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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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1. Surat MUI Cianjur
1. MUI Cianjur takut mengeluarkan fatwa
terhadap HI.
2. Pandangan MUI Cianjur sempit.
3. Bisa perang antar ulama pendukung HI
dan ulama primitif.

28 Mei 2013 Jam

hasutan sepihak, dan orang itu adalah orang yang
melakukan berdasarkan dendam. Juga ini bisa terjadi
konflik horisontal .
Kang Budi Mulyadi:
Iya sepakat srg Mbap laporkan sj ke MUI pusat, biar yg
membereskan hal inu pihak MUI pusat ke MUI cianjur.

KDM:

Iya mangga abdi coba koordinasi & cari info knapa srt
rekomendasi ini bisa sampai keluar.

*posting Surat Rekomendasi MUI Cianjur*

-----

Saya barusan konfirmasi ke Pak Cecep (Ketua Komisi
Pengkajian MUI Cjr), benarkah MUI sdh mengeluarkan
surat tsb? Dijawab: ya.
Tapi, di sisi lain, jika saya membaca isi surat tersebut,
gaya bahasanya seperti bukan SURAT RESMI yang
dikeluarkan oleh MUI Cianjur.

2. Tiga Pendekar Lemurian
1. GLABHINNARA, GHRIBADAR, RHINGGAMANA
sudah pulang ke Planet LÉMURIAN.
2. Misi selesai dan sudah ada GRAZDAVODA
baru, yaitu DZA.

Kang Luthfi:

30 Mei 2013

Yg anehnya kok keluarnya rekomendasi, bukan fatwa.
MUI cianjur merekomendasikan agar pengurus MUI
di daerah lain & ormas Islam lain u mengkaji hasil
kajian MUI cianjur ttg paham2 HI (yg dilaporkan MJ)
& mengambil langkah2 yg diperlukan demi menjaga
akidah.

GLABHINNARA, GHRIBADAR,
RHINGGAMANA sudah ke Planet LÉMURIAN ?

KDM:
Ada indikasi, MUI Cianjur “takut” mengeluarkan
fatwa, jadi “minta pendapat” dari MUI lainnya untuk
“mengkaji” pemahaman LSBD HI.

Jam 18.44:
KD:
Surat itu akan pakai sebagai barang bukti, untuk
dibahas di khalayak ramai. Ini yang kita mau. Jadi
masyarakat akan melihat sempitnya pandangan MUI
Ciianjur. Tapi sebelumnya kita harus peringatkan dulu
mereka bahwa semua akan melihat yang sebenarnya .
Ini akan jadi barang bukti, bahwa MUI Cianjur sangat
sempit dalam memandang sebuah permasalahan.
Hanya karena hasutan seorang MJ maka mereka sudah
berani mengeluarkan rekomendasi seperti ini .
Kalau begitu ini akan langsung kita laporkan ke MUI
Pusat saja. MUI Cianjur sudah berani mengeluarkan
surat rekomendasi berdasarkan hasutan sepihak dari
orang yang dengki .
Kalau ke ulama cianjur llain sudah di konfirmasi ? Bisi
wae eta cumabuatan Pak Cecep saja
Soalnya kalau ini dibiarkan, akan terjadi perang antar
Ulama, yang satu mendukung kita dan yang satu
mendukung pihak yang masih primitif
Intinya n kita harus tanyakan kepada ulama cianjur
yang lain, mengapa membuat surat berdasarkan

KSB @ 5 Juni 13 Jam 12.39:
Infonya memang disampaikan Mbap waktu praktek di
Tebet hari Kamis kemarin.
Beliau-beliau kembali ke Planet Lemurian karena
misinya dinilai sudah selesai dan sudah ada generasi
baru yang diamanahi.
Sekilas yang saya tangkap mah gitu
K’ibay:
♏βãρ cerita di Rakul hari minggu, emang bener 3
pendekar LÉMURIAN telah diteleport melewati
wormhole atas perintah RHAMIDAAR.
Kejadiannya sebelum 21 des 2012.
Hal ini dilakukan karena sudah ada GRAZDAVODA
untuk menyelesaikan masalah2 di ARDH GRUMMA.
Piramid peninggalannya sekarang di gerakkan oleh
mesin seperi 2 piramid sebelumnya.

3. Somasi Hikmatul Iman Watch
1. Kalau mau, DZA bisa membunuh HIW.
Tapi, DZA mengambil cara Islami.
2. Ketua MUI Kab Cianjur, Ajengan
Lim, perlu dikasihani. Tidak tahu
informasi. Wajar mudah terhasut.

17 Juni 20121
Jam 15.26
1 Jika melihat kronologi waktu sebelum dan setelah
teks ini, ada kesalahan teks dari Dedi Misbah,
pengumpul catatan ini. Seharusnya ditulis 17 Juni 2013.
Halaman 1

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

Mbu:
Dari bud 1 dan k’dodi widyatama.
http://
negeritimur.com/2013/06/somasi-terbuka-oai-kuasahukum-hikmatul-iman-watch/
Ass.wr.wb.
Kang/Teh, punteun ada info. Mereka menyebarkan
Tembusan surat Somasi Terbuka (melalui fax) thd HI
yg ditujukan ke pimpinan instansi2 yg ada ranting HI /
berkaitan. Kaleureusan abdi di Widyatama.

Apa yg MJ lakukan secara psikologi perang adalah
cerminan ketakutan dan kepanikan. Jadi serangannya
semrawoood. Hehehehe
Info yg saya dapatkan mengenai keseharian ini orang
juga mengindikasikan bahwa ni orang emang panik,
boneka dan sengaja diumpankan.
Apa yg mereka lakukan ini juga memperlihatkan
mereka sebenarnya berpikir ratusan kali untuk
konfrontasi langsung dgn kita.

Sederhanannya kan bisa dilihat lah, mereka pakai
tangan organisasi lain, bergerak dibalik komputer
@dedi: saur mbap anak anak cianjurnya kasih tau aja ... etc lah. Kalo emang kita sebagaimana yg dituduhkan
Siap standby aja dimana
kenapa kita gak di ahmadiyahin juga?
Htr nhn.

KDM:

Artinya ada something disini. Kan?

Muhun Mbu.

Yang perlu kita waspadai sekarang adalah bukan MJ
ata PA, tetapi pernahkah kita berpikir dan mencoba
menganalisa siapa dibalik MJ dan PA ini.

Bade dikoordinasikeun ayeuna
K’Jody:

Berpikir dan menganalisa nya maksud saya bukan
Pikasebeleun pisan nya MJ teh...keuheul macana oge
tebak-tebakan, tapi perlu ditelusuri.
ti kamari2 bikin ulah...kenapa ngga dituntut balik aja
Kang utk sekedar memberi pelajaran...toh tuntutan bisa Jam 23.56
ditarik lagi kl pelajaran ini bisa membuatnya sadar
KD:
KSB:
Kasarnya mah begini...kalau Akang mau memusnahkan
Dia emang berusaha membentuk opini jadi martir kang mereka mah gampang saja, tinggal “paehan” wae satu
Jod.
persatu dengan cara cantik, misalnya “kecelakaan” atau
“serangan jantung” atau yang lainnya n dan banyak cara
Kalau kita serang balik dalam bentuk apapun pasti
lagi. Tapi apakkah itu islami ? Justru kitalah yang harus
mereka jadikan bahan buat membentuk opini sebagai
memberikan contoh menjalankan Islam itu dengan baik
pihak yang dizholimi.
dan benar. Sama ketika. Rasulullah SAW dilempari,
Jadi mendingan diabaikan.
dan beliau bersabar, malah melarang Malaikat untuk
memusnahkan mereka. Kalau di jitak itu yang mereka
KG:
mau, mereka akan menjadi seolah-olah pihak yang
Ya abaikan saja, secara hukum dia lemah kok. Toh
teraniaya, nanti mereka teriak-teriak bahwa kita brutal
manfaatnya banyak kok dari apa dilakukannya.
dan kejam. Makanya kita akan menggunakan langkah
Diantaranya promosi HI dan yg berrgabung nantinya
Islami.
adalah orang-orang bisa memakai otaknya.
Dan gak apa-apa kita jadi bertabayyun ke pihak-pihak 18 Juni 2013 Jam 09.45
yg MJ coba pengaruhi satu persatu, karena jika kita bisa
K’ichal:
memainkan moment tsb dgn cantik justru dukungan
http://m.hukumonline.com/berita/baca/
dan simpati yg akan kita dapatkan.
lt4f9fc2494745f/gara-gara-rilis--advokat-dijatuhi-sanksi
Besok ke cianjur kan salah satu nya tuh, disana ketemu
Menurut berita diatas, advokat tdk boleh
tokoh tokoh MUI .. Misinya kan bukan menunjukkan
mempublikasikan somasi, itu sama saja mengajak
bahwa kita benar, tapi memperlihatkan bahwa yg
masyarakat menghukum rame-rame tanpa proses
dituduhkan tsb tidak benar. Yang kita butuhkan saat
hukum
ini kan bukan ‘menyatakan’ bahwa yg dituduhkan
tsb salah tetapi yg kita butuh lakukan saat ini adalah
Dan ini bisa dilaporkan ke Majelis Kehormatan Dewan
‘memperlihatkan’ bahwa tuduhan tsb tidak benar.
Kehormatan Daerah DKI Jakarta Perhimpunan
‘Menyatakan’ dan ‘memperlihatkan’ ini berbeda dampak Advokat Indonesia (PERADI)
psikologisnya. Itulah makanya KD meminta kita untuk
lebih aktif lagi dimasyarakat membantu mereka dgn apa Mbu Jam 11.04:
yg kita pelajari di LSBD.
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Ustad elim sudah mengklarifikasi bahwa ini tidak ada
6 Juni 2013 Jam 08.25
masalah ... Tinggal disebarkan saja ... Dokumentasi dan
KD:
rekaman lengkap
Punten pang copas keun ayat tentang isra dan mi’raj.

KD Jam 13.11:
Ħεύ￼

Һҽυ bodor pisan nya....

Urang bahas

KDM:
Berkas yang ada di Ustadz ‘lim kita bawa sebagai
Quran Surah Al Israa’ (17) Ayat: 1
barang bukti. Sebetulnya MJ bisa kena pasal berlapis,
Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hambatapi kita tidak akan meniru cara dia. Ternyata Ustadz
Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke
‘Lim memang karunya oge, SMS an wae bisa, nelepon
Masjidil Aqsa yang telah Kami berkahi sekelilingnya
oge meni kudu disambungkeun heula. Jadi para Ustadz
agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari
di Cianjur bener-benerjauh ti informasi, wajar kalau
tanda-tanda Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha
mudah terhasut.
Mendengar lagi Maha Melihat.
Rekaman mah lengkap. 1080P. Bisa dibuat layar lebar.
Quran Surah An Najm (53) Ayat: 13-18

4. Isra dan Mi’raj
1. Masjidil Aqsa masih dipergunakan oleh
UFO untuk melompat ke sebuah tempat,
yang menjadi transit lontaran probe.
2. Israel ingin menguasai masjidil Aqsa,
karena mereka tahu bahwa di bawah
mesjid itu ada dorphall khusus untuk
melontar.
3. Di masjidil haram ada Barqha (Ba’kah
menurut bahasa Al-Qur’an(yang juga
salah satu tempat untuk melontar
juga. Tapi mengapa Rasulullah SAW
dilontarkan ke Masjidil Aqsa dulu?
4. Karena sebelum dilontarkan secara
vertikal, dibiasakan dulu dengan
kecepatan secara Horizontal. Makanya
Isra dan Mi’raj itu waktunya berbeda.
Di ayat lain disebutkan pada “waktu
yang lain” soal Sidrathul muntaha.
5. Siapa itu Jibril?
6. Bangsa Lemurian menyebut Sidrathul
Muntaha itu dengan sebutan ZADRAMUNHA
yang berarti “Sambungan pelontar”.
7. Sebetulnya Rasulullah SAW sudah
memiliki implan PRAGLAXIRTA untuk
teleport, tapi tetap harus dibiasakan
dulu dan diaktifasi. Caranya dengan
lompatan horizontal dari Masjidil
Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah lulus
lompatan horizontal, barulah ke
lompatan vertikal.
8. Mengapa dikatakan soal Surga? Apakah
itu surga tempat nanti kita setelah
di hisab? Sebetulnya pengertian
Surga itu adalah ZUGA kalau dalam
bahasa Lemurian, yang berarti “Suka”.
Segala macam kesenangan dan rasa suka
cita ada disana. Di tempat transit
tersebut memang ada tempat yang
diistilahkan ZUGA untuk rehat dan
sangat menyenangkan.
9. Apakah bertemu dengan Allah SWT itu
di ZADRAMUNHA atau Sidrathul Muntaha?

ٰىَرْخُأ ًةَلْزَن ُهاَءَر ْدَقَلَو
Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu
pada waktu yang lain,
ٰىَهَتنُمْلٱ ِةَرْدِس َدنِع
di Sidratil Muntaha.
ٰٓىَوْأَمْلٱ ُةَّنَج اَهَدنِع
Di dekatnya ada surga tempat tinggal,
ٰىَشْغَي اَم َةَرْدِّسلٱ ىَشْغَي ْذِإ
ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang
meliputinya.
ٰىَغَط اَمَو ُرَصَبْلٱ َغاَز اَم
Penglihatannya tidak berpaling dari yang dilihatnya
itu dan tidak melampauinya.
ِهِّبَر ِتَٰياَء ْنِم ٰىَأَر ْدَقَل
ٰٓىَرْبُكْلٱ
Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tandatanda Tuhannya yang paling besar.

KD @ 11.37:
Apa yang ada di Masjidil Aqsa sehingga sampai Allah
SWT mengatakan diberkahi sekelilingnya ? Apa yang
ada di sekelilingnya sampai bisa mellontarkan buraq ke
dimensi sidrathul muntaha ? Apa itu Sidrathul muntaha
? Kenapa sampai bersinar seperti itu ? Apakah itu
tempatnya Allah SWT ? Kalau Allah SWT itu Tuhan,
mengapa masih butuh tempat ?

@13.48:
Sebetulnya masjidil Aqsa itu masih dipergunakan oleh
UFO untuk melompat ke sebuah tempat, yang menjadi
transit lontaran probe. Ada video yang memperlihatkan
probe melontar ke atas dengan ancang-ancang di atas
masjidil aqsa. Diberkahi itu seharusnya kita selidiki
sampai dalam, makanya kenapa Israel begitu keukeuh
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ingin menguasai masjidil Aqsa, karena mereka sudah
tahu, bahwa dibawah mesjid itu ada dorphall khusus
untuk melontar, kalau di masjidil haram ada Barqha
atau kalau menurut bahasa Al-Qur’an mah Ba’kah,
yang merupakan baitullah, atau salah satu tempat
untuk melontar juga. Tapi mengapa Rasulullah SAW
dilontarkan ke Masjidil Aqsa dulu ? Karena sebelum
Verrtikal, dibiasakan dulu dengan kecepatan secara
Horizontal. Makanya ada Isra dan Mi’raj itu kalau di
Al-Qur’an waktunya berbeda. Makanya di ayat lain
disebutkan pada “waktu yang lain” soal Sidrathul
muntaha itu, dan apa atau siapa itu Jibril ?. Bangsa.
Lemurian menyebut Sidrathul Muntaha itu dengan
sebutan ZADRAMUNHA yang berarti “Sambungan
pelontar”. Sebetulnya Rasulullah SAW sudah memiliki
yang namanya. PRAGLAXIRTA, itu adalah semacam
implan untuk teleport, tapi tetap harus dibiasakan
dulu dan harus diaktifasi. Caranya adalah dengan
lompatan horizontal, dari Masjidil Haram ke Masjidil
Aqsa. Setelah lulus di lompatan horizontal, barulah
ke lompatan vertikal, dimana segala sesuatu menjadi
paradox. Lalu mengapa dikatakan soal Surga ? Apakah
itu surga tempat nanti kita setelah di hisab ? Sebetulnya
pengertian Surga itu adalah ZUGA kalau dalam bahasa
Lemurian, yang berarti “Suka”. Jadi segala macam
kesenangan dan rasa suka cita ada disana. Di tempat
transit tersebut memang ada tempat yang diistilahkan
ZUGA untuk rehat dan sangat menyenangkan. Apakah
bertemu dengan Allah SWT itu di ZADRAMUNHA
atau Sidrathul Muntaha ?

2. Manusia akan hancur dan tersisa
Bhallamin dan bangsanya saja.
3. Bhallamin sudah siapkan bahtera ke
Mars untuk 1000 orang.
4. Bahteranya macet. Kiamat tidak jadi.
5. Mars sebetulnya punya atmosfir dan
air. Manusia bisa hidup di sana.

27 Juni 2013 Jam 18.30
KD:
Population control, tadina mah si Bhallamin teh
berharap pas 21 Desember 2012 kajadian kiamat,
Flare matahari sampai ke Ardh Grumma, populasi
diharapkan waktu itu habis dan dia selamat dengan
segelintir bangsa nya. Ari pek teh, bahtera na nge Jam
alias teu daekeun jalan, padahal dia sudah kumpulkan
semua ahli dari seluruh dunia. Masalahnya di Clustonit,
atau menurut mereka ellement 115, kekurangan tenaga
buat pesawat sebesar yang mereka mau pakai. Mulai
mereka panik, sedangkan yang berfungsi hanya untuk
maksimal 3 orang. Ħεύ￼ Һҽυ jadi waktu kiamat
dibuat nggak jadi, Bhallamin sangat bersyukur juga.
Tapi angger we ngamusuhan.

KDM @ 18.34:
@Mbap: bahtera yang disiapkan BHALLAMIN sebesar
/ seukuran apa?

KD @ 18.48:

Paling cukup buat 1000 orang padat, lesehan,
rencananya mau memanfaatkan tempat transit di Mars
@ 16.35
sampai sekitar 100 tahun an. Informasi tentang Mars
Di Masjidil Haram mah tos teu aya ayeuna mah, tapi di sengaja didistorsikan biar oraang menyangkan bahwa
Masjidil Aqsa masih ada. Itu Barqha jenis GRADHA,
Mars itu merah dan tidak ada Atmosfir. Padahal di
jadi tidak membentuk cincin, tapi membentuk pegas
Mars ada atmosfir dan ada air. Jadi mmanusia bumi bisa
energy. Menggunakannya harus memakai Probe
hidup asal ada sedikit penyesuaian asupan oksigen.
khusus untuk satu awak saja, tidak bisa rame-rame.
Makanya oleh KHRIED1 dibiarkan saja disana, karena Tapi pesawat itu ke Mars cuma butuh waktu 1-2 Jam
saja, rencananya mau mendarat di the face, yang
yang memiliki Probe hanya pasukan ETHEPHAKA.
sebetulnya itu ada ruangan dan rongga dengan fasilitas
Biasanya tiap tahun suka ada test drive. ZERVO tidak
punya probe ini. Begitu ngototnya kaum BHALLAMIN kehidupan yang cukup. Tinggal dihidupkan saja.
untuk menguasai Dorphall GARDHA ini agar bisa
Pesawat itu jatuhan agak utuh milik Zervo, dan masih
mempelajari teknologi Dorphall lalu cita-citanya dia
bisa diperbaiki
hidupkan semua BARQHA yang pecahannya sudah dia
kumpulkan, dan yang masih utuh dari Sun Temple atau
6. Ilmu Prediksi Lemuria
Piramida RHA mau dia aktifkan. Nanti kalau sudah
1. Bangsa Lemurian bisa memprediksi
aktif, itu jadi jalan kaum ZERVO memasuki ARDH
kapan jatuhnya sehelai daun.
GRUMMA.
Semua ada lawan, kita juga ada lawan.

5. Kiamat
1. Bhallamin berharap bumi kiamat pada
21 Desember 2012.

1 Nabi Khidir.
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28 Juni 2013 Jam 03.59
KG:
FYI:

GOLD pagi ini dipenutupan market New York turun
sampai 1196.77$/Troy. Welcome 1000$/Troy deh.
Hahahahahahaha
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Ilmu memprediksi lemuria emang dahsyat
wkwkwkwkwkwkwkw

Gak akan bangkrut KW karena biaya 1 troy sekitar 300$
saja hehehe

Disarankan JANGAN DULU beli emas batangan...
Hihihihi

K’ichal:

Huahahaha tunggu tanda aja, hehehe ntar mbab juga
ngasih tahu kok kapan disaranin mulai beli emas
batangannya

KDM Jam 05.58:

Punten KG, penyebab turunnya LM ini krn apa ya ?
KG:
Persisnya gak tahu sih, cuman ada indikasi amerika,
eropa dan jepang melepas emas mereka untuk menarik
mata uang mereka. Itulah yg menyebabkan saat emas
turun kenapa usd, euro dan jpy menguat.

@KG: punten, ilmu memprediksi LÉMURIA ini apakah
Skenarionya kelihatan kok, emas dinaikkan dulu
ilmu yang “berdiri sendiri” ataukah “didukung” oleh
lalu dijatuhkan untuk kembali mereka beli nantinya
ilmu2 atau data2 pendukung lainnya?
hehehehe jadi deh mereka tetap penguasa ekonomi.
KG:
Tujuan mereka tetap menguasai dunia. Gambarannya
@KDM, saya belum tahu persisnya. Hanya dulu saat
gini.
ngumpul di rumah K’Yoli, mbab pernah menguraikan
Saat emas kemaren mahal negara banyak yg amburadul,
sepintas bagaimana cara kerja ilmu memprediksi
sekarang emas diturunkan, negara negara makin
bangsa LEMURIA.
amburadul. Sementara mata uang mereka menguat.
Nah, clue dari mbab saat itu saya coba juga aplikasikan
Saat emas nanti turun banget. Mata uang mereka kan
saat ini dalam menganalisa.
kuat nah saat itu mereka sangat mudah membeli emas
Data atau informasi jelas perlu banget KDM. Hanya
yang murah.
seninya ada dibagaimana mengkombinasikan data atau
Saat emas mereka kan naik tuh harga emas. Dan negara
informasi tsb untuk menghasilkan sebuah kesimpulan.
negara yg amburadul tadi makin amburadul. 3 kali
Secara detail mbab belum mengajarkan detail
amburadul lah.
bagaimananya lah, hanya dari clue-clue yg beliau
Setelah emas mereka kuasai kembali, barulah satu mata
sampaikan seharusnya sudah bisa kita gunakan untuk
uang standard dunia diluncurkan. Hasilnya mereka
mengembangkannya. Hehehehe
tetap diatas.
KDM:
KW:
@KG: betul Kang, saat di rumah KY, klo ga salah
Tuk mencegahnya gmn KG?
contohnya Bangsa LÉMURIAN bisa memprediksi
KG:
kapan sehelai daun jatuh dari pohon.
Namun saya saat itu gak ngeuh dan belum bisa mengaplikasikan clue2 ilmu ini dari Mbap X_X

@KW, untuk mencegahnya gampang banget...

*1% mode OON*:D

Lepas ketergantungan dari negara vasing selesai.

K’ichal:
@KG: Ilmu memprediksi bangsa Lemuria ini harus
mempunyai kemampuan/TD 40% kang ?

Caranya MANDIRI semuanya. Cukupi pangan aja dulu.
Mau emas setinggi langit serendah apapun gak ada
pengaruhnya kalau kita mandiri.

KG:

Itulah sebabnya kenapa negara asia, amerika latin,
afrika selalu dibuat ketergantungan.

@K’Ichal, wah gak harus deh kayaknya. Lupakan saja
soal kemampuan itu, nanti takutnya melemahkan
kreatifitas dan minat kita untuk terus belajar.

Pupuk sengaja dikenalin karena merteka tahu dalam
jangka 20 th itu akan merusak tanah. Teknologi etc lah.
Ini skenario jangka panjang.

KG @08.09:
FYI:
Pagi ini gold turun lagi sampai 1180.33$/Troy
KW:
Hahaha perusahaan mineral pada bangkrut dunks KG
KG:

** Jun 29 Sat 12:10 **
DRENTAGA ( Dicky Zainal ): Ulah aya dua chat.
Cara Bhallamin mengendalikan harga Logam Mulia
adalah dengan: 1. Dia menyimpan persediaan 4 kali
dari yang beredar di pasar. 2. Menggunakan seolaholah persediaan Logam Mulia di Fort Knox, padahal
itu cuma decoy atau pancingan saja. 3. Menggali dari
Indonesia Logam Mulia untuk ditumpuk di beberapa
tempat yang dirahasiakan. Kalau ingin menurunkan
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harga Logam Mulia, tinggal di bombardir saja pasar
dengan Logam Mulia yang berlebihan, jadi harga
turun drastis. Beri masyarakat kemudahan beli Emas
di seluruh dunia ,lalu dia jual dengan harga di bawah
pasar.
** Jun 29 Sat 12:10 **
DRENTAGA ( Dicky Zainal ): Sebetulnya logam mulia
itu beredar sangat banyak sekarang

2 Juli 2013 Jam 09.38
KD:
Ternyat...sihoreng...geuningan...surat somasi balik
anu mesti na tanggal 14 Juni tos dibagikeun ka
unggal instansi anu aya HI na, TEU DIBAGIKEUN
ku pengurus, diantep wae jeung disimpen. Atuh anu
ngagororeng urang teh beuki seuseurian ningali kieu.
🎣Ħεύ￼ 🎻🎻Һҽυ🎣
Lamun kitu mah ...sawios atuh ku Akang wee...punten
ka pengurus, surat anu kedah dibagikeun na ka Aang
wae. Dinten ieu sawios teu ka Jakarta, khusus bade
ngabagikeun surat.
Ti tanggal 18 Juni sanes 14 Juni ketang 🎣Ħεύ￼ 🎻🎻Һҽυ🎣 
lumayan lah sabarahaa belas dinten tah dianggurkeun

@group LAG 2 Juli 2013 Jam 13.34
KD:
Ini di munjul, anomali magnetiknya juga kuat sekali,
kita coba pakai kompas. Arah menjadi berubah.
(Ada foto)

teknologi yang berbeda dan lebih canggih. Tugas
mereka di dalam menjaga DORPHALL di seluruh
dunia, telah selesai. Sesuai perjanjian, dengan di
reparasi nya Matahari ( RHA ) oleh ETHEPHAKA dan
di reparasi nya semua DORPHALL di seluruh dunia
dengan memanfaatkan momentum benturan transisi
energy ORIGOM ketika di Bali. Maka tugas ketiga
orang itu, termasuk ARKHYTIREMA juga sudah
berakhir. Hanya mengapa ARKHYTIREMA masih ada
di ARDH GRUMMA ? Itu karena secara ALTHURA
( Berbicara dengan otak terdalam ) pada koordinator
kaum LEMURIAN yaitu RHAMIDAR, beliau meminta
untuk tidak dipindahkan dulu. Sang Koordinator tidak
bertanya lebih lanjut, dan langsung meluluskannya.
ARKHYTIREMA juga tidak mengatakan apapun pada
siapapun. Sesuai perjanjian, energy ORIGOM akan
dibagikan untuk mereparasi seluruh DORPHALL
di seluruh ARDH GRUMMA, dan dibagikan pada
manusia yang ada di sekitar “penyalur”, sebagai
kompensasi nya, “penyalur” tidak boleh menjadi
“pengumpul” yang sebetulnya energy ORIGOM itu
kalau dimanfaatkan sendiri oleh “pengumpul”, maka dia
akan “bermutasi” ke tingkat lanjut. Tapi untuk kebaikan
seluruh Planet, jalan ini harus ditempuh, dan sesuai
perjanjian juga, maka umat manusia harus mampu
bersatu untuk memelihara Planet ini. Jadi, tugas kita
sangat berat. Planet ini seharusnya sudah hancur,
berikut tata surya, karena RHA juga sudah sangat
uzur, tapi ketika di reparasi, kita akan hidup dengan
konsekuensi penuh, yaitu MEMELIHARA.

KD Jam 16.46

ARDH GRUMMA adalah untuk kaum 2,5%, bukan
Itu baru permukaan, ke bawah masih jauh dalam sekali. untuk kaum yang lebih tinggi, karena semua sudah
Tapi batuan dan menhir sudah di rusak. Disana ada
disediakan untuk mereka yang berkemampuan 2,5% ke
empat sampai lima piramida, satu kompleks.
bawah. Kaum yang diatas itu tidak boleh banyak dan
Nanti kita kesana. Jangan lupa bawa kompas magnetik harus jadi pembimbing yang baik, tanpa harus banyak
demonstrasi .
Kalau dilihat dari geografisnya, semua jadi masuk akal.
Nanti dijelaskan disana saja.
12 Juli 2013 Jam 14.31

7. Tiga Pendekar Lemurian
1. Pertengahan 2012, tiga orang
Lemurian pembina dunia (GLABHINNARA,
GHRIBADAR, dan RHINGGAMANA) dibawa
kembali ke Planet Lemurian dalam
kondisi masih hibernasi.
2. ARKHYTIREMA masih ada di bumi.

5 Juli 2013 Jam 12.15
KD:
Pada pertangahan 2012, tiga orang penting dari kaum
Lemurian yang membina Dunia di bawa kembali ke
Planet Lemurian dalam kondisi masih Hibernate.
Mereka ditarik secara langsung dengan arah koordinat
yang tepat. Ini tidak membutuhkan Barqha, karena
Halaman 6

KD:
Metoda pemurnian tubuh bernama KALVASERGA atau
di dalam Bahasa Lemurian berarti “pemurnian tubuh”
untuk anti NAPZA dan miras.
19 Juli 2013

K’Ilham Jam 09.46:
Obrolan di Pulas Jumat 20-07-13:
Saya: kekuatan Rha kalau di bandingkan sama manusia
100% bagaimana kang?
KD: Rha yg kapan? Yg sekarang? Atau yg Ori?
Saya: Kalau Rha sekarang dibanding dulu bagaimana
kang ?
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KD: yg sekarang cuman 50% dr yg Ori.
Saya: kalau dibanding sama yg Ori bagaimana kang?
KD: 1Rha ÷ 800rb-an manusia100%,
Tp kalo yg 100%nya bisa grigandoor dgn Menyerap
Zalzoli menjadi Ribuan x Ultraman (gedenya), 1orang
100% aja cukup u menghancurkan Rha

8. Piramida Mesir
1. Piramida Mesir bukan kuburan.
2. Aslinya hanggar pesawat UFO.
3. Raja Mesir kuno dikubur di sana,
berharap mereka akan dikloning dan
pikirannya dipindahkan ke jasad baru
oleh Bangsa Alien Mosram.

Muhammad SAW yang menyempurnakan semua kitab
sebelumnya dan semua ajaran menjadi sebuah ajaran
lengkap dan kuat. Sekarang menjadi mentah lagi .
Apakah yang terjadi ? Coba lihat urutan 25 Nabi, tolong
di posting disini...
Nanti kita bahas.
KDM:
1. Adam AS.
2. Idris AS.
3. Nuh AS.
4. Hud AS.
5. Soleh AS.

KD @Group WhatsApp:

6. Ibrahim AS.

Kebanyakan orang berpikir bahwa Piramida itu adalah
kuburan seperti di Mesir, termasuk para pemilik gelar
sarjana. Padahal piramida itu adalah bentuk bangunan.
Selama ini kita men-definisi-kan piramida itu adalah
bentuk bangunan, bukan kuburan seperti di Mesir. Di
Mesir juga tadinya itu adalah hanggar pesawat, tapi
oleh raja-raja mesir kuno dijadikan kuburan, karena
berharap di bawa oleh bangsa Mosram1 untuk di
cloning dan memory dipindahkan ke jasad baru. Tapi
malah pada dicuekin oleh para Dewa mereka .

7. Luth AS.

9. Bhallamin, Pengacau Ajaran
Nabi
1. Ajaran setiap nabi akhirnya akan
mentah terus, termasuk Nabi Muhammad.
2. Ada pengacau, yaitu ZERVO.
3. BHALLAMIN adalah Nabi ZERVO.
4. Sejarah antara Nabi Adam dan Idris
dihilangkan agar manusia mengira masa
lalu itu primitif.
5. LEMURIA adalah pusat teknologi
di masa lalu. Sengaja sejarahnya
dihilangkan.
6.

KD Jam 11.59:
Coba terpikirkan tidak, mengapa antar Nabi satu yang
mengajarkan agama, lalu muncul Nabi lagi yang baru
seolah-olah semua pelajaran dari Nabi yang lama
jadi mentah lagi, atau pelajaran Nabi sebelumnya
menjadi mentah, lalu muncul lagi Nabi baru ? Mengapa
Nabi yang mengajarkan Zabur, seolah-olah menjadi
mentah lagi seteelah berjalan sekian zaman, lalu harus
dimunculkan kitab baru lagi bernama Taurat, mentah
lagi selama beberapa zaman, lalu muncul lagi Injil
yang dibawa Nabi baru. Kemudian muncul Nabi-Nabi
tanpa membawa kitab, hanya menyempurnakan dalam
ajaran. kemudian semuanya mentah lagi, lalu muncul
1 Salah satu dari empat bangsa alien yang utama.

8. Ismail AS.
9. Ishak AS.
10. Yakub AS.
11. Yusuf AS.
12. Ayub AS.
13. Sueb AS.
14. Musa AS.
15. Harun AS.
16. Zulkifli AS.
17. Daud AS.
18. Sulaiman AS.
19. Ilyas AS.
20. Ilyasa AS.
21. Yunus AS.
22. Zakaria AS.
23. Yahya AS.
24. Isa AS.
25. Muhammad SAW.
KD:
Coba lihat dan pelajari, kenapa dari Nabi ke Nabi ajaran
menjadi mentah lagi ?
Pasti ada pengacau nya

24 Juli 2013 Jam 12.17
KD:
Ħεύ￼ Һҽυ Allah. SWT akan menghlangkan
virus dari “kaum pembuat penyeleweng” dengan cara
penyelarasan akselerasi dengan Sang Maha Pencipta.
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Kalau akselerasi Tubuh, Jiwa dan Ruh sudah se
frekwensi dengan Rabb, maka virus itu akan hancur
secara otomatiss. Cara berakselerasi adalah “Dengan
Nama Allah”, semuanya harus dengan dasar itu, berarti
dasarnya adalah Pengendalian Nafs agar semua Nafs
itu dikembalikan pada sumbernya, nanti Sumber
itulah yang akan mengatur semuanya. Kasarnya, kita
tidak hidup untuk memanjakan kesenangan dan
keinginan, tapi semua untuk “sang pembuat”. Itu tahap
satu. Tahap dua, ABRASS memasukan kekuatan virus
dalam segala macam pujian. Pujian adalah sesuatu
yang sangat menyenangkan dan itu akan menaikan
nafs sampai di tingkat sangat tinggi. Kita paling senang
kalau dipuji, dan kalau sering dipuji, maka akan sangat
senang melihat keburukan orang lain dan membuat
orang lain terlihat rendah. NARCISME itu adalah
salah satu produk ABRASS juga. Ketika manusia sudah
mengagumi diri sendiri secara berlebihan, maka dia
paling tersinggung kalau di kritik, apalagi kalau di
hujat. Makanya pujian itu hanya untuk Sang Pencipta,
karena sebetulnya: MANUSIA ITU PALING TIDAK
TAHAN PUJIAN. Mungkin mereka bisa tahan UJIAN,
tapi kalau PUJIAN itu adalah penyamaran dari. UJIAN
terkuat bagi Umat Manusia. Orang yang selalu dipuji
pasti jadi gampang stress, kelakuannya buruk, EGO nya
jadi sangat besar. Dua dulu. Sok dibahas.

24 Juli 2013 Jam 18.30
KD:
Ħεύ￼ Һҽυ kesalahan fatal manusia adalah
tidak pernah mau melibatkan “diri” berarti secara
keseluruhan, dengan penciptanya. Lebih banyak
senang membahasnya sebagai teori saja. Seolah-olah
membahas cerita dewa-dewa, dan menceritakan
kehebatan mereka yang sudah bisa melalui itu, tanpa
ada usaha untuk mencoba. Sekali mencoba terus
tidak merasakan apa-apa, dianggap sudah gagal dan
menganggap tidak mungkin saya bisa. Padahal itu
fasilitas .
Jadi, manusia punya fasilitas untuk mengusir KLAD
dan semua virus ABRASS dengan cara semuanya
diberikan lagi pada Sang Pencipta. Meskipun dua
barang itu buatan manusia. Tos heula .

26 Juli 2013 Jam 11.47
KD:
DORPHALL membaik bukan berarti tidak akan
ada gempa. Gempa itu harus ada, karena manusia
yang menyebabkan gempa itu. Kalau menusia tidak
menambang dan merusak alam, maka DORPHALL
akan bekerja secara efektif untuk menjaga
keseimbangan alam. Dengan banyak alam dirusak
seperti ini juga DORPHALL masih bisa berfungsi
dengan baik. Kalau tidak ada DORPHALL mungkin
Halaman 8

sudah lama Planet Bumi ini pulau nya menyusut
banyak, dan permukaan air meningkat cepat.
Pengacau yang menyebabkan ajaran para Nabi menjadi
mentah lagi adalah ZERVO. BHALLAMIN sendiri
hanya sekedar Nabi ZERVO. Mereka tidak hanya
menjanjikan pada BHALLAMIN kehidupan abadi
dan menjadi kembali sangat muda, tapi memberikan
teknologi yang cukup dengan salah satu bernama cara
AFURAL atau penyusupan pada anak yang memiliki
kelebihan. Jadi tidak langsung diterima oleh dia.
Penyusupan ini ketika anak Indigo itu berusia Balita.
Karena pituitary nya aktif, ZERVO bisa mengirim
potongan teknologi dan blueprint tanpa disadari oleh
anak tersebut. Nanti akan dikirim dalam waktu yang
berbeda, seolah-olah itu adalah Manuskrip ramalan,
padahal itu adalah kiriman dari ZERVO melalui agen
antar waktu nya. Misalnya, hari ini lahir seorang
anak bernama ALUNG di China dan dia punya
kemampuan untuk berbicara ratusan bahasa termasuk
bahasa binatang, maka si agen antar waktu itu masuk
wormhole dan memberitahukan melalui sebuah
Manuskrip ramalan yang diberikan pada para pemuka
agama waktu itu berikut tanda tubuh yang ada di anak
juga waktu lahirnya yang bertepatan dengan sebuah
kejadian.
Para pemuka agama di seluruh dunia ada yang sadar
atau tidak sadar biasanya menjadi alat kekuasaan. Kalau
yang tidak menjadi alat kekuasaan, dia akan ditindas
dan dikucilkan, dengan cara dijelek-jelekkan. Itu cara
yang memang sudah sejak lama ada, sejak zaman Nabi
pertama. Penghilangan sejarah dan alur kejadian antara
Adam sampai Nabi yang di daftar nomer dua, itu juga
adalah rekayasa agar manusia bisa mulai sejarahnya
dengan pengetahuan bahwa masa lalu itu primitif.
LEMURIA adalah pusat berbagai macam peninggalan
berbagai macam teknologi pada masa lalu, makanya
segala peninggalan itu dihancurkan, agar tidak ada
bukti kalau masa lalu itu modern dan sangat canggih.
BHALLAMIN mengerahkan pasukan bersenjata
melalui berbagai macam Negara untuk mengambil
semua Artefak dan dikumpulkan di sebuah gudang
di sebuah pulau. Disana ada 12 Gudang, dan masingmasing Gudang menyimpan ribuan artefak campuran,
antara peninggalan masa lalu dan peninggalan Alien
ZERVO yang dikamuflasekan sebagai Azimat. Pulau
itu tenggelam dan menyebabkan banjir sangat besar
pada masa NUH AS. Sekarang BHALLAMIN membuat
gudang ke 13. Isi nya semua artefak yang sebetulnya
nanotech peninggalan leluhur dan Alien juga. Tos
heula. Juma’ahan na tos beres.

10. Ramadhan
1. DZA mendeteksi Lailatul Qadr Ramadhan
1434 H.
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2. DZA menginstruksikan untuk merasakan
hawa panas agar bisa menyerap energi.
3. DORPHALL sudah bagus dan mempengaruhi
energi Lailatul Qadr di bumi.
4. Energi Metafisika HI (dulu disebut
Tenaga Ghaib), Energi LAGRA (dari
acara ORIGOM), dan Energi Jabal
Nur (bekas latihan Rasulullah saw)
direkatkan oleh Lailatul Qadar.

LAGRA diibaratkan tiang dan energi JABAL NUR
diibaratkan sebagai pondasi. Nah, apakah energi
ARKHYDARR ini termasuk dalam rangkaian analogi
bangunan yang mbab pernah sampaikan ataukah
energi ARKHYDARR ini masuk ke dalam ras energi
tersendiri?

30 Juli 2013 Jam 14.17

27 Juli 2013 Jam 21.54

KD:

Téh Risti:

Tiang, Fondasi, Dinding, semuanya butuh semen, tah...
semen na teh ARKHYDAAR

Informasi dari mbab malam ini1 fluktuasi energi nya
sangat besar jadi kemungkinan besar puncaknya mulai
malam ini ... dan bisa sampai selasa pagi... Mangga
wilujeng:)

KD @ LÉMURIAN ARDH GRUMMA 22.14:
Malam ini ARKHYDARR2 sampai selasa pagi,
manfaatkanlah dengan baik

KD Jam 01.41:
Rasakan saja hawa panas. Nanti otomatis akan nyerap
kok
29 Juli 2013:
KG 04.16:
@Mbab, kenapa RAMADYA kali ini waktu
berlangsungnya ARKHYDARR lebih panjang dari
sebelum-sebelumnya?
KD 14.46:
Karena DORPHALL sekarang sudah bagus, jadi
mempengaruhi energy ARKHYDAAR yang sampai ke
Planet Bumi

30 Juli 2013 Jam 14.29
KDM:
Punten Mbap, ijin bertanya tentang ayat berikut ini:
QS Al Qadr (97) Ayat 4
اَهيِف ُحوُّرلٱَو ُةَكِئَٰٓلَمْلٱ ُلَّزَنَت
ٍرْمَأ ِّلُك نِّم مِهِّبَر ِنْذِإِب
“Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan ruhruh dengan izin Tuhannya dengan urusannya masingmasing”
--Bagaimanakah teknis malaikat dan ruh bisa “turun”
pada malam ARKHYDAAR ?

KD Jam 16.49:
Ke heula, terjemahkeun kata per kata na
KW:

Kl secara bahasa dari ayat sebelumnya mungkin
begini... LAILATUL QODRI KHAIRUN MIN ALFI
SYAHRIN TANAZZALUL MALAIKATU WARRUHU
FIIHAA... Posisi TANAZZALU itu isim (KHOBAR
KY @Bukber di Rakul:
MUBTADI), kata keterangan yg menjelaskan
ARKHYDARR itu adalah proses siklus alami. Dimana (menguatkan) KHAIRUN MIN ALFI SYAHRIN.
ZANUURA “menghentakkan” energinya.
TANAZZALU sendiri bermakna TARURUN, atau
Dengan adanya hentakan itu, proses gravitasi di seluruh SUATU PEKERJAAN berbentuk kata benda yg bekerja
tanpa ada suruhan, melainkan sesuatu krn fasilitas
alam dikalibrasi ulang. Kembali ke posisi idle.
yg sdh disediakan sehingga memudahkan TURUN.
Nah para malaikat itu memanfaatkan momen tsb untuk Sbb kl pake ANZALNA yg berarti menurunkan, ada
numpang menyebar ke seluruh alam raya.
keterlibatan Sang Maha Kawaza walaupun dng sistem
dan mekanisme yg sdh sunnatulloh alias alamiah.
KG:
TANAZZALU singkatnya turun ka dimensi bumi tanpa
@Mbab, pertanyaan selanjutnya tentang energi
bersusah payah, sbb sdh ada fasilitas nu memudahkan
matafisika yg sudah kami dapatkan, energi metafisika
malaikat n ruh2 “berkunjung” ke DIMENSI INI.
default HI kan diibaratkan sebagai dinding, energi
1 Tanggal 27 Juni 2013 bertepatan dengan tanggal 19
Ramadhan 1434. DZA meyakini bahwa lailatul qadr
adalah malam dengan fluktuasi energi sangat besar.
Editor mendengarnya langsung dari Dedi Misbah,
pengumpul mushaf KDZA, pada tahun 1997 semasa
SMA.
2 Istilah Lemurian untuk Lailatul Qadr.

31 Juli 2013 Jam 05.36
KDM:
Tadi malam saat di LÉMURIAN Prapanca, Mbap
sempat menyinggung sedikit ttg RUBH ini:
Dalam QS: QS Ali ‘imran (3) Ayat 169
Halaman 9

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

ىِف اوُلِتُق َنيِذَّلٱ َّنَبَسْحَت اَلَو
ٌءٓاَيْحَأ ْلَب اًتَٰوْمَأ ِهَّللٱ ِليِبَس
َنوُقَزْرُي ْمِهِّبَر َدنِع

luar biasa bagi kaum yang membuat umat sebagai
objek. Ketika para Nabi mulai membenahi umat, bukan
berarti di umat itu tidak ada agama. Ajaran yang ada di
umat waktu itu adalah ajarran para Nabi sebelumnya,
Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang
lalu dikacaukan oleh unsur kepentingan. Sejarah
gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu
selalu berulang, dan orang yang ingin membenahi
hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki
akan dianggap sesat seperti para Nabi yang hendak
QS Ali ‘imran (3) Ayat 170
membenahi ajaran sebelumnya. Ketika Rasulullah
mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia SAW mengenalkan Islam, bukan berarti orang-orang
Allah yang diberikan-Nya kepada mereka, dan mereka disana tidak beragama. Pertanyaannya, berapa lama
sebuah ajaran baik itu bisa berubah ? Apa yang bisa
bergirang hati terhadap orang-orang yang masih
merubah ? Ternyata jawabannya sangat mudah: Harta,
tinggal di belakang yang belum menyusul mereka,
bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan Tahta dan Wanita. Lihat sekarang yang dikejar oleh
banyak sekali para Penceramah. Bayaran mereka sangat
tidak mereka bersedih hati.
mahal kalau sudah sering di TV, setelah kaya raya
QS An Nisaa’ (4) Ayat 69
mulai masuk partai, lalu nambah istri dengan alasan
sunah. Ini yang menyebabkan orang seperti kita yang
Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul
(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang- selalu menyatakan bahwa tidak ada satu Nabi pun yang
meminta bayaran, itu bisa memiskinkan mereka, karena
orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu:
mereka tidak ada keahlian lain selain ceramah. Mereka
Nabi-nabi, para shiddiiqiin, orang-orang yang mati
juga akan terlihat buruk ketika berpolitik karena kita
syahid dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah
selalu bilang memakmurkan umat itu tidak perlu
teman yang sebaik-baiknya.
menjadi pejabat dan berpartai, langsung dengan niat
---Lillahita’ala. Mereka akan terlihat buruk juga dengan
semua yang kita contohkan karena kemana-mana
Lanjutan penjelasan Mbap:
bersama keluarga. Ini yang mereka takut, seperti semua
Nah, mengapa pada ayat di atas di katakan “mereka itu
kejadian yang dialami oleh para Nabi.
hidup” dan apa pula pengertian “di sisi Tuhannya”?
Rasulullah SAW dianggap sesat bahkan gila oleh
Karena ternyata di BARZKH itu terdapat beberapa
masyarakat Arab waktu itu, semua Nabi mengalami hal
level.
seperti itu. Pelintiran ajaran agama selalu terjadi setiap
Tergantung apakah ARWATHA tsb memproduksi
Zaman, manusia yang mau berpikir akan mengerti,
ZARKH atau WARKHA.
dan sekarang, semakin lama orang merapat pada kita
semakin banyak, ini benar-benar membuat mereka
ARWATHA pada BARZKH di level bawah tidak bisa
menjadi panik, seperti zaman para Nabi juga dahulu
menembus level di atasnya.
seperti itu, semakin lama yang merapat pada para Nabi
menjadi semakin banyak, dan rata-rata semua Nabi
11. MUI dan Para Penceramah
pasti bertentangan dengan kekuasaan, karena yang
1. DZA dan komunitas HI adalah ancaman
dilawannya pun kekuasaan yang ingin menyaingi Allah
luar biasa bagi kaum yang membuat
SWT. Bahkan sekarang MUI sudah menjadi Tuhan
umat sebagai objek.
karena berani mengeluarkan fatwa sesat, sedangkan di
2. Penceramah sekarang mau dibayar
dalam QS. An-Najm 30 “hanya Rabb yang mengetahui
mahal, setelah kaya raya masuk
siapa tersesat”. Mereka sudah berani mengambil hak
partai, lalu nambah istri dengan
Rabb, ini benar-benar luar biasa dan kita umat tidak
alasan sunnah.
berusaha membenahi.
3. Bahkan sekarang MUI sudah menjadi
Tuhan karena berani mengeluarkan
fatwa sesat, sedangkan di dalam
QS. An-Najm 30 “hanya Rabb yang
mengetahui siapa tersesat”. Mereka
sudah berani mengambil hak Rabb, ini
benar-benar luar biasa dan kita umat
tidak berusaha membenahi.

2 Juli 2013
KD:
Kenapa mereka begituu ngotot dengan mengatakan
kita sesat, karena orang-orang seperti kita itu ancaman
Halaman 10

Tapi keun wae lah, buktinya kita semakin hari semakin
kuat, bukan semakin lemah dengan adanya mereka.

2 Agustus 2013 Friday 12:18
Kita bahas sekarang soal “Setiap Jiwa” pasti merasakan
mati. Di Terjemahan Shahih International yang sudah
disepakati oleh seluruh dunia, diterjemahkan “setiap
Jiwa” bukan “tiap-tiap yang berjiwa”, karena artinya
sangat berbeda dari dua kalimat itu. Setiap Jiwa akan
merasakan mati itu maksudnya, berarti “tidak mati”,
karena pengertian “merasakan” bukan dalam artian

Mushaf KDZA GRAZDAVODA DRENTAGA — Bagian 3

“mengalami”. Seperti kita merasakan panas, bukan
berarti kita menjadi terbakar atau kepanasan. Ini adalah
masalah “rasa”, bukanlah keadaan yang sebenarnya.
Tapi kunaon ayeuna jadi robah kitu pengertian na ?

Kavling di Alam Barzah dan di Surga juga bertingkat2,
ada kavling elit, menengah dan bawah. Klo syuhada
itu ada di kavling elit krn akselerasi sel tubuhnya hebat
krn mereka mengorbankan jiwa dan raganya utk Allah
tanpa ada motivasi lain...ini contoh saja. Makanya jika
Bagi mereka yang mau berpikir, mereka akan menela’ah
pgn dapat kavling elit di Alam Barzah ato di Surga kudu
lebih jauh lagi. Yang mati itu ternyata jiwa dan itu hanya
beramal sholeh dg niat lillahi ta’ala. bener pan?
di masalah rasa, kenapa tidak dikatakan yang berbadan
akan merasakan mati ? Atau yang ber-RUH akan
22 Agustus 2013 Jam 17.22
merasakan mati ? Mangga dibahas, juma’ahan atosan
heula

K’Syamsu di WA PP HI:

7 Agustus Rabu 2013 Jam 15:01
DRENTAGA ( Dicky Zainal ):

Td pagi diawal obrolan ttg sw Anti-Chemtrails sy
konfirm ke KD via BBM Teh Risti. Copas, sbb:

08.05: Mbu, punten naros, ada batasan aktivasi software
Jiwa mah kumaha di download aplikasi ti manusia,
anti chemtrails sm sekian org ga? Skrg lg digencarin lg
lamun di download na jahat, jadi jahat, lamun bageur
SAC...
jadi bageur, pas dilahir keun mah anu aya ngan
operating system na wungkul alias DOS alias Dawuhan 17.07: Bebas saur mbap su...chemtrail mah
Olaheun Sarerea

30 Sept 2013 @Prapanca

12. Pahala
1. Pahala adalah akselerasi sel tubuh ke
tingkat yang sangat optimal karena
menjalankan syariat Allah secara baik
dan benar.
2. Contoh manusia dengan akselerasi
tubuhnya bagus karena menjalankan
syariat Allah adalah Rasulullah.
3. Akselerasi sel tubuh yg optimal akan
menentukan posisi kita di alam Barzah
dan akhirat (Surga).
4. Kavling di Alam Barzah dan di Surga
juga bertingkat-tingkat, ada kavling
elit, menengah, dan bawah. Syuhada
ada di kavling elit karena akselerasi
sel tubuhnya hebat sesudah mereka
mengorbankan jiwa dan raganya untuk
Allah tanpa ada motivasi lain.

8 Agustus 2013 Open House KD
Apa yg dimaksud pahala? pahala adalah akselerasi
sel tubuh ke tingkat yg sangat optimal krn kita
menjalankan syariat Allah secara baik dan benar.
Coba bayangkan org yg beriman itu tidak mengenal
stres, tidak khawatir dan tidak bersedih hati. Dg
kondisi seperti itu akselerasi sel tubuhnya naik dan
mempengaruhi banyak orang utk menjadi baik pula.
Coba bayangkan jika ada org yg berhati baik dan
berakhlak mulia seolah2 ada magnet yg mendorong
kita utk selalu dekat dg org itu dan ingin mencontoh
perbuatannya. Contoh subyek yg akselerasi tubuhnya
bagus krn menjalankan syariat Allah yah Rasulullah yg
gampangnya.

Air laut mengandung listrik. Jika diberi treatment
tertentu, bisa langsung menghasilkan listrik.

13. Air Mineral Kemasan
1. Mengandung fluoride yang buruk bagi
tubuh.

7 September 2013 Jam 09.22
Indonesia Dibodohkan Dengan Air Mineral |
Komunitas Pecinta Pengobatan Alami-----------------------http://klinikpengobatanalami.wordpress.
com/2013/09/07/indonesia-dibodohkan-dengan-airmineral/
KG:
Kita boleh saja mempercayainya, tapi minimal kita
memahami proses produksi air mineral itu seperti apa
dulu? Dan kita tahu dibagian proses mana si ‘fluoride’
ini dicampurkannya.
Jangan sampai seperti kejadian salah satu teman
yg menginformasikan ini ke saya dengan sangat
bersemangatnya, tapi ketika saya tanya dibagian proses
mana air ini dicampurkannya dia gak tahu. Kan konyol
banget lah terlihatnya.
KDM:
Petunjuk bahwa Aqua menggunakan fluoride pernah
di-iya-kan Mbap saat ada pasien yang bertanya di
Prapanca.
Berkaitan dg bagaimana cara memasukkan fluoride,
memang perlu dibahas lebih lanjut.

Akselerasi sel tubuh yg optimal akan menentukan posisi Sama seperti bagaimana teknis memasukkan bakteri
kita di alam Barzah dan akhirat (Surga).
Enterobacter Sacazakii ke dalam produk olahan susu
(cair dan bubuk).
Halaman 11

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

Mudah2an pembahasan ini bisa menambah ilmu baru
KSB:
Ini pernah pengalaman karena mereka pernah jadi
klien:D

Saya bilang ke PJS Dirjen PT KA kalau saya bisa
memberikan solusi berupa teknologi.
Dijawab: “Susah Kang..”
Dana di Dirjen PT KA Rp 6 T “dibagi2”

Air kemasan, mekanisme awal penjernihannya
menggunakan kimiawi penjernih.

Saat ini yg menembak polisi adalah pihak sipil, karena
mereka sudah muak pada polisi.

Yang memang dalam kadar tertentu bisa merusak
fungsi ginjal & hati.

Meditasi adalah harmonisasi.

Setelah dijernihkan supaya kotorannya mengendap,
difilter menggunakan beberapa tahapan filter.

Meditasi bukan berarti diam dalam posisi tertentu
sambil mengatur napas.

Filter terakhir menggunakan fluoride.

Meditasi bisa dilakukan sambil action atau beraktifitas
dalam keseharian.

Alasan mereka, fluoride bermanfaat bagi kesehatan +
bisa meningkatkan kualitas air minum kemasannya.

Cara mengatasi psikosomatis: buat pikiran agar selalu
senang dan jangan ada beban.

Info ini bukan rahasia.
Aqua selalu memamerkan sistem pemrosesan mereka
setiap ada kunjungan industri.

8 Sept 13 Jam 15.04
KD:
Waktu air disedot dari tanah atau dari mata air,
itu belum tentu bening, tapi biasanya harus di
endapkan dulu. Sewaktu proses penyimpanan air dan
pengendapan, itu biasanya menggunakan chlorine
dan fluoride. Proses ini biasanya disembunyikan,
yang dipamerkan biasanya yang sudah terlihat aman.
Maka kalau kita jeli dan cerdas, harus di teliti juga
penyimpanan air awal .

14. Tugas DZA
1. DZA bertugas mencegah revolusi fisik,
perang saudara.
2. DZA mengaku ke Dirjen PT KA bisa
memberi solusi teknologi.

11 Sept 2013 @Prapanca 12.05
KD:
Tugas saya adalah mencegah agar tidak terjadi revolusi
fisik, dalam arti tidak terjadi perang saudara.

16 Sept 2013 Jam 09.14
KG:
Tugas dari Tuhan itu bukanlah shalat, zakat, berbuat
baik, menjaga silaturahmi, berkata benar, amanah dan
lain sebagainya. Tetapi semua itu adalah hal-hal yang
memang akan dikerjakan manusia tanpa rasa keberatan
sedikitpun jika manusia tersebut meyakini bahwa
Tuhan itu ada dan dirinya adalah ciptaan Tuhan.

15. Gunung Padang
1. Ada konspirasi arkeologi di Gunung
Padang.
2. Gunung Padang dipenuhi parabola di
atasnya dan parabola raksasa di
dalamnya.
3. Di Vietnam ada huruf Lemurian
dan lambang Barqha (portal antar
dimensi).
4. Piramida Sadahurip memiliki daya
sedot energi luar biasa.
5. Kalau MAKRHA di Masjidil Haram
memberi energi, piramida Sadahurip
sebaliknya, menyedot energi.

27 Sept 2013 Jam 17.16
Bang Aa1:

Aku mau sampaikan bahwa konspirasi arkeologi di gn
padang ini sudah dimulai dengan membuat 5 teras. Kita
mendapatkan Fhoto tahun 1980, batu2 gunung padang
Silahkan Anda2 (petinggi bidang ekuin) beres2 masalah
bukan seperti ini, tetapi hanya teras 4 dan 5 saja.
ekonomi.
Karena jika terjadi perang saudara, harga2 akan
melambung tinggi.

Apabila tekanan cukup kuat, maka Jokowi bisa menjadi KD Jam 18.24:
RI-1.
Memang sejak awal Bangunan ORIGOM (Gunung
Padang) itu tidak berteras, hanya dipenuhi parabolaMegawati “sudah merestui” dg menyebut Jokowi ada
parabola diatasnya dan parabola raksasa di dalamnya.
aura Bung Karno.
Harga kedelai sengaja dibuat tinggi, karena Gita
Wirjawan inginnya impor kedelai.

Halaman 12

1 Mungkin Aa ini Andi Arief, Mantan Staf Khusus
Presiden Bidang Sosial dan Becana di era SBY. Andi
Arief dan DZA aktif dalam proyek Gunung Padang.
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Saya dari dulu selalu bilang soal parabola ini.

Copy Chat BBG LAG:
** Oct 6 Sun 07:44 **
HI Rudi Satria: Mengejutkan, jawaban Dirjen
Kebudayaan menjawab surat dari TTRM soal
perlindungan peneliti. Menurut Dirjen Kebudayaan
disebutkan Tomography Seismic Tidak dikenal dalam
survey Arkeologi. Jawaban Dirjen ini mudah-mudahan
kehilafan. Karena sesungguhnya metode geolistrik dll
yang sudah dlakukan itu sama juga dg tomography dgn
sumbernya pulsa/kejutan elekron listrik Banyak situs
arkeologi dunia yang pra eskavasi gunakan metode
seismic ini (silahkan searching di google), salah satu
contohnya di Piramida Maya http://www.aapg.org/
explorer/2002/05may/seismic_maya.cfm
** Oct 6 Sun 07:46 **
Aa [Andi Arif] info bencana: Mengapa pendapat dirjen
kebudayaan bahwa Tomography tidak dikenal dalam
survey arkeologi mengejutkan? Beberapa bulan lalu
pejabat di dikbud yang peduli dengan riset Gunung
Padang menawarkanb Tomography ini kepada saya,
karena kebetulan ahli dari Jepang ada di Indonesia
hendak lakukan Tomogaphy di Toraja dan salah satu
situs di Jawa.
** Oct 6 Sun 08:06 **
Aa [Andi Arif] info bencana: Coba, jepang
diperbolehkan dengan leluasa.
** Oct 6 Sun 08:31 **
HI Rudi Satria: Kenapa jepang boleh..anak bangsa
sendiri tdk diakui??
** Oct 6 Sun 08:32 **
HI Rudi Satria: Maaf ..ini mungkin masalah proyek
Bang:D lebih menguntungkan buat mereka
** Oct 6 Sun 08:48 **
Aa [Andi Arif] info bencana: Kalau lihat hasil
Tomography (aulia ikut lihat paparan), memang
akurasinya sama dengan 2 tahun lakukan geolistrik
dll. Nah, bisa dibayangkan banyaknya tempat yg
ditomogaphykan oleh peneliti asing.
** Oct 6 Sun 09:54 **

Dan bisa menjawab dng tegas bhw area merah itu
adalah ruang kosong.
** Oct 6 Sun 09:57 **
PU Yoli HI: Hanya saja metode tomografi ini
memerlukan seperangkat Super Komputer, yg tidak bisa
didapatkan oleh indonesia (diembargo oleh amerika).
Tp mas Bagus (Dr.Eng Bagus Endar, dr fluid rock Lab,
ITB) bersma tim nya berhasil membangun sprKom itu
dng merangkainya dr “komputer Cicadas”.
PU Yoli HI: Hal inilah yg mungkin bagi kalangan
komunitas geofisika menjadi “haram” krn
menggunakan perangkat “ilegal”. Orang2 jepun itu
pastinya pake kompinya amrik.
** Oct 6 Sun 10:01 **
Aa [Andi Arif] info bencana: Beli loakan, kalau lihat
ceritanya mas bagus memang keuletaan.
** Oct 6 Sun 10:02 **
Aa [Andi Arif] info bencana: Komunitas geofisika gak
haram. Yang nganggep haram mang OCIM
** Oct 6 Sun 10:03 **
PU Yoli HI: Heuheuheu iya Bang...
** Oct 6 Sun 10:17 **
PU Yoli HI: Dng metoda geolistrik, geomagnet bisa
bulanan, dng tomografi bisa harian (kmrn itu 3 hari klo
gk salah), dng metoda KDZA, dibawah 1 detik!:D ;) ~o)
** Oct 6 Sun 10:17 **
Aa [Andi Arif] info bencana: Pajajaran!!
** Oct 6 Sun 10:19 **
PU Yoli HI: Wahahaha...yuk Bang. Sekalian kita ajak
bareng Jendral Nagabonar1 ke rancabuaya
** Oct 6 Sun 10:20 **
Aa [Andi Arif] info bencana: Nagabonar lorong waktu
juga dia
** Oct 6 Sun 10:21 **
HI Rudi Satria::D sinetron lorong waktu
** Oct 6 Sun 10:21 **
HI Rudi Satria: Artinya Naga bonar percaya
kemampuan time travel

PU Yoli HI: Kalo gak salah, diperlukan belasan
** Oct 6 Sun 10:21 **
bentangan kabel utk mendptkan data geolistrik
Aa [Andi Arif] info bencana: Ya
(pemasangan 1 bentang bisa 1 hari penuh, bolakbalik
naik turun gn.Padang). Dan itu juga masih menyisakan ** Oct 6 Sun 10:22 **
satu pertanyaan: pd Area merah itu, apakah daerah
padat/pejal atau ruang kosong?.
Dng Tomografi, bentangan kabelnya cukup 3 saja
(+input seismic: stamper, pemukulan palu, petasan).

1 Yang dimaksud Nagabonar bisa jadi Wakil
Gubernur Dedi Mizwar. Ada dokumentasi DZA
mempresentasikan penemuannya ke Dedi Mizwar.
Halaman 13

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

Aa [Andi Arif] info bencana: Nagabonar minta segera
sadahurip. Sadahurip memang. Lebih unik

PU Yoli HI: Iya. Kalo lwt pangalengan-cisewu, tanpa
macet (dan mogok:D), ±4Jam an.

** Oct 6 Sun 10:24 **

** Oct 6 Sun 13:08 **

HI Rudi Satria: Hayu bang..mumpung naga bonar
semangat..

Kang Dicky: In shaa allah dalam waktu dekat saya mau
ke vietnam ... Di angkorwat vietnam masih ada huruf
LÉMURIAN yang baru sedikit berubah dan mereka
tidak bisa membaca. Dan ada lambang BARQHA
dengan beberapa sandi

Apakah masyarakat sadahurip mau menerima
penelitian??
Kemarin2 byk yg pro dan kontra..
** Oct 6 Sun 10:30 **
Aa [Andi Arif] info bencana: Akan dibalik caranya.
Kalau masyarakat gak izinkan kita gak akan mulai.
Lebih baik yang mau nerima ditelti. Terus kita tawarkan
ke individu atau lembaga untuk merisetnya, kalau
gak bersedia baru kita lakukan. Sebisa mungkin
menghindari masalah.
** Oct 6 Sun 10:35 **
Aa [Andi Arif] info bencana: Malaysia dan Thailand
malah mengundang tim kita untuk penelitian bersama
di sana.
** Oct 6 Sun 10:44 **
Aa [Andi Arif] info bencana: Penting ke malaysia dan
thailand untuk lihat keselarasan usia.
** Oct 6 Sun 10:46 **
PU Yoli HI: Yg di deket brunei Bg., penelitiannya Hans
n Rose
** Oct 6 Sun 10:47 **
Aa [Andi Arif] info bencana: Gak ditawarin kita.
Thailand dan malaysia yg kirim surat.

** Oct 6 Sun 13:11 **
Aa [Andi Arif] info bencana: Orang tamil itu kang, yg
di kantor pak dany, kan cerita huruf itu
** Oct 6 Sun 13:12 **
Kang Dicky: Betuul dan dia benar benar terkejut dan
sangat berbahagia sekali waktu akang kasih itu font
** Oct 6 Sun 13:13 **
Aa [Andi Arif] info bencana: Jangan2 huruf cina
akarnya sama
** Oct 6 Sun 13:20 **
Kang Dicky: Sama kan waktu itu sudah diperlihatkan
dan dijelaskan melalui tibetan stone
** Oct 6 Sun 13:38 **
Kang Dicky: Semua huruf sebetulnya berakar dari
LÉMURIAN.
Termasuk bahasa

15 Oktober 2013 - Iedul Adha 1434 H Jam
05.59
KD:

** Oct 6 Sun 10:47 **

Savalla Entharda situs DARINDARTHA di Bali.

Aa [Andi Arif] info bencana: Gunung ledang di
malaysia

17 Oktober 2013 Jam 08.16

** Oct 6 Sun 10:56 **

KD:

Piramida Sadahurip sangat luar biasa, dia memiliki
daya sedot luar biasa pada energy. Kita masuk dari
arah belakang, dimana banyak sekali batuan besar
** Oct 6 Sun 11:47 **
berserakan dan bertebing seperti batuan yang tersusun
Aa [Andi Arif] info bencana: Pasti usianya lebih muda sangat rapi. Ternyata, banyak sekali batuan yang terlihat
ada “bekas atau jejak sesuatu”, hanya mungkin karena
** Oct 6 Sun 11:53 **
ketidaktahuan penduduk lojkal, itu dianggap batuan
Aa [Andi Arif] info bencana: Rancabuaya jauh gak dari biasa dan dihancurkan atau dirusak untuk kehidupan
sehari-hari. Ternyata prasasti Sadahurip itu memiliki
bandung
“tutup” berupa batu ceper, tapi oleh penemunya dibuat
** Oct 6 Sun 12:41 **
menjadi fondasi dan benteng rumah. Sewaktu kita gali,
Akang Asep: Lumayan juga sich sekitar 3 sampai 4 Jam ternyata batu itu hanya sebagian yang terbuka, masih
banyak batuan dan prasasti sejenis di wilayah itu, di
lah.
bawah prasasti itu pun masih ada yang lain, dan itu
** Oct 6 Sun 12:42 **
harus kita buka untuk kemaslahatan umat .
Aa [Andi Arif] info bencana: KD di sana ya
KDM
** Oct 6 Sun 13:07 **
PU Yoli HI: Malaysia siy spt biasa, pingin ngedapetin
elmunya

Halaman 14
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Copas:
“Piramida Sadahurip sangat luar biasa, dia memiliki
daya sedot luar biasa pada energy.”
Adakah persamaan antara Piramida Sadahurip dengan
MAKRHA?
Karena keduanya mempunyai daya sedot pada energi?
Mbu:
Kata mbap:
Beda, kalo MAKRHA membenahi dan memberi
energi kalo sadahurip justru menyerap energi kita...
dan mencari keturunan LÉMURIAN yang kuat
untuk menghidupkan kembali peralatan didalamnya.
Makanya semakin besar energi kita semakin kuat pula
gunung itu menyerap.
KDM:
Punten Mbap, ijin bertanya lagi, apakah sebetulnya
yang menjadi sumber penyedot energi tsb apakah
batuan alami seperti MAKRHA ataukah nano
technology ?

Sebetulnya ketika dilihat, ternyata masih banyak sekali
peninggalan luar biasa disana. Dan saya berpesan pada
Haji Unen agar tidak sembarangan menerima tamu,
karena saya masih keluarga, maka diterima dengan baik
.
Ada juga pisau yang ditemukan dari dalam batu

22 Oktober 2013 Jam 07.04
KD:
MORTAPHRABEENA itu apabila tidak dihidpkan
oleh clustonit atau gogonit, dia bisa hidup oleh energy
manusia keturunan LEMURIAN, karena DNA nya
cocok untuk di. Akselerasi setelah mesin itu hidup.
Tapi kalau energy nya kurang, dia tidak akan menyerap
banyak, biasanya langsung dimuntahkan lagi dan tidak
akan diserap ulang pada orang yang sama.
K’ichal:
Punten mbap, berarti minimal energynya 40% yg
mampu menghidupkan Mortaprabeena ya mbap ?
KD:

KD:

Muhun, minimal 40%. Tapi itu juga dengan syarat
energy yang tidak sering terpakai, kalau yang sering
MORTAPHRABEENA
dipakai, misalnya buat membenahi alam, mengobati
KG:
orang, menembus pembatas antar ruang dan waktu,
dan sebagainya, itu jadi lama, soalnya kekuatan harus
MORTAPHRABEENA? Jelasin dong mbab .. Bagian
mana nya yg memiliki kemampuan menyerap energi tsb belum terpakai. Kalaupun ada, itu sangat beresiko buat
LEMURIAN Originalnya .
mbab.
KD:
Mesin. Itu perlu aktif oleh energy sel mythocondria
kaum LÉMURIAN, makanya penduduk disana juga
pakai motor, kalau jalan kaki dijamin ting galoler
KG:
Mbab, Berarti jika bukan keturunan Lemurian maka
energi nya tidak terserap ?
KD:
Kalau sudah terserap, terus alat itu on, maka alat itu
akan mereduksi KLAD yang ada di tubuh keturunan
LEMURIAN yang berjasa mengaktifkan alat, karena
harus ada copy DNA yang mengaktifkannya. Kalau
bukan keturunan LEMURIA paling hanya di serap dan
di buang lagi, karena tidak cocok dengan mesin.
------KD
*foto genta*
Genta yang ditemukan di sebelah prasasti sadahurip
Genta ini ditemukan persis di sebelah Batu Prasasti
Sadahurip ketika di gali, dan secara tidak sengaja.
Penemu pertamanya bernama Haji Unen .

16. Kerajaan Sulaiman
1. Kerajaan utama Nabi Sulaiman (ZOLMA)
di DELOZ, tepat di sebelah Papua.
DELOZ tepat di sebelah kanan Solomon
Island.
2. DELOZ tenggelam pada zaman Nuh AS
setelah dikuasai BHALLAMIN.

Group WA LÉMURIAN
30 Okt 2013
*foto benteng di laut Papua*
KD: Tadinya itu di darat, bukan di laut
Itu tadinya bagian dari sebuah bangunan yang sangat
besar. Dinding memanjang itu terlihat hanya sebagian
saja, sebetulnya masih jauh lebih luas lagi, dan ada kota
yang sangat modern disana. Itu hubungannya dengan
ZOLMA1.
Kerajaan ZOLMA itu yang utama di DELOZ, tepat
di sebelah Papua, disana juga ada kepulauan yang
bernama Solomon Island, tepat di sebelah kanan
Solomon island itu yang namanya DELOZ, besar sekali
karena itu levelnya benua. Dinding yang terlihat di laut
1 Nama Lemurian untuk Nabi Sulaiman.
Halaman 15

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

Papua itu hanya kota tempat kumpul para pencari emas Punten kang...tanya antara masa Nabi Nuh dan
dan uranium KW1, dan itu bukan kota besar .
ZOLMA kan jauh..bagaimana benteng dan benua
DELOZ bisa tenggelam?? Tragedi Tsunami dahsyat
K’Yoli:
terakhir yg ke 4 terjadi di masa Nabi Nuh??
Jadi Papua itu dulunya sebuah gunung besar yg melatari
KD:
(sebelah timur) dari daratan/benua kerajaan ZOLMA.
? Juga dihiasi bukit2 kecil yg skrg menjadi pulau2 di
Zamannya memang jauh berbeda, tenggelam itu setelah
kepulauan Fiji (termasuk Solomon island.). Kemudian DELOZ dikuasai BHALLAMIN, ada 12 Warehaouse
di sebelah baratnya terdapat dataran tinggi juga, yg skrg disana dan ikutan tenggelam, tenggelamnya pada
menjadi kepulauan Hawaii. ?
zaman NUH AS
Jadi pusat kerajaan Zolma ini berada pd sebuah pulau
di dataran rendah.

Ada juga yang mengatakan bahwa DELOZ itu Atlantis,
karena memang dikuasai Bangsa itu

K’Roedi:

CATATAN TAHUN 2012
Jack Napier > 419ORIGOM
10 hours ago
[Overview1 Open Dialog Unjani Cimahi
19/01/2014 ]....
Kdz: “....Nah ini slide gambar probe yg jatuh tahun
1901........Skrng ini kita rada balik ke open-dialog...
Khan kemren2 openmonolog.......Tulis ajah dikertas...
Bawa ke meja akang.....
(pertanyaan pertama)......Ini ada pertanyaan.....’kang...
Apakah kebahagiaan itu hanya milik org islam ??....Ufo
agamanya apa ??..Org ateis dan non-islam bgmna kang
?’.......Apakah ‘bahagia’ juga ??

Kayak akang di-poyokan disalah satu web..Untuk apa
akang marah ?...Karena mereka yg ‘marah2’..Biasa nya
juga seneng pujian.....Dengan kata lain...Mereka2 yg
demen ‘pujian’ akan sangat ‘marah’ bila ‘di rendahkan’....
Padahala...’segala puji hanyalah utk 4jji ‘ saja.....
Pas akang dipoyok mah pan..Nu arambek mah
barudak....(penonton:..Hahahahahhaa)
Nah itu lah..’bahagia’ itu sudah gak terikat lagi
ama’kebendaan’..Atao dgn kata lain...’sudah tak-ada lagi
keterlekatan dgn materi/kebendaan’.....
Selama kita hidup dengan ‘keterlekatan-kpd-kebendaan’
yg bgtu kuat masih kuat melekat..Maka...Tak-akan-ada
kata ‘bahagia’........Entah itu mobil..Entah itu anak..Entah
itu ha-pe..Laptop dsb......

Sekarang masalahnya..Apakah islam itu ?... Sudah islam Coba lihat org yg homo/lesbi ??.... Mereka ‘bahagia’
kah kita2 ini atao skrng2 ini kita cuma baru mengaku
gak ??...Akang tidak mereka bertanya mereka ‘senang’
islam ?’.......
apa ‘tidak-senang’.......Mereka ‘bahagia’ gak dgn status
Kembali kepada syahadat....Apakah syahadat kita sudah mereka tsb??....Mereka2 itu ‘sakit jiwa’...Taaapi..Di jaman
skrng mereka2 itu mau nya ‘di maklumi’
‘mendarahdaging’ ?
Kalao kembali ke pertanyaan....Apakah selama ini
anda2 sedang ‘tidak-bahagia’ ?......

‘senang’ itu bukan tanda bahagia..’senang’ itu sesaat.....

Jaadi...Bahagia tak-identik dengan senang...Bedakan lho
yah...Karena ‘bahagia’ tak mengenal ‘susah’....’bahagia’
juga tidak-identik dengan ‘senang’ ..Kenapa? Disaat
anda merasa ‘senang’..Maka disaat lain percayalah..Anda
akan merasa ‘susah’.....

Salah satu contoh-yg-baik ialah...’membantah-dgn-cara
yg baik’...Itu lah cara islami..... Bukan ‘berdebat’...’debat’
itu bukan ajaran islam.....

‘bahagia’ merupakan perasaan yg ‘netral’..Artinya..
Ketika sesuatu terserap dengan baik dan benar....

Skrng pointnya ialah.....’islami’ itu ‘status’nya apa
‘pengejawantahan’nya....

Makanya...Rasulullah itu figur yg ‘bahagia’...Kenapa ??
Begini yah...’bahagia’ sekarang cuma terlalu identik kpd Karena beliau gak ada ‘keterlekatan dgn dunia’....Beliau
‘kesenangan’......Bahagia itu sejatinya berada pada ‘titik itu hidupnya sederhana.....Beliau mencontohkan hal2 yg
nol’....Bukan sedih..Bukan benci...Bukan kegirangan.... baik......

Org ‘bahagia’ dipoyok ge lempeung.....Karena sudah
tidak ‘terikat-lagi dengan ke-bendaan’......
1 Tulisan Jack Napier semuanya menggunakan huruf
besar. Untuk mempermudah, diubah dari CAPS ke
Sentence case.
Halaman 16

Sekarang pertanyaannya... Kenapa di ‘arab’ dturunkan
agama...Karena kaum2 disana itu ‘tidak islami’ ....

Jadi apakah ‘bahagia’ itu akan jadi miliknya org islam ?
Tapi bagi yg betul2 ‘islami’......
Liat ajah ortu yg ‘keterlekatan-dg-anak’ bgtu kuat....
Hariwang weh terus ka anak...Padahal anak itu
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‘ujian’ ...Terutama ibu2 tah nu hariwang....(penonton:
hahahaha....)

Kalo kepada ke bangsa yg telepatis....Komunikasinya
bagaimana ??

Liat ibu2 pangaosan....Da ibu2 saretress wungkul eta
teh...(penonton: hahahahaha....)

Sedikit kembali ke atheis itu tadi... Orang atheis
itu akhirnya tidak 100% atheis kok...Mereka masih
‘menuhankan’ sesuatu....Apakah ‘kebendaan’ atao ‘

Nah..Skrng kalo org ateis bagaimana ?....Naaah..Coba
tanya secara umum...Ada gak individu yg bener2 kagak
percaya tuhan ??...Buktina ningali nu katinggang..
Anggeur weh ucapanna..’oh my god’.....
Mrk itu atheis atao cuma karena kehidupan tak seperti
yg mereka mau ??
Nah..Skrng ‘non islam’ itu apa sih ??... Atao...Skrng ini
sudah ‘islami’ kah kita semua ??
Rasululullah itu mencontohkan bagaimana berbuat
pada umat...Bahkan di saat sdg berdagang sekalipun.....
Jadi tong ke-ge-er-an utk menepuk dada bhw kita ini
‘sudah paling islami’.....

17. Agama Alien
1. Kalau alien menjalankan perintah
Allah dengan benar, mereka Islami.
2. Al-Quran adalah representasi
gelombang.
3. Apakah rasul saw hanya bisa bahasa
Arab? Kalau ke Bangsa Alien Lilua,
pakai bahasa apa? Kalau ke bangsa
yang bicara secara telepati, pakai
bahasa apa?

(pertanyaan kedua).....Alien itu agamanya apa kang ??
Ya kalao mereka2 menjalankan perintah 4jji dgn baik
dan benar... Maka mereka itu ‘islami’......
Makanya hi dibentuk ..Dlm rangka agar kita semua
se-mata2 bergerak sebagaimana yg 4jji perintahkan...Itu
lah inti ‘bismillah’......
Umat islam skrng jadi mundur skrng itu karena ‘gak
pernah faham makna’

18. Thawaf dan Awal Tauhid
1. Thawaf adalah menggesek-gesekkan kaki
sambil memutari Ka’bah dan memahami
sepenuhnya bahwa kita diawasi Sang
Maha Kuasa.
2. Sebelum agama-agama dari luar masuk
Nusantara, di sini sudah ada tauhid.
3. Pulau Delos adalah tempat disimpannya
barang2 ZOLLMA atau Nabi Sulaiman.
4. Kepulauan Delos ada di timur
Indonesia, makanya ada Solomon
Island.
5. Kamar 308 milik Roro Kidul bisa
jadi portal antar dimensi.yang
dimanfaatkan makhluk2 astral.

Materi OD Pelabuhan Ratu 1 Feb 2014:
Thawaf adalah menggesek2kan kaki sambil memutari
ka’bah dan memahami sepenuhnya bahwa kita diawasi
Sang Maha Kuasa.
Sebelum agama2 dari luar masuk ke Nusantara, disini
sudah tauhid.
Tugas kita bagaimana menemukan bukti2 ttg hal ini.
Surat Gafir - 40:82
Maka apakah mereka tiada mengadakan perjalanan
di muka bumi lalu memperhatikan betapa kesudahan
orang-orang yang sebelum mereka. Adalah
orang-orang yang sebelum mereka itu lebih hebat
kekuatannya dan (lebih banyak) bekas-bekas mereka
di muka bumi, maka apa yang mereka usahakan itu
tidak dapat menolong mereka. (Gafir - 40:82)

Lihat surut yunus 100.... 4jji memurkai mereka yg tidak Kesempurnaan ada unsur positif dan negatif dan kita
bisa mengendalikan kesemuanya dengan baik dan
memakai akalnya.....
benar.
(pertanyaan ketiga)...Nah..Apakah ‘aurat’ itu ??.....
Manusia punya cara2 yg luat biasa untuk memahami
Apakah hanya sekdar yg ‘ditutup’ saja kah ?/...Tapi
sesuatu.
kenapa yah..Lihat kasus skrng2...Anu di jilbab ge
banyak tuh yg di per-kos-kos....Ada yg dirayu trus
Coba upgrade, jangan downgrade.
diculik....
Prasasti Sadahurip, foto dan bacaannya.
Berarti..Masih ada hubungan nya dgn ‘isi-kepala-ygKita harus membuat metode untuk memajukan bangsa
kaga-beres’......
ini kepada anak-anak kita.
(pertanyaan ke4)......Rasul itu diutus bagi seluruh
penghuni langit dan bumi..Nah skrng apakah rasulullah Alam berbahasa dan merekam. Kita harus bisa
membaca dan “menyatukan diri” dengan alam.
cuma menguasai’ bahasa arab’ thok ?
Akidah - akad: ikatan kita dengan Sang Maha Pencipta.
Al-qur’an itu khan ‘representasi’ gelombang......
Kalo ke bangsa lilua misalnya...Komunikasi pakai bahsa Ini urusan pribadi antara kita dengan Sang Maha
Pencipta.
apa ??

Halaman 17

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

Para nabi tidak meminta upah pada umat krn Allah yg
memberi upah.

kehidupan alam semesta...Waktu akan menjadi anak
penurut..”.

Kenapa?

KD Jam 18.28:

Karena para nabi adalah pengusaha, jadi mereka
menghidupi umat.
SAVALA ENTHARDA.
Manunggaling kawula lan gusti.
Bagaimana kita agar bisa menegakkan sholat.
The Eye of Horus berasal dari kita.
Simbol kebaikan yg dipakai untuk kejahatan.

Heuheuheu.... anu ngabeledag na mah gunung anu lain.
Anu diawasi mah gunung lain, ari nu ngabeledag na
anu ku maranehna teu diperhitungkeun
SBY ada rencana ke Gunung Padang hari minggu. Tapi
nggak jadi dikarenakan Gunung Kelud meletus, tapi
stasiun lampegan sudah mulai difungsikan kembali
Mang Jeprie:

masih ada BELEDUG susulan kah kang ?? (kira2 na )
Bagaimana cara raja yg bijaksana untuk memakmurkan
KD:
rakyatnya.
Memang katingali na mah aya ngabeledag deui tapi
Memahami apa keinginan rakyat krn rakyat dianggap
sugan we
sebagai anaknya.
Urutan tambang: tembaga, emas, uranium.
Yg memutasikan emas dan tembaga adalah uranium.
Karenanya rata2 tambang uranium bundar2 agar
semuanya bisa diambil.
AMUURCA karena susah melafalkan akhirnya jadi
America.
PROBE ada yg ori, kw1 dan kw5.
Ada juga buatan lokal yg meleleh sambungannya saat
bersentuhan dengan atmosfir.
Pulau Delos tempat disimpannya barang2 ZOLLMA
atau Nabi Sulaiman.
Kepulauan Delos terletak di timur Indonesia, makanya
ada Solomon Island.
Kamar 3081 bisa jadi portal antar dimensi.
Bisa dideteksi oleh presiden Soekarno.

Moal badag teuing
K Asep Purnama:

SBY lebih responsip ka kelud mah da daerah
kelahiranna.., sinabung mah hampir berbulan bulan
baru ditengok
Mang Jeprie:
apakah “tingkat keaktifan magma” naik seiring pedah
naikna aktifitas DORPHALL kang?
KD:
Sinabung oge merespon SBY, begitu balik jadi
ngabeledug.
Dorphall anu di kelud memang rada teu beres
Kamari pas merapi heboh. Akang ka yogya. Sekalian
demo alat pengaman kereta api. Sekalian ngabeberes
dorphall merapi. Ngabeledag na teu jadi. Ngan batuk
wungkul, tapi sempet nga panikeun.

Dimanfaatkan makhluk2 astral untuk jadi portal antar
dimensi.

Tapi merapi jadi tenang

Akselerasi sel naik, akan mempengaruhi otak orang
lain, maka apa yg diinginkan akan dipenuhi/dilakukan
oleh orang lain.

kalao “rada teu beres” kang..apakah krn teu
kapangaruhan efek “LATGAB ORIGOM” kemaren
??.....kalo MERAPI kemaren emang iya kang..sebelum
akang nyampe (RABU sore khan ?)..selasa malam
sebelumnya masih NGADAT

Prasasti LEMURIAN SADAHURIP:

Mang Jeprie:

“Anjana gaphida Hyangga...Avatara maningga rungga...
KD:
Shahuduballa aryadumida....Zakala manigwarha
zena....”.
Jigana di beberes di merapi pindahna tekanan ka Kelud
Artinya:
Mang Jeprie:
“Engkau adalah gerbang Sang Pencipta..pengendali
alam keseluruhan jagad haluskasar...Menyeimbangkan
1 Kemungkinan yang dimaksud adalah kamar Nyi
Roro Kidul dengan nomor 308 di Samudera Beach,
Pelabuhan Ratu, Sukabumi.
Halaman 18

OOOOO bisa bgtu yah Kang ?? 🙀
KD:
Tapi keun wae lah, di Kelud mah leuwih siap
Mang Jeprie:
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apakah DORPHALL kelud nu “teu beres” eta gak
kapangaruhan efek “LATGAB ORIGOM” kamari kang
??
KD:
Masih kapangaruhan sih, tapi rusakna lumayan parah.
Tapi memang lamun teu dibeledagkeun hiji, tekanan
jadi tarik teuing
Keun wae, ulah merapi wae atuh. Giliran
Mang Jeprie:
engke lamun TANGKUBAN kumaha kang ?? 

KD Jam 18.54:
Eta mah masih bagus. Jadi bisa digedean dileutikan
heuheuheu

19. Pasukan ETHEPHAKA
1. Pasukan ETHEPHAKA adalah pasukan
penjaga perdamaian antar Galaxy.
2.

Mang Jejep @ 19.16:
iya kang...bgmana dgn “ditunda dulu” nya penggunaan
software2 alam ??

KD @ 23.29:
Tetep di stop, ulah waka dipake software
Ada beberapa jenis skylab mereka di luar atmospher.
Salah satunya yang bernama ERREGAZ. Sebetulnya
ini dipergunakan untuk pemulihan fisik pasukan
ETHEPHAKA untuk tingkat ERRE, yaitu tingkatan
dibawah ANTREZUUR atau perwira terendah dari
Pasukan ETHEPHAKA. Pasukan ETHEPHAKA
sendiri adalah pasukan penjaga perdamaian antar
Galaxy. Prajurit ERRE ini adalah semua golongan yang
memiliki level penguasaan energy di bawah 30%

Di kontaminasi untuk di agresi, jadi di setting otaknya
dulu agar begitu mereka masuk ke kita, mereka
sudah punya pasukan di dalam. Tapi semua kembali
dikembalikan oleh Pasukan ETHEPHAKA .
ERREGAZ ini spt rmh sakit khusus squad ERRE
Level ANTREZUUR
Istilah untuk Prajurit ini adalah ANTREZUUR. Itu
level pertama dari ETHEPHAKA atau ellement dasar.
Kekuatan ANTREZUUR adalah 30-50%. Tingkat
ANTREZUUR ini adalah tingkat terbanyak di seluruh
jagad. Total ANTREZUUR berjumlah 3.673.472 orang
dari berbagai macam Bangsa di seluruh Galaxy
Setiap ANTREZUUR punya kurawa/ pion berkekuatan
10% - 30%.. Mereka yang akan menjadi sasaran tembak
duluan. Mereka memiliki sekitar satu ERRE pasukan
pion. Satu ERRE itu sama dengan 5000 pion Pion-Pion
ERRE ini bermacam-macam kemampuan, dari yang
terendah 10%, sampai tertinggi 30%

20. Hira, Ka’bah, dan Rasul
1. Gua Hira (Khirha) dibuat oleh rasul
saw sebagai sarana berteduh ketika
meditasi.
2. Hajar Aswad asalnya besar, tapi kecil
karena diambil dan dijadikan jimat.
3. Bentuk fisik Rasul saw seperti Bangsa
Lemurian.
4. Rasul meditasi untuk menyeimbangkan
energi
5. Haji/umroh seharusnya dimulai dari
Mekah dulu karena energinya besar,
baru ke Madinah, karena di sana ada
penyeimbangnya.
6. Aturan miqat, dam, dan potong rambut
itu diada-adakan. Miqat bisa dimana
saja, misal di atas kapal/pesawat.
7. Penyebutan Ka’bah terbalik karena
dalam Quran disebutnya Bakah.
8. Tadinya pengaruh MAKRHA di Masjidil
Haram sampai ke angkasa, tanpa ujung,
karenanya disebut Bakah - Baitullah.
9. MAKRHA adalah tempat pengumpulan
energi, sementara Madinah tempat
“menendang” energi agar sampai ke
angkasa.
10. Prasasti SADAHURIP kalau sudah
terkumpul semua bisa jadi Kitab
SADAHURIP MORTAPHRABEENA.

Ada satu mesin di pesawat mereka yang bernama
TAVREGZ yang berfungsi untuk menarik semua
molekular tubuh seseorang untuk dipendarkan menjadi
partikel molekular kecil lalu dipindahkan ke pesawat
mereka. Biasanya itu di pesawat ukuran kecil ( diameter
2-3 mil ). Pasukan ETHEPHAKA sendiri memiliki
berbagai macam bentuk dan bangsa, apalagi untuk level
ERRE ini. Sering terjadi pengambilan seseorang yang
dicurigai sudah terkontaminasi oleh agressor. Maka
banyak sekali peristiwa seolah-olah diculik oleh Alien, LEMURIAN Prapanca,19 Februari 2014:
dan sebetulnya peristiwa itu terjadi dua kali .
DRENTAGA:
Pertama mereka diculik kaum agressor dan di
brainwash sehingga lupa, dan dibersihkan oleh pasukan Gua KHIRHA dibuat oleh Rasulullah SAW dg
menumpuk2an batu.
ETHEPHAKA dengan tidak di brainwash, sehingga
orang itu akan mengingat semua kejadian .
Dilakukan secara cepat, karena tenaga Rasulullah SAW
sangat kuat.
Halaman 19

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

Sebetulnya tidak berniat membentuk/membuat gua,
karena tumpukan batuannya miring.
Tujuannya sebagai sarana berteduh saat Rasulullah
SAW meditasi.
KDZA:
Semua gunung berapi pasti akan “batuk2”, tapi selama
DORPHALL nya bagus mudah2an tidak akan meletus.
Batu Hajar Aswad yg disamping ka’bah tadinya besar,
tapi “diketrekan” dan dijadikan jimat, yg sekarang
tinggal sisa2nya, makanya diberi resin
KDZA: bentuk fisik Rasulullah SAW seperti Bangsa
LEMURIAN
KDZA: meditasi Rasulullah SAW untuk
menyeimbangkan energi

Fluoride: pasta gigi
Thorium digunakan pada lampu petromak, karena
itulah nyalanya sangat terang.

21 April 2014 Jam 07.28
KDZA:
Ini satu contoh tentang huruf dan angka Lemurian:
Hitungan angka Lemurian:
Satu = Heza
Dua = Lurha
Tiga = Tria
Empat = Olpha ( dibaca: Olfa )
Lima = Lhima ( dibaca: Lima )

KDZA: Haji/umroh harusnya dimulai dari Mekah dulu Enam = Genapha ( dibaca: Genafa )
karena energinya besar, baru ke Madinah, karena di
Tujuh = Pheta ( dibaca: Feta )
sana ada penyeimbangnya.
Delapan = Valla
KDZA: aturan miqat, dam, potong rambut itu
diada2kan. Jadi miqat bisa dimana saja, misal di atas
kapal/pesawat

KDZA: banyak hal2 yang dibolak balik, termasuk
penyebutan Ka’bah, padahal dalam Quran disebutnya
Bakah
KDZA: tadinya pengaruh MAKRHA sampai ke
angkasa, tanpa ujung, karenanya disebut Bakah Baitullah. Sekarang tidak ada pengaruh ke angkasa
karena pengaruh orang2nya, sudah pada egois, jadi
hanya sampai permukaan tanah saja. MAKRHA itu
tempat pengumpulan energi, sementara di Madinah
tempat untuk “menendang” energi agar bisa ke angkasa.

Sembilan = Zalava
Sepuluh = Dheza
Puluh = Dhez
Ratus = Zetha
Ribu = Khazra
Juta = Yutha

Milyar = Padhama
Triliun = Khazama
7038 dibaca Pheta Khazra Tria Dhez Valla .

KDZA: Prasasti SADAHURIP kalau sudah
terkumpul semua bisa jadi Kitab SADAHURIP
MORTAPHRABEENA. Yg sudah diterjemahkan,
hanyalah satu bait dari satu uraian panjang dan bukan
kalimat awal. Kalimatnya banyak berupa siloka tentang
berbagai teknologi.

Sebutan Hari dalam bahasa Lemurian:

Bungkus petromak - panaskan dg dioven, jadi serbuk
+ lithium + fluoride (trigger) - bungkus dg alumunium
foil.

Hari kelima = Klivana

Hari pertama = Laghia
Hari kedua = Pihangga
Hari ketiga = Phenna
Hari keempat = Vagha
Hitungan Bulan / Nirran dalam Bahasa Lemurian:

Simpan dalam air.

Pertama = Meghara

Jadi reaktor.

Kedua = Phalganna

Uapnya bisa menggerakkan sesuatu.

Ketiga = Chetara

Anti Gravitasi: panas berputar yg dioper2.

Keempat = Vazakha

Cara membuat CLUSTONIT:

Kelima = Zaistha

Thorium + lithium + fluoride = CLUSTONIT.

Keenam = Azheda

Thorium: lampu petromak.

Ketujuh = Zaravanna

Lithium: battere jam.

Kedelapan = Baderhava
Kesembilan = Azeja

Halaman 20

Mushaf KDZA GRAZDAVODA DRENTAGA — Bagian 3

Kesepuluh = Kharitikha
Kesebelas = Miregazirha
Keduabelas = Pazaya
Hitungan diambil dari perputaran Bulan/Nirran
mengelilingi Bumi/Ardh Grumma

21 April 2014 Jam 04.15
Pak Untung Suropati:

Bahasa Leluhur kita sendiri sekarang sudah bisa
dikatakan hilang...
Bahasa Lemurian sendiri sedang kita angkat perlahanlahan agar mulai kembali dikenal di keturunannya.
Itupun sudah di protes oleh kalangan yang
menginginkan kita tetap “menyedihkan”
Jadi kembali lagi pertanyaannya, apakah Bahasa
Indonesia itu “Leader” ataukah “Follower” ? Bukankah
sebelum menjadi Leader harus jadi Follower dulu ?:D

Jangan pakai istilah “milad-lah”. Gunakan segala sesuatu Heuheuheu...maaf...:D:D
yang berakar dari budaya sendiri. Sebagai bangsa
besar, mari biasakan kita jadi pemimpin (leader) bukan Bahasa Melayu dan bahasa yang sekarang dipakai
di masyarakat itu dipenuhi oleh bahasa serapan dari
pengekor (follower). Ini saran, lo.:)
berbagai bahasa. Itulah simbol dari hubungan dan
komunikasi .
KD Jam 05.15:
Heuheuheu...Baik...jadi kita nggak akan pakai istilah
“milad-lah” kita pakai istilah “milad”...karena bahasa
indonesia sarat dipenuhi bahasa serapan, seperti trotoar
dari bahasa perancis, dan banyak lagi kata-kata serapan
dari bahasa asing yang kemudian di adopsi ke bahasa
kita...heuheuheu...:D:D
Nita:

Jam 06.02:
Yang jelas satu persatu bahasa leluhur asli akan saya
perkenalkan, meskipun tantangannya luar biasa
Anjana Gaphida Hyangga
Artinya Engkau adalah Gerbang Sang Maha Pencipta

Sebetulnya bahasa yang seharusnya itu sendiri adalah
Sample tambahan #Stop- Pinggir dari “Stop in here” =)) simbol dari gelombang dan frekwensi manusia dengan
X_X
alam. Semua harmonisasi dibentuk secara serasi mulai
vokal dan konsonannya .
KD:
“Stop” sendiri itu bahasa serapan dari bahasa asing

Nita Jam 06.16:

KDM Jam 05.27:

Asal bhs melayu, sansekerta jelas bukan. Lbh muda
soalnya. Kan ada tuh sebutan masa masa purba nah ada
ga mbab bhs purba??? Trus spt apa kalau ada X_X

Banyak juga bahasa serapan dari bahasa Sansekerta:
bhineka tunggal ika, jalesveva jaya mahe, dll.
Nita:

KD Jam 06.57:

Jd bisa dibilang bhs resmi kita sdh tercampur aduk
dg bahasa2 asing yg finally jd bhs resmi kita #warisan
bbrapa bangsa yg pernah betah di negeri ini dulunya

Purba itu sendiri apa ? Heuheuheu

KD Jam 05.33:

Kemudian asal semua bahasa daerah bagaimana ?
Prosesnya seperti apa sehingga bisa menjadi sebuah
bahasa khas daerahnya masing-masing ?

Jadi akar bahasa indonesia itu apa ya ?...
heuheuheu...:D:D
Atau bahasa indonesia itu pengekor ( follower )

KDM Jam 05.34:
Nah bahasan ini yang kita tunggu2 Mbap. Apakah
berasal dari Bahasa Melayu?

21. Keturunan Lemurian
1. Kita adalah keturunan Lemurian.

Kalau Purba itu siapa, berarti dia orang Medan...
heuheuheu...:D

Jam 07.28
Ini satu contoh tentang huruf dan angka Lemurian:
Hitungan angka Lemurian:
Satu = Heza
Dua = Lurha
Tiga = Tria
Empat = Olpha ( dibaca: Olfa )

KD Jam 05.35:

Lima = Lhima ( dibaca: Lima )

Bahasa Melayu berasal dari Bahasa apa ?

Enam = Genapha ( dibaca: Genafa )
Tujuh = Pheta ( dibaca: Feta )
Halaman 21

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

Delapan = Valla
Sembilan = Zalava
Sepuluh = Dheza
Puluh = Dhez
Ratus = Zetha
Ribu = Khazra
Juta = Yutha
Milyar = Padhama

adalah hobby, kreativitas adalah hobby kaum Lemurian,
yang sesungguhnya adalah leluhur kita dan bahasa asli
kita

22 April 2014 Jam 08.24
KD
Ini sudah boleh disebar, sebetulnya ini sudah lama mau
disebar, tapi ke distract terus sama berbagai macam
kasus dan urusan heuheuheu

Triliun = Khazama

Betul, Lemurian menghitung berdasarkan perhitungan
Galaxy dan sudut Planet jadi hanya lima hari

7038 dibaca Pheta Khazra Tria Dhez Valla .

Mas Bayu:

Sebutan Hari dalam bahasa Lemurian:

Laghia = Legi, Pihangga = Pahing, Phenna = Pon,
Vagha = Wage, Klivana= Kliwon...:)

Hari pertama = Laghia
Hari kedua = Pihangga

KD Jam 11.33:

Hari ketiga = Phenna

Betul seperti itu, masyarakat keturunan Lemurian
masih menggunakan istilah itu meskipun dengan
sedikit berbeda.

Hari keempat = Vagha
Hari kelima = Klivana
Hitungan Bulan / Nirran dalam Bahasa Lemurian:
Pertama = Meghara
Kedua = Phalganna
Ketiga = Chetara
Keempat = Vazakha
Kelima = Zaistha
Keenam = Azheda
Ketujuh = Zaravanna
Kedelapan = Baderhava
Kesembilan = Azeja
Kesepuluh = Kharitikha
Kesebelas = Miregazirha
Keduabelas = Pazaya
Hitungan diambil dari perputaran Bulan/Nirran
mengelilingi Bumi/Ardh Grumma
---Ini sudah tidak dikenal oleh keturunannya, tapi masih
banyak digunakan di negara lain dengan sedikit
berbeda
Di Indonesia juga sih masih ada digunakan dengan
agak sedikit dirubah...:D

21 April 2014 Jam 18.38
Lemurian hanya mengenal hari ke Lima, tidak ada
Sabtu dan Minggu, karena itu buatan Bhallamin, dan
tidak ada hari kerja dan hari libur, karena tiap hari
Halaman 22

Selasa, 22 April 2014:
KY:
Imho., termsk jg dlm hitung 5-7 ini adlh penyuaraan
(sinkronisasi) alam bunyi dgn simbol2 yg kemudian
diungkapkan dlm bentuk huruf-angka-kata-kalimatbahasa. Sptnya bunyian alam natural itu hanya pd
nada pentatonik (5 nada), disitulah bunyi luhur/suci/
alamiah/transendental berada.
Oleh Mr.B ditambahkan lagi 2 nada (diatonik) mnjadi 7
(do-re-mi-fa-so-la-si) agar berubah mnjadi amusement.
Menjadi hiburan semata.
Prasasti sadahurip kmrn itu, sigana ada di pentatonik.
Skala pentatonik ini juga lebih banyak digunakan pada
musik: jazz, blues, rock, musik daerah.... (Metaaall \m/
jokowi....hehe peace bg A)
Mas Bayu:
Sprtnya nada tradisional banyak yg menggunakan
nada pentatonik termasuk gamelan... yg sekarang
kalah peminat dng nada 7... Punten mbap bagian otak
yg mana, yg plng terpengaruh oleh nada pentatonik
maupun 7 nada...
KD:
Otak kanan yang paling banyak dipengaruhi Pentatonik
KDM:
Punten Mbap, kenapa otak kanan? Dan apa reaksi nada
pentatonik ini terhadap bagian otak lain serta terhadap
tubuh secara keseluruhan?
KD:
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Otak bagian kanan ada yang namanya Kandegha
(Lemurian) yang artinya kreasi, tapi sekarang jadi
memiliki banyak arti.
Meskipun semuanya harus seimbang, dengan bagian
kiri, tapi untuk memancing. Kreasi atau Kandegha ini,
harus dengan gelombang yang tepat.

30 April 2014
Bang Aa:
Anak indigo inbox saya tentang akan ada gempa besar
sumatera. KDZ: ada pencerahan?
KD:
Potensi gempa besar bukan hanya di Sumatera, tapi d
daerah lain juga ada. Masalahnya sekarang, bisakah itu
kita cegah ? Atau minimal kita siapkan penduduknya
agar tidak kaget. Kalau itu terjadi. Soal waktu nya
kapan, itu relatif.

22. Pesawat MH370
1. HP para penumpang dirampas.

Sabtu, 22 Maret 2014
KD Jam 07.40:
Sippppp....Ultah pang rame na, kudu neangan kapal
leungit...heuheuheu
KDM:
Lanjutan “drama” MH370:

Tapi apakah sudah pasti ? Kalau pasti itu adalah MH
370....berarti...????
Kang Bayu Jaksa:
Punten mbap terkait dng “Karena tempat mereka parkir
sinyalnya sangat kuat” apakah d tempat tersebut ada
ancient tecnology nya?:)

KD Jam 11.57:
Heuheuheu....teknologi buatan “pihak besar”
Teh Nita:
Ada kemungkinan ga mbab, kalau di tempat tsb juga
biasa u/ pembuatan senjata or rakitan per-pur?

KD Jam 12.06:
Heuheuheu....mirip S.H.I.E.L.D nya Marvel ya....
sepertinya kita harus menghubungi Nick Fury....nanti
dia rekomendasikan ke Captain America...heuheuheu

KDM Jam 21.57:
PM Malaysia: MH370 Jatuh di Samudera Hindia
Selatan:
http://news.babe.co.id/1508300

KD Jam 22.09:
Pasti MH370 ? Atau....

Teh Nita Jam 22.58:

http://news.babe.co.id/1493056

*kalau repot, tanam sajalah* mbab ini maksudnya di
tanam apanya? Penumpangnya? Mmg sdh meninggal
semua???:( X_X

Minggu, 23 Maret 2014 Jam 20.14:

KD Jam 23.12

Ini percakapan terakhir awak MH370 sebelum hilang:

Sorry. Pakai BlackBerry Mbu...tidak susah menanam
evidence, atau bikin seolah itu Blackbox MH370.
Tenyata ada keanehan “Nada sambung HP penumpang dengan informasi yang di doktori
pesawat bisa terhubung walaupun tdk diangkat”
18 April 2014:
barusan liat tV one
Kang Rudi Satria:

Senin, 24 Maret 2014 Jam 10.53:
KD:

KD:

Heuheuheu...sekarang telkomsel memblokir layanan
blackberry, ini pakai wifi baru bisa...aya aya wae

Mengapa sinyal mereka bagus ? Karena tempat mereka
parkir sinyalnya sangat kuat. Kalau tidak ada sinyal
pasti ada yang bilang: nomor yang anda tuju sedang
tidak aktif atau berada diluar service area, cobalah
beberapa tahun lagi...heuheuheu...

19 April 2014:

Dan pasti mereka berusaha mengaktifkan HP, tapi
dirampas, hanya perampas sepertinya lupa mematikan...
sampai baterainya habis, atau ada yang menghidupkan
lalu menyembunyikan di tempat yang ada sinyal, lalu
di silent agar kita tahu bahwa mereka dalam keadaan
“sesuatu”

KD:

Bang Aa:
http://news.liputan6.com/read/2038918/anehrimbunan-rumput-tiba-tiba-menghilang
Itu soal rumput hilang. Kalau portal itu terbentuk di
tengah hutan bisa hilang juga pohon besarnya. Biasanya
di tempat itu ada DORPHALL besar yang bisa aktif
kalau terjadi fluktuasi listrik di udara.
Halaman 23

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

Kang Budi Alamsyah:
Syarat2 attau bikin alat supaya biisaa mentriiger portal
aktiff beerarti masih memunggkinnnkann yah..Mbap...
KD:

Sang Kholik. Lamun diadukeun menang mana ya??:D
(mohon koreksi jika kesimpulannya kurang tepat)
KDM:
Copas:

Bisa, tapi kalau seperti itu atau tanpa alat lengkap maka “ Berarti jika manusia sudah bisa bersatu dengan Sang
akan tersesat di wormhole
Kholik maka otomatis akslerasi energi akan meningkat,
sebaliknya belum tentu yg tubuhnya terakslerasi
KDM:
mampu mengendalikan Nispha dan bersatu dengan
Apa yang akan terjadi jika tersesat di wormhole, Mbap? Sang Kholik. Lamun diadukeun menang mana ya??”
KD:

HAB’L vs QAB’L menang mana?

Itu kalau keluar di sebuah Planet, kalau keluarnya di
ruang angkasa....cilaka dua gelas

Ini contoh yang SECARA TERTULIS ada di Al-Qur’an.

Kang Habibi:

Dan terlepas pula dari penafsiran kita terhadap sikap
HAB’L pada QAB’L.

Kalo dirancang alatnya sekalian destinasinya, jadi spt
barqha ya kang

Karena yang ditanyakan: menang mana?

KD:
Iya

13 April 2014:
KD:

KDM:
Sawangsulna Kang Dani. Meskiii....definisi menang
disini apakah menang secara syareat atau menang
secara hakekat, ini hanya Sang Maha Pencipta Yang
Maha Tahu. Karena disaat mau dibunuh, HAB’L
tersenyum:)

Siapapun Presidennya, kita terus bergerak di umat. Soal Senin, 31 Maret 2014 Jam 15.17:
peradaban, saya menemukan banyak lagi yang baru dan
KD:
lebih mengejutkan. Jauh lebih dahsyat dari GP.
Menang dan kalah itu permainan pikiran, pemuasan
Sabtu, 29 Maret 2014 Jam 13.09:
EGO. Kalau terjemahan di kitab-kitab karena
ketidaktahuan rata-rata soal menang dan kalah.
Kang Ibay:
Menghadapi NISPHA saja jadi soal menang dan
Mbap dan akang 2 yang lain, mohon di sharing ulang
kalah. Semua di rekayasa agar jadi manusia yang haus
tentang hidup tanpa ego
kemenangan, lihat di bulan puasa. Semua diajarkan
bagaikan hari raya FITRI itu adalah “kemenangan”.
Minggu, 30 Maret 2014 Jam 09.10:
Padahal Ramadhan bukan soal menang dan kalah, itu
soal pengendalian NAFS.
KD:
Heuheuheu....EGO adalah DIRI...EGO adalah sebuah
pemahaman yang dibentuk oleh NISPHA bahwa diri
lebih penting, lebih nomor satu, lebih segalanya dari
orang lain. Segala sesuatu yang berhubungan dengan
DIRI adalah utama dan sangat dimuliakan. Seperti
Agamaku, Bangsaku, Tanah Airku, Tuhanku, Anakku,
Istriku, dan segala KU lainnya. Agama manapun
mengajarkan untuk memblending dengan Sang Maha
Pencipta, berarti kita sudah tidak punya EGO lagi,
karena semua milik Sang Maha Pencipta. Tidak ada
yang namanya KU lagi, tapi sudah NYA, karena semua
yang ada di jagad termasuk kita adalah milikNYA.

Kang Dani Ramdhani Jam 21.30:

Atau rekayasa terjemahan biar kita menjadi mundur,
nggak mikir soal pengendalian. Soal Menang atau
Kalah, itu adalah hal yang jauh lebih mudah dibahas
daripada membahas soal pengendalian dan berpikir

Selasa, 1 April 2014 Jam 10.59:
KD:
Savala Entharda

23. Dorphall
1. DORPHALL di Gunung SHADU masih
digunakan sebagai sumber energi oleh
Bangsa Jepang.
2.

Berarti jika manusia sudah bisa bersatu dengan Sang
Kholik maka otomatis akslerasi energi akan meningkat, 20 Maret 2014:
sebaliknya belum tentu yg tubuhnya terakslerasi
KDM:
mampu mengendalikan Nispha dan bersatu dengan
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Punten Mbap, apakah DORPHALL di Gunung SHADU Kalo dorphal ada hampir diseluruh permukaan planet.
dibawa oleh Bangsa Jepang? Lalu oleh Bangsa Jepang
Knp jepang msh sering gempa ya mbab?
digunakan sebagai apa?
KD:
KD:
Enggak bisaeun pake
Sebagai sumber energy
KDM:
Apakah masih digunakan sampai sekarang, Mbap?
KD:
Masih
Kang Setiabudi:
Punten Mbap, mekanismenya bagaimana DORPHALL
bisa difungsikan sebagai sumber energy? Nuhun
KD:
Mirip nuklir, jadi panas terus jadi boiling

Sabtu, 22 Maret 2014 Jam 07.48:
KD:
Itu inti DORPHALL yang jepang pakai karena tidak
tahu bikin Casing dan tidak tahu cara menghidupkan
DORPHALL, tapi kalau DORPHALL pasak dunia
lain cara kerjanya, clustonit yang ada di dalam
akan menggerakan molekular nano di casing untuk
menghasilkan gelombang penguat molekular tanah .
Kang ilham:

3 April 2014 Jam 10.46:
KDM:
SAMPRAZAAN

Mengenai aktifitas, kegiatan dan action di HI, saya ingin
berucap seperti ini:
HI itu keluarga besar.
Keluarga itu ibarat satu tubuh.
Tubuh itu ada bagian yang terlihat dan lebih banyak lagi
yang kasat mata.
Memang sudah banyak HIers yang action dan patut
diacungi jempol, sebagai teladan, karena PUDYA
SADYANA KAWAZA, semua puji hanya milik-Nya.
Namun, yang action dengan diam2 dan tidak terlihat
pun, jumlahnya tidak sedikit.
Kuncinya adalah bagi2 tugas lalu bersinergi.
Mari lakukan apa yang bisa kita lakukan.
Orang yang menurut “pandangan” kita “diam” belum
tentu tidak action.
Mungkin sudut pandang kita belum 360°.

CATATAN TAHUN 2015
[5/1 13:45] Hi Habibi Aske: Ini Materi Latihan
sebenarnya TIPS utk berlatih Tenaga Dalam, dari Kang
GUNADI, mudah2an bermanfaat...(Mohon dibaca
perlahan dan diulang, dan dipraktekkan):
[5/1 13:45] Hi Habibi Aske: Untuk hal-hal dasar
mengenai latihan saya hanya mencoba membawa
temen-temen didiskusi kemaren untuk melihat materi
latihan secara sederhana, apa adanya tanpa mencoba
mempersepsikannya dengan persepsi yg sudah
diimprovisasi sedemikian rupa di pikiran kitanya.
Kemaren saya mencontohkan tentang hawa panas.
Bagaimana jika kita mau berpikir dan melakukan
analisa sedikit saja dari petunjuk yang diberikan KD
maka sebetulnya itu saja sudah cukup untuk membuat
kita bisa berlatih dengan baik dan benar.

Mengapa kita disuruh merasakan hawa panas?
Karena hawa panas inilah indikator termudah untuk
mendeteksi energi yg dihasilkan oleh Mythocondria
kita di sel-sel tubuh di sekitar area perut tsb. Dan energi
tsb lah yang nantinya akan kita coba kendalikan untuk
dimanfaatkan.
Untuk bisa ‘merasakan’ hawa panas ini jika kita mau
berpikir tentunya kita tahu persis lah bahwa prosesnya
akan sama seperti ketika kita merasakan dengan kulit
kita bagaimana dinginya air es lah.
Kita bisa merasakan dinginnya air es itu kan karena
informasi dinginnya es tsb sampai ke otak kita. Dan
penyampaian informasi ini kan pertama kali dilakukan
oleh sensor syaraf perasa yg ada dipermukaan kulit kita
yang kemudian meneruskannya sampai ke otak kita.

Nah, dari sini saja sendainya kita mau berpikir
Kita diajarkan untuk mampu ‘merasakan’ hawa panas
awal nya. Awalnya jelas kita disuruh untuk ‘merasakan’ menggunakan otak kita maka sebetulnya kita tidak
hawa panas di perut. Kata kunci ada di kata ‘merasakan’. perlu bertanya lagi atau menjadikannya sebuah masalah
yg tidak terpecahkan jika kita tidak ‘merasakan’ hawa
‘Merasakan’ hawa panas di perut artinya kan kita
panas.
disuruh untuk mampu mendeteksi keberadaan hawa
Jika kita memahami prosesnya maka tentunya kita bisa
panas di daerah bagian dalam area perut lah.
menduga apa yang terjadi di tubuh kita ketika kita tidak
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Itu kalimat KD 20 th yg lalu ketika mengajarkan
merasakan hawa panas. Karena hawa panas ini pasti
selalu ada di tubuh manusia selama ruh dan jiwa masih angkatan saya yg Alhamdulillah hari ini saya sendiri
sisanya.
bersatu dgn jasad.
Nah, kemaren saya mencoba menggiring temen-temen
untuk berpikir sistematis. Artinya ketika kita tidak
merasakan hawa panas maka troubleshooting nya akan
mudah dan sistematis jika kita memahami dgn baik
petunjuk yg diberikan KD.

Ada perbedaan gak dgn yg anda semua disini terrima
kalimatnya?

[5/1 13:46] Hi Habibi Aske: “Ni syaraf perasa kagak
peka lagi karena jarang atau tidak pernah dipakai kali
yah?”

sudah rileks? Tentunya ini hanya bisa dipastikan dengan
merasakan seluruh bagian tubuh kita kan?

Saya jamin enggak berbeda. Hehehehehehe sama persis
kan?

Kita kupas kalimat materi latihan tadi deh.
Ketika kita tidak ‘merasakan’ hawa panas tentunya yang
“Rilex kan seluruh tubuh”
pertama kali kita pertanyakan kan tentunya “apakah
sistem syaraf perasa di bagian dalam perut saya tidak
Kalimat ini kan maksudnya kita diminta untuk
bekerja dengan benar?”.
merilekskan seluruh tubuh kita. Rileks disini
“Jika memang tidak benar berarti saya harus latih terus maksudnya kita melemaskan atau mengendorkan
seluruh bagian tubuh kita.
agar sistem syaraf perasa ini kembali bekerja normal
dong”
Bagaimana kita tahu bahwa seluruh bagian tubuh kita

Kira akan begini lah sederhana nya percakapan
dipikiran kitanya kan?

Untuk bisa memastikan bahwa tubuh kita sudah rileks
maka yg kita lakukan kan tentunya adalah merasakan
bagian per bagian tubuh kita dong..

Nah jika kita mengerti ini ketika pertama kali diajarkan [5/1 13:46] Hi Habibi Aske: Artinya kita akan
mengaktifkan seluruh sensor syaraf perasa diseluruh
materi HI maka pasti kita tidak akan pernah frustasi
bagian tubuh kita untuk memeriksa apakah seluruh
berlatih.
bagian tubuh kita sudah rileks.
Karena ketika kita tidak merasakan hawa panas
Nah kalau kita mau berpikir menggunakan otak
atau hawa panas terasa nya hilang timbul kita tahu
kita sedikit saja maka terlihat jelas bahwa di
apa penyebabnya. Dengan tahu apa penyebabnya
kalimat pertama itu sebenarnya kita disuruh untuk
kita juga seharusnya tahu bahaimana mengatasinya.
Karena kata pepatah ketika kita tahu penyebab sebuah mengaktifkan system syaraf perasa diseluruh tubuh
masalah maka 80% masalah tersebut sebetulnya sudah sebelum berlatih.
terselesaikan hehehehehe
Dan disitu kita sebetulnya juga disuruh untuk mau
Nah, pemahaman dasar seperti ini ternyata pada
kenyataannya tidak dipahami banyak anggota.
Indikasinya apa? Dengan banyaknya keluhan dan
pertanyaan bahwa mereka tidak merasakan hawa panas
atau hilang timbul lah rasanya.

mengenali seluruh bagian tubuh kita bagian per bagian.
Nah, kalimat selanjutnya:
“Dan mulailah lakukan nafas perut dengan pikiran dan
perasaan fokuskan ke perut”

Kalimat ini kan maksudnya setelah kita rileks dan
mengaktifkan seluruh sensor syaraf perasa kita maka
selanjutnya kita diminta melakukan nafas perut dan
mengalihkan fokus pikiran dan perasaan kita hanya ke
bagian area perut. Artinya kita diminta untuk hanya
Nah kemaren saya juga mengemukakan bagaimana
merasakan bagian area perut. Atau dengan kata lain
dulu KD memberikan materi latihan pertama kali.
system syaraf perasa yang harus kita aktifkan hanyalah
Sederhana sekali kalimatnya ketika beliau mengajarkan system syaraf perasa yg ada di bagian perut saja.
kami berlatih nafas perut di GOR mohammad toha
dulu. Kalimatnya masih jelas saya ingat sampai saat ini [5/1 13:47] Hi Habibi Aske: Apa yang kita coba
rasakan? Hawa panas.
dan ternyata gak berubah setelah 20 th HI berdiri.
Saat KD meminta kami melakukan nafas perut sambil Dimana kerasanya? Seharusnya diseluruh area perut
lah jika seluruh sensor syaraf perasa kita yg di area
duduk, beliau berkata begini:
perut bekerja normal semua. Tetapi jika system syaraf
[5/1 13:46] Hi Habibi Aske: “Rilex kan seluruh tubuh.
perasa nya yg normal hanya di bagian bagian tertentu
Dan mulailah lakukan nafas perut dengan pikiran dan ya logikanya hawa panas hanya kerasa dibagian tertentu
perasaan fokuskan ke perut”
itu saja. Atau kalo gak kerasa sama sekali ya berarti
Karena jika mereka paham dengan baik materi yg
disampaikan KD maka sebetulnya bahkan seharusnya
tidak akan pernah muncul keluhan atau pertanyaan
tersebut.
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mungkin syatem syaraf perasa kita gak normal semua
yg di area perutnya.

lain harus tetap dingin...usahakan hawa panas betulbetul terpusat di

Nah, kemaren saya juga menyampaikan bahwa
wajar sekali system syaraf perasa kita itu gak peka.
Karena emang pada dasarnya gak pernah di latih atau
dipergunakan.

rongga dada saja...Ditahap ini biasanya anda

Jangankan system syaraf perasa bagian dalam tubuh
kita, bagian luarnya saja banyak yg tidak terlatih.
Contohnya bagian punggung, lengan atau betis lah. Kan
sering tuh kita digigit nyamuk tapi gak kerasa, ketahuan
kita digigit nyamuk karena tiba-tiba bentol atau gatal
atau kita lihat nyamuknya udah gendut berwarna
merah pantatnya.

pertama-tama mungkin akan merasakan bahwa hawa
panas tersebut masih menyebar-nyebar ..
kenapa .. artinya anda belum menguasai sepenuhnya
hawa panas tersebut .. kuasai dia dan kendalikan dia
sehingga berkumpul di dada
atau perut sesuai dengan nafas yang sedang
anda gunakan....atau kalaupun sangat sulit utk
mengumpulkan seluruhnya minimal 80 %
usahakan terkumpul...paling bagus sih

seluruhnya...hanya mungkin tahap awal akan sulit tapi
Kenapa kita gak merasakan saat nyamuk itu hinggap?
Jawabannya karena sensor syaraf perasa kita gak bekerja anda mesti punya target..bahwa setiap hari tingkat
pemfokusan hawa panasnya
aja.
Kenapa gak bekerja? Karena gak terlatih atau lama gak
dipergunakan.

meningkat..yah..yang kemaren cuman bisa

merasakan hawa panas, biasanya kecepatan seseorang
berbeda-beda ada yang tiga empat kali tarik dia sudah
merasakan hawa panas tapi

satu...

80% hari ini kalo bisa 90% lah...bikin target anda
sendiri...so anda akan punya target yang
[6/1 00:27] Hi Habibi Aske: Kedua: saat memulai
latihan kosongkan pikirkan anda, blank lah ...jangan
harus dikejar..mungkin untuk tahap ini saja jika anda
mikir macam-macam, berangan-angan cepet sakti atau latihan
dsb lah .. lempeng jeung cueklah .. jangan
jika anda latihan 0,5 - 2 Jam sehari mungkin perlu dua
ada beban dipikiran anda ...
tiga hari ... that’s ok..yang penting ada progress nya
lah....keep latihan lah ...jangan terburu-buru, keep relax
Ketiga: mulai dari awal teori dan kuasai permateri
and fokus
dahulu baru melangkah ke materi berikutnya ...
mulailah dengan menguasai nafas perut..latih sampai
saja....jangan takut nggak ada yang dikejar kok...setelah
anda benar-benar
anda mampu memfokuskannya mulailah dengan Angin

ada juga yang nggak bisa-bisa .... jika nggak bisa juga
lakukan sambil berbaring..pusatkan benar-benar
pikiran anda ke hawa panas ...dan rasakan hawa panas
tersebut didalam
rongga perut anda .. target utama anda pada tahap ini
adalah anda merasakan hawa panas dirongga perut
saja...dan apabila anda pegang

[6/1 00:27] Hi Habibi Aske: Ini merupakan lanjutan
dari tips latihan yg disampaikan (titipan) olh KG di
atas:
“Masalah terakhir adalah penguasaan materi dan
bagaimana mengembangkannya (TD & TM).
Klasik banget jawabannya ini mah, LATIHAN ..
dan bagaimana kita mau berbicara kalo kita nggak
menguasai materi .. so latihan deui jawabanana mah
.. Hanya mungkin pertanyaannya bagaimana sih
latihannya ?.

bagian luar perut anda harus terasa dingin jadi yang
panas hanya bagian dalam saja ...paksakan untuk
memusatkan hawa panas tersebut didalam rongga perut KD dan para pelatih pasti sudah mengajarkan
bagaimana cara berlatih TD dan TM secara lengkap
anda..daya
hanya mungkin kita kebingungan mau
khayal, konsentrasi dan pemusatan pikiran anda harus
bermain disini ... Setelah anda menguasainya mulailah mulai darimana ? tul nggak .... ada nafas perut, nafas
dada, napas diafragma, jurus angin, jurus
menggunakan nafas dada untuk memindahkan hawa
panas tersebut
air dsb lah..padahal kalo akang2 mo tahu dulu kami
hanya diajarkan nafas perut, nafas dada, dasar jurus
ke dada ... hawa panas harus betul-betul pindah
bumi dan angin satu saja. nggak ada yang lain...itu aja
seluruhnya kedada yaitu didalam rongga dada
dikukulibeuk...nggak banyak koleksi lah .. he..he.. hanya
anda...yang hangat hanya dalam rongga dada anda
saja...diluar tetap dingin juga bagian tubuh anda yang
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karena kita punya sistem sekarang menuntut itu maka
banyak materi yg sudah diajarkan sama kita, seperti
pradasar materi teori yang harus

sedikit saja hari ini anda harus mampu
memindahkannya lebih dari yg kemaren...target jelas
sehingga anda termotivasi untuk latihan......ok.. keep
latihan sampai anda benar-benar menguasainya.......
jangan lompat

dikuasai angin 1-3, air 1, dsb lah. Materi ini sengaja
diberikan sebagai bekal buat anda..tapi yang paling
penting adalah anda juga punya target untuk menguasai
ke yang lain dulu beresin angin satu saja dulu..sampai
materi-materi
mahir...setelah anda mahir anda boleh mencoba air satu
saja dulu ... sama
tersebut.
OK saya akan ngasih tips untuk
latihan TD. Latihan sebenarnya harus anda lakukan
di luar Jam latihan reguler, karena prinsipnya latihan
reguler itu hanyalah untuk
penyamaan, penambahan materi serta waktu untuk
bertanya seputar materi yang sudah diajarkan. so.
bagaimana latihannya ?
[6/1 00:27] Hi Habibi Aske: Pertama: anda mesti
meluangkan waktu untuk ini, mulailah dengan 0,5 - 2
Jam awalnya anda harus benar-benar commit dengan
waktu yang anda tentukan..apapun yang terjadi anda

seperti angin satu kuasai konsepnya dan kendalikan
hawa panas seperti teori yang diajarkan .. kalo mesti
menyebar keseluruh tubuh yah .. targetnya sampai
seluruh tubuh benar-benar tersebar hawa panasnya ......
step by step .. untuk proses ini mungkin lebih lama yah
.... tapi sabar aja keep latihan capai target .. that’s it .....
==> Lihatlah bagaimana menguasai jurus angin 1 aja
setengah mati dilakukan !! Bacalah bagaimana hawa
panas pada jurus ini harus bener2 disalurkan sesuai
kaidahnya....

[6/1 00:27] Hi Habibi Aske: Kelima: anggap sekarang
anda sudah rajin latihan pada awal latihan coba ukur
harus lakukan latihan setiap hari ..anggap dia sebagai
resistansi tubuh anda .. anda bisa beli Multimeter
makananan yang harus anda makan..Kita mesti
analog apa saja ... catat resistansi tubuh anda ... apabila
menganggap latihan TD sbg MAKANAN yg harus anda anda latihan seperti diatas .. secara perlahan-lahan
makan TIAP HARI...Tidak boleh “ada jeda” berharipergerakan molekul-molekul tubuh anda akan menjadi
hari tanpa
searah ... yang mengakibatkan resistansi tubuh anda
akan semakin mengecil ... caranya yah mudah saja
latihan...Sekali ada jeda sehari tanpa latihan, maka
.. pegang pin pengukur dengan jari anda .. satu jari
ada kemunduran dlm proses anda...Anda harus bisa
tangan kanan dan satunya lagi dijari tangan kiri ...
MEMBAYARNYA
catat perkembangannya setiap minggu ... terutama saat
[6/1 00:27] Hi Habibi Aske: Keempat: inti angin satu
bangun tidur dan seusai latihan amati perubahannya ...
adalah pemindahan hawa panas dari dada ke telapak
anda harus punya target resistansi tubuh anda semakin
tangan dan dari telapak tangan ke dada...tahap awal
mengecil
anda harus menggunakan pengejangan sepenuhnya
(sekedar pemicu motivasi saja..) kemudian anda boleh
ditelapak tangan anda.....ingat yang kejang cuma telapak mulai latihan memadamkan lilin .... nyalakan lilin dan
tangan saja..yg
letakkan didepan anda kemudian pukul dengan telapak

tangan membuka kearah lilin ... tentu saja anda mesti
menyalurkan hawa panas ke telapak tangan anda ...
dimaksudkan untuk membantu penyaluran hawa
pukul sampai padam .. kemudian mulailah bermain
panas anda ketelapak tangan ... usahakan seluruh hawa dengan jaraknya ...diperjauh .. sampai anda bisa sejauh
mungkin .... anda harus sering melatih ini untuk
panas pindah ketelapak tangan
belajar melontarkan hawa panas .. yang memadamkan
anda..tahap awal mungkin masih nyebar-nyebar...
lilin memang angin .. tapi itu adalah angin pukulan
nggak apa-apa fokus saja dan paksa hawa panas tersebut
yang terfokus .. karena TD .. membuat angin pukulan
mengumpul ditelapak tangan anda ketika buang nafas..
terfokus ... saya tidak bisa lebih jelas lagi menguraikan
dan tarik
teori memukul lilin ini .. karena anda harus berlatih
kembali ke dada saat anda menarik dan menahan
untuk mengetahui selahnya .. atau cara memukulnya...
nafas.....mungkin tahap awal masih susah yah..tapi
dengan latihan ini anda akan tahu sendiri kok .. oh
anda harus punya target bahwa anda harus mampu
begini lho mestinya mukul tuh .... kemudian yah .. coba
mengendalikan hawa
memukul benda- benda keras .... kikir, batu, kertas apa
aja deh ...... but keep latihan yah .... latihan pemukulan
panas tersebut....sampai benar-benar fokus dan
ini dilakukan diluar Jam latihan rutin anda dirumah
bergerak sesuai dengan inti angin satu..sama seperti
yah .....
sebelumnya jika anda kemaren hanya mampu
memindahkan sepertiganya atau
lain hanya ikut saja...pengejangan
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[6/1 00:27] Hi Habibi Aske: Keenam: setelah angin satu
dan air satu anda kuasai mulailah untuk menambah
materi latihan dengan penyaluran .. seusai latihan
rutin anda (angin satu dan air satu) lakukan latihan
penyaluran ke perut, dada, tulang ekor, punggung atas,
sepanjang tulang belakang, rusuk kiri dan kanan, kaki
serta kepala. that’s it ... ini aja dulu latih bener-bener
deh ..... kita lihat entar hasilnya ...... tapi mesti kecapai
targetnya lho dimana anda menyalurkan hawa panas
harus fokus ditempat tersebut !

Nah, dari sini saja sendainya kita mau berpikir
menggunakan otak kita maka sebetulnya kita tidak
perlu bertanya lagi atau menjadikannya sebuah masalah
yg tidak terpecahkan jika kita tidak ‘merasakan’ hawa
panas.
Jika kita memahami prosesnya maka tentunya kita bisa
menduga apa yang terjadi di tubuh kita ketika kita tidak
merasakan hawa panas. Karena hawa panas ini pasti
selalu ada di tubuh manusia selama ruh dan jiwa masih
bersatu dgn jasad.

YANG PENTING RUTIN LAKUKAN TIAP HARI...
Nah, kemaren saya mencoba menggiring temen-temen
DAN CAPAI TARGET OK !!!!! SELAMAT BERLATIH
untuk berpikir sistematis. Artinya ketika kita tidak
.......
merasakan hawa panas maka troubleshooting nya akan
mudah dan sistematis jika kita memahami dgn baik
Wassalam, Kang Gunadi
petunjuk yg diberikan KD.
W-90013
Ketika kita tidak ‘merasakan’ hawa panas tentunya yang
[5/1 13:45] Hi Habibi Aske: Ini Materi Latihan
pertama kali kita pertanyakan kan tentunya “apakah
sebenarnya TIPS utk berlatih Tenaga Dalam, dari Kang
sistem syaraf perasa di bagian dalam perut saya tidak
GUNADI, mudah2an bermanfaat...(Mohon dibaca
bekerja dengan benar?”.
perlahan dan diulang, dan dipraktekkan):
“Jika memang tidak benar berarti saya harus latih terus
[5/1 13:45] Hi Habibi Aske: Untuk hal-hal dasar
agar sistem syaraf perasa ini kembali bekerja normal
mengenai latihan saya hanya mencoba membawa
dong”
temen-temen didiskusi kemaren untuk melihat materi
[5/1 13:46] Hi Habibi Aske: “Ni syaraf perasa kagak
latihan secara sederhana, apa adanya tanpa mencoba
peka lagi karena jarang atau tidak pernah dipakai kali
mempersepsikannya dengan persepsi yg sudah
yah?”
diimprovisasi sedemikian rupa di pikiran kitanya.
Kemaren saya mencontohkan tentang hawa panas.
Bagaimana jika kita mau berpikir dan melakukan
analisa sedikit saja dari petunjuk yang diberikan KD
maka sebetulnya itu saja sudah cukup untuk membuat
kita bisa berlatih dengan baik dan benar.

Kira akan begini lah sederhana nya percakapan
dipikiran kitanya kan?
Nah jika kita mengerti ini ketika pertama kali diajarkan
materi HI maka pasti kita tidak akan pernah frustasi
berlatih.

Kita diajarkan untuk mampu ‘merasakan’ hawa panas
Karena ketika kita tidak merasakan hawa panas
awal nya. Awalnya jelas kita disuruh untuk ‘merasakan’
atau hawa panas terasa nya hilang timbul kita tahu
hawa panas di perut. Kata kunci ada di kata ‘merasakan’.
apa penyebabnya. Dengan tahu apa penyebabnya
kita juga seharusnya tahu bahaimana mengatasinya.
‘Merasakan’ hawa panas di perut artinya kan kita
Karena kata pepatah ketika kita tahu penyebab sebuah
disuruh untuk mampu mendeteksi keberadaan hawa
masalah maka 80% masalah tersebut sebetulnya sudah
panas di daerah bagian dalam area perut lah.
terselesaikan hehehehehe
Mengapa kita disuruh merasakan hawa panas?
Nah, pemahaman dasar seperti ini ternyata pada
Karena hawa panas inilah indikator termudah untuk
kenyataannya tidak dipahami banyak anggota.
mendeteksi energi yg dihasilkan oleh Mythocondria
kita di sel-sel tubuh di sekitar area perut tsb. Dan energi Indikasinya apa? Dengan banyaknya keluhan dan
tsb lah yang nantinya akan kita coba kendalikan untuk pertanyaan bahwa mereka tidak merasakan hawa panas
atau hilang timbul lah rasanya.
dimanfaatkan.
Untuk bisa ‘merasakan’ hawa panas ini jika kita mau
berpikir tentunya kita tahu persis lah bahwa prosesnya
akan sama seperti ketika kita merasakan dengan kulit
kita bagaimana dinginya air es lah.

Karena jika mereka paham dengan baik materi yg
disampaikan KD maka sebetulnya bahkan seharusnya
tidak akan pernah muncul keluhan atau pertanyaan
tersebut.

Kita bisa merasakan dinginnya air es itu kan karena
informasi dinginnya es tsb sampai ke otak kita. Dan
penyampaian informasi ini kan pertama kali dilakukan
oleh sensor syaraf perasa yg ada dipermukaan kulit kita
yang kemudian meneruskannya sampai ke otak kita.

Nah kemaren saya juga mengemukakan bagaimana
dulu KD memberikan materi latihan pertama kali.
Sederhana sekali kalimatnya ketika beliau mengajarkan
kami berlatih nafas perut di GOR mohammad toha
dulu. Kalimatnya masih jelas saya ingat sampai saat ini
dan ternyata gak berubah setelah 20 th HI berdiri.
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Saat KD meminta kami melakukan nafas perut sambil
duduk, beliau berkata begini:
[5/1 13:46] Hi Habibi Aske: “Rilex kan seluruh tubuh.
Dan mulailah lakukan nafas perut dengan pikiran dan
perasaan fokuskan ke perut”
Itu kalimat KD 20 th yg lalu ketika mengajarkan
angkatan saya yg Alhamdulillah hari ini saya sendiri
sisanya.

Dimana kerasanya? Seharusnya diseluruh area perut
lah jika seluruh sensor syaraf perasa kita yg di area
perut bekerja normal semua. Tetapi jika system syaraf
perasa nya yg normal hanya di bagian bagian tertentu
ya logikanya hawa panas hanya kerasa dibagian tertentu
itu saja. Atau kalo gak kerasa sama sekali ya berarti
mungkin syatem syaraf perasa kita gak normal semua
yg di area perutnya.

Nah, kemaren saya juga menyampaikan bahwa
wajar sekali system syaraf perasa kita itu gak peka.
Karena emang pada dasarnya gak pernah di latih atau
Saya jamin enggak berbeda. Hehehehehehe sama persis dipergunakan.
kan?
Jangankan system syaraf perasa bagian dalam tubuh
kita, bagian luarnya saja banyak yg tidak terlatih.
Kita kupas kalimat materi latihan tadi deh.
Ada perbedaan gak dgn yg anda semua disini terrima
kalimatnya?

“Rilex kan seluruh tubuh”
Kalimat ini kan maksudnya kita diminta untuk
merilekskan seluruh tubuh kita. Rileks disini
maksudnya kita melemaskan atau mengendorkan
seluruh bagian tubuh kita.

Contohnya bagian punggung, lengan atau betis lah. Kan
sering tuh kita digigit nyamuk tapi gak kerasa, ketahuan
kita digigit nyamuk karena tiba-tiba bentol atau gatal
atau kita lihat nyamuknya udah gendut berwarna
merah pantatnya.

Kenapa kita gak merasakan saat nyamuk itu hinggap?
Bagaimana kita tahu bahwa seluruh bagian tubuh kita Jawabannya karena sensor syaraf perasa kita gak bekerja
sudah rileks? Tentunya ini hanya bisa dipastikan dengan aja.
merasakan seluruh bagian tubuh kita kan?
Kenapa gak bekerja? Karena gak terlatih atau lama gak
Untuk bisa memastikan bahwa tubuh kita sudah rileks dipergunakan.
maka yg kita lakukan kan tentunya adalah merasakan
[6/1 00:27] Hi Habibi Aske: Kedua: saat memulai
bagian per bagian tubuh kita dong..
latihan kosongkan pikirkan anda, blank lah ...jangan
[5/1 13:46] Hi Habibi Aske: Artinya kita akan
mikir macam-macam, berangan-angan cepet sakti atau
mengaktifkan seluruh sensor syaraf perasa diseluruh
dsb lah .. lempeng jeung cueklah .. jangan ada beban
bagian tubuh kita untuk memeriksa apakah seluruh
dipikiran anda ...
bagian tubuh kita sudah rileks.
Ketiga: mulai dari awal teori dan kuasai permateri
Nah kalau kita mau berpikir menggunakan otak
dahulu baru melangkah ke materi berikutnya ...
kita sedikit saja maka terlihat jelas bahwa di
mulailah dengan menguasai nafas perut..latih sampai
kalimat pertama itu sebenarnya kita disuruh untuk
anda benar-benar merasakan hawa panas, biasanya
mengaktifkan system syaraf perasa diseluruh tubuh
kecepatan seseorang berbeda-beda ada yang tiga empat
sebelum berlatih.
kali tarik dia sudah merasakan hawa panas tapi ada juga
yang nggak bisa-bisa .... jika nggak bisa juga lakukan
Dan disitu kita sebetulnya juga disuruh untuk mau
mengenali seluruh bagian tubuh kita bagian per bagian. sambil berbaring..pusatkan benar-benar pikiran anda ke
hawa panas ...dan rasakan hawa panas tersebut didalam
Nah, kalimat selanjutnya:
rongga perut anda .. target utama anda pada tahap ini
“Dan mulailah lakukan nafas perut dengan pikiran dan adalah anda merasakan hawa panas dirongga perut
saja...dan apabila anda pegang bagian luar perut anda
perasaan fokuskan ke perut”
harus terasa dingin jadi yang panas hanya bagian dalam
Kalimat ini kan maksudnya setelah kita rileks dan
saja ...paksakan untuk memusatkan hawa panas tersebut
mengaktifkan seluruh sensor syaraf perasa kita maka
didalam rongga perut anda..daya khayal, konsentrasi
selanjutnya kita diminta melakukan nafas perut dan
dan pemusatan pikiran anda harus bermain disini ...
mengalihkan fokus pikiran dan perasaan kita hanya ke
Setelah anda menguasainya mulailah menggunakan
bagian area perut. Artinya kita diminta untuk hanya
nafas dada untuk memindahkan hawa panas tersebut
merasakan bagian area perut. Atau dengan kata lain
ke dada ... hawa panas harus betul-betul pindah
system syaraf perasa yang harus kita aktifkan hanyalah
seluruhnya kedada yaitu didalam rongga dada anda...
system syaraf perasa yg ada di bagian perut saja.
yang hangat hanya dalam rongga dada anda saja...
[5/1 13:47] Hi Habibi Aske: Apa yang kita coba
diluar tetap dingin juga bagian tubuh anda yang lain
rasakan? Hawa panas.
harus tetap dingin...usahakan hawa panas betul-betul
terpusat di rongga dada saja...Ditahap ini biasanya anda
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[6/1 00:27] Hi Habibi Aske: Pertama: anda mesti
meluangkan waktu untuk ini, mulailah dengan 0,5 - 2
Jam awalnya anda harus benar-benar commit dengan
kenapa .. artinya anda belum menguasai sepenuhnya
waktu yang anda tentukan..apapun yang terjadi anda
hawa panas tersebut .. kuasai dia dan kendalikan dia
harus lakukan latihan setiap hari ..anggap dia sebagai
sehingga berkumpul di dada atau perut sesuai dengan
makananan yang harus anda makan..Kita mesti
nafas yang sedang anda gunakan....atau kalaupun sangat
menganggap latihan TD sbg MAKANAN yg harus anda
sulit utk mengumpulkan seluruhnya minimal 80 %
makan TIAP HARI...Tidak boleh “ada jeda” berhariusahakan terkumpul...paling bagus sih seluruhnya...
hari tanpa latihan...Sekali ada jeda sehari tanpa latihan,
hanya mungkin tahap awal akan sulit tapi anda mesti
maka ada kemunduran dlm proses anda...Anda harus
punya target..bahwa setiap hari tingkat pemfokusan
bisa MEMBAYARNYA
hawa panasnya
[6/1 00:27] Hi Habibi Aske: Keempat: inti angin satu
meningkat..yah..yang kemaren cuman bisa 80% hari ini
adalah pemindahan hawa panas dari dada ke telapak
kalo bisa 90% lah...bikin target anda sendiri...so anda
tangan dan dari telapak tangan ke dada...tahap awal
akan punya target yang harus dikejar..mungkin untuk
anda harus menggunakan pengejangan sepenuhnya
tahap ini saja jika anda latihan jika anda latihan 0,5 - 2
ditelapak tangan anda.....ingat yang kejang cuma telapak
Jam sehari mungkin perlu dua tiga hari ... that’s ok..yang
tangan saja..yg lain hanya ikut saja...pengejangan
penting ada progress nya lah....keep latihan lah ...jangan
dimaksudkan untuk membantu penyaluran hawa panas
terburu-buru, keep relax and fokus
anda ketelapak tangan ... usahakan seluruh hawa panas
saja....jangan takut nggak ada yang dikejar kok...setelah pindah ketelapak tangan anda..tahap awal mungkin
anda mampu memfokuskannya mulailah dengan Angin masih nyebar-nyebar... ggak apa-apa fokus saja dan
satu...
paksa hawa panas tersebut mengumpul ditelapak
tangan anda ketika buang nafas..dan tarik kembali
[6/1 00:27] Hi Habibi Aske: Ini merupakan lanjutan
ke dada saat anda menarik dan menahan nafas.....
dari tips latihan yg disampaikan (titipan) olh KG di
mungkin tahap awal masih susah yah..tapi anda harus
atas:
punya target bahwa anda harus mampu mengendalikan
“Masalah terakhir adalah penguasaan materi dan
hawa panas tersebut....sampai benar-benar fokus
bagaimana mengembangkannya (TD & TM).
dan bergerak sesuai dengan inti angin satu..sama
seperti sebelumnya jika anda kemaren hanya mampu
Klasik banget jawabannya ini mah, LATIHAN ..
memindahkan sepertiganya atau sedikit saja hari ini
dan bagaimana kita mau berbicara kalo kita nggak
anda harus mampu
menguasai materi .. so latihan deui jawabanana mah
memindahkannya lebih dari yg kemaren...target jelas
.. Hanya mungkin pertanyaannya bagaimana sih
sehingga anda termotivasi untuk latihan......ok.. keep
latihannya ?.
latihan sampai anda benar-benar menguasainya.......
KD dan para pelatih pasti sudah mengajarkan
jangan lompat ke yang lain dulu beresin angin satu saja
bagaimana cara berlatih TD dan TM secara lengkap
dulu..sampai mahir...setelah anda mahir anda boleh
hanya mungkin kita kebingungan mau mulai darimana
mencoba air satu saja dulu ... sama seperti angin satu
? tul nggak .... ada nafas perut, nafas dada, napas
kuasai konsepnya dan kendalikan hawa panas seperti
diafragma, jurus angin, jurus air dsb lah..padahal kalo
teori yang diajarkan .. kalo mesti menyebar keseluruh
akang2 mo tahu dulu kami hanya diajarkan nafas
tubuh yah .. targetnya sampai seluruh tubuh benarperut, nafas dada, dasar jurus bumi dan angin satu
benar tersebar hawa panasnya ...... step by step .. untuk
saja. nggak ada yang lain...itu aja dikukulibeuk...nggak
proses ini mungkin lebih lama yah .... tapi sabar aja
banyak koleksi lah .. he..he.. hanya karena kita punya
keep latihan capai target .. that’s it .....
sistem sekarang menuntut itu maka banyak materi yg
sudah diajarkan sama kita, seperti pradasar materi teori ==> Lihatlah bagaimana menguasai jurus angin 1 aja
yang harus dikuasai angin 1-3, air 1, dsb lah. Materi ini setengah mati dilakukan !! Bacalah bagaimana hawa
panas pada jurus ini harus bener2 disalurkan sesuai
sengaja diberikan sebagai bekal buat anda..tapi yang
kaidahnya....
paling penting adalah anda juga punya target untuk
menguasai materi-materi tersebut.
[6/1 00:27] Hi Habibi Aske: Kelima: anggap sekarang
pertama-tama mungkin akan merasakan bahwa hawa
panas tersebut masih menyebar-nyebar ..

OK saya akan ngasih tips untuk latihan TD. Latihan
sebenarnya harus anda lakukan di luar Jam latihan
reguler, karena prinsipnya latihan reguler itu hanyalah
untuk penyamaan, penambahan materi serta waktu
untuk bertanya seputar materi yang sudah diajarkan. so.
bagaimana latihannya ?

anda sudah rajin latihan pada awal latihan coba ukur
resistansi tubuh anda .. anda bisa beli Multimeter
analog apa saja ... catat resistansi tubuh anda ... apabila
anda latihan seperti diatas .. secara perlahan-lahan
pergerakan molekul-molekul tubuh anda akan menjadi
searah ... yang mengakibatkan resistansi tubuh anda
akan semakin mengecil ... caranya yah mudah saja
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.. pegang pin pengukur dengan jari anda .. satu jari
tangan kanan dan satunya lagi dijari tangan kiri ...
catat perkembangannya setiap minggu ... terutama saat
bangun tidur dan seusai latihan amati perubahannya
... anda harus punya target resistansi tubuh anda
semakin mengecil (sekedar pemicu motivasi saja..)
kemudian anda boleh mulai latihan memadamkan lilin
.... nyalakan lilin dan letakkan didepan anda kemudian
pukul dengan telapak tangan membuka kearah lilin
... tentu saja anda mesti menyalurkan hawa panas ke
telapak tangan anda ... pukul sampai padam .. kemudian
mulailah bermain dengan jaraknya ...diperjauh ..
sampai anda bisa sejauh mungkin .... anda harus sering
melatih ini untuk belajar melontarkan hawa panas
.. yang memadamkan lilin memang angin .. tapi itu
adalah angin pukulan yang terfokus .. karena TD ..
membuat angin pukulan terfokus ... saya tidak bisa
lebih jelas lagi menguraikan teori memukul lilin ini ..
karena anda harus berlatih untuk mengetahui selahnya
.. atau cara memukulnya... dengan latihan ini anda akan
tahu sendiri kok .. oh begini lho mestinya mukul tuh ....
kemudian yah .. coba memukul benda- benda keras ....
kikir, batu, kertas apa aja deh ...... but keep latihan yah
.... latihan pemukulan ini dilakukan diluar Jam latihan
rutin anda dirumah yah .....

Sebagian contoh dari kajian kitab “Mu’Jam al-Furuq
al-Lughawiyah” (kamus perbedaan-perbedaan
kebahasaan), diantaranya juga dikaji perbedaan
antara Kholaqo, Ja’ala, Bada’a, Ansya-a, Ahdatsa dll
(sama2 mengandung arti menciptakan dgn makna
& tujuan berbeda meskipun ada persamaannya)...
hikmah dari perbedaan penggunaan kata dalam Al
Qur’an memiliki maksud kedalaman istilah katanya &
keunggulan Al Qur’an...salah satu contoh perbedaan
makna kata tersebut, insyaAllah kita kaji bersama
(saya ambil sampel dari kitab tsb)...pleus tentu hakikat
kebenarannya Allah Yang Maha Mengetahui...Allahu
‘alam.
Yang menarik dari diskusi ini khususnya dalam kata
Kholaqo & Ja’ala...telah disebutkan dalam note kng Tedi:
“ Lafadh  َقَلَخbiasa digunakan/pelakunya hanya
untuk Allah, Sedangkan َلَعَج, bisa digunakan/
pelakunya untuk selain Allah.
Jadi:
setiap kata “khalaqa”, maka disana semata-mata Allah
saja yang berperan menciptakannya, tanpa ada campur
tangan makhluk lain.

bila kata “ja’ala”, maka ada campur tangan makhluk lain
[6/1 00:27] Hi Habibi Aske: Keenam: setelah angin satu didalamnya(silahkan diteliti dua kata tersebut dalam
ayat-ayat Allah dan renungkan kedalaman isinya).
dan air satu anda kuasai mulailah untuk menambah
materi latihan dengan penyaluran .. seusai latihan
*Catatan: untuk kata Ja’ala perlu kita kaji, campur
rutin anda (angin satu dan air satu) lakukan latihan
tangan makhluk lain itu bisa kita klasifikasi jenis
penyaluran ke perut, dada, tulang ekor, punggung atas, makhluknya: Malaikat, Jin, Manusia, Hewan,
sepanjang tulang belakang, rusuk kiri dan kanan, kaki Tumbuhan...tergantung konteks ayat Al Qur’an tsb,
serta kepala. that’s it ... ini aja dulu latih bener-bener
sesuai fungsi, tugas & kemampuannya.
deh ..... kita lihat entar hasilnya ...... tapi mesti kecapai
Dalam kamus/kitab “Mu’Jam al-Furuq al-Lughawiyah”
targetnya lho dimana anda menyalurkan hawa panas
terdapat analisis perbedaan makna khalaqa, bara’a,
harus fokus ditempat tersebut !
dzara’a, fathara, ansya’a, ikhtara’a, bada’a, ja’ala,
YANG PENTING RUTIN LAKUKAN TIAP HARI...
kasaba, fa’ala, dan ‘amila. (menciptakan, menjadikan,
DAN CAPAI TARGET OK !!!!! SELAMAT BERLATIH mengadakan, mewujudkan).
.......
Diantara ilmu-ilmu penting dalam bahasa Arab yang
Wassalam, Kang Gunadi
sangat diperhatikan oleh para pakar bahasa, baik di
zaman klasik maupun modern, adalah ilmu tentang
W-90013
perbedaan-perbedaan kebahasaan, yakni ilmu yang
Ahmad Nugi Jayaprawira
memilah perbedaan kosakata-kosakata yang maknanya
Diskusi yg menarik, ikut komen kng Kang Tedi Teh Eli, saling berdekatan dan terkesan sama (sinonim)
jika dilihat secara sepintas. Inilah persoalan yang
Kng Dedi Misbah dan sahabat2 semua...
mendorong para pakar bahasa di masa silam untuk
Perbedaan makna bahasa Arab bisa dikaji dalam kitab
menyusun kitab-kitab tersendiri yang mengulas topik
“Mu’Jam al-Furuq al-Lughawiyah” (kamus perbedaantersebut…”
perbedaan kebahasaan). Dan Al Qur’an sebagai sumber
Untuk memberi gambaran lebih baik, berikut ini adalah
aturan tata Bahasa Arab dengan gaya bahasanya yg
tinggi juga menjadi sumber kajian dalam kitab/kamus contoh-contoh analisis perbedaan makna kata yang
disajikan di dalamnya.Kosakata-kosakata yang biasanya
ini...bahkan kitab/kamus ini sudah ada dalam bentuk
diterjemahkan dengan “menciptakan, menjadikan,
DVD yg praktis tinggal seacrh di komputer...tapi
mengadakan, mewujudkan” dalam bahasa Indonesia,
sepertinya masih asli teks berbahasa arab, akan lebih
yaitu: khalaqa, bara’a, dzara’a, fathara, ansya’a, ikhtara’a,
mudah kalau kita faham Bahasa Arab ;)
bada’a, dan dari sini pula akar kata dari asma-asma
Allah: al-khaliq, al-bariy, al-badi’, dll. Ada juga beberapa
Halaman 32
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kata lain yang maknanya sangat dekat dengan istilahistilah diatas, yaitu ja’ala, kasaba, fa’ala, dan ‘amila.
Analisis perbedaan makna kata tersebut sebaggai
berikut:
1. Perbedaan antara al-ikhtira’ dengan al-ibtida’. Alibtida’ adalah mewujudkan sesuatu yang belum ada
padanan semisalnya sebelum itu. Dikatakan pula
abda’ahu-llahu, maka Dia adalah mubdi’ dan badi’
(yang menciptakan sesuatu tanpa contoh sebelumnya).
Dari sinilah firman Allah: badi’ussamawati wal
ardhi (Qs. al-Baqarah: 117), artinya: Dialah (Allah)
yang menciptakan langit dan bumi (tanpa contoh
sebelumnya). Bentuk fa’il berasal dari af ’ala, sudah
terkenal dalam bahasa Arab. Istilah bid’ah dalam agama
diambil dari sini, yaitu suatu perkataan yang tidak
dikenal sebelumnya.
2. Perbedaan antara al-insya’ dan al-fi’lu. Al-insya’
adalah memperbaharui tahap demi tahap tanpa
bersandar kepada contoh. sedangkan al-fi’lu terjadi
karena dorongan suatu sebab. Demikian pula al-ihdats,
yaitu mengadakan sesuatu setelah sebelumnya ia tidak
ada, dan ia bisa terjadi baik dengan atau tanpa sebab,
sedangkan al-insya’ adalah apa yang terjadi tanpa
dilatari suatu sebab.

6. Perbedaan antara al-‘amal (‘amila) dengan al-ja’lu
(ja’ala). Al-‘amal adalah mengadakan pengaruh/efek
pada sesuatu, sedangkan al-ja’lu adalah mengubah
bentuknya dengan mengadakan suatu pengaruh/efek
padanya dan juga dengan selainnya. Al-ja’lu juga bisa
bermakna mengadakan sesuatu yang baharu, yaitu
dalam firman Allah,
“Dia menjadikan kegelapan dan cahaya” (Qs. alAn’am: 1) dan firman-Nya, “Dia menjadikan untuk
kalian pendengaran dan penglihatan” (Qs. as-Sajdah:
9). Bisa juga dikatakan bahwa hal itu mengharuskan
dijadikannya sesuatu diatas sifat yang sekarang menjadi
sifatnya, Al-ja’lu juga menunjukkan adanya pertalian.
Oleh karenanya ia dijadikan sebagai tepi/permulaan
dari suatu kata kerja, dimana kata kerja itu diawali
dengannya.
Kata al-ja’lu juga bermakna berita, di dalam firman
Allah, “Mereka menjadikan para malaikat – yang
mana mereka adalah hamba-hamba Allah yang Maha
Pengasih – sebagai berjenis kelamin wanita” (Qs. azZukhruf: 19), maksudnya: mereka mengabarkan yang
seperti itu. Kata al-ja’lu juga berarti menghukumi,
dalam firman Allah, “Apakah kalian menjadikan
pemberian minum kepada jamaah haji…” (Qs. atTaubah: 19), maksudnya: kalian menghukumi seperti
itu. Yang semisal dengannya adalah ja’alahu-llahu
haraman wa ja’alahu halalan (Allah menjadikannya
haram dan menjadikanya halal), maksudnya: Allah
menghukumi kehalalan dan keharamannya.

3. Perbedaan antara al-bar’u dan al-khalqu. Al-bar’u
adalah memilah/membeda-bedakan bentuk (fisik).
Mereka mengatakan: bara’allahu al-khalqa, artinya:
Allah memilah/membeda-bedakan bentuk makhlukNya. Aslinya, al-bar’u berarti memotong. Dari sinilah
7. Perbedaan antara al-‘amal dan al-fi’lu. Al-‘amal
asal istilah al-bara’ah (berlepas diri), yaitu memutuskan
adalah mewujudkan pengaruh/efek pada sesuatu.Allah
perhubungan.
berfirman, “Allah telah menciptakan kalian dan apa4. Perbedaan antara al-khalqu (menciptakan), atapa yang kalian kerjakan” (Qs. at-Taubah 19), yakni:
taghyiru (mengubah) dan al-fi’lu (melakukan). AlDia telah menciptakan kalian dan juga menciptakan
khalqu secara bahasa berarti menentukan ukuran/
apa yang kalian beri efek/pengaruh padanya dengan
mengatur bentuk. Al-mukhliq artinya sempurna
memahatnya, atau membentuknya. Makna asli al-‘amal
kebagusannya, karena dia telah diatur dengan pengatur secara bahasa adalah tekun/terus-menurus/sungguhsebaik-baiknya.Seperti kata la khaliqa illallah (tidak
sungguh; dari sinilah unta tunggangan disebut dengan
ada Sang Pencipta selain Allah), maksudnya: lafazh ini ya’malah.
tidak dipergunakan kecuali hanya untuk Allah, sebab
8. Perbedaan antara al-fathru dan al-fi’lu. Al-fathru
tidak seorang pun melainkan pada perbuatannya pasti
adalah menampakkan sesuatu yang baru dengan
terdapat kelalaian atau kekeliruan, yang terjadi darinya
mengeluarkannya dari ketiadaan kepada keberadaan/
dengan tanpa pengaturannya, selain Allah ta’ala.
wujud, seakan-akan dibelah sehingga menjadi terlihat.
5. Perbedaan antara adz-dzar’u dan al-khalqu. Makna
Fatharallahu al-khalqa artinya Allah menampakkan
asli adz-dzar’u adalah menampakkan. Arti dari
makhluk dengan mengadakan mereka, sebagaimana
dzara’allahu al-khalqa adalah Allah menampakkan
tampaknya dedaunan bila pohon membelah dirinya
mereka dengan cara membuat mereka ada sesudah
(sehingga dedaunan bersemi darinya). Maka, dalam
sebelumnya tidak ada. Dari kata in, warna putih disebut al-fathru terdapat makna yang tidak terdapat dalam aladz-dzar’ah, karena dia sangat tampak dan terkenal;
fi’lu, yaitu menampakkan dengan mengeluarkannya ke
dan milhun dzar’aniy (garam yang putih bersih), karena dalam keberadaan/wujud.
sangat putih. Sedangkan kata adz-dzarwu (tanpa
9. Perbedaan antara al-fi’lu dan al-ikhtira’. Al-fi’lu
hamzah) artinya memisahkan diantara dua hal. Dari
adalah ungkapan yang menyatakan sesuatu yang
sinilah firman Allah: tadzruuhur riyaah (Qs. al-Kahfi:
didapati dalam suatu keadaan dimana sebelumnya
45), artinya: diterbangkan oleh angin.
hal itu telah diatur, baik berasal dari suatu sebab
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tertentu maupun tidak; sedangkan al-ikhtira’ adalah
mengadakan sesuatu tanpa suatu sebab. Dalam
bahasa Arab, al-ikhtira’ aslinya adalah lunak dan
mudah/rata; maka seolah-olah pelaku al-ikhtira’ telah
dimudahkan untuk melakukannya, sehingga dia bisa
mewujudkannya tanpa sesuatu sebab yang dia jadikan
pengantar kepadanya.
10. Perbedaan antara al-kasbu (usaha) dan al-khalqu.
Al-kasbu adalah perbuatan yang kembali kepada
pelakunSebagian yang lain mengatakan bahwa al-kasbu
adalah apa yang dilakukan dengan organ tubuh, dan
dia itulah makna al-jarhu (luka). Dengan pengertian
inilah organ tubuh manusia disebut sebagai al-jawarih,
dan apa yang diperolehnya disebut dengan jawarih
dan kawasib. Oleh karenanya pula Allah tidak disifati
bahwa dia muktasib (berbuat dengan anggota badan).
Al-iktisab adalah perbuatan dari orang yang melakukan
kasab. Al-muktasab, jika bentuknya mashdar, maka dia
adalah perbuatan dari orang yang melakukan kasab,
tetapi jika bukan mashdar maka bukan perbuatan.
ya sendiri, entah bermanfaat atau membahayakan.
Sebagian orang mengatakan bahwa al-kasbu adalah
apa yang terjadi melalui latihan dan perlakuan tertentu.
Maka, pengertian definitif dari al-muktasib (orang yang
berusaha) adalah orang yang menjadikan sesuatu bisa
diperoleh baginya dengan suatu perbuatan yang baru,
baik dengan dirinya sendiri maupun orang lain.
*Itulah diantara penjelasan makna: khalaqa, bara’a,
dzara’a, fathara, ansya’a, ikhtara’a, bada’a, ja’ala,
kasaba, fa’ala, dan ‘amila. (menciptakan, menjadikan,
mengadakan, mewujudkan), yang terdapat dalam
Al Qur’an & Bahasa Arab...ringkasan dari salah satu
sumber, semoga bermanfa’at ;)
Ahmad Nugi Jayaprawira

Noviyar *soccer* MICE Organizer: Halo sobats
lemurianist, EO sy dpt kerjaan Event parade baca n
pameran buku 2014 dr pemprov jatim tgl 12-13 agustus
2014 pukul 9-17 di gedung jatim expo internasional
surabaya jatim
rencana acara tsb dibuka oleh Dahlan iskan n dihadiri
oleh presiden RI terpilih
target peserta 10rb org dr komunitas baca n buku
sejatim, jika tmn2 berkenan sy mau menawarkan2 event
tsb jd ajang silaturahiim HI jg sejatim n nt bs isi acara
panggungnya dgn diskusi bedah buku arkhytirema n
seminar ato diskusi ttg peradaban nusantara, demo
iptek lemuria spt BBA, bikin batrey alternatif, genset
non bbm, demo pengobatan TD, pengenalan herbal
produk lemurian dll
Nanti jg akan sy ksh stand display promonya
Jika ada yg minat n info lbh lanju sgra tlp sy di 08521
666 4898
Kepersertaan plg telat sblm tgl 12 juli 2014. Ditunggu
responnya. Nuhun
A: http://www.republika.co.id/berita/nasional/
umum/14/06/24/n7nrl1-as-minta-ri-selidiki-dugaanpelanggaran-ham-prabowo
wilmurian rhamadya: Hahaha keliatan as campur
tangan
Noviyar *soccer* MICE Organizer: Drpd as campur
mendingan es campur brow....=))
wilmurian rhamadya: Yoi
wilmurian rhamadya: Campur es nongnong... enaaaak
tuh bro

--------------------------------------------------

Noviyar *soccer* MICE Organizer: Ya iyalah broow
gandaruwo kan seremm....

Dari Grup BBG: LEMURIAN ARDH GRUMMA

M Budi Mulyadi: Nuhun Mbap..

14 Juni 2014 sd 12 Januari 2015
Dedi Misbah: Insya Allah KDZA akan siaran pada
hari Sabtu 14/06/14 pukul 19.00-21.00 di hiers.
listen2myradio.com
Siaran ini dapat didengar juga via tautan berikut:
http://radio.infohikmatuliman.com/
Bagi pengguna Winamp di PC/Laptop:
http://82.145.47.187:4734/listen.pls
Silakan unduh applikasi androidnya di link berikut:
http://www.appsgeyser.com/getwidget/Dedi%20
Lemuria
Dedi Misbah: Sawangsulna Kang Jon
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Noviyar *soccer* MICE Organizer: Nuhun kang !
Doakan akang jd ahli surga dgn jihad karya alternatif
energinya... Sy siap dukung utk didemokan di event2
sy awalun yg di surabaya.. Menyusul di kota2 lain n utk
pendanaan pabrikasinya...
Bhakti Wong Ndeso: Nuhun kang
┃Alex Brik Zubaidi =-c┃085693111858 ┃Cielo/Rahat:
Puasa masuk tanggal berapa ya kang?
Bhakti Wong Ndeso: Bsk puasa
Noviyar *soccer* MICE Organizer: Nt mlm saur
Akang Asep: Mbap...mohon kajiannya.
wilmurian rhamadya: Situs pengacau eta mah....
wilmurian rhamadya: Dlm perspektif doi kl ragu ya
memang ga boleh... krn doi ragu.... tp kl ada yg yakin
ya biarkan saja.... masa perspektif doi maksain ke orang
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lain. Ada yg hilang dari ajaran kita dlm يلو مكنيد مكل
نيد
Noviyar *soccer* MICE Organizer: ;)

tahap kedua, yaitu pembersihan situs. Kemendikbud
akan bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat untuk
tahap pembersihan.

“Karena mereka yang punya tenaga dan alat untuk
Noviyar *soccer* MICE Organizer: Kmrn sy sama
membersihkan lahan tersebut,” tutur Nuh. (Baca: Teras
prabowo n sempat ngobrolin ttg SGP beliau tertarik utk
Piramida di GunungPadang Sejak 6700 Tahun)
kesana kira2 sobats disini ada yg bs ikut bantu anterin
Ia berharap tahap ini dapat selesai Oktober mendatang,
beliau kesana gak??
saat presiden akan mengunjungi Gunung Padang.
Noviyar *soccer* MICE Organizer: Tekennya di SGP
Seusai pembersihan, situs megalitikum yang terletak di
Thego Rusdianto*wine*: (Y)
Cianjur ini akan dikembangkan sebagai kawasan wisata.
Noviyar *soccer* MICE Organizer: Nt coba sy tanyaken Proses ini diperkirakan akan selesai sekitar empat atau
lima tahun ke depan.
dulu ya tgl 10 juli bs gak ps
Noviyar *soccer* MICE Organizer: Klo bs pak andi
ikutan jg ;)
Noviyar *soccer* MICE Organizer: Tgl 10 blm bs
katanya nt dikbri beliau lg cooling down dulu katanya
23B8ED1F: Sip(y)
Bhakti Wong Ndeso: Mantabbb (y)
Noviyar *soccer* MICE Organizer: Bismillah hadir
Asep Purnama: (y)
Akang Asep: http://m.okezone.com/
read/2014/04/09/56/967918/ada-cahaya-misteriusnongol-di-mars

“Tentu kami akan membangun daerah di sekitarnya
juga. Nanti kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan
Umum juga Energi dan Sumber Daya Mineral,” kata
Nuh.
Sumber: http://m.tempo.co/read/
news/2014/08/17/206600203/PemerintahKucurkan-Rp-3-M-untuk-Gunung-Padang?utm_
medium=twitter&utm_source=twitterfeed
Akang Asep: Danramil saya dari hari kemarin masih
di gunung padang. Mungkin semua danramil se kab.
Cianjur ada di gunung padang juga ya.....?=)
Akang Asep: Mungkin pasukan dandim....

A: kesana kang kita.
A: https://www.youtube.com/watch?v=6MAMLTwEgjw
A: Bareng.
(di upload Kang Dicky)
Dedi Misbah: Gedung PADRANG =-) (Y)

Akang Asep: Siap kang....

A: Narasinya ini yang paling pas.

Noviyar *soccer* MICE Organizer: Kpn ? Sy mau bw
ketua pbb nih dr kmrn pengen ke GP

wilmurian rhamadya: (Y)
A: Visinetnews bagus ini
wilmurian rhamadya: Ziaaaaaaap mbap
rudi satria anggara: Ziaaaaap

wilmurian rhamadya: Weeeeh,
Noviyar *soccer* MICE Organizer: Man no hp lu kok
off kabeh sih....

wilmurian rhamadya: Kagak, simpati nyala...
┃Alex Brik Zubaidi =-c┃085693111858 ┃Cielo/Rahat:
rudi satria anggara: (y)
Mantap
Bhakti Wong Ndeso: (y)
Dedi Misbah: Pemerintah Kucurkan Rp 3 M untuk
M Budi Mulyadi:. ;)
Gunung Padang
----

<∏--(y) ː̗̀(*)ː̖́ ♏ªήtªz ː̗̀(*)ː̖́

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Muhammad Nuh mengatakan pemerintah
akan mengalokasikan Rp 3 milyar untuk ekskavasi
Situs Megalitikum Gunung Padang. “Untuk membuka
lapisan pembersihan,” ujarnya pada Ahad, 17 Agustus
2014, di gedung Kemendikbud, Sudirman, Jakarta
Pusat. (Baca: Magis Piramida di Gunung Padang)

_[ \_

Sejak 2012, Gunung Padang telah menjadi lahan riset
penelitian sejumlah tim peneliti yang terdiri atas ahli
geologi dan arkeologi. Saat ini, menurut Nuh, tahap
pertama riset sudah selesai, dan akan mulai memasuki

Semoga presiden baru dapat mendukung program ini
dengan lebih baik..
Must bay: (y)
A: Turis Malaysia meyakini Gunung Padang Dibangun
Leluhur Mereka
Minggu, 24 Agustus 2014, 13:24:00 WIB
Laporan: Ade Mulyana
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RMOL. Situs megalitikum Gunung Padang di Cianjur,
Jawa Barat kini menjadi icon baru Indonesia. Penelitian
Tim Terpadu Riset Mandiri (TTRM) di Gunung Padang
selama tiga tahun terakhir menjadi faktor utama yang
menarik kehadiran pelancong dalam dan lur negeri.
Diyakini bahwa Gunung Padang tidak sekadar bukit
dengan batu-batu megalitikum yang berserakan di
atasnya. Penelitian TTRM menemukan tanda-tanda
bahwa di bawah bukit itu ada sebuah objek buatan
manusia yang berusia sangat tua. Di beberapa bagian
usianya bisa mencapai kisaran 20 ribu tahun. http://
www.rmol.co/read/2014/08/24/169121/Turis-MalaysiaJuga-Merasa-Gunung-Padang-Dibangun-LeluhurMereka-

Sopir Taksi itu kemudian menoleh dan berbicara
dengan Linda: “Maaf ya Bu, Ibu nggak apa-apa kan...?
Ibu sih colek-colek pundak saya, kagetnya setengah
mati bu...!!”
Lho, masa sih dicolek pundaknya aja kaget...!!!” jawab
Linda heran...
“Soalnya ini hari pertama saya jadi sopir Taksi, Bu....”
“Emangnya pekerjaan bapak sebelumnya apa...?” Tanya
Linda penasaran.
Sebelumnya selama 20 tahun saya jadi sopir mobil
jenasah Fortune KhanzAnne Ice Cream: =D =)) =D =))
=D BIG LOL!!!!! =D

A: Ini yang bicara Mendikbud saat melihat koin di
lokasi. Saat ditemukan sebetulnya di antara peneliti
melihat hal yang sama, tapi karena menunggu Pak
rudi satria anggara: Menyimak kang...
Undang A. Darsa, juga kang Dicky, atau ahli yg bisa
wilmurian rhamadya: Kayak acara dulu TVRI,
membaca seperti relief dalam koin, Tim tidak berani
SERUMPUN, wkwkwkwk,
umumkan. Spekulasinya (ini tafsiran saja), ada yg
wilmurian rhamadya: Tp angger ulah diaku kos Sipadan bilang mirip kalender maya, ada yang bilang mirip
semar, mirip airlangga, ada juga yang melihat mirip
Ligitan atuh nya kang, hehehe.... ({}) sangaja dipisah
astronot:
serumpun ini supaya tiasa diadu domba nya kang....
*Rotfl*
A: yup.
Bhakti Wong Ndeso: Rilex sebentar ..:D
A: Kata pak ali dan pak erik gak jelas, gak bisa dibaca.
Bhakti Wong Ndeso: HATI HATI NAIK TAXI DI
Dedi Misbah: Harus dibaca oleh ahlinya ;-)
JAKARTA
Dedi Misbah: (Y) Siiippp... Kang...
Kejadian ini terjadi hari Kamis alias malam Jumat lalu,
demi melindungi korban kita sebut saja namanya Linda. A: Umur 5200 itu paling minimal.
Karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan, malam A: Bisa sangat tua
itu Linda bekerja sampai larut malam di kantornya
A: Lapisan di atasnya 5200.. jadi usia coin bisa lebih tua
daerah Kuningan.
Dedi Misbah: @Bang AA, mohon konfirmasinya:
Kira-kira Jam 11 malam, Linda memesan taksi untuk
rudi satria anggara: Taiping ada dorphal

mengantarnya pulang ke rumah kosnya. “Kebon
Jeruk ya Pak...?” ujar Linda. Sopir taksi itu hanya
menggangguk dan langsung menjalankan taksi.

Baca di running text di channel TV berita satu bahwa
pemerintah menganggarkan Rp 24 trilyun untuk
penelitian Gunung Padang.

Selama perjalanan tidak terjadi percakapan antara
Linda dan Sopir Taksi. Mungkin Linda merasa capek
karena bekerja sampai larut malam. Supir taksi juga
tidak berniat untuk berkomunikasi.

----

Sekitar 20 menit lamanya keheningan terjadi, tiba-tiba
Linda ingat kalau ia tidak bawa cukup uang buat ongkos
taksi. Di dompetnya cuma ada sekitar Rp 25 ribu saja
sedangkan biasanya dengan uang toll dan tips ia mesti
membayar Rp 40-50 ribu.

wilmurian rhamadya: Hahaha,

Benarkah berita tsb?
wilmurian rhamadya: Banyak jurus mabuk,
wilmurian rhamadya: tdk mempan mengganggu
ttrm, tahap selanjutnya melakukan dearkeologi
dan degeologi, dmn hasil2 artefak yg ditemukan
diderasionalisasi pd ruang pengetahuan “mrk”, seperti
coin yg hijau itu disamakan dng coin thn 1945.... Nah
bersamaan dng itu “mrk” jg melakukan decapitalisasi n
dehumanisasi dmn untuk pemugaran langsung tancap
gas 24 T....

Linda lalu mencolek pundak Sopir taksi dengan
maksud berhenti dulu di daerah Pejompongan untuk
mengambil uang di ATM. Tapi setelah pundaknya
dicolek, tiba tiba sopir taksi itu secara membabi
buta membanting setirnya ke kanan ke kiri sambil
A: http://www.kaskus.co.id/
berteriak histeris, sampai akhirnya taksi itu menabrak
thread/541b1f88902cfeab1a8b4567/kujangpembatas jalan. Untung saja Linda dan sopir taksi tidak
quotgunung-padangquot-mengguncang-sejarahmengalami luka serius.
temuan-logam/
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Deni Wahyu: di kaskus banyak yg ngenyék.... hehe
A: Gak, belum ada rencana
rudi satria anggara: Menyimak
Fortune KhanzAnne Ice Cream: Knp yg bilang itu
buatan belanda ga pakai rasio logika sey??? Belanda
dtg kapan, n brapa th lalu mrk disini,,,,,,these coin
is been available far away BEFORE their came,
HELLOWWW.......:s capcay rebus
rudi satria anggara: Wow
rudi satria anggara: Boleh share hasil gambar dari drone
kang hehe
Fortune KhanzAnne Ice Cream: Yahhhh tp drone jd ada
yg rusak ya Big Dad??? Mantabbbb X_X (y)
Deni Wahyu: empat raja besar, ada hubungannya dg
kabupaten raja ampat di papua kitu?
rudi satria anggara: Kang denny punten...biar kita
menyimak dulu info dari KD..nanti biasanya KD bakal
kasih kesempatan bertanya({})
Deni Wahyu: ok siap, lanjut kang, maap tadi spontan
Thego Rusdianto*wine*: Apakah SRONGGA itu msh
ada Mbap d bumi?
Deni Wahyu: saya sudah baca semua bukunya
Dedi Misbah: Pertanyaan Kang Deni: “ empat raja
besar, ada hubungannya dg kabupaten raja ampat di
papua kitu?”. Memang ada kemiripan antara kata Raja
Ampat dan Empat Raja (Besar). Tapi, apakah penamaan
lokasi Raja Ampat berkaitan dengan Empat Raja Besar?
Kita tunggu penjelasan dari Mbap..
Bhakti Wong Ndeso: Mbap .. Boleh tau ngak Teknologi
pengolahan limbah itu bagaimana ?

oleh moyang kita di majapahit & sekitarnya .. Yg
dikenal Majapahit Metal Ekstraktion (MME)
Bhakti Wong Ndeso: Cuma blm ada penyelesaian ttg
uap merkury yg ada diudara ..
Bhakti Wong Ndeso: Baru meminimalisir saja
wilmurian rhamadya: Menyampaikan amanat Dari
Mbap...
wilmurian rhamadya: Anak penggembala MAHISA itu
bernama Anteza. Sebetulnya dia itu bukan penggembala
biasa, hanya sekedar menggantikan salah satu pesuruh
Ayahnya yang sedang sakit. Anak itu berusia 12 Tahun.
Mempunyai kesukaan ingin selalu belajar sesuatu yang
baru. Ayahnya adalah seorang Pamangku Wuruk atau
juru bicara, bisa juga berarti wakil penduduk, yang
sekarang dikenal dengan istilah KUWU (PamangKU
WUruk)atau Lurah. Waktu itu belum ada kerajaan
resmi, yang ada kumpulan atau kelompok penduduk
besar seperti ini. ILFINA begitu melihat Anteza
langsung tertarik karena melihat potensi besar yang
ada di dalam dirinya. Pertama ILFINA menebarkan
energy di sekitar tempat itu untuk membakar udara
yang lembab, sehingga hydrogennya menjadi terbakar
dengan cepat dan mengeluarkan cahaya menyilaukan.
Anteza terkejut dan matanya serasa buta oleh cahaya itu
dan kepanasan pula. Semua Mahisa yang ada di tempat
itu lari serabutan sambil menguak panik. Tapi anak itu
bagaikan lumpuh hanya bisa mematung dan menutup
mata saking terkejut dan takutnya. Perlahan-lahan
Ilfina muncul bagaikan seorang Dewi dari kahyangan,
dan memang dia mengaku Dewi dari kahyangan. Anak
itu disuruh berlutut dan pastinya langsung menurut
sambil tidak kuasa menegadahkan wajah karena sangat
silau oleh cahaya kuat dari pembakaran hydrogen
udara.

Jon “Watchmen” Manhattan: Kalo limbah logam berat
sprti MERKURI (Hg) kang ?

wilmurian rhamadya: Sebetulnya usia anak itu
belumlah cocok untuk memegang teknologi buatan
bangsanya, tapi melihat cara sel mythocondria anak
Bhakti Wong Ndeso: Di cineam tasik paparan Hg
(mercury) diudara sdh sampe lebih batas normal .. Alat itu berakselerasi, Ilfina melihat sebuah harapan besar
untuk bisa sangat cocok dengan akselerator teknologi
diteksi sampe bunyi .. Klo diudara bs ngak kang ?
itu. Setelah sedikit berbicara dan memberikan teknologi
Deni Wahyu: di cineam kok begitu? ada pabrik atau
itu, karena berlama-lamapun hydrogen yang membuat
tambang?
sekitar tubuhnya bersinar terang akan habis dengan
cepat. Berangsur-angsur cahaya itu menghilang
Bhakti Wong Ndeso: Tambang .. Krn kekurangtahuan
bersamaan dengan melesatnya Ilfina ke udara. Si Anak
dlm memanfaatkan mercury .. Hrsnya pake retort /
sendiri merasa sangat bersukacita karena merasa
penyulingan mercury
ditemui oleh seorang Dewi, juga menerima Anugerah
Bhakti Wong Ndeso: Penetralnya dari apa mbap yg
berupa benda aneh dan terasa hangat di telapak tangan.
dibuat skarang ? Nuhun
wilmurian rhamadya: SRONGGA memang tidak besar.
Bhakti Wong Ndeso: Emang jadi sorotan dunia .. Tapi
Hanya sebesar batang korek api, namun mengeluarkan
Asosiasi pertambangan Rakyat Indonesia (APRI)
cahaya keemasan, karena memang salah satu unsur
sedang mengusahakan meminimalisir dampak merkuri bahannya adalah emas KW Super. Digenggamnya
& bahan beracun dgn memperkenalkan sistem metal
SRONGGA erat-erat. Tiba-tiba anak itu merasakan ada
to metal kepada masyarakat disana .. Sistem yg dipake semacam aliran tenaga yang tidak dia kenal menjalari
sekujur tubuhnya dengan sangat cepat, kalau sekarang
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mungkin terasa seperti disengat listrik ribuan volt.
Anteza panik dan menggeliat-geliat untuk meringankan
apa yang dirasakannya, tapi tidak bisa. Dicobanya
untuk melempar SRONGGA tapi tidak bisa. Benda
itu bagaikan menyatu dengan kulit dan daging, dan
sebenarnyalah SRONGGA memang menyatu dengan
telapak tangan Anteza untuk mengakselerasi semua sel
mythocondria anak itu. Seiring dengan meningkatnya
akselerasi sel di tubuh si anak, perlahan-lahan otot
mulai terbentuk dan tubuhnya mulai melawan
gravitasi, tapi rasa sakit tak tertahankan masih tetap
dirasakan. Anak itu menjerit-jerit kesakitan, tapi
makin lama jeritannya itu semakin dahsyat, bagaikan
ledakan halilintar sambung menyambung. Bahkan
pepohonan yang ada di sekitarnya mulai runtuh dan
bertumbangan, padahal ukuran paling kecil sepelukan
dua orang pria dewasa. Setelah akselerasi mulai lancar,
rasa sakit itu berangsur-angsur hilang, dan mulai
berganti dengan rasa nyaman luar biasa. Anteza mulai
membuka mata, dan...tiba-tiba pula dia sangat terkejut
kedua kali, karena...tubuhnya mengapung di udara
setinggi pohon kelapa. Bersambung.

A: Biar satu batu menjadi “ajang eksperimen”, karena yg
serupa ada beberapa di dalamnya. Bahkan yang dragon
Ball masih ada di timur.
A: Batu yang berubah warna itu membuktikan ilmu
pengetahuan yg katanya modern sekarang ini ternyata
tidak mampu menjelaskan.
Deni Wahyu: saatnya KD beraksi... semoga
keterangannya diterima para akademisi.... eng ing eng
A: Akademis saya kasih waktu menjelaskan kita lihat
seminggu ini.
A: Mudah2an kesombongan ilmu pengetahuan modern
berakhir.
Deni Wahyu: bukankah para akademisi tinggal
menyimak keterangan KD, terus buktikan dg metoda
dan alat yg ada saat ini, bisa sangat. menyingkat wakti
dan tenaga..... kata saya sih
A: Bukan fungsinya tapi debat apakah batu itu alamiah
terbentuk di dalam itu, atau batu itu dibawa dari sungai
atau Pabrik, atau lab purba zaman dulu.

A: Jadi satu hal harus clear, bahwa ada intervensi
Deni Wahyu: awal ceritanya dong, mahisa dan anteza di
manusia atau non alamiah di tempat batu ke dalaman
kisah rakyat namanyaatau julukannya siapa?
12 meter itu.
Deni Wahyu: sleepy hollow, season 2 eps 3,cerita
tentang coin yg bisa mempengaruhi yg megang the
24. Gunung Padang
darkness side nya bangkit, terinspirasi coin gn padang?
A: Atas nama Pak Erik, saya mengundang Bp/ibu untuk
menghadiri acara pernikahan putrinya di bandung, hari
minggu Jam 09.00 wib. Salam
wilmurian rhamadya: Tq info nya bang
23B8ED1F: Siapa pa erik?
Aulia ‘yoli’: Dimana tempatnya Bg?
wilmurian rhamadya: Jng bro, kl dijual berhadepan ama
rakyat nanti.... kite gak tau yg beli siapa? Ga jelas juga
asal usulnya?

1. Ilmu pengetahuan sekarang pasti
bingung dengan jenis logam KRAIMAN,
DORPHALL, atau relay logam nano
teknologi (penguat molekular tanah
agar tahan gempa).
2. Batuan di permukaan Gunung Padang
memiliki teknologi Ellemanphatera
yang menyerap sinar matahari untuk
menghidupkkan Dorphall apabila
tenaganya turun.
3. Gunung Padang hasil peradaban
Lemurian.

Drentaga ( Dicky Zainal ): Kalau dikaji menggunakan
ilmu pengetahuan sekarang sudah pasti tidak akan
sampai level. Mereka pasti bingung dengan jenis
Aulia ‘yoli’: Sip Bg... on process. Ini semalaman bbnya
logam KRAIMAN, atau DORPHALL yang mampu
error. *lanjut japri
mengeluarkan energy ketika ada aksi dari getaran
A: Ok ok.
alam, atau ketika menjelaskan tentang relay logam
nano teknologi yang mampu merubah energy menjadi
A: Soal batu. Geolog dan arkeolog sudahh sampai
batasa ilmupengetahuannya. Harus ada pengungkapan penguat molekular tanah agar bangunan menjadi
bersama. Mungkin di dunia juga susah ungkapnya. KD, tahan gempa. Batu hitam itu bernama ZAD. Perubahan
ini saatnya kearifan lokal, ilmu leluhur menjadi senjata molekular itu terjadi ketika ada cahaya dan terjadi over
di molekular batuan itu.
pamungkan mengungkap.
A: Om Aulia dimanakah posisi?

wilmurian rhamadya: Mantaaaab...
wilmurian rhamadya: That is what I mean? Heuheuheu
wilmurian rhamadya: Siiip bang aa
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A: Tapi batu itu pasti berada di 12 meter itu hasil kerja
peradaban lalu yang Kang?
Drentaga ( Dicky Zainal ): Batuan yang ada di
permukaan Gunung Padang juga memiliki teknologi
Ellemanphatera yang salah satu fungsinya adalah
menyerap sinar matahari untuk menghidupkkan
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Dorphall apabila tenaga nya mulai tekor. Makanya kalau Drentaga ( Dicky Zainal ): BTW...tadi ketemu dengan
diukur panas, itu berbeda dengan batuan yang lain dan rombongan Pak SBY di Trans
dari tempat “normal”
Drentaga ( Dicky Zainal ): Blackhole itu adalah sarana
Drentaga ( Dicky Zainal ): Betul sekali...itu hasil buatan untuk berpindah dimensi agar semua di dimensi ini
peradaban Lemurian yang memanfaatkan kaum
berimbang. Kalau Wormhole memang untuk shortcut
Brodella untuk bekerja
Drentaga ( Dicky Zainal ): Beda dengan Threll, itu
Drentaga ( Dicky Zainal ): Masih banyak di dalam
tempat ruang dan waktu tersimpan
Gunung Padang yang jauh lebih aneh untuk ukuran
Thego Rusdianto*wine*: Interstellar keren.
zaman sekarang.
Recommended nonton d imax=-d
A: Point itu harus kita dapat, agar ilmu masa lalu isa
wilmurian rhamadya: (Y)
dijelaskan oleh yg mengerti ilmu masa lalu.
A: Aulia Yolly: aku mencarimu
Drentaga ( Dicky Zainal ): Insya allah saya bisa
menjelaskan dengan ilmu yang sekarang. Makanya saya Aulia ‘yoli’: Aku ada disini Bg A. Sdh kembali dr
buat teknologi masa lalu yang diterjemahkan ke bahasa keterlelapannya ;)
dan ilmu sekarang
A: Siap
A: Itu di FB saya ditanya soal Dorphal. Karena saya
ngerti cuma sedikit, saya jawab sedang diteliti ha ha ha

Drentaga ( Dicky Zainal ): Masih banyak sekali yang
harus kita gali, hanya kendala di masalah keterbatasan
“ jembatan “ bahasa, antara kampus dengan praktisi.
Drentaga ( Dicky Zainal ): Seperti menjelaskan
Dorphall, saya akan beri contoh teknologi nya dan bisa Selama ini hanya menjadi wacana saja akhirnya,
dan terus hanya menjadi perdebatan yang tidak
diterapkan teknologinya masa sekarang
jelas ujungnya. Bagaimana kalau kita maklumi saja
Drentaga ( Dicky Zainal ): Jadi saya akan berbicara
perbedaan pendapat antara kaum kita dengan kaum
dengan bukti
mereka agar semua bisa jalan masing-masing, seperti
A: Ok. Lokasi dragon Ball coba kang diki bicara sama
agama saja. Kita biarkan saja mereka dengan berbagai
pak Dany supaya digali sama pak Abe. Sebab kalau saya, macam teorinya, kita akan jalan dengan berbagai
gak ada alasan minta buka segera. Karena masih konsen macam prakteknya. Nanti umat akan melihat sendiri
di dalam situs.
kok, bahwa yang praktek akan jauh lebih dihargai.
Sekarang masyarakat jauh lebih percaya pada kita,
Drentaga ( Dicky Zainal ): Heuheuheu...itu jawaban
karena menterjemahkannya dalam bentuk karya,
pas...sedang di teliti...nanti saya banyak ngobrol sama
bukan hanya sekedar teori. Semua yang diajarkan kaum
Pak Dani dan Pak Abe
leluhur berupa ancient technology nya bisa kita buat
A: Legal formal izin dir cagar budaya mesti saya patuhi di zaman sekarang. Meskipun tidak secanggih masa
soalnya.
lalu, tapi minimal kita berusaha mendekati. Dorphall,
air, pasir Origom dan sebagainya, semua bisa kita buat
A: Selamatkan Dragon Ball kang. Cuma 3 meter
dengan alat seadanya pada masa kini. Mudah-mudahan
eskavasi.
maju.
A: Hanya 3 meter, lokasi dugaan Dragon Ball
Dedi Misbah: Aamiin...

25. THRELL
1. THRELL adalah di mana ruang dan waktu
tersimpan.

A: Jangan kang
A: Sabar, dikit lagi ini ada kesesuaian.

rudi satria anggara: Hem
Drentaga ( Dicky Zainal ): Sorry....baru nonton
Interstellar...itu soal THRELL. Dimana ruang dan waktu 23B8ED1F: Iya kang kita jalan aja
tersimpan.
A: KERJA BELUM SELESAI --Dokumentasi TNI
Drentaga ( Dicky Zainal ): Filmnya lama banget...3 jam dan Mr Do yang dimuat di 360 - Sphere, ditampilkan
dalam versi youtube. 10 meter di bawah Gunung
Jon “Watchmen” Manhattan: Tapi model BLACK HOLE Padang. Pekerjaan yang belum selesai, tepat di akhir 29
na apa seperti asli nya kang
september 2014 saat TTRM bekerja sama dengan TNI
dan BPCB https://www.youtube.com/watch?v=FrDbcpDeni Wahyu: duh pengen nonton, tapi jauh...
r7PU
Drentaga ( Dicky Zainal ): Blackhole dan threll tidak
Jon “Watchmen” Manhattan: Satuju Feb.... kita jln ajah
seperti itu.
rudi satria anggara: Ke jalan yg benar bray ulah
mengkol deui :)
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rudi satria anggara: Kasih tau nggak ya=))
Drentaga ( Dicky Zainal ): Penyebab terputusnya
kesesuaian di antara kaum praktisi dengan kaum teori
sebetulnya bukan di masalah prinsip “materi” yang
dibahasnya, tapi di masalah “EGO”. Kaum teori takut
kehilangan eksistensi karena tidak didukung dengan
karya. Biasanya kaum praktisi tenang-tenang saja,
karena mereka punya banyak karya dan bukan hanya
sekedar makalah. Tapi, okelah, sekarang kita jalan saja.
What ever will be...will be...heuheuheu
Drentaga ( Dicky Zainal ): Berhubung saya mau bikin
lagi karya baru selain GTBB...heuheuheu...*storm*
Dedi Misbah: Mantaaap Mbap... PUDYA SADYANA
KAWAZA
Deni Wahyu: deuh.... ni teu eureun eureun si akang,
haha.... mantap
wilmurian rhamadya: \=d/
rudi satria anggara: http://t.co/9vxp4vbKMi.....

26. Ancient Technology
1. Dedi Mizwar dan istri menerima teori
ancient technology (masa lalu yang
canggih).
2. Masyarakat lebih mudah menerima teori
ancient technology.

Drentaga ( Dicky Zainal ): Waktu hari senin minggu
kemarin, saya bertemu dan berbicara banyak dengan
Sang Naga Bonar / Dedi Mizwar mengenai peradaban.
Beliau sangat antusias bahkan tidak mau berhenti kalau
saya tidak pamit. Selama dua setengah Jam bercerita
tentang ancient technology dan beliau amat sangat
bisa menerima ketika dijelaskan bahwa masa lalu itu
ultra modern. Diperlihatkan semua bukti dan artefak.
Ternyata Ibu Giselle istri Pak Dedi Mizwar jauh lebih
antusias dan lebih yakin soal ancient technology itu.
Para tamu disuruh menunggu. Karena tidak tega
melihat ajudan bolak balik memberi tahu tamu sudah
pada lama menunggu, saya pamit. Rencana satu jam,
jadi dua setengah jam.

Drentaga ( Dicky Zainal ): Ternyata, masyarakat
jauh bisa lebih menerima penjelasan tentang ancient
technology itu, karena alam bawah sadar sudah ada
A: MEMASUKI AKHIR POLEMIK RISET GUNUNG blueprintnya. Bahkan Panglima TNI malah suruh
PADANG --Adapun terhadap anggota petisi 33 yang
mengarang cerita soal Gunung Padang. Padahal
sejak dulu bermaksud menggagalkan riset, Andi
tidak perlu mengarang cerita. Semua hal hebat sudah
berharap, “sebaiknya para petisi 33 mencabut petisinya terpambang di depan mata. Tinggal kita baca dan
dan memohon maaf pada masyarakat atas sikapnya itu.” terjemahkan sesuai dengan blueprint Lemurian di tiap
Sebab menurutnya, jika tidak dilakukan, akan menjadi otak manusia
beban hidup tak terlihat,” katanya. Saran Andi terhadap Drentaga ( Dicky Zainal ): Kalau pakai bahasa sekarang,
para pengusung petisi itu berbeda konteksnya dengan mau digunakan bahasa secanggih apapun tidak akan
sekadar berbeda pendapat. Andi selama ini memaklumi pernah bisa mewakili. Ada bahasa jembatan antara
perbedaan pandangan, dan itu sebagai hal yang lumrah. masa lalu dengan masa kini dengan bahasa bawah
Tapi jika melarang, menghentikan, apalagi membuat
sadar. Disana akan terasa ada “klik” kalau kita mau
fitnah, itu di luar etika penelitian,” tegasnya
membuka diri dan menurunkan ego.
rudi satria anggara: Pesawat atau meteor yg meledak di
udara kawasan rusia?

- See more at: http://www.katakini.com/berita-akhirpolemik-gunung-padang.html#sthash.Pa6yt3ee.
dpufhttp://www.katakini.com/berita-akhir-polemikgunung-padang.html

Drentaga ( Dicky Zainal ): Yang jadi hambatan, ketika
menjelaskan pada orang yang ingin pendapatnya paling
dianggap benar, meskipun kenyataannya jauh dari
benar.

A: MEMASUKI AKHIR POLEMIK RISET GUNUNG
PADANG --Adapun terhadap anggota petisi 33 yang
sejak dulu bermaksud menggagalkan riset, Andi
berharap, “sebaiknya para petisi 33 mencabut petisinya
dan memohon maaf pada masyarakat atas sikapnya itu.”

A: Ahli2 modern lagi muntah2 gak bisa jelaskan.

Sebab menurutnya, jika tidak dilakukan, akan menjadi
beban hidup tak terlihat,” katanya. Saran Andi terhadap
para pengusung petisi itu berbeda konteksnya dengan
sekadar berbeda pendapat. Andi selama ini memaklumi
perbedaan pandangan, dan itu sebagai hal yang lumrah.
Tapi jika melarang, menghentikan, apalagi membuat
fitnah, itu di luar etika penelitian,” tegasnya

Jon “Watchmen” Manhattan: Its Ok Bib

- See more at: http://www.katakini.com/berita-akhirpolemik-gunung-html
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Jon “Watchmen” Manhattan: Bechuuuuul Bib
Jon “Watchmen” Manhattan: Knapa juga kudu
“ngarang2 cerita”
Jon “Watchmen” Manhattan: Ada bnyk
wilmurian rhamadya: Butuh jembatan bahasa antara
peneliti dng kearifan lokal. Memang ego dlm filsafat
sangat dipelihara, terutama mengenai DASAR
MEMPERTANYAKAN KEBENARAN. Repotnya
dlm pengetahuan modern ditambah2 dng METODE
ILMIAH. PADAHAL ada 1 metode disaat pengetahuan
modern tdk menjangkaunya, yaitu info dari KEARIFAN
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LOKAL bisa dikatakan ilmiah apabila ada KONSENSUS A: http://www.voanews.com/content/indonesiaPENGETAHUAN.
checking-reports-of-debris-in-search-area-forairliner/2577219.html
A: Gak, aku pake strategi pengetahuan modern
menyerah dulu
Drentaga ( Dicky Zainal ): Saya berusaha membuat
teknologi “se-planet bumi mungkin”. Tidak akan
A: Harus dibuat menyerah
membuat sesuatu yg membutuhkan bahan dari Planet
Deni Wahyu: seperti kata salah seorang blogger, “hidup lain...heuheuheu...:D makanya ini teknologi masih di
ini sudah penuh cerita, tidak perlu ngarang”
level bisa dan harus dimengerti oleh kaumnya. Jadi
pasti bisa ditiru, kalau resepnya sudah diberi tahu mah.
A: Ceritanya itu kita banyak yg gak tahu.
A: Karena gak tahu, sampe2 situs dinegeri kita dilarang Drentaga ( Dicky Zainal ): Nggak ada campuran
Kraiman. Semuanya ada di pasaran. Ini teknologi amat
diselidiki
sangat down-grade sekali kok.
Drentaga ( Dicky Zainal ): Betul. Kalau mereka
menyerah, mudah-mudahan ego nya menyerah juga.
From Group: LSBD Hikmatul Iman I
Apalagi kalau ancient technology itu kita terjemahkan
Messages
dalam teknologi tepat guna di zaman sekarang.
---------wilmurian rhamadya: Mdh2an Give Up mrk Mbap n
Bang Aa.

A: Kalau rolling stone sudah memukul postulat hukum
kekekalan masa. Sdh pasti nyerah.
wilmurian rhamadya: =-d
Drentaga ( Dicky Zainal ): Mudah-mudahan Mick
Jager nggak protes namanya groupnya dipake...
heuheuheu...:D
A: Ha ha
Drentaga ( Dicky Zainal ): Lagu Under my thumb
diganti jadi under my stone...:D:D
rudi satria anggara: Selamat Natal bagi yang merasakan.
Semoga berbahagia berkumpul bersama keluarga. Ini
ada #bacaansore Back TO “BACK” Back to Back http://
xfile-enigma.blogspot.com/2010/04/stargate-projecttim-elit-paranormal.html
rudi satria anggara: Copas .bang AA
Drentaga ( Dicky Zainal ): Heuheuheu...jadi ingat
masa lalu waktu ditodong M16 dipaksa jadi informan
penguasa waktu itu.

27. Sholat Wanita Haid
1. Habibi: Larangan shalat wanita haid
sebenarnya multi tafsir.
2. Habibi: Shalat yang dilarang itu
sholat ritual atau sholat spiritual?
3. Haid hanya berlaku untuk kaum 2,5%.
Di atas 20% tidak ada haid.

** Jan 25 Sun 10:39 **

Jody ♥ Ang ♥ Altri Mangga bila ada yg bisa melengkapi
** Jan 25 Sun 10:45 **
Jody ♥ Ang ♥ Altri Oh iya kalo urk dilarang sholat
menurut pendapat saya itu disebabkan krn kurangnya
sirkulasi darah ke otak akan menimbulkan kesulitan
utk berkonsentrasi sehingga sulit utk bisa khusyuk dlm
sholat
** Jan 25 Sun 10:46 **
Dedi Misbah Berkaitan dengan ayat ini ya Kang Jod:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
shalat, sedang kamu dalam keadaan MABUK..
ucapkan (An-Nisa’ - 4:43)

Drentaga ( Dicky Zainal ): Tapi mereka takut kok kalau
sama yg bisa melawan mah...
** Jan 25 Sun 10:46 **
rudi satria anggara: Sekarang gimana kang:)

Dani Ramdhani Nuhun kang Jod..

Jon “Watchmen” Manhattan: Dongeng lami kang Deni... Kang Ded, apakah orang yg haid ibarat orang mabuk?
masa kang deni kakara teurang
** Jan 25 Sun 10:48 **
Drentaga ( Dicky Zainal ): Itu mah dongeng tahun 90
Dedi Misbah Ralat:
an dulu. Masih wara-wiri.
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
Drentaga ( Dicky Zainal ): Teaser Latgabnas
shalat, sedang kamu dalam keadaan MABUK.. (AnYogyakarta 2015 sudah di Upload di Youtube.
Nisa’ - 4:43)
Sudah 1080p. Ini linknya: https://m.youtube.com/
** Jan 25 Sun 10:49 **
watch?v=NjyGqV9QXmU&feature=youtu.be
Jon “Watchmen” Manhattan: Mantabs kang
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Dedi Misbah @Kang Dani: hal ini berkaitan dengan
orang haid yang sulit berkonsentrasi, sebagaimana
diuraikan Kang Jody di atas

ABHA Ibay (Indra Bayu) Kalau merujuk pada
informasi di OD dijelaskan seperti itu, Kang Ilham. Ada
data baru?

** Jan 25 Sun 10:49 **

** Jan 25 Sun 11:25 **

ABHA Ibay (Indra Bayu) ... Dalam struktur otak terlihat
perpedaan pada: 1) korpus kalosum, 2)hipotalamus,
3) lobus parietal bawah, dan 4) kehilangan sel-sel
saraf padahipokampus dan lobus parietal. Implikasi
perbedaan struktur itu terjadi pada cara dan gaya
** Jan 25 Sun 10:56 **
melakukan sesuatu, seperti: 1) emosi, 2) tingkah laku, 3)
ABHA Ibay (Indra Bayu) Kalau kita hubungkan dengan proses berbahasa, 4) kemapuan spasial, dan 5) problems
makna taharah atau bersuci, berarti untuk bisa masuk solvingMellisa Hines, dari Universitas California di
kondisi sholat seluruh jiwa dan jasad harus kondisi
San Diego menyatakan bahwa memang “dari sanayang telah suci. Nah ketika haid, akan terjadi perubahan nya” perempuan dan laki-laki berbeda. Mereka
hormon, kimia diotak juga akan terjadi perubahan,
diperbedakan sejak masih dalam kandungan. Bahkan,
seperti yang kang jody sebutkan, kondisi yang
ketika masih berbentuk sel-sel kecil dalam kandungan.
berfluktuasi ini tentu akan mempengaruhi amygdala.
Kesimpulan itu didapat Mellisa dari penelitiannya pada
Tentunya dengan kondisi Amygdala yang tidak tenang perilaku anak-anak usia 2 ½ hingga 8 tahun, ternyata
akan sulit mendapatkan kondisi suci jiwa dan jasad,
tanpa diberikan pengarahan atau pendidikan apapun,
sehingga wajar diliburkan dari aktifitas ritual.
si perempuan cenderung menyukai boneka dan alat
dapur, sedangkan si laki-laki memilih mobil-mobilan....
** Jan 25 Sun 10:58 **
Dani Ramdhani Hmm.. Iya kang Ded, jadi orang haid
ibarat orang yg mabuk ya karna sulit konsentrasi dan
umumnya memang psikisnya pada saat haid tidak
stabil.

herni sri nurbayanti Tergantung perempuannya,
terbiasa mengendalikan atau nurutin nafsu.. cuma hal
ini jarang diajarkan ke anak2 perempuan ketika mereka
haid, ya mungkin krn ibunya jg gak terbiasa hehehe
dan stigma bhw perempuan itu makhluk emosional.
Pengalaman, lbh lieur menghadapi laki2 yg punya
ketidakstabilan emosi spt perempuan drpd perempuan
yg lg pms hehehe
** Jan 25 Sun 11:06 **
ABHA Ibay (Indra Bayu) Dengan jumlah sel otak
yang lebih sedikit dari pria, maka potensi kemampuan
mengendalikan amygdala jauh lebih sulit dibanding
pria. Walaupun sisi lainnya, pria akan lebih jahat
dibanding wanita.
** Jan 25 Sun 11:06 **

** Jan 25 Sun 11:26 **
ABHA Ibay (Indra Bayu) http://www.kpiunhas.com/
paper-kuliah/
** Jan 25 Sun 11:35 **
Dedi Misbah Oke Kang Asep Budi.. *saved*
** Jan 25 Sun 14:57 **
Jody ♥ Ang ♥ Altri Yak betul Kang ibay Mbap pernah
menjelaskan mengenai jumlah sel otak wanita yg
berbeda 1 milyar lbh sedikit jumlahnya dibanding otak
pria
** Jan 25 Sun 18:04 **
Ilham Amir | WA 081510000333 Ooh sip2.. Thx u
pengingatnya.

** Jan 25 Sun 22:37 **
Asep Budi 085320005258ll www.lentrhaka.net OOT:
Kang Dedi ini ada pemberina nama Lemurian unk bayi Asep Budi 085320005258ll www.lentrhaka.net *pensive*
anggota HI di Pekanbaru, nama dari Mbab: Galara = di .mdmmddmdkdkskdldldmdddf
jalan lurus, Davanzi = mantap melangkah, Daniwaz =
** Jan 25 Sun 22:37 **
tetap tenang. Panggilan na Vanzi.
Asep Budi 085320005258ll www.lentrhaka.net punten
** Jan 25 Sun 11:08 **
murangkalih latihan huruf 
Asep Budi 085320005258ll www.lentrhaka.net Bayi laki” ** Jan 26 Mon 10:58 **
dari: nama ayah bambang utoyo,ibu helni fitria,laki
Jody ♥ Ang ♥ Altri @ K’Dedi: Ralat:
laki,lahir tanggal 20 januari 2015(cesar)
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat,
** Jan 25 Sun 11:08 **
sedang kamu dalam keadaan MABUK.. (An-Nisa’ Ilham Amir | WA 081510000333 Apa iya perempuan
4:43)
lebih sedikit sel otaknya?
Merujuk dari surat di atas bisa jadi Kang Ded:P
** Jan 25 Sun 11:11 **
** Jan 26 Mon 10:59 **
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Jody ♥ Ang ♥ Altri Bukannya perilakunya memper2
kang ??

** Jan 26 Mon 14:39 **

HABIBI Ya kalo melakukan shalat, sebenarnya makna
** Jan 26 Mon 11:00 **
shalat itu sendirikan sangat dalam dan luas, wanita
Haid bisa saja shalat dlm pengertian lain...shalat yg
Jody ♥ Ang ♥ Altri Kalo sudah kehilangan kendali emosi
merupakan kegiatan aktivitas kehidupan sehari2...
terutama sama2 kekurangan endorphine
mencegah perbuatan keji dan mungkar...nah kalo
** Jan 26 Mon 11:01 **
diartikan sebagai hanya sebuah ritual saja/jurus shalat
wanita haid tdk diperbolehkan mungkin saja bisa, dgn
Jody ♥ Ang ♥ Altri Bukan hanya endorphine tp jg
alasan yg dikemukakan akang2 di atas.
serotonin dan nor adrenalin yg sama2 dihasilkan oleh
kelenjar pineal
** Jan 26 Mon 14:46 **
** Jan 26 Mon 11:03 **

HABIBI Nah ini kan pertanyaan awalnya dr kang Dani
Jody ♥ Ang ♥ Altri Akibatnya jg jd mudah capek,mudah »» “ Punten bade naros, knapa wanita yg sedang haid
tidak diperbolehkan sholat? Apakah sama ibarat puasa
marah,sulit tidur dan sulit mengatur Jam tubuh. Dan
di hari tasyrik yg bisa mengakibatkan tidak baik ke
otomatis sulit konsentrasi...makanya dikasih Libur ;)
tubuh kita? “
** Jan 26 Mon 11:06 **
Pertanyaan balikannya dr saya SHALAT yg bagaimana
Jody ♥ Ang ♥ Altri Dan sudah jadi tugas kita yg
yang tdk diperbolehkan utk wanita Haid...? Rituaal kah
notabene punya jumlah sel otak lebih banyak utk
atau spiritualnya...?
“memaklumi” krn fasilitas utk “memaklumi” sdh
diberikan yaitu punya produksi endprphine lbh banyak ** Jan 26 Mon 14:47 **
krn jumlah sel yg lebih banyak
HABIBI Wanita itu lebih dahsyat dari pria hehe
** Jan 26 Mon 11:07 **

** Jan 26 Mon 14:59 **

Jody ♥ Ang ♥ Altri Masalahnya adalah sel2 itu sering
kita hambat dgn memunculkan TRYPTOPHAN
HYDROXYLASE di saat kita ikutan marah x_x

HABIBI Punten akang/teteh, ayat qur’an yg menjadi
dasar hukum bahwasannya wanita Haid tdk boleh
melakukan shalat dan puasa ?

** Jan 26 Mon 11:09 **

** Jan 26 Mon 15:05 **

Jody ♥ Ang ♥ Altri Jadiii weh akhirna kesalahan
ditimpakan pada pihak laki2 krn yg memiliki
jumlah sel otak lebih banyak dinilai tidak mampu
menggunakannya dgn benar

HABIBI Di salah satu hadist, istri nabi Aisah sedang
melakukan ritual ibadah di dalam masjidil haram,
kemudian yg tdk diperbolehkan olh suaminya hanya
melakukan thawaf saja...nah di sana kt bs berfikir lanjut
kan hehe

** Jan 26 Mon 11:11 **
Jody ♥ Ang ♥ Altri Itu kali yaa sebabnya kenapa di
akhirat nanti kesalahan2 yg dilakukan oleh istri ikut
menjadi tanggung jawab suaminya kelak x_x
** Jan 26 Mon 14:29 **
HABIBI Wanita pada saat hamil, otaknya mengalami
penyusutan, kemudian pd saat melahirkan kembali ke
volume asal....

** Jan 26 Mon 16:45 **
HABIBI Sabda Nabi –shallallaahu ‘alahi wa sallamkepada ‘Aisyah -radhiallahu ‘anha- yang tertimpa haid
sewaktu melaksanakan ibadah haji bersama beliau –
shallallaahu ‘alahi wa sallam- yang artinya,
“Lakukanlah apa yang diperbuat oleh seorang yang
berhaji kecuali thawaf di Ka’bah.”

** Jan 26 Mon 14:34 **

Rasulullah –shallallaahu ‘alahi wa sallam- bersabda,

HABIBI Info lainnya: ketika menemani memetakan
lokasi dorphall di Bali (2012) dlm rangka reparasi olh
KDZA, akang (KD) sempat tercetus pernyataan begini:
energi dorphall yg masih bagus atau dlm keadaan pulih
100%, tdk bagus utk wanita yg sedang Haid utk berada
di area lokasi sekitar Dorphall karena akan mengganggu
kesehatan tubuh dan metabolisme wanita tsbt, oleh
energi dorphallnya. Dan kebetulan keberadaan
Dorphall selalu dibangun tempat peribadatan, nah
barangkali itu awalnya kenapa wanita haid dilarang
melakukan ritual ibadah pd lokasi2 peribadatan yg
sebenarnya terdapat dorphall.

“Sesungguhnya orang Muslim itu tidak najis.”
Jd larangan dan anjuran di agama kita pd dasarnya
Banyak berhubungan tentang penyelamatan kesehatan
bagi si pelaku...:)
** Jan 26 Mon 16:46 **
HABIBI Coba kaitkan WANITA HAID dgn anomali
magnetik baik dari dorphall dan gravitasi bumi ketika
wabita haid melakukan ibadah shalat pas sujud, pas
hari pertama dapat haid, terus sujudnya lama pula nah
bagaimana....? Ada yg mw jd voluntir:D
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** Jan 26 Mon 17:55 **

HABIBI *colek kang wilman

Dedi Misbah Ayat ttg haidh:

** Jan 26 Mon 18:38 **

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh.
Katakanlah, “Haidh itu adalah kotoran”. Oleh sebab
itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di
waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka,
sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka
campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan
Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai
orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang
yang menyucikan diri. (Al-Baqarah - 2:222)
** Jan 26 Mon 18:20 **
Jody ♥ Ang ♥ Altri @ K’Habibi: larangan sholat secara
ritual sudah qta bahas di atas Kang...sholat secara
spiritual itu kan aplikasi dari ikrar yg kita ucapkan dlm
bacaan2 sholat..utk bisa mengaplikasikan itu kan sudah
pernah pula kita bahas yg menurut saya pada intinya
adalah harus SABAR...sabar dlm arti yg makna yg
seblmnya pernah jg dishare disini oleh Kang Setiabudi
secara lengkap
** Jan 26 Mon 18:22 **
Jody ♥ Ang ♥ Altri Dikaitkan dgn apa yh pernah
Mbap sampaikan mengenai rahasia org sabar adalah
banyaknya kandungan endorphine di otaknya...apabila
produksi endorphine tsb terganggu oleh adanya haid
maka amat sangat sulit utk mengaplikasikannya bukan
??
** Jan 26 Mon 18:26 **
Jody ♥ Ang ♥ Altri Nah bahasan mengenai kaitannya
dgn anomali magnetik DORPHALL...DORPHALL aja
dilarang apalagi THAWAF yg anomali magnetik dan
besaran energy nya lbh besar krn lgsg dibawah batu
Asteroid yg “Nancep” di ARDH GRUMMA ini:P

HABIBI Kata2 “ SUKARA/SUKARO itu artinya “
MABUK “ ? Pada surat an-nisa: 43
** Jan 26 Mon 18:41 **
Dedi Misbah Saya punya keyakinan bahwa semua hal
ada kajiannya di dalam Al-Quran:
Tiadalah Kami alpakan sesuatu pun di dalam AlKitab
(QS: Al-An’am - 6:38)
Al-Kitab disini satu diantaranya adalah Al-Quran.
** Jan 26 Mon 18:43 **
Dedi Misbah Sebagaimana khamar, saya pikir mabuk
juga adalah istilah. Misal: slebor kangkung, lupa
daratan, dimabuk cinta, dll. Adalah beberapa ungkapan
yang bisa diidentikan dengan kata mabuk.
** Jan 26 Mon 18:48 **
Dedi Misbah Mungkin sedikit OOT, ini beberapa
penelitian kaitan antara wudhu sebelum shalat:
** Jan 26 Mon 18:48 **
Dedi Misbah Dr. Magomedov Ph.D, Assistant
Department of The Man General Hygiene and Ecology,
Daghestan State Medical Academy mengatakan bahwa
wudhu bukan hanya dapat menyembuhkan penyakit,
tapi juga mencegahnya. Dia juga mendapati wudhu
bisa merangsang irama tubuh alami, khususnya pada
wilayah titik biologis. Ketika kita berwudhu, maka
61 dari 66 titik refleksi tersentuh. Wudhu jadi seperti
hidroterapi (terapi dengan menggunakan air).

Menurut Magomedov, didalam tubuh manusia terdapat
700 BASes (Biological Active Spots), yang didefinisikan
** Jan 26 Mon 18:27 **
sebagai titik-titik spesial diatas kulit yang berhubungan
engan organ dalam. Sebagaimana yang kita tahu, tugas
HABIBI Secara tegas tdk ada ayat yg melarang wanita
kelenjar kulit adalah mengambil darah kotor kemudian
Haid utk shalat ya kang...apalagi mendirikan shalat
membuangnya melalui pembuluh-pembuluh halus
hehe....
yang terdapat di permukaan kulit. Tentu saja kerja
** Jan 26 Mon 18:30 **
kelenjarpermukaan kulit ini sangat membantu kerja
ginjal. Karenaginjal bertugas membuang zat-zat yang
Dedi Misbah Benarkah? Silahkan click: ladewabego.
tidak dibutuhkanoleh tubuh atau zat-zat beracun
blogspot.com/2010/03/larangan-shalat-wanita-haidhmelalui air seni. Dengan dibuangnya darah kotor
tidak-ada.html?m=1
dari dalam tubuh, maka kulit menjadi lebih bersih,
** Jan 26 Mon 18:30 **
bercahaya dan segar. Apalagi kita sekurang-kurangnya 5
HABIBI Suci dalam artian luas, sepertinya suci pikiran, kali berwudhu dalam sehari semalam. Dengan keadaan
perilaku dll mengenai hal yg maknawi, tetapi jg melalui seperti itu, pastilah orang yang banyak berwudhu akan
senantiasa sehat jasmani dan rohani.
tahapan jasad yg suci jg...
** Jan 26 Mon 18:31 **

** Jan 26 Mon 18:49 **

HABIBI Dan annisa: 43, apakah memang “ SUKARA/
SUKARO itu artinya “ MABUK “ ?

Dedi Misbah Prof Leopold Werner von Ehrenfels,
seorang psikiater sekaligus neurolog berkebangsaan
Austria. Ia menemukan sesuatu yang menakjubkan
dalam wudhu karena mampu merangsang pusat syaraf

** Jan 26 Mon 18:32 **
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dalam tubuh manusia. Karena keselarasan air dengan
wudhu dan titik-titik syaraf, kondisi tubuh senantiasa
akan sehat. Bahawa pusat-pusat saraf yang paling
peka dari tubuh manusia ternyata berada di sebelah
dahi, tangan, dan kaki. Pusat-pusat saraf tersebut
sangat sensitif terhadap air segar. Dari sini ia menemui
hikmah di sebalik wudhu yang membasuh pusat-pusat
saraf tersebut. Malah ia mencadangkan agar wudhu
bukan hanya milik dan kebiasaan umat Islam, tetapi
untuk umat manusia secara keseluruhan. Dari sinilah
ia akhirnya memeluk Islam dan mengganti namanya
menjadi Baron Omar Rolf Ehrenfels.

jd merasa ada pembenaran terutama berdasarkan
penelitian2 n referensi yg semakin meninggikan
ego kebenaran disaat vis to vis dng agama lain. Nah
inilah tugas kita, mmng lumayan.... Sangat benar bhw
wudhu bs menyehatkn, betul bhw sholat mengajarkan
fokus, dan real kl umroh n haji thawaf) adalah
menyeimbangkan rotasi bumi, nmun kita selipkan bhw
manfaat kebenaran itu tdk menjadi isu merasa paling
benar, krn yg absolute itu hanya yg Maya Kawaza.
Naaah disinilah celah ruang media dakwah kita dlm
bertindak dan beraksi. Punten ieu mah share diskusi...
Hihihi.... Punten....

** Jan 26 Mon 18:52 **

** Jan 26 Mon 19:19 **

wilmurian rhamadya Artinya, punten memang betul
oleh Kdm yg diposting menebarkan manfaat2 teknis
ritual yg dilakukan oleh penelti2 lain. Kita hrs apresiasi
dakwah mrk yg kadang membawa hikmah kpd para
peneliti JD dapat hidayah. Namun unik dlm kondisi
sosial umat Islam di kita, malahan kebenaran peneltian
tsb bs jd pemicu egosentrisme kebenaran.... Nah... INI
Wilayah dakwah kita... Menyeimbangkan isu2 tersebut
Selain itu, jelasnya, wudhu juga menyebabkan seseorang
untuk lebih dapat dipraktekan dlm prosesi spiritual...
menjadi tampak lebih muda.
** Jan 26 Mon 19:20 **
Dalam penelitian yang dilakukan Muhammad Salim
wilmurian rhamadya Punten Sekedar OOT, mangga
tentang manfaat wudhu untuk kesehatan, terungkap
dilajeungkeun....
bahwa berwudhu dengan cara yang baik dan benar
akan mencegah seseorang dari segala penyakit. Dalam
** Jan 26 Mon 19:20 **
penelitiannya itu, Muhammad Salim juga menganalisis
masalah kesehatan hidung dari orang-orang yang tidak wilmurian rhamadya =-d
berwudhu dan yang berwudhu secara teratur selama
** Jan 26 Mon 19:29 **
lima kali dalam sehari untuk mendirikan shalat. Salim
HABIBI:D (y)
mengambil zat dalam hidung pada selaput lendir
dan mengamati beberapa jenis kumannya. Pekerjaan
** Jan 26 Mon 19:34 **
ini ia lakukan selama berbulan-bulan. Berdasarkan
Papo ￼ LEMURIAN￼ Poernama Abdi setuju srng
analisisnya, lubang hidung orang-orang yang tidak
kang wil..apa yg diterangkan oleh KDM itu hanya satu
berwudhu memudar dan berminyak, terdapat
sisi dr tinjauan manfaat ritualnya. Sedangkan hakekat
kotoran dan debu pada bagian dalam hidung, serta
dr ritual yg kita lakukan hrs lbh masuk ketingkatan
permukaannya tampak lengket dan berwarna gelap.
spiritualnya..
Adapun orang-orang yang teratur dalam berwudhu,
ungkap Salim, permukaan rongga hidungnya tampak
** Jan 26 Mon 19:43 **
cemerlang, bersih, dan tidak berdebu
Dedi Misbah @Kang Wil: kembali pada person nya
** Jan 26 Mon 19:12 **
yaa... ;-)
Dedi Misbah Mokhtar Salem dalam bukunya Prayers a
Sport for the Body and Soul menjelaskan, wudhu bisa
mencegah kanker kulit. Jenis kanker ini lebih banyak
disebabkan oleh bahan-bahan kimia yang setiap hari
menempel dan terserap oleh kulit. Kemudian, apabila
dibersihkan dengan air (terutama saat wudhu), bahan
kimia itu akan larut.

wilmurian rhamadya Mhn ijin sedikit agak melenceng
dari topik, dan sekedar renungan. Bhw dlm kondisi
ini malahan melihat beberapa penelitian yg dilakukan
oleh yg disebutkan di atas, bhkn baru2 ini ilmuwan
yahudi (israel) menyebutkan bhw agama Ibrahim
Dan smua keturunannya adalah Islam, walaupun kita
sendiri mengetahui memang semua turunan Ibrahim
mengajarkan ajaran “menyelamatkan”. Namun pd sisi
lain yg sangat halus, lembut dan tanpa sadar memicu
sikap ujub sebagai dasar munculnya ego kebenaran yg
absolute terhadap umat. Kebenaran2 yg memang benar
apa adanya, berposisi malah jd pemicu pd kondisi lain,
dmn kebenaran yg lain kadang dinafikan. Sbb umat

** Jan 26 Mon 19:44 **
Jody ♥ Ang ♥ Altri @ Kang Dedi: Nuhun share tentang
Wudhu nya Kang:) (y)
** Jan 26 Mon 19:46 **
Dedi Misbah Bahwa apapun itu: agama, oragnisasi
(HI), negara, keturunan (LEMURIAN), dll bisa menjadi
MEDIA bahwa ini saya yang lebih ini dan lebih itu. “Asa
aing pang paling na”. Semoga kita bisa terus dan terus
mengaplikasikan TEMOL o-=)
** Jan 26 Mon 19:46 **
Dedi Misbah Sawangsulna Kang Jody =-)
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** Jan 26 Mon 19:46 **
Jody ♥ Ang ♥ Altri @ K’Wilman: Setuju Boss (y)
** Jan 26 Mon 19:56 **
HABIBI Jadi kembali lagi ke pokok pembahasan
semula...karena secara tegas tdk ada ayat yg menyatakan
bahwa Wanita Haid dilarang melakukan shalat,
sebenarnya ini juga multi tafsir, karena akan terjadi
pertentangan pada pernyataan  ُهّللاlainnya yakni
“ Dirikanlah Shalat “ atau “ jadikanlah Shalat dan
sabar itu...” Atau “ Shalat itu mencegah perbuatan keji
dan mungkar “. Berdasarkan keterangan2 di atas ttg
apa yg terjadi pd kondisi wanita yg mengalami Haid,
maka sebenarnya Shalat adalah sarana terbaik utk
mencegah hal2 yg umum terjadi pada kondisi tsbt
(temprament,sedih, emosional dll bentuk psikhis).
Hanya mmg perlu diteliti lebih jauh lagi apa akibatnya
ketika wanita dlm keadaan haid melakukan RITUIL/
Jurus shalat tsbt ?...apakah ini berlaku pd wanita 2.5%
saja atau semuanya ?

HABIBI @ KDM: belum kang:D ...sy mencoba berlatih
menggunakan pikiran sendiri dulu kang dan dr
berbagai pengalaman hehe...
@Teh Herni: nah ini masukan data dr hasil pengalaman
teh Herni sebagai praktisi Haid heheehe:D
** Jan 26 Mon 20:39 **
HABIBI Kita olah dari berbagai kejadian dan
pengalaman2 wanita2 lainnya nah asiiiik sepertinya...
jadi wanita tdk tersudutkan olh pemikiran2 sebelumnya
mengenai ini dan itu ketika haid hehe
** Jan 26 Mon 20:40 **
HABIBI Sedikit impoh saja, pengalaman sy ketika
wanita haid sy libur =D =)):E> *run*
** Jan 26 Mon 20:41 **
HABIBI Masukan data yg bagus teh Her...
** Jan 26 Mon 20:41 **

** Jan 26 Mon 20:03 **

Dedi Misbah Wah liburnya sering dong. Kan wanita itu
banyak ;-)

Dedi Misbah @Kang Habibi: link yang saya copas di
atas sudah dilihat? =-)

** Jan 26 Mon 20:42 **

** Jan 26 Mon 20:09 **
Dedi Misbah Secara ibadah ritual itu sangat
berhubungan dengan tubuh. Sebagai perbandingan: (1)
Suasana alam sebelum dan setelah masuk waktu shalat
akan terasa berbeda. (2) Ritual puasa RHAMADYA,
saat alam sekitar sudah masuk 1 syawal (ditandai
dengan munculnya NIRTANTHEA) maka efek ke
tubuh akan “pasiksak” jika ritual puasa diteruskan.
** Jan 26 Mon 20:23 **

HABIBI =)) \=D/ bisa aja kang
** Jan 26 Mon 20:49 **
Ilham Amir | WA 081510000333 Kalo ga libur brp shift
kh ?? !-)
** Jan 26 Mon 20:51 **
Drentaga ( Dicky Zainal ) Sorry...haid itu untuk kaum
2,5%. Di atas 20% tidak akan ada haid, karena sudah
bisa membersihkan sendiri ovariumnya. Otomatis.
Nggak perlu keluar darah kotor seperti itu.

wilmurian rhamadya Btul KDM n kang papo... Satuju... ** Jan 26 Mon 20:54 **
Hehehhe
HABIBI Nah nuhun. Mbap hehe...pertanyaan sy
** Jan 26 Mon 20:23 **
terjawab sudah
wilmurian rhamadya Ziaaap kang jody..

** Jan 26 Mon 20:54 **

** Jan 26 Mon 20:29 **

HABIBI:D

herni sri nurbayanti Punten baru nongol lagi. Merespon
kg habibi soal wanita haid, kalo pengalaman saya
pribadi bahkan sblm ikut HI, kalo lagi haid malah
olahraga/latihan ke badan jd enak. Termasuk latihan di
air. Kalo di air darah haid tdk akan keluar. Kuncinya,
kudu bersih pas nyemplung, tapi kalo udh keluar dr
air, jangan masuk lagi. Tapi mungkin tdk semua wanita
begitu. Kebanyakan sih males bergerak krn badannya
gak enak. Pdhal klo mau bergerak mengendalikan gak
enaknya itu, nantinya lama2 akan jd enak atau normal
lagi.

** Jan 27 Tue 14:23 **

** Jan 26 Mon 20:38 **

** Jan 27 Tue 16:00 **

Dani Ramdhani Teh Herni pernah melaksanakan ritual
sholat pada waktu haid?
** Jan 27 Tue 15:51 **
herni sri nurbayanti Gak pernah, kang...
** Jan 27 Tue 16:00 **
herni sri nurbayanti Punten... kalo kg dani saat
dlm keadaan junub pernah shalat gak? =-) biar
perbandingannya apple to apple.
Aulia ‘yoli’ Hahaha....dibales >=):D
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** Jan 27 Tue 16:01 **
Dani Ramdhani Oh.. Ok. Junub itu artinya saat
perjalanan, saya sholat setelah mandi. ;)

Karena darah kotor yang harusnya segera dikeluarkan
dari tubuh, ini malah didorong masuk lagi
** Jan 27 Tue 16:36 **

** Jan 27 Tue 16:03 **

Dedi Misbah Coba kita urai ya Kang:

Dani Ramdhani Klo junub artinya setelah bersetubuh,
sy sholat setelah tenaga pulih dan mandi.:D

Hai orang-orang yang beriman,

** Jan 27 Tue 16:16 **
herni sri nurbayanti Bukan dibales, kang. Tapi saya
gagal paham dng pertanyaannya hehehe krn menurut
saya ngebandinginnya ga pas. Kalo ngebandingin
kondisi wanita haid gak sholat ya dengan kondisi laki2
saat junub.
** Jan 27 Tue 16:20 **

1. Apabila kamu hendak mengerjakan shalat,
A. Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai
dengan siku, dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai
dengan kedua mata kaki,
B. Dan jika kamu junub maka mandilah,
C. Dan jika kamu sakit
atau dalam perjalanan

Setiabudi | epharmacy.co.id Tapi kalau setau saya sih di atau kembali dari tempat buang air
al-Qur’an nggak ada larangan sholat saat wanita sedang atau menyentuh perempuan,
haidh. Adanya larangan berhubungan sex
lalu kamu tidak memperoleh air,
** Jan 27 Tue 16:20 **
maka bertayamumlah dengan tanah yang baik; sapulah
herni sri nurbayanti Eh... apa gak pas juga ya? Jadi lieur mukamu dan tanganmu dengan tanah itu.
hehehe.. kalo lg jadi busui kapasitas otaknya menurun
2. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia
juga gak? Hehehe =p
hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan
** Jan 27 Tue 16:21 **
nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.
Setiabudi | epharmacy.co.id Kewajiban mandi junub
(QS:Al-Ma’idah - 5:6)
juga adanya di hadits-hadits. Belum nemu aturannya di
** Jan 27 Tue 16:36 **
al-Qur’an
Dani Ramdhani Ya klo ada air mah mandi aja biar
** Jan 27 Tue 16:25 **
seger..:)
Dedi Misbah
** Jan 27 Tue 16:39 **
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak
Dedi Misbah Jika diurai seperti di atas dan mandi junub
mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan
tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu tidak wajib ( B ) sebelum shalat, maka wudhu (A) dan
tayamum (C) saat mau shalat, tidak wajib juga dong?
dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan
jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit
atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat
buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu
tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan
tanah yang baik; sapulah mukamu dan tanganmu
dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan
kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan
menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu
bersyukur. (QS:Al-Ma’idah - 5:6)

** Jan 27 Tue 16:28 **
Setiabudi | epharmacy.co.id Nah, itu kang. Nggak
ada “wajib mandi junub”. Kalau memang fasilitas
nggak memadai & keadaan tidak memungkinkan ada
keringanan dengan pengganti yang lain. Sholatnya sih
nggak harus ditunda karena belum mandi junub
** Jan 27 Tue 16:33 **
Setiabudi | epharmacy.co.id Kalau larangan
berhubungan sex bagi wanita haidh sih wajar saja.

** Jan 27 Tue 16:41 **
Setiabudi | epharmacy.co.id Wudhu pengganti mandi
(dengan syarat & kondisi). Tayamum pengganti wudhu
(dengan syarat & kondisi). Jadi minimalnya sebelum
sholat harus tayamum karena wajib bersuci (thaharah)
** Jan 27 Tue 16:45 **
Sigid 3asworo. Ayat ini di jelaskan juga di surat annisa
43. Menjelaskan tentang mandi junub dan wudhu jadi
ada 2 keadaan
** Jan 27 Tue 16:51 **
Dedi Misbah
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga
kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, sedang kamu
dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu saja,
hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang
dalam musafir atau kembali dari tempat buang air
atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian
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kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah
kamu dengan tanah yang baik; sapulah mukamu dan
tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi
Maha Pengampun. (QS:An-Nisa’ - 4:43)
** Jan 27 Tue 16:53 **
Setiabudi | epharmacy.co.id Nuhun kang Sigid & Kang
Dedi. Saya juga sambil nyari bantuan ini teh. Mungkin
ada ayat al-Qur’an yang terlewat saya baca tentang
wajibnya mandi junub alias bisa jadi alasan menunda
sholat

kekebalan tubuh di saat ruku dan sujud ya Kang...
Nuhun Kang Sigid:)
** Jan 27 Tue 17:36 **
Jody ♥ Ang ♥ Altri Kalo dalam kondisi Junub kira2
bagaimana penjelasan ilmiahnya yaa.
** Jan 27 Tue 17:37 **
wilmurian rhamadya Esesinya ga jauh beda kayaknya
kang...
** Jan 27 Tue 17:38 **

** Jan 27 Tue 16:58 **

Jody ♥ Ang ♥ Altri Apakah ada korelasinya dgn hasil
Dedi Misbah Dulu (sekitar th 98-an), saat Open Dialog penelitian bhw mandi itu akan membantu proses
melancarkan peredaran darah shg membantu proses
di Unpad, pertanyaan ini juga pernah terlontar pada
Mbap: “Kenapa setelah berhubungan (keadaan junub) pemulihan setelah energy yg terbuang krn keluarnya sel
sperma dari tubuh ??
kita harus mandi?” Namun saat itu belum dijelaskan
(diberi jawaban) secara rinci. Mudah2an Mbap
** Jan 27 Tue 17:38 **
berkenan untuk menjelaskannya secara rinci. Jawaban
wilmurian rhamadya Kondisi junub itu kan bdn
saat itu adalah: “Itu aturan agama, kita ikuti saja”
totalitas all out... Dng Mandi metabolisms tbh terbantu
** Jan 27 Tue 17:22 **
ngepush...
wilmurian rhamadya Wudhu, tayamum, n wajib mandi ** Jan 27 Tue 17:39 **
setelah junub tuk 2,5 % nya? =-d
wilmurian rhamadya Naaah....
** Jan 27 Tue 17:24 **
** Jan 27 Tue 17:39 **
wilmurian rhamadya memang wajib seh
Jody ♥ Ang ♥ Altri Yup...begitu maksud saya Kang Wil
** Jan 27 Tue 17:29 **
** Jan 27 Tue 17:39 **
wilmurian rhamadya Kl junubnya msh wkt2 yg
wilmurian rhamadya Bechuuul
mungkin Mandi bisa langsung. Repotnya kl Jam 2 or
Jam 3 pagi?&$-$()#+-$*$;7$-#(1(+2-#*$-# hiiii tiriiis.... ** Jan 27 Tue 17:40 **
Bisa wudhu dulu, dibersihin, n mandinya nanti bs sblm
Jody ♥ Ang ♥ Altri Setelah energy pulih maka bisa ke
shubuh...
keadaan normal shg mampu menjalankan ritual sholat
** Jan 27 Tue 17:29 **
dan mendirikan sholat krn tdk ada kendala kekurangan
energy
Sigid 3asworo. Salah satu alasan kenapa wanita yg
sedang haid dilarang melaksanakan sholat: hal ini
krn saat ruku dan sujud yg diketahui meningkatkan
peredaran darah ke rahim dimana sel” rahim dan
indunh telur menyedot darah. Dan itulah kenapa
Allah melarang wanita haid melaksanakan sholat. Krn
baginya akan kehilangan banyak darah selama haid dan
berarti akan kehilangan sel darah putih (yg fungsinya
sebagai imun) sehingga mudah terserang penyakit

** Jan 27 Tue 17:41 **

** Jan 27 Tue 17:33 **

Jody ♥ Ang ♥ Altri Sepertinya begitu Kang

wilmurian rhamadya (Y)
** Jan 27 Tue 17:44 **
Dedi Misbah Dengan wudhu aja sudah termasuk
hydrotherapy, apalagi mandi. *kira2 begitu ya?*
** Jan 27 Tue 18:52 **

** Jan 27 Tue 19:00 **
wilmurian rhamadya Kl pas wkt junub melaksanakan
ritual sholat? Pernah she, memang kondisi bdn ga enak. Drentaga ( Dicky Zainal ) Alasan kenapa harus
berjunub setelah junub itu karena otak kita melepaskan
** Jan 27 Tue 17:33 **
sesuatu tapi menumpukan sesuatu juga. Melepaskan
wilmurian rhamadya x-o
sesuatu itu untuk laki laki testosteron dan berhubungan
** Jan 27 Tue 17:35 **
pula dengan 3 happy messenger di otak Kalo wanita
melepaskan juga zat zat di ovarium dan berhubungan
Jody ♥ Ang ♥ Altri Wah semakin dilengkapi Kang
pula dengan 3 happy messenger di otak. Untuk kaum
Sigid...peredaran darah yg lbh banyak ke sistem
2,5% itu terjadi penumpukan dan ketidak seimbangan
reproduksi dan kurang ke bagian kepala itu jg membuat
di otak. Makanya harus di guyur pake air ... Boleh
kadi kehilangan banyak darah dan menurunkan
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Orang yg sering tidur siang akan sehat dan panjang
umur.

dingin boleh panas. Karena air bisa menetralisir
penumpukan energi tersebut yang ada di otak. Bisa
pake tanah tapi musti tanah yang belum terkontaminasi
apapun yang bersifat merusak atau racun. Zaman
sekarang mah susah ... Lagian diarab mah padang
pasir bukan padang tanah. Kalo tanah yang baik bisa
diusapkan ke kepala karena setelah kering bisa langsung
dihilangkan hanya dengan menggelengkan kepala. Tapi
sekarang tanah itu sudah susah ... Kitu tah

“Jam berapa sebaiknya tidur siangnya Kang?”

** Jan 27 Tue 19:01 **

Tips sehat bagi para trader:

Dedi Misbah Alhamdulillah...NUHUN Mbap..

Hindari begadang.

** Jan 27 Tue 19:03 **

Jam 12 malam atau Jam 01.00 tidur.

Jody ♥ Ang ♥ Altri NUHUN Mbap:)

Jangan memaksakan diri, agar tidak sakit.

** Jan 27 Tue 19:04 **

Polri vs KPK itu distraction untuk meloloskan
perpanjangan kerjasama Freeport dan eksport bahan
mentahnya.

wilmurian rhamadya Nuhun Mbap

28. Ritual Shalat Rasul saw
1. Ritual sholat yang diwariskan ke kita
sekarang dimulai sejak jaman Bani
Umayyah.
2. Sholat ritualnya semau mereka,
bermuara pada kerajaan, dan agama pun
diatur oleh kerajaan.
3. Penekannya “ulil amri minkum” tapi
Allah dan Rasulullah dilupakan.

Saya:

Bagaimana tuntutan tubuh.

Jadi Jam nya menyesuaikan.

Kalau UMBAKA tanaman rekayasa BHALLAMIN.
Ganja tanaman rekayasa Bangsa LEMURIAN.
Berasal dari tanaman perdu.
Sebagai bahan campuran PROTELDA.
Yg diambil adalah unsur Canabinoid nya.
Jika luka, tempelkan saja ganja maka regenerasi sel akan
cepat.

Obrolan dengan KDZA di LEMURIAN Prapanca Ganja aman dikonsumsi (dimakan), makanya di Aceh
28 Januari 2015 Jam 09.30-11.30
orangnya sehat2.
Rencana yang akan didahulukan baterai thorium.
Bisa untuk berbagai macam alat elektronik.

Orang yg mengkonsumsi ganja cenderung cinta damai
karena serotoninnya meningkat.

Bahannya ada turunan unsur Uranium tapi tidak ada
radiasi sama sekali.

Dilarang beredar di Indonesia karena berkaitan dengan
bisnis obat.

Ritual sholat Rasulullah SAW bagaimana?

Karena ganja bisa mengobati banyak penyakit.

Apakah seperti kita sekarang?

Link:

Saya:

http://makassar.tribunnews.com/2015/01/27/ajaibternyata-ganja-bisa-membunuh-penyakit-mematikan

“Jadi ritual sholat yang diwariskan ke kita sekarang
berasal dari mana?”

Struktur Pasukan ETHEPHAKA

Itu dimulai sejak jaman Bani Umayyah.

** Dec 26 Wed 18:38 **

Sholat ritualnya semau mereka.

DRENTAGA: Itu mah level di bawah prajurit. Setiap
prajurit punya kurawa berkekuatan 30% ke bawah.
Mereka yang akan menjadi sasaran tembak duluan.
Istilah untuk Prajurit ini adalah ANTREZUUR. Itu
level pertama dari ETHEPHAKA atau ellement dasar.
Mereka memiliki sekitar satu ERRE pasukan pion. Satu
ERRE itu sama dengan 5000 pion. Pion-Pion ERRE ini
bermacam-macam kemampuan, dari yang terendah
10%, sampai tertinggi 30%. Dibawah komando
ANTREZUUR. Tingkat ANTREZUUR ini adalah
tingkat terbanyak di seluruh jagad. Total ANTREZUUR

Semuanya bermuara pada kerajaan.
Agama pun diatur oleh kerajaan.
Jadi penekannya “ulil amri minkum”.
Tapi Allah dan Rasulullah dilupakan.
Kalau mau jujur, rata2 kita pun pada malas pada ritual
sholat.
Jika dibandingkan dengan action, pasti pada milih
action daripada ritualnya.
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berjumlah 3.673.472 orang dari berbagai macam
Bangsa di seluruh Galaxy .
** Dec 26 Wed 18:52 **
DRENTAGA: Tingkatan di atas ANTREZUUR adalah
tingkatan ELLZETOR. Dia harus memiliki kemampuan
minimal 50% - 70%. Tingkatan ini sudah tidak
memiliki Pasukan ERRE. ANTREZUUR akan lapor
pada ELLZETOR. Jumlah ELLZETOR lebih sedikit
daripada ANTREZUUR. Jumlah ELLZETOR di Seluruh
Galaxy adalah 625.351. Seorang ELLZETOR baru diberi
sebuah pesawat, karena harus membawa pasukan, baik
itu ANTREZUUR, juga para ERRE. Bentuk pesawat
mereka bulat dan elips, dengan diameter sekitar
6Km. Memiliki persenjataan lengkap untuk penakluk
semua jenis senjata di jagad. Mereka memiliki senjata
khusus bernama AMMOGAREZ. Itu semacam senjata
penakluk senjata. Sampai sekarang belum ada anti nya .
** Dec 26 Wed 18:58 **
DRENTAGA: Senjata AMMOGAREZ itu berbentuk
seperti pipa memanjang dan besar. Panjang senjata
AMMOGAREZ sekitar 25 Km, dengan pancaran
radiasi tembakan penakluk 10.000.000 Km. Di pesawat
masing-masing ELLZETOR ada triger pemicu untuk
menghidupkan gelombang penakluk

** Dec 27 Thu 11:51 **
Risty: •̃⌣•̃Ɨƚǟ Ɨƚǟ Ɨƚǟ Ɨƚǟ•̃⌣•̃ iseng itu
... Turun level dong mbapnya ... Ganti lagi aahhh ... =))
=D
Struktur Pasukan ETHEPHAKA
** Dec 26 Wed 18:38 **
DRENTAGA: Itu mah level di bawah prajurit. Setiap
prajurit punya kurawa berkekuatan 30% ke bawah.
Mereka yang akan menjadi sasaran tembak duluan.
Istilah untuk Prajurit ini adalah ANTREZUUR. Itu
level pertama dari ETHEPHAKA atau ellement dasar.
Mereka memiliki sekitar satu ERRE pasukan pion. Satu
ERRE itu sama dengan 5000 pion. Pion-Pion ERRE ini
bermacam-macam kemampuan, dari yang terendah
10%, sampai tertinggi 30%. Dibawah komando
ANTREZUUR. Tingkat ANTREZUUR ini adalah
tingkat terbanyak di seluruh jagad. Total ANTREZUUR
berjumlah 3.673.472 orang dari berbagai macam
Bangsa di seluruh Galaxy .
** Dec 26 Wed 18:52 **

DRENTAGA: Tingkatan di atas ANTREZUUR adalah
tingkatan ELLZETOR. Dia harus memiliki kemampuan
minimal 50% - 70%. Tingkatan ini sudah tidak
memiliki Pasukan ERRE. ANTREZUUR akan lapor
** Dec 26 Wed 18:52 **
pada ELLZETOR. Jumlah ELLZETOR lebih sedikit
DRENTAGA: Tingkatan di atas ANTREZUUR adalah daripada ANTREZUUR. Jumlah ELLZETOR di Seluruh
tingkatan ELLZETOR. Dia harus memiliki kemampuan Galaxy adalah 625.351. Seorang ELLZETOR baru diberi
sebuah pesawat, karena harus membawa pasukan, baik
minimal 50% - 70%. Tingkatan ini sudah tidak
itu ANTREZUUR, juga para ERRE. Bentuk pesawat
memiliki Pasukan ERRE. ANTREZUUR akan lapor
mereka bulat dan elips, dengan diameter sekitar
pada ELLZETOR. Jumlah ELLZETOR lebih sedikit
daripada ANTREZUUR. Jumlah ELLZETOR di Seluruh 6Km. Memiliki persenjataan lengkap untuk penakluk
Galaxy adalah 625.351. Seorang ELLZETOR baru diberi semua jenis senjata di jagad. Mereka memiliki senjata
sebuah pesawat, karena harus membawa pasukan, baik khusus bernama AMMOGAREZ. Itu semacam senjata
penakluk senjata. Sampai sekarang belum ada anti nya .
itu ANTREZUUR, juga para ERRE. Bentuk pesawat
mereka bulat dan elips, dengan diameter sekitar
** Dec 26 Wed 18:58 **
6Km. Memiliki persenjataan lengkap untuk penakluk
DRENTAGA: Senjata AMMOGAREZ itu berbentuk
semua jenis senjata di jagad. Mereka memiliki senjata
khusus bernama AMMOGAREZ. Itu semacam senjata seperti pipa memanjang dan besar. Panjang senjata
penakluk senjata. Sampai sekarang belum ada anti nya . AMMOGAREZ sekitar 25 Km, dengan pancaran
radiasi tembakan penakluk 10.000.000 Km. Di pesawat
** Dec 26 Wed 18:58 **
masing-masing ELLZETOR ada triger pemicu untuk
menghidupkan gelombang penakluk
DRENTAGA: Senjata AMMOGAREZ itu berbentuk
seperti pipa memanjang dan besar. Panjang senjata
--------------AMMOGAREZ sekitar 25 Km, dengan pancaran
radiasi tembakan penakluk 10.000.000 Km. Di pesawat Catatan:
masing-masing ELLZETOR ada triger pemicu untuk
** Dec 27 Thu 11:48 **
menghidupkan gelombang penakluk
HI Setiabudi: Status Mbu “ARGEZTAAR
--------------DRENTAGA”... Hmmmmm ;-SHH
Catatan:
** Dec 27 Thu 11:51 **
** Dec 27 Thu 11:48 **
HI Setiabudi: Status Mbu “ARGEZTAAR
DRENTAGA”... Hmmmmm ;-SHH
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From Group: LSBD Hikmatul Iman I

** Feb 10 Tue 13:09 **

Messages

wilmurian rhamadya =))

----------

** Feb 10 Tue 13:50 **

** Feb 10 Tue 11:08 **

Dedi Misbah Di LEMURIAN Prapanca dan sekitarnya
matahari sudah mulai bersinar dengan terik.
Alhamdulillah..

Dedi Misbah Alhamdulillah di Kebayoran Baru dsk
hujan sudah reda.
Sedikit2 panas matahari mulai terasa.
** Feb 10 Tue 11:21 **
Jody ♥ Ang ♥ Altri Alhamdulillaah Cibubur ca’ang..
** Feb 10 Tue 11:25 **
￼

T.h.I.n.k ￼

sun-dy kbn Surabaya panaassss#:-s

** Feb 10 Tue 11:27 **
￼ Asep Heureux￼

Kuningan sejuk =-d

** Feb 10 Tue 11:34 **
Drentaga ( Dicky Zainal ) Di Jakarta lagi di sarang
rame-rame. Tolong laporannya kalau bisa disimi
** Feb 10 Tue 11:51 **
Dedi Misbah Kebayoran Baru Jakarta Selatan
alhamdulillah hujan sudah reda sejak 40 menit yg lalu,
Mbap. Matahari mulai muncul sedikit2.

** Feb 10 Tue 14:06 **
Dedi Misbah Laporan HIers: Pondok Pinang, Tebet,
Depok, Puncak dan Cianjur terang. Tidak hujan.
** Feb 10 Tue 14:34 **
Dedi Misbah Di Bogor katanya masih hujan..
** Feb 10 Tue 15:03 **
Dedi Misbah Bogor sudah terang. Bekasi Utara hujan.
** Feb 10 Tue 15:03 **
Dedi Misbah Cikarang cerah berawan
** Feb 10 Tue 15:09 **
Ilham Amir | WA 081510000333 Jakpus sekitar sarinah
n lenteng agung cerah
** Feb 10 Tue 17:08 **
wilmurian rhamadya Bogor sdh terang benderang

** Feb 10 Tue 12:04 **

** Feb 10 Tue 17:12 **

Ichal | @Hermfaitirema | zanuuragha.blogspot.com
Balikpapan cerah:)

Asep Budi 085320005258ll www.lentrhaka.net Kenapa
Ahok bilang Sabotase ya soal banjir Jakarta ini.

** Feb 10 Tue 12:15 **

** Feb 10 Tue 17:15 **

Asep Budi 085320005258ll www.lentrhaka.net Besok
mau ke Jakarta, semoga lancar..

Dedi Misbah Ini jawabannya http://m.liputan6.com/
news/read/2173349/ahok-ungkap-kejadian-di-balikbanjirnya-istana-merdeka

** Feb 10 Tue 12:25 **
wilmurian rhamadya Rainy City tetap menampakan
rintik hujan yg sesekali turun meretas setiap tetesan
menelusuri dedaunan hingga keclaaak jatuh ke serabut
tanah yg diserap oleh mahluk hidup. Terlihat sang RHA
hanya mengintip dibalik awan kelabu, sesekali bersinar
lalu tertutup Awan, bersiar lagi tertutup lagi. Sang
RHA dng awan seperti bermain kucing2an. Bergantian
hoong. Pdhl mah rek lapor langit bogor Cedeum...
Heuheuheu

** Feb 10 Tue 17:22 **
Dedi Misbah Prediksi BMKG 10 Jam yang lalu http://m.
liputan6.com/news/read/2173441/bmkg-waspadahujan-lebat-disertai-petir-hari-ini-di-jabodetabek
** Feb 10 Tue 19:37 **
Dedi Misbah Jakarta Selatan sampe maghrib
alhamdulillah tidak hujan.
** Feb 10 Tue 20:16 **

** Feb 10 Tue 12:27 **

wilmurian rhamadya Bgr cerah ceria...

Ilham Amir | WA 081510000333 Saaaaeeeelaaaah =d
(Y)

** Feb 10 Tue 20:22 **

** Feb 10 Tue 12:27 **

Dedi Misbah Jam 19.00 iseng melihat ke langit. Tidak
ada awan. Bintang2 kelihatan dengan jelas o-=)

Ilham Amir | WA 081510000333 Tebet adem

** Feb 10 Tue 21:59 **

** Feb 10 Tue 12:29 **

Dedi Misbah OOT. Perusahaan Ini Punya Bisnis
Pemberian Nama Bayi Bertarif Rp 400 Juta

Aulia ‘yoli’ Setrasari baru selesai gerimis... Udara
sedikit menggigil pas kasakkusuk nyari paddle pop di
freezer...;)
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http://health.detik.com/read/2015/01/29/150250/281
7755/1300/perusahaan-ini-punya-bisnis-pemberiannama-bayi-bertarif-rp-400-juta** Feb 11 Wed 09:22 **
Asep Budi 085320005258ll www.lentrhaka.net di
Indonesia ada juga http://arkand.com
** Feb 11 Wed 09:36 **
Ichal | @Hermfaitirema | zanuuragha.blogspot.com
Kalau nggak salah mbap pernah bilang arkand itu dpt
ilmunya dr bhallamin, waktu bhallamin ke borobudur.
Arkand juga menghimbau agar nama Indonesia diganti
dng nama Nusantara
** Feb 11 Wed 10:21 **

** Feb 12 Thu 13:47 **
wilmurian rhamadya Sdh mulai adu domba SyiahSunni. http://m.detik.com/news/read/2015/02/12/12192
5/2830960/10/
** Feb 12 Thu 13:48 **
wilmurian rhamadya >=/
** Feb 12 Thu 14:11 **
Luthfi Iya kang Wil, mulai rame dr status fb
ini:https://m.facebook.com/kh.muhammad.arifin.
ilham/photos/a.435861909738.221420.56922759738/10
153178955559739/?type=1&source=46&refid=17
** Feb 12 Thu 14:13 **

Luthfi Tadi pagi komennya msh ratusan. Skrg udah
ABHA Ibay (Indra Bayu) Ini bisa jadi bukti Mbap mah
>10.000 komen. Yg coba mengingatkan, menenangkan
kalau mau kaya gampang...NUHUN Mbap & Mbu buat
malah dicurigai dr pihak syiah O.o
jadi contohnya.
** Feb 12 Thu 15:11 **
** Feb 11 Wed 12:48 **
Dedi Misbah Ancaman adanya konflik sunni dan syiah
Aulia ‘yoli’ *starting awal bahan diskusi, menarik niy*
semacam ini pernah diperingatkan oleh eks Kepala BIN
Hendropriyono.
02. Makna Sabar dan Shalat ternyata luar biasa luas.
Kita akan bahas satu persatu, mudah-mudahan bisa
Hendropriyono menyampaikan pentingnya antisipasi
diterima dengan kesadaran nurani.
terhadap ancaman konflik tersebut dalam pesan tertulis
kepada wartawan pada Jumat 23 Januari 2015.
** Feb 11 Wed 13:05 **
Asep Budi 085320005258ll www.lentrhaka.net siaap,
menyimak.com
** Feb 12 Thu 08:13 **
Ordinary aan Test
** Feb 12 Thu 08:47 **
ABHA Ibay (Indra Bayu) Pembahasannya jadi? Atau
udah?
** Feb 12 Thu 10:47 **
Ichal | @Hermfaitirema | zanuuragha.blogspot.com
Sepertinya belum kang
** Feb 12 Thu 10:48 **
Ichal | @Hermfaitirema | zanuuragha.blogspot.com
Intermezzo: 20.000 milisi asing bergabung ke ISIS. ISIS
membuat meme yg berjudul YODO, artinya anda mati
sekali mengapa tidak dibuat mati syahid ?
** Feb 12 Thu 12:50 **
Dedi Misbah Singkong itu obat kanker.
Mudah dan murah.
Silahkan click:

“Mari kita bersatu kembali, menghadapi ancaman
terhadap bangsa yang sudah di depan mata. Ancaman
tersebut adalah infiltrasi radikalisme global dan
konflik horizontal, antara kaum Sunni dan Syi’ah.
Hanya dengan persatuan langkah politik dan hukum,
ancaman tersebut bisa kita hadapi bersama,” pesan
Hendropriyono.
Sumber:
http://news.detik.com/
read/2015/02/12/125015/2830995/10/-hendropriyonopernah-ingatkan-potensi-konflik-sunni-syiah------------Kalau melihat ini.
Mungkinkah semuanya sudah “dirancang”?
Jarak warning dg kejadiannya kok dekat sekali?
** Feb 12 Thu 15:15 **
wilmurian rhamadya Pas jg mou dng proton?????
** Feb 12 Thu 15:16 **
wilmurian rhamadya =))

** Feb 12 Thu 15:18 **
http://m.voa-islam.com/news/health/2015/02/03/35445/
Setiabudi | epharmacy.co.id Test case
voa-islamic-health-(16)obat-ajaib-untuk-kanker/
** Feb 12 Thu 15:18 **
** Feb 12 Thu 13:46 **
Setiabudi | epharmacy.co.id Bentar lagi densus 88
wilmurian rhamadya Punten OOT...
bakalan bunuh orang lagi
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** Feb 12 Thu 15:19 **
Dedi Misbah Padahal Densus 88 disuruh nangkepin
begal di Jabodetabek. Kayaknya efektif tuh =-d
** Feb 12 Thu 15:19 **
Setiabudi | epharmacy.co.id Lagi nyari pesantren/
komunitas Muslim yang bisa difitnah punya kaitan
dengan ISIS
** Feb 12 Thu 15:21 **

Setiabudi | epharmacy.co.id Sangat mungkin Kang
Dani. Makanya kita yang harus selalu lebih waskita.
Sekali kita terpicu, efek berantainya bukan cuma
dengan HI
** Feb 12 Thu 19:09 **
wilmurian rhamadya Kl dlm perspektif sy mah tdk akan
sampai pergesekan fisik...
** Feb 12 Thu 19:11 **

Dani Ramdhani Iya kang Bud, karna masih ada anggota
Setiabudi | epharmacy.co.id Nangkap preman mah
masih merespon dan membahas dg ‘cibiran’ pernyataan
nggak dapat dana bantuan asing kang... Kalau bantai
mereka (pro ruqyah).
“teroris” Muslim bisa dapat funding ratusan ribu sampai
** Feb 12 Thu 19:11 **
jutaan dollar sekali kasus
** Feb 12 Thu 18:57 **
Setiabudi | epharmacy.co.id Tapi maaf ini mah opini
pribadi terkait Arifin Ilham. “Seandainya” memang
kegiatan mereka selama ini tidak meresahkan
masyarakat, masa sih sampai diserbu. Berarti kan
sebetulnya memang dari lama sudah ada potensi
gesekan dengan masyarakat
** Feb 12 Thu 18:58 **
Dedi Misbah Hmmmm... seperti pada kasus
penyerbuan Ahmadiah ya Kang Bud?
** Feb 12 Thu 19:00 **
wilmurian rhamadya Daerah situ (sentul) mah aman2
aja KSB... Potensi horizontal langsung tdk mungkin,
kecuali Potensi pihak ketiga n adu domba sangat besar.
** Feb 12 Thu 19:00 **
wilmurian rhamadya Ini mah permainan intel
** Feb 12 Thu 19:04 **

wilmurian rhamadya Kl smpai terjadi pergesekan
fisik berarti metode dakwah or perkaderan kita mesti
dievaluasi
** Feb 12 Thu 19:11 **
Dedi Misbah Potensi pergesekan fisik, sepemantauan
saya ada. Tapi, alhamdulillah selama ini berhasil kita
redam. Terutama dari HIers nya.
** Feb 12 Thu 19:12 **
Dani Ramdhani Bisa juga kang Wil, klo kita tdk usah
reaktif dan fokus ke action di masyarakat.
** Feb 12 Thu 19:12 **
Dedi Misbah Karena jika bentrok fisik, itu yg mereka
inginkan ;-)
** Feb 12 Thu 19:13 **
Setiabudi | epharmacy.co.id Yang harus dijaga jangan
sampai ada gesekan fisik. Repotnya sih kalau ada kasus
pembelaan diri. Misalkan ada murid HI dikeroyok tapi
menang. Tetap aja dianggap salah

Setiabudi | epharmacy.co.id Metodenya intelijen selalu
menggunakan pengkondisian yang memerlukan waktu. ** Feb 12 Thu 19:13 **
Apalagi kalau terkait bentrokan fisik. Biasanya diawali
wilmurian rhamadya Reaksi2 kecil saling lempar isu
bentrokan-bentrokan sporadis yang berakumulasi
begitu mah biasa, justru ITU tugas kita ngasih tahu agar
sampai di titik tertentu tinggal dipicu.
reaksina ke action di masyarakat.
** Feb 12 Thu 19:05 **
** Feb 12 Thu 19:13 **
Setiabudi | epharmacy.co.id Makanya Mbap selama
Dani Ramdhani Iya kang Ded, tugas para senior utk
ini selalu melarang murid-murid HI jangan bereaksi
memantau n mengingatkan anggotanya..
karena bisa jadi akumulasi tadi
** Feb 12 Thu 19:14 **
** Feb 12 Thu 19:06 **
wilmurian rhamadya Waspada tetap harus...
Setiabudi | epharmacy.co.id Sehingga operasi
** Feb 12 Thu 19:16 **
pembusukan untuk jadi potensi konflik horizontal
dengan HI, alhamdulillah selalu gagal
Dani Ramdhani Iya hal ini pun tetap harus rutin
** Feb 12 Thu 19:06 **

diingatkan ke para anggota.

Dani Ramdhani Mungkinkankah anggota HI dg pro
ruqyah ada pergesekan fisik kang?

** Feb 12 Thu 19:17 **

** Feb 12 Thu 19:08 **

ABHA Ibay (Indra Bayu) Pertama kali PA ke matraman,
potensi pergesekan fisik sangat besar karena mereka
membawa guru besar mosdef, lengkap dengan pakaian
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standar lapangan. Strategi mbap yang akhirnya
meredam konflik tersebut
** Feb 12 Thu 19:18 **
Setiabudi | epharmacy.co.id Strategi kita mah action
aja terus di masyarakat. Supaya masyarakat semakin
mengenal HI secara nyata

Luthfi Saya ingat jg waktu PA ke rakul th 2012. Dengan
nada tinggi dia bilang ke KD kira²: “begini kang, sudah
bertahun2 terjadi perdebatan di dunia maya. 7 tahun.”
** Feb 12 Thu 19:39 **
Setiabudi | epharmacy.co.id Meni diitung nyak..
Sungguh berdedikasi =D

** Feb 12 Thu 19:22 **

** Feb 12 Thu 19:39 **

Setiabudi | epharmacy.co.id Cuma kalau kembali
ke kasus penyerbuan Azzikra, ada kemungkinan
aktivitasnya selama ini memang dinilai meresahkan
masyarakat. Minimalnya selalu membentuk kesan
eksklusif

Luthfi KD: “tapi sama saya mah nggak pernah kan?”
(belum pernah berdebat)

** Feb 12 Thu 19:22 **
Dani Ramdhani (y) (y)
** Feb 12 Thu 19:23 **

KD: “Bisa aja kita lg diadu domba”
(PA lsg diam bbrp detik, mungkin dia mikir bener jg
krn selama ini dia berdebat sengit sama pihak selain KD
& orang2 identitasnya ga jelas)
** Feb 12 Thu 19:40 **

Luthfi Info sementara dr internet: adz dzikra

Luthfi Mereka ga kepikiran kemungkinan ada pihak
ketiga yg ikutan*Pensive*

** Feb 12 Thu 19:24 **

** Feb 12 Thu 19:46 **

Luthfi Maaf azzikra pasang spanduk yg memojokkan
pihak syiah

Dani Ramdhani Lucu krmn sy lihat capture postingan
dr peruqyah.. Dia mendeskreditkan perguruan2 olah
nafas seperti merpati putih, margaluyu, dll. Lucunya
malah pihak dr marguluyu yg komen nantang ke
HI malah ke mbap langsung. Padahal manehna anu
disesatkeun ku peruqyah eta.. =D

Spanduk tadi diminta diturunkan sama sekelompok
orang
** Feb 12 Thu 19:24 **

Setiabudi | epharmacy.co.id Buat jadi pembelajaran kita ** Feb 12 Thu 19:50 **
juga
Luthfi Keluarga saya ada bbrp yg ikut pengajian pak
** Feb 12 Thu 19:25 **
athian ali. Menjelang pileg & pilpres kemarin sepulang
pengajian suka cerita materi pengajian yg membahas
Setiabudi | epharmacy.co.id Nuhun koreksinya kang
ttg kesesatan syiah. Mereka jg pernah dgn semangat
Luthfi
nunjukin cd video ttg kekejaman, ketidak beresan yg
** Feb 12 Thu 19:25 **
ktnya kaum syiah. Video nya sy amati perang di timur
tengah. Intinya sptnya mengajak saya utk ikut2an benci.
Luthfi Yg perlu di cek: yg sebenarnya pasang spanduk
Saya tanya:
siapa?
Orang yang pengen spanduk diturunkan itu sebenarnya Itu video nya kan di timur tengah. Syiah yg di Indonesia
sendiri gmn? Apa sama kyk di video tsb? -langsung
siapa?
diam** Feb 12 Thu 19:27 **
Sy bilang jg di youtube ada video debat pak athian ali yg
Luthfi Gmn kl seandainya, kerjaan pihak ketiga:
katanya sunni vs kang jalaludin rahmat yg ktnya syiah
di UIN bandung cb lihat juga video itu. -langsung diam
yg pasang spanduk bukan azikra?
lgYg ribut2 nurunin spanduk ternyata hanya mengaku2
O.o
dr pihak syiah?
** Feb 12 Thu 19:32 **

** Feb 12 Thu 19:52 **

Setiabudi | epharmacy.co.id Nah, bisa paham kan
kenapa MJ langsung dikeluarkan sebagai anggota HI
oleh Mbap? Karena bisa ditunggangi seperti kasusnya
Adz dzikra

￼ T.h.I.n.k ￼ sun-dy kbn Lagi ikutan nyimak di grup
sebelah masalah syiah...alwaja....dll, lumayan pusing#:-s.

** Feb 12 Thu 19:33 **
Luthfi Iya betul KSB.
** Feb 12 Thu 19:35 **
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** Feb 12 Thu 20:09 **
Dedi Misbah @Teh Sandi: daripada pusing, kita sebar2
Software Pengusap Roh aja setiap malam Jam 22.00 ;-)
** Feb 12 Thu 20:11 **
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wilmurian rhamadya Paham aswaja (sunni) kl
mau jujur adalah bentukan dinasti umayah lewat
ulama2 yg mendukung pemerintahan yazid bin
muawiyah agar umat dikelola secar ideologi (semu),
membenci turunan fatimah (anak Husain) yg berhasil
menelamatkan diri n bergerilya melawan bani umayah.
Bentukan Sunni ITU berbarengan dengan massa
pengkodifiasian/ ‘ashruttadwiiin (pembukuan) riwayat2
nabi yg menguntungkan kekuasaan saat ITU. Yg TDK
menguntungkan dihilangkan.

13. Dll. Lihat buku MUI, tentang kesesatan kaum syi’ah.

** Feb 12 Thu 20:12 **

- merayakan hari asysyuro utk mngenang peristiwa
karbala,sbg bentuk solidaritas atas peristiwa tersebut
mereka harus menumpahkan darah juga dg cara
memukul2 diri nya & anak2 nya,dg atau pun tanpa alat.

wilmurian rhamadya Ziaaap KDM
** Feb 12 Thu 20:13 **
Setiabudi | epharmacy.co.id Aswaja = ahlussunnah
wal jamaah.. Jadi fokusnya di sunnah.. Bukan Qur’an,
heuheuheu
** Feb 12 Thu 20:25 **
￼

T.h.I.n.k ￼

sun-dy kbn Setujuu...panded

** Feb 12 Thu 20:32 **

** Feb 12 Thu 21:07 **
￼

T.h.I.n.k ￼

sun-dy kbn tambahan ciri2 syiah:

- membenci, mengutuk,mencela istri Rosulullah Aisyah
ra
- sholatnya pd saat duduk tasyahud menepuk2 paha
- memiliki imam2 yg perkataannya menjadi hukum
wajib & dibukukan

di Indonesia mereka pernah membelokkannya dg acara
donor darah dlm rangka memperingati hari asysyura
semua konon disebabkan krn mslh pemilihan khalifah
& terbunuhnya cucu Rosulullah saw, Husein ra, di
tanah karbala.
syiah lebih patut disebut Ali-isme.

￼ T.h.I.n.k ￼ sun-dy kbn Hehehe....sampe djabarin visi dimohon utk sangat berhati-hati,karena mereka masuk
dg sangat halus. mereka mengawali syi’ar nya dg tema
dan misi syiah
kecintaan pada keturunan Rosulullah adalah wujud dari
** Feb 12 Thu 20:43 **
rasa cinta qta pd Rosulullah saw sbg
Dani Ramdhani Apa visi n misinya teh?
umat islam sejati. umumnya syiah mengawali dg
kalimat pembuka bahwa selama ini sejarah keturunan
** Feb 12 Thu 21:07 **
Rosulullah saw telah ditutup2i selama berabad2.islam
￼ T.h.I.n.k ￼ sun-dy kbn Sedikit tentang syiah.
di Indonesia hanya agama keturunan,oleh krn itu byk
Faham mereka:
yg tdk pernah belajar sejarah keturunan Rosulullah saw.
hal ini byk membuat ummat Islam goyah aqidah nya
1. Taqiyyah (boleh berdusta)
sedikit demi sedikit.
2. Kawin Mut’ah (kontrak)
menarik simpati ummat dg slogan cinta palestina,israel
3. Shalatnya 3 waktu saja (dijama terus, satu langkah
musuh islam,pdhl memakai atribut yg bertuliskan: yaa
kaki keluar dari pintu rumahnya dianggap sudah safar). husein (biasanya tulisan dlm bhs arab)
4. Tidak suka puasa (sebab selalu safar).
baru kemudian menanamkan kebencian & dendam
5. Mencaci maki para sahabat, selain Ali dan Fathimah. thd sahabat2 Rosulullah selain Ali ra,istri Rosulullah
saw Aisyah ra, & kebencian thd kaum muslimin di luar
6.Menghalalkan darah umat islam sunni (ahlussunnah
syiah.
wal jama’ah.
bahkan hanya ketika mengetahui seseorang bernama
7. Berbeda kitabnya, bukan al-Quran mushaf utsmani.
aisyah/abubakar/usman/umar saja mereka sangat
benci..
8. Syahadatnya berbeda.
9. Shalatnya berbeda (sebab tidak menerima hadits2
yg diterima dari sahabat nabi yg mereka benci. (Kalau
shalatnya terlihat sama dgn aswaja tentu itu sekedar
taqiyah).
10. Wudhunya berbeda (taqiyah jika sama dgn aswaja).
11. Menghendaki nabi itu adalah Ali, bukan nabi
Muhammad (menganggap Jibril as salah alamat)

tokoh syiah jalaludin rahmat bahkan ingin menjadikan
Indonesia sbg suriah kedua...
** Feb 12 Thu 21:09 **
wilmurian rhamadya Mun Aya Akmal Bogor tambah
rame taah... Hahahaha
** Feb 12 Thu 21:10 **

Setiabudi | epharmacy.co.id Saya kerja bareng &
12. Meyakini munculnya imam mahdi. (Padahal
berinteraksi sama Dr. Dimitri Mahayana yang pentolan
hadits2 tentang imam mahdi itu semua tidak lepas dari
Syiah disini nggak tuh... Sholatnya biasa aja.. Nggak
kedha’ifan).
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pernah juga selama ini diskusi tentang Islam tapi
mendiskreditkan kelompok lain

bentuk apapun kepada masjid atau tempat kediaman
ulama/habaib/pimpinan umat Islam.

** Feb 12 Thu 21:13 **

3. Kami mendesak kepada pihak kepolisian dan pihak
yang berwenang agar menindak tegas para pelaku
perbuatan pengeroyokan, penganiayaan dan penculikan
di atas sesuai hukum yang berlaku.

Setiabudi | epharmacy.co.id Penjelasan tentang Syiah
dari dia lebih ke arah filosofi. Terutama membedah
pemikiran-pemikiran Ali ra. Karena menurut Syiah,
Ali ra adalah sahabat yang paling dekat & memahami
Rosululloh dalam segala hal
** Feb 12 Thu 21:16 **
Setiabudi | epharmacy.co.id Ya memang ada benernya
juga sih. Karena Ali ra sudah ikut Rosululloh sejak
kecil, termasuk kelompok yang paling awal memeluk
Islam. Bahkan jadi menantu beliau
** Feb 12 Thu 21:20 **
￼ T.h.I.n.k ￼ sun-dy kbn Nyambung ke lia edens juga
yg ternyata Aliran Salamullah
** Feb 12 Thu 21:22 **
wilmurian rhamadya Iya.. Itu mah cerita lama....
** Feb 12 Thu 21:25 **

4. Kami sepakat mempertahankan Indonesia sebagai
negeri Ahlus Sunnah wal Jama’ah dan akan melawan
orang, kelompok, atau ormas yang akan berusaha
mempengaruhi, mendoktrin, serta memaksakan aqidah
selain Ahlu Sunnah wal Jama’ah.
5. Kami menuntut kepada pihak kepolisian agar tidak
melepaskan ke-40 pelaku penyerangan, penganiayaan,
dan penculikan di atas.
6. Kami menilai serangan kaum yang kami duga
pembela Syiah di atas jelas-jelas menodai dan menghina
dan merupakan tindakan amoral yang mengancam
keamanan dan ketahanan NKRI.
7. Fakta peristiwa ini membuktikan bahwa gerombolan
pembela Syiah adalah gerombolan radikal dan anarkis
yang sebenarnya.

￼ T.h.I.n.k ￼ sun-dy kbn *orang syiah jika di alwaja
akan bertaqiyyah jadi kita tidak bisa bertabayyun ke
mereka karna taqiyyah tu wajib buat mreka.

......

** Feb 12 Thu 21:26 **

wilmurian rhamadya 8. Menolak segala intervensi
yang bertujuan untuk membebaskan ke-40 pelaku
penyerangan, penganiayaan dan penculikan tersebut
dari tahanan dan dari jerat hukum.

wilmurian rhamadya Inilah Pernyataan Resmi Tokoh
Umat Islam atas Penyerangan Warga Az Zikra oleh
Pembela Syiah
Kamis, 12/02/2015 15:07:31
Bismillahirrahmanirrahiim
PERNYATAAN PARA TOKOH UMAT ISLAM
ATAS PENYERANGAN WARGA AZ ZIKRA OLEH
PEMBELA SYIAH
Sehubungan dengan penyerangan yang dilakukan oleh
gerombolan yang diduga kaum Syi’ah atau pembela
Syi’ah kepada warga Perumahan Bukit Az Zikra,
Sentul, Bogor pada Rabu 11 Februari 2015 pukul 22.30
dengan melakukan pengeroyokan, penganiayaan, dan
penculikan kepada Saudara Faisal Salim, Ketua Komite
Penegakan Syariah Masjid Az Zikra, yang juga warga
Bukit Az Zikra maka para ulama, habaib, dan pimpinan
umat Islam yang berkumpul di Masjid Az Zikra
menyatakan:
1. Kami bersatu untuk membela seluruh kelompok
umat Islam dan akan melakukan pembelaan kepada
seluruh kelompok umat Islam dari serangan musuhmusuh umat Islam.
2. Kami menghimbau seluruh ulama/habaib/pimpinan
umat Islam dan seluruh jamaah umat Islam agar
senantiasa bersatu dan mewaspadai serangan dalam
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** Feb 12 Thu 21:29 **

9. Menuntut pemerintah melarang paham Syiah yang
bertentangan dengan Alquran dan As Sunnah serta
kegiatan gerakan Syiah dan para pembelanya yang
terbukti melakukan tindakan anarkis.
Demikian pernyataan kami atas peristiwa penyerangan,
penganiayaan, dan penculikan atas saudara kami Faisal
Salim Ketua Komite Penegak Syariah Islam Masjid Az
Zikra dan kami memohon pertolongan Allah Swt agar
kami mampu menghadapi dan mengalahkan musuhmusuh umat Islam.
Bogor, 23 Rabiut Tsani 1436 H/12 Februari 2015
Kami yang membuat pernyataan ini:
1. KH. Muhammad Arifin Ilham (Pengasuh Majelis Az
Zikra)
2. KH. Luthfi Hakim SH (Ketum Forum Betawi
Rempug)
3. Habib Muhsin bin Zaid al Atthas (Sekjen Gerakan
Masyarakat Jakarta)
4. KH. Endang Supardi (Ketum Forum Betawi
Bersatu)
5. KH. Abu Jibril (Wakil Amir Majelis Mujahidin)
6. KH. Bachtiar Natsir (Sekjen MIUMI)
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7. KH. Misbahul Anam (Ketua Majelis Syura DPP FPI) Setiabudi | epharmacy.co.id Makanya nggak konpers
dari polri
8. Habib Muhsin Alatas (Ketum DPP FPI)
** Feb 12 Thu 23:23 **
9. KH. Muhammad Al Khaththath (Sekjen FUI)
wilmurian rhamadya =))
10. Hudan Dimyati Ahmad (Anggota Dewan Pembina
** Feb 12 Thu 23:24 **
HASMI)
** Feb 12 Thu 21:30 **

Setiabudi | epharmacy.co.id Lagi nego jatah

wilmurian rhamadya Org jkt wungkul geura... Mun pek ** Feb 12 Thu 23:44 **
bener mslhna jeung masyarakat bgr or sentul pasti aya
Luthfi Pengakuan Penyerang Kampung Arifin Ilham:
perwakilan ti bgr
Saya Bukan Syiah, Saya Cinta NKRI
** Feb 12 Thu 21:32 **
Aditya Fajar Indrawan - detikNews
ABHA Ibay (Indra Bayu) Point 4, pemaksaan paham
FOKUS BERITA
tertentu...
Kampung Arifin Ilham Diserang
** Feb 12 Thu 21:37 **
Bogor - Ternyata gerombolan yang menyerang
Dedi Misbah Aqidahnya aswaja ya? Bukan aqidah
kampung Az Zikra Arifin Ilham bukan dari kelompok
islam? x_x
syiah seperti yang ramai diperbincangkan. Seorang
pelaku bernama Ade yang ditemui di Mapolres Bogor
** Feb 12 Thu 22:10 **
mengaku, dirinya bukan penganut Syiah.
Setiabudi | epharmacy.co.id Ya wajar ajalah berantem
“Saya bukan syiah, saya ini cinta NKRI,” jelas Ade yang
** Feb 12 Thu 22:10 **
mengenakan kaus merah yang ditemui di Mapolres
Setiabudi | epharmacy.co.id Berarti emang Az Zikra
Bogor, Jl Tegar Beriman, Cibinong, Kamis (12/2/2015).
yang pasang spanduk
Ade sudah diperiksa polisi sejak dini hari tadi.
** Feb 12 Thu 22:12 **
Penyerangan dilakukan pada Rabu (11/2) malam.
Setiabudi | epharmacy.co.id Wani gorowok tapi teu daek Pelaku memaksa mencopot spandu di depan gerbang
pemukiman Az Zikra, Sentul, yang bertuliskan ‘Kami
digaplok
Warga Pemukim Muslim Bukit Azz Zikra Sentul
** Feb 12 Thu 22:27 **
Menolak Paham Syiah’. Ade dan teman-temannya
Aulia ‘yoli’ Yg masang spanduk azzikra. Yg nyerangnya, duduk-duduk di lorong Mapolres Bogor.
FBR bukan?
“Tugas saya mencopot spanduk, keliling-keliling,”
** Feb 12 Thu 22:29 **

terang Ade yang mengaku warga Cibinong ini.

Aulia ‘yoli’ Kg Wil, abu jibril kan orang parung, saeutik “Itu spanduknya provokatif,” tambah Ade.
ka bogor lah...
http://m.detik.com/news/read/2015/02/12/124309/283
0987/10/
** Feb 12 Thu 22:47 **
wilmurian rhamadya Parunk mah status kab bgr
budaya betawi...

** Feb 13 Fri 01:19 **

** Feb 12 Thu 22:47 **

** Feb 13 Fri 07:47 **

wilmurian rhamadya =p
** Feb 12 Thu 22:47 **

Dedi Misbah Pembahasan ringkas yang bagus dari
Muhammad Luthfi Ghozali

Aulia ‘yoli’:) naha eta nu ttd na ketua FBR juga

Pengasuh Ponpes Assalafi Al-Fithrah

** Feb 12 Thu 22:50 **

Sumurrejo, Gunungpati, Semarang.

wilmurian rhamadya x-o puguh janten lalieur...

Penulis buku Best Seller yang berjudul: “Ruqyah”
Dampak dan Bahanyanya

** Feb 12 Thu 23:01 **
Aulia ‘yoli’ Kumaha mun ternyata nu 40 orang itu
ngaku dibayar ku orang2 itu juga ? *konspirasi*
** Feb 12 Thu 23:10 **

Setiabudi | epharmacy.co.id Heuheuheu

https://ponpesalfithrahgp.wordpress.com/2014/10/21/
bukan-ruqyah-syariyah-tapi-ruqyah-bidah-dholalah/
** Feb 13 Fri 09:16 **
Dedi Misbah .
Halaman 57

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

** Feb 13 Fri 09:16 **

KD Jam 16.37:

Dedi Misbah Pembahasan sabar dari twitter Mbap:

Di aceh mah mesti sapaham sareng GAM.

03. Sabar dengan makna ketekunan adalah tanpa bosan KY:
tanpa menyerah berusaha Karena Allah dan akan
Kemarin-kemarin di bbrp kesempatan pa Andang suka
menghasilkan sesuatu bermanfaat bagi umat.
nyinggung, ada apa yg terjadi di aceh? Knp kebudayaan
04. Sabar dalam arti mengendalikan amarah adalah
Samudra Passai (dikenal krn kerajaan islam pertama)
memaklumi bahwa setiap kejadian bisa tidak sesuai dgn begitu berbeda -sampai seolah olah putus sama sekalikeinginan pribadi, dan itu wajar.
dengan kebudayaan Aceh Darussalam (yg nyambung
sampai skrg)...
05. Sabar dalam makna WASPADA adalah ketika
melihat segala sesuatu secara objektif tanpa penilaian
untung dan rugi, hingga jauh dari stress.

29. Vonis Sesat
1. Produsen zarkh terbesar adalah
kesombongan hebat, yaitu ketika
berani memvonis sesamanya karena
merasa dirinya jauh lebih baik dari
yang didiskreditkannya.
2. Penghasil warkha terbesar ketika kita
lebih intrspeksi dan lebih action
karena Sang Maha Pencipta.
3. Mereka yang mengatakan orang lain
sesat akan menyerap zarkh sangat
besar. Karena dia sudah bersifat
abrass (iblis).

** Feb 13 Fri 13:30 **

Drentaga ( Dicky Zainal ) Salah satu produsen zarkh
terbesar adalah kesombongan hebat ketika manusia
sudah berani mem-vonis sesamanya karena merasa
dirinya jauh lebih baik dari yang di-diskredit-kan nya.
Ketika kita lebih intrspeksi dan lebih action karena Sang
Maha Pencipta, itu penghasil warkha terbesar.
** Feb 13 Fri 13:32 **
Drentaga ( Dicky Zainal ) Mereka yang sudah berani
mengatakan orang lain sesat akan sangat menyerap
zarkh sangat besar. Karena dia sudah merasa dirinya
jauh lebih baik, sangat jumawa, sombong dan takabur.
Dan itu adalah sifat abrass.
** Feb 13 Fri 14:22 **
Asep Budi 085320005258ll www.lentrhaka.net nuhun
Mbab
Sabtu, 10 Jan 2015

KDM Jam 11.19:
Upaya terstruktur untuk meredam kemandirian
komunitas/masyarakat?
Dugaan Ormas Gafatar sebar ajaran sesat mulai bikin
‘panas’ Aceh:

KSB:

Samudera Pasai emang ada ya? =-D
KY:
Ahaa wacana baru lg. Coba gmn ksb opininya
KSB:
Keberadaan Samudera Pasai, Sriwijaya & Majapahit
sampai sekarang masih diperdebatkan kang
KY:
Spt apa perdebatannya? *interesting*
KSB:
Tapi situs-situs yang jelas ada malah jarang diteliti lebih
dalam
Dasar cerita tentang Kesultanan Samudera Pasai
mayoritas dari Hikayat bukan bukti situs seperti
misalkan Ratu Boko
Hikayat mengenai Samudera Pasai sendiri di lebih
dipopulerkan oleh Snouck Hurgronje
Sebetulnya penggunaan nama Pasai/Pase sendiri juga
aneh untuk nama sebuah kerajaan Islam
Bisa diperiksa artinya Pasai/Pase dalam bahasa Aceh
Catatan tentang Samudera Pasai ditulis oleh Marcopolo
dan Ibn Battutah
“Dimordenisasi” oleh Snouck Hurgronje
Pernah kepikiran nggak kenapa malah kerajaankerajaan yang posisinya lebih jauh malah membantu
pembebasan Sunda Kelapa? =)
KY:
Mksdnya berita dr ibn bathutah itu juga hoax?
Jadi maksudnya berita2 dr marcopolo, ibn bathutah,
kerajaan quilon(india barat), kerajaan china (yg
bertransaksi: pala, kapur barus, dll), makam raja2:
malik al shaleh, malik azh zhahir, dst.... Itu bohong
belaka?

Sejarah pertama kali penggunaan huruf arab sbg media
http://m.merdeka.com/peristiwa/dugaan-ormastulis pengantar bahasa melayu, shg dikenal tulisan arab
gafatar-sebar-ajaran-sesat-mulai-bikin-panas-aceh.html melayu juga hanya isapan jempol?
KSB:
Halaman 58
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Bisa saja kang. Sama seperti penemuan Pithecantropus
Erectus & Meganthropus Mojokertensis. Pernah ada
penelitian ulang nggak kalau itu bukan rekayasa?

KD Jam 18.41:
Samudra Pasai itu artinya Akhir dari lautan. Atau
Mengerti secara maksimal tentang kelautan. Apakah
pelaut aceh itu jago-jago ? Sampai berani menamakan
dirinya Samudra Pasai ?

@Kang Yol: ada kemungkinan Snouck hendak
membentuk opini bahwa Islam “masuk” ke Indonesia
dengan tujuan agar orang2 beranggapan: “Oh artinya
saat itu dan sebelumnya di Indonesia belum Islam(i),
ya?”. Akhirnya opini tsb terbentuk lalu disambung
dengan skenario selanjutnya, yaitu Islam itu identik
dengan Arab(isasi).
KW:

Atau ada arti lain dari samudra pasai ?

Sy ad buku Si snouck banyak, DA diterjemahin ke
bahasa...

Kill:

Tebel2.....

Nah ini ... Eng ing eng *Study* #menyimak
KDM:
@Kang ilham: ada garis keturunan Aceh kan? Sama
seperti Kang Habibi... Mohon share seputar Samudera
Pasai versi orang Aceh nya dong ;-)
Kill:
Btr masih ribet
*Punten
KSB:
Mangga buat tambahan referensi wacananusantara.org

KD Jam 20.12:
Apa hubungannya dengan keturunan Zuma dan Tarina
yg bernama Zamadera Pinasay ?
KY:
Owh...another clue...
KW:
Dkt dng bhs samudera pasai mbap?
Senin, 12 Januari 2015

KD Jam 13.14:

Blueprint Lemurian memang nggak bisa dipendam

Heuheuheu...dulu pada masa puluhan ribu tahun yang
lalu, di sekitar 18725 SM, Zuma dan Tarina punya satu
Kill:
anak yg paling menonjol dibandingkan anak-anak yg
Kalo dari History (cerita leluhur saya) memang armada lain. Dia bernama Zamadera Pinasay. Paling cerdas dan
laut kerajaan aceh lumayan kuat untuk menahan
sangat menonjol di semua bidang, tapi tidak sombong,
serangan portugis n khaina, bahkan beberapa tawanan makanya disayang semua saudaranya. Apalagi kedua
masih ada keturunan (portugis / kaina) nya sampe
Orang Tuanya.
sekarang. Cuman mulai kacau pas snouk mengadu
KY:
domba.

Minggu, 11 Jan 2015

Apakah itu masa kehidupan dng kebudayaan
menggunakan Vimana dll, Kang?

KY:

Kill:

Kalau cerita sblmnya lagi gimana? Cerita2 sblm
ekspedisi layar dr eropa china berlangsung? Kekuatan
armada lautnya bgmna?

Anak kandung 40%apa anak kloningan 2.5% mbab?

@ksb..., anggap Samudra Pasai gak ada, lalu opini
apa yg ingin dibentuk oleh sang pembuat skenario
(snouck?) dng mmbuat cerita bhw pertama kali islam di
indo itu masuk dan berkembangnya disana?

Masa itu sudah stova yang dipakai. Tapi teknologi
maju masih ada sisa. Kemampuannya 10 % an.
Standar Lemurian waktu itu. Tapi nanti dia yang akan
melawan pasukan Bhallamin. Dapet gemblengan dari
Arkhytirema.

KSB:

KD Jam 13.51:

Seperti biasa kang, penyesatan informasi
Publik dibelokan perhatiannya dengan hikayat
Akhirnya nggak minat & bisa meluangkan waktu
mengeksplorasi ancient tech
Jadinya pada dibawa kabur bangsa lain untuk
kepentingan mereka
KDM:
Halaman 59

