempengaruhi otak itu berupa mikro organisme
yang membawa semacam cairan kimia organik untuk
DRENTAGA: Jangan lupa, waktu sebelumnya ayat
memberikan sinyal baru pada hardware, sehingga
Al-Qur’an tentang RUH dan JIWA, itu dibahas bahwa
malaikat bertugas mencabut jiwa, bukan RUH, karena mempengaruhi software yang sudah tertanam lama di
otak. Mikro-organisma ini bisa berupa bakterial untuk
dia harus mematikan jalannya software yang selama
usia 10 tahun ke bawah, dan Virus di usia 10 tahun ke
ini mengendalikan hardware, kalau tidak, software
atas. Ketika mikro-organisma ini mati oleh kekebalan
itu akan terus menempel di badan dan membuat
tubuh, dia akan meninggalkan cairan yang membawa
orang menjadi susah sekali meninggalkan casing.
program pengganggu ke otak. Akselerator untuk
Setelah jiwa itu dicabut, maka barulah Ruh dan JIWA
mereka adalah antibiotik kimia buatan yang biasa dijual
bisa meninggalkan casing yang sudah rusak itu. Jadi,
bebas di pasaran.
yang namanya jiwa itu, masih bisa diutak-atik oleh
mahluk lain selain Allah SWT, salah satu yang diberi
**Jan 27 Sun 18:25**
tugas untuk itu adalah Ijra’il. Manusia dan Jin asal
HI Aske Habibi: Nuhuun kang atas infonya...:)
tahu kinerja software itu, maka mereka akan mampu
meng-hack. Jangan jauh-jauh, dengan hipnotis saja
**Jan 27 Sun 18:36**
kita mampu kok untuk merubah setting otak manusia.
Ines Andrarini - KG: Nuhun mbab.
Kalau dengan virus buatan kaum ABRASS itu jauh
lebih efektif.
**Jan 27 Sun 18:51**

DRENTAGA: Software buatan kaum ABRASS itu
memanipulasi software bawaan yang ter-plug in di
dalam sel otak manusia. Seluruh otak manusia dipenuhi **Jan 27 Sun 19:30**
software bawaan ini sampai 100%. Software bawaan
HI Asep Budi KAB: Saat ini anak saya sedang demam :(
ini akan aktif menyesuaikan dengan berapa banyak sel
yang aktif pada hardware penyimpanannya. Sering kali **Jan 27 Sun 19:49**
kita berpikir, tidak mungkin buatan Allah SWT bisa
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HI Asep Budi KAB: Antibiotik yang bagus unk anak
kecil apa Mbab ? Madu ? Ragani ?

mampu merekayasa mikro organisma yg berada di
tingkat sel :O

**Jan 27 Sun 19:54**

**Jan 27 Sun 22:46**

ABHA Ibay (Indra Bayu): Ragani, Madu, air kelapa
muda

HI Jody: Copas : Ketika mikro-organisma ini mati oleh
kekebalan tubuh, dia akan meninggalkan cairan yang
membawa program pengganggu ke otak. Akselerator
untuk mereka adalah antibiotik kimia buatan yang
biasa dijual bebas di pasaran...canggih yaa,virus atau
bakterinya mati tapi sisa cairannya masih trs bekerja
mencemari otak

**Jan 27 Sun 19:55**
ABHA Ibay (Indra Bayu):*ikut menjawab
**Jan 27 Sun 19:55**
ABHA Ibay (Indra Bayu): Madunya dilarutkkan ke air
bersuhu biasa
**Jan 27 Sun 20:04**

**Jan 27 Sun 22:47**
HI Yoli PU: @KSB..naha jadi kana BA? ;)

Ines Andrarini - KG: Hilang panas demamku OOOOO **Jan 27 Sun 22:48**
inzana
HI Jody: Minum Antibiotik kimia sintetis malah jadi
mempercepat proses mencemari otak...#:-s έLε♓.·::·.
**Jan 27 Sun 20:07**
έLε♓ /:)
ABHA Ibay (Indra Bayu): S̤̥̈̊άẅάN̤̥̈̊ğ§чĿήå
**Jan 27 Sun 22:54**
**Jan 27 Sun 20:32**
HI Aske Habibi: Punten izin dl mw nonton ninja
Ines Andrarini - KG: @KY. Lagi baca berulang-ulang
assasin di rcti,filosofisnya ada y bagus...
neh tulisan mbab terakhir. Belum bisa comment.
**Jan 27 Sun 22:58**
**Jan 27 Sun 22:01**
HI Jody: •̃⌣•̃ђε•̃⌣•̃ђε•̃⌣•̃ђε•̃⌣•̃ iya K’Hab...ieu
Ines Andrarini - KG: Garok we atuh mun ateul mah
oge bari nonton Ninja Assasin...sambil masih sedikit
bengong dan takjub dgn apa yg terjadi selama ini
**Jan 27 Sun 22:05**
pada manusia yg suka mengkonsumsi antibiotik kimia
Ines Andrarini - KG: @KY. Gimana kalo kita clear kan sintetis...bener2 mesti diungkap nih kepada masyarakat
dulu pengertian dari ‘Sel Otak Aktif ’ lalu kemudian dari #:-s
sana kita bergerak diskusinya.
**Jan 27 Sun 23:00**
**Jan 27 Sun 22:07**
HI Aske Habibi: Mw nanya kenapa KD menyarankan
Ines Andrarini - KG: @KY. Clear kan disini maksud sy kt menyalurkan HAPAN pd daerah UBUN2 kepala kt,
defenisi nya sudah spesifik merujuk ke sel otak yang
dgn maksud utk membuka blueprint...???
mananya.
**Jan 27 Sun 23:01**
**Jan 27 Sun 22:12**
HI Jody: Bayangkan kalau masyarakat tahu bhw
Ines Andrarini - KG: @All. Topik sekarang kita
antibiotik kimia sintetis itu berperan serta membuat
mengclearkan defenisi Sel Otak Aktif ini merujuk ke
manusia menjadi anti TAURI X_X
bagian sel otak yang mananya di bagian otak manusia.
**Jan 27 Sun 23:02**
Agak teknis memang ini jadi beberapa gambar yg di
post bisa dijadikan rujukan. Jangan lupa googling untuk HI Setiabudi KSB: Hehehe, nggak tau Kang Yol.
memahami struktur sel otak yang sudah diselidiki para Naha jadi ujug2 kesana :D
ahli.
Mungkin saja Mbap menemukan BA terkait dengan
**Jan 27 Sun 22:13**
bocoran-bocoran terbaru ini.
Ines Andrarini - KG: @KDM, KSB, K’Habibi, K’Adi dan Dulu saya masih bingung (sekarang juga sih) kenapa
yg lain yg ngintip please nimbrung.
penyaluran paling bagus ke kepala.
**Jan 27 Sun 22:14**
Ines Andrarini - KG: Mangaaaaaaaaaa...

Sekalipun harus hati-hati waktu melakukannya dengan
konsentrasi penuh

**Jan 27 Sun 22:42**

**Jan 27 Sun 23:06**

HI Jody: W:OW...*˚*☆ Ɲ˚˚U˚˚♓˚˚U˚˚Ɲ ☆*˚* Mbap...baru HI Setiabudi KSB: Tapi jadi sedikit mencerahkan buat
sempat menyimak kembali...ternyata Virus2 tsb berupa saya.
Mikro Organisma yaa...canggih juga yaa ABRASS
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Kenapa di dunia medis indikator “mati” adalah
berhentinya fungsi otak.
Cuma jadi mengundang premis “apakah IJRAIL
mencabut Jiwa dengan menghentikan aliran RUBH ke
Otak sebagai casing/hardware dari software Jiwa?”
**Jan 27 Sun 23:09**
HI Setiabudi KSB: Atau seperti analogi komputer:
Perintah shutdown diberikan ke software sehingga
seluruh proses program terhenti.
Proses program terhenti dengan menghentikan aliran
listrik ke power supply-nya komputer.

**Jan 28 Mon 06:45**
HI Wilman Bogor ￼
ank2....

: Ragani n BA buat pencegahan ke

**Jan 28 Mon 06:50**
HI Yoli PU: Di saya postingan KSB yg jm14 kmrn, baru
masuk malem td.
**Jan 28 Mon 06:51**
HI Wilman Bogor ￼
Molor.... :D

: Memang BBM yah... Bener Bener

**Jan 28 Mon 06:54**

Dedi Misbah: @all: back to OTAK yu...
Setelah program menutup aliran ke power supply maka
Mengulang pernyataan KG:
seluruh hardware komputer juga mati
**Jan 28 Mon 05:54**

“Topik sekarang kita mengclearkan definisi Sel OTAK
Aktif ini merujuk ke bagian sel OTAK yang mananya di
bagian OTAK manusia.”

Dedi Misbah: @KG: punten, dari kemarin BB super
lemot, postingan di group delay sampai 2-3 jam.
Bukannya tidak mau nimbrung, tapi takut “telat” ngasih **Jan 28 Mon 06:57**
komen nya. Jadi, sementara sinyalnya belum normal,
HI Asep Budi KAB: Di antibiotik ada zat yang
saya menyimak saja dulu Kang. NUHUN :)
bisa membunuh virus namun ada juga zat yang
membahayakan nya, ragani, madu dan air kelapa adalah
**Jan 28 Mon 05:58**
unk netralisirnya apakah begitu ?
Ines Andrarini - KG: @KDM. Sami didieu ge lemot.
**Jan 28 Mon 07:04**
Sambil nunggu ilham bari macaan histologi yeuh.
**Jan 28 Mon 06:43**
HI Wilman Bogor ￼
nangkep euy...

: Waduuuh, punten di luar bb ga

**Jan 28 Mon 06:43**
HI Wilman Bogor ￼

: Baru baca...

**Jan 28 Mon 06:43**
HI Wilman Bogor ￼

: Ngeriiiiiii

**Jan 28 Mon 06:43**
Dedi Misbah: Muhun Kang Gun, sinyal parah pisan,
postingan Mbap anu ieu malihan mah nembé lebet:
**Jan 28 Mon 06:44**

HI Yoli PU: @kDM..di wacana kita, pengertian sel otak
aktif itu bisa berarti 2 hal.
**Jan 28 Mon 07:22**
HI ilham font Prudential: @KDM: Kalau Otak di design
untuk energy 100%, kalau energy nya kurang dari
100% maka energynya difokuskan untuk mengaktifkan
bagian2 primer penting, bagian “ekstra” standby
menunggu energy lebih.
**Jan 28 Mon 07:31**
Dedi Misbah: Copas perbincangan dengan Mbap
mengenai Sel Otak yang aktif:
Bali, 1 Januari 2010

Otak manusia yg 2,5% secara umum tempatnya
Dedi Misbah: “Jangan lupa, waktu sebelumnya ayat Alacak2an, dengan Brain Activator (BA) dirapihkan
Qur’an tentang RUH dan JIWA ... Dst”
(didefragment) lalu dinaikkan “sedikit”. Prosentase
**Jan 28 Mon 06:44**
kenaikan dengan BA
HI Wilman Bogor ￼

: Intina latihan TD....

------Original Message-----To: Dedi Misbah
Subject: OTAK tgl 28 Jan 13 (2)
Sent: Jan 28, 2013 10:49
**Jan 28 Mon 06:44**
HI Wilman Bogor ￼
vaksin2 euy... #:-s

: Ank2 dijauhkan dng antibiotik n

Level 2 menjadi sekitar 3%, tidak akan lebih. ASAL
dipakai rutin sesuai aturan yg diberikan. Kenaikan sel2
otak dengan BA sifatnya permanen.
Pantai Kuta, 2 Januari 2010
Meningkatkan sel otak yang aktif:
(1) Latihan TD, salur2 ke kepala
(2) Menggunakan Brain Activator
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(3) Menggunakan ramuan khusus dari
GINSOMARINGGA berusia 500 th tapi harus diolah
lagi.
Ibnu Sina (ahli kedokteran) & Al-Biruni (ahli
matematika) mempunyai sel2 otak yg aktif 3% sama
seperti Einstein, karena otaknya sering digunakan
untuk BERPIKIR.

**Jan 28 Mon 07:52**
Ines Andrarini - KG: @All. Secara medis adakah yg bisa
menjelaskan bagian yg bertanggung-jawab terhadap
komunikasi antar sel ini?
**Jan 28 Mon 08:09**
HI Yoli PU: Komunikasi itu terjadinya di sinaps, KG.

---

**Jan 28 Mon 08:11**

Pada beberapa kesempatan Mbap bilang bahwa selsel otak yang aktif berbanding lurus dengan energi di
tubuh, kecuali pada Bangsa KRAIRON.

HI Yoli PU: Mksd 2 hal diatas -imho-: apakah pd
jumlah sel nya atau pd kemampuan ber-energi nya si sel
tsb.

**Jan 28 Mon 07:35**

**Jan 28 Mon 08:15**

Ines Andrarini - KG: @KY. Kalau saya sementara ini
menyimpulkan seluruh software built in di download ke
seluruh sel yang ada di otak. Sama seperti pendapatnya
KSB.

Ines Andrarini - KG: @KY. Ini yg menarik ada dua
object dgn pendefenisian yg sama. Yaitu jumlah sel otak
aktif dan kemampuan sel dalam menghasilkan energi.
Sama-sama 2.5% disebutnya.

Saya pribadi menganggapnya ini dua object yg berbeda
Dan yang dimaksudkan dengan sel otak aktif adalah
sel-sel otak yang mampu berkomunikasi dengan sel-sel tapi berhubungan langsung dan hubungannya ini
berbanding lurus.
otak lainnya dengan lancar.
**Jan 28 Mon 08:19**
Pengertian 2.5% yang saya pahami saat ini merujuk
pada prosentase sel otak yang aktif atau mampu
HI Yoli PU: Mangga kang Gun. Sy menyimak uraian
berkomunikasi (terkoneksi dengan baik) dengan sel-sel korelasinya.
otak lainnya.
**Jan 28 Mon 08:22**
Dan saya juga menyimpulkan bahwa sel-sel otak yang
Ines Andrarini - KG: @KY. Seperti yg KDM posting
aktif pada kaum manusia 2.5% prosentase nya sama
diatas tentang korelasi prosentase sel otak aktif dan
tetapi sel-sel yang aktif nya tidak lah sama.
prosentase TD yang dijelaskan KD hubungannya
**Jan 28 Mon 07:41**
berbanding lurus. Ini saja sudah secara jelas
mengindikasikan ada dua object berbeda yang
Adi Permana HI Kuningan: Iyo KG..lanjut..
dimaksudkan beliau.
**Jan 28 Mon 07:41**
Korelasinya seperti apa? Saya melihatnya ini
HI Budi Cjr KMBM: KDM berarti kl dgn BA sel
berhubungan dgn kapasitas manusia itu sendiri yg
otak kita naik jadi 3% TD juga naik jadi 3%, karena
diukur dari seberapa banyak jumlah sel otaknya yg
berbanding lurus tadi ?
aktif. Jadi kebutuhan energi akan menyesuaikan dengan
kapasitas yang ada lah.
**Jan 28 Mon 07:44**
Dedi Misbah: @KMBM: dulu pernah ditanyakan di sini Sementara analisa dan pemahaman saya sampai sini.
ttg hal tsb pada Mbap, jawabannya: ya.
**Jan 28 Mon 08:32**
*lagi nyari datanya*
HI Yoli PU: Misalkan total jumlah sel otak manusia itu
2milyar buah.
CMIIW
**Jan 28 Mon 07:46**
HI Budi Cjr KMBM: :)ћǟτůяπůћůπ;) jwbnn(y)
**Jan 28 Mon 07:48**
Dedi Misbah: Sawangsulna :)
**Jan 28 Mon 07:49**
Ines Andrarini - KG: @KY. Nah, sementara ini saya
berasumsi pengertian sel otak aktif ini merujuk pada
‘sarana atau bagian’ yang bertanggung jawab terhadap
fasilitas komunikasi di sel otak tsb terhadap sel-sel otak
lainnya.
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2milyar itu hidup semua, tp kemampuan neuron2nya
mengolah energi hanya 2,5%. Mungkin gak?
*kemampuan neuron ini mengolah energi bisa
diliat bhw disetiap neuron ada mitokondrianya -sbg
penghasil energi-, yg mana kita tahu disanalah terdapat
KLAD (lih.pic sebelah: ada mitokondrianya)*
**Jan 28 Mon 08:48**
HI Yoli PU:*ttg DL(donlot) software built-in*
»»...menyimpulkan seluruh software built in di
download ke seluruh sel yang ada di otak...»» Sama saya
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juga berpendapat demikian, namun sel otak bagian
mananya?

Dedi Misbah: @KG: :D saur Mbap, sanés saur abdi
Kang

**Jan 28 Mon 08:56**

**Jan 28 Mon 09:23**

Ines Andrarini - KG: @KY. Saya memahaminya begini.
Otak adalah pusat control dari JASAD. Sel-sel otak
jumlah defaultnya 100%, tetapi yang aktif dan mampu
berkomunikasi dgn sel otak lain atau sel-sel dibagian
Jasad yang lain ini jumlahnya hanya 2,5%.

HI Yoli PU:*jd sekalian oot ke samping sedikit*

2.5% sel otak yang aktif ini sudah mampu membuat
manusia kaum 2.5% dapat menjalankan tugasnya.
Artinya control otak untuk proses dasar seperti
bernafas, berdetaknya jantung, berbicara, melihat,
berjalan, berpikir etc sudah tercakup di 2.5% ini.

Ketika kita hapan itu sebetulnya jiwa kita “mengajak”
organ binaan RUH : mitokondria, supaya ber-reaksi
lebih. Kata Akang dimulai dr Uluhati, krn -mngkndisana terdapat kumpulan2 sel yg mudah utk di-trigger.
Proses penyaluran itu adalah “pencolekan” mitokondria
tetangga supaya berlaku spt sumbernya.
Yg (jiwa) kita rasakan adlh rasa hangat.
**Jan 28 Mon 09:25**

Nah. Jiwa yang memiliki program-program pengaturan HI Setiabudi KSB: Kang Asep, bahkan di dunia medis
ini tentu akan membaca kondisi ini dan menjalankan
saja antibiotik diakui tidak bisa digunakan membunuh
program pengaturan energi sesuai dengan yg
virus.
dibutuhkan.
Di dunia medis sampai sekarang sistem terapi untuk
**Jan 28 Mon 09:03**
infeksi virus masih menggunakan vaksinasi.
HI Yoli PU: Boleh punya pemikiran lain kan?*hehe
Antibiotik yang ada di pasaran bukan membunuh virus.
punten* :
Antibiotik tersebut malah mengakselerasi proses
**Jan 28 Mon 09:03**
kerja cairan yang dilepaskan virus yang dibuat dan
dikirimkan Kaum ABRASSA ke otak manusia
Ines Andrarini - KG: @KY. Itu kan pemikiran
dakyuuuu. Silahkan bebas seliar-liarnya pemikiran
**Jan 28 Mon 09:30**
mah. Asal ulah omes.
HI Setiabudi KSB: Kembali ke topik:
**Jan 28 Mon 09:04**
Asumsi saya 2,5% sel-sel otak yang aktif bukan
Ines Andrarini - KG: @KDM. Leres pan asal ulah omes? diprosentasekan per bagian otak.
**Jan 28 Mon 09:09**
Tapi seluruh bagian otak.
HI Yoli PU: Sel-sel otak jumlah defaultnya 100%, yang
aktif dan mampu berkomunikasi dgn sel otak lain atau
sel-sel dibagian Jasad yang lain ini jumlahnya 100%
juga. “Jumlah” yaa!.

Jadi kalau amygdala memiliki sel aktif 100% itu
termasuk dalam dalam 2,5% total jumlah sel-sel otak
yang aktif

Mangkanya bisa lebih aktif kalo dikasih hapan, krn
ketika diksh hapan yg 2,5% ini distimulasi supaya naik
jadi 3% dst. Bukan selnya menjadi banyak.

HI Setiabudi KSB: Cuma jadi pertanyaan buat saya
Kang Gun.

**Jan 28 Mon 09:12**

Otak Kecil tugasnya sebagai processor & controller

HI Yoli PU: Dgn kata lain, jumlah sel 100% itu sdh
bagian defaultnya manusia, sebagaiman defaultnya jari
tangan manusia -setiap lengannya-: 5 jari.

**Jan 28 Mon 09:45**

**Jan 28 Mon 09:32**
Tp kemampuan setiap sel2 itu (krn ada KLADnya
-kecuali di amigdala) hanya 2,5%. Kemampuan 2,5% itu Ines Andrarini - KG: @KSB. Agree. Sama.
krn memang ada klad yg menghalangi.
**Jan 28 Mon 09:40**

Kenapa Mbap suruh disalurkannya ke ubun-ubun ya?
Default jumlah sel 100% itu merupakan karunia Tuhan.
Apa karena bagian yang disebut Otak Besar ada disana?
Dan menjadi bagian OSnya RUH utk menggenapi kita
Otak Besar tugasnya sebagai memory.
sbg manusia.

Tetapi aktif tidaknya jari manusia itu bukan jadi
membanyak jarinya, tp energi didlamnya menguat.
**Jan 28 Mon 09:14**

HI Yoli PU: Apa krn amygdala ada di jalur itu?
**Jan 28 Mon 09:47**
HI Setiabudi KSB: Oh iya ya Kang Yol.
Sekalian beberes amygdala juga ya?
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Yang selama ini dirusak sistematis via macam-macam
metode

Kalo cuman 2.5% berarti manusia tsb hanya mampu
memakai 2.5% dari kemampuannya yg sesungguhnya.

**Jan 28 Mon 09:50**

Nah. Yang saya pahami KLAD adalah membran luar di
mythcondria yg direkayasa ADHAMA1. Guna KLAD
ini dipasang adalah untuk menghambat energi yg
dihasilkan mythocondria hanya dapat keluar sebanyak
2.5% dari kapasitasnya.

HI Yoli PU: Amydala mah tidak akan pernah rusak.
Akselerasi sel di sana slalu 100%
**Jan 28 Mon 09:50**
HI Yoli PU: Mksdnya: tidak ada klad pd mito nya
**Jan 28 Mon 09:52**
HI Setiabudi KSB: Maaf, dirusak sistem biokimianya
maksud saya :D
**Jan 28 Mon 09:53**
HI Yoli PU: Walaupun ada biokimia ABRASS msk ke
situ, tidak akan berpengaruh apa2. Tetap sehat dia. Yg
kena pengaruh itu neuron2 yg 2,5%.
**Jan 28 Mon 09:55**
HI Yoli PU: Pd neuron yg akselerasi (mitokondria) nya
2,5% lah cairan kimia organik itu akan berjalan dan
mengubah sinyal memori disana.
**Jan 28 Mon 09:57**
HI Yoli PU: Semakin kuat akselerasinya semakin bisa
menghilangkan pengaruh cairan itu.

Kapan fungsi KLAD ini bekerja? Yaitu ketika
mythocondria menghasilkan energi lebih dari 2.5%
kapasitasnya.
Lalu kenapa dihambat? Dihambat agar energi yg
keluar tetap berada di 2.5% sehingga software akan
menjalankan program-program yang dibutuhkan
manusia tsb sesuai jumlah energi yg dihasilkannya.
**Jan 28 Mon 10:07**
herni sri nurbayanti: Hehehe bukannya ini dlm rangka
membahas tauri ya? Atau saya salah nangkep ya X_X
Nyimak lg deh, maaap ganggu :$
**Jan 28 Mon 10:07**
HI Yoli PU: -Imho- dia berkorelasinya dgn
ilmupengetahuan/memori yg ada di jiwa, bukan pada
memori yg ada di kromosom (RUH-tauri)
**Jan 28 Mon 10:18**

**Jan 28 Mon 09:58**

HI Yoli PU: »»Berbanding lurus ini maksudnya
herni sri nurbayanti: Aktif, belum tentu “benar” kan ya? berapa prosentase energi yg diproduksi mythocondria
Tergantung program/software/jiwanya kan? Tauri kan sebanding dengan jumlah sel otak aktif. Mengapa?
Karena kebutuhan energi yang diproduksinya akan
tdk ada kaitannya ma %energy? Bisa mengakses blm
menyesuaikan dengan kapasitas aktif manusia tsb.
tentu bisa menjalankan, blm lg dihadang dng virus yg
Kan prosentase sel otak aktif berhubungan langsung
lbh canggih yg blm diuraikan mbap.*konfirmasi
dgn kemampuan manusia dalam memanfaatkan
**Jan 28 Mon 10:00**
kapasitasnya yg default 100%. Kalo cuman 2.5%
HI Yoli PU: Aktif, pasti benar tehHer. Asal tidak ada yg berarti manusia tsb hanya mampu memakai 2.5% dari
kemampuannya yg sesungguhnya.»»...~> «...maksudnya
ganggu.
berapa prosentase energi yg diproduksi mythocondria
Perhatikan dgn seksama deh. Ada korelasinya loh.
sebanding dengan jumlah sel otak aktif. Mengapa?... »..
**Jan 28 Mon 10:05**
Punten agak sdkt beda KG, kalo saya: sebanding dgn
Kapasitas energi sel otak aktif, bukan sebanding dng
HI Yoli PU: Tp mmng tidak berkaitan dgn tauri
jumlah sel otak aktif.. Jumlah selnya sih tetep aja segitu**Jan 28 Mon 10:05**
gitunya. Kalo sejak lahir: 5 milyar sel, skrg juga yg aktif
Ines Andrarini - KG: @KY. Seperti yg sy tuliskan diatas itu 5 milyar sel.
yang sy pahami dari pernyataan KD bahwa jumlah sel **Jan 28 Mon 10:18**
otak aktif berbanding lurus dgn TD. Dan TD adalah
Ines Andrarini - KG: @KY. Nah kalo kita sambungkan
energi yg dihasilkan oleh proses di sel dan tepatnya
ke metoda latihan HI maka yg dilakukan di HI itu
terjadi di bagian yg dinamakan Mythocondria.
adalah memaksa mythocondria untuk memproduksi
Berbanding lurus ini maksudnya berapa prosentase
energi melebihi kapasitas 2.5%.
energi yg diproduksi mythocondria sebanding dengan
Caranya dgn mengurang supply oksigen dan
jumlah sel otak aktif. Mengapa? Karena kebutuhan
energi yang diproduksinya akan menyesuaikan dengan pengejangan atau kontraksi di sel. Dengan dua
cara ini mythocondria akan mendeteksi bahwa sel
kapasitas aktif manusia tsb. Kan prosentase sel otak
aktif berhubungan langsung dgn kemampuan manusia membutuhkan banyak energi sehingga dia kemudian
memproduksi energi lebih banyak dari biasanya.
dalam memanfaatkan kapasitasnya yg default 100%.
1 Nabi Adam.
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Nah. Jika mythocondria terbiasa memproduksi energi
diatas kapasitas normalnya maka KLAD tentu saja
lama-lama akan menipis.
Dan jika KLAD menipis maka energi yang keluar dari
mythocondria jika si mythondria nya sudah terbiasa
berproduksi di atas normal pastilah akan keluar lebih
dari 2.5%.
Nah. Jika energi yg keluar totally lebih dari 2.5% maka
software tentu akan mendeteksi tuh dan menyesuaikan
kapasitas aktif sel otak yg berbanding lurus tadi dgn
kemampuan si manusia tsb sesuai energinya.

**Jan 28 Mon 10:31**
HI Yoli PU: Dgn semakin banyak sinaps, maka software
built-in (jiwa) yg mau dielaborasi, semakin dibagitugas oleh sinaps2 ini. Jd lebih ringan tugas sinaps-nya.
Begitchuu
**Jan 28 Mon 10:32**
HI Yoli PU: Dan jiwa juga akan lebih mudah lg
diexplore. Kalo sinapsnya banyak.
**Jan 28 Mon 10:35**

HI Yoli PU:*bolakbalik dekok* gimana caranya agar
sinaps ini banyak? Diperbesar aktivitas neuron. Dgn
**Jan 28 Mon 10:22**
cara apa? Mitokondria-nya dirangsang. Bgaimana cara
HI Yoli PU: Hehe sip Kang kalo ttg itu mah..(y). Tapi jd
merangsangnya? Ditoel oleh tetangganya yg sdh aktif
ikut belok juga kan? \=D/
sblmnya. Happpaaannn...!!
**Jan 28 Mon 10:22**
**Jan 28 Mon 10:36**
Ines Andrarini - KG: @KY. Dari mengenai jumlah sel
Dedi Misbah: :D
otak ya tetap 100%.
**Jan 28 Mon 10:37**
**Jan 28 Mon 10:22**
Ines Andrarini - KG: @KY. Nyimpang dikit. Yang tadi
Ines Andrarini - KG: @KY. Ini gak belok lho. Dan
itulah kenapa saya berani bilang KD itu jenius dan
emang perlu diluruskan. Yang diem gak nimbrung saya
saya membenarkan bahwa metoda HI membangkit
yakin manggut-manggut baca pemahaman ini.
TD atau kemampuan manusia menjadi lebih besar
dari kemampuan default nya yg 2.5% adalah yang
**Jan 28 Mon 10:25**
TERCEPAT di dunia.
HI Yoli PU: Sip..
Metoda nafasnya ngerjain mythocondria dan
Jadi sepemahaman saya, kalo energi kita itu meningkat,
penyaluran HP ke otak dgn memanfaatkan energi lebih
bukan berarti sel tubuh kita itu semakin banyak. Tapi
dari latihan nafas tadi berguna untuk merangsang
semakin kuat.
bagian komunikasi sel otak yg gak aktif untuk aktif.
**Jan 28 Mon 10:25**
**Jan 28 Mon 10:41**
Ines Andrarini - KG: @KY. Samaaaaaa sayangku
HI Yoli PU: Ah. Kalo utk mutan mah gak ada istilah
**Jan 28 Mon 10:25**
jenius...*upss :D ;-SHH
Ines Andrarini - KG: @KY. Ergggggggggggggggggh

------Original Message------

**Jan 28 Mon 10:25**

To: Dedi Misbah

Ines Andrarini - KG: @KY. Deziiiiiiiiiigh

Subject: OTAK tgl 28 Jan 13 (3)

**Jan 28 Mon 10:26**

Sent: Jan 28, 2013 10:51

HI Yoli PU: Termsuk neuron. Energi disana meningkat, **Jan 28 Mon 10:41**
bkn berarti jumlah sel otaknya membanyak, tp semakin
HI Yoli PU: Ah. Kalo utk mutan mah gak ada istilah
aktif.
jenius...*upss :D ;-SHH
**Jan 28 Mon 10:26**
**Jan 28 Mon 10:43**
HI Yoli PU: Hahaha... Bentar KG. Nge-rap dulu nih
herni sri nurbayanti: Lg upload glos 2B ke lemurian.
**Jan 28 Mon 10:29**
asia, kebetulan pas yg ini:
HI Yoli PU:*music*

LARTOPHA

Aktifnya neuron itu ditandai dgn semakin banyaknya
mrk mencari komunikasi, berupa cabang2 aksondendrit yg baru.

Serotonin adalah neurotransmiter, zat kimia yang
digunakan untuk membawa pesan antar neuron.
Meskipun hanya sekitar 1% dari serotonin tubuh berada
di otak, serotonin memiliki efek mendalam pada fungsi
otak. (99% sisanya membantu membawa pesan di
tempat lain di tubuh, seperti sumsum tulang belakang

Jd kalo %otaknya semakin aktif, cabang akson-dendrit
(sinaps) ini semakin banyak. Bukan sel nya yg semakin
bnyk.
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dan otot.) Efek serotonin sangat kompleks dan belum
dipahami sepenuhnya oleh manusia 2,5% di ARDH
GRUMMA.
Terlalu sedikit serotonin dapat menyebabkan depresi,
dan obat-obatan yang meningkatkan kadar serotonin
otak (selective serotonin reuptake inhibitor, atau
SSRI) dapat mengurangi depresi. Namun, obat-obatan
tersebut juga dapat menyebabkan efek samping seperti
insomnia, kecemasan dan hilangnya libido.
**Jan 28 Mon 10:43**
Ines Andrarini - KG: @KY. Setidaknya sekarang kita
punya pemahaman yang sama dulu bahwa defenisi
bagian sel otak yang aktif dan tidak aktif ini merujuk
pada sarana komunikasi sel otak tersebut. Deal?
**Jan 28 Mon 10:45**
HI Yoli PU: @Ther..(y) itu sdh diplatform yg baru yg
diksh k’Ibnu ya?

sering menyalurkan hawa panas ke kepala, kalau tidak
bisa, lakukan ritual shalat dengan baik dan benar,
karena ketika Ruku dan Sujud, maka oksigen akan ke
kepala dan men-triger blue print ini secara perlahanlahan.
KY:
*stlh menunggu 10 mnt postingan KD, khawatir ada
susulan posting*:)
Sejak kapan Kang, ZIP blueprint itu ter-plug-in? Pada
saat ditiupkan RUH, ataukah pada saat ditiupkan JIWA?
Atau berada pd kode genetik dr sel2 yg menyatu dr ibubapaknya?*perasaan pernah mnjawab sendiri, tp asa
kurang yakin*
KSB:
Waktu jiwa diinstal ke jasad bukannya sepaket dengan
ruh Kang?

**Jan 28 Mon 10:46**

Kan yg jadi sumber energi & recorder kehidupan di
dimensi ini adalah ruh

HI Yoli PU: Deal KG*toss*

KD:

5. Masih tentang Ruh
1. RUH manusia adalah bagian dari AL’A
(wahyu).
2. RUH dilengkapi RAQIM untuk merekam
perjalanan hidup manusia.
3. RUH abadi dan tidak bisa mati.
4. JIWA semacam software berisi programprogram.
5. ABRASS (Iblis) dan Manusia ABRASSUR
(pengikut Iblis) menyebarkan virus
ELLEDZ yang disesuaikan dengan usia
manusia melalui udara untuk memblokir
ingatan tentang TUHAN ketika di
kandungan.
6. Ajaran HAMMADZ (Nabi Muhammad) yang
benar menjadi anti virus untuk
semua virus dari ABRASS dan Manusia
ABRASSUR.

20 Jan 2013 @15.40
KD:
Sebetulnya MORTAPHRABÉÉNA itu adalah untuk
mem-plug in-kan semua pengetahuan seluruh alam
semesta dalam bentuk RAR atau dalam bentuk ZIP,
kalau kita pakai istilah software sekarang mah, dengan
password sel tubuh masing -masing. Kalau ada unsur
luar yang tidak match dengan kode DNA orang itu,
maka akan tertolak. Otak manusia meskipun 2,5%, dia
akan cukup untuk meng-akses, meskipun sedikit demi
sedikit. Ingat, bahwa semua LÉMURIAN , meskipun
2,5%, dia punya blueprint ZIP ini di otak mereka
yang sudah ter-plug in melalui sistem perekaman dan
pembentukan seperti menurunnya KLAD pada setiap
keturunan. Tinggal meng-aksesnya adalah dengan
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ZIP itu diturunkan secara genetis, seperti KLAD yang
diturunkan secara genetis juga. Tapi itu untuk menjaga
agar jejak Lemurian tidak hilang. Kalau untuk kaum
2,5% mah biasa nya ZIP itu kadang muncul secara
naluriah, tapi itu akan rusak kalau kita mengikuti
program sekolah, dan sangat sulit untuk di akses,
kalau kita sekolah. Kalau RUH dan JIWA dikatakan
sepaket, harus di plug in kan nya bareng atuh, ini
mah nggak kan. RUH dan JIWA itu tidak satu paket
waktu diturunkan, tapi satu per satu, karena fungsinya
berbeda.

22 Jan 13 jam 09.20
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.
2. JIWA untuk memudahkan pemahaman dianalogikan
sebagai software yang berisi program-program agar
manusia tsb saat beroperasi bisa berjalan sebagaimana
mestinya. Program-program yang ada di software
jiwa ini sifatnya built in artinya sudah di plug in kan

Mushaf KDZA GRAZDAVODA DRENTAGA — Bagian 2

oleh Allah SWT. Programnya sangat lengkap, artinya
segala sesuatu yang dibutuhkan manusia tsb dalam
menjalankan tugasnya sebagai manusia sudah ada. Dari
program-program yang sifatnya fisik seperti tertawa,
menangis dsb sampai hal-hal yang sifatnya moral sudah
ada semua dan termasuk ketauhidan.

menangkal segala serangan dan mengantisipasi strategistrategi ABRASS dan kaumnya. Dan ini secara otomatis
juga akan mentrigger kita untuk memaksimalkan segala
kemampuan yg sudah ada dan diberikan pada kita
untuk mengatasi semua itu.
Apa yang sudah kita dapatkan disini jauh membalik
sudut pandang kita terhadap ABRASS dan kaumnya.
Semoga apa yg kita dapatkan ini menjadi cikal bakal
bangkitnya sebuah generasi yang akan menegakkan
kembali kalimat TAUHID diatas segala hal di seluruh
penjuru alam semesta. Aamiin

Program Menangis adalah program yang diletakkan
paling atas dari seluruh program-program yang ada
di software JIWA. Program menangis ini menjadi
indicator yang dapat digunakan untuk memeriksa
apakah software yang terplug in di JIWA berfungsi
sebagaimana mestinya saat pertama kali manusia
beroperasi.

22 Jan 13 jam 16.38

3.JASAD dan AKAL belum dibahas resmi.

KD

TAMBAHAN:

Virus ELLEDZ itu adalah tahap awal. Tahap selanjutnya
ada Virus TOLV, itu untuk usia 2-5 tahun. Tahap ke tiga
ada Virus UDRABH untuk usia 5-10 tahun. Selanjutnya
ada Virus KLANDAZ untuk usia 10-17 tahun. Virus
UDUGHA untuk 17-21 tahun. Virus GAGEREZI untuk
usia 21-35 tahun. Virus ELTZA untuk usia 35-51 tahun.
Virus PHARKON untuk usia 51-ke atas.

ABRASS dan Manusia ABRASSUR menggunakan
virus ELLEDZ yang disebarkan melalui udara untuk
memblokir atau menonaktifkan ingatan yang ada di
JIWA selama manusia tersebut berada di kandungan.
Virus ELLEDZ yang dibuat ABRASS dan Manusia
ABRASSUR ini disetting untuk beroperasi atau aktif
berdasarkan usia manusia.
Blue Print LEMURIAN yang berisi pengetahuan alam
semesta diturunkan keseluruh keturunan bangsa
LEMURIAN 2.5% melalui proses genetik.
KLAD juga diturunkan melalui proses genetik.
Ajaran HAMMADZ yg dijewantahkan dengan
benar adalah Anti Virus yang dapat digunakan
untuk menangkal virus-virus ABRASS dan Manusia
ABRASSUR.

22 Jan 13 jam 14.22

KD @FB HIW News 23 Jan 13 jam 09.20
Pengertian Syaitan adalah sifat, bisa jin dan bisa
manusia, seperti di surat an-nas ayat akhir, jadi
siapakah yang bisa melihat sifat dengan mata lahir
,kecuali kalau sudah jadi perbuatan, baru terlihat
perbuatannya. Siapa pula yang bisa melihat wujud suatu
mahluk dalam bentuk asli nya ? susah dong, manusia
dari tanah hitam yang diberi bentuk, coba lihat bahan
asli nya, ya susah lah heuheuheu....siapa pula yang bisa
melihat jin dalam bentuk asli nya, yaitu api, yaaa susah
juga....

KG

KG jam 01.00

Sharing pemikiran aja. Sambil menunggu mbab yang
sedang di Medco.

Sedikit sharing diskusi dgn salah seorang member
group ini juga tentang ‘kebingungannya’ thd bahasan
virus-virus kaum ABRASS.

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
kita terhadap kecerdasan, pengetahuan, teknologi dan
peradaban ABRASS serta kaumnya yang sudah berada
jauh di atas kita kaum manusia 2.5%.

Intinya member ini sulit menerima bahwa ABRASS
menggunakan virus salah satunya untuk menjauhkan
manusia dari Tuhan.

Tanggapan saya sederhana ke member ini yaitu
menyarankannya untuk menghilangkan gambarangambaran tentang ABRASS yang selama ini
didapatkannya diluaran. Dan menyarankannya untuk
Dengan kecerdasan, pengetahuan, teknologi dan
peradaban yg berada jauh di atas kita tersebut ABRASS membuat gambaran baru tentang ABRASS berdasarkan
fakta-fakta.
dan kaumnya menjalankan strategi serta melakukan
tindakan-tindakan yang bertujuan untuk selalu
Fakta yang paling mudah adalah bahwa ABRASS sudah
menjauhkan manusia dari tugas-tugas yang diberikan
ada sejak ADHAMA diciptakan. Artinya ABRASS
oleh Allah SWT kepada manusia.
mengikuti seluruh perkembangan yg terjadi pada
manusia dari awal dan pastinya ABRASS pun akan
Dengan sudut pandang seperti itu maka kita akan
belajar banyak hal dari perkembangan pengetahuan,
menjadi lebih WASPADA dan akan selalu mencoba
pemahaman, teknologi dan lain sebagainya yang terjadi
melihat dari specktrum yang lebih luas untuk
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pada manusia. Dan pastinya ABRASS akan melakukan
itu karena misinya adalah mengalihkan manusia thd
tugas-tugas yg diberikan Tuhan pada manusia. Dari sini
saja seharusnya sudah bisa disimpulkan bahwa ABRASS
dan kaumnya memiliki pengetahuan, pemahaman,
teknologi yang sangat hebat terutama yg berhubungan
langsung dgn manusia.
Jadi jika hanya membuat virus-virus seperti yg
diungkapkan KD maka bagi ABRASS dan kaumnya
itulah adalah hal mudah. Akan tetapi kita melihatnya
virus-virus tsb sangat canggih cara kerja dan
pengembangannya karena pengetahuan, pemahaman
dan perkembangan teknologi kita saat ini belum sampai
kesana.

selama ini. Padahal modal ABRASS yang terpenting
kenapa dia bisa begitu adalah karena ABRASS mengerti
dan memahami betul RUH, JIWA, JASAD dan AKAL
sebagai bagian utama manusia.
Maka tidak ada jalan lain lagi rasanya bagi kita untuk
mampu menangkal segala strategy dan serangan
ABRASS ini selain kita juga harus memahami RUH,
JIWA, JASAD dan AKAL yang menyusun diri kita ini.
ABRASS mampu membuat virus ELLEDZ yang sangat
canggih ini berarti kan membutuhkan pemahaman dan
teknologi pembuatan virus, pemahaman sistem anatomi
manusia sampai tingkat molekular, pemahaman tentang
JIWA dan built in softwarenya dan lain sebagainya.
Artinya saat ini gak ada jalan lain kita harus mulai
mengejar ketertinggalan ini. Semoga kita semua
tersadarkan betapa pentingnya materi mbab kali ini.

Nah, saya sampaikan ke member ini bahwa
kebingungannya muncul karena dia masih
beranggapan bahwa ABRASS dan kaumnya ini memilik
pengetahuan, pemahaman dan teknologi jauh di bawah 24 Jan 13 jam 13.17
manusia saat ini. Dan inilah yang diinginkan ABRASS KD:
sebetulnya agar kita selalu underestimate terhadapnya
Cik baca deui geura ka luhur, ABRASS mah golongan,
sehingga kita selalu dapat dengan mudah diperdaya.
disebut na oge kaum ABRASS.
Semoga membantu.
Jadi lamun ngobrolkeun jiwa, itu mah harus per
KD:
individu.
Gambaran umum tentang ABRASS adalah settingan
pihak ABRASS, yaitu pihak lawan ADHAMA. Sang
ABRASS itu sendiri. Agar kita melihat mereka itu
Maha Pencipta selalu membuat segalanya berpasangan.
tidak canggih. Buktinya usaha mereka berhasil dengan ABRASS adalah akar kata dari Ablas atau Ablasu
gemilang sampai sekarang. Akang sengaja bongkar
yang berarti pembangkang, sebutan umumnya adalah
ini sedikit demi sedikit, karena sebetulnya gara-gara
Iblis. Satu dari mereka itu adalah mahluk api yang
virus ELLEDZ ini atau Virus Dasar ini membuat otak
sangat jenius berdasarkan golongannya. Begitu semua
kita menjadi LELLEDZ alias LELET. Padahal dengan
dikalahkan oleh ADHAMA dalam segala hal, ABRASS
kemampuan 2,5% sebetulnya sudah cukup untuk
mencoba mencari kelemahan ADHAMA, dan dia
menterjemahkan ajaran HAMMADZ, karena itu masuk melihat software yang masih bisa disusupi virus.
keberbagai akselerasi sel di jagad raya.
K’ilham:

27 Jan 2013 Jam 16.28

Punten mbab, kmampuan ABRASS, kalo dibandingkan KG:
dengan manusia di dimensi kita, kira2 berapa persen
@Mbab. Dari hasil diskusi berdasarkan materi
kemampuan mbab?
mbab yang terakhir ada beberapa hal yang masih
menggantung. Antara lain:

KD jam 13.09:

Setelah tahu berapa kemampuan ABRASS apakah itu
cukup merubah kita untuk melawan Virus mereka ?
Yang penting itu bukan tahu kemampuan mereka, tapi
tahu kemampuan kita bahwa kita akan mampu.
KG jam 16.30:
@All. Topik kita saat ini kan RUH, JIWA, JASAD dan
AKAL. Tetapi di tengah jalan KD menyisipkan tentang
ABRASS dan strateginya dalam memperdaya manusia.
Ada yg menarik disini dan semakin memompa
semangat untuk lebih paham tentang bagian-bagian
penyusun manusia. Bayangkan, kita sekarang gelenggeleng kepala dan betul-betul merasa bodoh setelah
tahu (baru salah satu) cara ABRASS memperdaya kita
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1. Perbedaan paham di mana letak Operating System
sangat canggih yg mbab sampaikan. Sebagian
menyimpulkan di RUH dan sebagian lagi di JIWA.
2. Perbedaan persepsi jenis virus ELLEDZ. Sebagian
berasumsi virus ini adalah nanotech, sebagian
berasumsi microba yang dilengkapi kecerdasan.
3. Perbedaan paham bagian yang diserang langsung
oleh virus ELLEDZ. Sebagian menyimpulkan virus
ini menyerang memory di JIWA secara langsung dan
sebagian lagi menyimpulkan virus ini bekerja di system
memory yg ada di JASAD untuk menyabotase memory
yg ada di JIWA.
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Tiga hal ini yg tampaknya menghambat proses diskusi.
Mohon mbab kasih petunjuknya. Hatur nuhun.

27 Jan 13 jam 17.02:
KD:
Jangan lupa, waktu sebelumnya ayat Al-Qur’an
tentang RUH dan JIWA, itu dibahas bahwa malaikat
bertugas mencabut jiwa, bukan RUH, karena dia
harus mematikan jalannya software yang selama ini
mengendalikan hardware, kalau tidak, software itu
akan terus menempel di badan dan membuat orang
menjadi susah sekali meninggalkan casing. Setelah
jiwa itu dicabut, maka barulah Ruh dan JIWA bisa
meninggalkan casing yang sudah rusak itu. Jadi,
yang namanya jiwa itu, masih bisa diutak-atik oleh
mahluk lain selain Allah SWT, salah satu yang diberi
tugas untuk itu adalah Ijra’il. Manusia dan Jin asal
tahu kinerja software itu, maka mereka akan mampu
meng-hack. Jangan jauh-jauh, dengan hipnotis saja
kita mampu kok untuk merubah setting otak manusia.
Kalau dengan virus buatan kaum ABRASS itu jauh
lebih efektif.
Software buatan kaum ABRASS itu memanipulasi
software bawaan yang ter-plug in di dalam sel otak
manusia. Seluruh otak manusia dipenuhi software
bawaan ini sampai 100%. Software bawaan ini akan
aktif menyesuaikan dengan berapa banyak sel yang
aktif pada hardware penyimpanannya. Sering kali
kita berpikir, tidak mungkin buatan Allah SWT bisa
dimanipulasi, memang ada yang tidak bisa dimanipulasi
yaitu RUH, tapi kalau jiwa dan jasad, itu masih bisa
di utak-atik. Makanya Allah SWT menyediakan
surga atau neraka sebagai konsekuensi dari usaha kita
menggunakan software. Ingat, otak kita hanya 2,5%
yang aktif, itupun sudah di jejali software - software
kurikulum sekolah, sehingga semakin berat untuk
meng-akses software bawaan dari Allah SWT. Software
plug - in itu masih banyak yang belum ter-akses di
otak kita, karena yang kita akses masih permukaannya
saja, virus kaum ABRASS juga masih mempengaruhi
permukaan juga, karena sekali lagi, sel otak yang aktif
cuma 2,5%. Tapi itu juga sudah cukup untuk merusak
segala macam.

cairan kimia organik untuk memberikan sinyal baru
pada hardware, sehingga mempengaruhi software yang
sudah tertanam lama di otak. Mikro-organisma ini bisa
berupa bakterial untuk usia 10 tahun ke bawah, dan
Virus di usia 10 tahun ke atas. Ketika mikro-organisma
ini mati oleh kekebalan tubuh, dia akan meninggalkan
cairan yang membawa program pengganggu ke otak.
Akselerator untuk mereka adalah antibiotik kimia
buatan yang biasa dijual bebas di pasaran.

28 Jan 13 jam
KG:
Topik sekarang kita mengclearkan definisi Sel OTAK
Aktif ini merujuk ke bagian sel OTAK yang mananya di
bagian OTAK manusia.
KDM:
Pada beberapa kesempatan Mbap bilang bahwa selsel otak yang aktif berbanding lurus dengan energi di
tubuh, kecuali pada Bangsa KRAIRON.
KG:
Dan yang dimaksudkan dengan sel otak aktif adalah
sel-sel otak yang mampu berkomunikasi dengan sel-sel
otak lainnya dengan lancar.
Pengertian 2.5% yang saya pahami saat ini merujuk
pada prosentase sel otak yang aktif atau mampu
berkomunikasi (terkoneksi dengan baik) dengan sel-sel
otak lainnya.
Dan saya juga menyimpulkan bahwa sel-sel otak yang
aktif pada kaum manusia 2.5% prosentase nya sama
tetapi sel-sel yang aktif nya tidak lah sama.
Ini yg menarik ada dua object dgn pendefenisian yg
sama. Yaitu jumlah sel otak aktif dan kemampuan
sel dalam menghasilkan energi. Sama-sama 2.5%
disebutnya.
Saya pribadi menganggapnya ini dua object yg berbeda
tapi berhubungan langsung dan hubungannya ini
berbanding lurus.

Korelasinya seperti apa? Saya melihatnya ini
berhubungan dgn kapasitas manusia itu sendiri yg
diukur dari seberapa banyak jumlah sel otaknya yg
Jasad bisa di manipulasi, begitu juga jiwa, masih bisa
aktif. Jadi kebutuhan energi akan menyesuaikan dengan
dimanipulasi, kita harus coba akses ke software plug-in kapasitas yang ada lah.
bawaan secara lengkap, berarti kita juga harus punya
Saya memahaminya begini. Otak adalah pusat control
modal untuk mengaktifkan sel otak secara banyak, agar
dari JASAD. Sel-sel otak jumlah defaultnya 100%, tetapi
cukup untuk meng-akses software bawaan itu. Lalu
yang aktif dan mampu berkomunikasi dgn sel otak
mengapa kaum ABRASS dari golongan manusia 70%
lain atau sel-sel dibagian Jasad yang lain ini jumlahnya
ke atas, dan sudah tahu semua software bawaan ini
hanya 2,5%.
masih juga jadi troublemaker, karena mereka itu bosan,
2.5% sel otak yang aktif ini sudah mampu membuat
dan mereka yakin tidak akan mati. Makanya kaum
manusia golongan ABRASS itu membuat virus semakin manusia kaum 2.5% dapat menjalankan tugasnya.
Artinya control otak untuk proses dasar seperti
canggih. Yang jelas, virus yang mempengaruhi otak
itu berupa mikro organisme yang membawa semacam
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bernafas, berdetaknya jantung, berbicara, melihat,
berjalan, berpikir etc sudah tercakup di 2.5% ini.

dihasilkan mythocondria hanya dapat keluar sebanyak
2.5% dari kapasitasnya.

Nah. Jiwa yang memiliki program-program pengaturan Kapan fungsi KLAD ini bekerja? Yaitu ketika
mythocondria menghasilkan energi lebih dari 2.5%
ini tentu akan membaca kondisi ini dan menjalankan
kapasitasnya.
program pengaturan energi sesuai dengan yg
dibutuhkan.
Lalu kenapa dihambat? Dihambat agar energi yg
keluar tetap berada di 2.5% sehingga software akan
KY:
menjalankan program-program yang dibutuhkan
Sel-sel otak jumlah defaultnya 100%, yang aktif dan
manusia tsb sesuai jumlah energi yg dihasilkannya.
mampu berkomunikasi dgn sel otak lain atau sel-sel
KY:
dibagian Jasad yang lain ini jumlahnya 100% juga.
“Jumlah” yaa!.
sebanding dgn Kapasitas energi sel otak aktif, bukan
sebanding dng jumlah sel otak aktif.. Jumlah selnya sih
Tp kemampuan setiap sel2 itu (krn ada KLADnya
-kecuali di amigdala) hanya 2,5%. Kemampuan 2,5% itu tetep aja segitu-gitunya. Kalo sejak lahir: 5 milyar sel,
skrg juga yg aktif itu 5 milyar sel.
krn memang ada klad yg menghalangi.
Mangkanya bisa lebih aktif kalo dikasih hapan, krn
ketika diksh hapan yg 2,5% ini distimulasi supaya naik
jadi 3% dst. Bukan selnya menjadi banyak.

--Termsuk neuron. Energi disana meningkat, bkn berarti
jumlah sel otaknya membanyak, tp semakin aktif.

Default jumlah sel 100% itu merupakan karunia Tuhan.
Aktifnya neuron itu ditandai dgn semakin banyaknya
Dan menjadi bagian OSnya RUH utk menggenapi kita
mrk mencari komunikasi, berupa cabang2 aksonsbg manusia.
dendrit yg baru.
Dgn kata lain, jumlah sel 100% itu sdh bagian
Jd kalo %otaknya semakin aktif, cabang akson-dendrit
defaultnya manusia, sebagaiman defaultnya jari tangan
(sinaps) ini semakin banyak. Bukan sel nya yg semakin
manusia -setiap lengannya-: 5 jari.
bnyk.
Tetapi aktif tidaknya jari manusia itu bukan jadi
Dgn semakin banyak sinaps, maka software built-in
membanyak jarinya, tp energi didlamnya menguat.
(jiwa) yg mau dielaborasi, semakin dibagi-tugas oleh
sinaps2 ini. Jd lebih ringan tugas sinaps-nya.
KSB:
Asumsi saya 2,5% sel-sel otak yang aktif bukan
diprosentasekan per bagian otak.

Dan jiwa juga akan lebih mudah lg diexplore. Kalo
sinapsnya banyak.

Tapi seluruh bagian otak.

gimana caranya agar sinaps ini banyak? Diperbesar
aktivitas neuron. Dgn cara apa? Mitokondria-nya
dirangsang. Bgaimana cara merangsangnya? Ditoel oleh
tetangganya yg sdh aktif sblmnya. Happpaaannn...!!

Jadi kalau amygdala memiliki sel aktif 100% itu
termasuk dalam dalam 2,5% total jumlah sel-sel otak
yang aktif
KG:

29 Jan 13 Jam 17.36

Seperti yg sy tuliskan diatas yang sy pahami dari
pernyataan KD bahwa jumlah sel otak aktif berbanding
lurus dgn TD. Dan TD adalah energi yg dihasilkan
oleh proses di sel dan tepatnya terjadi di bagian yg
dinamakan Mythocondria.

KD:

Mengapa bayi ketika di dalam kandungan kepalanya
di bawah ? Itu bukan berarti tanpa makna. Itu adalah
cara manusia agar gravitasi membantu melancarkan
peredaran darah ke otak secara baik dan benar.
Berbanding lurus ini maksudnya berapa prosentase
Memang ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu cairan
energi yg diproduksi mythocondria sebanding dengan Plasenta. Dari cairan itu, akselerasi di tubuh dan
jumlah sel otak aktif. Mengapa? Karena kebutuhan
pembentukan sel terbantu dengan cepat, tapi makanan
energi yang diproduksinya akan menyesuaikan dengan harus melalui pusar. Penyaluran hawa panas ke otak
kapasitas aktif manusia tsb. Kan prosentase sel otak
itu sangat membantu proses aktivasi sel di otak agar
aktif berhubungan langsung dgn kemampuan manusia menjadi jauh lebih bagus. Jadi, tahap pertama untuk
dalam memanfaatkan kapasitasnya yg default 100%.
membantu blue print yang ada di otak agar aktif adalah
Kalo cuman 2.5% berarti manusia tsb hanya mampu
dengan cara menyalurkan hawa panas ke otak sesering
memakai 2.5% dari kemampuannya yg sesungguhnya. dan selama mungkin. Kalau bisa sambil sungsang itu
lebih baik. Kalau tidak bisa, sambil sujud juga sudah
Nah. Yang saya pahami KLAD adalah membran luar
di mythcondria yg direkayasa ADHAMA. Guna KLAD bagus. Tos heula.
ini dipasang adalah untuk menghambat energi yg
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K’Trizky @Group WA:

5. Dulu thawaf dilakukan dengan
mengelilingi “BAKAH” untuk menyerap
energinya.
6. Tujuan thawaf 7 kali putaran
maksudnya supaya menghindari desakdesakan antar jamaah.
7. Batu hajar aswad asli ditanam di
bawah Ka’bah.

Al an’am ayat 6

Apakah mrk tdk melihat brp bnyk kami binasakan
kaum2 sblm mrka, Kami kokohkan kedudukan mrka
dibumi, tdk sperti yg Kami berikan kepadamu.dan
Kami turunkan hujan yg brlimpah pd mrka,Kami
jadikan sungai2 mengalir dibawah mereka namun
semua itu Kami binasakan krn dosa mrka sendiri, dan @WA: 30 Jan 13 jam 17.50
Kami ciptakan sesudah mereka kaum yg lain...
Betul, istilah “kami” dipakai oleh para penguasa yang
menyebutkan dirinya dengan kapasitas Raja atau
Yg jd pertanyaan:
penentu kebijakan. Kalau disana ada kata “dijadikan”
1.apkh betul ayat yg dimaksud menjelaskn/ ada
dan itu menunjukan ada proses yang harus kita
hubungannya dg kejadian banjir dahsyat dizaman Nabi
pikirkan dengan baik dan benar. Al-Qur’an sendiri
Nuh AS?
adalah Firman Allah SWT yang disampaikan oleh
2. Siapa yg dimaksud kaum2 yg
mahluk cahaya bernama GABRELLA atau Jibril,
dengan menggunakan bahasa AL’A atau bahasa yang
dibinasakan sblm mrka ?
harus encode lagi. Seperti kalau kita terbiasa dengan
3.kpd siapkah yg dimaksud dr kata “kepadamu’?
bahasa Indonesia, tiba-tiba diberi bahasa Lemurian,
maka tidak akan mengerti secara langsung. Oleh karena
4. Siapa ‘Kami’ disitu?
itu Rasulullah SAW mengatakan “Aku mendengarkan
5. Apkh mskd dikokohkan kedudukan mreka & Kami
dan Aku melaksanakan”, karena disuruh membaca mah
ciptakan sesudah mrk yg lain ini adlh BHALLAMIN & belum bisa, lalu secara perlahan mulai di encoding. Dan
ATLANTEAN?
itu memerlukan tahapan-tahapan yang lumayan.

KD @WA jam 17.44:

@WA 31 Jan 13 jam KD via Kang Iwan:

Sebetulnya kejadian banjir di Planet Bumi ini tidak
hanya sekali. Setiap kejadian pasti membuat banyak
sekali korban. Tsunami aceh saja yang termasuk
ukurannya kecil seperti itu, bisa membunuh ratusan
ribu orang dalam sekejap. Bukan hanya Zaman Nabi
NUH AS saja pernah terjadi banjir dahsyat, sudah
beberapa kali. Banjir dahsyat pertama kali di Planet
Bumi adalah ketika Asteroid yang memusnahkan
Dinosaurus menumbuk. Dan itu terjadi jauh sebelum
NUH AS.

Ka’bah awalnya berbentuk “BAQAH” yaitu piramid.
Lalu dirubah oleh Nabi Ibrahim menjadi kubus.
Karena Nabi Ibrahim hanya bisa membangun saja.
Bentuk kubus hanya supaya ada tandanya.
Serta tempat kabah yg skrng adalah sama seperti
“BAKAH” dijaman Nabi Adam.
Dulu thawaf dilakukan dilakukan dengan mengelilingi
“BAKAH” yang bertujuan menyerap energi dari
“BAKAH” tersebut.

“Kami” itu untuk menunjukkan kekuasaan. Seorang
Raja pada Zaman dahulu selalu mengistilahkan “Kami”
K’Iwan:
ketika memutuskan sebuah perkara.
Apakah thawaf harus 7 putaran

6. Al-Qur’an dan Ka’bah
1. AlQur’an adalah Firman Allah SWT
yang disampaikan oleh mahluk cahaya
bernama GABRELLA atau Jibril, dengan
menggunakan bahasa AL’A atau bahasa
yang harus encode lagi.
2. Rasulullah SAW mengatakan “Aku
mendengarkan dan Aku melaksanakan”,
karena belum bisa membaca bahasa
AL’A lalu secara perlahan mulai
membacanya.
3. Ka’bah awalnya berbentuk piramid lalu
diubah oleh Nabi Ibrahim menjadi
kubus supaya ada tandanya.
4. Tempat kabah sekarang sama seperti
“BAKAH” di jaman Nabi Adam.

KD:
Tujuh menunjukan artinya bilangan banyak.
Jadi yang sekrang dibilang 7 kali putaran maksudnya
supaya gak terjadi desak2an karena banyak yg ingin
thawaf.
Yang ada skrng itu adalah batu kecil dan dikasih zat
(lupa namanya) nah jadilah hajar aswad menjadi sebesr
sekrng.
Batu hajar aswad yg besar itu ada dibawah BAKAH.
Tambahan dari Kang Yoli:
Menambahkan ttg Hajar Aswad & Ka’bah:
(1) Dikasih zat resin
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(2) Berbentuk piramid, tp kecil spt gundukan batuan.

7. BARZKH (Alam Barzakh),
ARWATHA (Arwah)
1. ARWATHA, secara otomatis memasuki
sebuah dimensi bernama BARZKH.
2. Jika berbuat buruk semasa hidup, zat
MANAKARA akan muncul dan membuat
ARWATHA merasa sakit dan tidak nyaman
selama di alam BARZKH. MANAKARA
adalah Munkar Nakir.

KD 1 Feb 13 jam 12.13
Apabila mereka bertanya kepadamu tentang RUH,
katakanlah, bahwa RUH itu adalah urusan Amri
Rabbi, dan kamu hanya diberi ilmu melainkan sedikit.
Mengapa dikatakan Amri Rabbi ? Kalau di bahasa
Lemurian, AMRA berarti pemimpin dan RABBI itu
berarti pemilik sekaligus pembuat atau pencipta.
Seperti BARQHA yang berarti portal di dalam bahasa
Lemurian, dan di Al-Qur’an dikatakan Al Barqha
berarti kilat. Memang, pengetahuan kita tentang
RUH itu, Sang Maha Pencipta hanya memberikan
pengetahuan sangat sedikit. Dikarenakan, mereka
yang 2,5% tidak akan pernah mengerti untuk
membicarakannya sekalipun. RUH adalah unsur atau
zat yang merupakan bagian dari Sang Maha Pencipta.
Unsur tersebut adalah unsur yang merupakan wilayah
dari zat asal muasal semuanya. Otak kita memang tidak
di setting untuk memahami secara keseluruhan, dan
tidak di plug in pula software agar mengerti tentang
RUH ini, kecuali sedikit. Nah, yang sedikit ini akan
kita bahas. Di dalam RUH itu ada energy unlimited
dan raqim unlimited memory, jadi semua kejadian
bisa terekam dengan sempurna dan tak ada error
ataupun bad sector. Energy itu membuat manusia bisa
mengaktifkan sel setelah selama beberapa saat dibantu
energy dari Ibu sebagai inangnya. RUH itu berada
di seluruh tubuh, tidak seperti jiwa yang berada di
otak. Untuk menggerakan sel otak pun butuh RUH,
untuk menggerakkan sel butuh RUH, termasuk yang
mengaktifkan sel mithocondria juga RUH. Energy
yang mampu memiliki fungsi sebagai Raqim atau alat
perekam otomatis. RUBH mengandung unsur inti
semua energy alam semesta dan kehidupan.

Dari sana RUH yang sudah bersatu dengan Jiwa, atau
istilah Lemurian disebut ARWATHA, secara otomatis
memasuki sebuah dimensi bernama BARZKH.
Disana berkumpul semua ARWATHA, mereka hidup
tanpa memiliki casing dan tidak ada kemampuan
untuk menembus tirai dimensi BARZKH, tapi kalau
akselerasinya cukup karena kalau berbuat baik kepada
sesama ketika masih memiliki casing, maka akan
cukup akselerator zat WARKHA. Zat ini hanya bisa
terakselerasi oleh Zat MALGRETHA yang ada di RUH
lain. Zat MALGRETHA akan terakselerasi oleh Zat
BODHY. Zat ini akan muncul apabila kita melakukan
amal perbuatan membantu sesama, baik itu terangterangan maupun sembunyi-sembunyi asal ikhlas,
karena Zat ini akan berakselerasi kuat apabila tidak ada
hambatan berupa nafsu-nafsu lain, seperti nafsu Riya,
dan sebagainya.
Zat WARKHA ini akan membantu para ARWATHA
untuk menembus dimensi tirai BARZKH tapi sebatas
visual dan audio saja, juga zat ini akan membuat mereka
memiliki akselerasi ARWATHA yang baik dan nyaman.
Berbeda apabila ketika selama memiliki casing, manusia
melakukan amal buruk, maka zat MANAKARA akan
muncul dan membuat ARWATHA merasa sakit dan
tidak nyaman selama di alam BARZKH. Akselerasi
zat dan keseimbangannya hanya akan muncul apabila
manusia itu selalu fokus pada Sang Maha Pencipta,
dengan kata lain, manusia harus selalu melakukan
segala sesuatu untuk Sang Maha Pencipta saja, karena
itu adalah sumber RUBH atau RUH berasal. Jadi harus
benar-benar fokus pada sumber RUH atau kehidupan.
Jadi jelas, bahwa TAURI atau TAUHID itu nomer satu
karena berhubungan dengan ini.
Jelas ya, kenapa manusia itu harus ber-Tauhid, atau
menomorsatukan Tauhid, karena berhubungan dengan
ini. Setelah menjadi ARWATHA semua baru terasa.

Semua RUH itu memiliki semua zat yang terkandung
di sesama RUH, zat-zat tersebut bereaksi oleh setiap
reaksi yang ditimbulkan oleh aksi yang berhubungan
dengan sumber RUH. Semua perintah pemilik RUH
adalah mutlak untuk memanage unsurnya agar menjadi
lebih baik dan memiliki akselerasi sempurna ketika di
BARZKH. Zat WARKHA adalah untuk mampu melihat
kehidupan di semua alam, termasuk manusia di zaman
manapun. Makanya banyak sekali orang-orang yang
Ijrail tidak pernah akan mampu mencabut RUH, karena
mengerti soal ini, ingin segera lepas dari casing yang
memang tugasnya juga mencabut Jiwa atau Nyawa.
menyusahkannya itu. ARWATHA adalah yang sekarang
Kekuatan RUH itu jauh lebih tinggi dari Malaikat. Tapi,
menjadi sebutan Arwah, yaitu campuran antara RUH
RUH akan mengikuti Jiwa ketika mulai dicabut dari
dan JIWA setelah lepas dari jasad, yang terisi berbagai
tubuh atau casing. Makhluk cahaya adalah energy, dan
memory semasa dia memiliki casing.
Ijrail diberi satu unsur khas yang mampu menarik jiwa
Apabila manusia jauh dari Sang Maha Pencipta, lalu
bernama JRAB atau pembawa/pemegang. Unsur ini
dia membuat hal-hal buruk seperti merugikan orang
adalah ke-khas-an Ijrail yang akan mampu menarik
semua jiwa dan ketika jiwa itu mulai dikejar oleh RUBH lain dan membuat kerusakan di muka bumi, maka
atau RUH, maka oleh Ijrail langsung bisa di plug in kan dia akan mengeluarkan zat bernama ZARKH. Dia
ke dalam nya atau langsung di mixing ke dalam RUH. akan menimbulkan ketidakseimbangan pada unsur
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RUH, ZARKH tertriger oleh zat MANAKARA,
yang sebelumnya akan aktif duluan karena jauh dari
Zat awal, ketika kita tidak TAURI. ZARKH akan
memunculkan memory rasa sakit sangat kuat pada
RUH, sehingga kita akan tersiksa di alam BARZKH.
KY:
MANAKARA itu Munkar Nakir.

8. Nabi Adam
1. Nabi Adam diturunkan di Bumi secara
kebetulan karena Bumi waktu itu ada
di hadapan portal.

@ WA 2 Feb 13 @ 12.57
K’Thego:
Kenapa ADHAMA bisa turunnya ke bumi bukan di
planet lain dan siluet piramid di matahari:
KD:

Sel-sel otak manusia pada dasarnya bertanggung-jawab
terhadap sesuatu yang dapat dilakukan manusia. Jadi
untuk kaum manusia di bumi prosentase sel otak aktif
2.5% menggambarkan kemampuan manusia tsb hanya
2.5% dari kemampuan yang bisa dilakukan manusia
yang sesungguhnya.
Nah, khusus kaum manusia di bumi 2.5% sel otak
yang aktif ini sudah diperhitungkan mencukupi untuk
digunakan kaum manusia bumi dalam melakukan
segala kegiatannya sehubungan dengan tugasnya
sebagai khalifah fil ardh.
Nah, prosentase sel otak yang aktif kan menunjukkan
prosentase kemampuan yang bisa dilakukan manusia
tersebut dari kemampuan totalnya yg 100%.
Lalu setiap kemampuan manusia ini kan memerlukan
energi ketika si manusia ini menggunakan kemampuan
tersebut. Nah, mythocondria adalah bagian dari
manusia yang bertanggung-jawab untuk menyediakan
energinya tersebut.

ADHAMA diturunkan di Bumi karena Planet ini ketika
**Feb 2 Sat 16:17**
portal terbuka ada di hadapan. Jadi memang random,
tidak dipilih secara langsung.
Ines Andrarini - KG: Jadi seberapa banyak si
mythocondria di seluruh tubuh manusia memproduksi
Siluet berbentuk piramida di matahari itu adalah
energi akan selalu berbanding lurus atau sebanding
proses penyeimbangan hydrogen oleh pesawat
GRADEFOLDAR yang besarnya 5437 kali Planet Bumi. dengan prosentase sel otaknya yg aktif. Karena
Begitu tentakelnya lepas, maka bayangan piramida itu mythocondria akan selalu menyesuaikan kapasitas
produksi energinya sesuai kebutuhan yang diukur dari
muncul dan matahari kembali seimbang.
prosentase sel otak manusia yang aktif.

@WA: K’Thego 2 Feb 13 jam 22.12
Mbap ada pertanyaan dr kang Hadi: Kenapa mesjid
arsitekturnya biasa2 aja sedangkan pura mah pyramid
bersusun
KD:
Soalnya dihilangkan peradaban yang benernya mah,
jadi bentuk mesjid seperti itu. Sebetulnya sudah
diajarkan, cuma dihilangkan.
** Feb 2 Sat 16:16**
Ines Andrarini - KG: Prosentase sel otak manusia yang
aktif berbanding lurus dengan prosentase kemampuan
mythocondria manusia dalam menghasilkan energi.
Sel otak setiap manusia pada dasarnya memiliki
kapasitas yang sama yaitu sebesar 100% jika
diprosentasekan dari seluruh sel otak yang ada pada
setiap manusia.
Dan begitu juga dengan kemampuan mythocondria
manusia untuk menghasilkan energi kapasitasnya
juga sama yaitu sebesar 100% dari total kemampuan
mythocondria manusia dalam menghasilkan energi.

Mythocondria yang ada pada kaum manusia bumi
dilengkapi dengan KLAD. KLAD ini berfungsi untuk
menjaga energi yang keluar dari mythocondria tetap
2.5% dari kapasitas total kemampuan mythocondria
tersebut dalam menghasilkan energi.
KLAD ini akan berfungsi jika kapasitas produksi
energi mythocondria berada di atas 2.5%. Artinya
jika mythocondria memproduksi energi lebih dari
2.5% maka KLAD akan memfilter atau meredam dan
mengatur agar energi yg keluar dari mythocondria tetap
2.5% meskipun mythocondria itu sendiri katakanlah
tingkat produksi energinya mencapai 5% dari total
kapasitasnya.
Sebaliknya KLAD tidak berfungsi jika kapasitas
produksi energi mythocondria di bawah 2.5% dari
kapasitas total kemampuan produksi energinya.
Mengapa? Ya, kalau produksi energinya kurang
dari 2.5% kan gak perlu di redam atau di filter dong
hehehehe.
Dari pemahaman ini lalu apa yang harus di lakukan
agar 97.5% kemampuan kita yang tidak aktif dapat kita
pergunakan?

Kaum Manusia yang menghuni planet bumi dibatasi
Kalau saya simpulkan dari penjelasan KD maka ada dua
hanya memiliki 2.5% sel otak yang aktif dari 100% total cara yang dapat kita lakukan, yaitu:
sel otak yg dimilikinya.
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1. Meningkatkan prosentase sel otak yang aktif melebihi Nah, karena KLAD nya bekerja terus menerus tentu
saja KLAD juga akan aus atau menipis lah istilahnya
prosentasenya saat ini.
dan membuatnya tidak dapat menjalankan fungsinya
Nah, di cara pertama ini diharapkan kita mampu
sebagaimana mestinya. Artinya kemampuan meredam
memanfaatkan 97.5% kemampuan manusia yang tidak
atau memfilter KLAD tersebut tidak lagi 2.5% karena
aktif dengan cara meningkatkan prosentase sel otak
sudah aus atau menipis.
yang aktif terlebih dahulu.
Dengan menipisnya KLAD maka tentu saja energi
Mengapa? Karena ketika prosentase sel otak yang
yang mampu difilternya akan menjadi lebih besar dari
aktif meningkat maka otomatis otak (jiwa) akan
kemampuan awalnya.
memerintahkan mythocondria untuk meningkatkan
kapasitas produksi energinya sesuai prosentase sel otak Analoginya jika kemampuan KLAD memfilter energi
yang dihasilkan mythocondria saat ini adalah 3%,
yang aktif tadi.
artinya jika kita mampu membuat mythocondria
Peningkatan sel otak yang aktif ini akan membuat
mampu menghasilkan energi misalnya 5% maka energi
mythocondria meningkatkan kapasitas produksi
yg keluar tidak lagi 2.5% tapi sudah menjadi 3% karena
energinya, yang diharapkan mampu membuat KLAD
KLAD nya sudah menipis.
kerjanya terbebani secara terus-menerus sehingga
2. Meningkatkan kemampuan mythocondria dalam
membuat kemampuannya memfilter energi semakin
menghasilkan energi melebihi prosentase kapasitas
menipis.
produksinya saat ini.
Jadi ketika prosentase sel otak yang aktif lebih dari
Nah, di cara kedua ini kita diharapkan mampu
2,5% maka mythocondria juga akan memproduksi
memanfaatkan 97.5% kemampuan manusia yang
energi lebih besar dari 2.5% karena otak (jiwa)
tidak aktif dengan cara meningkatkan kemampuan
memerintahkannya demikian.
mythocondria dalam menghasilkan energi terlebih
Nah, masalahnya saat mythocondria menghasilkan
dahulu.
energi lebih besar dari 2.5%, maka KLAD akan
Jadi dengan meningkatnya kemampuan mythocondria
menjalankan fungsinya sebagai filter atau peredam
dalam menghasilkan energi diharapkan KLAD
energi yang dihasilkan mythocondria tsb agar tetap
terbebani terus menerus dan semakin menipis,
hanya mengeluarkan energinya sebesar 2.5% saja.
sehingga energi yang keluar dari mythocondria semakin
Jadi agar energi yang keluar dari mythocondria bisa
besar pula atau lebih dari 2.5%.
lebih besar dari 2.5% maka satu-satu nya jalan KLAD
Jika energi yg keluar dari mythocondria lebih besar
harus dihilangkan atau dirusak agar kemampuan
dari 2.5% maka otak (jiwa) akan mendeteksinya dan
memfilternya tidak lagi sebesar 2.5%. Sehingga
diharapkan ketika mythocondria menghasilkan energi menyelaraskan dgn prosentase sel otak aktif yang
lebih besar dari 2.5% maka energi yg keluar juga lebih dibutuhkan sesuai prosentase energi yang dihasilkan
mythocondria.
besar dari 2.5%.
Lalu bagaimana agar KLAD ini rusak kemampuan
memfilternya? Caranya adalah dengan terus-menerus
membebani KLAD agar bekerja extra, yaitu dengan
membuat mythocondria mampu memproduksi energi
secara terus-menerus jauh lebih besar dari 2.5%.
Tujuannya agar KLAD terus-menerus terbebani fungsi
kerjanya.
Nah, semakin besar prosentase energi yg dihasilkan
mythocondria maka akan semakin beratlah fungsi
tugas yang harus dilakukan KLAD. Mengapa? Karena
KLAD ini harus tetap menjaga energi yang keluar dari
mythocondria tetap berada di prosentase 2.5%.
Sekarang bayangkan jika prosentase sel otak yang aktif
terus meningkat maka tentu saja kapasitas produksi
mythocondria juga akan terus membesar. Dan ketika
kapasitas produksi mythocondria ini terus membesar
maka tentu saja kerja KLAD juga akan semakin keras,
karena KLAD akan terus berusaha mempertahankan
energi yg keluar tetap 2.5%.
Halaman 56

Nah. Di LSBD HI ini dengan sangat geniusnya KD
mengajarkan kedua cara ini sekaligus agar kita mampu
memanfaatkan 97.5% kemampuan manusia yang tidak
aktif tsb.
Sengaja saya posting karena mbab meminta saya untuk
menshare nya.
Semoga bermanfaat rangkuman pribadi ini buat
semuanya.
@KSB. Akselerasi Mythocondria itu maksudnya
percepatan mythocondria dalam menghasilkan
energi. Ini juga mesti dilatih khusus dan berbeda lho
latihannya dgn latihan untuk meningkatkan kapasitas
produksi energi mythocondria.
Analoginya ayam bertelur sebutir sehari deh. Jika ayam
ini kita buat bertelur 6 jam sekali maka artinya kita
sudah meningkatkan percepatan si ayam tadi dalam
bertelur.
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Jadi misalkan dua orang berbeda memiliki TD samasama 2.5% maka yang membedakan kemampuan
dua orang ini salah satunya adalah akselerasi
mythocondrianya dalam menghasilkan energi.

Pertanyaan-pertanyaan tsb kan sebenarnya secara
langsung menunjukkan kurangnya pemahamannya.
Karena kalau dia paham maka pertanyaan tersebut
tidak akan pernah terlontarkan.

Nah, akselerasinya makin cepat maka ya makin bagus
berarti tingkat produksi energi mythocondrianya
di bandingkan dengan yg lebih lambat. Meskipun
kapasitas produksinya sama, misalnya 2.5% lah.

KSB:

KDM @ 17.18:

Termasuk memanfaatkan TM kategori software ya
Kang?
Dulu pernah disampaikan Mbap waktu awal-awal
transfer software TM.

@KG: “Ini juga mesti dilatih khusus dan berbeda lho
latihannya dgn latihan untuk meningkatkan kapasitas
produksi energi mythocondria.”

Karakteristik software TM mixing TD + TM.

Boleh tahu bocoran cara melatihnya Kang?

Baru paham maksudnya pas dijelaskan Kang Gun
bedanya akselerasi dengan produksi.

KG:

Jadi waktu digunakan ikut mengakselerasi
mythocondria.

@KDM. Perhatikan apa yang dilakukan KD?
Memanfaatkan energi yg dimilikinya kan?

Nuhun Kang Gun perspektifnya.

Bagaimana caranya? Salah satunya menerapi pasienpasien nya.

sekarang saya mengerti makna kata2 dr Mbap bhw
“Terapi itu sama dgn latihan tetapi tetap berbeda
hasilnya...terapi saja tanpa dibarengi latihan itu masih
kurang”

Dengan menerapi pasien itu kan artinya energi yg
dihasilkan mythocondria ini DIPAKAI. Berarti
mythocondria dikondisikan untuk selalu berproduksi.
Semakin sering energi ini terpakai maka mythocondria
akan dipaksa untuk terus berproduksi dong. Nah,
semakin sering dipakai maka semakin sering pula
mythocondria ini harus menghasilkan energi kan?

K’Jodi:

Dan setelah diaplikasikan dlm bentuk terjun di dunia
terapis pun memang terasa bhw tanpa latihan memang
back up tenaganya selalu kurang...jadi mau ngga mau
harus memaksakan diri menyediakan waktu utk latihan
pernafasan

Artinya lama-lama percepatan mythocondria ini untuk Aplikasi kedua justru yg sering ditinggalkan krn merasa
cukup dgn sungsang saja,padahal mah kuraaaaang
menghasilkan energi bisa makin cepat kan?
Amati aja kita kita deh. Saat baru nerapi energi pulih
kembali butuh waktu lama. Tapi kita nerapi rutin kita
lakukan maka kecepatan kita pulih jadi makin cepat.
KSB:

KG:
@K’Jodi. Manusia bumi di set kan 2.5% nah mbab
pernah bilang sekarang ini jarang banget lah yg 2.5%
murni. Berarti asumsinya mayoritas kaum manusia
sekarang berada di bawah 2.5% sebenarnya kan?

Kalau dipikir-pikir sebenarnya ada masalah di cara kita
Artinya apa coba?
memahami proses.
Nggak masuk akal sebenarnya, kalau di 1 jam awal
berlatih waktu pertama mengolah TD mampu
mematahkan kikir 1.
Tapi kesininya mentok nggak berkembang.

Artinya KLAD kaum manusia sekarang mayoritas
masih ORIGINAL. Hahahahahahaha
**Feb 4 Mon 09:57**

DRENTAGA: Pasrah dan Tawakal beda pisan. Kalau
pasrah kita hanya sekedar. menyerah saja tanpa
Berarti ada kesalahan pemahaman yang parah, bukan
melakukan hal apapun, tapi kalau tawakal, kita
di metode pengolahannya.
menyerahkan hasil akhir pada Sang Maha Pencipta
KG:
dengan action di nomorsatukan. Contohnya ketika
@KSB. Bener itu. Tapi faktanya dilapangan malah
ARKHYTIREMA menerima serangan manusia. Yang
banyak yg berasumsi bahwa kesalahan ada di metoda
kekuatannya lebih kuat, karena. Tubuhnya itu. Memang
bukan di pemahaman dirinya.
istimewa, maka dia membiarkan energy itu memasuki.
Emang sih gak secara langsung ungkapannya. Tapi coba Tubuhnya sambil diolah dan menyerahkan hasil akhir
pada Sang Maha Kuasa.
amati pertanyaan yg anggota sering tanyakan seperti:
**Feb 4 Mon 10:29**
“Ada metoda latihan yg efektif kang?” Atau “Ada cara
yang lebih mudah kang?”

Halaman 57

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

Ines Andrarini - KG: Nah. Di LSBD HI ini dengan
sangat geniusnya KD mengajarkan kedua cara ini
sekaligus, agar kita mampu memanfaatkan 97.5%
kemampuan manusia yang tidak aktif tsb.
Di LSBD HI untuk meningkatkan prosentase sel
otak yang aktif, diajarkan teknik-teknik penyaluran
hawa panas ke bagian kepala (khususnya otak), untuk
merangsang sel-sel otak yang tidak aktif agar dapat
menjadi aktif.
Yang dimaksud dengan hawa panas di sini adalah
‘bentuk’ atau ‘object’ yang bisa kita rasakan, dari
keberadaan energi yang dihasilkan oleh mythocondria.
Jadi penyaluran hawa panas ke bagian otak bertujuan,
untuk merangsang sel-sel otak yang tidak aktif dengan
menggunakan energi yang dihasilkan mythocondria.
Proses perangsangan ini dilakukan dengan berusaha
melewatkan hawa panas atau energi yg dihasilkan
mythocondria tadi, ke sel-sel otak yang tidak aktif
secara konstan.
Mengapa hawa panas harus dilewatkan ke sel-sel otak
yang tidak aktif untuk merangsang sel-sel otak ini
menjadi aktif?
Nah, Yang di maksud dengan sel-sel otak yang tidak
aktif itu kan adalah, sel-sel otak yang ‘penghubung
komunikasi’ nya dengan jaringan sel-sel otak lainnya
terblokir.
Nah, dengan melewatkan hawa panas ke sel-sel otak
yang tidak aktif secara konstan atau terus-menerus,
diharapkan hawa panas ini dapat memancing dan
membuat jalur penghubung komunikasi sel-sel otak
yang terblokir tadi, terbuka atau menjadi terhubung
(aktif).
Nah, jika sel-sel otak yang sebelumnya tidak aktif
berubah menjadi sel-sel otak aktif, maka tentu saja
kemampuan yang bisa dilakukan manusia pun akan
turut bertambah.
**Feb 4 Mon 10:30**

Mythocondria sebagaimana yg sudah kita pahami
akan memproduksi energi, ketika inti sel (nukleolus)
mendeteksi bahwa tubuh membutuhkan energi.
Nah, penahanan nafas dan pengejangan yang
dilakukan di metoda pernafasan HI, pada prinsipnya
mengkondisikan tubuh agar inti sel mendeteksi
bahwa tubuh memerlukan energi. Dengan demikian
inti sel akan memerintahkan mythocondria untuk
memproduksi energi.
Dengan melakukan hal ini secara terus-menerus
dan konstan, maka perlahan-lahan kecepatan dan
kemampuan mythocondria memproduksi energi akan
terus bertambah.
**Feb 4 Mon 10:31**
Ines Andrarini - KG: @ALL. Ini lanjutan rangkuman
pribadi kemaren.
Sy share karena diminta mbab untuk di share kan juga.
Hiks hiks

9. Ikhlas dan KLAD
1. Dedi Misbah: Dengan “tidak ada
beban”, maka energi RUH akan
“membimbing kita”, secara otomatis,
sedikit demi sedikit KLAD akan
berkurang.

KDM @ 2 Feb 13 jam 18.46
@KG: punten, kalau kajian hubungan antara beribadah
secara ikhlas dengan berkurangnya KLAD bagaimana
ya Kang?
KG:
@KDM. Meuni pas pisan. Saya lagi nulis tadi mau
ngajakin diskusi kenapa orang-orang shaleh sering
memiliki kemampuan lebih? Penjelasan prosesnya
seperti apa?
Hayu atuh urang diskusikan. Mangga, bebas dan seliarliarnya.

KW:
Ines Andrarini - KG: Selanjutnya di LSBD HI juga
diajarkan teknik-teknik untuk meningkatkan akselerasi Jelema sholeh mah jigana mraktekeun “dlm keimanan n
dan kemampuan mythocondria dalam menghasilkan
ketaqwaan terdapat kekuatan”
energi.
KSB:
Teknik yang digunakan adalah metoda-metoda
Pemahaman sederhana saya sih, mentalitas ikhlas ini
pernafasan, yang bertujuan merangsang atau
jadi nyambung dengan analogi yang pernah Mbap
memancing mythocondria, agar menghasilkan
jelaskan dulu tentang ZMP (zero mind process).
energi lebih cepat dan lebih besar dari kemampuan
sebelumnya.
Analoginya secara matematis X/0=~
Metoda dan teknis pernafasan yang digunakan pada
dasarnya, mengkondisikan mythocondria dalam
keadaan tertentu, agar si mythocondria ini bereaksi
untuk menghasilkan energi.

Halaman 58

Berapapun dibagi nol hasilnya tak terhingga
Pengalaman saya latihan TD itu harus ikhlas dan sabar.
Bukan proses instan.
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Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui selama
berproses.
Hasil bukan tujuan.
KDM:
Ikhlas = tanpa pamrih = tidak ada beban.

Dan kejadian seperti ini tdk hanya dialami sekali
namun berkali2...krn beliau tdk punya guru selain guru
Karate saja disiplin ilmu bela dirinya,maka akhirnya
beliau membuat kesimpulan spt tadi dan menshare
dgn cucunya ini...dan itu pula yg membuat beliau
menjadi tdk pernah takut dlm menghadapi apapun krn
pengalamannya ini

Dalam prakteknya, kita mencoba agar saat menerapkan
konsep ikhlas dalam kehidupan ini mengalir seperti air. K’Ichal:
Seperti Arkhytirema ya kang, memasrahkan diri saat
Dengan “tidak ada beban”, maka energi RUH yang
akan “membimbing kita”, secara otomatis, sedikit demi diserang kaum 100%
sedikit KLAD akan berkurang.

T’Herni:

K’Sodik:

Gak cuma pasrah, tapi menerima segala sesuatu dari
Sang Pencipta dan memanfaatkannya utk kebaikan.
Tenaga 100% dari 4 raja yg diniatkan menghancurkan
dirinya malah dimanfaatkan utk akselerasi
mitochondrianya. Smtr kita, baru dikasih ujian sdkt
mudah takut, ngeluh & iba diri...X_X

Menurut saya untuk menuju energi sang pencipta,
harus melaluiii jembatan berbuat bak keada manusiia
sebaik baiknya dengan ikhlas dan tanpa keinginan
apappun, jadi motor menuju sang pencipta ya manusia
yang lain sebagai sarana memiliiiki bahan bakrnya
Kalau sudah dekat dengan sang maha ppenciipta,
jangankan klad kemamuan yg lan pun pasti
dianugrahkan

**Feb 3 Sun 20:50**

KDM:

Sebelum menjawab hal tsbt, ada bbrp hal yng harus
diperhatikan :

Ada ayat Qur’an yang menarik berkaitan dengan
ABRASS dan IKHLAS:
Quran Surah Al Hijr (15) Ayat : 39-40
Iblis berkata: “Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau
telah memutuskan bahwa aku sesat pasti aku akan
menjadikan mereka memandang baik di muka bumi,
dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya,
kecuali hamba-hamba Engkau yang MUKHLIS di
antara mereka”.
Jadi, (analisa awal), IKHLAS ini bisa menangkal virus2
dari ABRASS dan kaumnya.
K’Jodi:
Saya pernah membahas hal spt ini justru dgn kakek
saya yg notabene Non-Hi dulu (skrg mah HI pisan :p
)...dulu beliau dgn berbagai macam pengalamannya
akhirnya menyimpulkan bahwa “dengan totalitas
keikhlasan dan kepasrahan kpd Sang Maha
Pemilik Kekuatan maka justru akan menimbulkan/
memunculkan kekuatan yang sangat luar biasa tanpa
batas”...saya ingat saya pernah membahas ini dl waktu
msh SMP dan blm ada Perguruan Hikmatul Iman

HI Aske Habibi: @Back to discuss : kenapa org2 yng
ahli Ibadah penguasaan energinya bagus..?

1. Krn sy bukan pelaku ibadah y baik jd hal y sy
ungkapkan msh berbentuk dugaan saja. :D
2. Manusia ahli Ibadah y dimaksud dlm diskusi pasti
sdh memahami dasar utk menjalankan perlakuan ϑαπ
ketentuan beribadah bukan utk kepentingan sesaat
yakni imbalan akan tingkah laku yg diaplikasikannya
memperoleh sesuatu alias tulus tdk pamrih.
3. Ahli Ibadah yg dimaksud yakni org yg berpegang
pd prinsip “ org yg beriman adalah org yg tdk bersedih
hati/iba diri ϑαπ khawatir.”
4. Kondisi tsbt membuat Otak/software Jiwanya jd baik,
sehingga membantu percepatan sel mitonya aktif ϑαπ
ok. Karena klo org dgn banyak keluhan, ketakutan,
marah, benci, sedih, OTAKNya sibuk memproduksi
hormon yg tdk baik bg tubuhnya sdr.
**Feb 3 Sun 21:16**

HI Aske Habibi: Intinya org yg beriman adalah orang
yg tidak bersedih hati ϑαπ khawatir. Pastinya kondisi
Jiwanya (software) y berada di otak menunjukkan
keaktifan ttg data ke TUHANAN yg diimplankan dr
Beliau mempelajari hal2 begini secara otodidak...dan di ُهّللا, ϑαπ pastinya energi utk memasok keaktifan ini
saat beliau berhadapan dgn suatu kekuatan metafisika jg banyak sehubungan dgn jumlah sel otak yg aktif, ϑαπ
ini berhubungan dgn pasokan energi y dibutuhkan, klo
yg menurut beliau cukup kuat,dgn memasrahkan diri
secara total dan ikhlas melakukannya hanya krn Allah sdh begitu, KLAD akan terbebani olh energi yg semakin
besar,kemungkinan rusak/menipis terjadilah...;)
semata entah bagaimana tiba2 dlm dirinya seperti
bangkit suatu kekuatan besar yg akhirnya mampu
melenyapkan kekuatan lawan DENGAN SANGAT
MUDAH

**Feb 3 Sun 21:18**

Halaman 59

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

HI Aske Habibi: Kalo KLAD sdh jebol, maka energi
y keluar jg bs dipastikan besar,tapi yg jelas kondisi tsbt
butuh komitmen ϑαπ konsisten.
**Feb 3 Sun 21:32**

TERDAPAT KEKUATAN “ nah kondisi ini seperti
apa....?
**Feb 4 Mon 01:48**

HI Aske Habibi: Sy jd inget bahasan sebelumnya,
Ines Andrarini - KG: Ada informasi menarik yg pernah RUH/RUBH itu bagian dr KAWAZA, ϑαπ di manusia
hal tsbt sbg listrik yg menghidupinya, termasuk yg
KD sampaikan dulu bahwa, ‘orang-orang shaleh’ ini
menggerakkan sel2 tubuh spt mitokondria, ϑαπ ruh
seringkali hanya mampu ‘memunculkan’ kemampuan
ini terdapat di seluruh tubuh kita, sementara JIWA ada
nya pada kondisi tertentu saja dan sifatnya tidak
di OTAK, nah kalo KLAD ada di seluruh tubuh kt yg
permanen.
2.5 % saja...bagaimanakah semua ini saling terkait dgn
**Feb 3 Sun 21:51**
kasus di atas...?
HI Aske Habibi: PASRAH itu apa yaaa...?
Kaitannya dgn mekanisme tubuh bagaimana yaa..?

KD 4 Feb 13 jam 09.57

Pasrah dan Tawakal beda pisan. Kalau pasrah kita
hanya sekedar. menyerah saja tanpa melakukan hal
**Feb 3 Sun 22:11**
apapun, tapi kalau tawakal, kita menyerahkan hasil
akhir pada Sang Maha Pencipta dengan action di
HI Setiabudi KSB: Sama juga dengan TM di HI.
nomorsatukan. Contohnya ketika ARKHYTIREMA
Kenapa hanya aktif jika ada kondisi-kondisi tertentu ya? menerima serangan manusia. Yang kekuatannya lebih
kuat, karena. Tubuhnya itu. Memang istimewa, maka
Walaupun dulu sempat diajarkan memadatkan aura
dengan jurus tertentu sampai bisa melakukan pukulan dia membiarkan energy itu memasuki. Tubuhnya
sambil diolah dan menyerahkan hasil akhir pada Sang
jarak jauh.
Maha Kuasa.
** Feb 4 Mon 01:34**
**Feb 4 Mon 12:51**
HI Wilman Bogor ￼ : Eta point nya di pasrah....
Totalitas kanu KAWAZA.... Bayangkan kl diri ini sudah HI Ichal Kalimantan: Punten Kang Gun, kalau
menggunakan BA, apakah cara kinerjanya sama dng
DIRINYA, CASING ini sdh CASINGNYA yg tdk lain
tercipta krn kepasrahan kpdNYA, tentu sel mitocondria latihan nafas menyalurkan hapan ke sel2 otak ?
akan reaktif memposisikan empuNYA td. Jd ddh tdk
** Feb 4 Mon 13:25**
ada jarak....
HI Setiabudi KSB: Punten saya nyela Kang Ichal.
**Feb 4 Mon 01:37**
BA mekanismenya berbeda.
HI Aske Habibi: Apakah ada kaitannya dgn
Kalau BA mendefrag sel-sel otak yang aktif.
pertanyaan KG tsbt di atas...?
Baru setelah rapih mulai mengaktifkan sel-sel lain
bahwa, ‘orang-orang shaleh’ ini seringkali hanya
mampu ‘memunculkan’ kemampuan nya pada kondisi supaya aktif.
tertentu saja dan sifatnya tidak permanen.
Kemudian didefrag lagi.
.......?
Siklus ini berulang selama pemakaian BA.
:D

**Feb 4 Mon 01:41**
HI Aske Habibi: Kalo kondisinya tdk permanen,
bagaimana dgn KLADnya...?
Jadi teringat kondisi siti Maryam, awalnya 10%
kemudian hamil jd 90%,ϑαπ stlh lahir bayinya kembali
ƪαƍϊ 10 %....
**Feb 4 Mon 01:42**
HI Wilman Bogor ￼ : Diprogram di niat PASRAH
TOTAL jigana mah....
**Feb 4 Mon 01:44**
HI Aske Habibi: Bagaimana kaitannya dgn ini “
DI DALAM KEIMANAN ΘΑΠ KETAQWAAN

Halaman 60

Makanya selama menggunakan alatnya gak boleh
sambil menyalurkan hapan.
Selain itu harus ada istirahat pemakaian sehari setiap 6
hari pemakaian berturut-turut.
Pemakaian sehari juga maksimal 12 menit.
Jadi efek BA lebih ke aktifasi + defragmenting sel
otak, bukan memaksa mythocondria berproduksi dan
mengikis KLAD
Pengalaman sebagai BA level 2 user:
1. Konsentrasi meningkat lumayan drastis sejak minggu
pertama pemakaian
2. Stamina naik. Ternyata sel otak berpengaruh besar ke
stamina
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3. Lebih mudah merasakan hapan
4. Pituary lebih aktif.
5. Kepekaan panca indera naik.
Tapi berhubung saya seneng latihan sungsang, jadi bias
juga penyebabnya, apa murni efek BA atau penyaluran
hapan.
Dulu seneng latihan sungsang karena efektif ngobatin
sinusitis saya yang parah.
Sama memperkuat organ penyeimbang di telinga yang
pernah cedera.
Nggak kepikiran buka blueprint.
Baru tau ada blueprint waktu awal-awal info
LEMURIAN dibuka Mbap :D

10. Doa Kematian dan Siksa
Kubur
1. Doa kematian versi DZA: NARATINA
KAWAZA GALLUR NA KAWAZA. Semoga
ARWATHA tidak mengeluarkan ZARKH dan
memiliki WARKHA yang baik.
2. RUBH harus dekat dengan sumbernya,
Sang Maha Pencipta.
3. Jika jauh dari RABB, RUBH akan
menghasilkan Zat MANAKARA.
4. Mahluk cahaya Munkar Nakir bertugas
memeriksa Zat MANAKARA. Makanya
pertanyaannya pun MANRABBUKA atau
MANAKARA nya masih nyambung dengan
RABB atau tidak. Kedua mahluk cahaya
itu hanya checking saja, begitu
ketahuan sangat jauh dari RABB,
maka mereka akan menyaksikan berapa
banyak ZARKH lepas dan memberikan
memory kesakitan pada ARWATHA seperti
dihajar oleh gendir yang besar ke
kepala, bagaikan dicambuk oleh lidah
api, dan sebagainya. Itulah yang
dikenal dengan nama siksa kubur.
5. Berbeda jika kita memproduksi Zat
WARKHA. Zat ini akan memproduksi
atau mengeluarkan Memory kesenangan
luar biasa, rasa nikmat pada ARWATHA
dengan berbagai macam fasilitas dan
kemampuan sangat kuat untuk mampu
kembali melihat keadaan diluar
BARZKH.

8 Feb 13 jam 12.30
KD:
NARATINA KAWAZA GALLUR NA KAWAZA.
Semoga ARWATHA tidak mengeluarkan ZARKH dan
memiliki WARKHA yang baik.
NARATINA KAWAZA

GALURNA KAWAZA. Semoga ARWATHA beliau
tidak mengeluarkan ZARKH dan memiliki produksi
WARKHA yang banyak.
Kita lanjutkan soal Zat yang ada di dalam RUBH atau
RUH
Sering kita tidak sadar bahwa kedekatan Sang Maha
Pencipta itu sangat penting karena RUBH ingin selalu
sangat dekat pada sumbernya. Seperti gardu PLN.
Apabila dekat dengan sumber turbin nya, maka suply
listrik akan semakin baik. Tapi kalau jauh, pasti makin
ribet, apalagi kalau gardu itu lepas sambungan. Maka
akan menjadi rusak, karatan, meskipun secara fisik
masih ada.
Jauhnya dari RABB membuat RUBH menghasilkan
Zat bernama MANAKARA. Zat ini akan terkendalikan
selama kita sangatdekat dengan sumber. Contoh sangat
dekat dengan sumber adalah dengan. Berbuat segala
macam untuk Sang Maha Pencipta. Hanya sematamata untuk RABB nya, tidak ada motivasi lain selain
RABB. Makanya kita disuruh ikrar tidak ada Tuhan
selain Allah itu. Agar kita selalu mengamankan Zat
MANAKARA ini. Semakin jauh dari sumber atau
RABB, maka Zat ini akan diam. Ada sejenis mahluk
cahaya yang bertugas untuk mengecek Zat ini, yang
diberi nama menyerupai Zat yang diperiksanya yairu
Munkar Nakir atau kepanjangan dari MANAKARA.
Makanya istilah pertanyaannya pun MANRABBUKA
atau MANAKARA nya masih nyambung dengan
RABB atau tidak. Ini penting. Kedua mahluk cahaya itu
hanya checking saja, begitu ketahuan sangat jauh dari
RABB, maka mereka akan menyaksikan berapa banyak
ZARKH lepas dan memberikan memory kesakitan
pada ARWATHA. Memang MANAKARA ini tidak
akan Aktif kalau tidak di triger oleh dua mahluk cahaya
ini. Ketika ZARKH itu muncul, maka ARWATHA akan
merasakan kesakitan luar biasa seperti dihajar oleh
gendir yang besar ke kepala, bagaikan dicambuk oleh
lidah api, dan sebagainya. Itulah yang dikenal dengan
nama siksa kubur.
Berbeda apabila kita memproduksi Zat WARKHA, Zat
ini akan memproduksi atau mengeluarkan Memory
kesenangan luar biasa, rasa nikmat pada ARWATHA
dengan berbagai macam fasilitas dan kemampuan
sangat kuat untuk mampu kembali melihat keadaan
diluar BARZKH.
KDM @ jam 13.22:
Punten mau bertanya, bagaimanakah kaitannya antara
TAUBAT dengan ZARKH dan bagaimanakah efeknya
pada ARWATHA ?

KD @ jam 14.08:
Taubat anu langsung Tauhid, baru bisa mereduksi
KG:
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@Mbab, apa yg diperoleh ARWATHA atas do’a orangorang yg masih hidup untuknya dan ilmu bermanfaat
yg disebarkannya semasa hidup?

yang kita hasilkan, ataupun di setiap karya nyata.
Makanya dikatakan tentang anak yang saleh, amal
Jariyah dan ilmu yang bermanfaat, semua itu adalah
jejak yang akan terus di triger oleh Zat MALGRETHA
@ WA 8 Feb 13 jam 20.
RUH lain untuk terus mengaktifkan Zat WARKHA
pada ARWATHA yang bersangkutan, yang jejaknya ada
K’Thego:
disana. Kalaupun pertolongan kita tidak langsung, tapi
Ttg reinkarnasi itu sebenernya gimana ya mbap?
JIWA kita yang memikirkan apa yang harus diperbuat
Pernah baca literatur yg mengatakan klo manusia akan berikut proses berjalannya itu proyek, akan secara
terus berinkarnasi lg sampai dia mencapai tahap evolusi otomatis menyambungkan pada sistem molekular.
Makanya itu akan selalu nyambung sampai kapanpun.
menjadi lebih baik.
Zat THLAZ adalah Zat di dalam RUH yang
menyambungkan dan menyimpan jejak yang akan
Reinkarnasi itu kalau diartikan otak manusia terhubung menyebar kemanapun tanpa ada yang mampu
dengan otak lain antar ruang dan waktu itu mungkin
mencegah, dengan catatan, akselerasi nya harus
bisa terjadi. Tapi kalau diartikan hidup lagi mah rada
memenuhi syarat. Syarat mutlak adalah seperti kertas
aneh
Putih, karena dengan bersih seperti itu, penembakan
zat THLAZ akan berakselerasi dengan cepat, kalau
banyak hambatan seperti niat lain selain RABB, maka
11. DZA Benahi Matahari
Zat THLAZ tidak akan bisa memancar.
1. DZA bilang ke ETHEPHAKA, Pasukan
KD:

penjaga galaksi, “Intira Uldaphatera
korda varega” untuk menyuruh
mereka membenahi matahari. Artinya
“Semua urusan diserahkan kepada
warga ETHEPHAKA, kalo matahari gak
dibenerin.”

@WA 11 Feb 13 jam 16.58
K’Thego:
K’Fajriantara Baskara: Di Planet Saturnus ada sebuah
kota, nama kotanya apa ya Mbap?

9 Feb 13 jam 15.25

Jawaban KD:

Status BB KDZA:

Di Saturnus memang ada reruntuhan kota, bernama
AMESBA, itu kota transit saja, atau rest area, sampai
sekarang.

Bahasa ETHEPHAKA:
Intira Uldaphatera korda varega
KY:
Itu kata2 KD sewaktu “nyarekan” orang2 ETHEPHAKA
Waktu mereka disuruh untuk membenahi matahari
Arti bebasnya:

12. Ruhul Qudus
1. RUHUL QUDUS itu bukan Jibril tetapi
sebuah bentuk energi yang fungsinya
untuk mengakselerasi hubungan antara
manusia dan RABB. Disebut Jibril jika
sudah dalam bentuk fisik.
2.

Semua urusan diserahkan kepada warga ETHEPHAKA,
kalo matahari gak dibenerin
11 Feb 2013 jam 12.26
Varega itu klo Bahasa LÉMURIAN : WARUGHA

KDM:

9 Feb 13 jam 11.36
KD:

@KG: mumpung masih membahas tentang RUH,
apakah yang dimaksud dengan RUHUL QUDUS dalam
konsep Islam?

Ke heula dijawabna keur riweuh keneh bikin TMF

Copas arti ayat Qur’an ttg RUHUL QUDUS:

10 Feb 13 Jam 08.44
KD:
Sekarang hubungan antara semua yang kita lakukan
dalam bentuk amal dan perbuatan ikhlas sehingga
bisa menghasilkan zat WARKHA. Semua yang
kita perbuat dalam bentuk karya nyata atau karya
pertolongan dalam bentuk apapun, itu menimbulkan
jejak di setiap molekular RUH lain, maupun di benda
Halaman 62

[Q.S 2:253] Rasul-rasul itu Kami lebihkan sebagian
mereka atas sebagian yang lain. Di antara mereka
ada yang Allah berkata-kata dan sebagiannya Allah
meninggikannya beberapa derajat. Dan Kami berikan
kepada Isa putera Maryam beberapa mukjizat serta
Kami perkuat dia dengan RUHUL QUDUS. Dan
kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuhbunuhan orang-orang sesudah rasul-rasul itu, sesudah
datang kepada mereka beberapa macam keterangan,
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akan tetapi mereka berselisih, maka ada di antara
mereka yang beriman dan ada di antara mereka
yang kafir. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah
mereka berbunuh-bunuhan. Akan tetapi Allah berbuat
apa yang dikehendaki-Nya.
[Q.S 5:110] Ketika Allah mengatakan: “Hai Isa
putra Maryam, ingatlah nikmat-Ku kepadamu dan
kepada ibumu di waktu Aku menguatkan kamu
dengan RUHUL QUDUS. Kamu dapat berbicara
dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan
sesudah dewasa; dan di waktu Aku mengajar kamu
menulis, hikmah, Taurat dan Injil, dan di waktu
kamu membentuk dari tanah yang berupa burung
dengan izin-Ku, kemudian kamu meniup padanya,
lalu bentuk itu menjadi burung dengan seizin-Ku.
Dan waktu kamu menyembuhkan orang yang
buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang
berpenyakit sopak dengan seizin-Ku, dan di waktu
kamu mengeluarkan orang mati dari kubur dengan
seizin-Ku, dan di waktu Aku menghalangi Bani
Israel di kala kamu mengemukakan kepada mereka
keterangan-keterangan yang nyata, lalu orangorang kafir di antara mereka berkata: “Ini tidak lain
melainkan sihir yang nyata.”
[Q.S 16:102] Katakanlah: “RUHUL QUDUS
menurunkan Al Quran itu dari Tuhanmu dengan
benar, untuk meneguhkan orang-orang yang telah
beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira
bagi orang-orang yang berserah diri”.

12 Feb 13 jam 07.56
KD:
Mengapa Ruhul Qudus atau Ruh yang murni atau suci,
dikatakan Jibril juga oleh tafsir lain ? Apa bedanya
antara Jibril dengan Ruhul Qudus ? Ternyata Ruhul
Qudus adalah istilah ketika dalam bentuk energy
yang mampu mengakselerasi Zat shortcut antara
manusia dengan RABB. Makanya ketika Ruhul Qudus
ini membawa wahyu, itu adalah shortcut antara
manusia dengan RABB, ketika itu HAMMADZ tidak
mengerti sama sekali. Wajar juga kalau ISA AS mampu
menghidupkan lagi mayat yang sudah lama di kubur
dan membuat burung asli dari unsur ARDHRANK.
KG:
@Mbab. Berarti RUHUL QUDUS itu bukan Jibril.
Tetapi sebuah bentuk energi yang fungsinya untuk
mengakselerasi hubungan antara manusia dan RABB.
KD:
Iya, kalau disebut Jibril sudah dalam bentuk fisik
KG:

@Mbab, apakah ‘zat shortcut’ yang mbab maksudkan
itu sudah ada pada manusia dan RUHUL KUDUS ini
adalah energi untuk mengakselerasinya?
KD:
Cuma ada di Ruhul Qudus. Malaikat lain nggak punya.
Manusia punya tapi nggak terakselerasi

@WA 12 Feb 13 jam 06.55
KD:
Kelompok 1111 di group mereka sendiri ketika Akang
mulai gabung dengan mereka, malah kebanyakan
yang ngoceh nya Akang heuheuheu. Semua malah
kelihatannya menunggu informasi dari Akang.
Terus kalau mulai posting sesuatu, biasanya photo
penampakan pertemuan mereka dengan angka “1” itu.
Kemudian group itu sepi, Akang juga nggak ngisi lagi
karena repot. Sampai akhirnya hilang deh tuh group.
Tapi Citra Prima “Masih Dunia Lain” duluan gabung
disana. Group itu sedikit di bahas juga di Buku.
K’Rudi Satria:
Tanya kang..apa citra prima memang bisa “Melihat”atau
hanya kepekaan saja?
Karna kalo kita melihat di TV sepertinya lebay
KD:
Memang di TV itu dia di setting untuk lebay. Akang
nggak mau lebay, dan nggak mau merekayasa. Makanya
Akang mundur. Tapi waktu sama Akang mah, banyak
yang mesti di beresin di dia, terutama objektifitas
penglihatannya.
K’ilen:
mbap mau tanya, klo komunitas 1111 itu dapat
kemampuanya apa tertriger fluktuasi energi alam/dari
berlatih/bawaan dari lahir?
KD:
Rata-rata mah mereka indigo KW3
K’ilen:
mbap, kaitan dgn ayat “...diantara pergantian siang dan
malam terdapat Tanda2 kebesaraNya..” bagi sebagian
menemukan tanda ini dgn science dan sebagian lg
menemukan tanda ini dgn katakanlah dgn otak kanan/
visual kortex/perasaan atau kemampuan indigo seperti
yg dialami komunitas 1111, lalu bagaimanakah yg
terjadi dengan mereka yg menempuh jalur tasawuf/
makrifat dmn mereka rata2 merasakan tanda trsbut dgn
perasaan, otak bagian manakah yg teraktifkan??
KD:
Harusnya semua sel bisa teraktifkan, tapi nggak semua
tertriger sama. Setiap otak berlainan.
K’ilen:
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mbap, hal ini msh berkaitan dengan aktivasi sel. apakah
dengan sikap zero mind/lempeung jaya/tanpa penilaian
bisa membuat sel2 tubuh gampang terpengaruh/
teraktifkan oleh fluktuasi energi alam?? bbrp hari
ini saya lg percobaan dgn sikap itu, melihat segala
sesuatu apa adanya tanpa penilaian, yg terjadi emosi
jd mengalir trus jd sering mimpi yg dalam,pas bangun
rasanya otak cape tpi plong. apakah proses tersebut
‘beberes’ sel?? lalu pernah dengar juga katanya emosi
bisa tersimpan di tubuh, entah itu di DNA ataupun di
sel2, apakah hal itu benar? dan bagaimana kaitanya dgn
efek sikap zero-mind tersebut?

K’Hadi PS:

KD:

Menyelamatkan diri

Dengan lempeng jaya otak menjadi tidak ada beban,
otomatis membuat akselerasi sel menjadi lancar

K’Thego AI:

K’Dani Ramdani:
Mbap, apakah alam mempunyai mekanisme otomatis
jika seorang manusia sudah zero mind maka alam
seolah olah menyertainya dan ketika akan ada bencana
seolah olah alam memberitahukan sebelumnya?

KD jam 12.43:
Manusia nya yang mampu mendeteksi secara otomatis
karena seperti kertas putih.
K’Hadi PS:

Ufo yg jatuh baru2 ini di lautan jepang apakah punya
bangsa ZERVO kang ?
KD:
Iya, mereka ditembak jatuh
💥
K’Hadi PS:
Itu mayatnya terevakuasi gak yaa kang ?
KD:

Klo menyelamatkan diri berarti mrk msh hidup. Kira2
mrka akan meminta bala bantuan utk d jemput atau
mrka akan ttp stay d bumi y mbap?
KD:
Mereka punya savepack equipment, langsung terlempar
ke luar atmosfir atau kalau teknologi nya bagus bisa
bikin wormhole secara portable
K’Hadi PS:
Kang Dicky, sy mau tanya tentang asteroid 2012D14 yg
katanya akan menabrak nusa antara pd tgl 16 feb 2110 ?
Itu beneran kang ?

Punten kang Dicly, sy mau nanya, knp seblm ada
twister di selat Sulawesi minggu lalu, ada byk Trondallo KD @ 21.30:
kumpul2 disana ?
Asteroid itu sudah belok
KD:

Feb 2013

Tapi itu bukan Tondallo yang besar kok, anak-anak
Trondallo seperti itu mah sering muncul dimana-mana Copas dari WA:
kalau mau ada bencana
itu bukan Asteroid. Itu pecahan pesawat ruang angkasa
yang ditembak oleh pasukan ETHEPHAKA. Makanya
K’Syamsu:
pemerintah Rusia mewajibkan setiap yang menemukan
Ada beberapa kasus org2 yg sensitif terhadap signal
pecahan harus dilaporkan ke kepolisian Rusia. Kalau
alam seperti bencana, mereka merasakan perbedaan
beneran asteroid mah, atau kalau itu meteor ,nggak
& ketidaknyamanan secara fisik, trs mempengaruhi
akan seheboh itu
aktifitas keseharian. Apa ada saran khsusus supaya tetap
Kalau itu asteroid sudah pasti bisa di deteksi sejak
stabil badan nya Kang? Atau cukup ikuti alur tubuh
dini, karena jalurnya tetap, dan arah nya jelas. Ini
masing2?
mah ujug-ujug ada aja, dan kalau asteroid itu api yang
KD:
dihasilkannya tidak seperti itu.
Latihan air dan angin juga sudah cukup
Itu memang pesawat ZERVO, tapi yang kecil-kecil saja
Kelli Adinugroho AI:
,dan serpihan itu termasuk kecil, sedangkan ledakan itu
dari pembangkit energy pesawat itu
Apakah komunitas 1111 itu seperti anak di film seri
touch yg bisa melihat kjadian2 dgn angka2? Dan apa
ada hubungannya dgn kabalah numeric?
KD:
Nggak juga.
Kebanyakan nggak bisa menterjemahkannya juga kok
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Kalau itu asteroid sudah pasti bisa di deteksi sejak
dini, karena jalurnya tetap, dan arah nya jelas. Ini
mah ujug-ujug ada aja, dan kalau asteroid itu api yang
dihasilkannya tidak seperti itu .Itu memang pesawat
ZERVO, tapi yang kecil-kecil saja, dan serpihan itu
termasuk kecil, sedangkan ledakan itu dari pembangkit
energy pesawat itu

Mushaf KDZA GRAZDAVODA DRENTAGA — Bagian 2

Keli X:

membaca berbagai macam rahasia alam
dan galaxy, berbahasa antar galaxy
(telepathy maupun secara langsung),
menyerap berbagai pengetahuan dan
keterampilan secara cepat, dan mampu
menjadi apa saja yang dia mau. Tugas
utama mereka adalah menyelaraskan
pergantian ORIGOM dan membina umat
di seluruh Dunia, untuk memiliki
kesadaran TAURI (tauhid).
2. GRAZDAVODA dilarang untuk sembarangan
menunjukkan kemampuannya, harus
disimpan untuk membenahi Planet
Bumi dan membenahi segala peralatan
pengaman Planet Bumi. Salah satu
jaring pengaman itu adalah semua
DORPHALL yang ada di planet tempatnya
tinggal. Memiliki wewenang untuk
memerintah Pasukan ETHEPHAKA.
3. GRAZDAVODA adalah penghuni planet
di mana dia tinggal, hanya
memiliki mutasi sel, sehingga
mampu mengakselerasi energy sesuai
kebutuhan. Wujudnya tidak aneh dan
tidak menunjukkan kelebihan apapun.
Biasanya, mereka bekerja sendiri
tanpa melibatkan orang lain, apalagi
punya murid.
4. Tiap ORIGOM, diutus seorang
GRAZDAVODA. Untuk ORIGOM 434 ke 435,
GRAZDAVODA adalah DZA. Untuk ORIGOM
sekarang, sebagian penduduk planet
harus dipersiapkan untuk jaga-jaga
menghadapi serangan ZERVO.
5. GRAZDAVODA 433 ke 434, sebelum DZA,
menjadi ARWATHA ssetelah 100 tahun
terjadi pergantian ORIGOM. Namanya
ERDEVA berjuluk QALKHY atau Energy
yang Kekal.

Nuhun mbap,, mau nanya, sebenernya intensitas
ZERVO invasi ke sini sebrapa sering kah? Apakah ada
knaikan akhir2 ini?
Mbap:
Sering, dan pesawat mereka yang ditembak juga
banyak, tapi rata-rata bisa tidak masuk ke atmosfir
Keli X:
Ada kemungkinan mereka akan invasi besar2an ga?
Mbap:
Nggak
Hadi Prasetyo:
Punten mau tanya ke kang Dicky.. Siapa sebnrnya tokoh
KAKI? Knp bisa ada patung beliau berkuda di Bali yaa
?? Nuhun
Mbap:
Itu bukan KAKI yang ketemu Akang di Aceh, tapi
itu KALKHY atau tokoh pemilik energy (KHY) dan
kuat serta kekal ( KAL ). Jadi setiap zaman punya
tokoh yang berbeda, mungkin ada satu Zaman yang
memiliki tampilan seperti itu ,tapi kalau yang di Aceh,
tampilannya Ulama ,dan asli Ulama ,karena beliau
memang berilmu tinggi, dan untuk umat. Makanya dia
sebut dirinya adalah KAKI atau julukan sebenarnya
adalah KALKHY.
HI Setiabudi KSB:
Mbap klo mereka invasi tp gagal mulu kenapa mereka
masih berisi keras untk invasi kecil2an gtu? Knp mrk
tdk berencana invasi besar2an
Apakah kekuatan pasukan zervo kalah dgn ethepaka
klo dihitung secara keseluuhan anggota dn kualitas
power-nya?
Mbap:

22 Feb 13 jam 18.05
KD:

GRAZDAVODA. Seorang utusan yang memiliki
berbagai kemampuan, akan muncul setiap pergantian
ORIGOM untuk mengendalikan energy LAGRAVEN.
Di anugrahi kkemampuan untuk membaca berbagai
macam rahasia alam dan galaxy, dilengkapi pula
kemampuan untuk berbahasa antar Galaxy, baik
Salah satu keahlian ARGEZTAAR adalah scaner ,jadi
dia akan tahu ketika penghianat itu muncul. Jadi jangan secara telepathy maupun secara langsung. Memiliki
samakan pasukan ETHEPHAKA dengan kaum ZERVO kemampuan untuk menyerap berbagai pengetahuan
dan keterampilan secara cepat, dan mampu menjadi
apalagi kaum 2,5%
apa saja yang dia mau. Tugas utama mereka adalah
LENTRHAKA = LENTERA = Pencerahan
menyelaraskan. Pergantian. ORIGOM dan membina
umat di seluruh Dunia, untuk memiliki kesadaran
TAURI. Seorang GRAZDAVODA dilarang untuk
13. DZA seorang GRAZDAVODA
sembarangan menunjukkan kemampuannya, kekuatan
1. GRAZDAVODA adalah utusan yang
itu harus disimpan untuk membenahi Planet Bumi,
memiliki berbagai kemampuan, akan
muncul setiap pergantian ORIGOM untuk dan membenahi segala peralatan pengaman Planet
Bumi. Salah satu jaring pengaman itu adalah semua
mengendalikan energy LAGRAVEN. Mampu
Kalau besar-besaran dijamin semua bangsa ZERVO
akan habis, dan itu yang ditunggu ETHEPHAKA.
ZERVO juga takut, makanya mereka bergerilya ,tapi
selalu ketahuan
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DORPHALL yang ada di Planet tempatnya tinggal.
Memiliki wewenang untuk memerintah Pasukan
ETHEPHAKA. Seorang GRAZDAVODA adalah dari
Bangsa penghuni Planet dimana dia tinggal, hanya
memiliki mutasi sel, sehingga mampu mengakselerasi
energy sesuai kebutuhan. Wujudnya tidak aneh dan
tidak menunjukkan kelebihan apapun. Biasanya,
mereka bekerja sendiri tanpa melibatkan orang lain,
apalagi punya murid. Itu di ORIGOM sebelumnya,
aturan ORIGOM sekarang amat sangat berbeda. (
Bersambung )

KD:

22 Feb 13 Jam 21.05

24 Feb 13 jam 07.34

GRAZDAVODA bisa saja menghemat energy untuk
dirinya sendiri tanpa pertanggungjawaban dan akan
memiliki casing1 yang tidak berubah.. Hanya, itu
bertentangan dengan apa yang diamanahkan. Apabila
energy nya digunakan untuk berbagai macam hal yang
berkaitan dengan membantu umat manusia, maka
casing nya pun akan menjadi terpengaruh, dan akan
menjadi seperti kaum 2,5% lainnya. Bisa juga casingnya
rusak apabila menggunakan energy secara berlebihan.

KD:

GRAZDAVODA mampu mengendalikan alam
dan semua unsur elemen alam, hanya tidak boleh
sembarangan dilakukan. Kadang kala dalam keadaan
kepepetpun tidak boleh dilakukan untuk kebaikan yang
lebih besar. Dia harus pula tahu porsi yang tepat untuk
membantu umat, dan tidak boleh berlebihan. Harus
memberikan kail saja, tanpa boleh banyak memberikan
ikan. Dia tidak boleh mendemonstrasikan kemampuan
agar tidak dikultuskan. Umat hanya tahu beres saja.

23 Feb 13 jam 12.36
KD:
Tiap ORIGOM diutus. Seorang GRAZDAVODA. 434
ke 435 itu Akang. Nanti mah duka teuing saha. Yang
jelas untuk ORIGOM sekarang, sebagian penduduk
Planet harus dipersiapkan untuk jaga-jaga menghadapi
serangan ZERVO. Makanya, energy LAGRA diberikan
juga pada manusia, bukan hanya pada DORPHALL.
K’Luthfi jam 13.04:
Punten interupsi.. Gunung Tangkuban Parahu
ditutup utk wisata, statusnya naik jd waspada
»http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/
news/2013/02/22/146509/Objek-Wisata-TangkubanPerahu-Ditutup
«SAG ON»

KD jam 15.59:
Antep wae lah, biar semua investor pada kabur

23 Feb 13 Jam 17.26
1 Tubuh fisik.
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Energy LAGRA harus terus di latih. Utusan sebelumnya
sudah menjadi ARWATHA2
KG:
Melatihnya bagaimana ya?
apakah GRAZDAVODA ini masa tugasnya selama 1
ORIGOM?
Kapan GRAZDAVODA sebelum mbab jadi
ARWATHA?

Melatihnya dengan LAGRACHAKA. 433 ke 434
menjadi ARWATHA ssetelah 100 tahun terjadi
pergantian ORIGOM. Dia bernama ERDEVA berjuluk
QALKHY atau Energy yang Kekal. Menyelesaikan
setiap masalah sendirian, dengan kekuatan dan
diplomasi. Tidak memiliki murid secara resmi,
meskipun banyak yang bertanya dan menimba ilmu
dari ERDAVA ini. Setelah tugasnya selesai, maka dia
meninggalkan casingnya.
KG:
LAGRACHAKA ini apa mbab? Dan bagaimana kita
dapat melatihnya?

KD 24/02/13 jam 13.27:
ERDEVA adalah nama tulisan, tapi dia tidak suka
disebut ERDEVA karena Bangsa RHAMA suka
menyebutnya DEWA, karena. DEVA dibaca oleh
Bangsa RHAMA menjadi DEWA, makanya dia ingin
disebut ERDAVA saja, agar tidak. Disebut DEWA.
Tulisan nya adalah QALKHY, tapi karena susah., maka
dikatakannya KALKHY, tapi masih susah juga sampai
yang di aceh menyebut dirinya adalah KAKI.
Tidak semua GRAZDAVODA bergelar QALKHY.
Yang di Aceh itu menyebut dirinya KAKI, tapi bukan
GRAZDAVODA, dia memang memiliki kekuatan
alam yang cukup besar dan pantas dijuluki QALKHY.
Dengan 40% saja sebetulnya sudah cukup untuk
bergelar QALKHY atau gampangnya KALKHY atau.
KAKI. Makanya mereka selalu bergerak sendirian,
soalnya kalau dibagi-bagikan “seperti sekarang”
jadi tekor. Mereka. Akan kehabisan tenaga untuk
mengarahkan energy LAGRAVEN, dan biasanya ketika
pergantian ORIGOM itu terjadi, para GRAZDAVODA
lain, langsung meng-ground-ed kan ke ARDH.
GRUMMA. Selama sekian puluh tahun mereka hanya
menyimpan energy untuk satu kejadian pergantian
ORIGOM. Baru setelah itu, mereka bisa action di
masyarakat, itupun setelah mendapatkan serapan
energy LAGRA.
2 Arwah.
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KG:
1. Sejak th berapa ORIGOM, GRAZDAVODA mulai
muncul secara berurutan?

AVERRANTZ bergerak untuk menghancurkan
ALMORTH.

Energy LAGRA itu bersifat seperti TM, tapi menempel
di permukaan KLAD. Jadi kalau berlatih TD secara
2. GRAZDAVODA ini muncul secara alamiah atau ada
terus menerus, maka percepatan penguatannya akan
keterlibatan leluhur?
lebih cepat.
3. Apakah setiap galaxy memiliki GRAZDAVODA?
Ini mah jangan dulu dibagikan ke group lain...omat...
4. Siapa yang bertanggung-jawab mempersiapkan
KD:
GRAZDAVODA disetiap mau pergantian ORIGOM?
Semua sudah di Implankan sejak lahir, jadi bukan sejak
KD:
didalam kandungan, tapi harus disesuaikan dengan
1. Sejak th berapa ORIGOM, GRAZDAVODA mulai
DNA bawaan, agar tidak meledak. Tapi alam juga
muncul secara berurutan? Sejak 213 ORIGOM dan
harus mendukung proses pembentukan akselerasi sel
seterusnya, karena terjadi perubahan daya magnetik
ini, gravitasi Bumi harus sedikit berubah. Ini berarti
di LAGRAVEN akibat eksperimen ALMORTH yaitu
harus dipengaruhi oleh sebuah asteroid yang melintas
teknologi pemindah Galaxy.
pada sebuah sudut presisi. Persiapan untuk melengkapi
kelahiran GRAZDAVODA diperlukan waktu ratusan
2. GRAZDAVODA ini muncul secara alamiah atau
tahun, dan harus pas/tepat di saat pergantian ORIGOM
ada keterlibatan leluhur? Muncul karena genetik
utusan ini sudah matang dan mampu mengendalikan
bawaan secara anomali, lalu disempurnakan oleh
kekuatannya dengan baik dan benar. Untuk mengatur
GRAZDEMAAR yaitu semacam team untuk
gravitasi agar tepat di dalam mempengaruhi jabang
menyempurnakan calon GRAZDAVODA.
bayi calon GRAZDAVODA ini, para GRAZDEMAAR
3. Apakah setiap galaxy memiliki GRAZDAVODA?
menyiapkan sebuah Asteroid Besar yang dipasang
Tidak setiap Galaxy memiliki GRAZDAVODA, hanya jauh sebelum kelahiran calon GRAZDAVODA.
di Galaxy yang bermasalah saja, gara-gara teknologi
Nama Asteroid itu adalah GRABAR. Semua yang
ALMORTH.
berhubungan dengan GRAZDAVODA memang diberi
awalan GRA yang berarti “dasar”. Sampai sekarang
4. Siapa yang bertanggung-jawab mempersiapkan
Asteroid ini masih berputar mengelilingi tata surya
GRAZDAVODA disetiap mau pergantian ORIGOM?
kita. Asteroid ini akan membuat pengaruh khusus pada.
GRAZDEMAAR.
Sang Jabang Bayi agar terbentuk akselerasi energy yang
LAGRACHAKA. Itu yang diajarkan di GWK, tangan di
melimpah. Asteroid GRABAR harus berjarak sangat
atas. Dan bergerak. Sendiri
pas dengan ARDH GRUMMA agar sesuai kebutuhan.
Jarak yang dibutuhkan selama tiga bulan sampai bayi
Sekarang Zamannya berbeda. Dulu Bangsa ZERVO
lahir adalah antara 46.656.000 Km sampai 23.328.000
tidak se-agresif sekarang. Makanya kemampuan
Km. Terdeteksi oleh penduduk ARDH GRUMMA
ini harus di-bagi-kan pada penduduk Bumi lain,
yang memiliki teleskop canggih pada zaman itu ketika
dengan catatan tidak membuat “Tekor” kekuatan
melintas sangat dekat dengan jarak 6.400.000 Km pada
GRAZDAVODA. Kalau dulu, dibagikan seperti ini
tanggal 14 Juni 1968.
akan membuat Sang Utusan menjadi Tekor energy.
Energy LAGRA juga untuk ORIGOM sekarang bisa
Kecepatan bergerak. Asteroid GRABAR harus tepat,
dibagikan ke siapa saja yang mau menerima, dan juga
sesuai dengan bobot dan besar. Besarnya Asteroid
dipergunakan buat membenahi DORPHALL yang
itu sekitar 800 - 1000 meter, tapi memiliki medan
sebetulnya di rusak perlahan-lahan oleh BHALLAMIN
akselerator magnetik kuat. Kecepatan bergerak juga
dengan bantuan Bangsa ZERVO.
harus antara 16 - 19 Km/detik, konstannya di 18 Km/
detik.

KD 24 Feb 13 jam 15.36

ALMORTH itu keisengan Bangsa 95% buat ngoprek
Galaxy. Itu teknologi untuk memindahkan sebuah
Galaxy berpindah ke wilayah kekuasaan mereka lalu di
klaim menjadi milik mereka. Tapi selalu bisa digagalkan
oleh AVERRANTZ atau “para penjelajah waktu”. Ketika
teknologi ALMORTH dipasang, dan dipasangnya
sangat cepat karena menggunakan teleport, seluruh
Galaxy yang dipindahkan akan memasuki wormhole,
dan akan terjadi waktu paradox, disanalah para

ARKHYTIREMA adalah GRAZDAVODA yang
nyeleneh, karena jadi antar Galaxy, dan memang
RHEM ada campur tangan GRAZDEMAAR, makanya
sekarang tidak ada lagi kesejajaran Planet di Tata Surya
kita. Termasuk yang sekarang juga nyeleneh, karena
mengajarkan pengetahuannya pada penduduk.
GRAZDEMAAR ini di pimpin oleh seorang keturunan
HABL berakselerasi sel 97% bernama HIBRANT
TERUVA. Usia nya sudah Milyaran tahun. Sangat
Bijaksana.
Halaman 67

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

25 Feb 13 jam 10.27
K’ichal:
Punten mbap, apakah AVERRANTZ ini berasal dr
bangsa URLNA ?
KD:
Bukan, itu bangsa khusus yang di clone untuk menjadi
Black Ops nya ADHAMA

25 Feb 13 jam 19.42
KD:
Tugas dan kewajiban itu sekarang sudah terbentuk
secara bawah Sadar. Masing-masing sudah bekerja
sesuai kapasitas. Jadi jalankan saja apa yang sudah
dijalankan sekarang. Karena, itulah tugasnya.

27 Feb 13 jam
KD:
Yang repot itu kalau sudah membahas soal Reinkarnasi.
Rata-rata, seperti kemarin ada sebuah contoh di
Palalangon, dia merasa sudah pernah hidup di masa
lalu, sebagai orang yang menyaksikan Gajah Mada
bertempur, dan merasa pernah jadi Chairil Anwar, dan
sebagainya. Waktu dikatakan bahwa Reinkarnasi itu
adalah otak kita tersambung dengan otak manusia yang
di Zaman sebelumnya, dia tidak mau mengerti, karena
dia sudah merasa hebat dengan ceritanya itu, kalau
dijelaskan secara benar, pasti dia tidak akan menerima,
soalnya semua kehebatannya akan pudar. Makanya
dia tersinggung ketika mau diajak pembuktian dengan
menyusuri secara detail, apalagi waktu dibahas “apa
yang sudah anda lakukan”. Kalau kata anggota lain mah,
dia adalah seorang “Dosen” atau “Dongeng Sendiri”.
Makanya, kita lah dulu yang harus mengalah. Bapak
itu juga yang dulu menjanjikan akan membunuh
BHALLAMIN. 

gajahmada... Tpi pertanyaan bli wayan ga bisa di jawb
tentang dimasa itu.
Jadinya masih subyektif di bpk itu.
KD:
Matak na dia takut waktu mau disusur lebih detail.
Mungkin pas di pasang chip oleh Zervo jadi rada ngajeprut 

27 Feb 13 jam 22.18
KDM:
Ancient Alient - Closer Encounters @HISTORY
Chanel:
“Kristal kaca” hasil pemanasan yang tinggi, banyak
ditemukan di Kota Tua bernama Mahenjo Daro »
KRAIMAN ?

KD jam 23.07:
Di Mohenjo Daro itu akibat perang nuklir 20000 tahun
lalu
@Kang Adrian AI:
Link buat history channelnya bs di cari di youtube
dgn keyword HC-Ancient Aliens Epiaode IV - Close
Encounters ada 9 part dan very recommended to watch!
Punten kang dicky klo peristiwa yg terjadi di
Nuremberg itu apa ya? Yg dibilang perang dilangit
tahun 1561
KD:
Itu perang ZERVO dengan ZERVO juga, biasa rebutan
PLEXUR

28 Feb 13 jam 11.24
KD:

Peperangan itu memang di sekitar ARDH GRUMMA
Lagipula kalau kita mengatakan bahwa Ruh itu tidak
karena kejar mengejar pesawat sampai ke langit
bersih, maka kita akan mengatakan bahwa salah satu
permukaan atmosfir. Akhirnya, semua di hajar dengan
unsur dari Sang Maha Pencipta itu amat kotor, jadi aneh cepat oleh pasukan ETHEPHAKA
kalau harus dibersihkan oleh kita, padahal yang harus
dibersihkan itu adalah jiwa, bukan Ruh
4 Feb 13 jam 16.54 @WA:
Kang Ali Khan HI:

KD:

Sbetulnya yg sy liat kmarin... Dia itu teerjebak di
spiritualnya sndiri mbap

Sebetulnya, mahluk api itu sangat mudah di deteksi
oleh kalangan 40% ke atas. Tapi bagi mereka yang
Booring atau bosan, karena untuk level seperti itu
semuanya jadi serba mudah. Mau apa saja gampang,
makanya mereka mencari masalah biar hidup menjadi
seru. Umur mereka kaum di atas 40% itu sangat
panjang sekali, dan suka cari masalah. Tapi memang
lebih banyak lagi yang baik. Amygdala memang
tidak dipengaruhi berapa banyak tingkat sel yang
berakselerasi, tapi itu bagaimana “Aturan GAwe
MAnusia” yang mereka “dirikan”. Makanya ada bangsa

KD:
Iya, jadi unsur subjektifnya terlalu banyak, jadi waktu
diajak penelusuran balik dia ketakutan
K’Ali Khan HI:
Setelah Mbap pulang.. Bli wayan sempet ngetes bpk
itu jga mbap.. Saat dia cerita reinkarnasi sebelumnya
yg jadi adityawarman dan menyerang Bali bersama
Halaman 68
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ZERVO, yang membuat pangkalan KLAVOL di Zeta
Reticuli, dengan menggunakan Stealth Camouflage atau
dengan merekam semua objek yang di belakang untuk
dipancarkan di depan, mereka tidak akan terlihat dari
Planet Bumi atau dari arah tertentu.
Bangsa baik mereka itu sangat banyak. Salah satunya
adalah Bangsa URLNA.
Di ZERVO itu ada ratusan bangsa dengan berbagai
macam keahlian juga.
Bangsa URLNA tidak bergabung ke Bangsa ZERVO,
mereka berdiri sendiri.
ZERVO, banyak yang mungkin pernah mendengar
istilah SERPO karena mungkin pada salah mendengar

Jam 20.16
Beberapa yang pernah masuk ke Planet Bumi dan
selamat dari kerusakan pesawat mereka adalah dari
ZERVO keturunan TARX, yang kepalanya besar-besar.
Sebetulnya badan mereka tidak berwarna abu-abu, tapi
karena waktu tahun 40 an kamera berwarna hitam dan
putih, maka kelihatannya mereka berwarna abu-abu.
Bangsa ZERVO mengadakan semacam perlombaan
untuk menembus pertahanan pasukan ETHEPHAKA,
tapi tidak pernah ada yang tembus. Lalu mereka selalu
meng-update mesin dan peralatan dan mencoba lagi.
Akhirnya kaum ZERVO keturunan TARX berhasil
pertama kali menembus, dengan mengorbankan
pesawat mereka, dan sebagian crew, beberapa ada
yang selamat. Mereka inilah yang memberikan segala
informasi pada manusia bumi yang menginterogasi
mereka. Mereka lolos dari pasukan ETHEPHAKA
karena pura-pura mati menggunakan teknologi
modifikasi yang belum dikenal oleh ETHEPHAKA.
Oleh teman-temannya, pasukan ETHEPHAKA
dialihkan perhatian dengan serangan besar pada Bulan.
Ketika lolos dari perhatian, mereka yang pura-pura
mati itu, lalu berdiri dan kabur.

<=-P=DHeu<=-P=DHeu<=-P=DHeu<=-P=D siap,
kemarin saya ke SetNeg tapi tiada siapapun.
Banyak update nih
<=-P=DHeu<=-P=DHeu<=-P=DHeu<=-P=D mau ke
Arab dulu
Mau checking Asteroid yang dikenal dengan nama
Batu Hitam ( Hajar Aswad ). Sebetulnya bukan yang
di tutup resin dan kecil dan diciumi oleh orang yang
berkeliling disana, tapi yang dibawah Ba’Qah itu, yang
sekarang bernama Kabah. Mau Checking juga Dorphall
besar yang suka menyedot mobil di Gunung Magnet.
Mau Checking juga pecahan lain dari asteroid yang
disatukan dengan Dorphall di bawah Mesjid Quba.
Dan seterusnya...Dan seterusnya...<=-P=DHeu<=P=DHeu<=-P=DHeu<=-P=D
<=-P=DHeu<=-P=DHeu<=-P=DHeu<=-P=D
berkedok Umroh

12 Maret 13 jam 20.39
KD Sejarah NYEPI:

Ibu Kang Mpu wafat jam 15.00

Aya, jiga sejarah LAGRACHAKA. Sebetulnya itu
dimaksudkan untuk mengendalikan semua yang
diyakini berbau mentriger nafs. Memang pada saat
tertentu akan ada fluktuasi energy DORPHALL yang
akan menguar ke permukaan Bumi Bali, karena disana
pusat DORPHALL. Itu tidak terjadi di seluruh Dunia.
Ketika Energy itu menguar ke atas, semua manusia
yang ada di permukaan, akan terpapar energy fluktuasi
dari DORPHALL tersebut. Zaman dahulu, semua
penduduk akan berada di luar rumah, dan berkumpul
di tempat DORPHALL besar, seperti di Pura Besakih,
Pura Uluwatu, Pura Tanah Lot dan sebagainya. Mereka
semua berkumpul dengan tanpa busana, atau bagi
yang tidak kuat boleh pakai baju asalkan bertelanjang
dada, makanya kalau di Bali, tidak masalah buat wanita
bertelanjang dada. Semua tidak boleh menyalakan yang
berbau energy, karena akan terserap kesana, misalkan
menyalakan api, apalagi listrik. Semua penduduk
juga akan berpuasa selama 24 Jam sambil melakukan
meditasi menyerap tenaga. DORPHALL. Semua hening
dan diam menyerap energy. Sekarang itu sudah hilang.

KD @ jam 19.29 :

@WA jam 01.07

NARATINA KAWAZA GALLUR NA KAWAZA

Terkait banyaknya chanelling di barat & gambar2
pimpinan pasukan ASHTAR.

Nanti dilanjut.

8 Maret 13 BBG HI

MUGINA ARWATHA SALAYA WARKHA ( Semoga
Arwah Disertai Warkha )

8 Maret 13 BBG LAG jam 21.55
Bang Andi Arif:
Kang Dicky
KD:

KD:
Para Channeler itu memang dari dulu sering ngintip
pasukan ETHEPHAKA. Tapi banyak informasi yang
bias, terutama soal nama, karena mereka tidak paham
bahasa ETHEPHAKA. ARGHEZTAAR mereka salah
dengar jadi ASHTAR, karena nama itu memang yang
paling banyak disebut. Tapi dari sana juga sudah sangat
lumayan. Yang jelas, intinya, setelah tahu semua itu, apa
Halaman 69

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

yang bisa mereka lakukan untuk umat ? Rata-rata mah
hanya bisa membahas saja, tidak pernah ada actionnya.
Makanya kalau diajak bersinergy, malah suka jadi
menghindar, karena takut kalah pamor. Seperti di
kalangan komunitas study metafisika yang sering minta
Akang bicara disana, ada beberapa senior yang tidak
suka Akang karena kalah pamor, akhirnya kasak-kusuk
di belakang supaya mereka semua menjauhi Akang, tapi
yang terjadi sebaliknya. Senior itulah yang jadi dijauhi
oleh semua. Mengaku memiliki spiritual tinggi, tapi
justru kelakuannya jauh dari ketinggian spiritual...
tapi kalau misalkan mereka mau berdiskusi, Akang mah
pasti siap. Tos heula.

yang hadir disana jadi pada boring, bahkan Ibu Intan
mah langsung ngibrit pulang. Makanya kita harus bisa
membedakan antara yang megalomania dengan yang
asli punya kemampuan.

@WA: 13 Maret 13 Jam 10.32

14 Maret 13 Jam 16.47 @WA:

KD:

K’Dani Ramdhani:

Bukan, Pimpinan ETHEPHAKA nggak ada yang Bule,
karena akselerasi energy yang besar harus memiliki
pigment berwarna sawo matang, kalau sawo matang dia
bisa menyerap cahaya bintang lebih pas. Kalau putih
itu memantulkan cahaya, kalau hitam menyerap cahaya
nya berlebihan, jadi yang pas yaaa sawo matang. Itu
mah sebetulnya penyerapan cahaya berdasarkan warna
kebanyakan orang sudah tahu.

Mbap punten bade tumaros, penyerapan cahaya bintang
untuk mengakslerasi energi yang paling bagus pada
waktu jam brp atau pada saat apa?

Heuheuheu...tapi kalau nggak pernah dilatih juga kulit
sawo matang tetep saja jadi sarana penjajahan kulit
putih
K’Budi Alamsyah:
Sebenernya yg “mereka” liat sebagai sang komandan itu
siapap yaa Mbap, punten maaf ??
KD:
Angan-angannya sendiri
Coba tanya deh, atau coba e mail mereka dengan
contoh bahasa ETHEPHAKA. Coba kirim ke mereka
“Intira Uldaphatera korda varega”, ngerti nggak ?

KD @WA jam 13.19:
Banyak sekali sekarang orang yang punya penyakit
jiwa Megalomania atau Waham Kebesaran merasa
punya kekuatan untuk melakukan hal-hal besar seperti
Channeling, Reinkarnasi. Satu contoh untuk kasus yang
kemarin kita bahas, ada satu orang yang merasa bahwa
dia adalah Chairil Anwar, terus Adhitiawarman, terus
jadi Mpu Sindok, merasa di culik Aliens, sebetulnya
saya kemarin waktu beliau dengan menggebu-gebu
dan sangat bersemangat sekali, bahkan tidak memberi
kesempatan pada orang lain untuk bicara, ingin sekali
berkata bahwa “Anda mengalami gangguan kejiwaan
bernama Megalomania, karena anda amat sangat
berkhayal, dan anda tidak pernah di culik oleh Aliens,
karena tidak ada radiation sign disana”. Heuheuheu...
tapi kita harus memaklumi beliau ,yang beliau
butuhkan adalah pendengar yang baik. Makanya semua
Halaman 70

Raihana:
Mbab punten kalau asal muasal penyakit jiwa
(megalomania) itu dari mana?
KD:
Dari ingin hebat tapi nggak ada kemampuan, sel otak
tekor aktif, lalu ada yang rusak di sel sel otak sebelah
kanan karena kebanyakan mengkhayal terlalu dahsyat

Dan apakah harus buka baju atau dengan masih pake
pakaian pun cahaya bintang apakah sudah cukup untuk
mengakslerasi energi tubuh ketika latihan? Nuhun
sateuacana.
KD:
Tiap mereka yang di culik Aliens ada tanda atau bekas
pemulihan, dan itu mengeluarkan radiasi. Untuk
menyerap energy Bintang dengan baik dan benar,
minimal akselerasi energy harus 10%

14. Energi di Masjid Nabawi
dan Masjid Haram
1. Ada DORPHALL di bawah rumah Nabi,
sekarang namanya Raudhah. Dibuat oleh
ADHAMA (Nabi Adam).
2. Ketika mau buat rumah, rasul sudah
tahu keberadaan DORPHALL.
3. Untuk menyenangkan kaumnya, lokasi
rumah diundi dengan membiarkan unta
berjalan. Rasul “membisiki” untanya
agar berhenti tepat di atas DORPHALL.
4. Rasulullah betah shalat (sujud) lama
di situ karena pengaruh Dorphall bisa
meningkatkan akselerasi sel.Ngobrol,
taklim, dan memutuskan segala sesuatu
selalu di Raudlah.
5. Di Masjidil Aqsa ada Dorphall besar
juga dan bisa juga berfungsi sebagai
portal seperti di Bakkah (Mekkah).
6. Khusus, pada saat shalat di Raudhah
usahakan sujudnya lebih lama, rasakan
dan resapi (30 det - 1 menit), pada
saat salam tutup mata, cubit bgian
hidung atas di bawah antara dua alis
lalu buka matanya.
7. Rasulullah SAW mengatakan ada
DORPHALL besar disana. Di atas
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DORPHALL itulah Rasulullah SAW
tinggal.
8. Di Mesjid Quba ada radiasi Dorphall.
Dorphall nya terletak tepat di bawah
tempat sujud Dicky, di area shaff
shalat. Dorphal di sini lebih besar
dari Dorphal yang di Nabawi.
9. Ketika DZA umrah, awan selalu
mengikuti dan menutupi Ka’bah.
Kembali ke Lobby Hotel, awan kembali
membuyar. Begitu keluar hotel,
kembali awan menggumpal mengikutinya.
10. Awan ini terjadi karena pengkondisian
dari radiasi MAKRHA dengan sel tubuh
yang mampu menyesuaikan akselerasi,
maka akan menarik uap air di udara
yang mengapung pada jarak tertentu,
dan akan mengikuti sumber tenaga
(DZA).
11. Ka’bah sudah ditinggalkan para Mahluk
Cahaya (malaikat). Ketika prosesi
Umrah dilakukan, DZA coba memohon
pada Sang Maha Pencipta untuk memberi
petunjuk. Mulai di atas Ka’bah muncul
gumpalan-gumpalan awan dan diam di
sana selama prosesi Umrah selesai.
12. Mahluk Cahaya meninggalkan Ka’bah
karena terusir oleh manusia yang
datang dengan sarat kepentingan
dan unjuk tingkat egoisme sangat
tinggi. Egoisme mereka mengeluarkan
energy buruk menguar ke angkasa, dan
berhasil mengusir para Mahluk Cahaya.
Makanya semua yang mengikuti prosesi
di Ka’bah merasakan hambar, tidak
seperti di Masjid Nabawi, tepatnya di
Raudhah. Semua mengalami pengalaman
spiritual yang berbeda.
13. Masjid itu adalah tempat beribadah,
dan mesjid kita ini adalah Planet
Bumi.
14. Di Masjidil Haram, DZA shalat di
hotel karena tidak mau menyerap
energi buruk dari manusia yang hadir
disana, yang terserap oleh MAKRHA.
Sekarang energy radiasi MAKRHA sudah
terlalu besar tercemar oleh mereka
yang senang Kurafat, egois, penyuruh
Allah SWT.
15. Energy MAKRHA di Masjidil Haram
sendiri memang harus di reparasi
secara perlahan.
16. DZA sendiri jarang shalat di Mesjidil
Haram karena terlalu besar energy
buruknya.

Ada DORPHALL ± sebesar payung di pic. yg terletak
tepat di bawah raudlah.
Masih aktif.. Agak beda krn bukan buatan bangsa
LÉMURIAN.
Yg ini (juga yg di Jabal Magnet) Ori buatan Adam as. ;)
KDM:
Berdasarkan data, payung di Masjid Nabawi
berdiameter 14 meter = payung di Mesjid Agung
Semarang. CMIIW
Kang Yol, ada berapa buah DORPHALL dg ukuran
besar tsb dan adakah fungsi lain selain untuk
merapatkan molekular tanah?
KY:
Itu sebagai penyeimbang dr getaran asteroid MAKRHA.
Ada 4 sebetulnya.
KDM:
Posisi 2 DORPHALL lainnya dimana Kang? Selain di
Raudlah dan Jabal Magnet?
KY:
Membentuk 4 titik kotak. Berarti ada di seberang
mekkah sana, 2 lagi.
Kalau yg di nabawi ada di kedalaman 3km, yg di jabal
magnet dekat permukaan, shg bisa mempunyai efek
magnet (biasanya menarik mobil dlm posisi menanjak)
KDM:
Kang Yol, mengapa DORPHALL besar ini ditanam
ADHAMA pada kedalaman yang berbeda?
Jarak Masjidil Haram ke Masjid Nabawi 339 KM. Jarak
antara Masjid Nabawi ke Jabal Magnet 48 KM. Jika
posisi 2 DORPHALL besar lainnya sudah diberitahu
Mbap, bisa dibuat “kotak imajiner” posisi DORPHALL
besar ini :)
Kenapa DORPHALL di cikal bakal Masjid Nabawi
diketahui oleh unta Nabi Muhammad SAW? Ada apa
dg unta tsb?
KY:
Nabi sebetulnya sdh tahu. Tp demi menghormati
para “petinggi” madinah saat itu (yg berebut ingin
bertetangga dgn Nabi), dia “membisiki” untanya agar
menuju titik tersebut.
KDM:

18 Maret 2013 jam 14.04 - 21.00

Apa yg sebaiknya kita lakukan saat berada di lokasi
DORPHALL besar ini?

KY:

KY:

Td terungkap rahasia (diceritakan Akang), mengapa
Nabi SAW, menetapkan domisilinya (via unta) di
tempat itu (raudlah).

Spt yg KG lakukan.;). Shalat yg benar. Mangkanya
knp RasululLah betah shalat(sujud) lama2 di situ,
krn pengaruh Dorphall ini. Lumayan meningkatkan
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akselerasi sel. Juga Rasul itu kalo ngobrol, taklim dan
memutuskan segala sesuatu itu kan sllu di raudlah ini
KAB:

KY:
KDM:

Maksud Shalat yang benar ini seperti apa kang ?

Apabila di bawah Masjidil Haram ada MAKRHA, ada
apakah di Masjidil Aqsho?

KY:

KD:

Jgn cmn komat-kamit sambil asal gerak (KD:
nungging). Rasakan benar2 fluktuasi energi dgn
“menyuarakan” seluruh genetika tubuh kita. Tubuh
kitalah yg berdoa.

Di masjidil Aqsa ada Dorphall besar juga, dan bisa juga
berfungsi sebagai portal seperti di Bakkah

Kill:

KY:
Petunjuk dr KD (khususon: KG, KYogi, Kebon, tHerni)
:

Ooh berarti makna solat di masjidil haram lebih baik
- pd saat shalat usahakan sujudnya lebih lama -rasakan,
dari 100 ribu kali di tempat lain itu secara akselerasi sell
resapi- (30 det - 1 menit),
ya, bukan cuman point pahala..
- pd saat salam : tutup mata, setlh selesai cubit bgian
KDM:
hidung atas dibwh antara 2 alis lalu buka matanya.
Apakah ke-4 DORPHALL besar ini diketahui
K’Romi:
BHALLAMIN? Jika ya, apakah ada upaya pe-rusakan
Kang yol,punten. Kalo saat sujud kan fokus untuk
terhadapnya? Secara begini, Saudi kan sudah dikuasai
mengaktifkan sel otak..
AS.
KY:

Kalo gerakan nyubit itu fungsinya untuk apa ya?

Kalo dirusak B, mestinya ngga ya. Yg di Indo saja dia gk KY:
berani aplg yg disini. DORPHALL nya juga selalu awet. Td akang bilang, “sok kataringali geura”.
Imho. skrg dmn coba di indonesia, di tempat yg ada
KD:
Dorphall-nya, kita dpt shalat sepuasnya -dgn segala
Iya, tapi itu khusus untuk di Mesjid Nabawi, kalau
variasinya-, tanpa pandangan sinis dr lingkungan
untuk di tempat lain mah beda.
sekitar ;)
Khusus di Raudhah atau taman surga, mengapa.
KDM:
Rasulullah SAW mengatakan itu, karena ada
Apakah DORPHALL besar ini pernah “diservis”? Misal DORPHALL besar disana. Diatas DORPHALL itulah
oleh Rasulullah SAW
Rasulullah SAW tinggal.
KY:
Kalo yg ini bagus terus kang..mengingat desainnya utk
menyokong MAKRHA.
KDM:
Apakah yang akan terjadi apabila getaran/radiasi
MAKRHA tidak diseimbangkan oleh 4 buah
DORPHALL besar buatan ADHAMA1?
KY:

19 Maret 2013 jam 12.53
KD:

Mesjid Quba, mesjid pertama di dunia. Kita shalat tepat
diatas titik radiasi Dorphall, dan tempat itu kosong.
Sayang sekali orang tidak tahu.
KDM:
DORPHALL di Mesjid Quba terdapat di sebelah
mananya Mbap?

Akan membuat manusianya jd jahat dan beringas (baca:
KY:
agresif)
Dorphall nya terletak tepat dibwh tempat sujud Akang.
KD:
(Di area shaff shalat). Dorphal disini lbh besar dr yg di
Terus akan membuat Jazirah Arab juga melesak
Nabawi.
ke Bawah Permukaan Laut, kalau tidak di pasang
(±diameter 15mtr). Td dicek pke kompas, deviasi-nya
DORPHALL
cukup terlihat.
KDM:
KDM:
Saat Rasulullah SAW isro’ dari Masjidil Haram, tepatnya
@KY, kalau boleh tahu shaff shalat nya di baris ke
di titik manakah Beliau bertolak?
berapa ya? Dan posisinya di kiri/kanan/tengah?
1 Nabi Adam.
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KY:
Kalo kita menghadap kiblat, ada di sayap kiri, 6-8 org
dr tembok paling kiri, shaf ke...*hadduh gk ngitung,
nnti bisa diliat di vid-nya k’Dewal*. Tp tempat itu sepi,
ramenya di tengah, pd gk tau-eun

Pengaruh MAKRHA thdp manusia adalah pd
amygdala-nya. Membuat mrk mnjd agresif-kasar.

Pd sisi ini, kita juga jadi paham knp pd saat umrah,
ketika mau memasuki tanah (miqot) kita diharuskan
ber-ihram (menjaga diri dari ini dan itu, dsb). Ini krn
perbuatan2 mengumbar nafsu sekecil apapun, akan
Disini kehitung nyaman, krn sepi. Kalau di raudlah kan
dilipatgandakan oleh pengaruh MAKRHA ini, dan
hrs desak2an -lama2 sujud bresiko kpala keinjekmerugikan si empunya yg pdhl ketika mendekat ke
KDM:
mekkah itu inginnya semakin suci.
Apakah DORPHALL buatan ADHAMA1 ini
mempunyai teknologi (bahan, sumber energi & teknik
peleburan) yg sama persis dengan DORPHALL buatan
RHAMIDAAR dkk?

Jam 17.10
KD (picture):

Awan selalu mengikuti. Ketika Prosesi Umrah, Awan
menutupi Ka’bah, setelah selesai, dan kembaali ke
Sumber energy dan. Teknik peleburan mah sama, cuma Lobby Hotel, Awan kembali membuyar. Siang ini begitu
karena dari orang pertama, hasilnya juga memang beda keluar Hotel, kembali Awan menggumpal mengikuti.
KDM:
KDM:
KD:

Bagaimanakah reaksi di seputar 4 DORPHALL besar
& MAKRHA saat pergantian Tahun ORIGOM 434 ke
435?

20 Maret 13 jam 13.32 @WA

Jadi ingat saat HAMMADZ2 masih kecil, selalu
dinaungi awan. Punten, Mbap, awan ini apakah terjadi
secara alami ataukah ada yang mengkondisikan?
KD:

Pengkondisian dari radiasi MAKRHA dengan sel tubuh
yang mampu menyesuaikan akselerasi, maka akan
Di Madinah cuacanya sangat enak heuheuheu...soalnya menarik uap air di udara yang mengapung pada jarak
tertentu, dan akan mengikuti sumber tenaga
ada kepentingan...
KD:

K’Bhakti:

K’Papo:

Disana banyak yg sakti ngak kang ?

PUDIA SADYANA KAWAZA mbap.. Hal ini mungkin
kejadian yg langka ya mbap...apa orang2 disekitar
memperhatikan itu ngk mbap?

KD:
Heuheuheu...disana tidak ada yang sakti..yang ada
adalah orang-orang yang tidak mengenal Islam
padahal mereka mengaku Islam yang hebat. Banyak
menghabiskan waktu di ritual tanpa spiritual, jadinya
orang ngotot, senang berdebat, hobby berantem, sikut
kanan kiri untuk kepentingannya.
Kebanyakan mah masih Arab, belum Islam.

KD:
Orang tidak ada yang memperhatikan, terlalu sibuk
dengan kepentingannya

Jam 17.28
KD:

Di Ka’bah sudah ditinggalkan para Mahluk Cahaya.
Ketika prosesi Umrah dilakukan, Akang coba
memohon pada Sang Maha Pencipta untuk memberi
KY:
petunjuk. Mulai di atas Ka’bah muncul Gumpalan
Mekkah - Birr Ali (hudaibiah) : ±406 km.
- gumpalan awan dan diam disana selama prosesi
Umrah selesai. Burung burung hitam sekarang
Birr Ali - Qubaa - Madinah : di-range 10km-an.
dapat melewati atas Ka’bah, padahal asalnya mereka
Jika dilihat-lihat mekah-medinah itu terasa jauh. Pdhl
tidak bisa. Menembus jalur ke atas. Mahluk Cahaya
kalo dr sisi asteroid dgn dorphal2nya bertetangga-an
meninggalkan Ka’bah karena terusir oleh manusia,
dekat. Jelas sekali terlihat bhw dorphall2 (baca: pusaran
yaitu manusia yang datang dengan sarat kepentingan
energi) tsb di madinah n qubaa spt menopang asteroid
dan unjuk tingkat egoisme sangat tinggi. Egoisme
besar itu.
mereka mengeluarkan energy buruk menguar ke
angkasa, dan berhasil mengusir para Mahluk Cahaya.
Jadi sewkt hijrah dulu itu, bisa jd nabi itu memang
Makanya semua yang mengikuti prosesi di Ka’bah,
keluar dulu dr area pengaruh asteroid itu, dan lalu
semua merasakan hambar, tidak seperti di Masjid
membina umat pd posisi yg lebih “membumi”.

21 Maret 2013 jam 14.52

1 Nabi Adam.

2 Nabi Muhammad.
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Nabawi, tepatnya di Raudhah. Semua mengalami
pengalaman spiritual yang berbeda.
KDM:

Lebih meresap
KD:

Kemungkinan mah nggak akan dihujankan, soalnya
@Mbap: adakah cara untuk menormalkan kembali
Akang sendiri jarang shalat di Mesjidil Haram. Terlalu
suasana di sekitar Ka’bah? Agar suasananya bisa seperti besar energy buruknya.
di Raudlah?
Mudah-mudahan MAKRHA masih bisa diperbaiki,
KD:
karena semakin lama semakin hitam dengan energy
buruk manusia yang datang kesana secara berbondongSusah, selama orang yang datangnya seperti itu
bondong.
MAKRHA rusak oleh mereka yang datang. EGO
KDM:
mereka memancarkan energy sangat buruk dan
membuat semakin hitam itu batu.
Mbap, punten, bagaimanakah prosesnya hingga
energi buruk manusia bisa menyebabkan MAKRHA
KDM:
menjadi semakin hitam? Dan apakah warna asal (asli)
Mbap, punten bertanya lagi:
MAKRHA ini?
(1) Sejak kapankah Makhluk Cahaya meninggalkan
area Ka’bah?
(2) Apakah energi buruk dari orang2 tsb terjadi secara
alami ataukah dikondisikan BHALLAMIN karena
Mekah sudah dikuasai Amerika?

KD:
MAKRHA menyerap, DORPHALL menyeimbangkan
[Picture] jam 22.57 WIB = 18.57 Mekah
KD:

(3) Apakah efek terburuk dari semakin menghitamnya
MAKRHA?

Berdesakan melakukan Ritual Shalat Maghrib. Tak
segan saling sikut.

KD:

Berdesak-desakan, bersikut-sikutan, mendorong
dengan semena-mena adalah hal biasa disana. Tergilas
kursi roda sampai berdarah-darah, menginjak kepala
orang yang lagi sujud. Apakah ini Islam ?

Terus terang, Akang sudah tiga shalat dilakukan di
Hotel. Pertama, karena langsung berhadapan dengan
Masjidil Haram, juga masih bagian dari radius
MAKRHA, suara imam mesjid sangat terdengar jelas,
jadi bisa masuk Jamaah mesjid Haram. Seperti para
jamaah yang menunggu shalat di trotoir toko, dan
diluar ubin mesjid. Orang menterjemahkan Masjidil
Haram itu sangat sempit. Padahal itu dimaksudkan
untuk meng-haram-kan keburukan yang terjadi di
batas tanah Haram. Masjid itu adalah tempat beribadah,
dan mesjid kita ini adalah Planet Bumi. Kedua, Akang
tidak mau menyerap energy buruk dari manusia yang
hadir disana, yang terserap oleh MAKRHA. Rieut
pisan. Sekarang energy radiasi MAKRHA sudah terlalu
besar tercemar oleh mereka yang senang Kurafat, egois,
penyuruh Allah SWT.

22 Maret 2013 jam
KD:

Akang tadi subuh mencoba ber-thawaf bersama
rombongan, plus Mamah juga ikut menggunakan
kursi roda. Tapi baru langkah awal saja sudah mulai
bertumbukan dengan rombongan yang menentang
arus. Kalau orang yang datang cuma sediit sih tidak
masalah, tapi Ka’bah itu sangat penuh sesak oleh
manusia yang mengejar pahala, banyak pula yang
menggunakan kursi roda besi menabrak dari belakang
dan depan dengan teriakan yang tidak bersahabat.
Akhirnya Akang memutuskan berkeliling hanya satu
kali saja, untuk menyelamatkan rombongan dari hal
Energy MAKRHA sendiri memang harus di reparasi.
buruk, terutama Mamah yang menggunakan kursi
Hanya memang harus perlahan.
roda., meskipun dijaga oleh Tala. Rombongan harus.
KY:
Diselamatkan dari terpancing ber-Egois. Karena Ritual
Justru kata Akang itu favoritnya Rasul. Thawaf sembari itu bisa di ulang besok atau lusa atau di kesempatan
hujan2an+banjir sebetis. Tp gak pernah ada yg bahas.
lain. Jangan korbankan keluarga untuk sebuah ritual
Kalo kita skrg, malah ada hujan itu, menyingkir.
yang bisa dilakukan lagi. Islam itu fleksible, seperti
shalat bisa di satukan bisa diperpendek dan sebagainya.
KDM:
Lebih sayang pada sebuah ritual daripada keluarga juga
@KY: Adakah perbedaan “hasil” saat thawaf tanpa
tidak baik. Lagipula rukun umrah sudah terlaksana.
hujan dan thawaf + hujan? Hingga saat hujan menjadi Akhirnya kita berkumpul untuk diskusi.
favorit Rasulullah SAW?
KDM:
KY:
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Mbap, bisa tolong diceritakan ritual thawaf yang
dilakukan Rasulullah SAW bersama umat Islam pada
jaman dulu?
Apakah saling sikut atau tertib?

15. Sa’i dan Kisah Nabi Ismail
1. Prosesi Sa’i yang sebenarnya adalah
merasakan secara emphaty apa yang
dirasakan oleh Siti Hajar ketika
dengan tidak putus asa mencari air.
2. Ismail dengan akselarasi sel 40%
bisa menyedot air Zam-Zam dari dalam
tanah.
3. Waktu sa’i, Seharusnya kita
membayangkan energy Ismail menyedot
energy dari dalam tanah, lalu
melekatkan semua perasaan yang
terpancar atau dipancarkan oleh Siti
Hajar ke dalam batu secara lengkap
mencapai dua bukit safa dan marwah.
4. Sekarang sa’i yang kita lakukan
dijauhkan dari proses membuka diri
pada rekaman alam seperti itu,
diganti oleh berbagai macam doa yang
hanya sebatas mulut dan tenggorokan
saja.

Mbap, punten bertanya lebih detail:
(1) Kenapa saat sa’i kita diwajibkan ber-emphaty seperti
yang dirasakan Siti Hajar?
(2) Bagaimanakah cara membuka mata batin dan beremphaty yang baik dan benar saat melakukan sa’i?
(3) Berapa % kah energi yang dikeluarkan oleh Ismail
saat menyedot air Zam Zam?
(4) Harus berapa lama atau berapa kali bolak balik
antara Safa & Marwah saat kita melakukan sa’i?
Jam 00.33 WIB = 20.33 Mekah
KD:

Kita akan tahu, bahwa Siti Hajar itu berjuang tanpa
mengenal lelah dan putus asa. Semangat ini yang akan
kita pelajari dan dimasukan ke dalam alam bawah
sadar. Meskipun akhirnya masalah terselesaikan
oleh Ismail itu sendiri yang kehausan. Energy yang
terpancarkan oleh Ismail untuk menyedot Zam-Zam
sekitar 40%. Tidak ada ketentuan berapa kali kita
harus bolak-balik antara bukit Safa dan Marwah. Tapi
karena umum sudah biasa dengan pengertian 7, kita
ikuti saja, tapi dengan catatan, kita mampu mengenal
semangat dari Sa’i itu sendiri. Banyak yang ke Arab
untuk Haji atau Umrah hanya dapat ritualnya saja,
KD jam 20.20:
tanpa mereka dapat makna spiritual. Tuhan mereka
adalah Pahala, bukan Allah SWT. Hati kecil itu tidak
Rasulullah SAW adalah manusia yang tertib. Tidak
bisa dibohongi. Pahala itu adalah “point keutamaan”.
ada sikut-sikutan, karena jumlah umat Islam juga
Pahala itu apabila tidak diterapkan dalam kehidupan
masih belum sebanyak sekarang. Dan menjelaskan
setiap makna dengan jelas, tidak hanya sekedar prosesi sehari-hari, maka tidak akan bermanfaat pula di Dunia
maupun di Akhirat. Seharusnya kita berpikir, mengapa
nya saja. Kita mah diberi mimpi bahwa kalau bisa
Pahala apabila Shalat di Masjidil Haram itu lebih baik,
memegang Ka’bah, maka semua dosa diampuni dan
karena ada MAKRHA itu yang akan mengakselerasi
mendaapat pahala. Balasannya adalah Surga. Imingsel tubuh kita dengan sangat kencang. Sangat berbeda
iming seperti ini lalu dijual.
dengan apabila kita shalat di Rumah masing-masing.
Ternyata prosesi Sa’i yang sebenarnya adalah merasakan Ini tidak pernah diketahui oleh umum, makanya tidak
secara emphaty apa yang dirasakan oleh Siti Hajar
pernah terjadi perubahan pada spiritual, kalau hanya
ketika dengan tidak putus asa mencari air. Rasa itu
mengandalkan ritual saja tanpa mengerti. Banyak
terekam di dalam batu Safa dan Marwah. Dan kita
yang merasa bersyukur bisa memegang Hajar Aswad
diwajibkan membuka mata hati untuk merasakan
titik start putaran Thawaf, seolah-olah itu adalah
apa yang dirasakan oleh Siti Hajar. Rasa itu sangat
sesuatu yang luar biasa, karena baru sampai itulah
terpancar dan terekam dengan kuat dan tidak akan
pengetahuannya, tapi ketika diberi tahu, tidak akan
lekang oleh zaman. Semua menjadi terekam ketika
masuk ke dalam jiwa mereka.
Ismail mengeluarkan energy. Menyedot air Zam-Zam
25 Maret 2013 Jam 20.22
dari dalam tanah. Sekarang bayangkan energy Ismail
menyedot energy dari dalam tanah, lalu melekatkan
KG:
semua perasaan yang terpancar atau dipancarkan oleh
Ini oleh-oleh dari Umrah bersama KD yang berhasil
Siti Hajar ke dalam Batu secara lengkap mencapai dua
saya dapatkan:
bukit safa dan marwah. Ini sekarang kita dijauhkan dari
Ketakwaan butuh keimanan.
proses membuka diri pada rekaman alam seperti itu,
diganti oleh berbagai macam doa yang hanya sebatas
Keimanan butuh keyakinan.
mulut dan tenggorokan saja. Wajar kalau umat sekarang
Keyakinan butuh pemahaman.
tambah mundur.
Pemahaman butuh kecerdasan.
23 Maret 2013 jam 21.11 WIB
KDM:

Kecerdasan butuh sel otak aktif.
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Sel otak akti butuh latihan.

Jam 06.48:

Latihan butuh pengkondisian.

Info menarik lainnya adalah tentang gua KHIRHA.

Shalat, puasa, zakat dan Haji adalah pengkondisiannya. Dari perjalanan kesana kesimpulannya sederhana yaitu
Rasulullah pastinya menguasai ilmu meringankan
tubuh (ginkang) yang luar biasa. Hahahaha
16. DORPHAL dan MAKRHA
1. Di masjid nabawi ada DORPHAL buatan
ADHAMA yang sangat membantu proses
aktifasi sel-sel otak jika kita
melakukan sujud dimana darah dan
oksigen banyak terkonsentrasi di
otak.
2. Di Ka’bah ada asteroid MAKRHA yang
memancarkan radiasi dimana radiasi
ini dapat membantu mengakselerasi
mythocondria jika saat Thawaf kita
melakukannya dengan benar, yaitu
dengan menggesekkan telapak kaki ke
lantai selama melakukan thawaf.
3. Dua manfaat ini mendukung penjelasan
bahwa “sel otak yang aktif berbanding
lurus dengan Tenaga Dalam”.
4.

26 Maret 2013 jam 00.42
KG:

Kesimpulan lainnya di prosesi thawaf selama di
makkah kelihatan sekali bahwa ummat Islam ini
lemah. Lemahnya ummat Islam ini penyebabnya
hanya karena selama ini kebanyakan kita ummat Islam
lebih mementingkan DIRI nya sendiri tanpa pernah
mementingkan orang lain apalagi kepentingan ummat
secara keseluruhan.
Terlihat jelas bahwa banyak ummat rela
menghancurkan dan melawan arus putaran thawaf
hanya untuk keluar dari prosesi thawaf ketika mereka
sudah selesai melakukannya.
Mereka tidak perduli bahwa tindakan mereka tsb
menghancurkan atau mengacaukan arus thawaf yg
sudah terbentuk. Yang penting mereka bisa keluar dari
arus karena sudah melakukannya.

Ini cerminan ketidakperdulian yg luar biasa thd
kepentingan ummat secara keseluruhan. Mereka seperti
tidak tahu (Bodoh) atau tidak perduli bahwa tindakan
itu mengacaukan arus thawaf.

Yang menarik dari sudut pandang sy pribadi adalah
manfaat shalat di mesjid nabawi madinah dan thawaf di
MENYEDIHKAN !!!!
ka’bah makkah.
Ini masalah. Dan harus diselesaikan. KD
Di masjid nabawi ada DORPHAL buatan ADHAMA
menyampaikan disana dalam diskusi bahwa untuk
yang sangat membantu proses aktifasi sel-sel otak
merubah dan memperbaiki kondisi ini hanya bisa kita
jika kita melakukan sujud dimana darah dan oksigen
lakukan dengan membangun kesadaran umum secara
banyak terkonsentrasi di otak.
global. Butuh massa banyak yang memiliki kesadaran
Di Ka’bah ada asteroid MAKRHA yang memancarkan tentang tauhid yg sebenarnya untuk dapat merubah
radiasi dimana radiasi ini dapat membantu
kesadaran ummat saat ini.
mengakselerasi mythocondria jika saat Thawaf
Terkesan mustahil, bermimpi jika kita berpikir bahwa
kita melakukannya dengan benar, yaitu dengan
ini hanya dapat dilakukan oleh seorang Nabi. Tetapi
menggesekkan telapak kaki ke lantai selama melakukan
sebenarnya kita semua punya kapasitas yg cukup untuk
thawaf.
melakukannya dengan memulai dan menumbuhkan
Dua manfaat ini mendukung apa yg yg pernah sy
kesadaran itu didalam diri kita masing-masing dulu.
tulis sebelumnya tentang penjelasan apa yg dulu
Apa yg terkesan sedikit yang sudah kita lakukan selama
disampaikan KD yaitu “sel otak yg aktif berbanding
ini dalam menebarkan kesadaran sejarah manusia, yg
lurus dengan TD”.
kita dapatkan disini adalah bagian dari seluruh usaha
Yg menarik adalah apakah manfaat ini berhubungan
yg akan dilakukan untuk mengembalikan kesadaran
dgn hadist yg menyatakan bahwa jika shalat di masjid
ummat.
nabawi kita akan memperoleh manfaat sebanyak 10.000
KW:
kali lipat dan jika melakukannya di masjidil haram kita
akan memperoleh manfaat sebanyak 100.000 kali lipat? Baca status Mbap, GAWAT...!!! Ritual untuk Dijual
.... Hmmm Sampe begitu nya.... Paraah... Apa bisa
Apakah pernyataan tsb sebenarnya penjelasan
dijelaskan lebih detail mbap mengenai ritual untuk
Rasullullah yg sebenarnya tapi terdistorsi karena
dijual.... Nuhun.
manfaatnya disebutkan sebagai pahala sehingga kita
selama ini kesulitan memahaminya?
KG:
Heehehehe what do you think?
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KW:

Saran saya sih edisi nya minimal seperti yg kemaren.
Kenapa? Karena kebayang kalo materi tour nya
Apakah prosesi haji/ umroh itu tujuannya bisa
asli dari KD materinya bakal full latihan sigana.
dikatakan mengenal tubuh n sang maha pencipta? Yang
Hahahahahahaha
berakhir pd TAURI?
Jadi kita perlu fasilitas yg bagus biar fokus hahahahaha
@K’Wilman. Prosesi haji ini yg terakhir. Penyempurna
semua rukun Islam, dilakukan setelah kita sanggup
T’Herni:
melakukan prosesi yg tiga diatasnya dengan benar.
Tambahan ke-2, buat anak2. Kalau bayi, ketika thawaf
Saat 3 prosesi yg diatasnya sudah benar dilakukan maka memang tdk boleh langsung, harus dari orang tuanya
jd digendong. Kalau udah gedean, bisa dirangkul. Dan
kadar rukun islam yg pertama pastilah sudah sangat
kuat. Jadi yg kelima atau Haji ini dilakukan untuk
sama bapaknya, krn gen laki2 beda dng perempuan.
menyempurnakannya sehingga rukun yg pertama
Salut buat t’sandi & mas tom, yg tetap bawa anak2nya
meningkat hebat kadarnya. Seharusnya seperti ini.
meskipun bnyk yg bilang “sayang uangnya”. Jadi, jangan
tanggung2 kalau mau nabung, buat bawa sekeluarga
K’Rommy:
hehehe...:D
Kang,punten sebelum ngelangkah ke pembahasan
teori pemahaman haji/umroh...mau nanya kalo
17. Energi Gua HIRO (KHIRHA)
pengkondisian dari zakat itu gmn?^^a
KG:
@K’Rommy, kalo saya menyikapi zakat ini fungsinya
mengkondisikan diri kita untuk menyadari bahwa apaapa yg diberikan pada kita BUKAN lah MILIK KITA.
Dan dengan mengeluarkan zakat untuk orang lain
pointnya kan jelas untuk memberikan kesadaran pada
kita bahwa apa-apa yg diberikan pada kita seharusnya
menjadi manfaat dan berguna untuk orang lain.
Termasuk ilmu, kecerdasan, kemampuan dll.
Yg sy pahami segitu K’Rommy. Semoga saudarasaudara yg lain ada yg menambahkan.

KG:

1. DZA ngos-ngosan naik ke Gua Khirha
karena ada aliran energi dari Jabal
Nur.
2. Energi itu adalah energi yang
terpendam selama 1400 ketika
Rasulullah berlatih di sana selama
belasan tahun dan diserap oleh batuan
di Jabal Nur.

Oh ya waktu naik ke gua KHIRHA1 ada cerita menarik.
Saat naik saya deket KD, awal naik sekitar 10 meter
pertama saya agak kaget ngeliat KD agak ngos-ngosan
dan terlihat payah lah hihihi asa lain KD lah... Untuk
perbandingan track ke gua khira ini seperti track
inohong di gunung padrang.

Yang asik perjalanan umrah ini sebetulnya untuk
Praktisi Keilmuan LSBD HI. Banyak hal, sensasi,
fenomena yang akan membuat praktisi keilmuan LSBD Agak heran saya nya karena sepengetahuan saya KD
mah mun melakukan hal fisik begini gak pernah
HI terperangah deh hehehehehehe
saya lihat ngos-ngosan atau banjir keringat. Saat itu
Ceritain gak yah?
saya bertanya-tanya dan heran sendiri malah saya
menyangka KD sedang ngedrop.

26 Maret 2013

Tahunya saat naik itu tubuh KD jadi semacam
konduktor yang membuat energi yang tersimpan
Kalau boleh nambahin, instruksi KD simple sekali:
di Jabal Nur mengalir ke tubuh KD. Kondisi ini yg
rasakan. Rasakan energinya sampai ke molekular tubuh. menyebabkan beliau terlihat kepayahan bahkan sampai
Tidak perlu membaca apa2, krn doa seringkali sdh jadi mual.
jampi2 saja, padahal doa yg terbaik adl action dan yg
Sampai diatas energi yg terserap otomatis ini
berdoa seharusnya seluruh molekular kita. Selain itu,
overload jadi deh kita semua kebagian tumpahannya
membebaskan kita dari menyuruh Allah dan keinginan
yg disalurkan ke bekal air di botol meskipun kita
macam2, krn kata KD itu mah gimana Allah saja, sdh
kebagiannya cuman seteguk ewang hahaha.
diatur. Kalau saya membacanya, termasuk berniat
mengharapkan energi dahsyat, meskipun disana banyak Nah energi apakah yg terpendam di jabal nur? Ternyata
sumber energi:) Nanti berlatihnya, bebas dari lil pahala itu adalah energi rasulullah yg berlatih disana selama
belasan tahun dan diserap oleh batuan di jabal nur.
sih, tapi jadi lil energi, hehehe padahal instruksinya
Struktur batuan jabal nur mengandung banyak unsur
simple: rasakan. Punten, sekedar menambahkan...
logam. Seperti di gunung padrang deh hanya ini
KSB:
alamiah terbentuknya.
semoga ada edisi backpacker
T’Herni:

KG:

1 Gua Hiro.
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Sayangnya energi ini hanya bisa di transfer jika overload Sempet ngetest keampuhan penjelasannya saat shalat
doang. Hahahahahahaha
dhuhur di masjidil haram hahahahahahaha shalat
duhur dipelataran luar dinaungi awan full sampai shalat
Nah pas turun, energi yg masuk itu udah mulai stabil di
selesai. Eeeeeee ada yg tahu lagi ngetest...
tubuh KD. Jadi pas turun kita luluncatan ngikutin KD
turun. Hehehe kayak shaolin luluncatan turun lari.
KY:
Peziarah lain banyak komentar dijalan ngucapin
masya Allah. Hihihihihi. Saya terpaksa ngikutin KD
luluncatan meski tertinggal cukup jauh.. Maklum KD
keur autis pas turun hahahahaha

:]x :x

Energi yg terpendam ini selama 1400 th gak ada yg
ngambil. Jadi masih original hahahahaha dan KD pun
kemaren hanya mampu menampung sekitar dibawah
10% an nya deh kalo gak salah. Keren abizzzz dah

Kabuuuuurrrrr...

K’Rommy:

KG:

@T herni : “buat anak2. Kalau bayi, ketika thawaf
memang tdk boleh langsung, harus dari orang tuanya
jd digendong. Kalau udah gedean, bisa dirangkul. Dan
sama bapaknya, krn gen laki2 beda dng perempuan.”

Tapi asli K’Yol yg teduh itu sekitar 2 orang disekitar
tempat shalat aja. Eduuuuun asa jadi pengendali awan
huahahahahaha

Punten teh...

Tpkan lbh asyik dr posisi saya.B-). Pelataran kelihat,
awan putih (yg kontras dgn kosong biru melompong dibckgroundnya) datang lalu pergi, lalu awan putih dgn
hitam ditengahnya menyusul, lalu mrk pergi lagi dan
langit kembali kosong.. Kelihatan jelas..

-> indikator msh anak/udh gedean,apa ya teh?
-> efek utk anak dg digendong ato dirangkul ini
gmn,teh?
-> kalo digendong/dirangkul ama ibunya,efeknya,gmn
teh?^^
T’Herni:
@kang rommy: kemarin mah buat gima (7bln) dan
naomi (5th):D Jadi kemarin yg bayi digendong, yg
gedean dirangkul. Intinya, dekat sama bapaknya.
Mengapa ke bapak? Kata KD, gen laki2 beda ma
perempuan. Lebih bagus, jg secara psikologis
pengaruhnya itu dari bapaknya, bukan ibunya.
Wayahna jd bapak:D

KG:
Hahahaha yg tahu langsung muncul....
KY:
Matakna..mun shalat jgn di tempat yg panas.. :p :D

KY:

KG:
Hiks saya gak merhatiin prosesnya K’Yol. Pasrah aja
saat itu.
T’Herni:

@KG: ngabibita orang aja, ih. Buat yg kabita,
dokumentasinya sedang disatukan & diedit sama
kg dewal. Tidak akan kita komersilkan bahkan utk
nambah biaya organisasi sekalipun :), kebetulan di
rumah ada stok dvd kosong, cukuplah buat member
BBG. Tugas kita menyebarluaskan krn kata KD pas
K’Rommy:
pembekalan, cara kita silakan diadopsi orang. Kata KD
di mekkah, memperbaiki energi ka’bah yg ditinggalkan
@K.G : “Terlihat jelas bahwa banyak ummat rela
malaikat dlsb butuh setidaknya jutaan orang yg
menghancurkan dan melawan arus putaran thawaf
memahami & melakukan ritual dng benar. Tidak cukup
hanya untuk keluar dari prosesi thawaf ketika mereka
43 org saja. Jadi mari mulai membiasakan yg benar,
sudah selesai melakukannya.” -> punten kang,blm
paham...kalo yg udah beres thawaf,kalo bukan berusaha jangan membenarkan yg biasa, hehehe..
keluar barisan,tindakan setelahnya apakah?^^a
KG:
@K’Rommy, cara keluarnya itu harusnya mengalir
mengikuti arus putaran dan mengarah ke pinggir luar
arus putaran. Bukan motong jalur.

18. Sholat

1. Bacaan shalat kita selama ini hanya
sampai sebatas tenggorokan saja,
padahal seharusnya dilakukan sampai
tingkatan molekular tubuh kita.

Dan yang berkesan lainnya adalah ketika KD mengupas KG:
habis teknis DO’A. Sangat logis dan bikin saya tahu
Salah satu point penting yg disampaikan KD kemaren
kenapa do’a banyak yg gak terkabul. Hahahahahaha
kan adalah tentang bacaan shalat yg selama ini
kebanyakan kita melakukannya hanya sampai sebatas
Pengen tahu?
tenggorokan saja, padahal seharusnya dilakukan sampai
Desember kesana yah hahahahahaha
tingkatan molekular tubuh kita.
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Ini memang sering KD sampaikan sebelumnya di OD
dan semua kita yg mendengarkannya mengiyakan
dalam hati tetapi juga sebenarnya bingung bagaimana
melakukannya. Hanya mungkin tidak pernah
terucapkan.

KG:

Kumaha kalau kita bahas dan diskusikan ini?

2. Energi Metafisika LAGRA

19. Kisah Gua KHIRHA Lagi
1. DZA merasakan kekuatan Rasulullah SAW
jauh lebih kuat dari kekuatan ORIGOM.
2. Wajar kalau kita ber-shalawat pada
manusia dengan kekuatan sehebat ini.
3. Energy metafisika Jabal Nur itu
merupakan fondasi dari energy
metafisika yang ada di Planet Bumi.
Tapi tanpa itu pun semua energy
metafisika bisa jalan, hanya akan
semakin kokoh apabila mampu memiliki
energy Jabal Nur.

@Mbab, sampai saat ini berarti ada 3 jenis energi
metafisik yang sudah kami sebagai murid miliki, yaitu:
1. Energi Metafisika default HI
3. Energi Metafisika Jabal Nur (Rasulullah)
Pertanyaannya:
A. Berapa banyak energi metafisika yang ada di alam
semesta ini.
B. Karakteristik yg membedakan 3 jenis energi
metafisika yg sudah kami miliki saat ini apa mbab?

27 Maret 2013 jam 00.09
KD:

Energy metafisika Jabal Nur itu merupakan fondasi dari
energy metafisika yangada di Planet Bumi. Tapi tanpa
KD:
itupun semua energy metafisika bisa jalan, hanya akan
Memang sewaktu naik ke Gua KHIRHA, itu. Energy
semakin kokoh apabila mampu memiliki energy Jabal
nggak berhenti merasuki badan sampai terasa sangat
Nur. Memang yang ke gua KHIRHA kemarin termasuk
berat dan perut jadi mual. Ini jarang terjadi pada badan beruntung, tapi yang lain jangan kecewa, karena
Akang, padahal Energy ORIGOM dengan mudah bisa sudah punya LAGRA, yang merupakan tiang lumayan
ditampung tanpa harus mual sama sekali dan kepala
kuat untuk energy metafisika, sedangkan tingkatan
pusing. Berarti, kekuatan Rasulullah SAW jauh lebih
metafisika lain di HI adalah temboknya. Kalau lengkap
kuat dari kekuatan ORIGOM. Ini benar-benar luar
sudah jadi sebuah bangunan piramida.
biasa. Terus terang, selama hidup, baru saya merasakan
kekuatan seperti ini. Wajar kalau kita ber-shalawat
20. Agar Doa Sampai Molekular
pada manusia dengan kekuatan sehebat ini. Saya sambil
1. Berdoa itu seharusnya sampai
menunggu Iman, duduk dulu untuk menyesuaikan
tingkatan molekular tubuh kita,
tenaga. Tapi makin atas semakin beraaaaat, akhirnya,
jangan hanya sampai sebatas
pada satu batu yang datar, melakukan shalat subuh
tenggorokkan
berjamaah, dan dengan susah payah menghentikan
2. Semua manusia dan segala yg ada di
arus energy luar biasa ini. Namun setelah habis shalat
alam semesta ini saling terhubung
subuh, energy itu berhenti sendiri, itu dikarenakan
dalam perspektif molekular
badan melakukan sujud dan energy itu ter- grounding
3. Dua pernyataan diatas adalah clue yg
kan. Akhirnya, dengan mudah, menaiki tangga
DZA berikan untuk menjawab pertanyaan
badan menjadi normal kembali, seperti biasa, tidak
mengapa do’a itu ada yg dikabulkan
dan ada yang tidak.
mengeluarkan keringat dan ringan. Tapi, kelebihan
4.
Ketika shalat, DZA menganjurkan untuk
energy itu harus disalurkan, makanya air yang ada
bersatu dengan alam semesta lalu
disana langsung dibagikan, masing-masing seteguk.
menghadap Allah SWT.
Saya, langsung duduk diatas Gua KHIRHA, Ħεύ
￼Һҽυ bangor tah. Turun gunung harus banyak
27 Maret 2013 jam 15.56
melompat dan berlari, itu juga kecepatan harus sangat
KG:
dikurangi biar tidak terlalu aneh. Dengan kecepatan
selambat itupun orang masih merasa heran, sampai
@All. Diskusi deui ah. Topik masih tentang bagaimana
Babon-Babon yang ada disana kaget dan marah-marah. teknis/cara agar segala do’a (niat, bacaan shalat dsb) kita
Akhirnya, saya tunggu rombongan, lalu setelah dekat, sampai pada tataran molekular tubuh. Jadi tidak hanya
dan di video, baru lari lagi ke bawah, dengan kecepatan sampai tenggorokan saja atau berputar di angan-angan
semakin dikurangi Ħεύ￼Һҽυ karena ada yang ikut saja.
lari di belakang. Sampai di bawah, tenaga itu disalurkan
K’Jody:
lagi ke botol-botol air, sebanyak 40 botol lebih, dan
Menurut pendapat saya sih Kang startnya itu dari
langsung dibagikan ke semuanya.
niatnya dulu...hrs benar2 dgn niat karena Allah
26 Maret 2013 jam 22.39
semata...pada saat niat itu pun hrs lah dibarengi dgn
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pemahaman yg benar mengenai niat Lillaahi Ta’alla itu
seperti apa...utk bisa memahami niat Lillaahi Ta’alla itu
seperti apa tentu saja hrs faham dulu Definisi Tuhan itu
apa...lalu aplikasikan ke dlm diri apakah niat kita itu
sudah sesuai dgn ke-4 point Definisi Tuhan atau blm
Apabila sudah faham mengenai Definisi Tuhan ini
lalu selanjutnya masuk ke tahapan niat Lillaahi Ta’alla
yg benar2 sejalan dgn pemahaman Definisi Tuhan
tadi,maka menurut saya secara otomatis seluruh
kegiatan tubuh dari tingkat molekular hingga tingkat
organ tubuh secara penuh akan melaksanakan niat tsb
krn tubuh dan jiwa nya benar benar Lillaahi Ta’alla

melakukan pendekatan-pendekatan hipotesa untuk
menjelaskan ini. Dan selanjutnya lah.
Cara berpikir seperti ini yang saya tangkap diinginkan
KD untuk kita lakukan mengapa beliau selalu
memberikan kita informasi sepotong-sepotong.
Lalu setelah informasi ini sampai apa yang terjadi? Dan
bagaimana segala sesuatu di alam semesta yg menerima
informasi tersebut membuat do’a kita terjadi?
Dengan sedikit berhipotesa kita dapat menguraikannya
begini:

Ketika informasi (do’a) dari molekular tubuh (jasad)
kita diterima molekular manusia-manusia lain dan
Karena semuanya merupakan satu kesatuan yg utuh...
tubuh yg dikendalikan oleh Jiwa...Jiwanya harus Lillaahi segala sesuatu di alam semesta secara teknis informasi
ini tentunya akan ‘dibaca’ oleh molekular-molekular
Ta’alla dulu maka tubuhnya pun akan demikian.
yang menerima informasi tersebut.
28 Maret 2013 jam 09.13
Nah, setelah ‘dibaca’ atau ‘terbaca’ molekularKG:
molekular yg menerima informasi ini tentunya akan
“Berdoa itu seharusnya sampai tingkatan molekular
mengeluarkan reaksi thd informasi tsb.
tubuh kita, jangan hanya sampai sebatas tenggorokkan”
Seperti apa reaksi individualnya kita sendiri masih
“Semua manusia dan segala yg ada di alam semesta ini belum jelas detailnya, hanya kita dapat merasakan
saling terhubung dalam perspektif molekular”
dan melihat akumulasi reaksi-reaksi dari molekularmolekular tsb membentuk ‘sesuatu’ yg sering kita
Dua pernyataan diatas adalah clue yg KD berikan
namakan sebagai ‘kondisi’, ‘keadaan’, ‘situasi’ yang
untuk menjawab pertanyaan mengapa do’a itu ada yg
mengarahkan, membimbing, menuntun kita pada do’adikabulkan dan ada yang tidak.
do’a kita tadi.
Dilain kesempatan KD juga pernah mengatakan pada
Dengan cara begini setidaknya kita punya gambaran
saya bahwa:
global proses terkabul atau tidak nya do’a berdasarkan
“Segala sesuatu itu ada prosesnya. Termasuk dikabulkan sedikit clue yg KD sampaikan.
dan tidak dikabulkannya do’a itu ada prosesnya, dan
Langkah selanjutnya apa? Mengujinya. Bagaimana
Allah selalu mengabulkan do’a hamba Nya”
mengujinya? Banyak cara nya yg bisa kita lakukan.
Nah, dari sini yg kita pahami pertama bahwa ada proses Misal kita mengamati fenomena-fenomena yg pernah
yg diciptakan Allah SWT untuk terkabulnya do’a-do’a
terjadi pada diri kita. Atau melakukan experimen dan
kita.
lain sebagainya.
Bagaimana prosesnya? Ini yg belum kita ketahui. Tetapi Kira-kira beginilah runutan cara berpikirnya.
dengan menganalisa dua clue pertama KD diatas kita
So, katakanlah hipotesa kita ini berdasarkan clue
dapat menyusun hipotesa bagaimana prosesnya kan?
yg KD sampaikan sudah cukup bagi kita untuk
Semua ciptaan Allah SWT di alam ini dari perspektif
menggambarkan dan memberikan pemahaman pada
molekular saling terhubung, begitu yg dapat kita
kita bagaimana proses terbentuknya do’a tadi.
tangkap dari clue KD. Artinya bisa kita simpulkan
Barulah kita coba uraikan lebih detail lagi prosesnya
bahwa ada komunikasi yg terjadi antara segala sesuatu
satu persatu. Misalnya kita mulai dari bagaimana do’a
di alam semesta yg terjadi di tingkatan molekular.
atau informasi bisa sampai ke molekular tubuh kita.
Nah, do’a adalah informasi. Jadi jika do’a ini bisa sampai
Nah, mengapa kita perlu tahu gambaran besarnya
ke tingkatan molekular di tubuh kita maka informasi
dulu sebelum membahas detail? Tujuan agar saat kita
ini tentunya akan tersebar ke segala sesuatu di alam
menganalisa, kita punya batas dan gak kemana-mana.
semesta kan?
Runut lah.
Lalu setelah informasi ini sampai apa yang terjadi? Dan
27 Maret 2013 jam 11.48
bagaimana segala sesuatu di alam semesta yg menerima
KG:
informasi tersebut membuat do’a kita terjadi?
Ini dua pertanyaan selanjutnya yg harus kita ketahui
lah. Kita tidak tahu yg sebenarnya, tetapi kita dapat
menggunakan akal kita untuk berpikir dengan
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Ini clue KD. Maksudnya kiasan lah bahwa do’a itu
jangan hanya berada di daerah tenggorakan ke atas
(kepala) doang, tapi usahakan do’a itu sampai ke
tingkatan molekular tubuh kita.
Mengapa harus sampai molekular? Penjelasan di
hipotesa awal sudah membantu kita menjawabnya.
Lalu bagaimana teknisnya biar sampai ke molekular
tubuh kita?
Kalau dianalogikan pengertiannya itu maksudnya kan
gimana caranya biar seluruh bagian terkecil tubuh kita
(molekular) menerima informasi ini. Atau dengan kata
lain do’a yg muncul di jiwa kita atau yg kita ucapkan
juga sampai ke molekular seluruh tubuh kita.
Nah, jika do’a kita analogikan sebagai informasi.
Maka informasi yg terbentuk di jiwa ini selain sampai
ke mulut dan terucapkan juga sampai ke seluruh
molekular tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung
kaki kita.
Agar informasi sampai berarti dibutuhkan ‘saluran
komunikasi’ antara jiwa (pikiran) dan seluruh
molekular tubuh. Lancar dan gak lancarnya ‘saluran
komunikasi’ ini tentunya menjadi kunci atau penentu
sampai tidaknya informasi dari pikiran (jiwa) ke
seluruh molekular tubuh.

system syaraf di bagian perut, dada dan diapraghma tsb
peka.
Nah, peka disini jika dianalogikan ke ‘saluran
komunikasi’ tadi artinya connection nya lancar lah.
Hehehe
Begitu juga saat kita berlatih penyaluran hawa panas ke
tangan, kaki, kepala dan seluruh bagian tubuh lainnya.
Maka latihan tersebut akan membuat system syaraf
di tempat-tempat kita menyalurkan hawa panas tsb
menjadi peka atau lebih peka lagi.
Nah saat seluruh system syaraf diseluruh tubuh
kita sudah peka, maka tidaklah sulit bagi kita
untuk merasakan seluruh bagian tubuh kita, karena
connection nya bagus.
Sekarang bayangkan bagaimana informasi mau sampai
ke seluruh molekular tubuh jika salurannya gak lancar.
Merasakan hawa panas aja sudah kesulitan. Nyamuk
hinggap di punggung sampai buncit penuh darah kita
gak tahu, kita baru tahu digigit nyamuk ketika ngeliat
nyamuk nya jatuh gak bisa terbang karena keberatan
darah yg dihisapnya dari tubuh kita.
Logikanya jika salurannya lancar maka seluruh niat
yg ada dipikiran (jiwa) tanpa kita paksakanpun akan
langsung nyampe ke tingkat molekular.

Dari hipotesa ini sekarang kita tahu bahwa teknis
sampainya informasi dari jiwa (pikiran) ke seluruh
molekular tubuh adalah melalui ‘saluran komunikasi’.

Point nya materi di LSBD HI itu pondasi yg KD siapkan
untuk kita agar proses belajar selanjutnya kokoh dan
mudah.

Lalu pertanyaan selanjutnya kan, Apa yang paling
mungkin menjadi ‘saluran komunikasi’ ini di sitem
tubuh kita?

Jadi jangan tinggalkan yang dasar ini. Gimana caranya?
LATIHAN

Semoga makin kebayang cara menganalisanya.
Lalu pertanyaan selanjutnya kan, Apa yang paling
mungkin menjadi ‘saluran komunikasi’ ini di sitem
tubuh kita?
System saraf adalah tersangka yang paling mungkin
kan?
System syaraf ditubuh kita terangkai mulai dari
otak lalu ke tulang sumsum belakang dan akhirnya
menyebar ke seluruh bagian tubuh lainnya.

Kan KD gak ngomong soal lemuria, tauri dll dulu tapi
mendirikan LSBD HI untuk menyiapkan pondasinya.
KG:
Pemahaman do’a yg kita coba uraikan dengan berbekal
beberapa clue yg pernah KD sampaikan juga dapat kita
gunakan untuk menerjemahkan bagaimana seharusnya
kita bershalat, karena bukankah shalat itu juga adalah
do’a. Hehehehe
KD pernah menyampaikan bahwa jika kita shalat beliau
menganjurkan untuk bersatu dengan alam semesta lalu
menghadap kepada Allah SWT.

Agar ‘saluran komunikasi’ ini lancar maka saluran ini
mesti selalu dipelihara kelancarannya. Kalau gak lancar Sekarang coba kita analisa bagaimana hal ini dapat
maka perlu dilancarkan dulu.
kita lakukan dengan melakukan beberapa pendekatan
berdasarkan pemahaman yg sudah kita miliki saat ini.
Nah, kalo kita kaitkan dengan latihan-latihan Tenaga
Dalam di LSBD HI maka kita dapat melihat bahwa
Dengan pemahaman saat ini, sekarang kita tahu bahwa
latihan tsb membantu proses melancarkan ‘saluran
apa yang KD sampaikan itu maksudnya adalah kita
komunikasi’ ini.
menyatukan diri kita ditingkatan molekular dengan
alam semesta.
Merasakan hawa panas di perut, dada dan diapraghma
secara langsung melatih system syaraf dibagian tubuh
Pengertian menyatukan ini bukan berarti kita
tsb untuk menjadi peka atau lebih peka lagi. Mengapa? meleburkan diri kita secara kasat mata lah, tetapi
Karena kita hanya bisa merasakan hawa panas jika
maksudnya secara molekular kita menghubungkan

Halaman 81

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

jasad kita ditingkatan molekular untuk berkomunikasi
dengan alam semesta.

Informasi mengenai rekayasa Amygdala, tapi data
nya cuma sepotong-sepotong, Olymphus hanya bisa
meraba-raba saja

Nah, dengan berkomunikasi tersebut artinya jasad kita
ditingkatan molekular terhubung dengan segala sesuatu KDM:
di alam semesta ini. Dengan terhubungnya jasad kita
Apakah tujuan dari rekayasa Amygdala ini Mbap?
ditingkatan molekular ini kan artinya kita menyatu
KD:
dengan alam semesta ditingkatan molekular.
Lalu bagaimana caranya kita berkomunikasi secara
molekular dengan alam semesta?

28 Maret 2013 jam 18.12@Group WA:
K’Iwan Delsu MNC (KID):
Bisa gak yah indonesia bikin senjata HYROPHA lontar
buat senjata pertahanan TNI, hehehehehe
KD:
Bisa kalau ada biaya
KID:
Mahal banget yah kang? Siapa tau ada orang kaya
yang mau biayain kasihan ama TNI kita terlalu
mengandalkan senjata kaum kafir USA
KD:
Senjata itu bisa untuk melumpuhkan semua senjata,
seperti AMOGAREZ
KID:
Kl dibikin skala kecil mahal yah kang? Kl ada kan bisa
dipresentasikan didepan TNI sapa tau mereka mau
membuatnya
KD:
Daripada dijual ke TNI, mendingan kita pakai sendiri,
kalau-kalau nanti TNI atau POLRI malah bikin ribet
kita...<=-P=DHeu<=-P=DHeu<=-P=DHeu<=-P=D

29 Maret 2013 jam 09.15 @Group WA:
KD:
Beta-UFO harus kita bantu tuh, terutama update
informasi

Jam 09.51 @WA:
KD:
Informasi penting. ZERVO sekarang memberikan
informasi melalui satelit milik Juragan USA ( Olymphus
) dan langsung ke gedung segilima. ETHEPHAKA
memblokir, tapi tetap saja ada beberapa part informasi
yang lolos
KDM:
Punten Mbap, informasi apa saja yang lolos?
KD:
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Pasukan ETHEPHAKA masih terlalu kuat untuk
ZERVO sehingga mereka tidak pernah bisa ekspansi.
Kalau ada satu atau dua pemunculan, biasanya itu
Probe.
Amygdala adalah untuk membuat manusia menjadi
Zombie, mereka hanya digerakan oleh Amygdala,
bukan oleh otak secara seperti manusia normal, fungsi
kendali dihilangkan, dan hanya menuruti amygdalanya
Kang Tedi (KT):
Zombie?
Seperti di Film2 Amerika...apakah itu bocoran juga?
KD:
Kalau di film menggunakan virus, kalau ini
menggunakan frekwensi

@BBG HI jam 12.24:
KD:
Ada satu lagi komunitas yang gabung, namanya “Akar
Nusantara”, isinya adalah paranorrmal deui, salah
satunya Ki Prana Lewu atau Ferry Ferdianto yang
sekarang menggantikan Akang di Masih Dunia Lain.
Dia asli dukun, seperti Ustadz Guntur Bumi atau Ujang
Bustomi. Memang MDL mah perlu orang seperti ini
yang mau diajak merekayasa dan ngabohong. Makanya
Akang mencoba mendekati dia, siapa tahu bisa keneh
dibeberes. Semua anggota di “Akar Nusantara” mau
diajak KopDar. Akang ajak mereka action semuanya
bilang “Hayu”, tapi duka teuing tah kaditu na mah.
Sebetulnya, orang-orang seperti mereka itu butuh
seorang yang bisa menjelaskan apa yang mereka
lakukan. Makanya mereka undang Akang di group nya.
Mudah-mudahan nanti seperti MSC nya Ibu Sita ,yang
mulai sedikit demi sedikit bisa kita pengaruhi ke arah
Sang Maha Pencipta.
Kita akan masuk dulu ke mereka, dan berbahasa
dengan bahasa kaum mereka. Agar apa yang kita
lakukan bisamereka terima.
Secara kemampuan, semua yang ada di group itu tidak
ada yang memiliki kemampuan benar, mereka hanya
jago ritual saja.
Dan asli, loba pisan tukang tipu. Contohnya Ki Prana
Lewu sendiri jualan Jin Baghdad dengaan haarga
tertentu, tapi masih lebih murah sih dari Mudrika SE.
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Tapi yang begini mah tidak akan diganggu, karena
mereka satu golongan untuk memundurkan umat.
Komunitas seperti kita yang akan selalu diganggu,
karena membuat umat menjadi berpikir.
Kemarin mereka bertanya tentang Candi Tikus di
Trowulan, pertanyaannya : Adakah yang tahu dari
nama asli Candi Tikus ? Lalu Akang yang menjawab
karena tidak adayang tahu. Akang jawab, nama aslinya
adalah Candi AMBUNGANDA. Yang berarti Lumbung.
Padi. Makanya kenapa banyak tikus. Itu tidak berapa
lama, gambar itu hilang dari picture BBM. Ħεύ￼
Һҽυ ieu teh nanya atau nge-test, mungkin tidak dia
sangka ada orang yang tahu dan dengan sesuatu. Yang.
Tidak diketahuinya.

21. Energi Rasul saw di Makam
1. Jasad Nabi SAW masih utuh dan
memancarkan radiasi energi.
2. Kata DZA latihan di Raudhah sama
berkali lipat latihan di rumah
bertahun-tahun. Perbanyak sujud di
sana.
3. Areal Masjidil Haram itu tidak cocok
utk dipakai shalat. Energi yang
dipancarkan Makrha terlalu kuat
sehingga kalau kebanyakan shalat
akan pusing. Shalat di sini hanya
yang wajib saja dan beberapa sunat.
Selebihnya thawaf sebanyak-banyaknya.
4. Keutamaan shalat itu di Nabawi.

30 Maret 2013 jam
K’Ichal:
Apakah mbap dan rombongan berziarah ke makam
Rasulullah SAW ?

Jasad Nabi SAW masih utuh... dan memancarkan
radiasi energinya
Kg Otang, kg Yogi, kg Gun mah bener2 memanfaatkan
itu. Kata Akang latihan disitu sama dengan kita sekian
tahun (berlipat-lipat. KG yg apal) latihan di rumah.
Mes-mes jam 2-jam3 subuh udh pd ilang..nyungsep
(sujud lama-lama) di raudlah.
T’Herni:
Tambahan kang yol, kecuali bumil gak boleh sujud
lama2, secukupnya aja. Cuma, wkt sujud di raudlah,
kepalanya didudukin pantatnya ibu2 iran yg guedeX_X
jadi terpaksa nunggu. Krn perempuan jauh lbh bnyk
dr laki2, jd berebutan. Efek kena dorphal, kening jd
pusing, sel2 janinnya membesar. Tapi kata KD gpp,
terusin aja sujudnya tp jgn lama2. Udah terlanjur, kali
ya hehe:p
KY:
*sdkt catatan*
Ini juga yg membedakan di Nabawi dgn di
masjidilHaram.. Di areal masjidilHaram itu lingkungan
(pengaruh MAKRHA) nya tidak cocok utk dipakai
shalat. Energi yg dipancarkan oleh Makrha terlalu kuat
shg membuat yg kebanyakan shalat akan nanar-pusingoverdosis .. Shalat di sini hanya yg wajib saja dan bbrp
sunat. Selebihnya thawaf sebanyak-banyaknya.
Banyak keutamaan2 ttg shalat itu adanya di nabawi, bkn
di al-haram.

2 April 2013 jam 16.50
KD:
PATADANA GALLURA KAWAZA = mengikuti jalur
ketentuan Sang Maha Kuasa

Kira2 apakah masih ada sisa-sisa energi HAMMADZ1
disana/dimakam ? atau ada sesuatu fenomenal disekitar Note:
makam ?
Itu adalah Bahasa LÉMURIAN
KY:
َميِقَتْسُمْلٱ َطَٰرِّصلٱ اَنِدْهٱ
Iya kang Ichal.. Knp bertanya begitu? Kalau kita shalat
di masjid nabawi sdh pasti berziarah ke pusaranya.

5 April 2013 jam 13.22

KDM:

Quran Surah Al Israa’ (17) Ayat : 78

ٰىَلِإ ِسْمَّشلٱ ِكوُلُدِل َةٰوَلَّصلٱ ِمِقَأ
@Kang Yol: sepertinya hal ini dikaitkan dengan gua
KHIRHA di JabalNur yang bisa menyerap radiasi energi َّنِإ ِرْجَفْلٱ َناَءْرُقَو ِلْيَّلٱ ِقَسَغ
اًدوُهْشَم َناَك ِرْجَفْلٱ َناَءْرُق
hasil latihan belasan tahun HAMMADZ.
Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir
sampai gelap malam dan subuh. Sesungguhnya shalat
subuh itu disaksikan

K’ichal:

@Kang Yol : siapa tahu disekitar makam dan jasad
Rasulullah SAW masih menyimpan energi besar, paling
QS:2:177
tidak bekasnya
KY:

...

Iya memang masih.
1 Nabi Muhammad.
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ِهَّللٱِب َنَماَء ْنَم َّرِبْلٱ َّنِكَٰلَو
ِةَكِئَٰٓلَمْلٱَو ِرِخاَءْلٱ ِمْوَيْلٱَو
ِّيِبَّنلٱَو ِبَٰتِكْلٱَو
...

Spt dlm Surat Al Maa’uun “org2 yg lalai dari shalatnya”
yaitu yg riya & enggan menolong org. Bahkan ayat yg
diatasnya dikaitkan dgn menghardik anak yatim &
memberi makan org miskin
KY:

KG:
Copas potongan ayat:

Coba di alMa’un itu, pandang “shalat”nya sbg nilai,
bukan perbuatan. Cocok gak?

.... sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada
K’Budi Cjr:
Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab,
Iya itu lebih ke nilai Kang dan perbuatan sosial bukan
nabi-nabi dan ....
ritual.
Pengertian malaikat disini sebatas makhluk cahaya atau
KY:
makhluk selain manusia secara umum?
K’Wilman punten terangin berdasarkan artinya dong?

22. Memahami Shalat

KY:

1. Gerakan Nabi saw pada shalat karena
merasakan seluruh vitalitas energinya
dapat disirkulasikan. Apalagi dibantu
dgn adanya dorphall. Yang mana ketika
semua menjadi lebih baik energinya,
maka akses kepada nilai-nilai shalat
itu menjadi lebih gamblang.
2. Shalat dilakukan pada 3 waktu (sesuai
AQ: terbit matahari- tergelincir
matahari-tenggelam matahari) karena
pada waktu-waktu tersebut manusia
terkena pengaruh kondisi alam yg jika
tidak “diwaspadakan” maka akan kabur
dari nilai-nilai tersebut.
3. Spiritual Shalat harus diketahui
secara benar. Kuncinya mengenal tubuh
dan alam secara benar, baru kita akan
bisa mendirikan Shalat.

*salah gak ya?* saya kok merasa bahwa shalat yg
dimaksudkan oleh ayat2 di atas itu, “bukan” yg kita
kerjakan selama ini.

Hemat saya, shalat itu memang sebuah tatanan nilai.
Merujukkan shalat itu kpd sebuah bentuk pekerjaan/
gerakan sama dengan seperti kita menganggap ada
Dewa Wishnu. ;)
K’ibay:
Kl mendirikan aspeknya tentu banyak, selain nilai
kemungkinan masih ada. Dengan ritualnya saja dan
niat karena  ُهّللَاyang belum 100 % saja, membuat
tubuh lebih baik.
Sholat adalah Rukun Islam, dimana kl rukun 1 hilang,
tidak sah semua.
Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu, ini
berarti berlaku juga sbg PROBLEM SOLVER
KY:
Sabar dan shalat sbg penolongmu. Itu k’Ibay
memandang shalatnya sbg apa? Sbg “perbuatan takbir
ke salam” atau sebuah nilai?
KW:
QS:2:177
disini memang sholat itu sebuah tatanan nilai... Yg
berpola pada upaya mndirikn dng konsisten...

Kalau dibaca cermat, shalat itu bukan merujuk
(mengajak) kpd melakukan pekerjaan “takbiratul-ihram Sbb di ayat2 di atas, shalat n kebajikan selalu berenteng
alias barengan...
s/d salam”. Tp lebih kpd nilai, sebuah tatanan nilai.
Cmiiw (please tanya terus..sieun salah)
Jd mun make ayat ieu, jigana shalat dlm pengertian
ritual ga perlu (dan memang ga usah).... Sbb nu puguh
Misal, kalau saya katakan, “tegakkanlah (dirikanlah)
mah spiritual.... Tur dilaksanakeun...
Pancasila”.
Pancasila disitu suatu pekerjaan atau sebuah tatanan
nilai?
K’Budi Cjr:
Mungkin ada penegakan Shalat dan ada juga
melaksanakan Shalat..

KY:
Asa rada ngagejligh feel na ketika sabar direndengkan
dgn shalat, shalat direndengkan dgn zakat, kalo itu
suatu perbuatan.
jam 17.21:

Kl penegakan shalat lebih ke tauhid,

KD:

kl melaksanakan shalat lebih ke fiqh..

Tapi kalau buat Akang mah lumayan buat ngisi oksigen
ke kepala

Meureun...8-|
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KG:
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MENGINGATKAN SAJA: materi didiskusi ini jangan
sampai keluar atau terbaca orang-orang di luar group
ini. PLEASE. Ini diskusi yg sangat sensitif buat ummat
saat ini.
Jam 20.26
KY:
*msh diseputar serba-serbinya*
Ketika kita (saya) mendengar “hayya ‘alash sholaah,
hayya ‘alal falaaah...” Itu terasanya seperti ajakan
utk menegakkan (kembali) nilai-nilai shalat didlm
kehidupan kita.
“Mari kita tegakkan nilai-nilai shalaaat...!”*bgtu kira2*

“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 .”
*yg terakhir itu copasan dr Akang;)* mangkanya knp
Akang selalu menyebutkan bhw shalat (ritualnya) itu
adalah simbol. Dia simbol dr shalat yg sebenarnya yg
hrs ditegakkan. Walaupun demikian didlm simbol itu
sendiri terdpt “pompa2 energi” yg kalau dilakukan dgn
benar akan membuat seluruh ritme hidup kita shalat.

Nabi Saw ketika berbicara: “shollu kama roaitumini
usholli” (shalatlah kamu seperti kamu melihat aku
shalat) bisa jadi bkn merujuk kpd gerakan2 shalat
*recopas KD*
(saja), tp lbh kpd seluruh pengamalan bagaimana nilai2
Memang yang namanya Shalat itu harus dipahami
itu harus di ejawantahkan.
secara mendalam. Tepat waktu itu bukan soal jam,
Lalu knp Nabi saw, bergerak-gerak spt itu? Krn dia
tapi soal fluktuasi tubuh dengan alam. Makanya Ritual
merasakan bhw dgn gerakan spt itu seluruh vitalitas
Shalat itu bisa disatukan. Tapi Spiritual Shalat itulah
energinya dpt disirkulasikan. Apalagi dibantu dgn
yang harus diketahui secara benar. Kuncinya adalah
adanya dorphall. Yg mana ketika semua menjadi lbh
mengenal tubuh dan alam secara benar, baru kita akan
baik energinya, maka akses kepada nilai2 shalat itu
bisa mendirikan Shalat. Makanya kenapa sekarang
menjadi lbh gamblang.
umat yang mengaku Islam hidupnya tidak maju, karena
mereka tidak memahami.
Knp pula itu dilakukan pd 3 waktu (sesuai AQ: terbit
matahari- tergelincir matahari-tenggelam matahari)?
krn pd waktu2 tsb manusia2nya terkena pengaruh
23. Tafsir Khataman Nabiyin
kondisi alam yg jika tidak “diwaspadakan” maka akan
1. Di Surat Al Ahzab-40, arti Khatam
kabur dr nilai2 tsb.
bukan penutup, tapi cincin stempel
atau Nabi yang sangat istimewa dan
merupakan stempelnya semua para Nabi.
2. Jadi, Muhammad saw adalah patokan
semua Nabi, nabinya para nabi.
3. Secara bahasa pun arti Khatam itu
bukan penutup, tapi memang cincin
stempel.

Sama juga halnya dng syahadat, yg bkn hanya di
mulut sj melainkan mrpkan pengakuan kita -sampai
molekular tubuh- thdp superioritas Allah SWT dan
Nabi SAW, maka masuklah kita (kaum 2,5%) ini kepada
merevitalisasi energi kita, yg tahap2an langkahnya sdh
diuraikan oleh KG. Yg krn refresh, maka akses thdp
nilai shalat itu tetap terjaga. Dan akhirnya: tegaklah
12 April 2013 jam 12.12
(nilai) shalatlah.
Copas tulisan KD by KY:

KD:

“Shalat itu memiliki gerak yang sangat luar biasa apabila
kita tahu makna nya secara dalam. Seperti mengapa
di jam transisi kimia tubuh kita harus mengalirkan
oksigen ke kepala lebih banyak. Ada semacam reaksi
terhadap jam-jam transisi alam seperti Subuh atau
pergantian pada waktu subuh ke pagi, Dzuhur atau
Lohor pergantian transisi ke siang, Ashar pergantian
transisi siang ke sore, Maghrib pergantian transisi sore
ke malam, Isya adalah transisi antara remang-remang
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

Waktunya ceramah Jum’at ...JREENNGGG...!!!! Ħεύ￼
Һҽυ
Di dalam surat Al Ahzab. 40 diatas, arti Khatam itu
bukan penutup, tapi cincin stempel atau Nabi yang
sangat istimewa dan merupakan stempelnya semua para
Nabi. Jadi patokan semua Nabi, berarti Muhammad
SAW adalah seorang. Nabi nya Nabi.
Secara bahasa pun arti Khatam itu bukan penutup, tapi
memang cincin stempel.
Sekarang kita berbicara tentang bagaimana manusia
itu dibuat. Ada sebuah bahan istimewa, bentuknya
seperti cairan kental, dan mampu berubah warna
sesuai keadaan. Di dalam bahasa Lemurian cairan
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kental itu bernama ZALZOLI. Cairan kental berwarna
berubah-ubah itu sebetulnya adalah merupakan inti
zat dari pembentukan sebuah Planet. Ketika Bintang
melepaskan tentakel yang membawa inti hydrogen ke
udara, gas yang sangat panas tersebut akan mengembara
di angkasa selama ribuan tahun dan bercampur dengan
berbagai debu kosmik. Semua unsur alam tercampur
disana, karena debu kosmik pun terdiri dari berbagai
macam unsur yang melayang mencari casing. Kalau Inti
Bintang itu sangat besar, maka tidak akan bisa jauh dari
induknya, dan selalu memutari Bintang Induknya, dan
akan berubah menjadi Planet ketika bercampur dengan
debu kosmik. Tapi unsur tentakel yang membawa inti
ini, tidak sebesar Planet. Dia terlontar dengan lurus
dan lepas dari induknya dengan kecepatan luar biasa
dan terus melaju sambil menyerap berbagai unsur debu
kosmik di angkasa raya. Namun unsur yang biasa tidak
akan mampu menempel di inti bintang tersebut, hanya
unsur yang memiliki daya adhesi yang sangat kuat saja
mampu menempel disana. Setelah terkumpul selama
ribuan bahkan jutaan tahun, maka unsur ZALZOLI
ini sudah mulai terbentuk. Banyak sekali di ruang
angkasa unsur ZALZOLI ini, tapi yang dibuat untuk
membentuk manusia adalah ZALZOLI KW 1. Makanya
semua unsur alam ada disana.
Tos heula. Jumatana beres

24. ZALZHOLI
1. ZALZOLI adalah cairan kental berwarna
berubah-ubah yang merupakan inti zat
dari pembentukan sebuah Planet.
2. ZALZOLI belum pernah dibahas oleh
siapapun, karena unsur ini adalah
inti dari ARDHRANK. Sebetulnya kalau
hadits tentang ini tidak dihilangkan,
manusia akan mengetahui sejak dulu.
3. Kata ZALZOLI ini di dalam Al Qur’an
terdapat di dalam surat Al. Hijr ayat
28. Disana dikatakan SHALSHALI.

KDM:

Punten Mbap, bagaimanakah kaitan unsur ZALZOLI
dengan ARDHRANK ?
KD:
ARDHRANK itu KW 3. ZALZOLI KW 1
KDM:
Kalau KW 2 nya apa Mbap?
KD:
KW 2 itu DARZHA, semacam ZALZOLI tapi campuran
materialnya sebagus KW 1, karena. Wilayah yang
dilaluinya hanya bisa menyerap bahan yang tidak begitu
bagus. Sedangkan ARDHRANK itu sudah terbentuk
jadi di sebuah Planet, karena itu adalah unsur bumi.
Untuk TRIWIKRAM atau GIGRANDOOR itu hanya
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perlu ARDHRANK, karena unsur itu sudah cukup
memenuhi syarat. Tapi kalau untuk Ciptaan pertama,
itu dibutuhkan KW 1, ZALZOLI.

19 April 2013 jam 12.38
KD:
ZALZOLI ini belum pernah dibahas oleh siapapun,
karena unsur ini adalah inti dari ARDHRANK.
Sebetulnya kalau hadits tentang ini tidak dihilangkan,
manusia akan mengetahui sejak dulu. Sampai sekarang
sebetulnya ZALZOLI ini masih banyak bertebaran di
Ruang Angkasa. Masih sering digunakan oleh Bangsa
URLNA untuk membuat casing1 yang bermutu tinggi.
Bangsa URLNA meng-clone badan/casing mereka
dengan menambahkan unsur ZALZOLI pada setiap
sel, sehingga memungkinkan mereka untuk menyerap
energy dahsyat dengan sangat cepat tanpa ada lacking.
Sel Mythocondria menghasilkan energy, dan energy itu
dipergunakan untuk menyatukan RUBH dan JIWA agar
bisa bergerak bebas keluar dari Casing. Beda dengan
Kaum 2,5% yang hanya mampu membuat Probe atau
gumpalan energy yang bergerak seperti kamera jarak
jauh untuk perjalanan jauh tanpa badan/casing. Bangsa
URLNA ini meskipun masih terhubung dengan casing,
tapi mereka tidak membuat Probe, mereka mampu
dengan kekuatannya yang berasal dari casingnya itu,
untuk bergerak dan hidup bebas di ruang angkasa
membawa serta RUBH dan JIWA nya. Sanggup pula
membenahi Nebula. Bangsa URLNA ini tidak pernah
berperang, karena tidak ada yang memusuhi mereka.
Mereka adalah bangsa yang sangat menguntungkan
semua bangsa di jagad.
Kata ZALZOLI ini di dalam Al Qur’an terdapat
di dalam surat Al. Hijr ayat 28. Disana dikatakan
SHALSHALI. Tos heula, mangga dibahas.
SHALSHALI juga ada di surat Ar Rahman ayat 14.

25. BHALLAMIN dan Nabi Ayyub
1. Di zaman Nabi Ayyub as, BHALLAMIN
(Raja Atlantis) menyebarkan virus
penyakit.
2. Untuk menyelamatkan umat, Nabi Ayyub
berkorban dengan menyerap semua
penyakit yang disebarkan.

24 April 2013 jam 09.58
K’Jody
Info KD @ PI Rabu,24 April 2013 :
Pada zaman Nabi Ayyub a.s BHALLAMIN adalah
zaman di mana BHALLAMIN sedang gencar2nya
menyebarkan virus2 penyakit (semacam Chemtraill
di zaman skrg)...polanya pun sama seperti sekarang
1 Tubuh fisik.

Mushaf KDZA GRAZDAVODA DRENTAGA — Bagian 2

menyebarkan penyakit utk kemudian menjual obatnya
(vaksinnya) hanya pd zaman Nabi Ayyub obat2an yg
dijual berupa ramuan2 khusus melalui para dukun dan
tukang sihir di masa itu.

21 Mei 2013 Jam 14.36

Ħεύ￼Һҽυ ternyata kita jadi klimaks dari acara
peluncuran buku nya Pak Dani Hilman. Mereka
berbicara dengan sangat membosankan, seperti
Pada masa itu virus yg disebarkan berkembang dgn
kuliahan, makanya Pak Dani sampai diiteriaki oleh
sangat cepat menyerang masyarakat (dan pd masa
Sujiwo Tejo agar memaparkan intinya saja. Memang
itu jumlah penduduk jg tdk sebanyak skrg sehingga
karena mereka itu Dosen jadinya gaya “DOngeng
penyebaran wabah penyakit jd lbh efektif) sehingga
SENdiri” nya pada keluar. Semua dari kalangan
akhirnya Nabi Ayyub a.s dgn kemampuannya
Akademis membuat audience booring. Begitu giliran
mengorbankan dirinya utk menyelamatkan ummat
kaum budayawan, baru rame. Sujiwo Tejo mengkritik
dgn cara menyerap berbagai macam penyakit yg
pemakaian Power point yang dikatakan masyarakat
tersebar di udara tsb diserap semua ke dalam tubuhnya. harus diajari memaparkkan dengan lisan, tapi
Beliau tdk membuat software2 anti virus yg disebar
Kang Uci dan. Akang tetep keukeuh menggunakan
krn perkembangan virus2 tsb terlalu cepat krn jumlah Power Point, bahkan Akang bilang “ Mas, saya tetep
penduduk yg lbh sedikit dr jumlah penduduk sekarang akan menggunakan Power Point, anda mau apa
sehingga cara yg lebih efektif utk menyelamatkan
?!”. Tapi ketika paparan Akang yang “menghajar”
ummat adalah dgn menyerap semua penyakit tsb ke
semuanya dengan karya nyata, dan huruf Lemurian
dlm tubuhnya. Dan beliau tdk pernah bercerita pd
yang membuat mereka semua penasaran, akhirnya
siapapun mengenai hal ini krn tdk akan ada yg percaya. justru audience semuanya jadi penasaran ke Akang.
Semua pembicara selain Akang menjadi seolah-olah
sedikit yg tadi sy dengar dari Mbap,Nabi Ayyub ini
menghilang Ħεύ￼Һҽυ. Biasanya Sujiwo Tejo yang
menyerap virus2 ini tdk hanya satu kali...jadi penyakit
menjadi klimaks acara, tapi sekarang malah orang pada
yg sebelumnya blm sembuh sudah menyerap baru lagi...
ngejar Akang, dan Sujiwo Tejo pun meminta nomor
terus menerus begitu sampai situasi aman...hebat yaa
HP Akang Ħεύ￼Һҽυ. Dia nanya, “tadi tolong saya
pengorbanan beliau,berkorban utk ummat dgn resiko
mau lihat nama saya ditulis dalam huruf Lemurian “
dijauhi org2 termasuk anak istrinya.
saya bilang ,”nanti font nya silahkan di copy saja Mas,
kita ketemuan saja”. Para profesor dan para doktor
HIERS vs RUQYAHERS
memberikan kartu nama ke Akang. Tapi Akang tidak
5/7/2013 00:46: Kang Dicky 02-12: Heuheuheu....
memberi kartu nama ke mereka Ħεύ￼Һҽυ soal na
ketakutan mereka semakin menjadi...itu salah satu
mah teu boga...
bukti mereka semakin panik...apalagi kalau dibahas
bahwa selama ini yang membuat umat menjadi mundur Kartu nama mah teu penting soalna, anu penting mah
adalah mereka, dengan cara-cara mereka. Selama sekian nomer kontak na, jadi wae dibagi-bagi kamari Téh
ratus tahun umat dibuat seperti ini, dan mereka tidak
Batur mah atuda masih kuno, maen na di na kartu
sadar menjadi kaki tangan kejahatan. Memang di akhir nama
zaman, surga seperti neraka, dan neraka seperti surga.
5/7/2013 00:48: Ap Hadi Prasetyo XL: Ooh bgitu kang..
lalu siapa dalang yg bermain TM diantara mrk ya kang
?î¦
00:48: Ap Hadi Prasetyo XL: Bhalla dkk kah ??î¦
5/7/2013 00:50: Kang Dicky 02-12: Banyak, mereka itu
rata-rata dukun yang menyamar menjadi Ustadz
00:50: Ap Hadi Prasetyo XL: Ooh walah2 î
00:50: Kang Dicky 02-12: Tapi meskipun keroyokan,
kekuatan mereka masih sangat lemah kok

26. Kisah Nabi Nuh
1. NUH atau NEHWA atau NOAH atau ENOCH
atau NAHFA atau apapun sebutannya
itu adalah julukan untuk Sang Pembuat
Bahtera.
2. Ada beberapa pembuat Bahtera sebelum
yang diceritakan di dalam Al-Qur’an.
3. Yang diceritakan di Al-Qur’an itu
kejadian bencana tenggelamnya sebuah
pulau besar sisa Benua Lemurian di
sekitar Pacific yang bernama Pulau
DELOZ, yang berarti “Benua yang
hilang terakhir”.

00:51: Ap Hadi Prasetyo XL: Semakin jls skg kang,
tdnya msh khawatir prasangka belaka.. bhkan ada HIers
21 Mei 2013 jam 16.55
yg warning fitnah kpd kami î„ˆ
NUH atau NEHWA atau NOAH atau ENOCH atau
00:51: Ap Hadi Prasetyo XL: Iya2 kang, Nuhun sdh
NAHFA atau apapun sebutannya itu adalah julukan
diperjls îî¦
untuk Sang Pembuat Bahtera. Seperti nama Fir’aun,
00:52: Kang Tedi TÃ©h Eli WA: îî€
itu dalam kenyataan tidak ada Raja Mesir Kuno yang
bernama Fir’aun, yang ada adalah Tutankhamen,
00:52: Ap Hadi Prasetyo XL: Clear sdh deh skgî…
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Amunroteph, Imhotep, Ramses dan sebagainya. Itu
hanya panggilan bagi mereka yang terlalu sombong
karena punya jabatan Raja, dan ingin menjadi Tuhan
tiruan. Sseperti sekarang, begitu orang mendapat
amanah sedikit saja, sudah berani menjadi Tuhan
tiruan. Nama asli nya NUH sendiri mungkin orang
tidak tahu, dan mengapa umurnya sangat panjang, itu
juga tidak pernah dibahas.
Jadi sebetulnyaa ada beberapa pembuat Bahtera
sebelum yang diceritakan di dalam Al-Qur’an. Itu dari
zaman yang berbeda., yang diceritakan di Al-Qur’an itu
kejadian bencana tenggelamnya sebuah pulau besar sisa
Benua Lemurian di sekitar Pacific yang bernama Pulau
DELOZ, itu kata orang LAMBHEKA, yang berarti
“Benua yang hilang terakhir”.
24 Mei 2012 jam 11.59
KD:
Memang Adan luar biasa dedikasi nya pada Prodigy,
dan kisahnya seperti NUH. Oleh Istrinya sama sekali
tidak dianggap, dan umatnya sangat sedikit.
Padahal yang dilakukannya hanya semata-mata Karena
ُهّللَا
DELOZ ini tidak akan pernah disebut, karena
akan banyak pelajaraan disana. Setiap tempat yang
meninggalkan jejak ilmu, pasti akan ditutup dan
dilarang dikunjungi. Pasti pula dihilangkan dari sejarah
dan pengetahuan umum.
DELOZ itu menyimpan berbagai macam ilmu
pengetahuan, dan merupakan pusat penyimpanan data
nya Bhallamin. Makanya begitu tenggelam karena kaki
benua nya rusak, dan itu tidak disadari oleh Bhallamin,
maka ketika tenggelam dia uring-iuringan. Bahtera
yang dibuat dari logam itu mirip yang ada di film 2012,
tapi isinya genetik binatang dan ada genetik manusia.
Kalau bisa Clone binatang, Clone manusia juga bisa
dong.
Pertanyaannya, mungkin pertanyaan yang tidak pernah
kepikiran, kalau pengikutnya sedikit, lalu setelah
selamat, bisa berkembang biak dengan cepat, berarti,
bagaimanakah mereka beranak pinak ?
Mangga dipikiran heula. Juma’ahan na tos heula.
27 Mei 1013 jam 07.07
KY:
Pulau itu letaknya antara Hawaii-kep.Fiji (samudra
Pasifik), agak dekat ke Hawaii. Lebih besar dr
Kalimantan.
Daratan Lemurian sdh lama tenggelam sblm pulau ini
tenggelam
Penduduknya sisa ras Lemurian -spt orang Hawaii/Fiji
(Lilo n Stitch).
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Dibawah air sana masih ada bangunan2nya, terutama
bunker-kedapair penyimpanan milik Bhallamin.*imho, bisa jadi knp pula Amerika ada disitu dan begitu
kebakaran jenggot ketika pearl harbour diserang
jepang, krn demi menjaga kawasan DELOZ ini.
Ketika Nuh (cerita dlm AQ) selamat dgn menggunakan
Bahtera. Bhallamin juga (dan keluarganya)
menyelamatkan diri dgn menggunakan Vimana.

KD @WhatsApp:
27 Mei 2013 jam 07.03
Yang jelas, kesempurnaan itu lengkap, baik dan buruk
harus ada, positif dan negatif harus ada, siang dan
malam harus ada, dan semuanya ciptaan Allah SWT.
Jadi tugas kita adalah mengendalikan itu semua, bukan
menahan, karena kalau menahan akan menjadi jebol
sewaktu-waktu.

