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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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KDZA DRENTAGA: “ Jangan kultuskan casing
saya”

Mengapa mengisi Ruang Kosong yang berada di dalam
sebuah Atom?

Dari Grup: LSBD Hikmatul Iman I

Mengapa Gaya Nuklir Kuat ini tak bisa diteliti sehingga
menjadi Zat Tak Dikenal?

Taufiqurokhman (Tqh): Wilujeng milang kala kang
Papo mugia salawasna aya dina ginanjar kawilujengan
rudi satria anggara: Gambar Dibagikan
(*)Asep ✩ Heureux(*) : Nuhun kang ibay (Y) (Y.
(*)Asep ✩ Heureux(*) : (Y) _/|\_

Apa yang terjadi jika Ruang Kosong ini tak ada?
Tentu saja akan mengakibatkan setiap partikel Atom
akan terpencar tak menentu.
Akibatnya setiap Atom tidak akan membentuk ikatanikatan yang terwujud menjadi materi.

Setiabudi | epharmacy.co.id.
Setiabudi | epharmacy.co.id: Punten sekedar berbagi
mengenai RUANG KOSONG dan ZAT TAK DIKENAL Sehingga pada dasarnya, keberadaan kita hingga
dari sudut pandang Ilmu Fisika.
“berwujud” dan bisa saling terlihat karena keberadaan
Ruang Kosong dan Zat Tak Dikenal yang mengisinya.
Ilmu fisika dasar secara aksioma sudah memastikan
bahwa partikel setiap zat adalah Atom yang terdiri atas rudi satria anggara: (Y) mang gun
3 muatan, yaitu muatan positif (proton), muatan negatif
Setiabudi | epharmacy.co.id: Nuhun tambahan dan
(elektron) dan tak bermuatan (neutron).
koreksinya kang.
Jika diilustrasikan sebuah Atom adalah bola, maka
Lumayan daripada TL sepi :)
terdapat sebuah Inti Atom yang memuat proton dan
neutron.
Dedi Misbah: Mensetting anak? Wah saya malah baru
denger nih.
Dimana elektron mengelilingi Inti Atom tersebut.
Dani Ramdhani: Kang Gun, yang bilang tentang
Penelitian menetapkan bahwa diameter Inti Atom
‘menyetting’ anak saya kang.. Tapi diakhir kalimat
hanyalah sebesar 1/1000 dari diameter dari ukuran
saya bilang. Hal Yang Maha Detail Allah Yang Maha
“bola” Atom.
Mengetahui. Jadi bagi saya, ini adalah ikhtiar saya
Seluruh muatan-muatan Atom tersebut bergerak di
dalam mengerahkan potensi agar anak lebih baik dari
dalam Ruang Kosong.
bapaknya, meskipun memang saya ‘setting’ dengan izin
Allah juga tentang jenis kelaminnya. Bagi saya itu mah
Hingga saat ini para peneliti masih mempertanyakan
sesuatu yg biasa, dan sangat bisa dilakukan oleh siapa
keberadaan Ruang Kosong tersebut.
pun. Ini seperti ketika mau masak sesuatu, ya semuanya
Secara logika, jika Atom adalah elemen terkecil dari
disetting agar enak dan baik ketika dihidangkan. Jadi
materi maka pada dasarnya yang layak disebut sebagai
masak ga dipasrahkan hasilnya tanpa usaha yang baik.
elemen terkecilnya adalah Ruang Kosong tersebut.
Itu pemahaman saya yang masih dominan diliputi
Para peniliti juga masih berdebat mengenai faktor
keinginan (ego).
yang menyebabkan elemen-elemen dalam Atom tidak
Dani Ramdhani: Yup kang Ibay, jadi siapa pun bisa
berpencar kemana-mana.
melakukannya. Hanya mungkin poinnya teh Herni
Perdebatan ini disebabkan keberadaan elemen-elemen adalah tentang ngatur mengatur Allah.. Dalam hal ini
dalam Atom pada dasarnya “melawan” Hukum Dasar
niat saya hanya agar menjadikan anak lebih baik dari
Fisika.
bapaknya, maka saya berusaha dengan kemampuan
saya. Tapi urusan hasil saya serahkan sepenuhnya
Dimana dalam Hukum Dasar Fisika, muatan yang
kepada Allah. Tapi mungkin itu saya yang masih
sejenis akan saling menolak dan muatan yang tidak
ber’ego’.
sejenis akan saling menarik/menempel.
Padahal kenyataannya, di dalam Inti Atom hanya
terdapat proton yang mengelilingi neutron yang
seharusnya menyebabkan proton menjadi terpencar
kemana-mana.

Dani Ramdhani: Itu mah levelnya sama dengan kita
yg masih bertanya, makan apa ya?? Pake baju apa
ya?? Jalan - jalan kemana ya?? Saya belum bisa makan
terserah Allah aja.. Baju yang ada aja.. Jalan2 kemana
aja terserah Allah.. Makhlum masih ber-ego, heuheu..

Maka beberapa ilmuwan mengajukan teori adanya Gaya
Nuklir Kuat yang mampu menahan pergerakan proton Dani Ramdhani: Yup begitu kang Ibay..
supaya tetap berada dalam Inti Atom.
Dani Ramdhani: Pernah dengar kan ‘DNA Clock’.. Itu
gmn kata akang/ teteh di sini.
Pertanyaannya adalah Gaya Nuklir Kuat ini apa?
Asalnya dari mana?
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Dani Ramdhani: Btw usaha ‘nyetting’ anak itu bukan
hal yang mudah juga bagi saya. Karna keselarasan
dengan pasangan itu juga sangat berpengaruh..
Dedi Misbah: Oh mensetting jenis kelamin (level
ngotak ngatik = mengkondisikan kromosom) ya?
Dani Ramdhani: Sanes mang Wil.. DNA clock,
jadi seseorang yang ‘mampu’ menyetting DNA
keturunannya dengan kemampuan sesuatu misalnya
pada yang akan datang.

Hadi Prasetyo| WA 081802069293: oooh walah=d
Setiabudi | epharmacy.co.id: Menambahkan sedikit
mengenai perbandingan sel otak yang aktif dengan
pengikisan KLAD.
Tidak selamanya sel otak yang aktif lebih banyak akan
berpengaruh “langsung” dengan pengikisan KLAD.
Karena aktivasi sel otak bisa disebabkan banyak faktor.
Misalkan dengan Brain Activator.

Dani Ramdhani: Kang Ded, ya kira2 begitu.. Meskipun
untuk hal detailnya saya tidak tahu karna Allah
Yang Maha Detail. Yang saya lakukan hanya dengan
menyalurkan energi dengan mempertahankan apa yang
saya ‘visikan’.

Walaupun sel otaknya lebih aktif karena efek
penggunaan BA, latihan TD yang benar tetap harus
dilakukan untuk mengikis KLAD.

Dedi Misbah: Klo “hanya” sampai level kromosom, alias
berupaya mengkondisikan jenis kelamin bayi, yang
masih berada pada level otak atik kromosom, memang
pernah diberitahu Mbap “rumusnya”. Tapi klo sampai
level DNA, saya belum tahu, apakah kita2 yang berada
di tataran 1%-2,5% sudah mampu melakukannya atau
tidak?

Jika sel-sel di bagian otak ini dirangsang maka akan
mengakselerasi mythocondria dengan sangat efektif.

Dedi Misbah: Apakah “berupaya mengkondisikan”
dengan “mensetting” kondisi anak dua hal yang sama
atau berbeda?

Setiabudi | epharmacy.co.id: Tapi memang ada bagian
otak yang sangat efektif mengikis KLAD.

rudi satria anggara: Nuhun..KG
(|oo|) DeLTA 99 =-”: Kamu lah
(|oo|) DeLTA 99 =-”: Upss salah kamar
(|oo|) DeLTA 99 =-”: =).
(|oo|) DeLTA 99 =-”: Nuhun KG share infonya

Apakah hal ini ada kaitannya dengan takdir dan nasib?

(|oo|) DeLTA 99 =-”: Smntra masih blum bs mlpas
bacaan sholat untuk mntriger otak yg blum peka...

Dan... apakah kita punya “wewenang” atau hak di area
ini?

(|oo|) DeLTA 99 =-”: Tapi akan dicoba sesekali kl lg
sholat sunnah atau fardhu kl sndiri..

Dani Ramdhani: Iya bahasa yang enaknya ‘berupaya
mengkondisikan’ kang
Dedi Misbah: Bagaimana jika dikaitkan dengan ayat
Qur’an Surat An Nisa ayat 9 berikut ini:
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang
seandainya meninggalkan dibelakang mereka anakanak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap
mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa
kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan
perkataan yang benar.
Dani Ramdhani: Saya sih blm blm melakukan ‘DNA
Clock’. Karna belum mampu.. Hehe
Tapi istilah itu seingat saya dari Mbap.. Cmiiw
Dani Ramdhani: Sebenarnya klo balik lagi ke
pertanyaan teh Herni, tentang ngatur mengatur,
keinginan, sejauh mana kita bisa berkehendak?
Dani Ramdhani: Berserah diri sepenuhnya kepada
Allah itu seperti apa?

1. Kerahasiaan Ritual Sholat
Tanpa Bacaan (RSTB)
1. Dedi Misbah: Sudah beredar potongan
diskusi RSTB.
2. Dedi Misbah: Kebanyakan murid belum
memahami RSTB.

Dedi Misbah: Punten,

HIers pada umumnya dan member di group ini pada
khususnya telah “dipersiapkan” Mbap melalui obrolan,
diskusi dan penjelasan yang mengarah pada RSTB.
Pertanyaan saya:
Apakah diskusi apalagi potongan diskusi boleh disebar
pada semua anggota HI?
Tanpa memilah dan memilih mana yang siap dan tidak?
Karena saat ini beredar broadcast ttg potongan diskusi
RSTB pada anggota HIers.
Saya yakin mereka belum paham.

Dani Ramdhani: Ritual Sholat Tanpa Bacaan

Buktinya, masih bertanya:

Menerima kang.. Dan masih terus dilakukan

“Kang RSTB itu apa sih?”

Hadi Prasetyo| WA 081802069293: punten k’Gun..
RSTB itu singkatan dr apa yaa ?

Nuhun

Halaman 2
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(|oo|) DeLTA 99 =-”: Baarakallaahu mbap..(Y.

(|oo|) DeLTA 99 =-”: Smbil mmkirkan lg

(|oo|) DeLTA 99 =-”: Ijin brtanya Mbap (dijawab kpn
aj) mengatur alam ktika sdah mampu merasakan
ZTD..apakah dipengaruhi jg oleh syarata Harus Diatas
sekian persen TD nya? Atau orang awam (ga blajar
olah TD) pun bakal mampu mngendalikannya jg sdh
Manunggaling Kawula Gusti?

Hadi Prasetyo| WA 081802069293: Jkt selatan gerimis jg

(|oo|) DeLTA 99 =-”: A

Taufiqurokhman (Tqh): Alahamdulilah hujan gerimis di
kec jatinegara jakarta timur sdh berhe ti skrng

Hadi Prasetyo| WA 081802069293: =d
(|oo|) DeLTA 99 =-”: Heuheu..=))... nuhun mbap...
Hadi Prasetyo| WA 081802069293: ooh jadi itu toh yaa
ilmu Karomahnya para wali
rudi satria anggara:*Coffee.
rudi satria anggara: Makasar blm hujan
Dani Ramdhani: Pudia Sadyana Kawaza..
Taufiqurokhman (Tqh): Di stks semalam huja. Sedikit
dan sebentar tdk ada 5 menit terus berhenti..
Hadi Prasetyo| WA 081802069293: Alhmdulillah.. Jkt
mendung skg

Taufiqurokhman (Tqh): Alhamdulilah..jakarta
timur kecamatan jatinegara hujan sekitar 5 menit...
alhamdululah...
Hadi Prasetyo| WA 081802069293: Bintaro gerimis jg

Hadi Prasetyo| WA 081802069293: msh belajar trs
k’Gun
Hadi Prasetyo| WA 081802069293: iya sdh kang, tp
mgkin ann msh lelet kemampuannyaO.o
Hadi Prasetyo| WA 081802069293: daya tangkap utk
belajar sesuatu... maybe*Pensive*
Hadi Prasetyo| WA 081802069293: bukan bermksud
minta dipermaklum, tp itu lah sejujurnya=-s
Hadi Prasetyo| WA 081802069293: merasakan organ
tubuh sendiri blm terkuasai euy=-s
rudi satria anggara: Nuhun k gun..

(*)Asep ✩ Heureux(*) : Kemarin kuningan hujan
lumayan besar....

Hadi Prasetyo| WA 081802069293: O.o edaan murid2
kok menyidang guru ?

Taufiqurokhman (Tqh): Jkt mendung tp belum turun
hujan terus...semoga bisa hujan..amin

Hadi Prasetyo| WA 081802069293: Ooh

Hadi Prasetyo| WA 081802069293: hehehe
Hadi Prasetyo| WA 081802069293: Jkt selatan gerimis
Hadi Prasetyo| WA 081802069293: Depok kering=-d
(|oo|) DeLTA 99 =-”: Maaf ijin brtanya mbap terkait
ayat berikut. Krn ayat ini dijadikan slah stu redaksi
sholat itu dengan bacaan..
(|oo|) DeLTA 99 =-”: 17.Al-Isrā : 110
Katakanlah (Muhammad), “Serulah Allah atau
serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja
kamu dapat menyeru, karena Dia mempunyai namanama yang terbaik (Asma’ul Husna) dan janganlah
engkau mengeraskan suaramu dalam salat dan
janganlah (pula) merendahkannya dan usahakan
jalan tengah di antara kedua itu.”
(|oo|) DeLTA 99 =-”: Disna dinyyatakan sholat itu
sholat tdk dgn suara keras pun dgan suara pelan. Atau
adakah mkna tersirat lain nya mbap? Nuhun
Dani Ramdhani: Sepertinya ini bahasan untuk kamu
pemula..
Dani Ramdhani:*kaum
(|oo|) DeLTA 99 =-”: Waaw subhanalloh..iya jg euy..
Luput mkna ‘berseru’ di sana asalnya Da’aa-yad’uu duaa-da’wah

Hadi Prasetyo| WA 081802069293: hehehe lupa lg=-d
Hadi Prasetyo| WA 081802069293: rasanya aneh aja
kalo bersikap spt “seolah2 menyidangi” guru sendiri
gitu kang.. mksud sy
Hadi Prasetyo| WA 081802069293: apa nggak bisa
berdiskusi dgn cara & sikap yg baik & sopan thdp guru
?
Hadi Prasetyo| WA 081802069293: yaah ini sih pendpt
sy aja

2. Merasakan Kehadiran Ruh
(RUBH)
1. DZA melatih merasakan hawa panas
dalam latihan Tenaga Dalam bermanfaat
untuk merasakan kehadiran RUBH (ruh)
dalam diri.

Akang Asep: Waktu KD melatih kita seringkali
mengatakan “rasakan rasakan hawa panas yang
mengalir di tubuh kita,....konsenttasi kosongkan
pikiran” kepikir sekarang....ternyata manfaatnya jauh
lebih besar dari sekedar merasakan hawa panas aja...tapi
lebih kepada merasakan kehadiran RUBH dalam diri
kita...({}.
Akang Asep: Kang jody...coba kirim catatannya ya...
diantos ah...

Halaman 3

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

Dedi Misbah: Proses yg Kang Jody paparkan sama
seperti prinsip kerja Software Nurlillahi iman. Yg sudah
sejak lama saya terapkan pada pasien2 saya. ;-.

3. Jangan kultuskan DZA, tanggung
jawabnya berat seperti IRSA (Nabi
Isa) dan HAMMADZ (Nabi Muhammad) yang
sekarang dikultuskan.
4. Diskusi Setiabudi, murid HI, dengan
Syiah membahas Quran asli.

Dedi Misbah: Enggak “seharusnya” Kang Jod =-d. Saya
mah iseng aja mencoba menyebarkan kesadaran pada
pasien. Terlepas “agama” nya apa, saya perlakukan
sama. Hasilnya bagaimana, terserah Sang Maha
KAWAZA

Drentaga ( Dicky Zainal ): Hujan Mulai Turun,
Tanaman Segar Kembali - Berita Agribisnis - Mobile
Version - Harian Medan Bisnis

Dedi Misbah: Klo secara globalnya kan kita sering
mengaktivasi Software Pengusap Roh, nah secara
personalnya saya gunakan cara seperti di atas

http://m.medanbisnisdaily.com/news/
read/2015/08/08/179509/hujan-mulai-turun-tanamansegar-kembali/

Dedi Misbah: Disela2 nerapi, biasanya saya juga suka
memberikan masukan berupa wacana, pertanyaan,
kalimat yang sifatnya “mentrigger” alam bawah
sadar pasien menuju kesadaran. Tentunya bahasanya
disesuaikan dengan situasi dan kondisi pasien.

Drentaga ( Dicky Zainal ): Pasang Mata • Hujan Ringan
Mulai Turun Di Matraman, Waspada Jalan Licin

Dedi Misbah: Open mind ataupun close mind, sangat
dipengaruhi oleh trigger2 di sekitar orang tsb berada.
Ibarat kata, “hidayah” itu bisa berasal dari lingkungan
sekitar dan “kebetulan” ditemukan atau diterima, di sisi
lain bisa juga “hidayah” ini dikondisikan.
Dedi Misbah: Banyak kasus, dimana pasien mengeluh
kalau orang tuanya kaku, kolot, susah berubah, dst.
Saya mencoba memberi masukan pada pasien agar
“memaklumi” situasi dan kondisi orang tuanya.
Mengapa? Karena orang tuanya pun adalah “produk”
dari orang tuanya (kakek nenek) pasien.

http://m.detik.com/pasangmata/contribution/145409
Drentaga ( Dicky Zainal ): Hujan Mulai Turun, Petani
Mulai Tanam Padi | Portal Berita Pantura Jatim
http://www.panturajatim.com/warta/hujan-mulaiturun-petani-mulai-tanam-padi
Drentaga ( Dicky Zainal ): Masih banyak euy...sekarang
mulai nyebar terus..
Dedi Misbah: Mbap, punten, ijin bertanya:
Kalau sejarah asli sholat istisqo (meminta hujan) pada
jaman Rasulullah SAW itu seperti apa?
Apakah Rasulullah SAW tidak mengajarkan cara
mengendalikan alam kepada para sahabat?

Dedi Misbah: Solusinya bagaimana? Saya bilang:
“Gunakan Ilmu Aliran Sungai”

Drentaga ( Dicky Zainal ): Percuma shalat minta hujan
ari anu ritual na teu ngarti mah makna shalat

Dedi Misbah: Ilmu Aliran Sungai = mengikuti alur
sungai pada saat belum punya “kekuatan”. Saat sudah
punya kekuatan, rubah sedikit2 alur sungai pada track
yang seharusnya. Dan jika kekuatan sudah sangat besar,
maka kita bisa “melawan” arus sungai tsb.

rudi satria anggara: PUDIA SADYANA KAWAZA

Dedi Misbah: Ilmu Aliran Sungai ini, saya dapatkan
dari Mbap, disela2 obrolan saat latihan di Mengger
(sekretariat PP dulu). Sudah sering saya gunakan cara
ini, dan alhamdulillah membuahkan hasil yang baik.
Butuh proses dan waktu memang. =-.

Hati-hati, jangan sampai kita mengkultuskan beliau.

Dedi Misbah: Intinya adalah: kesadaran bisa dipicu dan
diterapkan dengan berbagai cara. Secara fleksibel. Tidak
kaku. Baik secara global ataupun personal. Dalam
beberapa kasus, butuh waktu bertahun2 agar kesadaran
tsb muncul.

Taufiqurokhman (Tqh): Setuju kang Budi...jarena Allah
swt mbab hanya perantara atau mediay

Dedi Misbah: Begitu ceritanya pengalaman saya, Kang
Jod =-.

3. DZA Membuat Hujan, Sholat
Istisqo
1. Terjadi hujan di banyak kota.
2. Diyakini hujan itu dibuat oleh DZA.
Halaman 4

Setiabudi | epharmacy.co.id: Yang membuat turun
hujan mah Alloh SWT.
Kang Dicky cuma mediator.
Kasihan.
Nanti pertanggungjawaban beliau di akhirat bisa sangat
berat karena dikultuskan.

Taufiqurokhman (Tqh): Setuju kang Budi...jarena Allah
swt mbab hanya perantara atau mediator saja. Semiga
program hujan mempunyai manfaat besar dan dampak
elnini yg digemborkan berkurang. Bahkan tdk ada...
amin
Taufiqurokhman (Tqh): Hehe...elnino ja g.
Taufiqurokhman (Tqh): Elnino kang...
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Mmm brrti nabi isya berat ya
prtanggung jwabannya k bud.
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(|oo|) DeLTA 99 =-” : Kl liat film d davinci code,
keilahian IRSA1 dispakati pada saat Consili Nicea oleh
pihak gerejawan yg dibntuk kaisar roma... Trmasuk
pmbuatann injil baru...
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Dan itu hmpir 4 abad stelah
kalihiran nga
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Nya*
Taufiqurokhman (Tqh): L.g
Taufiqurokhman (Tqh):.
rudi satria anggara: Kunaon k opik haha
Zhigar Zhiban: Setuju kang Hadi.(y)
Zhigar Zhiban: Bukan mengkultuskan tetapi
menghargai apa yg telah dilakukan dengan maksimal.
Zhigar Zhiban: Dengan Izin Nya dan Usaha Maksimal.
Taufiqurokhman (Tqh): Kita mengakui bahwa mbab
punya kapasitas utkbhal tsb.dan faktanya usaha mbab
hujan terjadi atas ijin Allah swt. Setuju om Lumba.
Om Hadi posisinya bukan mengkultuskan tp memang
semua kita percaya usaha maksimal dr mbab tentu atas
ijin Allah swt...semua murid mbab pastibsdh paham hal
tsb...

Setiabudi | epharmacy.co.id: Imam al-Kulaini
Setiabudi | epharmacy.co.id: Syaikh al-Kulayni ar-Rozi
Setiabudi | epharmacy.co.id: Kitab aslinya pakai tulisan
dan bahasa ARBHIINA.
Teu ngarti... =.
Setiabudi | epharmacy.co.id: Ada terjemahan bahasa
Indonesianya.
Tapi nggak boleh dibawa pulang/diperbanyak.
Isinya sangat sensitif.
Di komunitas Syiah di Indonesia, kitab-kitab tertentu
dijaga ketat penyebarannya.
Setiabudi | epharmacy.co.id: Ndak boleh mase....
Tadi HP saja disimpen di pintu masuk ruang arsip
Setiabudi | epharmacy.co.id: Ini tadinya ada rencana
kerjaan IT bareng sama pak Dimitri Mahayana.
Eh, malah ngobrolin soal mushaf
Setiabudi | epharmacy.co.id: Nggak dikasih, khusus
kalangan sendiri terseleksi katanya.
Ya mirip seperti kita lah.

Beberapa info nggak bisa sembarangan diakses untuk
Taufiqurokhman (Tqh): Sory kang Rudy tulisanya
kepijit...gmn kabar disana kang Rudy..hujan sdh turun... publik
Setiabudi | epharmacy.co.id: Dia mau sedikit membuka
rudi satria anggara: Kabar baik kang opik...makasar
akses karena cerita suka diskusi dengan Mbap di Tebet.
masih kemarau...
Dedi Misbah: Gambar Dibagikan

4. Diskusi dengan Syiah
1. Setiabudi memperoleh terjemahan kitab
Ushul al Kafi dari komunitas Syiah
Indonesia. Al-Quran saat ini sudah
berubah, dikurangi, dan ditambah.
Jibril membawa 17 ribu ayat, sekarang
tersisa 6.660 ayat saja.
2.

Kelompok Mampang pada tahu Mbap kok.
Saya kasih jadwal Mbap praktek di Jakarta.
Pas ditanya kenal Mbap darimana, saya jawab istri dan
anak kami suka diterapi Mbap ;-.
Setiabudi | epharmacy.co.id: Bukan, mereka nanya saya
kenal Mbap darimana.
Mereka tahu Mbap dari murid-murid di ITB sama
gosip-gosip di Ristek/BPPT

Setiabudi | epharmacy.co.id: Al-Qur’an yang ada
sekarang telah berubah, dikurangi, dan ditambah
(Ushulul Kafi Hal. 670)

Setiabudi | epharmacy.co.id: Kalau file pdf yang versi
ARBHIINA mah dikasih

Al-Qur’an yang dibawa Jibril kepada Nabi Muhammad
SAW ada 17 ribu ayat, namun yang kini tersisa hanya
6660 ayat (Ushulul Kafi Hal. 180).

Masing-masing 1 jilid

Setiabudi | epharmacy.co.id: Siap-siap kita bakalan
dituduh Syiah, heuheuheu
Setiabudi | epharmacy.co.id: Terjemahan Ushulul Kafi
Setiabudi | epharmacy.co.id: Tapi gak boleh dipinjem
bukunya
Setiabudi | epharmacy.co.id: Cuma boleh dibaca di
tempat

Setiabudi | epharmacy.co.id: Sent, ada 2 email.
Setiabudi | epharmacy.co.id: Ushul Kafi versi
ARBHIINA
Setiabudi | epharmacy.co.id: Mushaf Ali belum dibuka
ke saya mah

5. Jangan Kultuskan Saya
1. DZA meminta agar dirinya jangan
dikultuskan.

1 Nabi Isa as.
Halaman 5

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

2. Isa dikultuskan karena masyarakat
belum bisa menjiwai Zat Tidak Dikenal
dan diajarkan pula oleh Isa.
3. Seperti sekarang mengkultuskan
Hammadz karena ketidakpahaman soal
inti pelajaran dari agama yang mereka
anut.

Drentaga ( Dicky Zainal ): Betul...jangan kultuskan
casing saya. Yang bekerja itu adalah Sang RUBH atau
Zat Tidak Dikenal yang menggerakan casing saya dan
yang menggerakan alam.

** Aug 10 Mon 14:17**
Zhigar Zhiban: Setuju kang Hadi.(y)
** Aug 10 Mon 14:19**
Zhigar Zhiban: Bukan mengkultuskan tetapi
menghargai apa yg telah dilakukan dengan maksimal.
** Aug 10 Mon 14:20**
Zhigar Zhiban: Dengan Izin Nya dan Usaha Maksimal.
** Aug 10 Mon 14:37**

Drentaga ( Dicky Zainal ): Mengapa Isa sampai di
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): betul k’Lumba
kultuskan ? Karena masyarakat belum bisa menjiwai Zat Ubaya
Tidak Dikenal dan itu diajarkan pula oleh Isa.
** Aug 10 Mon 17:40**
Drentaga ( Dicky Zainal ): Seperti sekarang mengkultus-kan Hammadz, itu karena ketidakpahaman soal Taufiqurokhman (Tqh): Kita mengakui bahwa mbab
punya kapasitas utkbhal tsb.dan faktanya usaha mbab
inti pelajaran ddari agama yang mereka anut.
hujan terjadi atas ijin Allah swt. Setuju om Lumba.
Om Hadi posisinya bukan mengkultuskan tp memang
Wejangan dari KDZA di Pelatihan BMP.
semua kita percaya usaha maksimal dr mbab tentu atas
ijin Allah swt...semua murid mbab pastibsdh paham hal
Gedung BPPT, Sabtu 15 Agustus 2015
tsb...

From Group: LSBD Hikmatul Iman I

** Aug 10 Mon 17:41**

Messages

Taufiqurokhman (Tqh): Sory kang Rudy tulisanya
kepijit...gmn kabar disana kang Rudy..hujan sdh turun...

---------** Aug 10 Mon 13:58**
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Kl liat film d davinci code,
keilahian IRSA dispakati pada saat Consili Nicea oleh
pihak gerejawan yg dibntuk kaisar roma... Trmasuk
pmbuatann injil baru...
** Aug 10 Mon 13:59**
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Dan itu hmpir 4 abad stelah
kalihiran nga

** Aug 10 Mon 17:52**
￼ rudi satria anggara: Kabar baik kang opik...makasar
masih kemarau...
** Aug 11 Tue 13:24**
Setiabudi | epharmacy.co.id: Al-Qur’an yang ada
sekarang telah berubah, dikurangi, dan ditambah
(Ushulul Kafi Hal. 670)

** Aug 10 Mon 13:59**

Al-Qur’an yang dibawa Jibril kepada Nabi Muhammad
SAW ada 17 ribu ayat, namun yang kini tersisa hanya
6660 ayat (Ushulul Kafi Hal. 180).

(|oo|) DeLTA 99 =-” : Nya*

** Aug 11 Tue 13:25**

** Aug 10 Mon 14:03**

Setiabudi | epharmacy.co.id: Siap-siap kita bakalan
dituduh Syiah, heuheuheu

Hadi Prasetyo (WA 081802069293): Lahaula
walaquwata ilabillahi alihil adzim.. Tiada daya dan
upaya selain dari Allah..

** Aug 11 Tue 13:27**

** Aug 10 Mon 14:03**

Jon “Watchmen” Manhattan: Info diatas inpormasi dr
mn mas Bud .

Taufiqurokhman (Tqh): L.g

** Aug 11 Tue 13:59**

** Aug 10 Mon 14:03**

Setiabudi | epharmacy.co.id: Terjemahan Ushulul Kafi

Taufiqurokhman (Tqh):.

** Aug 11 Tue 13:59**

** Aug 10 Mon 14:04**
￼ rudi satria anggara: Kunaon k opik haha

Setiabudi | epharmacy.co.id: Tapi gak boleh dipinjem
bukunya

** Aug 10 Mon 14:04**

** Aug 11 Tue 13:59**

Hadi Prasetyo (WA 081802069293): tp semua hrs dr
usaha keras dahulu, baru izinNya

Jon “Watchmen” Manhattan: Karangan Imam Kulini
bukan .

Halaman 6
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** Aug 11 Tue 13:59**

Eh, malah ngobrolin soal mushaf

Setiabudi | epharmacy.co.id: Cuma boleh dibaca di
tempat

** Aug 11 Tue 14:20**

** Aug 11 Tue 14:02**

Jon “Watchmen” Manhattan: Ann pernah diajar ama
pak Di.

Setiabudi | epharmacy.co.id: Imam al-Kulaini

** Aug 11 Tue 14:21**

** Aug 11 Tue 14:03**

Jon “Watchmen” Manhattan: Baik kok beliau... minta
aja.

Jon “Watchmen” Manhattan: O iyah.. Kulaini yah .
** Aug 11 Tue 14:07**
Setiabudi | epharmacy.co.id: Syaikh al-Kulayni ar-Rozi
** Aug 11 Tue 14:10**
Setiabudi | epharmacy.co.id: Kitab aslinya pakai tulisan
dan bahasa ARBHIINA.
Teu ngarti... =.
** Aug 11 Tue 14:11**
ASEP BUDI LENTRHAKA | 085320005258llwww.
lentrhaka.net: waduuh.. kumaha supados bisa ngiring
maca nya
** Aug 11 Tue 14:11**

** Aug 11 Tue 14:23**
Jon “Watchmen” Manhattan: :’.
** Aug 11 Tue 14:23**
Setiabudi | epharmacy.co.id: Nggak dikasih, khusus
kalangan sendiri terseleksi katanya.
Ya mirip seperti kita lah.
Beberapa info nggak bisa sembarangan diakses untuk
publik
** Aug 11 Tue 14:26**
Setiabudi | epharmacy.co.id: Dia mau sedikit membuka
akses karena cerita suka diskusi dengan Mbap di Tebet.

Kelompok Mampang pada tahu Mbap kok.
Jon “Watchmen” Manhattan: Klo Sunni mengenal imam
Saya kasih jadwal Mbap praktek di Jakarta.
bukhari... maka bagi kalangan Ahlul Bait... Al kulayni
itu Imam Bukhari nya merek.
Pas ditanya kenal Mbap darimana, saya jawab istri dan
anak kami suka diterapi Mbap ;-.
** Aug 11 Tue 14:18**
Setiabudi | epharmacy.co.id: Ada terjemahan bahasa
Indonesianya.

** Aug 11 Tue 14:26**

Tapi nggak boleh dibawa pulang/diperbanyak.

Jon “Watchmen” Manhattan: Oooo anak nya Pak Dim
diterapi Mbap .

Isinya sangat sensitif.

** Aug 11 Tue 14:28**

Di komunitas Syiah di Indonesia, kitab-kitab tertentu
dijaga ketat penyebarannya.

Setiabudi | epharmacy.co.id: Bukan, mereka nanya saya
kenal Mbap darimana.

** Aug 11 Tue 14:18**

Mereka tahu Mbap dari murid-murid di ITB sama
gosip-gosip di Ristek/BPPT

Jon “Watchmen” Manhattan: Di poto kan bisa Mas Bu.
** Aug 11 Tue 14:19**
Setiabudi | epharmacy.co.id: Ndak boleh mase....
Tadi HP saja disimpen di pintu masuk ruang arsip

** Aug 11 Tue 14:28**
Jon “Watchmen” Manhattan: Hmmmm... gitchu to.
** Aug 11 Tue 14:35**

Jon “Watchmen” Manhattan: Kyk James Bon.

hnurbayanti-18948: Mungkin belum aja, kang budi.
Mungkin kalangan sendiri terseleksi dari sana dan sini
perlu ketemu (yg jelas bukan saya hehe). Punya visi yg
sama dan sama-sama paham pentingnya mengelola
informasi sensitif. Mengelola dalam arti tau kapan perlu
menutup dulu, menyampaikan, dan menjaga.

** Aug 11 Tue 14:20**

** Aug 11 Tue 15:04**

Jon “Watchmen” Manhattan: Oooo Pak Dim...

wilmurian rhamadya: Copy braaay

** Aug 11 Tue 14:20**

** Aug 11 Tue 15:05**

Setiabudi | epharmacy.co.id: Ini tadinya ada rencana
kerjaan IT bareng sama pak Dimitri Mahayana.

wilmurian rhamadya: Euy, diganti lah copyan na

** Aug 11 Tue 14:19**
Jon “Watchmen” Manhattan: Sumputin di sapatu =).
** Aug 11 Tue 14:20**

** Aug 11 Tue 15:05**
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wilmurian rhamadya: Eta tah, sdh coba minta jg teu
dibere2.... Takiyah na kuat euy, didoktrina ti leutik
seeh...
** Aug 11 Tue 15:09**
Jon “Watchmen” Manhattan: Taqqiyah kumaha Mang
ajengan .
** Aug 11 Tue 15:10**
Setiabudi | epharmacy.co.id: Kalau file pdf yang versi
ARBHIINA mah dikasih
** Aug 11 Tue 15:10**
wilmurian rhamadya: Naaaah kirim via email nya...
** Aug 11 Tue 15:10**
wilmurian rhamadya: Gpp
** Aug 11 Tue 15:11**
wilmurian rhamadya: Biasa kang.... ke email sy nya....
wilmurian@gmail.com

** Aug 11 Tue 19:39**
Drentaga ( Dicky Zainal ): Mengapa Isa sampai di
kultuskan ? Karena masyarakat belum bisa menjiwai Zat
Tidak Dikenal dan itu diajarkan pula oleh Isa.
** Aug 11 Tue 19:40**
Drentaga ( Dicky Zainal ): Seperti sekarang mengkultus-kan Hammadz, itu karena ketidakpahaman soal
inti pelajaran ddari agama yang mereka anut.
** Aug 12 Wed 07:26**
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): akibat adanya
pembelokan ilmu ma’rifat Zat Tak Dikenal oleh si B yaa
kang ?
** Aug 12 Wed 09:12**
￼ rudi satria anggara: Tesss
** Aug 12 Wed 15:31**

hnurbayanti-18948: @kang budi: yg versi inggrisnya ada
di aplikasi shia library yg dikasih kg dedi dulu. Buku
** Aug 11 Tue 15:12**
terbitan Iran, koleksi perpus di karachi. Tapi belum
wilmurian rhamadya: Takiyah mah doktrin eksklusiftas khatam dibaca hehe. Emang bisa beda? Maksudnya itu
kan terbitan Iran.
terhadap ajaran yg bila sekiranya membahayakan
kelompoknya, maka sop na y.
** Aug 12 Wed 16:12**
** Aug 11 Tue 15:13**
wilmurian rhamadya: Maka sop nya kitu... Bisa
membhong, memprotect atau menjaga

wilmurian rhamadya: Nu kamari teu aya attachment na
nu bahasa ARBHIINA na
** Aug 12 Wed 20:06**

** Aug 11 Tue 15:13**

(|oo|) DeLTA 99 =-” : Wewww ushululkafi

Setiabudi | epharmacy.co.id: Sent, ada 2 email.

** Aug 12 Wed 20:07**

Masing-masing 1 jilid

(|oo|) DeLTA 99 =-” : Kumpulan patwa patwa syii’ie
dan riwayat hadist persi mereka

** Aug 11 Tue 15:15**
wilmurian rhamadya: Qur’an aseli atau buku karangan
kulayni?

** Aug 12 Wed 21:37**

** Aug 11 Tue 15:15**

wilmurian rhamadya: Mun aya akmal hebooh yeuuuh,
heuuuu

wilmurian rhamadya: Boleh lah Kang....

** Aug 12 Wed 21:39**

** Aug 11 Tue 15:23**

Dani Ramdhani: Oot : Terungkap, Alam Semesta Kita
Kehilangan Energi dan Menuju Kematian http://kom.
ps/AFtGlz

Setiabudi | epharmacy.co.id: Ushul Kafi versi
ARBHIINA
** Aug 11 Tue 15:23**
Setiabudi | epharmacy.co.id: Mushaf Ali belum dibuka
ke saya mah
** Aug 11 Tue 16:39**
wilmurian rhamadya: Ziaap ziaap Kang, kirim nya
** Aug 11 Tue 19:38**
Drentaga ( Dicky Zainal ): Betul...jangan kultuskan
casing saya. Yang bekerja itu adalah Sang RUBH atau
Zat Tidak Dikenal yang menggerakan casing saya dan
yang menggerakan alam.
Halaman 8

** Aug 12 Wed 21:52**
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): =.
** Aug 12 Wed 21:52**
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): bisa dianggap JIL
jg=-.
** Aug 12 Wed 22:00**
Jon “Watchmen” Manhattan: Mun aya akmal hebooh
yeuuuh, heuuuu >> Mang ajengan sok atuh di share
didiye.
** Aug 12 Wed 22:13**
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Hadi Prasetyo (WA 081802069293): nyimak
** Aug 13 Thu 07:05**
￼ ichal | @hermfaitirema: Pudia Sadyana Kawaza...
Balikpapan gerimis
** Aug 13 Thu 07:12**
Amir Santoso ‘Asan’: perjalanan sepiritual SILAT,
TM, TD, RSTB, ZTD/RUH, ALLAH, Manungaling
kawulogusti, SWARAGA
** Aug 13 Thu 07:22**
￼ ichal | @hermfaitirema: Alhamdulillah hujannya
lebat*rain*
** Aug 13 Thu 07:37**
Dedi Misbah: Alhamdulillah...
** Aug 13 Thu 08:14**
￼ rudi satria anggara: Alhamdulillah...makasar 86...
masih kemarau
** Aug 13 Thu 09:09**

perilaku n sikap menjadi modal dasar merasakan
ZTD.... Sok atuh Kang hadi cerita....
** Aug 13 Thu 17:13**
wilmurian rhamadya: Colek Kang hadi, atau yg lain blh
dunks cerita, hihihi
** Aug 13 Thu 17:20**
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): bukan KALKHY
** Aug 13 Thu 17:21**
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): tetapi KAKI yg di
Aceh
** Aug 13 Thu 17:29**
ABHA Ibay (Indra Bayu): Nama sebenarnya KALKHY
** Aug 13 Thu 17:30**
ABHA Ibay (Indra Bayu): Karena tidak mampu atau
males jadi KAKI
** Aug 13 Thu 19:23**
Amir Santoso ‘Asan’: Ikhlas segalanya akan jernih
jadi dlm menjalani kehidupannya orang itu mampu
mengendalikan Nafs, kalau yg belajar TD masih
ada 2 kelompok yaitu1. Yg ikhlas hidupnga mampu
mengendalikan Nafs. 2. Yg untung rugi hidupnya di
kendalikan Nafs/jd penjahat super. Ini pendapat Saya
kalau salah tolong di benerin.

(|oo|) DeLTA 99 =-” : Klo dalam thoreqot dr seorang
eyang yg pernah ane dengar... Dia mnyampaikan
bhwa hampir smua aliran thoreqot itu ada zikir
takholy namanya... MENGINGAT ALLAH DALAM
kekosongan... Artinya bener bener total zero mind
tidak wiridan dan aktifitas apapa...bner bner kosong.
Tpi itu cara mreka mrasakan Allah... Kl sdh hasil
** Aug 13 Thu 19:49**
katanya seseoatng pun akan tau japan kedatangan izrael
Fachrul Abha Taru: IKHLAS ITU SEPERTI SUROH
mbjemputnya...
AL IKHLAS, TIDAK PERNAH ADA DI DALAMNYA
** Aug 13 Thu 09:10**
MENYEBUTKAN KATA KATA IKHLAS.
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Wallaahu a’lam
** Aug 13 Thu 21:15**
** Aug 13 Thu 09:10**
Amir Santoso ‘Asan’: Kang Fachrul apa yg di maksud
tanpa beban tanpa pamrih?
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Kapan*
** Aug 13 Thu 11:51**

** Aug 13 Thu 21:47**

wilmurian rhamadya: Beuuuh mengerikan Kang guru
Neh pengalamnya

Fachrul Abha Taru: Menurut saya : melakukan apapun
lempeng aja kang

** Aug 13 Thu 12:58**

** Aug 14 Fri 11:27**

(|oo|) DeLTA 99 =-” : Beuuuh itu mah bukn pngalaman Jody ♥ Ang ♥ Altri: Seingat saya pernah dibahas disini
bhw Ikhlas itu spontan tanpa berfikir untung rugi...
sya mama... Itu mah org lain
seperti kita melihat seorang anak yg akan membentur
** Aug 13 Thu 13:02**
sesuatu dan kita bergerak spontan menolong anak tsb
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Tpi inti yang saya dapatkan.
tanpa berfikir apapun
bhwa trnyata ZTD itu mmg bs mngaktifkn akselerasi
** Aug 14 Fri 11:28**
seseorang...jdi keimanan yang nyata itu bener bner
Jody ♥ Ang ♥ Altri: Seperti kita buang air besar...tidak
mningktkan kekuatan
dilihat...tidak dibahas...apalagi digembar gemborkan =-.
** Aug 13 Thu 17:12**
** Aug 14 Fri 20:26**
wilmurian rhamadya: Konon katanya KALKHY
Amir Santoso ‘Asan’: Ada info definisi dasar ikhlas
(KAKI) mampu merasakan ZTD, pdhl henteu belajar
TD, tp belajar ikhlas? Dan konon juga dng ikhlas tentu Tanpa Beban Tanpa Pamrih baru contohnya seperti
jody bahas. BAB
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** Aug 14 Fri 20:29**
Amir Santoso ‘Asan’: Kalau tanpa beban tanpa pamrih
artinya Lepeng Jaya saya yg si maksut k.Fachrul

Jika digunakan secara sembarangan, bisa seperti orang
yang schizophrenia.
Akan serba terdengar, terlihat bahkan terasa.

** Aug 14 Fri 21:59**

Bahaya!

ABHA Ibay (Indra Bayu): Punten ke Mbap dan panitia
BMPM, katanya besok pas pelatihan GF jangan di
pakai....infonya valid?

Tidak semua pemeluk agama melaksanakan ajaran
agamanya.

** Aug 14 Fri 22:14**
Dedi Misbah: Saya sudah nanya ke Mbap via Kang
Deden.
Gpp GF dipakai.
Mohon maaf atas ketidaknyamanan informasi yang
disampaikan.
Terima kasih
** Aug 14 Fri 22:42**

Coba amati semua yang terlihat.
Dimulai dari mengamati diri sendiri.
Sampai semua molekular tubuh kita.
Rasakan detak jantung tanpa memegang dengan
tangan.
Hingga kita akan merasakan Zat Tak Dikenal.
Zat yang membuat kita dan semua alam semesta hidup.
Zat yang akan membuat kita merasa tenang.

** Aug 14 Fri 22:42**

Dengan mengetahui semua molekular dan potensi
tubuh, maka kita akan mengalami kemajuan secara
signifikan.

ABHA Ibay (Indra Bayu): Nuhun, Kang Dedi

Dan masing2 dari kita akan menjadi penemu.

** Aug 15 Sat 00:34**

Akan menemukan hal2 baru yang tidak terpikirkan
sebelumnya oleh orang lain.

Ilham Amir | WA 081510000333: Nuhun KDM

Dedi Misbah: @all: sawangsulna =-)<
** Aug 16 Sun 07:14**

Dan kita akan memaklumi banyak hal.

Termasuk memaklumi orang lain dan keadaan sekitar
Dedi Misbah: Beberapa kalimat wejangan dari KDZA di
kita.
Pelatihan BMPM, Sabtu 15 Agustus 2015:
Memaklumi dengan penuh kesadaran, bukan
(Saya dengar kemarin sambil gojag gijig ke sana sini,
dipaksakan.
maklum panitia. Barusan ditulis ulang dari memori,
Potensi tiap orang berbeda2.
mohon maaf jika ada kesalahan)
Latihan ini adalah sebagai triger.

Tapi jika berkolaborasi, akan saling menguatkan.

Sama seperti Jurus Air 1 dan Jurus Angin 1, itu hanya
sebagai triger.

Contohnya: sebuah bangunan akan kuat karena
tersusun dari beberapa bagian yang berbeda.

Diseragamkan.

Jika mau latihan dirumah, lakukan saja tahapan2 yang
tadi diberikan, tanpa bantuan visualisasi atau defib.

Tapi, selanjutnya bawaan tubuh tiap orang akan
menyesuaikan dengan materi latihan tsb.
Dalam arti hasil dari latihan ini akan berbeda2 pada
tiap orang.
Ada yang ketriger di mata, syaraf perasa (kulit), intuisi,
dll.

** Aug 16 Sun 07:17**
ABHA Ibay (Indra Bayu): Hebat, sambil gajag-gijig
aja, datanya tetap masuk, Kang Demis mah perpus
berjalan.....(y) :)
** Aug 16 Sun 07:18**

Dedi Misbah: Alhamdulillah Kang Ibay =-)
Demikian juga dengan latihan TD, tiap orang dengan
pembawaan tubuhnya, akan membentuk jurus masing2.
** Aug 16 Sun 07:22**
Latihan dengan metoda ini baru sekali dan mungkin
Zhigar Zhiban: Haturnuhun kang Ded.
tidak akan ada lagi.
** Aug 16 Sun 07:23**
Sebaiknya jangan dilatih dirumah.
Dedi Misbah: Sawangsulna Kang Ubaya
Karena defib adalah frekuensi yang Akang (KDZA)
** Aug 16 Sun 08:00**
buat sendiri sesuai dengan DNA.
￼ rudi satria anggara: Nuhun k dedi
Halaman 10
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** Aug 16 Sun 08:21**
wilmurian rhamadya: Nuhun kdm
** Aug 16 Sun 08:23**
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Selamat buat panitia acara nya
sukses ya...semoga jd warkha
** Aug 16 Sun 08:23**
(|oo|) DeLTA 99 =-” : =-)<
** Aug 16 Sun 08:24**
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Dan semoga yg dimanahkn ilmu
bru bs diraskan umat aamiin

Punggawa dan Rakyat. Itu lambang keseimbangan ke
arah atas dan ke arah bawah.
Melambangkan bahwa keseluruhan alam mulai
dari manusia, hewan, tumbuhan, gravitasi, oksigen,
pokoknya semua unsur alam, harus diatur agar berada
di dalam keharmonisan dan keseimbangan full.
Bukan berarti tidak ada hal buruk, tapi cara
mengantisipasinya sudah siap. Makanya lambang itu
berupa trusula menghadap ke atas dan ke bawah.
KDM:

Dedi Misbah: @Kang Rudi, Kang Wil: sawangsulna.

Punten Mbap, siapa tokoh LEMURIAN yang
menggambar simbol di atas? Dan kenapa gambar tsb
sampai ada di Trowulan? Apakah Trowulan punya
“posisi strategis” di masa lalu?

@Kang Agung: AMANNA..

KDZA:

** Aug 16 Sun 10:29**

Tokoh Lemurian yg membuat lambang adalah Aki
Tirem.

** Aug 16 Sun 08:28**

zulfikar perdana: Nuhun info na...
** Aug 16 Sun 10:35**

Selasa, 18 Agustus 2015 jam 08.20

Jody ♥ Ang ♥ Altri: Sedikit tambahan catatan BMPM
kemarin.

KDZA:

** Aug 16 Sun 10:36**

(Gambar pada attachment email kedua)

Jody ♥ Ang ♥ Altri: Selama ini kita hanya merasakan
dan memperhatikan tubuh kita dgn APA YANG
SALAH dengan tubuh kita misalnya di kala kita sedang
sakit atau merasakan sakit di nagian tubuh tertentu
** Aug 16 Sun 10:37**
Jody ♥ Ang ♥ Altri: Coba sekarang perhatikan dan
rasakan APA YANG BENAR dengan tubuh kita.
KALVASERGA
Metoda pemurnian tubuh bernama KALVASERGA
atau di dalam Bahasa LEMURIAN berarti “pemurnian
tubuh” dan terbukti dalam waktu singkat mampu
merehabilitasi para penagih Narkoba.
ARDHAZULLA, ZENTRIGHA, Teotihuacan, Ti
tewakan, MOGZA

Minggu, 16 Agustus 2015 jam 17.47
KDZA:
ARDHAZULLA
(Gambar di atachment)

ZENTRIGHA.
Itu jauh sebelum ada majapahit. Kalau majapahit itu
masih relatif baru. Trowulan juga masih tergolong
istilah baru. Tapi jauh sebelum itu, ada kerajaan yang
kuat, se-zaman dengan Kerajaan SRONGGA di pesisir
pantai Selatan.

KDM jam 08.36:
Punten Mbap, arti dari ZENTRIGHA itu apa ya? Dan
kerajaan apa yang kuat serta sejaman dengan Kerajaan
SRONGGA tsb?
KDZA:
Masih menggunakan huruf Brodella, Lambang itu
untuk menunjukan arah gelombang magnetik dan titik
radiasi Bumi. Itu semacam kompas yg sangat akurat.
Bisa juga dipakai untuk memperhitungkan anti gravitasi
bumi.
Noviyar AI:
Simbol tsb menurut KDZA mmg sdh ada jauh sbelum
majapahit ada; warisan dr kerajaan2 sbelumnya di era
Lemuria.

Ditemukan di Trowulan. Itu bahasa Lemurian artinya
dalem banget. Melambangkan tiga unsur kesatuan luar Rabu, 19 Agustus 2015 jam 15.47
dan dalam. Alam membentuk unsur apapun dalam tiga KDZA:
bentuk, seperti Manusia terdiri dari : Tubuh-Jiwa-Ruh.
Noviyar nanya soal Teotihuacan, ini jawaban saya :
Alam terdiri dari Earth-Wind and Fire. Positif-Negatif Seperti Saksay Waman ( Sacsayhuaman ) atau batu
dan Nol ada di tengah. Di Pemerintahan ada Rajabersusun. Teotihuacan sebetulnya itu kalimat terpisah
dari “ti tewakan”, karena orang suku mayan itu dari
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sini, makanya disebut “Ingkah” atau sekarang disebut
Inca. “Ti Tewakan” atau sekarang Teotihuacan sudah
bercampur dengan logat spanyol dan portugis. Ti
Tewakan berarti “Dari Menangkap”, berarti awal
keberadaan kota atau piramida itu adalah untuk
menangkap berbagai macam sinyal dari Ruang Angkasa
untuk mengakselerasi sel. Mythocondria manusia
waktu itu. Karena akselerasinya meningkat dan semua
mencapai 10%, maka semua penduduk dibedol desa,
dipindahkan ke Planet Mokza.

Minggu, 16 Agustus 2015 jam 17.47

Punten Mbap, arti dari ZENTRIGHA itu apa ya? Dan
kerajaan apa yang kuat serta sejaman dengan Kerajaan
SRONGGA tsb?
KDZA:
Masih menggunakan huruf Brodella, Lambang itu
untuk menunjukan arah gelombang magnetik dan titik
radiasi Bumi. Itu semacam kompas yg sangat akurat.
Bisa juga dipakai untuk memperhitungkan anti gravitasi
bumi.
Noviyar AI:

ARDHAZULLA

Simbol tsb menurut KDZA mmg sdh ada jauh sbelum
majapahit ada; warisan dr kerajaan2 sbelumnya di era
Lemuria.

(Gambar di atachment)

Rabu, 19 Agustus 2015 jam 15.47

KDZA:

Ditemukan di Trowulan. Itu bahasa Lemurian artinya
KDZA:
dalem banget. Melambangkan tiga unsur kesatuan luar
dan dalam. Alam membentuk unsur apapun dalam tiga Noviyar nanya soal Teotihuacan, ini jawaban saya :
bentuk, seperti Manusia terdiri dari : Tubuh-Jiwa-Ruh. Seperti Saksay Waman ( Sacsayhuaman ) atau batu
bersusun. Teotihuacan sebetulnya itu kalimat terpisah
Alam terdiri dari Earth-Wind and Fire. Positif-Negatif
dari “ti tewakan”, karena orang suku mayan itu dari
dan Nol ada di tengah. Di Pemerintahan ada Rajasini, makanya disebut “Ingkah” atau sekarang disebut
Punggawa dan Rakyat. Itu lambang keseimbangan ke
Inca. “Ti Tewakan” atau sekarang Teotihuacan sudah
arah atas dan ke arah bawah.
bercampur dengan logat spanyol dan portugis. Ti
Melambangkan bahwa keseluruhan alam mulai
Tewakan berarti “Dari Menangkap”, berarti awal
dari manusia, hewan, tumbuhan, gravitasi, oksigen,
keberadaan kota atau piramida itu adalah untuk
pokoknya semua unsur alam, harus diatur agar berada menangkap berbagai macam sinyal dari Ruang Angkasa
di dalam keharmonisan dan keseimbangan full.
untuk mengakselerasi sel. Mythocondria manusia
waktu itu. Karena akselerasinya meningkat dan semua
Bukan berarti tidak ada hal buruk, tapi cara
mencapai 10%, maka semua penduduk dibedol desa,
mengantisipasinya sudah siap. Makanya lambang itu
dipindahkan ke Planet Mokza.
berupa trusula menghadap ke atas dan ke bawah.
** Aug 19 Wed 16:27**
KDM:
Drentaga ( Dicky Zainal ): Kitu tah.
Punten Mbap, siapa tokoh LEMURIAN yang
menggambar simbol di atas? Dan kenapa gambar tsb
** Aug 19 Wed 16:34**
sampai ada di Trowulan? Apakah Trowulan punya
Jody ♥ Ang ♥ Altri: Punten Mbap...maksud Mbap Planet
“posisi strategis” di masa lalu?
MOGZA ??
KDZA:
** Aug 19 Wed 16:37**
Tokoh Lemurian yg membuat lambang adalah Aki
Jody ♥ Ang ♥ Altri: Punten bertanya Mbap..Piramida yg
Tirem.
berfungsi utk menangkap berbagai macam sinyal dari
luar angkasa utk mengakselerasi sel

Selasa, 18 Agustus 2015 jam 08.20
KDZA:
ZENTRIGHA.
(Gambar pada attachment email kedua)

Itu jauh sebelum ada majapahit. Kalau majapahit itu
masih relatif baru. Trowulan juga masih tergolong
istilah baru. Tapi jauh sebelum itu, ada kerajaan yang
kuat, se-zaman dengan Kerajaan SRONGGA di pesisir
pantai Selatan.

KDM jam 08.36:
Halaman 12

** Aug 19 Wed 16:38**
Jody ♥ Ang ♥ Altri: Adakah piramida yg berfungsi sama
di Nusantara ini Mbap ??
** Aug 19 Wed 18:16**
Drentaga ( Dicky Zainal ): Piringan akseleraatornya
sudah nggak ada
** Aug 19 Wed 18:27**
Jody ♥ Ang ♥ Altri: Punten Mbap...krn berkaitan dgn
suku Mayan apakah itu berarti piringan akseleratornya
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adalah teknologi buatan Bangsa MOSRAM ataukah ada wilmurian rhamadya.
buatan Bangsa LEMURIAN juga ??
35. Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan
bumi. perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti
** Aug 19 Wed 20:48**
sebuah lubang yang tak tembus[1], yang di dalamnya
wilmurian rhamadya: Bogor hujan ageung, ti maghrib,
ada Pelita besar. Pelita itu di dalam kaca (dan) kaca
ayeuna a’da isya rada turun intensitasna. Sekian.
itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti
Laporan selesei. Hehehehe
mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon
** Aug 19 Wed 20:49**
yang berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh
tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Sticker Shared
sebelah barat(nya)[1040], yang minyaknya (saja)
www.bbm.com/update
hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh
api. cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah
** Aug 19 Wed 20:49**
membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang dia
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Beuh salah emot=)) ({})
kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaanperumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha
** Aug 19 Wed 22:29**
mengetahui segala sesuatu.
Dani Ramdhani: Punten Mbap, apakah hasil BMPM
** Aug 20 Thu 12:45**
bisa membantu untuk menangkap sinyal2 dari luar
angkasa untuk mengakslerasi sel? Atau memang harus
wilmurian rhamadya: An nuur ayat 35
pake piramida dan piringannya tsb.
** Aug 20 Thu 12:49**
** Aug 20 Thu 11:43**
wilmurian rhamadya: Atau AL Maidah ayat 15
Drentaga ( Dicky Zainal ): Bisa. Fungsi. Piramida itu
** Aug 20 Thu 13:01**
akselerator sel
** Aug 20 Thu 11:43**
Drentaga ( Dicky Zainal ): Cobi pang milariankeun ayat
tentang nur. Muhammad di Al-Quran

6. Nur Muhammad
1. Tidak ada ayat membahas Nur Muhammad.
2. Tujuannya agar tertutup pendapat
dan kemungkinan bahwa Nabi dari
kaum selain Arab. Ini terbukti
menjadikan pikiran muslim bangsa
lain mengkultuskan segala sesuatu
yang dari Arab. Padahal tidak ada
dasarnya. Di ayat-ayat itu juga tidak
ada yang tegas menyatakan tentang NUR
MUHAMMAD.
3. Jadi salah satu cara untuk seolah
menutup tentang utusan. Lain adalah
dengan cara seperti ini. Persis
ketika kaum Yahudi mengetahui Nabi
selanjutnya bukan dari kaumnya,
mereka langsung menolak dengan keras.
Ketika kebenaran datang dari orang
selain Arab, mereka juga menolak
dengan keras.

** Aug 20 Thu 12:40**

Dedi Misbah: Ayat na ieu sanés, Mbap:

(|oo|) DeLTA 99 =-” : QS. Al-Ahzab 33: 45-46
“Yaa Ayyuhan Nabiyyu inna arsalnaaka Syahiidan wa
Mubassyiran wa Nadziiran. Wa Daa-’iyan ila-Allahi
bi-idznihii wa Sirajan Muniiran”
“Wahai Nabi sesungguhnya Kami telah mengutusmu
sebagai seorang Saksi, Seorang Pembawa kabar
gembira, dan seorang Pemberi Peringatan, dan sebagai
Seorang Penyeru (Da’i) kepada Allah dengan izin-Nya,
dan
sebagai suatu Lampu yang menebarkan Cahaya”.
** Aug 20 Thu 13:02**
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Al-Maidah 5:15
“...Qad jaa-akum min-Allahi nuurun wa kitaabun
mubiin”
“...Sungguh telah datang padamu dari Allah, nuur dan
kitab yang jelas dan menjelaskan”
** Aug 20 Thu 21:33**
Dani Ramdhani: Sinyal2 itu cahaya yang difirmankan
ayat di atas ya Mbap? Uih deui ka RHADD nya..
** Aug 20 Thu 22:04**
Dedi Misbah: OOT.

Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya Alhamdulillah Kebayoran Baru dan sekitarnya mulai
gerimis.
dan kepada cahaya yang telah Kami turunkan. Dan
Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
** Aug 20 Thu 22:35**
(QS At-Taghabun [64]: ayat 8)

** Aug 20 Thu 12:44**

wilmurian rhamadya: PUDIA SADYANA KAWAZA
** Aug 21 Fri 00:08**
Halaman 13

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

Drentaga ( Dicky Zainal ): Heuheuheu...tidak ada
satu ayatpun yang menyebut soal Nur Muhammad.
Jadi ti mana soal bahwa penciptaan Alam semesta
berdasarkan Nur Muhammad ?

ayat yg diatas dijadikn sbgai dalil.penguat pandangan
akan NuR muhammad.. Bgitu katanyah mah=))
** Aug 21 Fri 11:33**

Drentaga ( Dicky Zainal ): Dan Nur Muhammad
diciptakan. Jauh sebelum Adam ada ayatnya ?

(|oo|) DeLTA 99 =-” : Mmg sdh mnyebar isu itu
dikalangan umat islam..ad yg mnerima nya ad jg yg
mnolak.. Ga dikalangan sufistik saja... Kalngan Ahlu
syarie jg sama.

** Aug 21 Fri 00:12**

** Aug 21 Fri 11:53**

wilmurian rhamadya: Muhun Teu aya mbap....

wilmurian rhamadya: Metode ini alat untuk
mensakralkan MUHAMMAD. Sehingga seakan2
didewakan, n dianggap kekasih tuhan deuih.

** Aug 21 Fri 00:08**

** Aug 21 Fri 00:17**
Drentaga ( Dicky Zainal ): Nah...pertanyaannya, dari
manakah umat meyakini bahwa Nur Muhammad itu
sudah ada jauh sebelum alam ini diciptakan ?
** Aug 21 Fri 00:21**
wilmurian rhamadya: Hadits palsu mbap.....
** Aug 21 Fri 00:22**

** Aug 21 Fri 11:54**
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Permisi just 4 share and OOT...
$1=13.930.. Mantaaab =d.. Lanjut mama
** Aug 21 Fri 12:15**
wilmurian rhamadya: Blm 25 rebu Kang, tenang aja....

** Aug 21 Fri 12:16**
wilmurian rhamadya: hujjah dengan hadits-hadits yang
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Siip siip...
seluruhnya berderajat maudhû (palsu). Di antaranya:
1.Kalau tidak ada kamu, bintang-bintang tidak Ku
ciptakan[3]
2.Aku menjadi nabi, sedang Adam, air dan tanah
belum ada[4]

** Aug 21 Fri 12:17**
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Kmbali k HAMMADZ
** Aug 21 Fri 12:18**

(|oo|) DeLTA 99 =-” : kan mmg Rasuul itu adalah
3.Sesungguhnya dia (Muhammad) dulu adalahcahaya
kekasih pilihan bukan mama? HABIBIL MUSTHOFA...
yang ada di sekeliling Arsy.Kemudian beliau bersabda,
(maaf bkn k habibi jkrta ya=)) )
“Wahai Jibril, aku dulu adalah cahaya itu”[5]
** Aug 21 Fri 12:21**
** Aug 21 Fri 00:25**
wilmurian rhamadya: ;-.
Drentaga ( Dicky Zainal ): Tah...ribet na teh didinya.
** Aug 21 Fri 12:22**
** Aug 21 Fri 07:59**
wilmurian rhamadya: Iya, itu strategi tuk disakralkan
￼ ichal | @hermfaitirema: Muhun mbap, di kalangan
** Aug 21 Fri 12:22**
sufi Nur Muhammad ini terkenal banget. Sampai saat
ini pun definisi Nur Muhammad masih mengambang
wilmurian rhamadya: Pdhl nabi jelas bilang ANA
tapi diyakini para kaum sufi.
BASYARUN MISTLUKUM....
** Aug 21 Fri 08:00**

** Aug 21 Fri 12:23**

￼ ichal | @hermfaitirema: Apa mungkin hadits
hadits tentang Nur Muhammad ini dibuat untuk
mengkultuskan rasulullah ?

(|oo|) DeLTA 99 =-” : Kum nya k siapa nih? Dan tntu
dalam hal apa? Ga mutlak sama pan?=))

** Aug 21 Fri 08:04**
wilmurian rhamadya: Teosofi n teologi urang memang
tos diacak2, jd sulit untuk bs ketemu pd ajaran Sang
MAHA PENCIPTA. Dibuat apple to apple sareng jadi
adu domba.
** Aug 21 Fri 11:32**
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Iyaa mmg bnyak riwayat hadist
yang mnjlaskn akan kberadaan NuR MUHAmMAd
adalah alasan semua karya Tuhan Tercipta... Sblum
smua kjadian maka Nur Muhammad diciptakn.... Nah
Halaman 14

** Aug 21 Fri 12:23**
wilmurian rhamadya: Jd teu bs disalevelkeun sareng
anu KAWAZA...
** Aug 21 Fri 12:23**
wilmurian rhamadya: Mutlak sama atuh secara ciptaan
mah,
** Aug 21 Fri 12:24**
wilmurian rhamadya: Kecuali bahan ciptaannya...
** Aug 21 Fri 12:24**
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wilmurian rhamadya: Kos Mobil avanza jeung land
rover, nya sama ciptaan Pabrik, Mobil, bs gerak, tp beda
kualitas... =’( =’.
** Aug 21 Fri 12:26**
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Yaa pasti atuhh beda level nya
mama... Bhkan mnurut ann scra kualitas keilmuan sj
HAMMADZ brbeda dgn ADHAMA
** Aug 21 Fri 12:26**
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Kan Profillernya ADHAMA mah
KAWAZA lgsg
** Aug 21 Fri 12:26**
(|oo|) DeLTA 99 =-” : =-d
** Aug 21 Fri 12:26**
wilmurian rhamadya: Iya, maksudnya tdk bs mahluk
disandingkan dng kholik....
** Aug 21 Fri 12:26**
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Apalgi mau disjajarkn sm
TUHAN
** Aug 21 Fri 12:27**
wilmurian rhamadya: Pdhl aya eta standar bakuna
di tasawuf, tp aneh kalahkah sufi2 n adits yg lain
ngajarkeun nur MUHAMMAD AWWALUN min
ghoirihaa....

7. Imam Mahdi
1. Ichal: Imam Mahdi diartikan sempit
dan disebarkan bahwa Imam Mahdi nanti
dari kaum arab juga. Semuanya serba
arab
2. DZA: Memang. Padahal Imam itu sosok
Pemimpin Yang Bijaksana. Imam Mahdi
bisa jadi siapa pun.
3. Kemampuan ADHAMA (Nabi Adam) dibuat
untuk menjadi wakil Allah SWT.
Makanya memiliki kemampuan luar biasa
sehingga Malaikat dan Jin disuruh
bersujud pada ADHAMA. Intinya adalah
akselerasi sel Mythocondria yang
100%.
4. Di dalam sel tubuh manusia ada satu
bagian kosong berisi sesuatu yang
ADHAMA sendiri tidak sampai ke
pemikirannya. Akhirnya dinamakan ZAT
TIDAK DIKENAL tersebut, yang mampu
berubah sesuai dengan wadahnya.

** Aug 21 Fri 12:47**

￼ ichal | @hermfaitirema: Imam Mahdi pun diartikan
sempit dan disebarkan juga bahwa Imam Mahdi nanti
dari kaum arab juga...heuheu, semuanya serba arab
** Aug 21 Fri 12:48**
Drentaga ( Dicky Zainal ): Memang. Padahal arti Imam
Mahdi itu Pemimpin Yang Bijaksana. Itu bisa siapapun.

** Aug 21 Fri 12:31**

** Aug 21 Fri 12:49**

(|oo|) DeLTA 99 =-” : Bukan awal lgi mama...tapi aslun
min kulli syai’in

wilmurian rhamadya: Leres mbap

** Aug 21 Fri 12:32**

** Aug 21 Fri 13:13**

Drentaga ( Dicky Zainal ): ADHAMA diciptakan
untuk menjadi Khalifah Fil Adrl. Menjadi mahluk
untuk memakmurkan Ardl dalam arti yang sangat luas.
** Aug 21 Fri 12:42**
Kemampuan seorang ADHAMA dibuat untuk menjadi
Drentaga ( Dicky Zainal ): Luar biasa pan...itu
wakil Allah SWT. Makanya memiliki kemampuan luar
agar semua tertutup pendapat dan kemungkinan
biasa. Jadi Malaikat dan Jin disuruh bersujud pada
bahwa Nabi dari kaum lain selain Arab. Ini terbukti
ADHAMA. Tapi apakah ketika bersujud itu di waktu
menjadikan pikiran bangsa lain yang memeluk ajaran
yang bersamaan atau di waktu yang berbeda ? Apakah
Islam menjadi mengkultuskan segala sesuatu yang
waktu itu dimensi mereka sama antara Malaikat, Jin dan
dari Arab. Padahal tidak ada dasarnya. Di ayat-ayat itu Manusia ? Inti dari kemampuan itu adalah akselerasi
juga tidak ada yang tegas. Menyatakan tentang NUR
sel Mythocondria yang 100%. Tapi ada satu hal yang
MUHAMMAD. Semua multi tafsir. Jadi salah satu cara diluar jangkauan sel Mythocondria yaitu ZAT TIDAK
untuk seolah menutup tentang utusan. Lain adalah
DIKENAL itu sendiri. Hal ini disadari oleh ADHAMA
dengan cara seperti ini. Persis ketika kaum Yahudi
ketika meng-clone. Di dalam sel tubuh manusia ada
mengetaahui Nabi selanjutnya bukan dari Kaumnya,
satu “bagian kosong” yang berisi sesuatu yang dia
mereka langsung menolak dengan keras. Ketika
sendiri tidak sampai ke pemikirannya. Akhirnya
kebenaran datang dari orang selain Arab, mereka juga dinamakan ZAT TIDAK DIKENAL tersebut, yang
menolak dengan keras.
mampu berubah sesuai dengan wadagnya. Meskipun
Mythocondria sudah diberi bakteri KLAD, tetap saja
** Aug 21 Fri 12:43**
ZAT TIDAK DIKENAL itu tidak berkurang fungsinya,
Drentaga ( Dicky Zainal ): Ini sudah sentimen kaum
dan ternyata sangat berhubungan dengan ZAT TIDAK
DIKENAL di semua makhluk. Makhluk itu bisa benda
** Aug 21 Fri 12:43**
bergerak atau tidak bergerak. ZAT TIDAK DIKENAL
Drentaga ( Dicky Zainal ): Kitu tah
itu ada di semua ZAT.
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Asal sgala sesuatu=))

Halaman 15

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

** Aug 21 Fri 13:46**

** Aug 21 Fri 18:44**

(|oo|) DeLTA 99 =-” : Lalu bagaimna mnjlaskn mkna yg
sbnrnya dr ayat diats mbap, trkait Nabi Adalah Jalan Yg
bercahaya (surat al ahzab:46) dan Mkna Nur yg sbnrnya
Dr surat al maidah 15, yg trlnjur di yakini sbgian umay
sbgai Nur Muhammad?!

wilmurian rhamadya: Kedap mbap, Sinyal di HP awon...

** Aug 21 Fri 13:46**

** Aug 21 Fri 19:05**

(|oo|) DeLTA 99 =-” : Umat*

Setiabudi | epharmacy.co.id: Export kanggo bahan
mineral jarang (rare earth)

** Aug 21 Fri 14:52**

** Aug 21 Fri 19:04**
Setiabudi | epharmacy.co.id: Anu Budi terang mah
larangan export

** Aug 21 Fri 19:06**
Drentaga ( Dicky Zainal ): Jalan yang bercahaya adalah
Setiabudi | epharmacy.co.id: Diantawisna uranium
jalan terang dan terlihat jelas arahnya, dan jalan
kebenaran. Jangan diartikan secara tersurat, dan jangan sareng thorium
disempitkan.
** Aug 21 Fri 19:07**
** Aug 21 Fri 14:53**
Setiabudi | epharmacy.co.id: Ayeuna SS malihan nuju
Drentaga ( Dicky Zainal ): Lagipula ayat itu
menyebutkan dengan tegas tidak soal NUR
MUHAMMAD ?

ngempelkeun proposal-proposal kanggo PLTN berbasis
thorium

** Aug 21 Fri 15:02**

wilmurian rhamadya: Hehehehe ada yg jwb, keduluan...

** Aug 21 Fri 19:15**

(|oo|) DeLTA 99 =-” : Masyaa Allah... Bener euy...
** Aug 21 Fri 19:16**
Trnyata pmikiran yahudi sudah trwariskan kepd sbgian
besar umat islam yang hanya mnginginkan Utusan itu wilmurian rhamadya: Ristek sdh buat reaktor nuklir n
sdh diacc presiden mbap....
dr kelompok dan ras mereka....
** Aug 21 Fri 19:16**
** Aug 21 Fri 15:03**
(|oo|) DeLTA 99 =-” : x_x
** Aug 21 Fri 15:04**

wilmurian rhamadya: Kl larangan thorium mungkin
masuknha ke larangn eksport Mineral n Batubara, krn
ad kewajiban added value

(|oo|) DeLTA 99 =-” : Bener bener tak mudah
** Aug 21 Fri 19:17**
mnyampaikan sirojan muniiron ini yah mbap? Apalgi kl
Setiabudi | epharmacy.co.id: Hehehe, apanan sarua
sudah mnjadikan selera masing masing sbgai acuan...
ulina jarambah
** Aug 21 Fri 16:17**
** Aug 21 Fri 19:26**
￼ rudi satria anggara: Berat euy meluruskan dakwah
Uu abd sukur.: Kang Info anak bekasi ktny msh bebas
** Aug 21 Fri 16:25**
digunakan cm ada yg nakut2in krn suka diekspor ke
singapur dan cina
￼ ichal | @hermfaitirema: Dogma & doktrin yang
sudah mengakar berabad abad, yg meluruskan biasanya ** Aug 21 Fri 19:43**
dapat label atau vonis...heuheu
Setiabudi | epharmacy.co.id: Yang menggodoknya
** Aug 21 Fri 18:13**
Subdirektorat Perencanaan Produksi dan Pemanfaatan
wilmurian rhamadya: Wayahna weh, kadang ge disebat Mineral dan Batubara Kementerian ESDM.
gello, wkwkwkwk
Sedang dibuat rancangan peraturan larangan export
** Aug 21 Fri 18:30**
Drentaga ( Dicky Zainal ): Coba selidiki, dadanguan
mah pemerintah bade ngaluarkeun peraturan larangan
penggunaan thorium. Cobi pang-cek-eun, valid teu
berita na. Ceuk Pak Budi mah tos aya kampanye
larangan thorium ceunahm
** Aug 21 Fri 18:33**
wilmurian rhamadya: Ke antosan mbap, bade dicross
cek heula...
Halaman 16

untuk rare earth dan mineral radioaktif (uranium,
thorium, dsb).

Janten sanes larangan pengembangan pengayaan nuklir
berbasis thorium
** Aug 21 Fri 19:51**
Setiabudi | epharmacy.co.id: Ayeuna nuju parebut
antara Kemenperin sareng Kemen ESDM terkait
pengayaan nuklir berbasis thorium
** Aug 21 Fri 19:53**
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wilmurian rhamadya: Oiiits aya jubir mbap, amaaan....
=-d*Rotfl* (Y.
** Aug 21 Fri 19:56**
wilmurian rhamadya: Ayeuna lg di godok di Dewan
Energi Nasional, jd dia rencana strategis 2015-2050 mix
energy hrs bisa memiliki rektor nuklir. Anya transisi
bauran energi dimix dng bhn bakar nabati, energi baru
terbarukan dsb....
** Aug 21 Fri 19:58**
wilmurian rhamadya: Nu 30% Teh diroyeksikeun
reaktor nuklir
** Aug 21 Fri 19:59**
wilmurian rhamadya: Tp blm diketok palu
** Aug 21 Fri 20:01**
wilmurian rhamadya: Krn anggota den na aya Sonny
keraf, mantan menteri LH yg menolak reaktor nuklir.
Selain dia, ada rinaldi dalimi, dosen UI yg berupaya
mencegah nuklir aya di Indonesia, krn proyek suku
cadang yg kerjasama dng teknik UI bisa bangkrut.
Cenah kitu alasanana....
** Aug 21 Fri 20:03**
wilmurian rhamadya: Yg dikawatirkan justru den
ini mbap, krn keputusan nya tdk mngembangkan
reaktor dari ZAT radio aktif. Lbh banyak ke energi aru
terbarukan dan BBN.
** Aug 21 Fri 20:04**
wilmurian rhamadya:
#jabaabididinyadeuihdamel,halaaah#
** Aug 21 Fri 20:05**
Dedi Misbah: Jigana bakal jadi Direktur Bagian
Thorium di DEN yeuh \=d/
Imam Bukhori, hadis ibnu mas’ud ttg sholat dan
mengenal diri sendiri, hadis Nabi Adam belum
meninggal dunia

Dari Grup: BB LSBD Hikmatul Iman I
24 Agustus 2015
Imam Bukhori, hadis ibnu mas’ud ttg sholat
dan mengenal diri sendiri, hadis adam belum
wafat meninggal dunia
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Permisi.... Just 4 share..ada
film bagus judulnya tomorrow land... mantaab bgt...
KmajuAda BarQHA jg...
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Permisi.... Just 4 share..ada film
bagus judulnya tomorrow land... mantaab bgt... Ttg
kiamat dan intinya kbgkitan ksdaran..Ada BarQHA jg...
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Ralat=d

(|oo|) DeLTA 99 =-” : Film ttg optimisme bbrp orang yg
brfikir maju...pantang menyerah...guna mngantisipasi
kehancuran alias kiamat lokal...
Drentaga ( Dicky Zainal ):
dari ibnu mas’ud, rasulullah berkata : tidaklah shalat
didirikan oleh orang yang tidak mengenal dirinya.
(bukhari)
Drentaga ( Dicky Zainal ): Bagaimana pendapat tentang
hadits ini ? Mangga dibahas.
Jon “Watchmen” Manhattan : Mengenal diri..
Jon “Watchmen” Manhattan : Jadi sdh bisa
ber”syahadat” sampa.
Jon “Watchmen” Manhattan : Semua sel2 tubuhnya ya
kang .
Drentaga ( Dicky Zainal ): Tapi jangan dulu di copas
hadits ini dan jangan dulu disebarkan.
Drentaga ( Dicky Zainal ): Bahas dulu saja disini
Jon “Watchmen” Manhattan : Beres Mbap... bisa diatu.
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): kok nyambung bgt
dgn teknik ZTD yaa ?
wilmurian rhamadya: Edaaas mbap katanya pake
سيسأت,
wilmurian rhamadya: Ta’stiiis itu artina azas,
pondasi,dasar untuk berdri...
wilmurian rhamadya: SHOLAT itu tdk akan menjadi
dasar (pondasi) bagi sebagian manusia yg tdk
mengetahui dirinya....
Kang Gun: Kupas ‘dirinya’ oge lah.....
wilmurian rhamadya: Clear n clean atuh eta mah mbap.
Kang Gun: Pikiran atawa kesadaran wungkul
Jasad wungkul
Atawa sadayana.... sageblegan

8. Banyak Hadits Dihilangkan,
Hadits Nabi Adam Masih
Hidup
1. Banyak hadits yang dihilangkan.
2. Hadits Bukhari sekalipun meragukan.
3. Peneliti hadits menggunakan insting
dan kemampuan melihat secara
batiniyah.
4. Ada hadits riwayat Bukhari bahwa
rasulullah menyatakan Adam tidak
mati, tapi pergi ke tempat-tempat
di langit. Hadits ini tidak ada di
cetakan sekarang. Hadits ini khusus
buat kalangan kita saja.
5. Isi kitab Al-Lu’lu wa Al Marjan sudah
diubah.
Halaman 17

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

6. Zat Tidak Dikenal membimbing Imam
Bukhari dalam penelusuran hadits.
7. Dedi Misbah: Apakah Imam Bukhari juga
pernah menelusuri kebenaran ayat-ayat
Qur’an Mushaf Utsmani?
8. Kitab Al-Lu’lu wa Al Marjan
hanya satu contoh kitab yang
banyak dihilangkan dan dipalsukan
riwayatnya.
9. Dari satu Ibnu Mas’ud saja, bisa
ribuan riwayat yang hilang. Daya
ingat Ibnu Mas’ud juga sejajar dengan
Ali, jadi dia yang paling valid info
nya.

Drentaga ( Dicky Zainal ): Banyak hadits yang
dihilangkan, ini cuma salah satu. Makanya ini jangan
menyebar dulu di luaran, karena sangat sensitif. Dulu
ada kitab, namanya Alulu wal Marjan sangat berbeda
isi antara cetakan lama dengan cetakan baru. Hadits
yang sangat penting justru menjadi hilang tanpa bekas,
diganti dengan hadits yang berisi doktrin yang justru
membuat umat semakin mundur. Ini untuk di kalangan
kita saja. Hadits seperti ini tidak ada kitabnya di zaman
sekarang, karena sudah ikut dimusnahkan. Jadi tolong,
ini hanya di kalangan kita dulu saja, kalau menyebar
keluar, meskipun itu anggota kita tapi belum siap, itu
bisa bikin heboh.

ةيلاتلا، يبنلا لصاو مث، عم ءامسلا يف ناكم ىلإ بهذ
هللا اهحنم يتلا ةطلسلا. ( ) يراخبلا هاور
.
dari ibnu mas’ud : ketika itu berkumpul para sahabat di
kediaman rasulullah, lalu rasulullah bertanya, tahukah
kalian bahwa adam itu tidaklah mati ?, para sahabat
tidak menjawab dan menunggu perkataan selanjutnya,
lalu nabi melanjutkan, dia pergi ke tempat tempat
di langit dengan kuasa yang diberikan oleh Allah. (
bukhari ).
Drentaga ( Dicky Zainal ): Kumaha tah lamun kitu ?
Drentaga ( Dicky Zainal ): Sekali lagi...TOLONG
JANGAN DULU DISEBAR KELUAR, bahaya...akan
gonjang-ganjing.
Drentaga ( Dicky Zainal ): Silahkan dibahas.
Dedi Misbah: Gambar Dibagikan
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Wooww... Ada di kitab ap
mbap?8-} 8-}
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Mnggunakan redaksi فيدصلا...
bukan ةباحصلا.. Artinya lbih eksklusif shabat nabi
nya...
wilmurian rhamadya: Beuuuh....
wilmurian rhamadya: Mengerikaaaan....

Drentaga ( Dicky Zainal ): Kebenaran itu menjadi
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Tpi ketang di awal teh trtulis ash
barang aneh di zaman sekarang, ketika kita munculkan, shohabah nya?
maka akan dianggap nyeleneh oleh orang yang
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Tpi ditegaskan karakter shabat
terganggu kepentingannya
nya sprti apa dan bgaimna? Yaitu yg mmbenarkan..
Drentaga ( Dicky Zainal ): Jadi sebetulnya kalau kita
TNTU tidak hnya abu bakar
mau mengeluarkan hadits dari satu Bukhari saja, maka
wilmurian rhamadya: Assodiq didinya Teh bkn Abu
semua hal yang biasa kita bahas itu akan terjawab.
bakar......
Tapi hadits ini akan dianggap palsu karena memang
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Klo dibaca skilas  قبدصلاsprtinya
tidak ada di kitab manapun. Semua yang kita bahas
mnnjuk kepada abu. Bakar...tapi trnyata bukan
ini sebetulnya sudah ada pembahasannya semenjak
sebelum Hannadz diangkat jadi Utusan Istimewa.
wilmurian rhamadya: Sahabat anu membenarkan (anu
Drentaga ( Dicky Zainal ): Bukan Hannadz tapi
Hammadz
Drentaga ( Dicky Zainal ): Salah mencet
Drentaga ( Dicky Zainal ): Jangan dikira semua
yang dibakar itu akan hilang. Penelusur hadits
juga tidak hanya menelusuri ceceran catatan, tapi
mereka mewawancara berbagai sumber dan mereka
menggunakan instingnya juga kemampuan melihat
secara batiniah.
Drentaga ( Dicky Zainal ): Para penulis hadits pun
tidak berani menjamin kebenaran dari yang mereka
catat tersebut. Itu mah karena diyakini oleh umat saja.
Terus bagaimana kalau dengan hadits ini, dari Bukhari
juga sih, dan sama tidak akan pernah ada catatan atau
kitab yang memunculkannya : دوعسم نبا نع: امدنع
يبنلا ةماقإ ىلع ةباحصلا عمج، يبنلا لأس، فرعت له
 ؟تمي مل مدآ نأ، ةملكلا رظتناو بجت مل قيدصلا
Halaman 18

dekeut pisan). Ring 1 lah.... Hehehe

(|oo|) DeLTA 99 =-” : Setuju mama...ari abu bakar pan
as shidiq..di situ pan kang as shodik=d
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Bukan smbatang ring 1 juga
mama...
(|oo|) DeLTA 99 =-” : =d
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Sembarang*
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Para sahabat amazing bgt kayanya
tuh..seraya berkata... “*NERD**Nerd* Ooooh”
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Hadist diatas spertinya mnjawab
tantangan Robb pada Surat ar rohman 33.. Seruan
kpada sekumpulan Jin dan manusia 2,5%...
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Untuk mlintas ruang langit raya
dan planet berkehidupan
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(|oo|) DeLTA 99 =-” : Yang Maha Pemurah (ArRaĥmān):33 - Hai jama’ah jin dan manusia, jika kamu
sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan
bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya
kecuali dengan Sulthon.

Mangga dibahas Kang Wil, Kang Agung & Kang
Fachrul yang pernah belajar ilmu ttg tela’ah hadits.

(|oo|) DeLTA 99 =-” : Trnyta bentuk sulton itu adalah
 ةطلسلاpada hadist diatas... Dan ann rasa jka kita
diskusikan dgn bbrp orang trtentu hadist diatas dpt
diterima

wilmurian rhamadya: Kakarek kaaratak di kamari
buku...

(|oo|) DeLTA 99 =-” : PAI = PENDIDIKAN AGAMA
ISLAM... Biar jelas=))
wilmurian rhamadya: Nu ngajarna can nepi ka dinya...
Hihihihi

(|oo|) DeLTA 99 =-” : Asal ada riwayat shohih bukhori..
Umumnya lgsg diteruma berdasar doktrin “kl sudah
diriwayatkn oleh dua ulama hadist (as syaikhoni;
bukhori&muslim) langsung di sepakati” (ralat) maaf

(|oo|) DeLTA 99 =-” : Beuuh boro boroo mama....
Tapi hadist ini lumayan lah suatu saat buat mnguatkan
pnjlasan dr surat ar rahman itu tadi..heuhey

Dedi Misbah: Abu Abdullah Muhammad bin Ismail
bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju’fi alBukhari atau lebih dikenal Imam Bukhar.

(|oo|) DeLTA 99 =-” : ({}) =))

(Lahir 196 H/ 810 M - Wafat 256 H/ 870 M)

Drentaga ( Dicky Zainal ): Heuheuheu...masih nanya
keneh kitab naon...apanan ti awal oge tos disebutkeun
moal aya di kitab mana-mana eta mah.

(|oo|) DeLTA 99 =-” : Waah mkasih KDM sudah
diralat.. Berrti hampir dua abad stlah wafat rasul.. Dan
dia hidup pada masa Dinasti abbasiyah

(|oo|) DeLTA 99 =-” : Ehhh iya... Maaf mbap=))

Dedi Misbah: Imam Bukhari tepatnya lahir pada
tanggal 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M).

wilmurian rhamadya: Gambar Dibagikan
wilmurian rhamadya: Heuuuu

Dedi Misbah: =-o (Y)

(|oo|) DeLTA 99 =-” : Asal ada riwayat shohih bukhori..
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Dengan alibi bhwa hadist riwayat Umumnya lgsg diteruma brrdadar doktrin kl sudah
dri ibnu masuud ini merupakan tafsirul quran bilhadist diriwayatkn oleh dua ulama hadist (as syaikhoni;
untuk surat ar rahman 33...
bukhori&muslim) langsung di sepakati
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Klo dibuku pljaran PAI level
wilmurian rhamadya: Kakarek kakarata.
SMA KELAS XII... Surat ar rahman 33 masuk ke dalam
Drentaga ( Dicky Zainal ): Terus pertanyaan paling
kurikulum pmbljaran PAI trkait teknologi... Dan as
penting...kapan Bukhari itu lahir ? Heuheuheu...=))
sulthon sudah umum diartikan sbgai alat teknologi..
Tidak hnya sbtas kekuasan dalm arti hanya kekuasaan (|oo|) DeLTA 99 =-” : Kl ga salah 70 tahun stlah wafat
yg dimiliki penguasa...=-d
rasul mbap...=))

Drentaga ( Dicky Zainal ): Coba kalau mau jujur, kitab
yang sekarang tertulis dasarnya dari kitab mana ? Atau
kitab apa ? Terus kalau di usut lebih lanjut, bagaimana
soal kitab sebelumnya ? Caranya mereka seperti
Bukhari menelusuri hadits bagaimana ?
wilmurian rhamadya: Mbap, sy langsung nyari ke
teman2 dosen di UIN n LIPIA, di perpustakaan dua
institusi agama itu ge cenah teu aya....
wilmurian rhamadya: Susah dicari...
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Nah itu dia mbap..semua hnya
brdasar atas “katanya” dan “kesepakatan”
wilmurian rhamadya: Wedeeeew edaaaas. Pdhl dulu
keur kuliah mah pernah dibaca, (dibaca doang)... Isina
karek nyambung kadieu...

Tak lama setelah lahir, dia kehilangan penglihatannya.
Dedi Misbah: Sumber: https://id.m.wikipedia.org/wiki/
Imam_Bukhari
Drentaga ( Dicky Zainal ): Tah pan...terus bagaimana
Bukhari mengetahui mana hadits palsu dan asli nya ?
Berarti ada permainan ZTD disini yang membimbing
Bukhari untuk bisa membedakannya...
Drentaga ( Dicky Zainal ): Sedangkan itu ratusan tahun
kemudian baru disusur, setelah hadits banyak yang
dimusnahkan
Drentaga ( Dicky Zainal ): Mangga dibahas tah
Dedi Misbah: Hal ini nyambung dengan postingan
Mbap sebelumya (di atas):

Dedi Misbah: Copas:

“ Jangan dikira semua yang dibakar itu akan hilang.
Penelusur hadits juga tidak hanya menelusuri ceceran
“ Coba kalau mau jujur, kitab yang sekarang tertulis
dasarnya dari kitab mana ? Atau kitab apa ? Terus kalau catatan, tapi mereka mewawancara berbagai sumber
dan mereka menggunakan instingnya juga kemampuan
di usut lebih lanjut, bagaimana soal kitab sebelumnya
melihat secara batiniah.”
? Caranya mereka seperti Bukhari menelusuri hadits
bagaimana ?”
Halaman 19

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

Ada beberapa cara yang ditempuh Imam Bukhari:

Fachrul Abha Taru: Muhun Mbap

1. Mewawancara berbagai sumber,

zulfikar perdana: Hmmm.. Jd ke inget trust nobody
except ur self

2. Menggunakan instingny.
3. Kemampuan melihat secara batiniah.

zulfikar perdana: Hrs mempelajari diri sendiri dl

zulfikar perdana: Mungkin bukhori n muslim jg sdh
Dedi Misbah: Ke-3 hal ini dilakukan setelah menelusuri
mengetahui ztd ini n menelusuri kebenaran hadits n
ceceran catatan.
Quran di lauh mahfuz
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Awal berkmbangnya ilmu
Drentaga ( Dicky Zainal ): Dari satu Ibnu Mas’ud
penulusuran hadist itu memang atas kbijakan salh stu
saja, bisa ribuan riwayat yang hilang. Daya ingat Ibnu
kholifah dri dinasti abbasiyah..ad yg mngatakn adalh
Mas’ud juga sejajar dengan Ali, jadi dia yang paling
umar bin abdul.aziz...mgkin alasannya itu tafi sudah
valid info nya.
bnyak nya riwayat hadist palsu mngatasnamakan rasul
(dinasti abbasiyah masih ada keturunan degn salah
Drentaga ( Dicky Zainal ): Heuheuheu...mangga
satu paman Nabi).. Yang pernah dibaca, awal dibuatnya dibahas deui
aturan mnulusur hadist (ilmu mustholahul hadist) itu
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Nah kl dlm disiplin ilmu hadist
sekitar antara 100-130 H
sosok ibnu maauud mmenuhi syarat sngai periwayat tak
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Klo dri sisi keilmuan yg
trbntahkan krena Tisiqotnya...
disepakati scara lahiriah yang harus dikuasai penelusur
wilmurian rhamadya: Muhun mbap...
hadist itu mengenal betul seluk beluk pembawa/
penyampai hadist (sanad) nya.. Misal 1. Bagaimnakah (|oo|) DeLTA 99 =-” : Tpi (sanad) penyampai
sesudahnya ini yg mmpngaruhi sttus hadist dr ibnu
Karakternya. 2. TSIQOT(kekuatan mnghapal) atau
masuud... Bisa diktkn yg sbnrnya shohih justru jd dhoiif
tidak dll... Sebanyak mgkin mngmpulkam info ttg si
atau bhkan hasan...
pnyampai hadist.. Dll..
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Sisanya adalh kmmpuan olah
Bathiniah itu tadi..yg kita kenal.dgn ZTD sbgai insting
pnentu benar atau tidaknya sbuah riwayat..
Dedi Misbah: Terkait dengan adanya permainan ZTD
yang membimbing Imam Bukhari dalam penelusuran
hadits.
Apakah Imam Bukhari juga pernah menelusuri
kebenaran ayat2 Qur’an Mushaf Utsmani?
Fachrul Abha Taru: ALLU’LU WAL MARJAN seperti
nya kaitannya ada di pesantren tempat sy dulu.
Mau d cek dulu deh
Fachrul Abha Taru:*kitabnya bukan kaitannya.
Fachrul Abha Taru: Wrong typo
wilmurian rhamadya: Nama kitab na emng unik....
wilmurian rhamadya: Dlm jargon Islam kitab selalu
identik dng adab n keshohehan... Tp nama kitab ini
MUTIARA (dlm) KARANG
wilmurian rhamadya: WA na diartikeun bkn kata
sambung tp kata depan nu memposisikan realitas...
Drentaga ( Dicky Zainal ): Sakali deui...kitab itu
hanya satu contoh dari kitab yang banyak dihilangkan
riwayatnya dan dipalsukan juga riwayatnya. Antara
kitab yang lama dengan yang baru beuki rieut. Allu’lu
wal marjan itu hanya contoh satu kumpulan hadits
riwayat bukhari dan muslim. Jadi angger teu worthed.
wilmurian rhamadya: Muhun mbap.
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Drentaga ( Dicky Zainal ): Bukan hanya Mushaf yang
dicatat oleh Ibnu Mas’ud, tapi tiap kejadian pasti ada
catatannya. Kebanyakan ikut dibakar, yang selamat
dirahasiakan. Tapi tetep...bocoran mah angger wae
dararatang...heuheuheu
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Ckckckck... Kasihan pak Ibnu
masuud ini yah.... Luar biasa mmg musuh teh niatnya
untk mnghilangkan data... Dan itu sejak beliau masih
hidup juga mngalami hal yg sama yah mbap?
zulfikar perdana: Secara ibnu masud “aspri” rosul, selain
catatan kehidupan rosul, mungkin kehidupan ali yg dr
kecil ikut rosul jg mungkin ada di beliau
Syamsu RA: Ok Ibnu Mas’ud terpercaya (tsiqot) &
mumpuni. Yg jadi masalah bukan Ibnu Mas’ud atau
Ali bin Abi Thalibnya, yaitu proses berpindah tangan
hasil karya kumpulan Hadits setelah dibukukan kepada
generasi berikutnya & berikutnya sampai ada di tangan
org2 zaman saat ini, terlebih ketika melalui tangan2
yg berkuasa dlm kerajaan, sedangkan dunia kerajaan
(dunia kepentingan) ini menempel setelah Rosul,
begitu pula hasil karya kumpulan Hadits yg dibawa ke
Indonesia, tentunya menempel dgn kerajaan di timeline
saat itu.
Valid kah sesuai pembukuan yg lama apa tidak, itu
bahasa perbukuan.
Kalo lebih rinci, valid kah sesuai apa yg dicontohkan
rosul.
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Bila kalimat KD : “ Semua kitab, mau itu judulnya
apapun, tidak akan ada yang beres sejak umat dikuasai
oleh kerajaan”... repeat: SEMUA.
Artinya kitab yg ada skrg apalagi yg mass production,
muncul oleh penerbit trs dibukukan, apalagi setelah di
kroscek isinya maka “tuink-tuink”... poek.
Dan BTW. Tuk lebih meyakinkan diri sendiri, sesaat
yg lalu sy ngebut baca kitab “Tardjamah BULUGHUL
MARAM” Tjetakan kedua Tahun 1965 (maaf judul
nya ejaan lama, judulnya bukan bahasa alay kaya style
mang Agung ya..*Rotfl* #heureuy)... proses mencerna
otak sy saat ini, sy bandingkn sm dulu waktu kecil
aktif di DKM maka sy liat hasilnya beda, kesimpulan
stlh baca isinya adalah menyedihkn sekali.. sempat
terpikir membakar itu buku.. wajar pola pikir jd anjlok
menurun jg.
Syamsu RA: Lawan kita, Bhallamin, hidup dari
dulu kala, bisa dgn mudah mengintervensi melalui
teknik2nya.
Intinya di timeline (zaman) saat ini semua Dibutakan.
Bila hampir semua akses tuk menungkap kegelapan itu
tertutup.
Dan pilihan runutan BEKAL masing2 tuk membuka
tabir kebenaran salahsatunya yaitu berlatih atau RSTB,
tuk mengasah ZTD, maka ga ada pilihan lain... nurut
sm masukan2 dr org bersudut pandang yg lebih luas,
memposisikan diri & install ulang semua software
diotak & tubuh tuk jadi newbie/ pradasar/ rookie.. trs
ikuti urutan proses upgrade dirinya.
Masukan2 tsb bila dilakukan akan jd kebaikan masing2.
Syamsu RA: Opsi2 upgrade diri khas HI itu sudah ada
semenjak gabung dgn LSBD HI.
Dani Ramdhani: Stiker Dibagikan

9. Pluralisme, Tidak Ada
Shalawat, Atheist, Hadits
Palsu, Ritual Sholat
1. Kaum atheis di Arab Saudi saat ini
sudah berjumlah jutaan. Mereka
awalnya adalah penghafal dan pengkaji
Quran. Setelah mengetahui bahwa
ternyata Quran banyak versi dan
tafsir, mereka jadi atheist.
2. Jika ditelusuri seluruh agama
hingga ke akar-akarnya, maka semua
mengajarkan menyembah Tuhan yang sama
seperti yang disembah kaum Muslim.
3. Rasulullah tidak pernah bershalawat
ataupun mengajarkan shalawat.
4. Riwayat yang menceritakan Rasulullah
melakukan tawar-menawar jumlah
rakaat ritual shalat adalah palsu.

Sangat tidak mungkin Rasulullah
melakukannya.
5. Hadits teknik ritual sholat yang
dilakukan saat ini adalah tidak jelas
bahkan palsu. “Apakah ada petunjuk
pelaksanaan (juklak) dan petunjuk
teknik (teknis) sholat di dalam
Quran? Tidak ada kan.” Begitu Mbap
menjelaskan.
6. Yang dimaksud lalai dalam sholat di
Surat Al Ma’un adalah mereka yang
sekedar ritual.
7. Sholat sebenarnya adalah merasakan
Zat Tak Dikenal selama 24 jam lewat
kontemplasi dan aplikasi amal-amal
shaleh. Sholat itu koneksi dengan
Sang Rabb sehingga harus dilakukan
setiap saat.
8. Salah satu bentuk sholat adalah
menjalankan apapun dengan tanpa
beban. Bisnis tanpa harus
memperhitungkan untung berlipat-lipat
asalkan bermanfaat untuk umat adalah
sholat.
9. Mbap memiliki misi membongkar semua
hal yang disembunyikan dari umat,
termasuk tentang mushaf-mushaf.
Namun demikian, info mushaf harus
disebarkan di komunitas kecil dan
tertutup secara bertahap untuk
menghindari gegarnya pemahaman
masyarakat umum.
10. Hanya Rabb yang mengetahui manusia
yang tersesat dari jalan-Nya dan
siapa pula yang mendapat petunjukNya. Kita tidak perlu usil
dengan cara beragama orang lain,
yang penting mereka berperilaku
positif dan bermanfaat untuk kaum
sekelilingnya.
11. Info-info Mbap sangat mengusik
kepentingan para penceramah.
Penceramah senang mendoktrin umat
untuk memenuhi pundi-pundi uang
mereka.
12. Quran dari dimensi Al’A diterjemahkan
oleh Rasulullah ke dalam bahasa Arab
sesuai kecerdasan masyarakat saat
itu.

Hasil Nguping Obrolan Mbap dg Pak Umar
(Pasien Mbap berbusana ala Arbhinna), Rakul
Sabtu 22Agt 2015
1. Kaum atheis di Arab Saudi saat ini sudah berjumlah
jutaan. Mereka awalnya adalah penghafal dan pengkaji
Quran. Quran yang sebelumnya dipelajari ternyata
banyak versinya dan tafsirnya pun berbeda-beda. Hal
tersebut menjadikan mereka tidak percaya lagi dengan
Quran sebagai satu-satunya sumber kebenaran dari
Sang Pencipta yang bebas intervensi manusia. Belum
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lagi praktek hidup Keluarga Kerajaan Saudi yang jauh
dari tuntunan agama.

tidak sesuai dengan selera mereka atau keberadaan
mereka merugikan kepentingan kaum takfiri.

2. Tugas kita adalah membina kaum-kaum atheis itu
agar mengenal Islam yang sebenarnya dan menjadi
khalifah fil ardh.

12. Partai berkedok agama memanfaatkan isu dan
jargon-jargon agama sebagai magnet penarik animo
masyarakat sehingga masyarakat bisa dimanfaatkan
untuk kepentingan elit-elit partai. Begitu pula
3. Jika ditelusuri seluruh agama hingga ke akar-akarnya,
dengan ustadz dan kaum agamawan di kita, mereka
maka semua agama itu mengajarkan menyembah
memanfaatkan dalil-dalil agama yang sudah ditafsirkan
Tuhan yang sama seperti yang disembah kaum Muslim.
versi selera mereka untuk memenuhi kepentingan perut
4. Rasulullah tidak pernah bershalawat ataupun
dan ambisi pribadinya.
mengajarkan shalawat.
13. Info-info yang disebarluaskan Mbap sangat
5. Riwayat yang menceritakan Rasulullah melakukan
mengusik kepentingan para penceramah. Penceramah
tawar-menawar jumlah rakaat ritual shalat adalah palsu. senang mendoktrin umat sehingga mereka bisa
Rasulullah itu orang yang paling nurut dengan Sang
diarahkan untuk memenuhi pundi-pundi uang
Pencipta jadi sangat tidak mungkin melakukan tawar- penceramah.
menawar.
14. Quran dari dimensi Al’A diterjemahkan oleh
6. Hadits yang menjelaskan tentang teknik ritual
Rasulullah ke dalam bahasa Arab sesuai kecerdasan
sholat yang dilakukan seperti saat ini adalah tidak
masyarakat saat itu. Pemahaman tentang surga juga
jelas bahkan palsu. “Apakah ada petunjuk pelaksanaan diterjemahkan menjadi tempat yang indah, mengalir
(juklak) dan petunjuk teknik (teknis) sholat di dalam
sungai-sungai dan banyak bidadarinya. Karena
Quran? Tidak ada kan.” Begitu Mbap menjelaskan.
memahami surga seperti itu maka orang-orang Arab
berdatangan ke Puncak, Bogor. Sekarang pun orang7. Yang dimaksud lalai dalam sholat di dalam Quran
orang Arab sudah berdatangan ke Garut, karena disana
surat Al Ma’un adl mereka yang sekedar ritual
kondisinya hampir sama dengan Puncak. Garut sudah
(kalaupun itu ada) namun tidak mendirikan nilai dan
menjadi Jannah Baru bagi orang Arab.
filosofi sholat.
8. Sholat itu sebenarnya adalah merasakan Zat Tak
Dikenal selama 24 jam lewat kontemplasi dan aplikasi
amal-amal shaleh, jadi tidak bisa dilakukan hanya
sekedarnya saja, perlu waktu yang lama. Sholat itu
koneksi dengan Sang Rabb sehingga harus dilakukan
setiap saat.
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10. Mbap memiliki misi membongkar semua hal yang
disembunyikan dari umat, termasuk tentang mushafmushaf itu. Namun demikian, info tentang mushaf
harus disebarkan di komunitas kecil dan tertutup secara
bertahap untuk menghindari gegarnya pemahaman
masyarakat umum.

KDM:

KDZ.
THE LOST OF ANKH

Tas ini hampir selalu ada di setiap relief peninggalan
bangsa2 tertua di bumi yg telah mencapai puncak
9. Salah satu bentuk sholat adalah menjalankan apapun peradaban tertinggi...Babylonia, Sumerian & Mayan
dengan tanpa beban, bahkan melakukan bisnis tanpa
ANKH bukan tas biasa, tas berisi bakteri anti
harus memperhitungkan untung berlipat-lipat yang
KLAD, mythocondria cell yg mampu meng upgrade
penting bermanfaat untuk umat adalah sholat. Kita
kemampuan manusia menjadi >10%
kadang melakukan bisnis hanya dan akan dilakukan
Jack Napier:
jika keuntungannya sangat besar. Bisnis dengan
keuntungan kecil masih ragu dilakukan padahal hal
Aplikasi na kumaha kang Ded ? Bari nyekel tas eta lgsng
tersebut bermanfaat banyak untuk umat.
jd sakti kitu ?

11. Hanya Rabb yang mengetahui manusia yang tersesat
dari jalan-Nya dan siapa pula yang mendapat petunjukNya. Dengan kata lain, kita tidak perlu usil dengan cara
beragama orang lain, yang penting mereka berperilaku
positif dan bermanfaat untuk kaum sekelilingnya. Vonis
sesat yang sering disebarluaskan kaum takfiri adalah
karena “pihak yang dituduh sesat” menjalankan hidup

Halaman 22

Sigana diinjeksikeun kana jasad. Soalna pas Mbap
ngabahas Regenerator Room level 12 di LEMURIAN
Prapanca, saurna aya “cairan” anu diinjeksikeun.
Output Regenerator Room level 12 energi > 10%

WA PULITIK
[25/8 07:49] Jejep Jack Napier 2: Titus permadi itu naga
ke 1... naga ke 2 itu cuma tahu dia dipanggil Ah Soey...
Naga ke 3 itu salah satu donaturnya yysn budhavtzu
jie..Hasugianto... naga ke 4.. si Om liem... naga ke 5.. ga
tahu... naga ke 6 itu namanya si Ah Soei Teng
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[25/8 07:49] Jejep Jack Napier 2: Naga ke 7 dan 8 gak
tahu

Pas liat mereka, obrolan/komentar apa dari All 4 one
(kita 👆,  bukan  grup  boyband  jadul 😁)  ?

[25/8 07:50] Jejep Jack Napier 2: Naga ke 9.. tewe

[25/8 10:12] Kang Yoli Aulia Pradipta PU: KD

[25/8 08:48] Kang Setiabudi: TW nggak masuk di 9
naga.

[25/8 10:12] Kang Yoli Aulia Pradipta PU: Kita cuek saja

Cuma pesuruhnya 9 naga.
Liem Sioe Liong itu Naga ke-9.
Naga ke-1 (Titus Sumadi) bos judi terbesar di Asia.
Dulu dia yang bandarin Porkas sampai SDSB.
Bisnis legalnya dia yang dikenal sekarang terkait sektor
telekomunikasi.
Dari mulai Gedung Cyber sampai Protelindo
(kontraktor menara BTS)
[25/8 08:49] Kang Setiabudi: Pentolan-pentolan PKS
kalau Jumat sore nongkrongnya di kantornya Titus di
Pejaten
[25/8 08:52] Kang Setiabudi: Kantornya Titus punya
gudang arsenal lengkap seukuran 1 batalyon.
Sehalaman sama kantor polisi.
Biasanya yang ngerjain kerjaan-kerjaan kotornya Titus
itu polisi-polisi yang dia bayar

[25/8 10:12] Syamsu PP Hi: (sesuai dugaan 😜)
[25/8 10:13] Kang Yoli Aulia Pradipta PU: Tp mrk
ngobrolna serius.
[25/8 10:14] Syamsu PP Hi: Mereka ini siapa aja? Si no 1
& the genk?
[25/8 10:15] Kang Yoli Aulia Pradipta PU: Lengkap
sptnya. 1 roundtable pinuh

From Group: LSBD Hikmatul Iman I
Messages
---------** Aug 24 Mon 09:27**
(|oo|) DeLTA 99 =-” : ({}) =))
** Aug 24 Mon 09:28**
Drentaga ( Dicky Zainal ): Heuheuheu...masih nanya
keneh kitab naon...apanan ti awal oge tos disebutkeun
moal aya di kitab mana-mana eta mah.

[25/8 09:02] Kang Setiabudi: Kalau ketemu Titus mah
** Aug 24 Mon 09:29**
nggak ada tampang bajingan atau bos mafia sama sekali
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Ehhh iya... Maaf mbap=))
[25/8 09:03] Kang Setiabudi: Murah senyum, sopan,
** Aug 24 Mon 09:31**
sederhana dan suaranya halus.

Yg hapal pd wkt itu KD.

Drentaga ( Dicky Zainal ): Coba kalau mau jujur, kitab
yang sekarang tertulis dasarnya dari kitab mana ? Atau
kitab apa ? Terus kalau di usut lebih lanjut, bagaimana
soal kitab sebelumnya ? Caranya mereka seperti
Bukhari menelusuri hadits bagaimana ?

Kita: sy, kd, kg, bg iwan.

** Aug 24 Mon 09:31**

[25/8 10:00] Syamsu PP Hi: Waah, kumaha cerita
lengkap na kang Yol? Adakah momen ketemu dimulai
salam cipika-cipiki gak? 😆😜  #heureuy

wilmurian rhamadya: Mbap, sy langsung nyari ke
teman2 dosen di UIN n LIPIA, di perpustakaan dua
institusi agama itu ge cenah teu aya....

[25/8 10:01] Kang Yoli Aulia Pradipta PU: Ketemu gk
sengaja.

** Aug 24 Mon 09:31**

Nggak kasar & arogan seperti TW
[25/8 09:58] Kang Yoli Aulia Pradipta PU: Kita pernah
kok ketemu dng mereka. di resto Gandy menteng.

[25/8 10:02] Kang Yoli Aulia Pradipta PU: Mrk sdng
kongkow, kita mau nyari tempat buat briefing
[25/8 10:03] Syamsu PP Hi: Yg pas 2014 tea? Before
election apa after?
[25/8 10:07] Kang Yoli Aulia Pradipta PU: B4
[25/8 10:07] Kang Yoli Aulia Pradipta PU: Hbs dr
rumah cokro
[25/8 10:10] Syamsu PP Hi: Yg awal mengenali wajah
mereka siapa?

wilmurian rhamadya: Susah dicari...
** Aug 24 Mon 09:32**
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Nah itu dia mbap..semua hnya
brdasar atas “katanya” dan “kesepakatan”
** Aug 24 Mon 09:32**
wilmurian rhamadya: Wedeeeew edaaaas. Pdhl dulu
keur kuliah mah pernah dibaca, (dibaca doang)... Isina
karek nyambung kadieu...
** Aug 24 Mon 09:34**
Dedi Misbah: Copas:
Halaman 23

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

“ Coba kalau mau jujur, kitab yang sekarang tertulis
dasarnya dari kitab mana ? Atau kitab apa ? Terus kalau
di usut lebih lanjut, bagaimana soal kitab sebelumnya
? Caranya mereka seperti Bukhari menelusuri hadits
bagaimana ?”

** Aug 24 Mon 09:42**

Mangga dibahas Kang Wil, Kang Agung & Kang
Fachrul yang pernah belajar ilmu ttg tela’ah hadits.

Drentaga ( Dicky Zainal ): Tah pan...terus bagaimana
Bukhari mengetahui mana hadits palsu dan asli nya ?
Berarti ada permainan ZTD disini yang membimbing
Bukhari untuk bisa membedakannya...

** Aug 24 Mon 09:35**
wilmurian rhamadya: Heuuuu
** Aug 24 Mon 09:35**

Dedi Misbah: Sumber: https://id.m.wikipedia.org/wiki/
Imam_Bukhari
** Aug 24 Mon 09:44**

** Aug 24 Mon 09:44**

wilmurian rhamadya: Kakarek kaaratak di kamari
buku...

Drentaga ( Dicky Zainal ): Sedangkan itu ratusan tahun
kemudian baru disusur, setelah hadits banyak yang
dimusnahkan

** Aug 24 Mon 09:35**

** Aug 24 Mon 09:45**

Dedi Misbah: =-o (Y)

Drentaga ( Dicky Zainal ): Mangga dibahas tah

** Aug 24 Mon 09:35**

** Aug 24 Mon 09:48**

(|oo|) DeLTA 99 =-” : Asal ada riwayat shohih bukhori.. Dedi Misbah: Hal ini nyambung dengan postingan
Mbap sebelumya (di atas):
Umumnya lgsg diteruma brrdadar doktrin kl sudah
diriwayatkn oleh dua ulama hadist (as syaikhoni;
“ Jangan dikira semua yang dibakar itu akan hilang.
bukhori&muslim) langsung di sepakati
Penelusur hadits juga tidak hanya menelusuri ceceran
catatan, tapi mereka mewawancara berbagai sumber
** Aug 24 Mon 09:35**
dan mereka menggunakan instingnya juga kemampuan
wilmurian rhamadya: Kakarek kakarata.
melihat secara batiniah.”
** Aug 24 Mon 09:36**
Ada beberapa cara yang ditempuh Imam Bukhari:
Drentaga ( Dicky Zainal ): Terus pertanyaan paling
1. Mewawancara berbagai sumber,
penting...kapan Bukhari itu lahir ? Heuheuheu...=))
2. Menggunakan instingny.
** Aug 24 Mon 09:37**
3. Kemampuan melihat secara batiniah.
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Kl ga salah 70 tahun stlah wafat
** Aug 24 Mon 09:49**
rasul mbap...=))
** Aug 24 Mon 09:38**

Dedi Misbah: Ke-3 hal ini dilakukan setelah menelusuri
ceceran catatan.

(|oo|) DeLTA 99 =-” : Asal ada riwayat shohih bukhori..
** Aug 24 Mon 09:51**
Umumnya lgsg diteruma berdasar doktrin “kl sudah
diriwayatkn oleh dua ulama hadist (as syaikhoni;
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Awal berkmbangnya ilmu
bukhori&muslim) langsung di sepakati” (ralat) maaf
penulusuran hadist itu memang atas kbijakan salh stu
kholifah dri dinasti abbasiyah..ad yg mngatakn adalh
** Aug 24 Mon 09:38**
umar bin abdul.aziz...mgkin alasannya itu tafi sudah
Dedi Misbah: Abu Abdullah Muhammad bin Ismail
bnyak nya riwayat hadist palsu mngatasnamakan rasul
bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju’fi al(dinasti abbasiyah masih ada keturunan degn salah
Bukhari atau lebih dikenal Imam Bukhar.
satu paman Nabi).. Yang pernah dibaca, awal dibuatnya
(Lahir 196 H/ 810 M - Wafat 256 H/ 870 M)
aturan mnulusur hadist (ilmu mustholahul hadist) itu
sekitar antara 100-130 H
** Aug 24 Mon 09:39**
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Waah mkasih KDM sudah
diralat.. Berrti hampir dua abad stlah wafat rasul.. Dan
dia hidup pada masa Dinasti abbasiyah
** Aug 24 Mon 09:40**
Dedi Misbah: Imam Bukhari tepatnya lahir pada
tanggal 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M).
Tak lama setelah lahir, dia kehilangan penglihatannya.
Halaman 24

** Aug 24 Mon 09:56**
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Klo dri sisi keilmuan yg
disepakati scara lahiriah yang harus dikuasai penelusur
hadist itu mengenal betul seluk beluk pembawa/
penyampai hadist (sanad) nya.. Misal 1. Bagaimnakah
Karakternya. 2. TSIQOT(kekuatan mnghapal) atau
tidak dll... Sebanyak mgkin mngmpulkam info ttg si
pnyampai hadist.. Dll..
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** Aug 24 Mon 09:59**
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Sisanya adalh kmmpuan olah
Bathiniah itu tadi..yg kita kenal.dgn ZTD sbgai insting
pnentu benar atau tidaknya sbuah riwayat..
** Aug 24 Mon 10:09**
Dedi Misbah: Terkait dengan adanya permainan ZTD
yang membimbing Imam Bukhari dalam penelusuran
hadits.
Apakah Imam Bukhari juga pernah menelusuri
kebenaran ayat2 Qur’an Mushaf Utsmani?
** Aug 24 Mon 10:24**
Fachrul Abha Taru: ALLU’LU WAL MARJAN seperti
nya kaitannya ada di pesantren tempat sy dulu.
Mau d cek dulu deh
** Aug 24 Mon 10:24**
Fachrul Abha Taru:*kitabnya bukan kaitannya.
** Aug 24 Mon 10:25**
Fachrul Abha Taru: Wrong typo
** Aug 24 Mon 10:29**
wilmurian rhamadya: Nama kitab na emng unik....
** Aug 24 Mon 10:30**
wilmurian rhamadya: Dlm jargon Islam kitab selalu
identik dng adab n keshohehan... Tp nama kitab ini
MUTIARA (dlm) KARANG
** Aug 24 Mon 10:31**
wilmurian rhamadya: WA na diartikeun bkn kata
sambung tp kata depan nu memposisikan realitas...
** Aug 24 Mon 10:32**
Drentaga ( Dicky Zainal ): Sakali deui...kitab itu
hanya satu contoh dari kitab yang banyak dihilangkan
riwayatnya dan dipalsukan juga riwayatnya. Antara
kitab yang lama dengan yang baru beuki rieut. Allu’lu
wal marjan itu hanya contoh satu kumpulan hadits
riwayat bukhari dan muslim. Jadi angger teu worthed.

zulfikar perdana: Mungkin bukhori n muslim jg sdh
mengetahui ztd ini n menelusuri kebenaran hadits n
Quran di lauh mahfuz
** Aug 24 Mon 11:06**
Drentaga ( Dicky Zainal ): Dari satu Ibnu Mas’ud
saja, bisa ribuan riwayat yang hilang. Daya ingat Ibnu
Mas’ud juga sejajar dengan Ali, jadi dia yang paling
valid info nya.
** Aug 24 Mon 11:19**
Drentaga ( Dicky Zainal ): Heuheuheu...mangga
dibahas deui
** Aug 24 Mon 11:24**
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Nah kl dlm disiplin ilmu hadist
sosok ibnu maauud mmenuhi syarat sngai periwayat tak
trbntahkan krena Tisiqotnya...
** Aug 24 Mon 11:24**
wilmurian rhamadya: Muhun mbap...
** Aug 24 Mon 11:25**
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Tpi (sanad) penyampai
sesudahnya ini yg mmpngaruhi sttus hadist dr ibnu
masuud... Bisa diktkn yg sbnrnya shohih justru jd dhoiif
atau bhkan hasan...
** Aug 24 Mon 11:44**
Drentaga ( Dicky Zainal ): Bukan hanya Mushaf yang
dicatat oleh Ibnu Mas’ud, tapi tiap kejadian pasti ada
catatannya. Kebanyakan ikut dibakar, yang selamat
dirahasiakan. Tapi tetep...bocoran mah angger wae
dararatang...heuheuheu
** Aug 24 Mon 11:47**
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Ckckckck... Kasihan pak Ibnu
masuud ini yah.... Luar biasa mmg musuh teh niatnya
untk mnghilangkan data... Dan itu sejak beliau masih
hidup juga mngalami hal yg sama yah mbap?
** Aug 24 Mon 12:18**

** Aug 24 Mon 10:36**

zulfikar perdana: Secara ibnu masud “aspri” rosul, selain
catatan kehidupan rosul, mungkin kehidupan ali yg dr
kecil ikut rosul jg mungkin ada di beliau

wilmurian rhamadya: Muhun mbap.

** Aug 24 Mon 12:22**

** Aug 24 Mon 10:40**

Syamsu RA: Ok Ibnu Mas’ud terpercaya (tsiqot) &
mumpuni. Yg jadi masalah bukan Ibnu Mas’ud atau
Ali bin Abi Thalibnya, yaitu proses berpindah tangan
hasil karya kumpulan Hadits setelah dibukukan kepada
generasi berikutnya & berikutnya sampai ada di tangan
org2 zaman saat ini, terlebih ketika melalui tangan2
yg berkuasa dlm kerajaan, sedangkan dunia kerajaan
(dunia kepentingan) ini menempel setelah Rosul,
begitu pula hasil karya kumpulan Hadits yg dibawa ke
Indonesia, tentunya menempel dgn kerajaan di timeline
saat itu.

Fachrul Abha Taru: Muhun Mbap
** Aug 24 Mon 10:43**
zulfikar perdana: Hmmm.. Jd ke inget trust nobody
except ur self
** Aug 24 Mon 10:44**
zulfikar perdana: Hrs mempelajari diri sendiri dl
** Aug 24 Mon 10:47**

Halaman 25

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

Valid kah sesuai pembukuan yg lama apa tidak, itu
bahasa perbukuan.
Kalo lebih rinci, valid kah sesuai apa yg dicontohkan
rosul.
Bila kalimat KD : “ Semua kitab, mau itu judulnya
apapun, tidak akan ada yang beres sejak umat dikuasai
oleh kerajaan”... repeat: SEMUA.
Artinya kitab yg ada skrg apalagi yg mass production,
muncul oleh penerbit trs dibukukan, apalagi setelah di
kroscek isinya maka “tuink-tuink”... poek.

Setiabudi | epharmacy.co.id: Bahkan latihan
“merasakan” ZTD levelnya di atas latihan akselerasi TD
maupun kepekaan TM.
** Aug 25 Tue 11:46**
Setiabudi | epharmacy.co.id: Level kesulitan maupun
hasil
** Aug 25 Tue 11:48**
wilmurian rhamadya: Hmmmm
** Aug 25 Tue 11:49**

Dan BTW. Tuk lebih meyakinkan diri sendiri, sesaat
yg lalu sy ngebut baca kitab “Tardjamah BULUGHUL
MARAM” Tjetakan kedua Tahun 1965 (maaf judul
nya ejaan lama, judulnya bukan bahasa alay kaya style
mang Agung ya..*Rotfl* #heureuy)... proses mencerna
otak sy saat ini, sy bandingkn sm dulu waktu kecil
aktif di DKM maka sy liat hasilnya beda, kesimpulan
stlh baca isinya adalah menyedihkn sekali.. sempat
terpikir membakar itu buku.. wajar pola pikir jd anjlok
menurun jg.

Setiabudi | epharmacy.co.id: Saya baru sedikit paham
kenapa jaman pra dasar dulu Mbap menegaskan kalau
Tenaga Batin itu ras energy yang berbeda dengan
Tenaga Gaib (dulu namanya masih ini sebelum
diupdate jadi Tenaga Metafisik)

** Aug 24 Mon 12:23**

** Aug 25 Tue 12:43**

Syamsu RA: Lawan kita, Bhallamin, hidup dari
dulu kala, bisa dgn mudah mengintervensi melalui
teknik2nya.

Syamsu RA: Yg jelas & jd persoalan, semua materi2 itu
akan lebih efektif bila dilakukan BAIK & BENAR.. ini
jelas jd pe-er utama sy pribadi

Intinya di timeline (zaman) saat ini semua Dibutakan.

** Aug 25 Tue 12:45**

Bila hampir semua akses tuk menungkap kegelapan itu
tertutup.

wilmurian rhamadya: Berkaca ke Imam Bukhori
yg melakukan proses validasi hadits ternyata
menggunakan koneksi dlm memahami ZAT TAK
DIKENAL dulu

Dan pilihan runutan BEKAL masing2 tuk membuka
tabir kebenaran salahsatunya yaitu berlatih atau RSTB,
tuk mengasah ZTD, maka ga ada pilihan lain... nurut
sm masukan2 dr org bersudut pandang yg lebih luas,
memposisikan diri & install ulang semua software
diotak & tubuh tuk jadi newbie/ pradasar/ rookie.. trs
ikuti urutan proses upgrade dirinya.

** Aug 25 Tue 12:20**
Setiabudi | epharmacy.co.id: Yang jelas sih untuk
mengakses ZTD bisa dari level akselerasi mythocondria
2,5%

** Aug 25 Tue 12:47**
wilmurian rhamadya: Kapasitas n kemampuan tenaga
dalam jd bkn jaminan bisa merasakan ZAT TAK
DIKENAL. Posisinya sama seperti Amygdala, tdk
terpengaruh oleh kapasitas tenaga dalam.

Masukan2 tsb bila dilakukan akan jd kebaikan masing2. ** Aug 25 Tue 13:24**
** Aug 24 Mon 12:36**
Syamsu RA: Opsi2 upgrade diri khas HI itu sudah ada
semenjak gabung dgn LSBD HI.
** Aug 24 Mon 22:36**
Dani Ramdhani: Stiker Dibagikan
www.bbm.com/update

Syamsu RA: Ini kalimat KD, yg sy tangkap disederhakan
& dipermudah, disertai nuansa khas penekanan (karna
mgkn kita na teu ngartos & meminta jawaban yg maksa
sesuai keinginan):
“Kalau malas berlatih lakukan RSTB kalau malas RSTB
tidak akan merasakan ZTD. Ganti singkatan RSTB nya
menjadi Republik Syarikat Tukang Bajigur.”

Sy terjemahkan dengan bantuan petik “koma”, mungkin
akan lbh downgrade lagi (CMIWW): “Kalau malas
Setiabudi | epharmacy.co.id: Kalau info terakhir dari
berlatih, lakukan RSTB, kalau malas RSTB, tidak akan
Mbap kemarin sih yang saya pahami bahwa ZTD nggak
merasakan ZTD”
terkait dengan akselerasi mythocondria
Kalau sy perhatikan TEKNIK merasakan ZTD itu
** Aug 25 Tue 11:45**
sudah familiar dari dulu, setuju dgn yg diutarakan kang
Asep (tinggal scroll ke atas), yupz setuju barangnya
sy yakini lebih mendalam. Tp tekniknya sdh dikenal
** Aug 25 Tue 11:44**

Halaman 26
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sejak lama... ibarat rel kereta ada 2 jenis bantalan besi
berbeda tp dalam one way.

UTAMMIMA MAKARIMAL AKHLAQ itu agar terjadi
keseimbangan spiritual n ritual.

Ttg pengendalian Amigdala mah dalam hal
PENEMPAAN apapun klo tdk terkendali akan jauh dr
efektif, mau itu berlatih, melakukan RSTB, bekerja, dll...
pengendalian Amigdala ini masuk ke ruang lingkup
BAIK & BENAR... da Amigdala mah akan selalu perlu
di manage, barangnya selalu dibawa2 & ON terus sih...

** Aug 25 Tue 20:20**
￼ rudi satria anggara: Stiker Dibagikan
www.bbm.com/update
** Aug 25 Tue 20:31**

wilmurian rhamadya: http://www.dakwatuna.
Dlm hal apapun setuju kalo baiknya dilakukan BAIK & com/2015/08/25/73682/ulil-90-persen-alquran-ituBENAR, ya contohnya dlm keseharian melakukan ritual pendapat-para-pengarang/#axzz3jpTxR72m
(baik yg RSTB atau RSDB) dilakukan berulang2.. apa
** Aug 25 Tue 20:31**
menjamin merasakan ZTD gitu.
Trs.. dlm hal berlatih, melakukan angin 1 walopun 1000 wilmurian rhamadya: Punten OOT

kali putaran ato lebih, apa dgn memperbanyak quantity ** Aug 25 Tue 20:32**
otomatis hawa tersalur Tanpa Sisa begitu saja sesuai yg
wilmurian rhamadya: =-.
diingikan, trs apa Klad menipis begitu saja.
** Aug 25 Tue 20:33**
Keywordnya ada benang merah: Mengenali diri...
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): ada bukti2nya gak
** Aug 25 Tue 13:33**
yaah knp Ulil bilang bgitu k’Wil ?
wilmurian rhamadya: Iya seh, tp hrs termanifes 24
** Aug 25 Tue 20:34**
jam...
wilmurian rhamadya: Itu baca dulu...
** Aug 25 Tue 13:37**
** Aug 25 Tue 20:36**
wilmurian rhamadya: Jd kl medirikan SHOLAT
wilmurian rhamadya: Mereka lewat pencarian pustaka
tersebut akan efektif membangun KESADARAN bila
akademis ya
dilakukan 24 jam. Artinya sikap n perilaku menjadi
ekspresi out put dari baik n benar nya dlm melakukan
** Aug 25 Tue 20:37**
SHOLAT tanpa bacaan. Begitu jg sikap n perilaku feed
wilmurian rhamadya: Krn dulu belajar bahasa Arab
back membangun efektifitas ketika merasakan ZAT
di LIPIA kebetulan dapet buku 2 yg ekstra BA’DAL
TAK DIKENAL.
HADDASTAH alias posnodernisme....
** Aug 25 Tue 14:31**
** Aug 25 Tue 20:38**
Setiabudi | epharmacy.co.id: Sebetulnya sih latihan TD
yang benar mah pasti berdampak ke sikap dan perilaku. wilmurian rhamadya: Lewat penelusuran buku n kitab
itu mengatakan bhw Qur’an memng karangan. Atau
Karena latihan TD sendiri kan Olah Rasa.
dibilang produk historis
Bukan Olah Raga.
** Aug 25 Tue 20:40**
** Aug 25 Tue 19:45**
wilmurian rhamadya: Uniknya pemikir2 ba’dal
haddatsah arb seperti abd al jbiri, arkoun, fetima
hnurbayanti-18948: Tapi, kita mudah merasa latihan
mernissi, sami adham desbe ini menggunakan referensi
kita sdh benar. Makanya dulu saya bilang, hidup
tanpa ego yg bisa dijadikan parameter. Ketika masing- TAN MALAKA
masing dari kita sdh mencapai itu, lebih kondusif utk
** Aug 25 Tue 20:42**
berkolaborasi, bukan berkompetisi. Khusnudzon,
bukan suudzon. Klarifikasi/tabayun, bukan berasumsi wilmurian rhamadya: Mrk menyimpulkan memng
Qur’an itu karangan...
dan menghakimi.
** Aug 25 Tue 19:56**

** Aug 25 Tue 20:42**

J￼

wilmurian rhamadya: Kl Kang hadi mau tau, telusuri
bacaan2 kitb mereka, pasti ktm celahnya knp mrk
bilang Qur’an paslu...

han￼

be42ner ￼

: (y)

** Aug 25 Tue 20:01**
wilmurian rhamadya: Intina mah SHOLAT tanpa
bacaan dng merasakan ZTD tdk bs dibuktikan dng
teori atau konsep, tp akan terbukti dlm bersikap
n berperilaku. Makana nabi mengutamakan

** Aug 25 Tue 20:43**
wilmurian rhamadya: Hehehehe
** Aug 25 Tue 20:45**
Halaman 27
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Setiabudi | epharmacy.co.id: Tulisan-tulisannya Tan
Malaka juga banyak yang dihilangkan
wilmurian rhamadya: Iya ku oknum.... Nu membekas
cuma MADILOG

dosen2nya. Yg mengelola Van Vollenhoven Institute.
Cuma belum ngobrol lebih jauh soal ruangan itu krn
kenalnya sama yg bergerak di bidang hukum aja.
Penasaran, tp kalau disuruh sekolah lagi males hehe.
Mungkin ada hiers yg punya akses kesana, bisa ngintip2
sebentar.

** Aug 25 Tue 20:48**

** Aug 26 Wed 13:52**

wilmurian rhamadya: Bener, pdhl banyak tulisan2 dia
di journal di Leiden, Soviet, n china

Fachrul Abha Taru: Kalau teh herni males kuliahnya,
gpp teh, ntar sy yg kuliah, uangnya dari teh herni. =-d

** Aug 25 Tue 20:48**

** Aug 26 Wed 16:07**

** Aug 25 Tue 20:47**

Setiabudi | epharmacy.co.id: Yang tersisa tinggal
Madilog kalau disini.
Malahan banyak tersebar di Eropa, terutama Belanda.
Menurut Buya Hamka, Tan Malaka banyak menghafal
catatan-catatan Ibn Mas’ud.
Tapi di negara kita malah difitnah sebagai tokoh
komunis
** Aug 25 Tue 20:49**

10. Akmal #IndonesiaTanpaJIL
dan PKS
1. Akmal anggota HI di Bogor.
2. Setiabudi: Akmal tidak jadi apaapa di PKS, hanya dimanfaatkan
untuk mengambil suara dari gerakan
#IndonesiaTanpaJIL.
3. PKS akan ditinggalkan dan rakyat
beralih Dicky dan muridnya.

Drentaga ( Dicky Zainal ): Pas muka blog anu diluhur,
wilmurian rhamadya: Sampe tokoh revolusi che
Guevara pas ditemukan ruangannya penuh dng Tulisan naha eta mah biografi Jonru, ngan sa-eutik ngabahas
pendapat ulil na mah.
n buku Tan Malaka....
** Aug 25 Tue 20:56**

** Aug 26 Wed 16:12**

Setiabudi | epharmacy.co.id: Yang ironis, Hasan alBanna banyak diinspirasi oleh pemikirannya Tan
Malaka waktu menyusun pondasi Ikhwanul Muslimin.

Jon “Watchmen” Manhattan: Khan JONRU.teh anggota
anti JIL mba.

Menurut almarhum Ustadz Abdullah, Hasan al-Banna
pernah menelusuri manuskrip-manuskrip kuno Islam
sampai ke Indonesia.

Jon “Watchmen” Manhattan: Tapi nada intonasi na.rada
kawas Hate.

Karena banyak sekali manuskrip yang dibawa ke
Nusantara sejak awal dakwah HAMMADZ.
Tapi saya sekarang malah curiga kalau manuskripmanuskrip itu bukan dibawa kesini.
Tapi memang asal manuskripnya dari sini.

** Aug 26 Wed 16:12**

** Aug 26 Wed 16:36**
Setiabudi | epharmacy.co.id: Dakwatuna mah dikelola
sama fanboy PKS
** Aug 26 Wed 16:36**
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): hihihi untung ann
blm buka =-.

Nah, kalau begitu yang disebut kelompok Sahabat yang
** Aug 26 Wed 16:38**
dimaksud dari hadits dari Mbap di atas itu siapa?
Jangan-jangan Sahabat yang Ashobiqunal Awwalun itu
adanya di sini

Setiabudi | epharmacy.co.id: Kenal Jonru di Komunitas
TDA (Tangan Di Atas).

** Aug 25 Tue 21:19**

Rada frustrasi karena nggak terlalu laku jualan sekolah
menulis online nya.

wilmurian rhamadya: Bisa jd, kos ARKHYTIREMA
nanya tea? Ups....&#%+($;”-$(

Termasuk di TDA sendiri

** Aug 26 Wed 06:10**

** Aug 26 Wed 16:38**

Syamsu RA: @ teh Herni: sependapat & setuju! =e.

Hadi Prasetyo (WA 081802069293): alhmdulillah=-.

** Aug 26 Wed 13:43**

** Aug 26 Wed 16:43**

hnurbayanti-18948: Di bawah univ leiden di Belanda,
ada ruangan tempat menyimpan artefak, naskah
dlsb. Jauh di dalam tanah. Aksesnya terbatas, tp bisa
dimasuki kalau belajar disana dan kenal dengan

Jon “Watchmen” Manhattan: O gitu toh Kang Bud .

Halaman 28

** Aug 26 Wed 16:45**
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Setiabudi | epharmacy.co.id: Mulai rada populer sejak
jadi fanboy PKS di twitter
** Aug 26 Wed 16:47**
Setiabudi | epharmacy.co.id: Barengan Hafidz Arry.

mengenalkan HI ke orang2 pekaes, atau mau
mengenalkan ttng KESADARAN... Mdh2an wae atuh
doi bisa gerak...
** Aug 26 Wed 18:40**

￼ rudi satria anggara: Kumaha atuh k wil..di internal hi
Padahal istrinya Hafidz Arry teh anggota HI di SMAN 3
bogor k akmal mrnjaga jarak...=-)
Bandung angkatannya Suraji
** Aug 26 Wed 18:41**
** Aug 26 Wed 16:52**
￼ rudi satria anggara: Keluar dari group bbm hi
ABHA Ibay (Indra Bayu): Saha nya, Kang Bud...?
bogor*Pensive*
** Aug 26 Wed 16:53**
** Aug 26 Wed 18:42**
Setiabudi | epharmacy.co.id: Iin Churin’in
￼ rudi satria anggara: Ingat teu k wil ?
** Aug 26 Wed 16:59**
** Aug 26 Wed 18:42**
Setiabudi | epharmacy.co.id: Karunya banyak fanboy
wilmurian rhamadya: Hehehehe
PKS yang cuma dimanfaatin sama penguruspengurusnya.
** Aug 26 Wed 19:00**
Termasuk Akmal anggota HI di Bogor

Amir Santoso ‘Asan’: Menyimak

** Aug 26 Wed 17:01**

** Aug 26 Wed 19:00**

wilmurian rhamadya: Iya mbap, terjebak judul... Hihihi wilmurian rhamadya: Emut Kang rud....
** Aug 26 Wed 17:03**

** Aug 26 Wed 19:02**

Drentaga ( Dicky Zainal ): Apanan Jonru oge dibantuan Bintang Ayahnya Aphrendirva Levnamphaira: tos di
ku Akmal. Ngan nya kitu tea.
brain wash ku sistem :.
** Aug 26 Wed 18:27**

** Aug 26 Wed 19:07**

Hadi Prasetyo (WA 081802069293): haadeeuh=^.

Amir Santoso ‘Asan’: Perahu hanyalah alat atau
kendaraan untuk mencapai tujuan, setelah tujuan
tercapai perahu di tinggalkan.

** Aug 26 Wed 18:30**

wilmurian rhamadya: Akmal sdh kadung masuk politik
** Aug 26 Wed 20:46**
pekaes
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Seleksi alam
** Aug 26 Wed 18:32**
** Aug 26 Wed 23:06**
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): Y_.
Drentaga ( Dicky Zainal ): Keun wae lah...anu penting
** Aug 26 Wed 18:34**
mah engke rakyat ngadukung urang. PKS anu bakal
Setiabudi | epharmacy.co.id: Urusannya sama dapur
ditinggalkeun ku rakyat.
mah susah.
** Aug 26 Wed 23:15**
Padahal di PKS juga nggak jadi apa-apa.
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Sudah lmayan mningkat.mmg
Cuma dimanfaatkan buat menggalang massa via ITJ
mbap bbrp pngikutnya yg sadar dan akhirnya ningglin
partai itu...trutama dr klngan permpuan heuheu
** Aug 26 Wed 18:35**
Jon “Watchmen” Manhattan: Yoi... setuju mas Bu.

** Aug 26 Wed 23:23**

** Aug 26 Wed 18:35**

Drentaga ( Dicky Zainal ): Bagus...teruskan
perjuangan...heuheu

￼ rudi satria anggara: K akmal mah ayeuna road to
show wae...
** Aug 26 Wed 18:36**
Jon “Watchmen” Manhattan: Klo mau jd “apa apa” ya
kudu mawa “mahar” klo di parta.

** Aug 26 Wed 23:27**
￼ rudi satria anggara: Oot..ekstra keras ngurus para
jungkis =-)
** Aug 27 Thu 09:00**

** Aug 26 Wed 18:39**

Drentaga ( Dicky Zainal ): Bagus...

wilmurian rhamadya: Tp blm ada langkah ttng
perspektif KESADARAN. wkt dulu infonya mau

** Aug 27 Thu 09:05**

Halaman 29
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Drentaga ( Dicky Zainal ): Tah ieu yeuh anu penting
pisan. Llimbah dijual liar. Limbah Yang Jadi Barang
Mahal | MAJALAH TAMBANG ONLINE
http://www.tambang.co.id/limbah-yang-jadi-barangmahal-1292/
** Aug 27 Thu 09:06**
Drentaga ( Dicky Zainal ): Cobi di uudag ggeura ka
Bangka. Kamari laporan ti Dodi mah, eta sekian matrix
ton monezite raib
** Aug 27 Thu 09:10**

zulfikar perdana: Stiker Dibagikan
www.bbm.com/update

11. Berita Kepalsuan Qur’an
1. Setiabudi: Kalau di Kristen ada
Vatican, di Islam ada Arab Saudi.
2. Dua-duanya sudah diobrak-abrik sama
BHALLAMIN secara terstruktur dan
nilai

** Aug 29 Sat 15:35**

(|oo|) DeLTA 99 =-” : Ini jg bagus nih buqt dibaca..
wilmurian rhamadya: Aru ketahuan thn 2014 ya mbap, Penelitinya udah murtad tapi=))http://www.
itu sdh lama jigana mbap diekspor ke luar.
mantanmuslim.com/2009/01/sejarah-penyusunanquran.html?m=1
** Aug 27 Thu 09:11**
wilmurian rhamadya: Baru sanes aru...
** Aug 27 Thu 14:12**
wilmurian rhamadya: Ieu pemerintah ge payah, selalu
di belakang langkah, kejadian itu tdk diprediksi kl
zhircon, thoriium (monasit) menjadi mineral ikutan
yg vital n strategis (logam tanah jarang). Akibat nya
dikategorikan limbah. Kusabab teu apal added value na,
eeeh limbah timah (yg sdh menipis timahnya) diekspor
pasir eta ke singapur.
** Aug 27 Thu 14:38**
wilmurian rhamadya: Mbap, FS reaktor nuklir sdh
diacc di babel. Andang bachtiar sbgi Tim geolog
na yg memberi pertimbangan layak tdknya reaktor
dibangun di Babel. Sekjen DEN nuayeuna ngajabat ahli
hukum kontrakna. Berarti aya “tangan2” yg bergerak
menreposisikan reaktor di babel nya mbap. Jalurnya
sdh dibangun mbap. Kita decoy lg mbap, krn mrk
bermain ditingkat lsm menolak reaktor nuklir, kita
ganti redaksinya jd PLTT, pembangkit Listrik Tenaga
Thorium. Ada keutungan besar, dmn Mineral monasit
sesui uu minerba tdk blh di ekspor. Limbah na mesti
diolah. Naaah pengolahan ini distrategizing buat PLTT.
Decoyna ramekeun di media n medsos. =-.
** Aug 27 Thu 14:42**
wilmurian rhamadya: Eeeh naha di group, halaaah
** Aug 27 Thu 14:49**
Dedi Misbah: Sigana tiasa dihapus, Kang Wil..
** Aug 27 Thu 21:40**
Drentaga ( Dicky Zainal ): Teu nanaon ngarah
arapaleun urusan tanah jarang
** Aug 29 Sat 10:20**
wilmurian rhamadya: Watch “Mo Sabri - Jesus” on
YouTube - https://youtu.be/Eu5XyJsSy5g
** Aug 29 Sat 11:10**

Halaman 30

** Aug 29 Sat 15:43**

Setiabudi | epharmacy.co.id: Bagus kajiannya, pantesan
dia murtad.
Terutama di bagian teks ori hilang karena dimakan
kambing
** Aug 29 Sat 15:44**
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Hahah iya... Kemmpuan Tuhan
dalam mnjaga Firman nya kalah sm kambing..heuheu
** Aug 29 Sat 16:03**
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Bner bner gmblang euy
uraiannya... Ckckkc... Muantab jga nih pnlusurannya
orang murtad teh... Heuheu
** Aug 29 Sat 16:03**
(|oo|) DeLTA 99 =-” : =-d*party*
** Aug 29 Sat 16:07**
￼ rudi satria anggara: Murtadnya pindah agama
kemana kangguru
** Aug 29 Sat 16:09**
Setiabudi | epharmacy.co.id: Sama juga kok di proses
kanonisasi Bible.
Banyak yang bikin mereka malah jadi murtad atau
atheis saat menelusurinya.
Kalau di Kristen ada Vatican, di Islam ada Arab Saudi.
Dua-duanya sudah diobrak-abrik sama BHALLAMIN
secara terstruktur dan nilai
** Aug 29 Sat 16:09**
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Wah klo itu blum tau k rud..
Mgkin jadi atheis heuheu
** Aug 29 Sat 16:09**
(|oo|) DeLTA 99 =-” :*Rotfl*
** Aug 29 Sat 18:51**
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wilmurian rhamadya: Kang guru bentar lg juga “at he
is”, hahhah
** Aug 29 Sat 19:37**
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Gkgkgk gkgkgk anne mah
bagimna imam nye aj deh..namanya jg makmum..kl
imam atheis ywdah mgkin itu panggilan Tuhan dalam
diri uhuy

“Saya berpikir bahwa kita sedang melihat tanda-tanda
peradaban yang ada sebelum ciptaan klasik ada di
dunia,”ungkap Koltypin. Koltypin menambahkan bahwa
mungkin makhluk yang berasal dari masa sebelum
peradaban ada tidak seperti manusia modern.

Koltypin juga meyakini jejak tersebut merupakan
petunjuk untuk menemukan keberadaan peradaban
kuno yang bagi sebagian besar ilmuwan ditolak. Dia
** Aug 29 Sat 19:37**
menemukan jejak tersebut ketika sedang melakukan
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Saya adalah Tuhan..Tuhan adalah perjalanan ke situs di Anatolia. Koltypin sendiri
merupakan ilmuwan yang lulus dari Russian State
saya.... Tuhan yg mna tapinu
Geological Prospecting University.
** Aug 29 Sat 19:37**
Sumber:
(|oo|) DeLTA 99 =-” :*Rotfl*
http://tekno.liputan6.com/read/2295876/
** Aug 29 Sat 19:40**
peneliti-temukan-jejak-kendaraan-dari-masalalu?utm_source=Digital+Marketing&utm_
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Dan terbukti skrang lgi heboh
medium=Partnership&utm_campaign=Babe
pan... Bhwa Tuhan diprintah ganti nama sm MUI...
Saking mnjiwai bhwa dia Adalah Tuhan
** Sep 1 Tue 12:04**
** Aug 29 Sat 19:41**
M Budi Mulyadi ￼

: Xh*Tear*

Amir Santoso: Semoga kebenaran akan peradaban masa
lalu terungjao semua

** Aug 29 Sat 19:45**

** Sep 1 Tue 12:19**

M Budi Mulyadi ￼

Amir Santoso: Kebenaran peradaban masa lalu yg
sangat cangih sdh banyak terungkap

: Punten ka pijit

** Aug 29 Sat 19:47**
(|oo|) DeLTA 99 =-” :*Rotfl*
** Sep 1 Tue 07:33**
Dedi Misbah: Peneliti Temukan Jejak Kendaraan Dari
Masa Lalu

12. Kurban, Apakah Muawiyah
Agen Bhallamin?
1. Jon: Apakah Mu’awiyah agen BHALLAMIN
(Mr B) ataukah BHALLAMIN sendiri?.
2. Wilman: Kalau mau jujur, kurban
sekarang sudah melenceng dari
historis kenabian.

Seorang ahli geologi dari Rusia, Dr Alexander Koltypin
mengklaim bahwa ia berhasil menemukan jejak
kendaraan dari masa lalu.
** Sep 3 Thu 19:11**
Jejak misterius yang ditemukan di lembah Phrygian
Amir Santoso: Punten mau bertanya? Katanya kalau
Turki, menurut Koltypin merupakan jejak buatan
beli Hewan untuk Korban tdk boleh di tawar???
dan bukan merupakan hasil dari kejadian alamiah.
Ini dasarnya apa ya? Barangkali Wilman besa
Disebutkan bahwa jejak tersebut memiliki keadaan
menerangkan?
yang secara alamiah sama dengan jejak dinosaurus.
** Sep 4 Fri 09:47**
Koltypin meyakini jejak tersebut merupakan bekas
kendaraan dan bukannya buatan manusia dikarenakan Jon “Watchmen” Manhattan: Tentang Hadis Keutamaan
Mu’awiyah ibn Abi Sufyân
beberapa pasang jejak tersebut saling bersinggungan,
serta beberapa jejak lebih dalam dibandingkan yang
Di antara ciri kaum Nawashib di masa silam
lainnya.
maupun sekarang ialah apabila disebut keutamaan
dan keistimewaan Ali as., mereka bercepat-cepat
Ia berhasil menyimpulkan jejak tersebut berasal dari
mengingkarinya, itu pasti mereka lakukan selagi
waktu 12 sampai 14 juta tahun lalu menggunakan
metode yang biasa digunakan untuk menemukan umur mereka bisa, dan apabila pintu pengingkaran tertutup
di hadapan mereka, maka penta’wilan dengan ta’wilan
batuan vulkanik.
yang menyimpang, dan apabila jalan ini juga tertutup,
Dilansir dari laman Mirror, Selasa (1/9/2015), Koltypin maka mereka berusaha membuat-buat hadis palsu
mengatakan banyak arkeologis yang menghindari
keutamaan musuh-musuh Imam Ali as. untuk dijadikan
permasalahan ini karena akan merusak seluruh teori
tandingan… dan dikemudian hari kaum Nawashib
klasik mereka.
kontemporer bekerja keras menyebar luaskan hadishadis palsu itu.
Halaman 31
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Hadis-hadis palsu itu tersebar luas di kalangan para
pemuja bani Umayyah di setiap generasi. Mereka
mewairskannya generasi demi generasi, dan di atara
hadis palsu itu adalah riwayat-riwayat keutamaan
Mu’awiyah ibn Abi Sufyân.
Al Mubarakfûri -pensyarah kitab Sunan at Turmudzimenegaskan, “Ketahuilah bahwasannya telah datang
banyak riwayat hadis tentang keutamaan Mu’awiyah,
akan tetapi tidak ada darinya yang sahih sanadnya”.
Demikian ditegaskan Ishaq ibn Rahawaih dan an
Nasda’i serta para ulama selain keduanya.
Dan Abu ‘Ashim telah mengarang sebuah buku tentang
keutamaannya (Mu’awiyah), demikian juga dengan Abu
Amr, Ghulam Tsa’lab dan Abu Bakar an Naqqâsh. Ibnu
al jauzi telah menyebutkan dalam kitab al Maudh’âtnya beberaa hadis yang mereka sebutkan, kemudian
beliau menyebutkan dengan sanad bersambnung keada
Ibnu Rahawaih bahwa ia berkata, ‘Tidak sahih satupun
dari hadis keutamaan Mu’awiyah. Ibnu al Jauzi juga
meriwayatkan dari jalur Abdullah putra Imam Ahmad,
bahwa ia bertanya kepada ayahnya, ‘Apa pendapatmu
tentang Ali dan Mu’awiyah? Maka beliau menundukkan
kepalanya sejenak kemudian berkata: ‘Ketahuliah
bahwa Ali banyak musuhnya, maka musuh-musuhnya
mencari-cari kesalahannya namun mereka tidak
menemukannya, lalu mereka mengangkat dan memujamuja orang yang telah memeranginya sebagai bentuk
makar dari mereka terhadap Ali.’” Al Mubarakfûri
menerangkan maksud ucapam Imam
** Sep 4 Fri 09:50**
Jon “Watchmen” Manhattan: 1 pertanyaan Mbap...
apakah Mu’awiyah ini “agen” nya Mr B .
** Sep 4 Fri 09:50**
Jon “Watchmen” Manhattan: Atao kah Mr B itu sendiri
? Nuhu.
** Sep 4 Fri 09:56**

wilmurian rhamadya: Cenah kitu ge, hehehe....
** Sep 5 Sat 05:16**

13. Energi
1. Amir Santoso: Kalau alat penemuan
Dicky, Bahan Bakar Air dan Generator
Tanpa Bahan Bakar dikeluarkan apakah
kita sudah siap diserang mafia migas?

Setiabudi | epharmacy.co.id: Fact Sheet Proyek
35.000MW:

Tercantum dalam Permen ESDM No. 21 Tahun 2013
alias proyek sejak jaman Presiden SBY.
Di dalam Permen tersebut dicantumkan target proyek
yang diarahkan untuk penggunaan energi terbarukan,
batubara dan gas.
Merupakan bagian dari proyek MP3EI yang
menargetkan pertumbuhan 8-9% pada 2019.
Berdasarkan catatan Kementrian ESDM sampai 2014
telah terpasang pembangkit listrik hingga kapasitas
53.585 MW.
Jadi asumsi bahwa proyek listrik 35.000 MW adalah
proyek milik Jusuf Kalla atau proyek mercusuar
Presiden Jokowi agak kurang valid.
Walaupun secara bayangan, mafia migas sangat
berkepentingan terlibat dalam proyek tersebut.
Salah satunya dengan segala upaya menggagalkan
eksplorasi dan implementasi energi terbarukan.
Energi terbarukan sangat mengancam keberadaan
bisnis mereka karena terkait dengan kedaulatan bangsa
Indonesia.
Di sisi lain, PLN dan Pertamina sangat terbantu dengan
adanya energy terbarukan.
PLN akan memperoleh pasokan listrik yang jauh lebih
murah dan sustain dibandingkan kondisi selama ini.

wilmurian rhamadya: Ada yg membenarkan ada yg tdk.
Yg membenarkan mendefinisikan “korban” dari awal
pembelian. Kl yg tdk membenarkan tdk seperti itu, krn
di jaman sekarang hewan kurban itu proses jual beli yg
ditandai dng ijab Kabul. Jd ukuran n indicator korban
itu di ijab Kabul, krn itu jg pengorbanan. Kl dulu mah
kurban sabenerna apa aja da... Sesuatu yg kita miliki
n sayangi itu adalah “kurban”. Kl mau jujur ya kurban
sekarang sdh melenceng dari historis kenabian....
Hehehehe

Pertamina akan fokus pada distribusi energy hingga ke
tingkat retail tanpa harus dipusingkan dengan beban
impor dan pemrosesan BBM.

** Sep 4 Fri 09:57**

Jadi wajar jika sejak Mbap mendeklarasikan secara
terbuka implementasi BBA dan GTBB menyebabkan
mafia migas hingga level puncaknya turun langsung
dengan segala cara memblokir perkembangannya.

wilmurian rhamadya: Qurban sekarang mah ritual aja,
** Sep 4 Fri 09:58**
wilmurian rhamadya: Blm menyentuh spiritual...
** Sep 4 Fri 09:59**
Halaman 32

Kalau sudah seperti itu, mafia BBM mau dapat jatah
apa?
Bahkan kondisi sekarang saja harga BBM dunia turun
hingga mengancam kekokohan ekonomi USA yang
harus mengemis kepada RRC supaya mendevaluasi
Reminbi.

Energy terbarukan bukan lagi soal bisnis dan ekonomi.
Tapi sudah terkait langsung dengan kedaulatan per
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individu manusia yang gagal mereka kendalikan dan
kuasai.
** Sep 5 Sat 06:42**
Dedi Misbah: @KSB: mafia migas ini, apakah bisa di
mapping, siapa & dimana kepala, badan dan ekornya?
** Sep 5 Sat 11:51**
Setiabudi | epharmacy.co.id: Pentolannya mah
BHALLAMIN.

Efeknya bupati-bupati jadi khawatir jadi sasaran tembak
tuduhan korupsi dan menutup semua permohonan ijin
baru.
** Sep 5 Sat 14:56**
wilmurian rhamadya: Kl Kebijakan pemerintah
langsung banting stir bisa saja....
** Sep 5 Sat 18:11**

Amir Santoso: Kalau BBA dan GTBB di keluarkan, atau
PLTT di keluarkan diserang mafia migas apakah kitaYang muncul menguasai distribusinya 7 Sisters (Caltex,
kita sdh siap menghadapi? Punten ke teman- teman
Chevron, dsb).
kalau saya bertanya?
Mau punya BBM sebanyak apapun kalau nggak
** Sep 5 Sat 19:17**
disetujui oleh 7 Sisters nggak akan bisa jualan kemanamana.
wilmurian rhamadya: Hrs siap dlm ketidaksiapan
Kang...
Untuk di Indonesia, proxy nya melalui 9 Naga dan
Cendana.
** Sep 5 Sat 19:18**
Cendana cuma pura-pura miskin, menunggu suasana
reda baru kemudian sejak SBY naik.

wilmurian rhamadya: Mungkin dibutuhkan kearifan
dlm menyusun strategi persatuan dan kesatuan

** Sep 5 Sat 12:19**

** Sep 5 Sat 19:21**

wilmurian rhamadya: Sdh saatnya lah PLTT hehehe

wilmurian rhamadya: Itu kl sy seh, ga tau yg lain....

** Sep 5 Sat 12:29**

** Sep 5 Sat 19:47**

Setiabudi | epharmacy.co.id: Sudah saatnya listrik
mandiri per KK =-d

Setiabudi | epharmacy.co.id: Tah, setuju Mama Wilman

** Sep 5 Sat 13:20**
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): thn ini bisa
terwujud k’Wil ?
** Sep 5 Sat 13:37**
Dedi Misbah: Upaya untuk mewujudkan hal tsb
dimulai dengan mengadakan Workshop BBA.
** Sep 5 Sat 14:00**
Setiabudi | epharmacy.co.id: Sebetulnya beberapa LSM
ada program hibah terkait penelitian, pengembangan
dan penerapan energy terbarukan.

** Sep 5 Sat 19:56**
Amir Santoso: Syukur kalau siap dalam ketidaksiapan.
Artinya temen-teman punya keyakina
** Sep 5 Sat 20:04**
wilmurian rhamadya: Btul, krn dlm keimanan dan
ketakwaan terdapat kekuatan, hehehehe
** Sep 5 Sat 20:05**
wilmurian rhamadya: Sekarang dibuat bgmn strateginya
agar seirama...
** Sep 5 Sat 20:08**

Terutama untuk listrik pedesaan non jaringan PLN
dengan kapasitas hingga 3MW per desa.

wilmurian rhamadya: Sdh waktunya carryover dari
dakwah model periode Bandung (mekkah) ke model
dakwah periode Jakarta (Madinah). Artinya, mbap sdh
waktunya go Nasional n internasional (dlm kapasitas
ARDHGRUMMA). Bgmn kita mempersiapkannya?

Belum dari lembaga donor yang lain.

** Sep 5 Sat 20:28**

** Sep 5 Sat 14:03**

Dedi Misbah: Nah...

Setiabudi | epharmacy.co.id: Beberapa bupati di
Kalimantan juga mengeluh.

Bagaimana step by step mempersiapkan hal tsb, Kang
Will?

Dari ratusan ijin micro-hydro yang sudah mereka rilis,
implementasinya nggak lebih dari 10 pembangkit.

** Sep 5 Sat 21:08**

Januari kemarin dari MCA Indonesia mengucurkan
USD 30JT untuk program tersebut.

Kebanyakan gagalnya bukan dari sisi investasi tapi dari
teknologinya yang nggak mumpuni.

hnurbayanti-18948: @kg budi: itu krn ada perubahan
di tingkat intl dr MDGs ke SDGs, Snya dr sustainable.
Akan banyak donor intl yg menggelosorkan dana
utk sustainable energy, tp kantor mrk di ind banyak
yg belum berani main kesana. Skema dananya ke
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komunitas. Jadi, ada peluang yg bisa dimanfaatkan.
Atlantis jg ada yg baik tp emg mrk tdk mendominasi.
Punya dana kuat tp namanya tdk muncul. Kalaupun
ada yg muncul level eksekutifnya aja, elit tp msh pion.
Mereka blm bisa ditrace. Justru jalurnya Mr B yg
sebenarnya bisa ditrace krn suka pajang namanya di
organisasi macem2 hehehe
** Sep 5 Sat 21:11**
Setiabudi | epharmacy.co.id: Itu Conservation
International malah jor-joran bantu Indonesia dengan
sumber dana utama dari Walton Family
** Sep 5 Sat 21:24**
hnurbayanti-18948: Kalau masih bisa ditrace dananya
dr keluarga mana, biasanya jalurnya ke Mr B hehehe..
Yg baik biasanya gak hobi pamer dan jor2an..
** Sep 5 Sat 21:41**
Setiabudi | epharmacy.co.id: Ooo, pantesan

From Group: LSBD Hikmatul Iman I
Messages
---------** Sep 13 Sun 12:29**
Luthfi | Levisav.com: Info dr Panitia Latgabnas 2016,
silahkan share :
Assalamualaikum wr wb
SAMPRAZAAN
Sampurasun
Kami dari Kepanitiaan LATGABNAS 2016
menginformasikan bahwa pelaksanaan LATGABNAS
LSBD Hikmatul Iman Indonesia tahun 2016 akan di
laksanakan pada :
Hari : Minggu
Tanggal : 31 Januari 2016
Tempat : Bumper Palutungan, Kuningan-Jawa Barat
Untuk Informasi selanjutnya menyusul, serta untuk
pendaftaran peserta LATGABNAS 2016 kami akan
mulai buka tanggal 1 Oktober 2015.

￼ rudi satria anggara: Nabung dulu....inshaallah ikut
=-)
** Sep 13 Sun 13:02**
￼ rudi satria anggara: Resiko yg domisili jauh=d
** Sep 13 Sun 13:25**
Luthfi | Levisav.com: Ok kg Rudi =-d (Y)
** Sep 13 Sun 13:37**
Ilham Amir | WA 081510000333: Mantab=-d ({})
** Sep 14 Mon 14:56**
￼ rudi satria anggara: ???? Gambar tdk ada k ded

14. Mempertanyakan Syahadat
1. Wilman: QS Ali Imron:18 adalah ayat
ngaco yang dianggap sumber pertama
syahadat.
2. Wilman: Apakah Tuhan perlu menyatakan
sendiri eksistensinya?
3. Wilman: Ayat itu janggal. Mungkin ada
yang dikurangi atau dipotong.
4. Wilman: Ada yang hilang atau
dihilangkan dalam tata cara syahadat.
Bagaimana kita beriman kepada-NYA
kalau kita tidak menyaksikan sendiri?
5.

** Sep 14 Mon 18:12**

wilmurian rhamadya: Ada ayat yg dijadikan sumber
pertama syahadat, tp ngaco....
** Sep 14 Mon 18:12**
wilmurian rhamadya.
“Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan
melainkan Dia (yang berhak disembah), yang
menegakkan keadilan. Para malaikat dan orangorang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian
itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak
disembah), Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”
(QS. Ali Imran ayat 18).
** Sep 14 Mon 18:14**
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Ngaco dimna nya mama..
** Sep 14 Mon 18:14**

Terima Kasih

wilmurian rhamadya: Baca weeh...

NUHUN

** Sep 14 Mon 18:14**

Ttd. Paniti.

wilmurian rhamadya: Heehehehe

LATGABNAS 2016

** Sep 14 Mon 18:15**

Kuningan-Jawa Barat

(|oo|) DeLTA 99 =-” : Ooh mksdnya Alloh brsyahadat
atas dirinya sndri gitu?

HP. 0856-5979-5551 (sms/whatsApp)
Pin BB 75FE10BA
** Sep 13 Sun 13:01**
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(|oo|) DeLTA 99 =-” : Yaaah... Kan syahadat itu sebagai
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Daa bnyaak ntu mah di quran
mama...pernytaan Robb bhwa Dia Sang Maha Tunggal.. simbol Iqrar ketauhidan bgi kita yg masih tahap pemula
mama... Pengakuan atas yg diyakini kbnarannya...kl
** Sep 14 Mon 18:17**
mlihat scra mnyeluruh trmasuk alasn dibuat kalimat
wilmurian rhamadya: Apakah perlu tuhan menyatakan syahadt ini kan sbagai sbuah komitmen masyarakat
sendiri eksistensi doi?
arab yg adh terkontaminasi KESYIRIKAN..trmasuk saat
ini pan hikmahnya jg mentriger kesadaran ttp trjaga..
** Sep 14 Mon 18:20**
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Shrusnya mah ga perlu..tpi buat
mnydarkan klngan arab jahiliyah spertimya itu perlu...
Kl kt qt mah..tah Tuhan aj bersaksi masa kita ga...
Hahhha..bgitu pmkiran ann yg 0,2.5% PMIKIRAN nya
hehhe

** Sep 14 Mon 18:37**

** Sep 14 Mon 18:23**

** Sep 14 Mon 18:38**

wilmurian rhamadya: Janggal euy....

wilmurian rhamadya: Muhun kang papo. Kedah ditaliti
sejarahna.... Apakah dng menggantikan tapekong
menjadi valid ketuhanan mereka? Semudah itu kah
sebuah ikrar?

** Sep 14 Mon 18:24**
wilmurian rhamadya: Ada yg dipotong (dikurangi)
kayaknya....
** Sep 14 Mon 18:24**

Mank Pavo Thea: Mbap sendiri mengatakan bahwa
benerkeun heula syahadat na..lamun tos bener kaditu
na ge Insya Allah bener..nya shalat na nya puasa na nya
zakat na nya haji na...

** Sep 14 Mon 18:40**

wilmurian rhamadya: Yg buat kalimat syahadat Saha
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Mmg sih rada janggal..sma halnya kng guru, ehehe Bener HAMMADZ?
dgn sang utusan kl brsyahadat atas drinya sndri
** Sep 14 Mon 18:40**
** Sep 14 Mon 18:24**
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Yah terus mereka “kaum arab”
wilmurian rhamadya: #azaspradugatakbersalah#
mesti beriqrar dengan simbol yg bagaimna mngingat
wkwkwkwkwk
kapasitas nya jg paan jahiliyah?? Heuheu
** Sep 14 Mon 18:24**
** Sep 14 Mon 18:41**
wilmurian rhamadya: Emang dulu nabi nyuruh
syahadat????
** Sep 14 Mon 18:25**

wilmurian rhamadya: Emng kudu berikrar gitu?
** Sep 14 Mon 18:41**

wilmurian rhamadya: Kesannya gitu lhooooo? =*

(|oo|) DeLTA 99 =-” : Pan tergantung kapasitas na.saur
kuring oge

** Sep 14 Mon 18:26**

** Sep 14 Mon 18:41**

wilmurian rhamadya: Meuni pengen pengakuan gitu?
Apakah perlu dng redaksi? Apakah dng pernyataan
syahadat otomatis konsekuensinya jd pengikut
HAMMADZ?

wilmurian rhamadya: Contoh, ayeuna urang dilatih
merasakan ZTD, apakah dng mengatakan dan berikrar?

** Sep 14 Mon 18:29**

(|oo|) DeLTA 99 =-” : Klo sdh bs tmbus batas
“menyaksikan” kbnaran dan knyataan mah ga perlu...

wilmurian rhamadya: Trus..... =p =p =p
** Sep 14 Mon 18:33**
wilmurian rhamadya: Jd teu jelas oge kan nya??? Knp
syahadat dibentuk sebagai derivasi simbol agama, bkn
menjalankan esensi ketuhanan?
** Sep 14 Mon 18:34**
Mank Pavo Thea: Perlu ditelusuri juga mama..kapan
syahadat itu ada?? Arti syahadat itu sendiri kan ikrar..
kesaksian, kalo jaman rasulullah para sahabat mungkin
benar2 mengambil kesepakatan..Dan bersaksi pada
Tuhan nya Hammadz dan beliau adalah utusannya..itu
pendpt abdi mama..
** Sep 14 Mon 18:34**

** Sep 14 Mon 18:42**

** Sep 14 Mon 18:42**
wilmurian rhamadya: Sy berikrar tiada tuhan kecuali
ZTD dan.... M.... Utusan.... Wedeew aaah?
** Sep 14 Mon 18:42**
wilmurian rhamadya: Trus esensi menyaksikan/
syahadat na dmn?
** Sep 14 Mon 18:42**
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Mksdnya tnpa perlu simbol
aimbol trtntu... Arkhytirema aja waktu di Prodimar
masih diknlkan simbol simbol
** Sep 14 Mon 18:43**
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wilmurian rhamadya: #kek makan dulu# ehehehe

** Sep 14 Mon 18:53**

** Sep 14 Mon 18:43**

Mank Pavo Thea: Menurut mama..gimana HAMMADZ
mèngajarkan syahadat???

(|oo|) DeLTA 99 =-” : Yah ZTD itu kan bhsa kita
skarng...bhsa yg mbap buat biar kita paham....
** Sep 14 Mon 18:43**
wilmurian rhamadya: Nah... Tdk perlu ikrar kann
** Sep 14 Mon 18:44**

** Sep 14 Mon 18:54**
wilmurian rhamadya: Tah eta kang, nuju dipilari
sejarahna?
** Sep 14 Mon 18:55**

wilmurian rhamadya: Krn setau sy dari mana syahadat
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Sok bgaimna mnyampaikan apa
jd rukun Islam?
yg mbap pahami ke kita kita ini klo ga ad sbuah istilah
atau bahasa.... Apakah kita bs lgsg paham dan mngerti? ** Sep 14 Mon 18:56**
** Sep 14 Mon 18:44**

wilmurian rhamadya: Bkn kah syahadat itu wilayah yg
fundamental?

(|oo|) DeLTA 99 =-” : Yaaa kl mmg sudah snggup mmg
** Sep 14 Mon 18:57**
ga perlu..klo belum bisa kya kaum.pemula bagaimna
coba? Hehhe
Amir Santoso: Mengenal/paham akan Dirinya itu
pondasi untuk mengenal dan memahami siapa
** Sep 14 Mon 18:44**
Tuhannya. iklan dulu.
wilmurian rhamadya: Bahasa perlu, tp bkn ikrar? Sbb
** Sep 14 Mon 18:57**
itu sdh pulitik....
** Sep 14 Mon 18:46**

wilmurian rhamadya: Sticker Shared

(|oo|) DeLTA 99 =-” : Yaah siyaasah jg mnurut ann
perlu jg buat merekrut dan mnyebrkn kbnaran...

www.bbm.com/update

** Sep 14 Mon 18:46**

** Sep 14 Mon 18:57**
wilmurian rhamadya: Sticker Shared

(|oo|) DeLTA 99 =-” : Biar bisa komitmen bgitu krg lbih
www.bbm.com/update
nya
** Sep 14 Mon 18:57**
** Sep 14 Mon 18:46**
wilmurian rhamadya: Sticker Shared
Mank Pavo Thea: Contoh riil aja kita aja di LSBD HI
ada ikrar anggota..itu adlh kesepakatan salaku anggota www.bbm.com/update
utk melaksanakan ikrar Yg diucapkan, diharapkan
** Sep 14 Mon 19:02**
semua sikap tingkah laku kita seperti apa Yg kita
Mank Pavo Thea: Sebenarnya rukun Islam Yg kita kenal
ikrarkan..
itu hanya sebagai unsur redàksional utk Yg baru belajar
** Sep 14 Mon 18:47**
agama aja Kang... Esensi hrs digali satu per satu..
wilmurian rhamadya: Hehehe...
** Sep 14 Mon 19:03**
** Sep 14 Mon 18:47**
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Tahhh eta mksdna kang Pavo...
Kl mmg anggota hiers sdh bs komit tnpa iqrar pan ga
akn maslah... Kl ga gitu anggota akn semena mena lgi
mnggunakn ilmunya...yaah wlw mmg ad unsur poltik
nya jg=))
** Sep 14 Mon 18:50**
wilmurian rhamadya: Emang HAMMADZ langsung
gitu dng ajaran syahadat....?

wilmurian rhamadya: Krn bgni, rukun Islam jg di
agama lain ada?
** Sep 14 Mon 19:05**
wilmurian rhamadya: 1. Ada kesaksian, 2. Teknik
ritual 3. Puasa jg ada, 4. Zakat ge aya, bturmah10%. 5.
Pelsiran ka pusatna agama mrk.....
** Sep 14 Mon 19:05**
wilmurian rhamadya: Heeee

** Sep 14 Mon 18:50**

** Sep 14 Mon 19:07**

wilmurian rhamadya: Syahadat kayak gmn?

Mank Pavo Thea: Betul mama..kan sumbernya jg sama

** Sep 14 Mon 18:51**

** Sep 14 Mon 19:07**

wilmurian rhamadya: Apakah ikrar dng redaksi bhs ?
Atau mengajarkan ttg ZAT ILLAH?

wilmurian rhamadya: Kan penyeragaman.....
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wilmurian rhamadya: Naaah berarti ada yg design...
** Sep 14 Mon 19:09**
wilmurian rhamadya: Kl design nya bnr.... Ini malah
paji in ji in....
** Sep 14 Mon 19:12**
Mank Pavo Thea: Apa pun Yg diajarkan oleh semua
agama unsurnya sama Dan tujuannya sama..yaitu
bagaimana manusia menjalankan kekhalifahannya.
** Sep 14 Mon 19:14**
wilmurian rhamadya: Tah eta puguh ge ganjil pan?
** Sep 14 Mon 19:15**
wilmurian rhamadya: Apakah azas gaya sentripugal,
bulak balik dekok didinya keneh?
** Sep 14 Mon 19:16**
wilmurian rhamadya: Setahun sy kl mnyaksikan itu bkn
hanya simbol bahasa, tp sesuatu yg bs dirasakan....
** Sep 14 Mon 19:16**
wilmurian rhamadya: Kayak ada yg hilang ayat nya ya....

Dedi Misbah: Beberapa ayat pembanding yang
berkaitan dengan masalah saksi dan menyaksikan
(syahadat ?):
Dan ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anakanak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil
kesaksian terhadap jiwa mereka: “Bukankah Aku ini
Tuhanmu?” Mereka menjawab: “Betul, kami menjadi
saksi”. Agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan:
“Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah
terhadap ini”
(QS Al A’raf : 172)
Katakanlah: “Siapakah yang lebih kuat
persaksiannya?” Katakanlah: “Allah”. Dia menjadi
saksi antara aku dan kamu. Dan Al Quran ini
diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku
memberi peringatan kepadamu dan kepada orangorang yang sampai Al-Quran. Apakah sesungguhnya
kamu mengakui bahwa ada tuhan-tuhan lain di
samping Allah?” Katakanlah: “Aku tidak mengakui”.
Katakanlah: “Sesungguhnya Dia adalah Tuhan Yang
Maha Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri dari
apa yang kamu persekutukan”.

** Sep 14 Mon 19:17**

(QS Al Anam: 19)

wilmurian rhamadya: Tp can manggih...

** Sep 14 Mon 19:50**

** Sep 14 Mon 19:18**

Dedi Misbah.

Bintang Ayahnya Aphrendirva Levnamphaira: balik lagi
k al imran 18, kapan Alloh menyatakan itu? saksinya
siapa? tujuannya apa? bukankah manusia yg perlu
Alloh? mohon jawabannya pak wartawan :.

** Sep 14 Mon 19:22**

Kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak
membaca suatu ayat dari Al Quran dan kamu tidak
mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan Kami
menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya.
Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu biarpun
sebesar zarrah di bumi ataupun di langit. Tidak ada
yang lebih kecil dan tidak yang lebih besar dari itu,
melainkan dalam kitab yang nyata.

wilmurian rhamadya: Beuuuh

(QS Yunus:61)

** Sep 14 Mon 19:18**
wilmurian rhamadya: x-o

** Sep 14 Mon 19:25**

** Sep 14 Mon 19:57**

Bintang Ayahnya Aphrendirva Levnamphaira: (y) clear
pak wartawa.

wilmurian rhamadya: Eta komo baca Al A’rof ayat 172,
make naon coba nyaksianana?

** Sep 14 Mon 19:29**

** Sep 15 Tue 07:19**

wilmurian rhamadya: Jd ada yg hilang atau dihilangkan
dlm tata cara syahadat. Pdhl syahadat itu hal yg paling
awal, bahkn bs jd sebelum iman. Bagaimana kita
beriman atau yakin atau percaya kpd NYA kl kita tdk
menyaksikan sendiri? Heuheuheu....

Amir Santoso: Kalau belum Mengenal/Paham siapa
dirinya dia bisa menjadikan sesuatu yg SEBENAFNYA
BUKAN TUHAN dia jadkkan Tuhannya. Iklan Dulu

** Sep 14 Mon 19:31**
wilmurian rhamadya: Terus terang berarti selama ini
orang bersyahadat bohong. Celakanya ngaku2 paling
bener, trus menyesatkan orang lain. Wedeeeew....
** Sep 14 Mon 19:50**

** Sep 15 Tue 07:51**
Dedi Misbah: OOT.
Kang Will,
Dengan kejadian musibah di Masjidil Haram.
Banyak didengungkan kata2 syahid.
Nah, adakah korelasi antara kata syahid dengan
syahadat?
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Apakah hanya karena satu kejadian di ujung hidup
seseorang, lantas seseorang “menyandang” identitas
syahid?
Ataukah syahid itu identitas yang (layak) diberikan
pada mereka, siapapun itu, yang sudah bisa
menyaksikan Allah SWT sebagai tuhan nya dan hal itu
terus ia jaga seumur hidupnya?

** Sep 17 Thu 11:08**
wilmurian rhamadya:*party* \=d/
** Sep 17 Thu 11:16**
Dedi Misbah: Wilujeng milad Mbu.
Mugia barokah tur salawasna aya dina panangtayungan
Gusti Nu Maha KAWAZA.

** Sep 15 Tue 08:14**

Aamiin..

Bintang Ayahnya Aphrendirva Levnamphaira:
sepertinya kata sahid jadi icon bisnis haji. =).

** Sep 17 Thu 11:18**

** Sep 15 Tue 08:23**

Jody ♥ Ang ♥ Altri: Wilujeng Milad Mbu

** Sep 17 Thu 11:18**
ichal: Muhun kang Bintang, dijanjikan kalau meninggal
waktu berhaji atau meninggal di tanah suci maka mati Jody ♥ Ang ♥ Altri: Mugia salawasna aya dina ginanjar
kawilujengan
syahid
** Sep 17 Thu 11:31**
** Sep 15 Tue 08:55**
wilmurian rhamadya: Kedahna mah aya nya, sbb satu
sumber kata....

M Budi Mulyadi ￼ : Wilujeng milang kala Mbu mugia
salawasna aya dina ginanjar kawilujengan

** Sep 15 Tue 09:04**

** Sep 17 Thu 11:41**

wilmurian rhamadya: Tp janten salah penerapan ayeun
mah....

￼ rudi satria anggara: Wilujeng milang kala teh risti
mugia salawasna aya dina ginanjar kawilujengan

** Sep 15 Tue 09:04**

** Sep 17 Thu 12:07**

Dedi Misbah: Syahadat, syuhada, syahid, musyahadah,
syahadatain.

Drentaga ( Dicky Zainal ): Nuhun...:D

Kadieuna malah syahadatain janten sekaten =-d

Sigid 3asworo.: Wilujeng milad Mbu.

** Sep 15 Tue 20:40**

Mugia barokah tur salawasna aya dina panangtayungan
Gusti Nu Maha KAWAZA.

ichal: Punten OOT : di group fb Origom ada video
dunia lain, jinnya nasehati orang disekitarnya tentang
syahadat. Nasehatnya mirip mbap :)
** Sep 15 Tue 20:41**

** Sep 17 Thu 12:25**

Aamiin..
** Sep 17 Thu 12:27**

zulfikar perdana: Itu sy yg ngeshare \=d.

Mank Pavo Thea: Wilujeng milad mbu..mugia
salawasna aya Dina ginanjar kawilujengan

** Sep 15 Tue 20:42**

** Sep 17 Thu 12:28**

ichal: Muhun kang :D

Fachrul Abha Taru: Wilujeng milad Mbu.

** Sep 15 Tue 21:00**
￼ rudi satria anggara: Wah

Mugia barokah tur salawasna aya dina panangtayungan
Gusti Nu Maha KAWAZA.

** Sep 15 Tue 21:28**

Aamiin..

Setiabudi | epharmacy.co.id: Rekaman asli atau editan?

** Sep 17 Thu 12:28**

** Sep 16 Wed 09:25**

Fachrul Abha Taru: ({}) ({})

Amir Santoso: Bagaimana Bisa Sahi

** Sep 17 Thu 12:31**

** Sep 16 Wed 09:26**

ichal: Wilujeng Milad Mbu. Mugia barokah tur
salawasna aya dina panangtayungan Gusti Nu Maha
KAWAZA...amanna

Amir Santoso: Bagaimana Bisa Sahid Kalau
Bismilahnua Aja Belum Benar?
** Sep 17 Thu 11:07**
wilmurian rhamadya: HBD mbu, mugi dina
kawilujeungan
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Uu abd sukur.: Wilujeng milad kangge mbu
** Sep 17 Thu 13:53**
Risti ￼ mbu titi: Aamiin... hatur nuhun doa nu sami
kanggo sadayana ({}.
** Sep 17 Thu 13:58**

Semoga Kang Jody dan Teh Altri tabah dalam
menghadapi musibah ini.
Aamiin..
** Sep 18 Fri 21:53**
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): NARATINA
KAWAZA GALLURNA KAWAZA... Amiiiin

(|oo|) DeLTA 99 =-” : Met Miilad Mbu.. Sehat selalu
dan kuat mendampingi perjuangan mbap.. Semoga mbu ** Sep 18 Fri 22:14**
dimuliakn Robb dgn perjuangan nya mbap..
Uu abd sukur.: NARATINA KAWAZA GALLURNA
KAWAZA. Amiin
** Sep 17 Thu 14:00**
Amir Santoso: Semoga Allah Memberkahi Teh Risti.

** Sep 18 Fri 22:20**

** Sep 17 Thu 14:05**

Zhigar Zhiban: NARATINA KAWAZA GALLURNA
KAWAZA...AMANNA.

(|oo|) DeLTA 99 =-” : Maaf OOt..mmg sdh ada kabar 10
** Sep 18 Fri 23:15**
dzulhijjah pastinya tggl brp?!
** Sep 17 Thu 15:43**
Kang Gun: @(|oo|) DeLTA 99 =-.

15. Takziyah Berbahasa
Lemurian
1. Versi Arab: Innalillahi wa inna
ilaihi roji’un = Versi Lemurian:
NARATINA KAWAZA GALLUR NA KAWAZA.

** Sep 18 Fri 21:40**

Dedi Misbah: Innalillahi wa inna ilaihi roji’un
NARATINA KAWAZA GALLUR NA KAWAZA
Telah wafat (keguguran) janin yang berada dalam
kandungan Teh Altri (istri Kang Jody).
Semoga Kang Jody dan Teh Altri tabah dalam
menghadapi musibah ini.
Aamiin..
** Sep 18 Fri 21:41**
Aulia ‘yoli’: Aamin
** Sep 18 Fri 21:42**
Setiabudi | epharmacy.co.id: Amanna
** Sep 18 Fri 21:42**
ichal: Amanna
** Sep 18 Fri 21:51**
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): met milad teh
Risti.. semoga semakin bijaksana & panjang umur..
amiieen=-).
** Sep 18 Fri 21:52**
wilmurian rhamadya: Innalillahi wa inna ilaihi roji’un
NARATINA KAWAZA GALLUR NA KAWAZA
Telah wafat (keguguran) janin yang berada dalam
kandungan Teh Altri (istri Kang Jody).

￼ rudi satria anggara: NARATINA KAWAZA
GALLURNA KAWAZA. Amiin
** Sep 18 Fri 23:50**
Sigid 3asworo.: Innalillahi wa inna ilaihi roji’un
NARATINA KAWAZA GALLUR NA KAWAZA
Telah wafat (keguguran) janin yang berada dalam
kandungan Teh Altri (istri Kang Jody).
Semoga Kang Jody dan Teh Altri tabah dalam
menghadapi musibah ini.
Aamiin..
** Sep 19 Sat 00:31**
Yusuf Azari: NARATINA KAWAZA GALLURNA
KAWAZA.
** Sep 19 Sat 03:42**
ABHA Ibay (Indra Bayu): NARATINA KAWAZA
GALLURNA KAWAZA... Amiiiin
** Sep 19 Sat 05:01**
Abah Rian: ِهْيَلِإ اَّنِإَو ِهَّلِل اَّنِإ
َنْوُعِجاَر
** Sep 19 Sat 05:57**
ichal: Punten OOT : http://m.goriau.com/otomotifriau/wuih-hanya-berbahan-bakar-1-liter-air-motor-inibisa-berlari-sejauh-500-km.html
** Sep 19 Sat 08:38**
ASEP BUDI LENTRHAKA | 085320005258llwww.
lentrhaka.net: kereeen. jadi sudah diaplikasikan alatnya
di motor ya. Perlu di temui unk detilnya biar pasti.
** Sep 19 Sat 09:11**
Dedi Misbah: Peenemunya berada di Kota Sao Paulo,
Brazil.
Kirain orang Riau ;-)
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** Sep 19 Sat 11:31**

Lebih “mendalam” lagi maknanya.

wilmurian rhamadya: Awal na mah bener.... Nepi ka
Jody ♥ Ang ♥ Altri: Amiiiin Yaa Robbal’alamiiin...
inshaa Allah ini adalah kebaikan yg Allah berikan pada idzaa da’aan
keluarga kami...terima kasih yaa Akang2/Teteh2
Dedi Misbah: Ada kaitannya dengan ZTD.
iedul Adha 2015
;-)
Falyastajibu lii, ijabah, doa, ikhlas, merasakan ZTD,
wilmurian rhamadya: Kadituna Naha jd, falyastajiibulii
ritual, ego
Dedi Misbah: Kang Will,

16. Wilman dan Agung
Menafsirkan Ayat Qur’an
1. Diskusi Wilman dan Agung membahas
ayat quran.
2. Dedi Misbah mengira ayat itu
menggunakan tata bahasa AL’A.

22 dan 23 September 2015
iedul Adha 2015

Kalo dari segi tata bahasa ARBHIINA, kata selanjutnya
setelah idzaa da’aan, “seharusnya” bagaimana?
Aulia ‘yoli’: Mungkin tidak aneh kalau mengartikan
ajaba nya bukan itu
Dedi Misbah: Misalnya diartikan sebagai apa, Kang Yol?
Aulia ‘yoli’: Lg nyari juga :D*putarotak*
Aulia ‘yoli’: Ijabah, mustajabah...
Dedi Misbah: Ajaba.

Falyastajibu lii, ijabah, doa, ikhlas, merasakan
ZTD, ritual, ego

Ajib.

*ID*rudi satria anggara : Gambar Dibagikan

=-d

Aulia ‘yoli’: Kang Akang yg jago Arab, kalau
Falyastajibu Li itu artinya apa ya?

wilmurian rhamadya: Eta kedahna يل اوبيجيلف

wilmurian rhamadya: Ayat lengkapnya Kang yol,
Aulia ‘yoli’: 2 : 186
wilmurian rhamadya: {يِداَبِع َكَلَأَس اَذِإَو
َةَوْعَد ُبيِجُأ ٌبيِرَق يِّنِإَف يِّنَع
يِل اوُبيِجَتْسَيْلَف ِناَعَد اَذِإ ِعاَّدلا
َنوُدُشْرَي ْمُهَّلَعَل يِب اوُنِمْؤُيْلَو
(186) }
Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu
tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku
adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang
yang mendoa apabila ia berdoa kepada-Ku, maka
hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah)Aku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar
mereka selalu berada dalam kebenaran.

Ajaib.

wilmurian rhamadya: Memang ttg ZTD,
Setiabudi | epharmacy.co.id: Kalau ujub ada hubungan
sama ajaba?
wilmurian rhamadya: Eta make ain hareupna...
wilmurian rhamadya: Ieu alif
wilmurian rhamadya: Eta ayat sebelumnya diulang
Da’aan meuni Tilu kata dlm posisi yg berbeda....
wilmurian rhamadya: AKU akan menjawab panggilan
orang2 yg memnggil jika memang dia memnggil AKU,
wilmurian rhamadya: ناعد اذا عادلأ ةوعد بيجا
Aulia ‘yoli’: Kata “memanggilnya” bisa ada
kemungkinan diganti ?

(|oo|) DeLTA 99 =-” : Klo mnurut yg ann prnh baca
sbnrnya dr sgi struktur kalimat sudah bnar... Kl brdsar
Aulia ‘yoli’: Iya..., kata dasar Ajaba kah?
ilmu shorf nya... Kata اوبيجتسيلف.. Ity mrpakan jawab
Aulia ‘yoli’: ‘Ajaba
syarat pada kata  اذاdiawal ayat... Dia mmg aslinya
dri akar kata tsulaatsy (bngunan kata yg trdiri dr tiga
wilmurian rhamadya: Iya, بيجي باجا
huruf)  باج-بوجي-باوج... Kmudian ada tmbahan
wilmurian rhamadya: بيجتسي باجتسا: memohon untuk
huruf (maziid) dua huruf yaitu س & ا... Jdilah باجتسا
memenuhi/ menjawab
- اوببجتسي-ةباجتسإ-باجتسم.. Pnmbahan huruf
Aulia ‘yoli’: Kata2 itu dibolakbalikan disitu (dr hamba
ini mmliki isyarat adanya sebuah tuntutan / proses
ke Allah dan dr Allah ke Hamba)
pncarian kl dlm istilah nahwu nya.. Littholabi.. Dimna
wilmurian rhamadya: اوبيجتسيلف، ف, kata sambung,  لsetiap kata kerja (fi’l) yg tsulaatsy (akar kata dasarnya
tiga huryf) lalu ditmbhkn huruf alif dan sin di dpannya
يفن، berarti kata NaFI’, menghendaki supaya,
mka mmliki isyarat yg sama...
wilmurian rhamadya: Memang dari tata bahasa ge aneh
wilmurian rhamadya: Dari segi bahasa da’wata itu
Dedi Misbah: Jika arti dalam tanda kurung dihilangkan. Maf ’ul bih sebagai objek yg dikenai, sementara
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daa’in posisi mudhof ILAIH, sesuatu yg disandarkan
kpd da’wata, tdk bisa lepas. Ada kaitan orang2 yg
memanggil. Idza itu jika, da’an itu fi’il madhi, berarti
prosesi memnggilnya tdk sebentar, bth wktu lah bgi
2,5% pan. Krn kl Alloh langsung pake fi’il mudhore,
ujiibu, aku menjawab langsung....

(|oo|) DeLTA 99 =-” : Jdi kl dimknai scra bebas tpi
mnyesuaikn tatabhasanya... Yah hendaklah mreka
mncari jawaban karena Ku..
wilmurian rhamadya: Sbb kl jwb syarat knp pake
kata istajaaba, yastajiibu... Kudu na mah langsung
falyujiibuu... Weh, sbb pan ZTD mah “hadir” tanpa
diminta Kang...

wilmurian rhamadya: Jawab syarat timana? Posisina
kudu fi’il mudhori dua nana, dng posisi idza na didinya
wilmurian rhamadya: Istajaaba itu meminta untuk
harfu syartin
memenuhi, atau memanggilnya. Beuuuh hese euy
padanan baasa endonesia teh
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Nah huruh  لsesudah  فpada
kalimat اوببجتسيلف. Lam nya itu lam Am’r (perintah)
wilmurian rhamadya: Muhun kdm, eta kata anu
bukan lam nafiy.. Kl.lam nafiy (peniadaan/mbjdikan fi’l/
membuat sanksi kl itu bernicara ttg ZATNA nya....
isim sesudahnya mnjdi bntuk negatif) dab bentuuknya
Amir Santoso ‘Asan’: Tadi magrib Tanjungsari
ال. Ada alif ssdhnya..atau bs jg dibilang  الnahyi
Sumedang gerimis 5 menit.
(larangan)

(|oo|) DeLTA 99 =-” : Jawab syarat dri kata اذا. Mamaa (|oo|) DeLTA 99 =-” : Ayat ini kmren kbtulan terbenak
saat dijalan..dan sperrtinya berkaitan dgn ayat di
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Yg didpan
sadahurip.. Jika digabubgkan jg dgn ayat.. نط دنع انا.
ب يدبع.
wilmurian rhamadya: Betul, paham kang, berarti fi’il
mudhori na kudu dua...
wilmurian rhamadya: Dari tata bahasa ARBHIINA
ge knp mesti meminta untuk memenuhi.... Meminta
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Tak harus fiil.mudhori mama...
untuk memanggilnya.... Kl bener “jawab Syarat” harus
Selama ada fi’il baik itu madhy atau mudhori’ masih
“straight point”,
bisa dikatakn jawaab syarat=.
wilmurian rhamadya: Beda syiàkul kalam antara Kalam Aulia ‘yoli’: Halaah Amir....
satu dng kalam kedua...
Dedi Misbah: Mungkinkah ayat:
wilmurian rhamadya: Buhahahha
يِل اوُبيِجَتْسَيْلَف
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Kan ada كلأس اذاو..
“Maka hendaklah mereka itu MEMENUHI Ku”
Aulia ‘yoli’:*Gajah berantem, pelanduk mengerti di
Adalah tata bahasa AL’A?
tengah2*;)
Seperti halnya Alif-Lam-Mim, Ya-Sin, dll?
wilmurian rhamadya: Iya iya.....
Ada makna yang sangat mendalam pada kalimat tsb?
Dedi Misbah: Analisa diluar tata bahasa ARBHIINA.
Hingga tata bahasa ARBHIINA belum bisa
Penggalan ayat dan artinya di atas.
“menjamahnya” (?)
Jika dalam tanda kurungnya dihilangkan:
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Tidak jg ko kang ded..
يِل اوُبيِجَتْسَيْلَف
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Kl yasin atau sjenisnya mreka
trdiri dri huruf saja tnpa harokat
maka hendaklah mereka itu MEMENUHI Ku
----Memenuhi Ku = memenuhi AL’A?
Bagaimana caranya?
Bukankah diri ini yang “dipenuhi” ZTD?
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Ketang maaf dri fiil madhi idzaa
da’aany
wilmurian rhamadya: Tp sanksi da sy mah, sbb teu
match secara gramatikal... Pangpangna mah anu
falyastajiibuulii
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Bukn yg pling awal..tpi fiil
sblumnya..hhe

(|oo|) DeLTA 99 =-” : Cuman dilafazkan sesuai
penyebutan asal bunyi hurufnya
wilmurian rhamadya: Artinya kedahna ngangge
يل اوبيجيلف, hendaklah hamba2ku menjawab.... Nah
itu logis kl “jawb syarat” krn bhsnya “straight point”....
Jd bkn hendaklah mereka meminta memenuhi....
wilmurian rhamadya: Memenuhi/ memanggil Teh mun
diartikeun basa sunda : nyumponan...
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Kl  يل اوبيجتسبلفjelas pskli
bntuk bngunan katanya
wilmurian rhamadya: Kàgak, itu kata biasa aja kdm.
Esensi terdalam nya bkn pada kata per kata dlm ayat
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itu, tetapi proses untuk berda’aa.... Anu ttg da’aan geura
di atas....

Aulia ‘yoli’: Kalau Allah itu sbg Raja yg ada dihadapan
rakyatnya, akan bicara : falyujiibuu.

wilmurian rhamadya: Tah nu Ieu,

Aulia ‘yoli’: Betul gak?

(|oo|) DeLTA 99 =-” : Artinya ketika seseorang itu
merasa dekat debgan Tuhan nya..dan ingin mndpat
jawaban dri tuhan atas prmohonannga maka ada
syarat yaitu falyastajiibu..hendaklah mnuntut dlam arti
mencari jawaban nya dan juga dgn syarat iman kpda
Allah

(|oo|) DeLTA 99 =-” : Ya ga mesti mama..kan ane
bilang.. Jawab syart itu beda dgn ‘athof ma’thuf yg mana
si athof hrs sm dr sgi bntuk bngunan huruf bhkan
harokat akhirnya dgn ma’thuf

wilmurian rhamadya: Dari segi bahasa da’wata itu
Maf ’ul bih sebagai objek yg dikenai, sementara
daa’in posisi mudhof ILAIH, sesuatu yg disandarkan
kpd da’wata, tdk bisa lepas. Ada kaitan orang2 yg
memanggil. Idza itu jika, da’an itu fi’il madhi, berarti
prosesi memnggilnya tdk sebentar, bth wktu lah bgi
2,5% pan untuk bsa merasakan da’aa.. Krn kl Alloh
langsung pake fi’il mudhore, ujiibu, aku menjawab
langsung....
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Gity yg ann tauu mah..hehge
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Wah maaf typo({}.
Aulia ‘yoli’: Feel na agak mendekati nu kang Agung
wilmurian rhamadya: Leres kang guru, hanya kl gitu
bkn jwab syarat tapi memerintah.... Istajaab yastajiibu
teh menta diijabah menta dipenuhi.
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Yah mudhori jg kan bisa artinya
mustaqbal mama... Artinya di masa depan akan
mndapat jawaban dr Allah... Sm halnya dgn ayat...
ZAKALA MANIGWARA ZHENNA..
(|oo|) DeLTA 99 =-” : =)) ({}.

Dedi Misbah: ناعد اذا عادلأ ةوعد بيجا
“AKU akan menjawab panggilan orang2 yang
memanggil jika memang dia memanggil AKU”
Bagaimana jika diartikan secara bebas:
“AKU akan merestui aksi orang2 yang beraksi sesuai
sunahku jika aksinya hanya diperuntukkan bagi KU”
Lalu disambungkan dengan kat.
يل اوبيجتسبلف
wilmurian rhamadya: Kl itu FALYASTAJIIBU Naha tdk
setelahnya FALYASTAMINUUBII....
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Dia bisa aj dri kata krja lampau
mnjdi kta krja saat ini atau masa depan... Trmasuk pola
bangunan hurufnya..
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Bhj
wilmurian rhamadya: Tah WA na didinya athof Kang
guru,
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Bahkn dlam bbrp kasus...ad dari
isim k fi’il atau sebaliknya... Ntar lah ann carikn cntoh
klimatnya hehhe
wilmurian rhamadya: Knp posisi na tdk sama,

wilmurian rhamadya: Coba diaos deui ti kata awal idzaa wilmurian rhamadya: Eta mah isim fi’il, lain deui kasus
sa alaka geura Kang guru....
wilmurian rhamadya: Maenya kata lampau jd kata kerja
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Kata sya jg ini ayat kmren sore
saat ini n masa depan?
bru aj terbesit dlm.benak saat momotoran..bermula
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Kalo dipaksakan klimat fal
dei Klimat.. AKU BERGANTYNG PRASANGKA
yuminuu itu mnjadi falyasta’minuu itu msti artinya akn
HAMBAKU.. Sm dgn ANJANNA GAPHIDA
berubah lgii...
HYANGGA..
wilmurian rhamadya: Coba eta cotohna ttg da’aa.... Aya
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Ehh dibuka.sm. Kang yoli..=.
lmpau n kata sekarang punya makna aksi
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Udaah ann kaji mama...
wilmurian rhamadya: Dari segi bahasa da’wata itu
wilmurian rhamadya: Ia leres Kang guru, IC, itu
Maf ’ul bih sebagai objek yg dikenai, sementara
persoalannya ada ista nya... Ista itu meminta untuk...
daa’in posisi mudhof ILAIH, sesuatu yg disandarkan
Ditambah ijaaba jd istajaaba... Kl jwb syarat itu hrsnya kpd da’wata, tdk bisa lepas. Ada kaitan orang2 yg
langsung falyujiibuu....
memanggil. Idza itu jika, da’an itu fi’il madhi, berarti
prosesi memnggilnya tdk sebentar, bth wktu lah bgi
wilmurian rhamadya: Jawab syaràt itu cirinya straight
2,5% pan untuk bsa merasakan da’aa.. Krn kl Alloh
point and apple to apple....
langsung pake fi’il mudhore, ujiibu, aku menjawab
wilmurian rhamadya: Bhuahhaha isuk2 geus hot euy.... langsung....
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Gaa ada yg salah dgn maziid Alif (|oo|) DeLTA 99 =-” : Bkan mntik beratkan kpd
Sin dan Ta (tmbahan lupa dijelasin tdi) mmg artinya
keimanan..
) بلطللmeminta/menuntut/mncari.. Tinggal ngepasin
aj dengan bahasan kalimat nya mana arti yang pas nya
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(|oo|) DeLTA 99 =-” : Krn ista’mana yastaminu itu
mncari atau mmnta keamanan.
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Teu nyambung deui..=).
wilmurian rhamadya: Naah itu dia, begitu jd
falyastajiibu lii
wilmurian rhamadya: Begitu jg
wilmurian rhamadya: Skema nya berubah....
wilmurian rhamadya: Kl tuhan kan angsung falyujiibu
lii...
wilmurian rhamadya: Taah itu yg dirubah prosesing
ZTD seharnya ajaaba langsung tp jd istajaaba....
Aulia ‘yoli’: Kl tuhan kan angsung falyujiibu lii...»» Itu
kalau Tuhan nya berposisi spt sbg Raja.

(|oo|) DeLTA 99 =-” : Wallaaho a’lam
wilmurian rhamadya: Eh bukan begitu logiknya
wilmurian rhamadya: Haahaa
wilmurian rhamadya: Logika Kang yogi Tu hrsnya anu
falyujiibuulii
wilmurian rhamadya: Kl falyustibuulii posisina jd
seperti pertanyaan Kang guru,.... Klo mnurut ann perlu
mama... Sperti berlatih..itu jg kan bgian dri proses
pncarian... Kl mmg otomatis hadir knp bnyak dr kita
yang ga bsa mrasaknnya?
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Baik ann akn coba baca lagi..
mgkin ad yg lupa ann..
(|oo|) DeLTA 99 =-” : =d (Y.

wilmurian rhamadya: Artinya fasilitas tuhan sdh ada
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Nahh klo falyujiibuu li..justru
semua, sdh berporses dari da’aa yg sebelumnya knp
lbih aneh lagi... Seolah tuhan itu mncari jawaban kpada
pake fi’il madi krn bth roses tuk merasakan NYA (pan
makhluknya...
Lila pan ngarasakeun detak jantung ge), lalu dijawablah
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Itu yg ann pahami malahan..
falyujiibuulii, hendaklah mereka menjawab AKU,
heuheu
wilmurian rhamadya: Ceuk ZTD Teh, yeuh aya yeuh sy
wilmurian rhamadya: ZTD itu tdk perlu litthulab tdk
dekeut, sok jawb atauh, response....
perlu diminta, tdk perlu di istajaaba, cause god will
wilmurian rhamadya: Ceuk ZTD Teh, yeuh aya yeuh sy
answer live, artinya ZTD akan hadir otomatis...
dekeut, sok jawab atuh (falyujiibuu lii), response....
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Jadi klo diartikan mnjadi...
Aulia ‘yoli’: Rehat ah...mencerna dl
hendaklah mereka menjawab Tuhan...
wilmurian rhamadya: Kl falastajiibu kira2 imaginasina
wilmurian rhamadya: Falyujiibu lii itu artina hendaklah
kieu: ceuk ZTD Teh, yeuh aya yeuh sy dekeut, sok
mereka menjawab aku
menta jawaban ka sy (falyastajiibuulii),... Hehehe
wilmurian rhamadya: Kl falyastajibuu lii t7 artina
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Jadi yg butuh direspon sbnrnya
hendaklah mereka meminta untuk menjawab ku
siapa mama? Tuhan atau kita nih?=^.
Aulia ‘yoli’: ZTD akan hadir otomatis..., jikalau dan
wilmurian rhamadya: Beda pan gheist na, penjiwaan/
hanya jika diakses oleh manusianya
merasakan nya.... Heuheuheu
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Klo mnurut ann perlu mama...
wilmurian rhamadya: TUHAN mah egp, rek direspon
Sperti berlatih..itu jg kan bgian dri proses pncarian...
syukur rek henteu teu kunanaon. Pan jang manusia
Kl mmg otomatis hadir knp bnyak dr kita yang ga bsa
sendiri manfaatnya. Hanya jika sdh mencari da’wata yg
mrasaknnya?
memanggilnya apabilada memanggilnya sy, yeuuh sy
wilmurian rhamadya: Braay baca deui ah nahwu shorof aya yeuh deukeut, sok response atuh.... Hahahaha
na, =)) =p
wilmurian rhamadya: Jd ayat eta sabenerna ngajarkeun
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Naah kan... Coba mama
proses merasakan ZTD oge seh...
bayangkan tah arti yg mama tulis diatas... Bedanya
wilmurian rhamadya: Ceuk TUHAN mah sabenerna
falyujibuu dengan falyastajiibuu... Ari falyujiibuu..
egp, rek direspon syukur rek henteu teu kunanaon.
sngat besar artinya mngarah seolah Tuhan itu butuh
Pan jang manusia sendiri manfaatnya. Hanya jika
hambanya..bukan sbliknya..kl faltastajiibu..itu perintah
sdh menjawab panggilan yg memanggilnya apabila
skligus clue dri tuhan klo mau mndpat jawabn dari
memanggilnya AKU, yeuuh AKU aya yeuh deukeut, sok
Nya..yaitu kudu mencarii..
response atuh.... Hahahaha
Aulia ‘yoli’: Kl falyastajibuu lii t7 artina hendaklah
Fakhri Amrullah.: Punten klo perhitungan idul adha
mereka meminta untuk menjawab ku..... Hendaklah
gmn y? Mhon pncerahanya
mereka mengakses Aku. Hendaklah mereka MELEBUR
dengan Ku.
wilmurian rhamadya: Tah eta kang yol,leres
Aulia ‘yoli’: Naah...sdh mengkristal niy

17. Bacaan dalam Ritual Shalat

1. Definisi Do’a sebenarnya adalah usaha.
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2. Ketika melakukan ritual shalat, kita
wajib merasakan Zat Tidak Dikenal
dengan konsentrasi penuh. Jangan dulu
terganggu oleh bacaan.
3. Setelah bisa merasakan, baru pakai
bacaan. Sebetulnya fungsi bacaan
itu untuk membantu orang zaman
dahulu yang belum bisa merasakan Zat
Tidak Dikenal dengan membuat banyak
permintaan pada Rabb. Tapi malah
sebaliknya, semakin jauh dari Rabb.
4. Wilman: Teruslah berusaha merasakan
Zat Tidak Dikenal sebagaimana
MAZERNAK (Nabi Musa) yang terus
mencari dan mencari untuk bertemu
Tuhan-Nya atau ABRAHAM (Ibrahim)
melalui proses pencarian yg tidak
sebentar.

Drentaga ( Dicky Zainal ): Rabb akan mengabulkan
doa setelah mengikuti semua perintah-Nya. Semua
urusan teknis. Contoh yang paling gampang, ketika
Rabb menyuruh kita untuk berpikir, maka kita akan
berpikir untuk mendapatkan ilmu dan kemampuan
juga solusi yang jauh lebih baik, adalah wajar kalau
bisa masuk saringan ujian dimana saja. Definisi
Do’a sebenarnya adalah usaha. Makanya berdoalah
kepada-Ku maka akan Aku kabulkan. Sekarang arti
Do’a diselewengkan dengan diam dan menunggu
keajaiban, kalau gagal, tinggal bilang bahwa Allah
belum menghendaki dan selalu memberikan yang
terbaik, katanya begitu. Padahal itu hanya kata-kata
hiburan agar kita tidak frustrasi karena ketidakbecusan
menghadapi hidup. Rabb selalu mengajarkan agar
manusia menjadi becus hidup. Rabb tidak mengajarkan
menyalahkan orang lain untuk kegagalan sendiri.
Tapi memang itu membuat nyaman diri, karena EGO
memang luar biasa pintar di dalam membuat diri sangat
benar. EGO ini yang menutupi ZTD. Makanya harus
betul-betul diperhatikan dan membiarkan ZTD yang
mengendalikan. Ketika melakukan ritual shalat, kita
wajib merasakan ZTD itu, dengan konsentrasi penuh.
Jangan dulu ter-distract oleh bacaan. Konsentrasi dulu
dan rasakan. Sewaktu posisi sujud itu sangat membantu
merasakan ZTD karena darah lebih banyak ke kepala
dan oksigen lebih banyak di kepala. Lakukan berurutan
dari mulai gerakan awal sampai akhir. Setelah bisa
merasakan, baru pakai bacaan. Karena sebetulnya
fungsi bacaan itu untuk membantu orang zaman dahulu
yang belum bisa merasakan ZTD, cara mereka dengan
membuat banyak permintaan pada Rabb. Tapi malah
makin jauh dari Rabb.
Drentaga ( Dicky Zainal ): Tos heula. Mangga bahas
HABIBI: Utk bisa merasakan dan mencapai ZTD atau
RUBH itu apa dulu yang harus sy lakukan kang...?
HABIBI: Apakah ada urutan proses yg harus dilalui
kang ?
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Uu abd sukur.: Klu melihat pernyataan KD diatas utk
merasakn ZTD dg posisi sujud saat shalat krn oksigen
pd ngumpul dikepala, terlebih2 bg yg rajin latihan
TD dg penyaluran ke kepala mungkin akn bisa lbh
merasakn ZTD trsbt. Cm yg jd pertanyaan sy smp pd
tahap yg bgm trasa idealnya hadir ZTD trsbt.
wilmurian rhamadya: Selamat Hari Raya Idul Adha,
semoga kita bisa mengikuti napak tilas pengorbanan
nabi-nabi terdahulu kpd Sang MAHA KAWAZA.
Aamiin.
Uu abd sukur.: Klu ZTD sdh hadir dan trasa nyaman
apkh bs dibuktikan scr ilmiah sprt foto Aura atau bgm.
ABHA Ibay (Indra Bayu): Maaf Kang Uu, ZTD selalu
hadir, kitanya saja belum terhubung atau konek.
Uu abd sukur.: Ya maksud sy jg klu sdh pd peka, klu
misal bs dibuktikn scr ilmiah mk bentuk warnanya sprt
apa krn bisa jd ini berkaitan dg TM ketenangan hat.
ABHA Ibay (Indra Bayu): Kita harus tahu dulu masalah
posisi ZTD ada dimana...kl ga salah sudah pernah di
bahas di grup ini
Uu abd sukur.: Jd maksud sy lg menyambungkn
kaitanya merasakn ZTD dg penyaluran metafisik dan
TD ke kepala...
ABHA Ibay (Indra Bayu): Dulu fisika kuantum baru
bisa menemukan unsur penyusun materi adalah atom
Sekarang sudah bisa sampe nemu ruang kosong yang
berisi energi.....sedangkan ZTD mungkin lebih dalam
lagi
Dari penjelasan ini artinya dunia fisika saja masih
mentok....apalagi untuk untuk pembuktian secara
ilmiah
Setiabudi | epharmacy.co.id: ZTD mah kaitannya sama
ahlak kang.
Ahlak hasil olah pikir sampai menjadi kesadaran.
Bukan energy.
Uu abd sukur.: Ya memang itu berkaitan dg moral/
akhlak, cm ini lg dicari intinya utk merasakn spy cpt
peka ke ZTD krn ujung2nya mensuplai oksigen ke otak
atau drh biar bnyk ngalir ke kpl
Dedi Misbah: Copas pembahasan sebelumnya:
“Ruh berasal dari zat Rabb yang ‘ditiupkan’ pada
manusia saat masih berada dalam kandungan. Zat Rabb
yang ditiupkan ke dalam Jasad dan Jiwa manusia ini
kita namakan Zat Tidak Dikenal atau disingkat ZTD.
Jadi ketika ZTD ini ada di manusia namanya kita sebut
RUH atau RUBH. ZTD inilah yang menjadikan segala
sesuatu di alam semesta ini termasuk segala energi
dapat bergerak atau berfungsi sesuai sunatullahnya.”
Artinya energi-pun digerakkan oleh ZTD.
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Jika kita ingin membuktikan secara ilmiah, maka
diperlukan alat, perangkat dan teknologi untuk
pembuktian ini.
Nah, untuk ukuran ARDH GRUMMA, jangankan
RUBH.
Energi2 di tubuh dan alam semesta saja belum
semuanya bisa dibuktikan.
Contoh: energi apa yg membuat planet dan galaksi
mengambang? Apa buktinya?
Apalagi pembuktian ZTD bagi kaum 2,5%
Uu abd sukur.: Berarti skrg kita simpulkn dulu, apa
cirinya bhw ZTD itu jk sdh peka atau trasa hadir.
Dedi Misbah:.
Copas:
“ Ya memang itu berkaitan dg moral/akhlak, cm ini lg
dicari intinya utk merasakn spy cpt peka ke ZTD krn
ujung2nya mensuplai oksigen ke otak atau drh biar
bnyk ngalir ke kpl”
Sebetulnya sudah dibahas oleh Mbap di atas:

Sewaktu posisi sujud itu sangat membantu merasakan
ZTD karena darah lebih banyak ke kepala dan oksigen
lebih banyak di kepala. Lakukan berurutan dari mulai
gerakan awal sampai akhir. Setelah bisa merasakan,
baru pakai bacaan....
Uu abd sukur.: Ok nhn kang, inimah sy sk penasaran aj
kang heu3x
ABHA Ibay (Indra Bayu): TD / TM kan energi
sedangkan penggerak energi adalah ZTD, untuk bisa
merasakan TD / TM berhubungan dengan syaraf perasa
kita....syaraf perasa bisa peka kalau sering dialiri hawa
panas....
Itu teorinya
ABHA Ibay (Indra Bayu): Jadi kl belum bisa merasakan
gigitan nyamuk di punggung kita....berarti belum
peka....dan saya mah gagal di tahap ini aja...
wilmurian rhamadya: Kl penasaran diteangan weh kang
uu, terus.... Kos MAZERNAK1 hayang panggih gusti
Alloh. Dia terus mencari n mencari... Atau ABRAHAM
juga melalui proses pencarian yg tdk sebentar.

Sepertinya berkaitan dengan TEMOL ya?

wilmurian rhamadya: Ga kabayang mrk seperti
MAZERNAK n ABRAMAHAM2 sendiri tentu melewati
pencarian JATI DIRI dulu ya...

Orang yang mengaplikasikan TEMOL adalah satu
diantara ciri dari yang ditanyakan oleh Kang Uu.

wilmurian rhamadya: Pdhl TD na da di atas 40%, msh
mencari keneh.... Nahaaaa ari urang, hadeuuuuh.......

ABHA Ibay (Indra Bayu): Otak diberi suplai oksigen
dan darah lebih dari biasanya....hanya untuk membantu
kita meningkatkan kemampuan otak merasakan...
dan ini tahap awal saja....tahap berikutnya belum
kebayang....

Uu abd sukur.: Ya sih k wil, cm sy lg mensinergykan sj
dg TD TM mumpung ada yg bimbing olh KD

“...EGO ini yang menutupi ZTD...”

ABHA Ibay (Indra Bayu): Sebelum merasakan yang
jauh kedalam....apa ga sebaiknya merasakan yang jauh
diluar, Kang? Misalnya merasakan di sel penyusun
kulit....itu saja sudah susah minta ampun.....boleh
dikatakan sudah puluhan tahun juga ditingkat ini saya
pribadi masih gagal total
wilmurian rhamadya: Lempeng dan sewajarnya....
Uu abd sukur.: Barangkali ada yg sdh dpt referensi dr
KD..bgm merasakan ZTD dg menggunakn TD/TM,
urutanya sprt apa?
Kang Gun: Maaf Kang Uu, saya gak bisa bantu. Saya
sendiri jangankan bermain-main dengan RUBH,
merasakan RUBH (ZTD di manusia) aja belum bisa.
Masih di fase berlatih merasakan seluruh bagian
JASAD. Nunggu pencerahan juga, biar cepet bisa
hehehe
ABHA Ibay (Indra Bayu): Copas :
...Ketika melakukan ritual shalat, kita wajib merasakan
ZTD itu, dengan konsentrasi penuh. Jangan dulu terdistract oleh bacaan. Konsentrasi dulu dan rasakan.

Kang Gun:*****
Rabb akan mengabulkan doa setelah mengikuti semua
perintah-Nya. Semua urusan teknis. Contoh yang
paling gampang, ketika Rabb menyuruh kita untuk
berpikir, maka kita akan berpikir untuk mendapatkan
ilmu dan kemampuan juga solusi yang jauh lebih baik,
adalah wajar kalau bisa masuk saringan ujian dimana
saja.
Definisi Do’a sebenarnya adalah usaha. Makanya
berdoalah kepada-Ku maka akan Aku kabulkan.
Sekarang arti Do’a diselewengkan dengan diam dan
menunggu keajaiban, kalau gagal, tinggal bilang bahwa
Allah belum menghendaki dan selalu memberikan yang
terbaik, katanya begitu. Padahal itu hanya kata-kata
hiburan agar kita tidak frustrasi karena ketidakbecusan
menghadapi hidup.
Rabb selalu mengajarkan agar manusia menjadi
becus hidup. Rabb tidak mengajarkan menyalahkan
orang lain untuk kegagalan sendiri. Tapi memang itu
membuat nyaman diri, karena EGO memang luar
biasa pintar di dalam membuat diri sangat benar.
EGO ini yang menutupi ZTD. Makanya harus betul1 Nabi Musa
2 Nabi Ibrahim
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betul diperhatikan dan membiarkan ZTD yang
mengendalikan.

Ketika melakukan ritual shalat, kita wajib merasakan
ZTD itu, dengan konsentrasi penuh. Jangan dulu terdistract oleh bacaan. Konsentrasi dulu dan rasakan.
*****
Sewaktu posisi sujud itu sangat membantu merasakan
Dari apa yang di sampaikan Mbab di tiga paragraf di
ZTD karena darah lebih banyak ke kepala dan oksigen
atas, point yang saya pahami adalah:
lebih banyak di kepala. Lakukan berurutan dari mulai
gerakan awal sampai akhir. Setelah bisa merasakan,
RABB akan mengabulkan ‘usaha’ yang kita lakukan
baru pakai bacaan. Karena sebetulnya fungsi bacaan itu
jika kita mengikuti semua yang ‘diperintahkanuntuk membantu orang zaman dahulu yang belum bisa
Nya’. Dan seperti kita sudah ketahui bahwa apamerasakan ZTD, cara mereka dengan membuat banyak
apa yang diperintahkan RABB untuk kita lakukan
sebenarnya adalah petunjuk-petunjuk agar kita mampu permintaan pada Rabb. Tapi malah makin jauh dari
menghadapi atau menyelesaikan segala hambatan yang Rabb.
akan kita temui dalam pelaksanaan tugas kita sebagai
*****
manusia.
Dari apa yang disampaikan Mbab di paragraf terakhir,
Perintah atau petunjuk yang diberikan RABB pada kita yang saya pahami adalah:
sebagai manusia sangat banyak diantaranya antara lain
Dalam ritual shalat kita wajib untuk mampu merasakan
adalah: berpikir, mengerjakan ritual shalat, bersabar,
ZTD. Posisi sujud dalam ritual shalat sangat membantu
berzakat, menjalin tali silaturahim, tidak berdusta, jujur,
kita untuk mampu merasakan ZTD, karena saat posisi
berpuasa, melaksanakan haji dan lain sebagainya.
sujud darah dan oksigen lebih banyak mengalir ke
Nah, semua petunjuk tersebut jika di telaah secara
bagian kepala.
dalam sebenarnya memiliki tujuan-tujuan tertentu
Dari yang saya pahami ini muncul pertanyaan:
untuk membantu manusia memaksimalkan potensi
positif serta bagaimana mengendalikan potensi negatif 1. Apa yang di maksud dengan merasakan ZTD?.
yang ada dalam dirinya.
Apakah ‘merasakan’ ini maksudnya mendeteksi
keberadaan ZTD dengan menggunakan informasi
Kang Gun.
yang berasal dari JASAD, misalnya syaraf-syaraf perasa
Artinya hidup sebagai manusia itu sudah di buat mudah yang ada di seluruh jaringan tubuh atau cukup dengan
oleh RABB untuk kita. Tugas yang diberikan RABB
mereka-reka atau menduga-duga saja?.
sudah jelas yaitu sebagai khalifah fil ard kita ditugaskan
2. Apakah banyaknya darah dan oksigen saat posisi
untuk menjaga dan memelihara alam semesta.
sujud tersebut mentrigger bagian-bagian otak kita yang
Dan petunjuk agar kita dapat melaksanakan tugas
belum aktif untuk mampu menerima dan mengirimkan
tersebutpun sudah diberikan RABB. Semua udah jentre
informasi ke JASAD?
banget. Tinggal ngikutin doang sebenarnya sih.
Uu abd sukur.: Nah ini yg menarik prl diteliti lbh dlm
Uu abd sukur.: Ok kang
kang..
wilmurian rhamadya: Ziap Kang uu, sama2 belajar....
Uu abd sukur.: Bgm jk sdg merasakn ZTD kemudian di
Mdh2an weh atuh... Pondasina nu penting tiasa
sel2 tbh trasa hw panas scr otomatis?
pengendalian EGO. Dng hidup lempeng dan
sewajarnya.
Uu abd sukur.: Apkh hw panas itu kesampingkn dulu
atau bgm?
wilmurian rhamadya: Yg perlu dibold dari pernyataan
mbap adalah pengendalian EGO. Anywhere and
Kang Gun: @Kang Uu, saya hanya menuliskan yang
Anytime. Sbb ini pintu “ruang batin cipta” merasakan
saya pahami dan pertanyaan yg muncul dari apa yang
ZTD
dituliskan Mbab tadi pagi.
ABHA Ibay (Indra Bayu): ABRAHAM = Ibrahim

Pan perintahnya, “Tos heula. Mangga bahas”.

MAZERNAK = ?

Hehehe

ABHA Ibay (Indra Bayu): Saha?

Dedi Misbah: Tambahan, sudah ada yg meneliti ttg
darah yg mengalir ke kepala saat sedang sujud:

wilmurian rhamadya: Pengendalian EGO ini hrs
dijalankan detik ini n sekarang ini jg.....
Fachrul Abha Taru: Lempeng lempeng lempeng...
Fachrul Abha Taru: Itu yang harus kita lakukan.
Fachrul Abha Taru: Jauhkan segala macam penilaian.
Kang Gun:*****
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“Jantung hanya mampu memompa darah sebanyak 20%
kebagian otak, sedangkan 80% lainnya hanya dapat
dilakukan lewat sujud”
Link:
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https://m.facebook.com/notes/samakta-dayainsani/keajaiban-sujud-drfidelma-ahli-syarafamerika/10150496858203327/
Uu abd sukur.: Ok kang gun n semuanya alhamdulillah
kt jd bnyk referensi, tujuanya agr kebuka smua
prosesnya baik ttg cr merasakn ZTD scr efektif maupun
yg lainya yg berkaitan dg energy
HABIBI: Punten akang2 karena perbedaan bahasa saya
belum paham maksud LEMPENG itu apa ? Apakah
cuek artinya Lempeng atau apa ? Maaf agar tdk salah
mengerti karena terkait dlm kehidupan prakteknya

diri, karena EGO memang luar biasa pintar di dalam
membuat diri sangat benar. EGO ini yang menutupi
ZTD. Makanya harus betul-betul diperhatikan dan
membiarkan ZTD yang mengendalikan. Ketika
melakukan ritual shalat, kita wajib merasakan ZTD itu,
dengan konsentrasi penuh. Jangan dulu ter-distract
oleh bacaan. Konsentrasi dulu dan rasakan. Sewaktu
posisi sujud itu sangat membantu merasakan ZTD
karena darah lebih banyak ke kepala dan oksigen
lebih banyak di kepala. Lakukan berurutan dari mulai
gerakan awal sampai akhir. Setelah bisa merasakan,
baru pakai bacaan. Karena sebetulnya fungsi bacaan itu
untuk membantu orang zaman dahulu yang belum bisa
merasakan ZTD, cara mereka dengan membuat banyak
permintaan pada Rabb. Tapi malah makin jauh dari
Rabb. (KDZA)

Uu abd sukur.: Sebenarnya k habibi lempeng itu sprt
sabar, pasti ada proses cr mendapatkny. Lempeng
mnrt sy klu energy baik TD maupun TM disalurkn ke
bagian kelenjar amigdala mk bawaan kita akn jg tenang,
lempeng, sabar (Kecerdasan emosinya insya allah
HABIBI: Tadi sepertinya sdh disenggol oleh KG dgn
meningkat)
penjabarannya...
Dedi Misbah: Kurang lebih lempeng = istiqomah.

HABIBI:*****

Aulia ‘yoli’: Lempeng teh bukannya lurus?*gitu aja kok
repot* :D*run*

Rabb akan mengabulkan doa setelah mengikuti semua
perintah-Nya. Semua urusan teknis. Contoh yang
paling gampang, ketika Rabb menyuruh kita untuk
berpikir, maka kita akan berpikir untuk mendapatkan
ilmu dan kemampuan juga solusi yang jauh lebih baik,
adalah wajar kalau bisa masuk saringan ujian dimana
saja.

Uu abd sukur.: Terkadang disini kt sk nyepelekn, ah
lempeng wae..ah sabar wae, ah sering2 aj berdoa aj spy
berhsl..,pdhl utk meraih itu ada proses mendptkny
Dedi Misbah: QS Fushilat ayat 30:
Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Tuhan
kami ialah Allah” kemudian mereka meneguhkan
pendirian mereka (istiqomah), maka malaikat
akan turun kepada mereka dengan mengatakan:
“Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih;
dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah
dijanjikan Allah kepadamu”.
HABIBI: Oke kang sedikit mulai tercerahkan utk
Lempeng...nah kita coba kembali lagi ke perintah KD
utk diskusi topik awal...
HABIBI: Nuhun akang2
HABIBI: Rabb akan mengabulkan doa setelah
mengikuti semua perintah-Nya. Semua urusan teknis.
Contoh yang paling gampang, ketika Rabb menyuruh
kita untuk berpikir, maka kita akan berpikir untuk
mendapatkan ilmu dan kemampuan juga solusi yang
jauh lebih baik, adalah wajar kalau bisa masuk saringan
ujian dimana saja. Definisi Do’a sebenarnya adalah
usaha. Makanya berdoalah kepada-Ku maka akan Aku
kabulkan. Sekarang arti Do’a diselewengkan dengan
diam dan menunggu keajaiban, kalau gagal, tinggal
bilang bahwa Allah belum menghendaki dan selalu
memberikan yang terbaik, katanya begitu. Padahal
itu hanya kata-kata hiburan agar kita tidak frustrasi
karena ketidakbecusan menghadapi hidup. Rabb selalu
mengajarkan agar manusia menjadi becus hidup. Rabb
tidak mengajarkan menyalahkan orang lain untuk
kegagalan sendiri. Tapi memang itu membuat nyaman

Definisi Do’a sebenarnya adalah usaha. Makanya
berdoalah kepada-Ku maka akan Aku kabulkan.
Sekarang arti Do’a diselewengkan dengan diam dan
menunggu keajaiban, kalau gagal, tinggal bilang bahwa
Allah belum menghendaki dan selalu memberikan yang
terbaik, katanya begitu. Padahal itu hanya kata-kata
hiburan agar kita tidak frustrasi karena ketidakbecusan
menghadapi hidup.
Rabb selalu mengajarkan agar manusia menjadi
becus hidup. Rabb tidak mengajarkan menyalahkan
orang lain untuk kegagalan sendiri. Tapi memang itu
membuat nyaman diri, karena EGO memang luar
biasa pintar di dalam membuat diri sangat benar.
EGO ini yang menutupi ZTD. Makanya harus betulbetul diperhatikan dan membiarkan ZTD yang
mengendalikan.
*****
Dari apa yang di sampaikan Mbab di tiga paragraf di
atas, point yang saya pahami adalah:
RABB akan mengabulkan ‘usaha’ yang kita lakukan
jika kita mengikuti semua yang ‘diperintahkanNya’. Dan seperti kita sudah ketahui bahwa apaapa yang diperintahkan RABB untuk kita lakukan
sebenarnya adalah petunjuk-petunjuk agar kita mampu
menghadapi atau menyelesaikan segala hambatan yang
akan kita temui dalam pelaksanaan tugas kita sebagai
manusia.
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Perintah atau petunjuk yang diberikan RABB pada kita
sebagai manusia sangat banyak diantaranya antara lain
adalah: berpikir, mengerjakan ritual shalat, bersabar,
berzakat, menjalin tali silaturahim, tidak berdusta, jujur,
berpuasa, melaksanakan haji dan lain sebagainya.
Nah, semua petunjuk tersebut jika di telaah secara
dalam sebenarnya memiliki tujuan-tujuan tertentu
untuk membantu manusia memaksimalkan potensi
positif serta bagaimana mengendalikan potensi negatif
yang ada dalam dirinya.
HABIBI: Artinya hidup sebagai manusia itu sudah
di buat mudah oleh RABB untuk kita. Tugas yang
diberikan RABB sudah jelas yaitu sebagai khalifah fil
ard kita ditugaskan untuk menjaga dan memelihara
alam semesta. Dan petunjuk agar kita dapat
melaksanakan tugas tersebutpun sudah diberikan
RABB. Semua udah jentre banget. Tinggal ngikutin
doang sebenarnya sih.

hnurbayanti-18948: Lempeng diartikan cuek, tapi
bukan berati ignorant/tidak peduli. Orang yg cuek,
belum tentu tidak peduli. Sementara kita seringkali
mengartikan cuek ini sbg tidak peduli/ignorant, yg
bisa menuju sikap tambeng, bener sendiri, tidak mau
mendengar orang lain, dll sehingga sulit utk melihat
segala sesuatu secara wajar dan menempatkan masalah
secara proporsional
hnurbayanti-18948: Padahal butuh kepedulian utk
dpt memaklumi orang lain. Susahnya, ekspresi
menunjukkan kepedulian pun dibuat pakemnya,
terutama di kalangan perempuan. Padahal tiap
orang punya cara yg berbeda dlm mengekspresikan
kepeduliaannya. Cuma, kalau maklum itu hadir di
diri kita, pasti diikuti oleh rasa mengalah, ya gpp juga
kalo orang lain tidak memaklumi kita, yg penting kita
memaklumi mereka.
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Stiker Dibagikan

HABIBI:*****

hnurbayanti-18948: Hehehe, belum tentu positive juga

Ketika melakukan ritual shalat, kita wajib merasakan
ZTD itu, dengan konsentrasi penuh. Jangan dulu terdistract oleh bacaan. Konsentrasi dulu dan rasakan.
Sewaktu posisi sujud itu sangat membantu merasakan
ZTD karena darah lebih banyak ke kepala dan oksigen
lebih banyak di kepala. Lakukan berurutan dari mulai
gerakan awal sampai akhir. Setelah bisa merasakan,
baru pakai bacaan. Karena sebetulnya fungsi bacaan itu
untuk membantu orang zaman dahulu yang belum bisa
merasakan ZTD, cara mereka dengan membuat banyak
permintaan pada Rabb. Tapi malah makin jauh dari
Rabb.

hnurbayanti-18948: Skrg teori2 serba positif lagi
merajalela. Tapi coba ngobrol sama mereka, umumnya
sulit menerima kritik krn dianggap energi negatif.
Pdhal merespon kritik simple aja, kalo kritiknya relevan
dan make sense, ya terima aja. Akui kekurangan kita.
Kalo ga rasional, ya cuekin.

*****
Dari apa yang disampaikan Mbab di paragraf terakhir,
yang saya pahami adalah:
Dalam ritual shalat kita wajib untuk mampu merasakan
ZTD. Posisi sujud dalam ritual shalat sangat membantu
kita untuk mampu merasakan ZTD, karena saat posisi
sujud darah dan oksigen lebih banyak mengalir ke
bagian kepala.
Dari yang saya pahami ini muncul pertanyaan:
1. Apa yang di maksud dengan merasakan ZTD?.
Apakah ‘merasakan’ ini maksudnya mendeteksi
keberadaan ZTD dengan menggunakan informasi
yang berasal dari JASAD, misalnya syaraf-syaraf perasa
yang ada di seluruh jaringan tubuh atau cukup dengan
mereka-reka atau menduga-duga saja?.

(*) T.h.I.n.k (*)sun-dy kbn: Hemmm8-|...kayaknya
Mbap nyuruh kita ngebahas ZTD deh....kok malah jadi
bahas LEMPENG yaakk:]xx :s..
Back to topik yuuukk......;;)
hnurbayanti-18948: ZTD juga, ZTD in practice :D
Kita kan jago di pembahasan, tapi seringkali gagal di
pelaksanaan, apalagi hasil.
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Jleeb hahha

18. Efek Ritual Sholat Tanpa
Bacaan
1. Setiabudi: Setelah merasakan denyut
Jantung dan latihan melihat dengan
permakluman tinggi, biasanya efeknya
sangat besar waktu mendirikan ritual
sholat. Kalau pengalaman saya
pribadi, waktu ritual sholat terasa
denyutan sampai ke seluruh tubuh.
2. Setiabudi: Kata DZA, manusia dengan
akselarasi sel 2,5% sudah bisa
mengakses Zat Tidak Dikenal. Adapun
para Nabi, mereka punya bakat bawaan
yang sangat mempermudah mereka
mengakses ZTD.

2. Apakah banyaknya darah dan oksigen saat posisi
sujud tersebut mentrigger bagian-bagian otak kita yang
belum aktif untuk mampu menerima dan mengirimkan Setiabudi | epharmacy.co.id: Di diskusi dengan Mbap
informasi ke JASAD? ( Penjabaran by KG tadi di atas ) pernah dibahas mengenai merasakan denyut Jantung
kita sendiri.
Jon “Watchmen” Manhattan : Mus.
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Merasakan denyut Jantung sendiri (tanpa diraba)
adalah salah satu pintu masuk merasakan ZTD

Setiabudi | epharmacy.co.id: Efek didikan inferior
mentality

Setiabudi | epharmacy.co.id: Berhubung IQ saya yang
pas-pasan makanya minta cheat, heuheuheu

wilmurian rhamadya: Sy mah at he is ah, hahaaha

Setiabudi | epharmacy.co.id: Dikasih satu cheat, yaitu
dengan menahan nafas tanpa penekanan
Setiabudi | epharmacy.co.id: Proses merasakan denyut
Jantung sendiri ini bagian dari kemampuan merasakan
Denyutan Semesta

Setiabudi | epharmacy.co.id: Pernah juga sih dulu nanya
ke Mbap, perlu TD minimal berapa persen supaya bisa
mengakses ZTD.
Ternyata 2,5% juga bisa.
Cuma kalau para Nabi punya bakat bawaan yang amat
sangat mempermudah beliau-beliau mengakses ZTD

Setiabudi | epharmacy.co.id: Setelah merasakan denyut
Setiabudi | epharmacy.co.id: Jadi kalau sekarang saya
Jantung dan latihan melihat dengan permakluman
susah-payah supaya bisa mengakses ZTD, berarti saya
tinggi, biasanya efeknya sangat besar waktu mendirikan
bukan Nabi =-d
ritual sholat
Dedi Misbah: Adakah perbedaan yg punya TD besar
Setiabudi | epharmacy.co.id: Kalau pengalaman saya
(selain para nabi/rasul) dan yg TD nya pas2an (2,5%)
pribadi, waktu ritual sholat terasa denyutan sampai ke
dalam mengakses ZTD ini?
seluruh tubuh
Setiabudi | epharmacy.co.id: Belum tau Panded kalau
Setiabudi | epharmacy.co.id: Termasuk nyebar hapan
saya sih.
dari Jantung ke seluruh tubuh walaupun nggak
Cuma memang pemahaman tentang ZTD ini
diniatkan
ternyata dulu-dulu cenderung diperoleh lewat proses
Setiabudi | epharmacy.co.id: Punten postingnya
“kecelakaan” daripada kita yang dibimbing bertahap
nyampah kepanjangan
wilmurian rhamadya: Historical accident na Kumaha
wilmurian rhamadya: Gpp, kite pungutin, sapa tau bisa
Kang?
dicontoh, =-d
Setiabudi | epharmacy.co.id: Ya contohnya tentang Kaki
Dedi Misbah: Pernah dibahas juga di Komik Legenda
itu lho.
Naga Session 37:
Beliau kan bukan praktisi energy tubuh seperti Mbap.
“Setiap manusia yang dilahirkan mempunyai Takdir
Karena keikhlasannya tinggi makanya tanpa sadar bisa
Langit berupa Jalan Denyutan, yaitu:
mengakses ZTD
Denyutan Langit, Denyutan Manusia dan Denyutan
wilmurian rhamadya: Hmmm IC
Bumi.”
*to’el Mang Jejep & Kang Syamsu* =-d
Jon “Watchmen” Manhattan : Halah.. kok jadi Shiro
Amachi ya.
wilmurian rhamadya: Denyutan gusti teu aya?
Hehehehe
Dedi Misbah: Ilmu Sang Maha KAWAZA mah bisa
“diterjemahkan” dalam berbagai sarana, Mang Jep.
Bagi penggemar komik.
Pemahaman ZTD bisa dimulai dari Legenda Naga.
Dedi Misbah: Kang Wil, karena basic nya Tao, mereka
mengistilahkan Gusti dengan istilah “Langit”
Seperti Pesantren dan Kyai Langitan di daerah Jawa.
;-)
wilmurian rhamadya: Ouw, IC, da dimana2 nya...
Hehehehe siiip
Setiabudi | epharmacy.co.id: Kita yang ngaku Islamist
juga sering menyebutnya Yang Di Atas

Setiabudi | epharmacy.co.id: Kaki juga bukan tukang
ngulik IPTEK seperti Mbap.
Lebih senang bantu orang dengan sistem privat alias
langsung ke pribadi seseorang yang mau beliau bantu
ubah masa depannya.
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): Stiker Dibagikan
wilmurian rhamadya: Tah aya menyambungkan lidah
KALKHY, sok carita KH....
wilmurian rhamadya: =-d
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): lah khan sdh
diceritain..
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): itu persis spt
penjelasan k’Setiabudi.. bener itu
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): KAKI yg di Aceh
tidak berlatih TD.. hanya beliau ahli ibadah
Dedi Misbah: Klo yang diabadikan oleh Qur’an,
sepertinya contohnya adalah Luqman.
Karena kesholehannya, diberi gelar Al Hakim.
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Luqmanul Hakim = Luqman yang Ahli Hikmah.
Usianya 1000 tahun.

kalo orang lain tidak memaklumi kita, yg penting kita
memaklumi mereka.

Dani Ramdhani: Bagi saya, PR lempeng ini yang masih
Dalam banyak riwayat shahih dikatakan, Beliau seorang
terus dilatih. Bukan hanya tahu teori, harus teraplikasi
budak belian, berkulit hitam, berparas pas-pasan,
dalam aktivitas kehidupan. Bagaimana cara kita
hidung pesek, kulit hitam legam.
berpikir, merasakan, berkata, bersikap.. Ini saya evaluasi
Bahkan Beliau menjadi konsultan Daud, sebelum Daud terus.
diangkat jadi nabi.
Setiabudi | epharmacy.co.id: Lempeng (bahasa Sunda) =
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): Luqman yg
lurus (bahasa Indonesia)
bapaknya Meriem yaa k’Ded ?
Kenapa terjemahannya jadi acuh/cuek ya?
Dedi Misbah: Luqman ini hidupnya pada masa Bani
Dani Ramdhani: Menurut saya lempeng itu bukan cuek,
Israil, mentor nya Daud.
tapi justru perhatian penuh dan empati pada kondisi
Daud.
dan alam sekitar.
Musa.
Isa.
Setiabudi | epharmacy.co.id: Tapi saya sih bisa
bayangkan, seandainya ZTD bisa diakses tanpa syarat
wajib Ikhlas seperti kita mengakses TD dan TM, bisa
sangat berbahaya.
Untuk orang dengan kemampuan akses ke ZTD sih
nggak sulit memerintahkan Api supaya dingin.
Tapi kalau baru levelnya TD dan TM, paling cuma bisa
mengendalikan elemen Api saja
wilmurian rhamadya: Bkn KH, itu mah Lukman Sardi,
hehehe
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): =.
Bintang Ayahnya Aphrendirva Levnamphaira:
menyima.
Dani Ramdhani: “EGO ini yang menutupi ZTD.
Makanya harus betul-betul diperhatikan dan
membiarkan ZTD yang mengendalikan.”

Dani Ramdhani: Cuek itu lebih ke ekspresi pribadi
dalam menanggapi kondisi
Dani Ramdhani: Menurut saya, lempeng itu bukan
tanpa ekpresi. Lempeng menurut saya fokus dan
perhatian. Bisa mengambil alih posisi EGO dengan
posisi yang seharusnya dan menilai apa adaya. Saya
sebut kondisi lempeng itu adalah posisi ‘hening’. Hening
dari penilaian2 yang selama ini kita terima sebagai
program pengenal, doktrin penilaian2 yang disepakati
yang didominasi atas dasar EGO (nafs).
wilmurian rhamadya: Teorinya seharusnya begitu ya...
Hanya, hmmm..... Pelaksanaannya terjadi demaknaisasi
jd cuek/ acuh atau asa tdk merasakan bersalah dlm
persektifnya. Nah ini yg harus dihindari.... Seolah2
mendapatkan “legitimasi” pd posisi lempeng nya.
Dani Ramdhani: Yup mang Wil.. Klo kita mengacu ke
sikap Rasululloh, menurut saya ramah, suple, humble,
penyayang itu bentuk dari hasil kelempengannya.

Dani Ramdhani: Jadi bahasan lempeng masih dalam
koridor bahasan ZTD.

Dani Ramdhani: Karna dengan lempeng, dari data yang
masuk apa adanya.. saya belajar bagaimana bersikap
dan menyikapi suatu kondisi dan bagaimana cara untuk
relationship.

wilmurian rhamadya: Tp bahasan Teh Herni ttng
lempeng di atas bagus juga....

Dani Ramdhani: Output tergantung input, hanya yang
jadi PR besar bagaimana agar input ini apa adanya dulu.

wilmurian rhamadya: Lempeng diartikan cuek, tapi
bukan berati ignorant/tidak peduli. Orang yg cuek,
belum tentu tidak peduli. Sementara kita seringkali
mengartikan cuek ini sbg tidak peduli/ignorant, yg
bisa menuju sikap tambeng, bener sendiri, tidak mau
mendengar orang lain, dll sehingga sulit utk melihat
segala sesuatu secara wajar dan menempatkan masalah
secara proporsional...
..... Padahal butuh
kepedulian utk dpt memaklumi orang lain. Susahnya,
ekspresi menunjukkan kepedulian pun dibuat
pakemnya, terutama di kalangan perempuan. Padahal
tiap orang punya cara yg berbeda dlm mengekspresikan
kepeduliaannya. Cuma, kalau maklum itu hadir di
diri kita, pasti diikuti oleh rasa mengalah, ya gpp juga

Dani Ramdhani: Kita, saya terutama masih sering cepat
menyimpulkan daripada membaca dan memahami.
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wilmurian rhamadya: Contoh sederhana mengamati
“keheningan” atau lempeng dlm aktifitas di rmh. Tth
lg ngelukis manga, Aa lg maen game, DD lg nonton
Frozen. Mrk akan “hening” dng aktifitas mrk, akan
lempeng sesuai aktifitas nya. Akan rame kl Tth lg
ngelukis trus gangguin Aa lg maen game, atau ngacauin
DD nonton frozen n minta ganti nonton Doraemon.
“Keheningan” Aa n Dd terganggu. Kecuali Aa n Dd
nya memaklumi Tth. Atau “keheningan” akan beres
kalau aktifitas itu dilaksanakan sesuai dng job nya,
Tth ngelukis, Aa ngegame, Dd nonton. Dilaksanakan
masing2, sewajarnya.
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wilmurian rhamadya: Nah, Tth sdh memainkan
peran EGO, Aa n Dd blm bisa terima. Bgimana kita
hrs memberithu Tth mengendalikan ego, sementara
sekaligus mencontohkan Aa n Dd harus memaklumi
sikap Tth anu EGO tadi?
Dani Ramdhani: Iya kira - kira begitu mang Wil.. Nah
ketika yang lain ‘men-distract’ yang lempeng itu akan
tetap fokus dan perhatian pada yang dituju.
wilmurian rhamadya: Begitu kang dani kira2. Dng
syarat fokus n perhatian tetap yg dilaksanakan.
wilmurian rhamadya: Btul Kang Dani, Syaratnya Aa n
Dd td memaklumi Tth.... Repotna upami Aa n Dd teu
tiasa ngamaklum... Beuuuh brang breeng, hahahaha

Dedi Misbah: Apa perbedaan utama subyektif dan
obyektif dalam merasakan ZTD?
wilmurian rhamadya: Menikmati “sesuatu” itu.... Seperti
Tth tadi menikamti ruang batin nya dlm melukis, Aa
menikmati ngagame, Dd menikmati nonton... Mrk
punya kenikmatan dlm merasakan ruang batin nya
terhadap “sesuatu” td...
Setiabudi | epharmacy.co.id: Saya pernah dapat
penjelasan dari Mbap.
Merasakan ZTD ini pengalaman obyektif.
Sama seperti “rasa” saat kita merasakan panas sinar
matahari, dingin saat ditiup angin, sensasi saat
kesetrum listrik, dsb

Dani Ramdhani: Muhun, jadi lempeng itu juga
menempatkan sesuatu pada tempat dan porsinya. Jika ZTD, ego, TEMOL, kiblat, Masjidil Haram, Islam,
Akal ini sebagai orangtua, maka orangtua harus bisa
Arabisasi Dunia, ciri2 ayat qur’an orisinil
menempatkan EGO anak pada porsinya pada posisinya
24 sd 26 September 2015
masing2.
wilmurian rhamadya: Leres Kang Dani.... Mdh2an atuh wilmurian rhamadya: Ujug2 lepas, gelap, alone, sendiri
kita bisa melaksanakan sikap lempeng dng menurunkan dlm kegelapan, jleeeeg, angkleng2an reuwas teu apal
dmn?
ego n memaklumi ya....
Dedi Misbah: Tah sikep anu kitu téh = Teu unggut
kalinduan teu gedag kaanginan = istiqomah pan?

Dedi Misbah: Tah eta mah anu subyektif na panginten,
Kang Wil..

Dedi Misbah: Terkait dengan merasakan ZTD secara
wilmurian rhamadya: Seharusnya begitu KDM, Tth
lempeng di manga, Aa lempeng digame, Dd lempeng di obyektif.
nonton. Istiqomah laaah.... =-d
Apakah saat merasakan tsb kita dalam keadaan sadar,
wilmurian rhamadya: Satu yg lainnya jd bisa menikmati tidak sadar, atau diantara sadar dan tidak sadar?
perannya dng ikhlas...
Karena kalau melihat contoh2 dari KSB, sepertinya hal2
tsb dirasakan dalam kondisi sadar.
wilmurian rhamadya: Tth ikhlas ulukutek ngalukis lu
‘ut le ‘et kesang #=-s, Aa ikhlas maen game walaupun
Dani Ramdhani: Kesadaran nya ON kang Ded
game ove melulu x-o, Dd ikhlas nonton walaupun eta2
Dani Ramdhani: Nah sekarang gimana supaya
wae.... =))
kesadarannya ON??
Dani Ramdhani: Jadi penempatan posisi, porsi pada
Setiabudi | epharmacy.co.id: Kalau kita bandingkan
yang seharusnya.. Nah itu tugas ortu, klo di jiwa itu
dengan pengalaman merasakan sesuatu secara fisik,
tugas AKAL.
hampir semuanya dibentuk oleh ajaran lingkungan.
Dedi Misbah: Karenanya,
Misalkan tentang rasa obyektif “asin”.
Dulu mah kata “lempeng” itu diucapkan Mbap dengan
Awalnya kita nggak tahu tentang rasa asin.
kata pendampingnya, yaitu “jaya”.
Dirangkai jadi: “lempeng jaya”
;-)
Dani Ramdhani: Muhun plesetan nami toko kang Ded
wilmurian rhamadya: =-d (Y) (Y) (Y)
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): bus AKAP =.
Setiabudi | epharmacy.co.id: Kembali ke laptop...
Obyektif merasakan ZTD itu apa sih?
*ID*rudi satria anggara : Tah eta....stuja k bud

Tapi kita diajarkan oleh lingkungan kalau yang kita
rasakan itu adalah rasa asin
Dedi Misbah: @ Kang Dani.
Ada kaitannya dengan amygdala?
@KSB:
Merasakan ZTD ini ada keterkaitan dengan fisik,
metafisik atau sesuatu yang “jauh lebih dalam tapi
dekat” dari fisik dan metafisik?
Dani Ramdhani: Kaitannya dengan latihan via RSTB
dan lempeng kang
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Setiabudi | epharmacy.co.id: Ya itu tadi.
Siapa yang bisa mengajarkan kepada kita bahwa secara
obyektif yang kita rasakan itu adalah ZTD?

ZTD sendiri adalah suatu zat yang pasti sinkron dengan
RABB makanya menjadi media penghubung antara
manusia dan RABB.

Di jiwa ada virus ABRASS yang akan selalu mencemari
Dani Ramdhani: Klo menurut saya itu panduan dari
program ketuhanan.
Mbap untuk bisa merasakan ZTD. Jadi saya fokus dulu
Di jasad sendiri ada NISPHA yang akan mendorong
menjalani panduan itu.. Saya kira Nanti Mbap akan
memberikan panduan selanjutnya tentang apa itu ZTD. mencari hal2 untuk menyenangkan jasad.
Ilham Amir | WA 081510000333: Punten ada kaitan
dengan hadits qudsy : “Siapa yg mendekat KepadaKu
dgn melangkah maka Aku akan berlari mendekatinya”
Setiabudi | epharmacy.co.id: Sama halnya waktu kita
pertama kali belajar merasakan sesuatu itu asin, pahit,
manis, asam, bau, harum, dsb.
Pasti kita diajarkan melalui referensi tertentu.
Bisa lingkungan, mentor, blueprint pengetahuan, dsb
Setiabudi | epharmacy.co.id: Heuheuheu
Coba deh ditelusuri lagi penjelasan-penjelasan Mbap
sebelumnya
Setiabudi | epharmacy.co.id: Ada beberapa hal yang
terkait obyektifitas merasakan ZTD
Setiabudi | epharmacy.co.id: Sama seperti kita
dulu diajarkan merasakan hawa panas, gelombang
elektromagnetik tubuh, dsb
Dani Ramdhani: Sampai sekarang kita masih bingung
kan bagaimana memastikan yang kita rasakan itu
ZTD??
wilmurian rhamadya: Naah da mengkerucut.... Kan
RUBH itu mutasi dari ZTD yg masuk ke dalam
WADAG kita ya... Lalu disuruh merasakan detak
jantung,n detak jantung itu berdetak terus menerus
tanpa henti, dug dug dug dug dug dug, siapa yg mompa
jantung jd berdetak? Pasti RUBH kan? Mutasi ZTD
kan... Nah merasakan detak jantung itu “sekilat”
merasakan pula”sesuatu” yg “menekan”, “ memompa”.
Nah “himpitan” “sesuatu” tadi yg bergesekan
“diantaranya” “menekan” memompa jantung jd
berdetak.... Sensasi itu dinikmati dng merasakan antara
kondisi....
wilmurian rhamadya: Halaaah
Amir Santoso ‘Asan’: Setelah Belajar Merasakan ZTD
apakah PRILAKU KITA-KITA BERUBAH MENJADI
LEBIH BAIK? Bisa Ngaji Diri Sehingga Kesadaran
membaik tercermin dari prilaku dan tutur kata.

ABHA Ibay (Indra Bayu): Mengantisipasi virus
ABRASS sudah pernah disampaikan Mbap...tinggal
kita bahas ulang agar kita semua mampu mencari solusi
bersama
Untuk NISPHA program dasarnya adalah untuk
bertahan hidup suatu makhluk, namun secara perlahan
program ini berubah. Namun karena memang
programnya tidak bisa kita hilangkan maka perlu ada
program yang bisa menghalangi kerusakan program
dasarnya.
Setiabudi | epharmacy.co.id: Nah itu pertanyaan bagus
Abah Rian: Kedah na atuh mas amir qiqiqiqiqi mun
masih keneh pikasebeuleun mah..... Jajauhaneun....
ngaraoskeun ZTD
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): hihihihi=-d
betul3×
ABHA Ibay (Indra Bayu): Jadi ketika perilaku manusia
baik artinya manusia tersebut sudah mampu mengatasi
masalah2 di 3 unsur ini. ZTD harus terasa, Jiwa harus
mampu menangkal virus ABRASS, Jasad harus mampu
mengendalikan NISPHA.
Amir Santoso ‘Asan’: Betul Kang Ibah kalau Kita-kita
sdh mampu mengatasi 3 Bagian Lalu kemudian bisa
dan mampu menyatukannya pasti akan tercermjn
dalam Prilaku dan Tutur kata yg Baik. Saya Masih Jauh,
mudah-mudahan Temen-temen mampu menjalani
lebih duluan. Aam.
Amir Santoso ‘Asan’: Betul Sekali Pendapat Kang Rian/
Abah Laga
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Bbrapa hari lalu Tragdi Crane..
Malam kmaren pas wukuf angin juga mlanda jamaah yg
sdg wukuf... Hari ini tragedi Mina terulang... Ada apa.
gerangan?
Jon “Watchmen” Manhattan : Bgmn kbr rekan kita kang
sodik di sana ?
Jon “Watchmen” Manhattan : BREAKING NEWS
METR.

ABHA Ibay (Indra Bayu): Untuk bisa seperti yang Kang
Jon “Watchmen” Manhattan : Pak Mustafa Yakub
Amir tanyakan, perlu kita lihat dulu bagian manusia
(Imam Istiqlal)... jamaah Afrika - Mesir - negara2
yaitu ZTD, Jiwa dan Jasad.
semenanjung arabiya memang klo udah lepas ke jalur
Terutama bagian jiwa dan jasad memiliki tingkat
ya pasti nabrak2an...
kesulitan sendiri yang membuat perilaku menjadi tidak
Dedi Misbah: 59 menit yg lalu Kang Sodik memberi
baik.
kabar, insya Allah aman dan sehat.
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Jon “Watchmen” Manhattan : Alhamdulillah
wilmurian rhamadya: Memang perilaku yg berhaji
menakutkan ya, barusan pas desak2annya kerekam n
meuni pa gede2 ego ya... Yassalaaam....
Fachrul Abha Taru: Baru sekedar hewan yg di qurban
kan, Ego nya masih bercokol di dalam tubuh nya.

7. Uu abd sukur.: Bisa jadi menghadap
ka’bah bertujuan agar lebih optimal
memanfaatkan energy di sekitar
ka’bah. Tapi, bagi yang berada
di luar arab, beda negara, atau
beda planetnya, yang penting bisa
menerapkan ajaran para nabi/rosul
(ahli energy).

Hadi Prasetyo (WA 081802069293): astagfirullah
aladzim=-.

Drentaga ( Dicky Zainal ): Coba bahas QS. 2:115 dan
QS.144. Ada yg aneh nggak ?

Aulia ‘yoli’: Disuruh mencari diri dulu di sebuah tempat
yg tidak terpengaruhi radiasi Makrha (bukan tanah
suci), kemudian dng bekalnya itu memasuki kembali
ke wilayah pengaruh asteroid itu utk diperkuat apa yg
didapat sembari melemparkan keluar setan2 sisanya
(jumrah). Tp yaa begitu... Pas wukuf malah parebut
tempat, memperbesar ego...., pas balik ke wilayah tanah
suci yaa diperbesar lagi rasa egonya oleh sang asteroid...
Tinggal menunggu yg fisiknya lbh lemah tergilas...

Drentaga ( Dicky Zainal ): Yang lain nanti

Aulia ‘yoli’: Bagusnya siy pelaksanaan haji diserahkan
saja ke manajemen Disneyland. Lebih rapi. /:)
wilmurian rhamadya: Coba dibaca literature haji pas
jaman Khilafah Turki Utsmani,
wilmurian rhamadya: Luar biasa indhnya,
wilmurian rhamadya: Cenah eta ge...
ichal: Punten OOT : http://makassar.tribunnews.
com/2015/09/25/alwinuddin-saya-dapat-kabar-28petuga-haji-akan-dipancung-hari-ini
ichal: Seharusnya mencari solusi tapi malah cari
kambing hitam...heuheu

19. Kepalsuan dan Kontradiksi
Qur’an
1. Al-Baqarah 115 dan 144 bertentangan.
Salah satu asli dan lainnya buatan
kerajaan.
2. Ritual Sholat bebas menghadap ke mana
saja.
3. Dalam Al-Qur’an yang dibakar tidak
ada ayat tentang perang dan bunuhbunuhan. Semua ajaran kasih sayang
dan toleransi.
4. Ayat-ayat yg masih asli itu soal
Rahmatan lil ‘alamin, damai,
toleransi, tabayyun, berpikir,
ikhlas, menolong tanpa pamrih. Soal
pahala dan dosa sedikit sekali. Malah
bisa dikatakan tidak ada. Soal surga
atau neraka juga tidak ada.
5. Kata Allah sudah dikenal jauh sebelum
Rasulullah SAW lahir di kalangan kaum
Shabi’in yang berarti Dewa Bulan.
6. Rudi Satria: Jadi, hukuman pancung
dan potong tangan it produk budaya
Arab.

Drentaga ( Dicky Zainal ): Maksudnya ayat yg lain nanti
dibahas
Dedi Misbah: Al Baqarah ayat 115:
Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka
kemanapun kamu menghadap di situlah wajah
Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas lagi Maha
Mengetahui.
Al Baqarah ayat 144:
Sungguh Kami melihat mukamu menengadah ke
langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu
ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke
arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada,
palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya
orang-orang yang diberi Al Kitab memang
mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu
adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali
tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.
Dedi Misbah: Ke-2 ayat di atas sepertinya kontradiksi
ya Mbap?
Pada ayat 115 “dibebaskan” menghadap ke manapun.
Tapi pada ayat 144 “diharuskan” hanya menghadap ke
Masjidil Haram.
Drentaga ( Dicky Zainal ): Tah eta. Yang asli dan yang
buatan kerajaan sudah jelas.
Dedi Misbah: Punten Mbap, ijin bertanya:
(1) Apakah dengan demikian saat melaksanakan ritual
shalat itu sebetulnya “bebas” menghadap ke mana saja?
(2) Apa sebetulnya makna kiblat itu?
Drentaga ( Dicky Zainal ): Apanan dimana saja, atau
menghadap kemana saja, ada wajah Allah, kalau Allah
punya wajah. Ini personifikasi. Jadi dimana saja pasti
ada Allah. Ayat tambahan itu memang mau diakui atau
tidak, adalah produk kekuasaan agar Arab menjadi
pusat penguasaan umat dan Dunia. Al-Qur’an itu
di ayat-ayat yang dibakar tidak ada soal perang dan
bunuh-bunuhan. Semua ajaran kasih sayang dan
toleransi. Tidak ada perintah membunuh, memenggal,
atau apapun menghilangkan nyawa orang dengan
alasan Tuhan dan tidak ada janji surga bila mereka
berperang. Bayangkan kalau ayat yg palsunya di saring
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lagi. Ayat-ayat yg masih asli itu soal, Rahmatan lil
‘alamin, damai, toleransi, tabayyun, berpikir, ikhlas,
menolong tanpa pamrih. Soal pahala dan dosa
mah, sedikit sekali. Malah bisa dikatakan tidak ada,
soal surga atau neraka juga tidak ada. Apalagi soal
membunuh di “katanya” jalan Allah. Sebetulnya kata
“Allah” juga sudah dikenal jauh sebelum Rasulullah
SAW lahir, itu di kalangan kaum Shabi’in. Ikrar “ Tiada
Tuhan selain allah” juga sudah dikenal oleh kaum ini
jauh sebelum Nabi kita lahir. Padahal kata “ Allat” atau
“Allah” di kaum Shabi’in itu artinya Dewa Bulan.
Drentaga ( Dicky Zainal ): Ka Bandara heula
wilmurian rhamadya: Iya mbap, btul itu....
Dedi Misbah: Nuhun Mbap.
*ID*rudi satria anggara : Jadi hukuman pancung...
potong tangan itu produk budaya arab
wilmurian rhamadya: Budaya Arab....

pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian.
Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Uu abd sukur.: Kiblatnya sendiri dlm srt ini makna
tersiratnya/tafsirnya bgm?
Dedi Misbah: Sebelumnya kan sudah dijelaskan oleh
Kang Uu.
Copas:
“ Bisa jd ritual shalat pake arah spert hrs menghadap
ka’bah/ khususnya diarab itu krn tujuanya utk agr lbh
optimal memanfaatkn energy di sktr ka’bah.
Tp lain halnya dg org2 diluar arab/beda negara atau
beda planetnya, intinya yg penting bisa nerapkn ajaran
para nabi/rosul (ahli energy)”
Uu abd sukur.: Apakah setiap dirinya sendiri sdh
mrpkn kiblat jg, jika potensi dirinya sprt ZTD atau
energy positip lainya sdh optimal, atau bgm?

Uu abd sukur.: Ya ini k ded tadinya telat nyimak srt 148
ichal: Bisa jadi kampanye khilafah islamiah yg digembor
Uu abd sukur.: Maksudnya srt al Baqarah ayt 148
gemborkan utk mengembalikan kejayaan kerajaan
ichal: Sudah campur aduk budaya arab dan ajaran
islam, bahkan susah memilahnya
Aulia ‘yoli’: Semangat ‘ashabiyah yg ditunggangkan ke
ajaran Ilahi
Drentaga ( Dicky Zainal ): Kalau dibahas satu persatu
mah repoot pisan
ASEP BUDI LENTRHAKA | 085320005258llwww.
lentrhaka.net: janten pakusut pisan Mbab.
Dedi Misbah: Sejenak terpikir.
Ritual sholat tanpa memikirkan “arah” adalah saat
sholat di atas kendaraan.

Drentaga ( Dicky Zainal ): Yang jelas, kalau kita mau
jujur, ke arah manapun menghadap, karena planet ini
bulat, maka kalau ditarik garis lurus, pasti ujungnya
bisa kena ke Makrha atau Makkah. Intinya, jangan
sampai Islam yang Rahmatan lil ‘Alamin jadi Arabisasi
Dunia. Islam jangan sampai diboncengi urusan politik
orang Arab yang ingin menguasai dunia. Arab yang
ingin menghapuskan semua budaya dunia, agar semua
jadi Arabi. Ingat, Al-Qur’an diterjemahkan ke dalam
bahasa Arab, bukan diciptakan dalam Bahasa Arab. Jadi
kita akan Islam, bukan Arab. Islam yang Rahmat untuk
seluruh alam. Islam yang kemana-mana membawa Zat
Sang Maha Pencipta.

Uu abd sukur.: Bisa jd ritual shalat pake arah spert hrs Uu abd sukur.: Nuhun Kang
menghadap ka’bah/ khususnya diarab itu krn tujuanya Yusuf Azari: Nuhun Mbap.
utk agr lbh optimal memanfaatkn energy di sktr ka’bah
Dedi Misbah: Punten Mbap,
Uu abd sukur.: Tp lain halnya dg org2 diluar arab/beda
Apakah program Arabisasi Dunia ini adalah program
negara atau beda planetnya, intinya yg penting bisa
Kerajaan Saudi Arabia atau program BHALLAMIN ?
nerapkn ajaran para nabi/rosul (ahli energy.
Uu abd sukur.: K ded klu mnrt sy jk QS:2 ayat 144 tlh
Uu abd sukur.: Insya Allah akan pd makmur/sukses
direkayasa olh penguasa ustman palsu mk sdh pasti
dunia akhirat
bhw Arabisasi mrpkn prog MR. B. Punten silakan
Uu abd sukur.: Berhub diarab itu sistem
dilengkapi
pemerintahanya stlh nabi Muhammad tiada sdh
Uu abd sukur.: Jk salah dibetulkn...
dikotorin olh pihak yg akn menghancurkn ajaran2
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): sy sdh curiga ada
nabi/rosulnya mk diarab sendiri srt negara2 yg
motif ekonomi & politik nih ttg kiblat Ka’bah dan ritual
mengikuti/terbawa sistem yg salah umatnya jd pd
haji
mundur, tertinggal kemajuanya olh umat lain diluar
islam
Uu abd sukur.: Bisa jd krn sosialisasi uang mata dollar
AS jd eksis, selain tujuan utk menguasai org2 islam
Dedi Misbah: Surat Al Baqarah ayat 148:
Uu abd sukur.: Maksud sy MR.B mau nguasai
Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri
pengikut2 nb Muhammad lwt bangsa Arab dg ngacak2
yang ia menghadap kepadanya. Maka berlombalombalah dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada ayat al Quranya
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Jody ♥ Ang ♥ Altri: Iya betul Mbap..
Jody ♥ Ang ♥ Altri: Sudah sejak lama jg saya berfikir
bhw krn planet kita bulat menghadap kemana pun bila
diniatkan menghadap Ba’kah maka bila ditarik garis
lurus akan menuju ke Ba’kah
Jody ♥ Ang ♥ Altri: Arab dijadikan sentral berikut
kerajaan Arab dikendalikan Amerika jadiii weh umat
Islam dikendalikan Amerika...Amerika dikendalikan
Mr

Merasakan ZTD ini ada keterkaitan dengan fisik,
metafisik atau sesuatu yang “jauh lebih dalam tapi
dekat” dari fisik dan metafisik?
Dani Ramdhani: Kaitannya dengan latihan via RSTB
dan lempeng kang
Setiabudi | epharmacy.co.id: Ya itu tadi.
Siapa yang bisa mengajarkan kepada kita bahwa secara
obyektif yang kita rasakan itu adalah ZTD?

ichal: Ummati...ummati...heuheu

Dani Ramdhani: Klo menurut saya itu panduan dari
Mbap untuk bisa merasakan ZTD. Jadi saya fokus dulu
menjalani panduan itu.. Saya kira Nanti Mbap akan
memberikan panduan selanjutnya tentang apa itu ZTD.

Drentaga ( Dicky Zainal ): Makanya sekarang sedang
diberi peringatan dengan banyaknya korban di Arab
sana

Ilham Amir | WA 081510000333: Punten ada kaitan
dengan hadits qudsy : “Siapa yg mendekat KepadaKu
dgn melangkah maka Aku akan berlari mendekatinya”

Jody ♥ Ang ♥ Altri: Amerika dikendalikan Mr.B jadiiii
weh umat Islam dikendalikan Mr.B

Kiblat, ZTD, ego, 5 ritual Rukun Islam, waktu
ibadah haji, Masjidil Haram, ciri ciri Al Qur’an
orisinil, Qur’an asli

Setiabudi | epharmacy.co.id: Sama halnya waktu kita
pertama kali belajar merasakan sesuatu itu asin, pahit,
manis, asam, bau, harum, dsb.
Pasti kita diajarkan melalui referensi tertentu.

BBG LSBD HI

Bisa lingkungan, mentor, blueprint pengetahuan, dsb

24 - 27 September 2015 siang

Setiabudi | epharmacy.co.id: Heuheuheu

wilmurian rhamadya: Ujug2 lepas, gelap, alone, sendiri
dlm kegelapan, jleeeeg, angkleng2an reuwas teu apal
dmn?

Coba deh ditelusuri lagi penjelasan-penjelasan Mbap
sebelumnya

Dedi Misbah: Tah eta mah anu subyektif na panginten,
Kang Wil..
Dedi Misbah: Terkait dengan merasakan ZTD secara
obyektif.
Apakah saat merasakan tsb kita dalam keadaan sadar,
tidak sadar, atau diantara sadar dan tidak sadar?

Setiabudi | epharmacy.co.id: Ada beberapa hal yang
terkait obyektifitas merasakan ZTD
Setiabudi | epharmacy.co.id: Sama seperti kita
dulu diajarkan merasakan hawa panas, gelombang
elektromagnetik tubuh, dsb
Dani Ramdhani: Sampai sekarang kita masih bingung
kan bagaimana memastikan yang kita rasakan itu
ZTD??

Karena kalau melihat contoh2 dari KSB, sepertinya hal2
wilmurian rhamadya: Naah da mengkerucut.... Kan
tsb dirasakan dalam kondisi sadar.
RUBH itu mutasi dari ZTD yg masuk ke dalam
Dani Ramdhani: Kesadaran nya ON kang Ded
WADAG kita ya... Lalu disuruh merasakan detak
jantung,n detak jantung itu berdetak terus menerus
Dani Ramdhani: Nah sekarang gimana supaya
tanpa henti, dug dug dug dug dug dug, siapa yg mompa
kesadarannya ON??
jantung jd berdetak? Pasti RUBH kan? Mutasi ZTD
Setiabudi | epharmacy.co.id: Kalau kita bandingkan
kan... Nah merasakan detak jantung itu “sekilat”
dengan pengalaman merasakan sesuatu secara fisik,
merasakan pula”sesuatu” yg “menekan”, “ memompa”.
hampir semuanya dibentuk oleh ajaran lingkungan.
Nah “himpitan” “sesuatu” tadi yg bergesekan
“diantaranya” “menekan” memompa jantung jd
Misalkan tentang rasa obyektif “asin”.
berdetak.... Sensasi itu dinikmati dng merasakan antara
Awalnya kita nggak tahu tentang rasa asin.
kondisi....
Tapi kita diajarkan oleh lingkungan kalau yang kita
wilmurian rhamadya: Halaaah
rasakan itu adalah rasa asin
Amir Santoso ‘Asan’: Setelah Belajar Merasakan ZTD
Dedi Misbah: @ Kang Dani.
apakah PRILAKU KITA-KITA BERUBAH MENJADI
Ada kaitannya dengan amygdala?
LEBIH BAIK? Bisa Ngaji Diri Sehingga Kesadaran
membaik tercermin dari prilaku dan tutur kata.
@KSB:
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ABHA Ibay (Indra Bayu): Untuk bisa seperti yang Kang Jon “Watchmen” Manhattan : Pak Mustafa Yakub
(Imam Istiqlal)... jamaah Afrika - Mesir - negara2
Amir tanyakan, perlu kita lihat dulu bagian manusia
semenanjung arabiya memang klo udah lepas ke jalur
yaitu ZTD, Jiwa dan Jasad.
ya pasti nabrak2an...
Terutama bagian jiwa dan jasad memiliki tingkat
kesulitan sendiri yang membuat perilaku menjadi tidak Dedi Misbah: 59 menit yg lalu Kang Sodik memberi
kabar, insya Allah aman dan sehat.
baik.
ZTD sendiri adalah suatu zat yang pasti sinkron dengan Jon “Watchmen” Manhattan : Alhamdulillah
RABB makanya menjadi media penghubung antara
wilmurian rhamadya: Memang perilaku yg berhaji
manusia dan RABB.
menakutkan ya, barusan pas desak2annya kerekam n
Di jiwa ada virus ABRASS yang akan selalu mencemari meuni pa gede2 ego ya... Yassalaaam....
program ketuhanan.
Fachrul Abha Taru: Baru sekedar hewan yg di qurban
kan, Ego nya masih bercokol di dalam tubuh nya.
Di jasad sendiri ada NISPHA yang akan mendorong
mencari hal2 untuk menyenangkan jasad.
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): astagfirullah
aladzim=-.
ABHA Ibay (Indra Bayu): Mengantisipasi virus
ABRASS sudah pernah disampaikan Mbap...tinggal
Aulia ‘yoli’: Disuruh mencari diri dulu di sebuah tempat
kita bahas ulang agar kita semua mampu mencari solusi
yg tidak terpengaruhi radiasi Makrha (bukan tanah
bersama
suci), kemudian dng bekalnya itu memasuki kembali
ke wilayah pengaruh asteroid itu utk diperkuat apa yg
Untuk NISPHA program dasarnya adalah untuk
bertahan hidup suatu makhluk, namun secara perlahan didapat sembari melemparkan keluar setan2 sisanya
(jumrah). Tp yaa begitu... Pas wukuf malah parebut
program ini berubah. Namun karena memang
tempat, memperbesar ego...., pas balik ke wilayah tanah
programnya tidak bisa kita hilangkan maka perlu ada
suci yaa diperbesar lagi rasa egonya oleh sang asteroid...
program yang bisa menghalangi kerusakan program
Tinggal menunggu yg fisiknya lbh lemah tergilas...
dasarnya.
Setiabudi | epharmacy.co.id: Nah itu pertanyaan bagus
Abah Rian: Kedah na atuh mas amir qiqiqiqiqi mun
masih keneh pikasebeuleun mah..... Jajauhaneun....
ngaraoskeun ZTD
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): hihihihi=-d
betul3×
ABHA Ibay (Indra Bayu): Jadi ketika perilaku manusia
baik artinya manusia tersebut sudah mampu mengatasi
masalah2 di 3 unsur ini. ZTD harus terasa, Jiwa harus
mampu menangkal virus ABRASS, Jasad harus mampu
mengendalikan NISPHA.
Amir Santoso ‘Asan’: Betul Kang Ibah kalau Kita-kita
sdh mampu mengatasi 3 Bagian Lalu kemudian bisa
dan mampu menyatukannya pasti akan tercermjn
dalam Prilaku dan Tutur kata yg Baik. Saya Masih Jauh,
mudah-mudahan Temen-temen mampu menjalani
lebih duluan. Aam.
Amir Santoso ‘Asan’: Betul Sekali Pendapat Kang Rian/
Abah Laga

Aulia ‘yoli’: Bagusnya siy pelaksanaan haji diserahkan
saja ke manajemen Disneyland. Lebih rapi. /:)
wilmurian rhamadya: Coba dibaca literature haji pas
jaman Khilafah Turki Utsmani,
wilmurian rhamadya: Luar biasa indhnya,
wilmurian rhamadya: Cenah eta ge...
ichal: Punten OOT : http://makassar.tribunnews.
com/2015/09/25/alwinuddin-saya-dapat-kabar-28petuga-haji-akan-dipancung-hari-ini
ichal: Seharusnya mencari solusi tapi malah cari
kambing hitam...heuheu
Drentaga ( Dicky Zainal ): Coba bahas QS. 2:115 dan
QS.144. Ada yg aneh nggak ?
Drentaga ( Dicky Zainal ): Yang lain nanti
Drentaga ( Dicky Zainal ): Maksudnya ayat yg lain nanti
dibahas
Dedi Misbah: Al Baqarah ayat 115:

(|oo|) DeLTA 99 =-” : Bbrapa hari lalu Tragdi Crane..
Malam kmaren pas wukuf angin juga mlanda jamaah yg
sdg wukuf... Hari ini tragedi Mina terulang... Ada apa.
gerangan?

Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka
kemanapun kamu menghadap di situlah wajah
Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas lagi Maha
Mengetahui.

Jon “Watchmen” Manhattan : Bgmn kbr rekan kita kang
sodik di sana ?

Al Baqarah ayat 144:

Jon “Watchmen” Manhattan : BREAKING NEWS
METR.
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arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada,
palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya
orang-orang yang diberi Al Kitab memang
mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu
adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali
tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.
Dedi Misbah: Ke-2 ayat di atas sepertinya kontradiksi
ya Mbap?
Pada ayat 115 “dibebaskan” menghadap ke manapun.
Tapi pada ayat 144 “diharuskan” hanya menghadap ke
Masjidil Haram.
Drentaga ( Dicky Zainal ): Tah eta. Yang asli dan yang
buatan kerajaan sudah jelas.
Dedi Misbah: Punten Mbap, ijin bertanya:
(1) Apakah dengan demikian saat melaksanakan ritual
shalat itu sebetulnya “bebas” menghadap ke mana saja?
(2) Apa sebetulnya makna kiblat itu?
Drentaga ( Dicky Zainal ): Apanan dimana saja, atau
menghadap kemana saja, ada wajah Allah, kalau Allah
punya wajah. Ini personifikasi. Jadi dimana saja pasti
ada Allah. Ayat tambahan itu memang mau diakui atau
tidak, adalah produk kekuasaan agar Arab menjadi
pusat penguasaan umat dan Dunia. Al-Qur’an itu
di ayat-ayat yang dibakar tidak ada soal perang dan
bunuh-bunuhan. Semua ajaran kasih sayang dan
toleransi. Tidak ada perintah membunuh, memenggal,
atau apapun menghilangkan nyawa orang dengan
alasan Tuhan dan tidak ada janji surga bila mereka
berperang. Bayangkan kalau ayat yg palsunya di saring
lagi. Ayat-ayat yg masih asli itu soal, Rahmatan lil
‘alamin, damai, toleransi, tabayyun, berpikir, ikhlas,
menolong tanpa pamrih. Soal pahala dan dosa
mah, sedikit sekali. Malah bisa dikatakan tidak ada,
soal surga atau neraka juga tidak ada. Apalagi soal
membunuh di “katanya” jalan Allah. Sebetulnya kata
“Allah” juga sudah dikenal jauh sebelum Rasulullah
SAW lahir, itu di kalangan kaum Shabi’in. Ikrar “ Tiada
Tuhan selain allah” juga sudah dikenal oleh kaum ini
jauh sebelum Nabi kita lahir. Padahal kata “ Allat” atau
“Allah” di kaum Shabi’in itu artinya Dewa Bulan.
Drentaga ( Dicky Zainal ): Ka Bandara heula
wilmurian rhamadya: Iya mbap, btul itu....
Dedi Misbah: Nuhun Mbap.
*ID*rudi satria anggara : Jadi hukuman pancung...
potong tangan itu produk budaya arab
wilmurian rhamadya: Budaya Arab....

Aulia ‘yoli’: Semangat ‘ashabiyah yg ditunggangkan ke
ajaran Ilahi
Drentaga ( Dicky Zainal ): Kalau dibahas satu persatu
mah repoot pisan
ASEP BUDI LENTRHAKA | 085320005258llwww.
lentrhaka.net: janten pakusut pisan Mbab.
Dedi Misbah: Sejenak terpikir.
Ritual sholat tanpa memikirkan “arah” adalah saat
sholat di atas kendaraan.
Uu abd sukur.: Bisa jd ritual shalat pake arah spert hrs
menghadap ka’bah/ khususnya diarab itu krn tujuanya
utk agr lbh optimal memanfaatkn energy di sktr ka’bah
Uu abd sukur.: Tp lain halnya dg org2 diluar arab/beda
negara atau beda planetnya, intinya yg penting bisa
nerapkn ajaran para nabi/rosul (ahli energy.
Uu abd sukur.: Insya Allah akan pd makmur/sukses
dunia akhirat
Uu abd sukur.: Berhub diarab itu sistem
pemerintahanya stlh nabi Muhammad tiada sdh
dikotorin olh pihak yg akn menghancurkn ajaran2
nabi/rosulnya mk diarab sendiri srt negara2 yg
mengikuti/terbawa sistem yg salah umatnya jd pd
mundur, tertinggal kemajuanya olh umat lain diluar
islam
Dedi Misbah: Surat Al Baqarah ayat 148:
Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri
yang ia menghadap kepadanya. Maka berlombalombalah dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada
pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian.
Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Uu abd sukur.: Kiblatnya sendiri dlm srt ini makna
tersiratnya/tafsirnya bgm?
Dedi Misbah: Sebelumnya kan sudah dijelaskan oleh
Kang Uu.
Copas:
“ Bisa jd ritual shalat pake arah spert hrs menghadap
ka’bah/ khususnya diarab itu krn tujuanya utk agr lbh
optimal memanfaatkn energy di sktr ka’bah.
Tp lain halnya dg org2 diluar arab/beda negara atau
beda planetnya, intinya yg penting bisa nerapkn ajaran
para nabi/rosul (ahli energy)”
Uu abd sukur.: Apakah setiap dirinya sendiri sdh
mrpkn kiblat jg, jika potensi dirinya sprt ZTD atau
energy positip lainya sdh optimal, atau bgm?

Uu abd sukur.: Ya ini k ded tadinya telat nyimak srt 148
ichal: Bisa jadi kampanye khilafah islamiah yg digembor
Uu abd sukur.: Maksudnya srt al Baqarah ayt 148
gemborkan utk mengembalikan kejayaan kerajaan
Drentaga ( Dicky Zainal ): Yang jelas, kalau kita mau
ichal: Sudah campur aduk budaya arab dan ajaran
jujur, ke arah manapun menghadap, karena planet ini
islam, bahkan susah memilahnya
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bulat, maka kalau ditarik garis lurus, pasti ujungnya
bisa kena ke Makrha atau Makkah. Intinya, jangan
sampai Islam yang Rahmatan lil ‘Alamin jadi Arabisasi
Dunia. Islam jangan sampai diboncengi urusan politik
orang Arab yang ingin menguasai dunia. Arab yang
ingin menghapuskan semua budaya dunia, agar semua
jadi Arabi. Ingat, Al-Qur’an diterjemahkan ke dalam
bahasa Arab, bukan diciptakan dalam Bahasa Arab. Jadi
kita akan Islam, bukan Arab. Islam yang Rahmat untuk
seluruh alam. Islam yang kemana-mana membawa Zat
Sang Maha Pencipta.
Uu abd sukur.: Nuhun Kang
Yusuf Azari: Nuhun Mbap.
Dedi Misbah: Punten Mbap,
Apakah program Arabisasi Dunia ini adalah program
Kerajaan Saudi Arabia atau program BHALLAMIN ?
Uu abd sukur.: K ded klu mnrt sy jk QS:2 ayat 144 tlh
direkayasa olh penguasa ustman palsu mk sdh pasti
bhw Arabisasi mrpkn prog MR. B. Punten silakan
dilengkapi

3. Kita harus kembali memunculkan ajaran
Islam yg asli dari dimensi Al’a.
Kita pisahkan ayat yang asli dari
ayat yang palsu, satu persatu. Itu
berat sekali karena akan mengganggu
supremasi Arab.
4.

Drentaga ( Dicky Zainal ): Makanya sekarang sedang
diberi peringatan dengan banyaknya korban di Arab
sana
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): Oooh itu
peringatan dr Allah toh.. hmmm ya ya

Dedi Misbah: Peringatan tsb, menurut pendapat saya,
hakekatnya memang dari Allah SWT.
Tapi “teknisnya” bisa saja melalui campur tangan
manusia.
Setiabudi | epharmacy.co.id: Tetep aja yang salah Syiah.
Bukan konvoi dadakan pangeran saudi yang memblok
arus jamaah

*ID*rudi satria anggara : Ritual haji sekarang byk
kejadian..dari kebakaran hotel..kelaparan jamaah akibat
Uu abd sukur.: Jk salah dibetulkn...
catering yg*Pensive* kacau...badai...crane yg jatuh...
badai waktu wukuf di padang arafah dan terakhir di
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): sy sdh curiga ada
motif ekonomi & politik nih ttg kiblat Ka’bah dan ritual mina...
haji
Setiabudi | epharmacy.co.id: https://m.youtube.com/
Uu abd sukur.: Bisa jd krn sosialisasi uang mata dollar
AS jd eksis, selain tujuan utk menguasai org2 islam

watch?v=u-6ADt1IZYU&feature=youtu.be >>> link
video kedatangan rombongan pangeran saudi

Uu abd sukur.: Maksud sy MR.B mau nguasai
pengikut2 nb Muhammad lwt bangsa Arab dg ngacak2
ayat al Quranya

Setiabudi | epharmacy.co.id: Mungkin Kerajaan Saudi
terinspirasi Las Vegas yang sukses membangun kota
pariwisata di atas padang pasir

Jody ♥ Ang ♥ Altri: Iya betul Mbap..

Dedi Misbah: Nah itu, Kang Rud.

Jody ♥ Ang ♥ Altri: Sudah sejak lama jg saya berfikir
bhw krn planet kita bulat menghadap kemana pun bila
diniatkan menghadap Ba’kah maka bila ditarik garis
lurus akan menuju ke Ba’kah

Kok peringatan di Arab Saudi ini berantai dan pas
momen ritual haji?

Jody ♥ Ang ♥ Altri: Arab dijadikan sentral berikut
kerajaan Arab dikendalikan Amerika jadiii weh umat
Islam dikendalikan Amerika...Amerika dikendalikan
Mr
Jody ♥ Ang ♥ Altri: Amerika dikendalikan Mr.B jadiiii
weh umat Islam dikendalikan Mr.B
ichal: Ummati...ummati...heuheu

20. Banyaknya Korban Sebagai
Peringatan Bagi Arab Saudi
1. Arab Saudi sedang diberi peringatan
dengan banyaknya korban.
2. Dedi Misbah: Peringatan (warning)
skala kecil sudah terjadi di area
MAKRHA.
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Secara kejadian, kan tidak ada yang namanya kebetulan.
Dedi Misbah: @KSB: Las Vegas, Dubai, Makkah.
=|
Jon “Watchmen” Manhattan : Kang Bud.. klo
terinspirasi las pegas... maenyak bikin sekalian Pelesir
Judi diditu ?
wilmurian rhamadya: Beeeuh di Mekah rea psk braay,
kacaaau....
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): haah =-.
Jon “Watchmen” Manhattan : Tah... inpo nu kitu mah...
bray wartawan mah update wa.
wilmurian rhamadya: Mengkhawatirkan...
Dedi Misbah: Peringatan (warning) skala kecil sudah
terjadi di area MAKRHA.
Bukan suatu hal yang mustahil.
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Jika suatu ketika.
Gelombang energi MAKRHA berakselerasi,
menghentak dan meluluhlantakkan bangunan2 di atas
MAKRHA (Tanah Haram).
Hingga tanah di atas MAKRHA kembali “steril”.
wilmurian rhamadya: Bisa saja....
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): kok bisa byk psk
gitu sih di mekkah ? kacau bgt ni.
*ID*rudi satria anggara :*SUSPICIOUS*
ichal: Di tanah arab mah memang parah, di samping
mesjid ada prostitusi, psknya pake cadar utk menutupi
agar tidak ketahuan, ini pengalaman teman saya waktu
jadi ABK, dia takut dipancung atau dirajam karena
tempat prostitusi selubung bersampingan dng mesjid
ichal: Kata mucikarinya tenang... tenang...aman
heuheheu X_X

Setiabudi | epharmacy.co.id: Belum nemu dalil yang
secara tegas menyebutkan ibadah Hajj harus Hari
Arofah
Setiabudi | epharmacy.co.id: Jadi sebenernya kita
(mungkin) bisa Hajj kapan saja diluar Syawal
Dedi Misbah: Surat Al Baqarah ayat 197:
Ibadah haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi,
barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan
itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats,
berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa
mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan
berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya.
Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal
adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orangorang yang berakal.
----Copas:

ichal: Teman ABK juga pernah antar miras puluhan
“Ibadah haji adalah BEBERAPA BULAN...”
kontainer utk momen idul fitri, kata kaptennya pesanan
Setiabudi | epharmacy.co.id: Al-Qur’an saja
para pangeran pangeran arab
menyebutnya “beberapa” bulan.
ichal: Teman abk tsb nggak nyangka, dia kira arab itu
Bukan “satu” bulan yang dimaklumi/dibolehkan
kuat islamnya tapi malah parah
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): Waah asyik nih
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): x_.
brarti.. ongkos bisa murah krn spt umroh he he =-.
Drentaga ( Dicky Zainal ): Kita yang harus kembali
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): =.
memunculkan ajaran Islam yg asli. Originalnya adalah
dari dimensi Al’a. Kita pisahkan ayat yang asli dari ayat Setiabudi | epharmacy.co.id: Nah, itu yang nggak
diinginkan kartel wisata Hajj
yang palsu. Satu persatu.
Drentaga ( Dicky Zainal ): Itu berat pisan.

Hadi Prasetyo (WA 081802069293): makin mahal aja
ongkos haji gara2 kartel

Drentaga ( Dicky Zainal ): Karena supremasi Arab akan
wilmurian rhamadya: Btul itu KDM,
terganggu
*ID*rudi satria anggara : Stiker Dibagikan

wilmurian rhamadya: Haji mah memang kapan aja

wilmurian rhamadya: Ziaaap mbap....

wilmurian rhamadya: Knp terjadi perbedaan haji n
umroh, hahaahaa

21. Waktu Haji Bisa Bebas?
1. Setiabudi: Belum menemukan ayat dan
dalil yang lumayan shahih.
2. Belum nemu di al-Qur’an dan hadits
bahwa penetapan ibadah Hajj harus
9-13 Dzulhijah.

Setiabudi | epharmacy.co.id: Iseng-iseng cek dalil-dalil
tentang penetapan ibadah Hajj harus 9-13 Dzulhijah.
Belum nemu di al-Qur’an dan hadits yang lumayan
shahih.
Yang ada adalah keterangan:
1) Ibadah Hajj boleh dilakukan setelah Syawal
2) 9-10 Dzulhijah adalah Hari Arofah
3) 11-13 Dzulhijah adalah Hari Tasyrik

Setiabudi | epharmacy.co.id: Di US juga sedang ribut.
ONH dari sana naik drastis jadi $6,000 an.
Sebelumnya cuma $2,000 an
wilmurian rhamadya: Bisnis
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): =^.
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): kalau kpn saja
bukannya bertentangan dgn kata “beberapa bulan” ??
wilmurian rhamadya: Knp ada wajib n rukun haji?
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): biar terikat &
teratur ?
Setiabudi | epharmacy.co.id: Beberapa bulan bisa saja 11
bulan
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Setiabudi | epharmacy.co.id: Pernah nggak terlintas di
Abah Rian: Cing cing ah uih deui ka awal ah saleresna...
pikiran, ada dana tabungan mengendap selama minimal Naon sich makna na syahadat ,solat ,puasa, zakat
10 tahun.
,haji.... the sanes na berkesinambungan sadayana???....
Ntong disambung sareung qur an deui... Nya.. Menurut
Diputar di banyak bisnis.
pemahaman nu ayeuna kenging ti mbab...nya....
Tapi pemilik tabungannya nggak dapat bagi hasil
Sareung kumaha hasil ti na eta perkara urang kenal ka
sepeser pun.
robh nyungkeun di babar mangga para seseuh :D =)) nu
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): yaa saking byknya ringkeus sareung meh teu lepat ngaos na :D
yg ngantri kang

Dedi Misbah: Kang Rian,

Hadi Prasetyo (WA 081802069293): rela2 aja digituin..
sebab dr zaman dulunya sdh spt itu

Pembahasan ritual haji dikaitkan dengan Qur’an yg
dibahas di atas.

Jon “Watchmen” Manhattan : Tabungan Haji ya Kang
Bud ?

Bermula dari postingan Mbap kemarin malam jam
22.28:

Hadi Prasetyo (WA 081802069293): itu saking tingginya “ Coba bahas QS. 2:115 dan QS.144. Ada yg aneh nggak
demand utk naik haji euy.. segala rela aja =^.
?
Setiabudi | epharmacy.co.id: Iya akang-akang ;-)

Yang lain nanti.

Hadi Prasetyo (WA 081802069293): waaduh gede bgt
lah pokokna

Maksudnya ayat yg lain nanti dibahas”

Setiabudi | epharmacy.co.id: Berapa milyar USD tuh
dana terkumpulnya
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): potensi korupnya
jg sgt tinggi
Setiabudi | epharmacy.co.id: Memang sih dana
tabungannya nggak disentuh.
Tapi kan bank dengan dana sebesar itu bisa terbitkan
banyak bank notes yang dari fee nya saja sudah
kebayang gedenya

Dimana berkaitan dengan kiblat yang berhubungan
dengan ritual sholat.
Abah Rian: ☺ħё⌣ħё⌣ħё⌣ħё☺ muhun eta mah k ded abdi
ge baca ngan iyeu mah hoyong terang the pemahaman
nu tos kenging ti mbab ayeuna kumaha ngamaknaan nu
td ku abdi di sebat
Dedi Misbah: Rangkuman na panjang sigana perkawis
éta mah =-d =))
Jody ♥ Ang ♥ Altri: Hayu lah Kang Ryan urang cobian
nya sambung2keun daa emang nyambung pisan Kang

Hadi Prasetyo (WA 081802069293): betul k’Setiabudi

Dedi Misbah: Ngawitan na tinu thoharoh (bersuci).

Hadi Prasetyo (WA 081802069293): makanya denger2
ada wacana dana super besar itu mau digunakan utk
pembangunan infrastruktur pemerintah yaa ?

Abah Rian: Anu ringkeusna kang meh gampang ngartos
na maklum yeuh..... Mangga jod... nuhun ah

Hadi Prasetyo (WA 081802069293): sebab itu spt dpt
pinjaman duit jangka menengah si.
Setiabudi | epharmacy.co.id: Diboikot sama kartel Hajj
Setiabudi | epharmacy.co.id: Kalau di Malaysia relatif
sudah berjalan
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): diboikotnya
gimana tuh k’Setiabudi ?
Setiabudi | epharmacy.co.id: Ya nggak boleh dengan
berbagai isu dalil agama

22. Syahadat
1. Jika Syahadatnya belum dipahami dan
diamalkan dengan benar maka Shalatnya
pun akan sangat berkurang efeknya.
2. Sehingga wajar jika ingin efektif
merasakan ZTD saat RSTB, latihan
Syahadatnya harus dikuasai dulu.
3. Salah satunya dengan latihan melihat
dengan permakluman tinggi dan
merasakan denyut jantung sendiri.

Jody ♥ Ang ♥ Altri: Anu kahiji teh pan syahadat nyaa...
tos disebatkeun ku Mbap urang teh kedah ngalereskeun
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): beeuh modus=-.
syahadat kumargi syahadat teh pqn kesaksian tea janten
Dedi Misbah: Apabila ritual haji ke area MAKRHA bisa urang teh kedah bener2 nyaksian kaayaan Gusti Nu
dilakukan selama 11 bulan.
Kawaza teh ngawitan tina ngaraoskeun eksistensi ZTD
atanapi RUBH tea
Insya Allah insiden dan musibah bisa diminimalisir.
Jody ♥ Ang ♥ Altri: Upami tos tiasa ngaraoskeun nya
Karena tidak terjadi “penumpukan” orang pada satu
teras kedah naik level deui urang teh kedah “connect”
waktu di satu tempat dalam jumlah yg banyak.
sareng RUBH atanapi ZTD teh
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Jody ♥ Ang ♥ Altri: Kumaha carana.
Jody ♥ Ang ♥ Altri: Nyaeta ku RSTB tea
Jody ♥ Ang ♥ Altri: Pan RSTB teh urang nuju
ngabangun koneksi ka RUBH atanapi ZTD dengan
membangun KESADARAN sampai ke tingkat terkecil
hingga mencapai RUBH pan

Jody ♥ Ang ♥ Altri: Taaaaaaaah upami parantos tiasa
ngalaksanakrun anu opat tadi nyaeta Syahadat Sholat
Puasa Zakat...selanjutna kumargi krmampuan anjeunna
tod tiasa itu ieu mah pan gampil oge upami bade time
travel atanapi mempelajari sejarahna para nabi

Jody ♥ Ang ♥ Altri: Mbap teh pan parantos ngajarkeun
ogr ka utang sadaya teh makna HAJI teh saleresna
Jody ♥ Ang ♥ Altri: Jalmi anu parantos tiasa kitu teh pan nyaaeta NAPAK TILAS
berarti tos tiasa mengakses RUBH atanapi ZTD pan
Jody ♥ Ang ♥ Altri: Nyaaaaaeta kumargi anjeunna tos
nyaa...hebat pisan anjeunna teh berarti pan kesadaranna
MAMPU ngafunakeun sadaya kemampuan kanggo
tos dugi ka tingkat molekular anjeunna teh...berarti pan
NAPAK TILAS nyaaaa mangga lajengkeun proses
tiasa ngadamel itu ieu dugi ka tingkat molekular oge
napak tilasna badeee jalan2 napak tilas Nabi anu mana
daa apanan ZTD teh aya dimamana teu mung saukur
pan Nabi teh seueueueueeur sanes
RUBH wungkul tapi oge aya dina tingkat molekular
Jody ♥ Ang ♥ Altri: Kiiiiiiiiiitu tah pemahaman abdi
terkecil seluruh benda di alam semesta
mah
Jody ♥ Ang ♥ Altri: Taaaah teras naon kaitannana sareng
Jody ♥ Ang ♥ Altri: Maaaaangga atuh upami aya anu
MENUNAIKAN ZAKAT teh ??
kirang mah ditambihan kanu sanes
Jody ♥ Ang ♥ Altri: Jalmianu tos tiasa mengakses ZTD
Jody ♥ Ang ♥ Altri: (Translation Language Please Read
teh pan toss tiasa iyu ieu gampil ngadamel itu ieu...eta
The Text Under Your Screen) =-d
teh pan hartosna anjeunna tiasa langkung bermanfaat
kangge ummat pan nyaa
Abah Rian: Nuhun kang jod nuju di teleuman heula
Jody ♥ Ang ♥ Altri: Taaah kumargi anjeunna langkyng yeuh ☺ħё⌣ħё⌣ħё⌣ħё☺ mangga nu bade nambihan teu
sawios teu kedah basa sunda ge nasional weh qiqiqi
seueur bermanfaat kangge ummat ngabantos
mensejahterakan ummat eta hartosna anjeunna
Setiabudi | epharmacy.co.id: Punten nambah catatan.
parantis MENUNAIKAN ZAKAT kumargi sadaya
ZTD (Zat Tak Dikenal) adalah elemen yang ditiupkan
padamelan anjeunna kanggo ummat tiasa membuat
oleh AL’A dan menyebar mengisi seluruh “ruang
ummat berdaya guna oge alias ayaa efek domino tina
kosong” di setiap dimensi.
eta
Jody ♥ Ang ♥ Altri: Eeeeeh eta geura kaliwat nyaa Puasa Saat mengisi ruang kosong di elemen manusia, ZTD
bertransformasi menjadi RUBH.
na
Jody ♥ Ang ♥ Altri: Urang balikan deui ka jalmi anu tos Otomatis RUBH akan terkoneksi dengan setiap
keberadaan ZTD.
tiasa mengakses ZTD lewat RSTB heula nyaa
Jody ♥ Ang ♥ Altri: Taaaah Mbao teh pan tos
ngajarkeun urang sadaya perkawis PUASA teh pan
intina pengendalian hawa nafsu sareng berkolaborasi
dgn alam pan nyaa

Keberadaan ZTD berhubungan langsung dengan
Sumber nya yaitu AL’A.

Jody ♥ Ang ♥ Altri: Taaah kumargi anjeunna tos tiasa
mengakses RUBH sareng ZTD teh langkung gampil
deui anjeunna bade berkolaborasi sareng alam semesta
teh daa eta tea apanan ZTD teh terkonek kamamana
pan nyaaa termasuk molekular benda saalam semesta
tea

Untuk memiliki kemampuan merasakan keberadaan
ZTD “tidak tergantung” level TD atau TM tertentu.

Jody ♥ Ang ♥ Altri: Taaaah teras kumargi pengendalian
dirina tos sae daaa ketauhidan anjeunna oge pasti sae
daaa tina RSTB na oge sadaya kesadaran anjeunna dugi
ka tingkat molekularna sudah bertauhid otomaaaatis
atuh janten super bageur

Dengan selalu fokus memperhatikan setiap hal yang
benar, otomatis kita akan secara sadar untuk selalu
merasakan keberadaan ZTD.

Jody ♥ Ang ♥ Altri: Taaaaah jalmi anu kitu mah pastina
bakal memaksimalkan sadaya kemampuanna kanggr
ngabantos ummat paaaan...nyaaaeta teras nyambung
kana bahasan MENUNAIKAN ZAKAT anu tadi tea

Sehingga merasakan keberadaan ZTD akan menjadi
pintu masuk merasakan keberadaan AL’A.

Tapi bergantung kepada kepedulian kita untuk selalu
fokus memperhatikan setiap hal yang benar dalam diri
kita.

Setiabudi | epharmacy.co.id: Setelah secara sadar selalu
merasakan keberadaan ZTD maka tinggal membangun
hubungan/koneksi dengan RABB sebagai Sumber ZTD.
Supaya bisa terkoneksi, harus memenuhi satu syarat
yaitu Ikhlas.
Biasanya klaim Ikhlas kita akan diuji melalui
serangkaian gemblengan.
Halaman 61
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Dimana gemblengan-gemblengan tersebut umumnya
Bangsa ANNARA tergantung Planet, kalau perlu sayap
berupa hal-hal yang menurut kita tidak enak atau tidak mereka tinggal pasang sayap buatan, kalau perlu jetpack
menyenangkan.
mereka akan pasang. Tapi mereka tidak pakai anti
gravitasi, karena tidak suka
Tapi jika berhasil melalui gemblengan tersebut maka
koneksi kita dengan RABB melalui ZTD akan semakin Ini dibahas soalnya Noviyar nanya soal ini.
kuat dan intensif.
KDM.
Setiabudi | epharmacy.co.id: Sehingga wajar jika
Tambahan dari Mbap tentang Bangsa ANNARA:
semakin mudah pula mengakses ZTD dimanapun dia
(1) Bangsa ANNARA dikloning oleh bangsa2 “pembuat
berada.
peradaban”, seperti Bangsa MOSRAM.
Efeknya akan mampu mengendalikan setiap elemen di
(2) Bangsa ANNARA juga menyuplai hidrogen sebagai
alam semesta hingga ke level terdalamnya.
bahan dasar air di suatu planet.
Setiap Ritual Ibadah yang ada pada dasarnya dirancang
(3) Atmosfir tidak hadir secara alami dari oksigen
untuk melatih merasakan ZTD dan keikhlasan.
tumbuh2an, tapi direkayasa dengan nano technology
Karena biasanya gangguan keikhlasan terkait dengan
yg disatukan (menyatu) dengan magma suatu planet.
NISPHA, beberapa ritual dirancang untuk melatih
Karenanya atmosfir tidak menyebar.
kesadaran secara penuh untuk mengendalikan
NISPHA.
ZTD, RSTB, HAMMADZ ARKHYTIREMA,
Ritual-ritual tersebut seperti lingkaran di dalam
lingkaran.
Sebelum lingkaran sebelumnya dipahami dan
diamalkan dengan benar maka lingkaran berikutnya
akan rapuh.
Misalkan tentang Ritual Shalat.
Jika Syahadatnya belum dipahami dan diamalkan
dengan benar maka Shalat nya pun akan sangat
berkurang efeknya.
Sehingga wajar jika ingin efektif merasakan ZTD saat
RSTB, latihan Syahadat nya harus dikuasai dulu.
Salah satunya dengan latihan melihat dengan
permakluman tinggi dan merasakan denyut jantung
sendiri.
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): http://
kaomsarungan.blogspot.co.id/2013/07/latar-belakangberdirinya-kerajaan-arab.html?m=1
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): beneran gak sih
link tsb akang2 & teteh .
Dani Ramdhani: Feeling saya mah bener

denyut jantung, MAKRHA, cheat latihan.
30 September 2015
ZTD, RSTB, HAMMADZ ARKHYTIREMA,
denyut jantung, MAKRHA, cheat latihan.
Hasil diskusi dengan KDZA pondok indah, rabu
30 september 2015
By : aske

23. Ayat Quran Buatan Utsman
1. Sebenarnya ada sekitar 211 ayat di
Surat Al Ahzab yang dipangkas oleh
Utsman jadi tinggal 73 ayat.
2. Al Baqarah ayat 115 asli dan ayat 144
buatan Utsman.
3. Al Quran yang ada sekarang itu 60%
palsu. Yang asli ada. Tapi, cuma tgl
40% nya saja. Yang asli nya dimana?
Ada di lauhful mahfuz.

KD : coba buka al baqarah ayat 115 dan 144

Hadi Prasetyo (WA 081802069293): ooo.

Kedua ayat tersebut adalah ayat yang kontradiktif. Yang
asli itu ayat 115 dan ayat 144 adalah ayat buatan usman.

Jon “Watchmen” Manhattan : Kmngkinan itu ada

Sekarang coba buka surat apa yang ayatnya ada 73 .

28 September 2015

surat al ahza.

Jam 11.28
Bangsa ANNAR.
Yang digambar itu namanya ANNARA. Dia itu bangsa
yang membantu proses GRANUMA di banyak planet
dengan menyebarkan bibit tumbuhan dan tanaman
jutaan jenis, baik yang besar atau yang kecil. Sekaligus
menyebarkan jasad renik seperti bakterial dan fungi.
Halaman 62

KD : memang al ahzab cuma 73 ayat? Sebenarnya al
ahzab itu ada sekitar 211 ayat yang dipangkas oleh
usman jadi tinggal 73 ayat.
Al Quran yang ada sekarang itu 60% palsu. Yang asli
ada.. tapi cuma tgl 40% nya saja. Yang asli nya dimana?
Ada di lauhful mahfuz.
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24. Ritual Sholat Tanpa Bacaan
(RSTB)
1. Rasulullah itu di gua hira’ melakukan
Ritual Sholat Tanpa Bacaan. Beliau
menjalankan RSTB dibarengi gerakan
WISHNU dan membutuhkan waktu 40
tahun.

Rasulullah itu di gua hira’ bukan semata2 berdiam
diri tapi rasulullah itu sedang melakukan RSTB1. Dan
beliau menjalankan RSTB itu gerakan2 dari WISHNU
membutuhkan waktu 40 tahun.

Kenapa RSTB penting, RSTB itu adalah proses
merasakan jasad hingga satuan partikel terkecil agar
bisa terhubung dengan RUBH (ZTD). TD atau latihan
energy adalah cheat untuk percepatan akselerasi
merasakan partikel terkecil tubuh. Kaum 2.5% sangat
bisa merasakan ZTD ketika sudah melalui prosesnya.

25. Cara Iman Kepada Allah
1. Cara iman kepada Allah ya coba
rasakan ZTD dengan melalui prosesnya.
2. Allah itu adalah sebutan dari bangsa
pagan untuk dewa bulan.
3. Akang memberi cara mudah untuk
bisa merasakan Zat Tidak Dikenal,
yaitu dengan melakukan RSTB dan
merasakan denyut jantung. Tadi akang
mencontohkan gerakan shalat mendekap
tangan sambil jempol memegang nadi
untuk merasakan denyut.

matahari adalah perempuan. Jadi sebutan allah itu
sudah ada sejak sebelum islam ada.
Untuk merasakan ZTD itu harus melalui proses
merasakan JASAD dulu.. jasad dimulai dari jasad yang
besar hingga partikel terkecil penyusun jasad.
Zat kasar»zat kasar»zat kasar»zat kasar»zat kasar»zat
kasar»zat kasar»zat halus (ZTD)
Bahkan DNA pun adalah Zat kasar yang harus di lalui
lagi. Karena DNA pun masih harus dirasakan lagi
penyusun partikel DNA nya.
Awalnya akang memberikan materi latihan itu untuk
bisa merasakan ZTD.. Tapi karena malas latihan
akang memberi cara lagi yang lebih mudah untuk bisa
merasakan ZTD.. Yaitu dengan melakukan RSTB.. Dan
merasakan denyut jantung.. Tadi akang mencontohkan
gerakan shalat mendekap tangan sambil jempol
memegang nadi untuk merasakan denyut. Rasakan dulu
denyut nya. Nah itu semua tetap diperlukan energy.

26. Mekkah (MAKHRA)
1. Banyaknya marmer dan beton membuat
radiasi anomali magnetik MAKRHA
berkurang hingga di bawah 5%.
2. Rasulullah saja menjalankan RSTB
selama 40 tahun dengan bimbingan
ARKHYTIREMA.

KDM:

Terkait MAKRHA.

IMAN itu berbeda dengan PERCAYA. banyaknya
kita mah sekarang semuanya baru PERCAYA sama
ALLAH..krn IMAN itu adalah kita bisa merasakan
keberadaannya, dan kita bisa mengetahui dengan jelas
seperti apa keberadaannya. Kita akan mengimani api
itu panas ketika kita sudah memegang dan merasakan
bahwa api itu panas. Nah seperti itu juga dengan iman
kepada allah. Cara iman kepada allah ya coba rasakan
ZTD dengan melalui prosesnya. Tapi jangan juga
ke geeran sudah bisa merasakan ZTD tanpa melalui
prosesnya.

Karena saat diposting Mbap ada di LEMURIAN
Prapanca, saya tanyakan:

Untuk merasakan ZTD tetap dibutuhkan energy untuk
bisa mengakselerasi tubuh

“Jadi bukan karena radiasi dari MAKRHA nya yg
berkurang ya Mbap?”

Anomali magnetik di makrha sudah berkurang sangat
jauh dibawah 5%. Rukun iman dan rukun islam itu
buatan manusia. Haji itu tidak perlu pakai ritual, dan
bisa dilakukan kapan saja dimana saja.
Allah itu adalah sebutan dari bangsa fagan untuk dewa
bulan. Kenaa dewa bulan, karena menurut mereka
bulan itu tenang tidak seperti matahari yang panas
meledak2. Bulan diasumsikan sebagai lelaki dan
1 RSTB adalah singkatan dari Ritual Shalat Tanpa
Bacaan.

“Mbap, apa penyebab radiasi anomali magnetik
MAKRHA berkurang hingga di bawah 5%?”
Jawaban Mbap:
“Karena banyaknya marmer dan beton2.
Sama seperti sinyal HP yg terhalang saat kita berada di
bangunan yg banyak beton nya”
Saya:

Mbap:
“Bukan”
Saya:
“MAKRHA sendiri kan besar, Mbap (se area Tanah
Haram). Kalau di bagian tsb banyak marmer dan
betonnya, di bagian lain kan tidak?”
Mbap:
“Iya. Tapi kan pusat titik radiasi anomali magnetik nya
disana”
Halaman 63
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Saya:
“Apakah suatu saat radiasi anomali magnetik tsb
akan berakumulasi lalu meruntuhkan bangunan2 di
atasnya?”
Mbap:
“Tidak juga.
Hanya sayang saja, energinya jadi banyak berkurang”
---end--Mbap pulang :)
Aske:

Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu
bahwa Rasulullahshallallahu ‘alaihi wa sallam
bersabda: “Ka’bah akan diruntuhkan oleh seorang
yang berkaki bengkok berkebangsaan Habasyah.”
Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiallahu
‘anhu, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa
sallambersabda: “Perbanyaklah melakukan thawaf di
Baitullah semampu kalian sebelum kalian dihalangi
untuk melakukannya, seolah-olah aku melihatnya
sedang melakukan hal tersebut. Tanda-tandanya:
berkepala dan bertelinga kecil, dia menghancurkan
Ka’bah dengan beliungnya.”

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiallahu
Oya.. Untuk merasakan ZTD diperlukan energi yang
‘anhubahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa
besar jadi inget cerita nabi musa.. Tapi kaum 2,5%
sallambersabda, “Tandanya orang tersebut berkulit
itu bisa dengan catatan melakukan tahapannya..
hitam, kakinya bengkok (seperti letter O), dia
Prosesnya.. Yaitu merasakan semua bagian Jasad
meruntuhkan batu dinding Ka’bah satu per satu.”
hingga partikel terkecil jasad itu sendiri.. Seperti kita
merasakan api.. Kita tau api panas.. Krn kita merasakan Dani Ramdhani: https://www.islampos.com/runtuhnyakabah-di-akhir-zaman-75007/
dan mengalami hal tsb.
Rasulullah saja menjalankan RSTB selama 40 tahun
dengan bimbingan ARKHYTIREMA
sd 30 September 2015

Jody ♥ Ang ♥ Altri: Kalo iya nanti Ka’bah runtuh yaa
pindah saja sentralnya ke Nusantara...napak tilasnya
kan ngga harus napak tilas Nabi made in Arab kan...
mungkin jalan-Nya mesti begitu juga kali agar
“pembenahan” ini bisa terwujud

RSTB, ZTD, latihan napas, MAKRHA, tidak ada
Jody ♥ Ang ♥ Altri: Al Baqarah ayat 115:
paksaan.
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): hmm ic..
pantesan kok dulu ketika raja Faisal yg agak
mendingan memerintah Arab Saudi, lalu dibunuh
keponakannya..=-.
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Sistem bunuh mmbunuh dlm
lingkar kerajaan arab mah mmg sdh ad sjak dulu kala...
Sejak dinasti Umayyah..lalu digulingkan oleh bani
abbasiyah... Kan doktrinnya itu adalah Taat kpada ulil
amri dgn cara bay’at kpd pmmpin yg terpilih... Kl ada
pertentangn harus dimusnahkan...
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Dan itu brjln smpai dinasti
ustmaniyah lalu ditruskan bany Sauud...pasca
berkahirnya sistem khilaafah di dunia

Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka
kemanapun kamu menghadap di situlah wajah
Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas lagi Maha
Mengetahui
Jody ♥ Ang ♥ Altri: Jadi ngga mesti mengarah ke Arab
lagi kan
Dani Ramdhani: Iya kang Jod, klo artikel itu saya
kaitkan dengan apa yang dikatakan KDM. Mungkin
saja dari kejadian sekarang, suatu saat energi dari
Markha sendiri yang akan menghacurkan semua
bangunan di situ.

ichal: Kalau markha hancur ntar saudi kingdom hijrah
ke nusantara, apa mungkin mereka juga sudah tau ?
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Yah kl ada cmpur tgn Yahudi mah makanya nusantara ini mau di arabisasikan sebelum
mereka hijrah, apalagi minyak mereka kan mau habis
sangat mmungkinkan skli apalgi klo sdh melibatkan
sedangkan di nusantara SDA masih berlimpah ruah
tikoh ibnu abdul wahhab... Hehheh
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Di buku pljaran shrah islam klas
VIII smp jg sdh dimuat sjarah bgaimna bobrok nya
dinasti umayyah yg adh bukan lg islami..hehhe

Jon “Watchmen” Manhattan : Kemungkinan jug.

(|oo|) DeLTA 99 =-” : Di buku pljaran sjarah islam klas
VIII SMP jg sdh dimuat sjarah bgaimna bobrok nya
dinasti umayyah yg Sdh bukan lg islami..hehhe\=d.

Ilham Amir | WA 081510000333: Arab menyebar,
radikalisme menyebar, yajuj majuj (dalam bentuk sifat)
menyebar =-s*Pensive*

Jon “Watchmen” Manhattan : Yg jelas....estimasi nya 50
thn sumur Minyak Saud bakal kerin.

Drentaga ( Dicky Zainal ): Itu berita baru sebagian kecil (|oo|) DeLTA 99 =-” : Bukn kmgkinan lgi mang jep...
saja. Masih panjang.
Arab bner benr mnjdikan PKS sbgai kndaraan politik
untuk mnguasai minyan dlm negeri...
Dani Ramdhani: BANYAK riwayat yang menguatkan
tentang akan runtuhnya Ka’bah di akhir zaman.
Halaman 64
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Ada beberapa fakta mengenai sepak terjang Kerajaan
(|oo|) DeLTA 99 =-” : Cuman krn bbrp kasus yg
mlibatkn petggi nya ditmbah lgi kesadaran orang dikita Arab Saudi.
yg sudah tggi ditmbah bnyak jg yg anti PKS.. Mreka lgi
Sebagai sekutu loyal USA, Saudi ternyata berkontribusi
mrubah strategi...trmasuk misi dakwah ny.
besar dalam globalisasi radikalisme berlabel Islam.
ichal: Belum lagi pesantren pesantren, ormas ormas dan
Milyaran dollar dana sudah digelontorkan Saudi dalam
parpol yg dapat suntikan dana dr arab, nantinya sebagai
berbagai program dan jalur bantuan berkedok Islam.
pendukung dan pembela utama saudi
Termasuk propaganda Anti-Syiah.
ichal: Istilahnya militan... berani pasang badan utk
Pada dasarnya yang diserang oleh Saudi bukanlah
saudi, tapi dikemas cantik jadi berjuang krn agama
Syiah.
Setiabudi | epharmacy.co.id: PKS sama PKI banyak
Target utamanya adalah Iran sebagai salah satu
miripnya.
kekuatan politik Islam.
Dari mulai cara pandang internasionalisme sampai
Karena pada saat Iran masih dikuasai oleh monarki
adopsi kultur.
Syah Iran, isu Anti Syiah ini tidak pernah seluas ini
PKI berporos ke Komintern, PKS berporos ke Wahabi
sebarannya.
berbaju IM
Isu ini semakin gencar dihembuskan setelah faksihnurbayanti-18948: Halo, alhamdulillah sekarang
faksi politik yang didukung Iran di beberapa negara di
negeri ini punya e-Resources, dari Perpustakaan
kawasan Teluk mulai merebut kekuasaan.
Nasional Republik Indonesia. Di e-Resources ada
Jon “Watchmen” Manhattan : Memang bos Bud...
ratusan ribu buku, jurnal ilmiah, dll yg dapat menjadi
sumber referensi. Cara utk mengeksplor e-Resources ini wilmurian rhamadya: Teu wanieun ka Iran mah... Mikir
sangat mudah:
2 x...
1.Mendaftar keanggotaan Perpustakaan Nasional
Republik Indonesia di http://keanggotaan.pnri.go.id/
atau datang langsung ke Perpustakaan Nasional. Ingat
pendaftaran ini GRATIS lho guys

wilmurian rhamadya: Hiji2na leluhur bangsa Persia nu
teu bisa ditaklukeun romawi...

2.Setelah mendaftar, kalian akan mendapat nomor
keanggotaan dan password yg langsung dapat
digunakan untuk login e-Resources, cukup login
di http://e-resources.pnri.go.id/ dan kalian dapat
mengakses ratusan ribu bahkan jutaan sumber referensi
dari ProQuest, SAGE, Balai Pustaka, American Library
Association, dl.

Setiabudi | epharmacy.co.id: Makanya pinjem tangan
Indonesia

3.Info lebih, buka http://www.pnri.go.id/
CaraRegistrasiEresource.aspx atau melalui email
layanan_eresources@pnri.go.id
hnurbayanti-18948: Kalo ada yg mau iseng riset
dokumen, semisal kasus2 di US akibat vaksin yg
diputus pengadilan sana dll.. Udah mulai banyak yg
didokumentasikan.
Dedi Misbah: Alhamdulillah..
Nuhun infona Teh Herni =-) (Y)
wilmurian rhamadya: Resources disitu maksudnya
umum kan, bkn hanya sumber daya alam?
hnurbayanti-18948: Iya, resources itu diartikan umum.
Natural resources baru SDA. @kg dedi: sawangsulna
wilmurian rhamadya: Siiip, nuhun
Setiabudi | epharmacy.co.id: Baca tulisannya Thomas
Friedman.

wilmurian rhamadya: Nuju adu strategi

Setiabudi | epharmacy.co.id: Tapi NU sama
Muhammadiyah malah resisten ke Saudi
Jon “Watchmen” Manhattan : Klo NU emang dr dlu anti
wahabun bos Bu.
Setiabudi | epharmacy.co.id: Iya sih...
Sekarang tambah parah
Apalagi sejak banyak yang disekolahin ke Qum
Jon “Watchmen” Manhattan : Krn emang sekolah di
QOM rata2 sistem pengajarannya bagu.
Jon “Watchmen” Manhattan : Bnyk yg tertarik ksan.
Jon “Watchmen” Manhattan : Krn ann juga pernah ke
Ira.
Jon “Watchmen” Manhattan : Tapi bukan Qom
melainkan Isfahan dan azadegan (kota minyak)
Setiabudi | epharmacy.co.id: Info yang saya denger lagi
ternyata IM sendiri sudah diacak-acak Saudi
Setiabudi | epharmacy.co.id: Makanya Erdogan nggak
mereka usik
Setiabudi | epharmacy.co.id: Padahal di Indonesia
dipuja-puja sebagai pemimpin Islam idola

Halaman 65
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Jon “Watchmen” Manhattan : Bisa di bilang bgini...IM
sepeninggal Al Banna dan Quthb bersaudara (Sayyid
Quthb dan MuhammadcQuthb) ya udah finish la.
Jon “Watchmen” Manhattan : Pe-muja2 yg dimaksud
bos Bud tadi... lbh karwna merindukan “nostalgia Al
Banna.

Hadi Prasetyo (WA 081802069293): secara kinerja RZ
itu bener gak ya ?
Setiabudi | epharmacy.co.id: Lumayan kang
Setiabudi | epharmacy.co.id: Laporannya tiap tahun
diaudit sama KAP

Jon “Watchmen” Manhattan : ^(._.).

Setiabudi | epharmacy.co.id: Kalau gak gitu bakalan
susah ngumpulin dana CSR sampai 200 milyaran per
tahun

Setiabudi | epharmacy.co.id: Kalau menurut saya sih,
Erdogan kemaruk kekuasaan.

Setiabudi | epharmacy.co.id: Dompet Dhuafa juga
lumayan

Jaman dia jadi PM, dia jaga supaya konstitusi Turki
meletakkan kekuasaan tertinggi di PM.

Setiabudi | epharmacy.co.id: Hampir sama kemampuan
funding nya

Setelah Erdogan gak bisa jadi PM karena sudah 2
periode, dia jadi Presiden.

Setiabudi | epharmacy.co.id: Funding dari ZIS nya sih
nggak terlalu besar.

Jon “Watchmen” Manhattan : Itu aja.

Diubahnya konstitusi supaya kekuasaan tertinggi ada di Paling cuma 35 milyaran per tahun
Presiden.
Setiabudi | epharmacy.co.id: Paling besar dari program
CSR BUMN
Gimana nggak kemaruk tuh
Setiabudi | epharmacy.co.id: Lumayan lah bisa berkuasa Setiabudi | epharmacy.co.id: Total CSR dari 10 BUMN
terbesar sekitar 2T per tahun.
sekitar 18 tahun nantinya
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): hihihi pantesan
PKSers demen bgt sama Erdogan =-.
Setiabudi | epharmacy.co.id: Jaringan NGO berlabel
Islam di Indonesia jadi Erdogan fanboy
Setiabudi | epharmacy.co.id: Rumah Zakat, Dompet
Dhuafa, PKPU, dsb
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): Oooh=-.
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): dompet Dhuafa jg
toh ckckck
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): hihihi =-d ya ya
Setiabudi | epharmacy.co.id: Baca aja pembelaannya
Erie Sudewo di twitter ;-)
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): Nuhun infonya
k’Setiabudi
Setiabudi | epharmacy.co.id: Kalau RZ nggak berani.
Orang-orangnya mencitrakan netral
Setiabudi | epharmacy.co.id: Padahal isinya pentolan
PKS semua
Setiabudi | epharmacy.co.id: Dan anti HTI =d
Setiabudi | epharmacy.co.id: Tapi di RZ banyak murid
HI
Setiabudi | epharmacy.co.id: Yang punya banyak
pengaruh juga karena pegang posisi manajerial
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): RZ itu apa ya ?
Fakhri Amrullah.: Rumah zakay
Fakhri Amrullah.: Zakat
Halaman 66

Nggak tau jadi apa tuh, heuheuheu
Setiabudi | epharmacy.co.id: Kebanyakan jadi santunan
konsumtif.
Belum jadi program pemberdayaan
HABIBI: Hasil diskusi dengan KDZA pondok indah,
rabu 30 september 2015
By : aske
KD : coba buka al baqarah ayat 115 dan 144
Kedua ayat tersebut adalah ayat yang kontradiktif. Yang
asli itu ayat 115 dan ayat 144 adalah ayat buatan usman.
Sekarang coba buka surat apa yang ayatnya ada 73 .
surat al ahza.
KD : memang al ahzab cuma 73 ayat? Sebenarnya al
ahzab itu ada sekitar 211 ayat yang dipangkas oleh
usman jadi tinggal 73 ayat.
Al Quran yang ada sekarang itu 60% palsu. Yang asli
ada.. tapi cuma tgl 40% nya saja. Yang asli nya dimana?
Ada di lauhful mahfuz.
Rasulullah itu di gua hira’ bukan semata2 berdiam
diri tapi rasulullah itu sedang melakukan RSTB. Dan
beliau menjalankan RSTB itu gerakan2 dari WISHNU
membutuhkan waktu 40 tahun.
Kenapa RSTB penting, RSTB itu adalah proses
merasakan jasad hingga satuan partikel terkecil agar
bisa terhubung dengan RUBH (ZTD). TD atau latihan
energy adalah cheat untuk percepatan akselerasi
merasakan partikel terkecil tubuh. Kaum 2.5% sangat
bisa merasakan ZTD ketika sudah melalui prosesnya.
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IMAN itu berbeda dengan PERCAYA. banyaknya
kita mah sekarang semuanya baru PERCAYA sama
ALLAH..krn IMAN itu adalah kita bisa merasakan
keberadaannya, dan kita bisa mengetahui dengan jelas
seperti apa keberadaannya. Kita akan mengimani api
itu panas ketika kita sudah memegang dan merasakan
bahwa api itu panas. Nah seperti itu juga dengan iman
kepada allah. Cara iman kepada allah ya coba rasakan
ZTD dengan melalui prosesnya. Tapi jangan juga
ke geeran sudah bisa merasakan ZTD tanpa melalui
prosesnya.

Dedi Misbah: Terkait MAKRHA.

Untuk merasakan ZTD tetap dibutuhkan energy untuk
bisa mengakselerasi tubuh

Saya:

Anomali magnetik di makrha sudah berkurang sangat
jauh dibawah 5%. Rukun iman dan rukun islam itu
buatan manusia. Haji itu tidak perlu pakai ritual, dan
bisa dilakukan kapan saja dimana saja.

Mbap:

Karena saat diposting Mbap ada di LEMURIAN
Prapanca, saya tanyakan:
“Mbap, apa penyebab radiasi anomali magnetik
MAKRHA berkurang hingga di bawah 5%?”
Jawaban Mbap:
“Karena banyaknya marmer dan beton2.
Sama seperti sinyal HP yg terhalang saat kita berada di
bangunan yg banyak beton nya”
“Jadi bukan karena radiasi dari MAKRHA nya yg
berkurang ya Mbap?”
“Bukan”

HABIBI: Allah itu adalah sebutan dari bangsa fagan
untuk dewa bulan. Kenaa dewa bulan, karena menurut
mereka bulan itu tenang tidak seperti matahari yang
panas meledak2. Bulan diasumsikan sebagai lelaki dan
matahari adalah perempuan. Jadi sebutan allah itu
sudah ada sejak sebelum islam ada.

Saya:

Uu abd sukur.: Ok nhn k habibi

“Iya. Tapi kan pusat titik radiasi anomali magnetik nya
disana”

“MAKRHA sendiri kan besar, Mbap (se area Tanah
Haram). Kalau di bagian tsb banyak marmer dan
betonnya, di bagian lain kan tidak?”
Mbap:

HABIBI: Untuk merasakan ZTD itu harus melalui
proses merasakan JASAD dulu.. jasad dimulai dari jasad Saya:
yang besar hingga partikel terkecil penyusun jasad.
“Apakah suatu saat radiasi anomali magnetik tsb
akan berakumulasi lalu meruntuhkan bangunan2 di
Zat kasar»zat kasar»zat kasar»zat kasar»zat kasar»zat
atasnya?”
kasar»zat kasar»zat halus (ZTD)
Bahkan DNA pun adalah Zat kasar yang harus di lalui
lagi. Karena DNA pun masih harus dirasakan lagi
penyusun partikel DNA nya.
Uu abd sukur.: Cb jelaskn prosesnya k hab bhw
utk merasakn ZTD tetep dibutuhkn energy utk
mengakselerasi tbh biar jelas
HABIBI: Punten kang UU.. Ieu sareng abdi.. Aske..
Gadget kang habibi lagi disita sementara waktu supaya
pemulihannya cepat...hehehehehe:D
Uu abd sukur.: Ok punten teh..teh k hab nya sdh sehat
pisan blm?
Uu abd sukur.: Ok teh smg cpt smbh
HABIBI: Awalnya akang memberikan materi latihan itu
untuk bisa merasakan ZTD.. Tapi karena malas latihan
akang memberi cara lagi yang lebih mudah untuk bisa
merasakan ZTD.. Yaitu dengan melakukan RSTB.. Dan
merasakan denyut jantung.. Tadi akang mencontohkan
gerakan shalat mendekap tangan sambil jempol
memegang nadi untuk merasakan denyut. Rasakan dulu
denyut nya. Nah itu semua tetap diperlukan energy.
Uu abd sukur.: Ok nhn

Mbap:
“Tidak juga.
Hanya sayang saja, energinya jadi banyak berkurang”
---end--Mbap pulang :)
Uu abd sukur.: Ok nhn KDM
Dedi Misbah: Sawangsulna Kang Uu
Uu abd sukur.: Berarti dr srt al ahzab aja yg dihilangkan
itu sktr 134 ayat ya?
Kang Gun: Untuk bisa merasakan dan mengenali ZTD
ya butuh energi besar. Ingat aja cerita nabi Musa.
HABIBI: Oya kang UU.. Untuk merasakan ZTD
diperlukan energi yang besar jadi inget cerita nabi
musa.. Tapi kaum 2,5% itu bisa dengan catatan
melakukan tahapannya.. Prosesnya.. Yaitu merasakan
semua bagian Jasad hingga partikel terkecil jasad itu
sendiri.. Seperti kita merasakan api.. Kita tau api panas..
Krn kita merasakan dan mengalami hal tsb.
HABIBI: Rasulullah saja menjalankan RSTB selama 40
tahun dengan bimbingan ARKHYTIREMA
Halaman 67
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Uu abd sukur.: Lalu ciri yg paling mendasar misal dg
merasakn detak jantung, apa sj dampak dr merasakn
ZTD itu?
wilmurian rhamadya: Di diskotik Arab mah nu keur
nari perut trus gemulai, penonton na teh langsung
bilang n teriak, ya alllooooooooh
Uu abd sukur.: Maksud sy jk dg merasakn detak
jantung sdh trasa, dampak yg ditimbulkn berikutnya
apkh timbul nyaman ataukah muncul energy/kekuatan
baru atau bgm? Klu melihat nabi, memang ujung2nya
energinya jd meningkat
HABIBI: Kang uu.. Dilakukan dan dirasakan saja dulu
karena kita tidak akan tau apa yang terjadi kl kita
lakukan saja dulu..
Uu abd sukur.: Ok
wilmurian rhamadya: Sama mun nonton bola, make
channel fox sport trus cari host na pake bahasa Arab,
mun goool Teh, ya alloh ya alloh yallooooh, hahaha
kos ngawirid, jd memang Alloh mah da Basa umum di
ARBHIINA mah....

tidak terhubung tentunya sulit bagi kita merasakan si
hawa panas tersebut.
Mengenai latihan merasakan detak jantung, itu juga
tujuannya sama yaitu agar ‘Kesadaran’ kita mampu
terhubung dengan seluruh bagian tubuh yang dilalui
darah yang di pompa jantung. Awalnya kita bisa
merasakan detak jantung ini dari bagian tubuh mana
saja yang memiliki jaringan peredaran darah.
Misal mau mulai dari area jantung dulu, mangga. Mau
mulai dari area kepala dulu mangga, mau dari area
leher dulu mangga, mau dari area pangkal lengan atas
dulu mangga. Darimana pun bisa, karena targetnya kita
mampu merasakan detak jantung di seluruh jaringan
peredaran darah yang ada di tubuh.
Nah, latihan pernafasan HI dan latihan merasakan
detak jantung yang baru-baru ini di ajarkan KD tujuan
akhirnya akan membuat ‘Kesadaran’ kita mampu
terhubung dengan bagian-bagian penyusun JASAD
kita dari yang terbesar hingga terus sampai satu saat
mencapai bagian terkecil penyusun JASAD.

Dan kemampuan terhubungnya ‘Kesadaran’ kita
wilmurian rhamadya: Punten oot Basa Alloh... Mangga hingga bagian terkecil JASAD adalah juga modal untuk
lanjut
mampu merasakan dan mengenali RUBH yang ada di
manusia.
Uu abd sukur.: Ok jd utk bisa merasakn ZTD itu
diantaranya bisa dg cara latihan akl hi, RSTB dg
merasakn detak jantung..
Uu abd sukur.: Akl:ala
Amir Santoso ‘Asan’: Siapa Yg Paham Dirinya, Pasti
Paham Siapa Tuhannya.

Uu abd sukur.: Ok siip kang nhn, tmbh terang..
Amir Santoso ‘Asan’: Selamat Mencoba dalam
keheningan RSTB dari sana Kang UU akan
memperoleh Hikmah yg Dalam. Aamin

HABIBI: Nuhun KG.. Sangat melengkapi apa yg saya
Uu abd sukur.: Btl k amir..krn dlm tbhny ada RUBH itu dapat dr mbap.. Jadi saya bisa lebih mengerti apa yang
disampaikan mbap.. Sehingga tidak terjadi pengambilan
kesimpulan terlalu dini atas sebuah informasi..

27. Nama Sang Maha Pencipta

1. Uu Abd ukur: Karena Nabi Muhammad
merasakan Zat Tidak Dikenal di bawah
bimbingan ARKHITIREMA pasti beliau
menyebut nama Tuhan dengan Bahasa
Lemurian.

Uu abd sukur.: Alhamdulillah skrg jd terang benderang
ya..ternyata jd bnyk cara utk merasakn ZTD itu,
mdh2an dg adanya ini energy kita2 jd pd meningkat lg
amiin

ichal: Punten, kalau Allah sendiri sebutan utk dewa
bulan, kira kira Rasul SAW sendiri menyebut Sang
Maha Pencipta dengan sebutan apa ya ?

Amir Santoso ‘Asan’: Yg paling penting kita berubah
jadi lebih baik dari sebelumnya, jagan terlalu
memprioritaskan Energi. Itu hanya sekedar pendapat
saya.

Uu abd sukur.: Klu melihat jejak nb Muhamad saat
merasakn ZTD dg bimbingn ARKHITIREMA pasti
tentunya tdk jauh dr atau sm sprt ARKHITIREMA jg
menyebut tuhan itu dg bhs lemurianya

Uu abd sukur.: Ya tp utk mencapai ke yg lbh baik itu
ada caranya k amir? Sprt latihn, RSTB, merasakn dtk
jantung, atau penyaluran oksigen drh kr kpl. Nah itu
semua tdk terlepas dr energy krn saling ketrrkaitan

Kang Gun: @Kang Uu, latihan pernafasan HI selain
untuk mengolah energi yang ada di tubuh kita, juga
sekaligus membuat ‘Kesadaran’ kita menjadi mampu
terhubung dengan bagian-bagian tubuh kita. Kan untuk
bisa merasakan hawa panas ‘Kesadaran’ kita mesti
mampu menerima informasi dari system syaraf yang
ada di bagian dalam atau luar tubuh kita. Karena jika

wilmurian rhamadya: Sama ga energy dng ZTD?

Halaman 68

Uu abd sukur.: Nah itu dia mari kita bhs spy terang
benderang
wilmurian rhamadya: Kembali ke bahasan awal atuh ya,
wilmurian rhamadya: Hehehe
Dedi Misbah:*bolak balik dekok*
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=-d
wilmurian rhamadya: ;-)
Uu abd sukur.: Scr grs bsr energy yg sering digunakn
dlm kehidupn sehari2 itu tetbagi: energy roh/sumber
kehidupn, energy penggerak orgn tbh, energy TD TM,
energy mind fower. Kinerja dr kelima enetgy ini sngt
berkaitan satu sm lainya

energy x ya.... Dari “connectivity” energy itu
akan memudahkan (dua), proses “merasakan”,
dari “ merasakan” tsb memudahkan munculnya
“KESADARAN”, dari “KESADARAN” memunculkan
“syukur”, dari “syukur” akan ikhlas, dari ikhlas akan
lempeng, dari lempeng akan temol dari temol akan
bersikap sewajarnya....

Uu abd sukur.: Ya itu sebuah proses sj k will, kan ini kt
Uu abd sukur.: Ya buka deui wae ttg konsep energymah lg mencari kesuksesan ceritany...
di filenya masing2 spy te bulak balik
HABIBI: Td KD menyampaikan Rasulullah melakukan
HABIBI: IMHO Lebih baik dibahas lagi saja biar
RSTB di gua hira itu 40 tahun.
jelas.. Supaya tidak ada menduga, atau salah persepsi..
Dony M: kalau Rasul saja butuh 40 tahun utk
Karena kaitannya dengan RSTB dan ZTD akan fatal jika
melakukan RSTB, menurut saya hasil sekecil apapun
pemahaman awalnya salah..
dari RSTB yang kita lakukan adalah sebuah prestasi
wilmurian rhamadya: Mungkin sekrng tinggal bercerita besar
pengalaman masing2 SHOLAT tanpa bacaan.
Kang Gun: @Kang Uu, mengenai melakukan RSTB
Uu abd sukur.: Ok hayu2 sj, klu ga slh ingat kita2 jg
atau gerakan-gerakan WISHNU tujuannya juga
wujud dr energy...
sama dengan latihan pernafasan HI dan latihan
merasakan detak jantung. Akan tetapi gerakan-gerakan
HABIBI: Dan kl dari diskusi dengan KD itu energy
berbeda dengan ZTD.. AENERGY itu membantu untuk WISHNU ini jauh lebih dahsyat dan kumplit sasaran
yang akan tercapai jika kita melakukannya dengan
bisa merasakan ZTD..
benar. Rasulullah saja membutuhkan waktu 40 tahun
HABIBI:*ENERGY
menggembleng dirinya dengan RSTB atau melakukan
gerakan-gerakan WISHNU di bawah pengawasan
Uu abd sukur.: Ok spakat
Arkhytirema.
HABIBI: Mungkin penjelasan KG ini membantu untuk
Gerakan-gerakan WISHNU ini bukan sembarang
penjelasan energi. Berkaitan dengan ZTD dan RSTB
gerakan. Setiap gerakannya memiliki makna yang
HABIBI: latihan pernafasan HI selain untuk mengolah
mengandung ‘nilai-nilai Ketuhanan’, jadi bukan
energi yang ada di tubuh kita, juga sekaligus membuat
gerakan-gerakan tanpa makna. Dalam pelaksanaannya
‘Kesadaran’ kita menjadi mampu terhubung dengan
RSTB ini juga bertujuan melatih agar ‘Kesadaran’
bagian-bagian tubuh kita. Kan untuk bisa merasakan
kita mampu terhubung dengan JASAD kita hingga
hawa panas ‘Kesadaran’ kita mesti mampu menerima
bagian-bagian terkecilnya. Teknisnya berbeda dengan
informasi dari system syaraf yang ada di bagian dalam
latihan pernafasan HI atau latihan merasakan detak
atau luar tubuh kita. Karena jika tidak terhubung
jantung tadi. Di RSTB teknisnya di lakukan dengan
tentunya sulit bagi kita merasakan si hawa panas
menyampaikan makna setiap gerakan WISHNU yang
tersebut.
kita lakukan ke seluruh JASAD kita hingga bagian
terkecilnya.
Uu abd sukur.: Klu mo membahas energy, kita hrs
spakat dulu artinya apa, energy itu terbagi brp mcm?
Jadi di latihan pernafasan HI dengan merasakan hawa
panas, maka secara tidak langsung akan membuat
Uu abd sukur.: Shgg jd jelas, krn sk ada org mengira
‘Kesadaran’ kita akhirnya mampu terhubung dengan
terkesan mendewakn energy, pdhl hdp kita ini tdk
JASAD kita hingga bagian terkecilnya. Di latihan
terlepas dr energy itu sendiri
merasakan detak jantung, dengan merasakan detakan
wilmurian rhamadya: Maksudnya ada dua wilayah
jantung di seluruh jaringan peredaran darah juga
tahap yg umumnya dilalui, satu “connectivity” energy x
secara tidak langsung akan membuat ‘Kesadaran’ kita
ya.... Dari “connectivity” energy itu akan memudahkan
terhubung dengan JASAD hingga bagian terkecilnya.
proses “merasakan”, dari “ merasakan” tsb memudahkan
Kang Gun: Begitu juga dengan RSTB, penyampaian
munculnya “KESADARAN”, dari “KESADARAN”
memunculkan “syukur”, dari “syukur” akan ikhlas, dari makna ke seluruh JASAD hingga bagian terkecilnya
juga secara tidak langsung akan membuat ‘Kesadaran’
ikhlas akan lempeng, dari lempeng akan temol dari
kita mampu terhubung dengan JASAD hingga bagian
temol akan bersikap sewajarnya....
terkecilnya.
Uu abd sukur.: Jd mnrt sy energy ini sdh mrpkn
Penyampaian makna-makna setiap gerakan WISHNU
kebutuhn sehari2 kita, kaya mkn yg betgizi sj gitu..
ke JASAD hingga bagian terkecilnya, juga akan
wilmurian rhamadya: Maksudnya ada dua wilayah
membuat program-program NISPHA yang berada di
tahap yg umumnya dilalui, (satu) “connectivity”
Halaman 69
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seluruh bagian terkecil penyusun JASAD tercemari
dengan ‘Nilai-Nilai Ketuhanan’ yang ada di maknamakna gerakan-gerakan WISHNU tersebut. Inilah
nilai lebih dari pelaksanaan RSTB, yaitu programprogram NISPHA yang ada di seluruh JASAD kita
tercemari oleh nilai-nilai Ketuhanan. Dengan kata lain,
NISPHA-NISPHA yang ada di JASAD kita menjadi
terkendalikan.
HABIBI: @mas doni.. (y)°◦◦°βèèéêŤŤÜüĹĹ°◦◦˚(y)
mas..

-----Terkait praktek: latihan napas, merasakan detak
jantung, RSTB, dll yg dilakukan berulang2.
Insya Allah itu sudah jadi PR keseharian masing2
member.
Terima kasih.
-Admin group-

Uu abd sukur.: Ok KG nhn

Uu abd sukur.: Ok klu gitu beralih aj ke srt al ahzab,
dmn dlm srt itu ada ayat2 yg dihilangkn olh ustman
palsu sktr 134 ayat kurng lbh..

HABIBI: (y) (y)

Uu abd sukur.: Maksd sy itu jd bahasan ke dpn..

HABIBI:*membaca berulang dan mencerna* mode on

Drentaga ( Dicky Zainal ): Teu nanaon dibahas RSTB
heula dan Latihan Napas, soalna anu ieu pilihan
Amir Santoso ‘Asan’: Kalau bolak balik di bahas
wungkul. Tapi jangan sampai MEMAKSAKAN pilihan
mudah2an semakin mengerti shg mempraktekannya
pada orang lain. Kita hanya menyarankan saja, kalau
semakin paham.
nanti badan memilih olah napas yaa silahkan saja,
Uu abd sukur.: Emang bener hrs dibolak balik k mir
tapi jangan paksa, karena pemaksaan malah akan
agr paham, terlebeh dlm prakteknya, sprt latihn hi kan
memunculkan kesulitan. Sama juga dengan RSTB,
diulang2 spy ningkt energynya, RSTB jg diulang..dll
tidak bisa dipaksakan, sebagaimana tidak ada paksaan
Uu abd sukur.: Jd diulang2 dlm mempraktekn mengenal di dalam agama, atau apapun pilihan menyatukan diri
dengan pencipta. Bagaimanapun juga, ini adalah hal
ZTD itu jg mengandung arti kita sdg berputar sesuai
yg sangat Subjektif. Masing-masing pinya pengalaman
sunatullahny.
sendiri. Nggak bisa disamakan satu sama lain dan tidak
wilmurian rhamadya: Btul KG, beda jargon saja
bisa di generalisasi. Tinggal membedakan antara benarkayaknya. Sy lbh nyaman kl latihan nafas setiap sel2
benar merasakan ZTD atau hanya sekedar ge’er saja.
tbh berhubungan pada level konektifitas, setelah
terkoneksi otomatis muncul SADAR dlm arti engeuh,
wilmurian rhamadya: Leres mbap
eeh nyarambung, nah pd level SHOLAT tanpa bacaan,
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): se7 kang Dicky
sewaktu belajar mencapai level merasakan, maka
Uu abd sukur.: Mhn nhh K Dicky, saleresna abdi nj
akan memunculkan KESADARAN. Nah makna
belajar deui hoyong terang langkung dlm
KESADARAN ini berbeda dengan KESADARAN
dalam berlatih tenaga dalam. Dalam SHOLAT tanpa
30 September 2015
bacaan meraskan ZTD berujung pada KESADARAN
eksistensialisme RABB di satu sisi dan RUBH di sisi
ZTD, RSTB, HAMMADZ ARKHYTIREMA,
yg lain. Efeknya KESADARAN eksistensialisme ini
denyut jantung, MAKRHA, cheat latihan.
akan memunculkan rasa syukur yg terimplementasi
Hasil diskusi dengan KDZA pondok indah, rabu30
dalam bentuk ke ikhlasan, sehingga lempeng dalam
september 2015
melakukan hal apapun.
By : aske
Dedi Misbah: OOT
Pengulangan pembahasan dalam segi materi di group
ini, sebaiknya dihindari.
Kenapa?

KD : coba buka al baqarah ayat 115 dan 144
Kedua ayat tersebut adalah ayat yang kontradiktif. Yang
asli itu ayat 115 dan ayat 144 adalah ayat buatan usman.

Karena nanti tidak akan maju2 dan tidak akan
bertambah dengan materi baru.

Sekarang coba buka surat apa yang ayatnya ada 73 .

Terutama materi dari Mbap.

KD : memang al ahzab cuma 73 ayat? Sebenarnya al
ahzab itu ada sekitar 211 ayat yang dipangkas oleh
usman jadi tinggal 73 ayat.

Agar paham.
Sebagaimana admin pernah sarankan:
Tiap member di group ini sebaiknya punya copas
catatan yg dibahas disini.
Silahkan dibaca berulang2 sampai paham.
Halaman 70

surat al ahza.

Al Quran yang ada sekarang itu 60% palsu. Yang asli
ada.. tapi cuma tgl 40% nya saja. Yang asli nya dimana?
Ada di lauhful mahfuz.
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Rasulullah itu di gua hira’ bukan semata2 berdiam
diri tapi rasulullah itu sedang melakukan RSTB. Dan
beliau menjalankan RSTB itu gerakan2 dari WISHNU
membutuhkan waktu 40 tahun.
Kenapa RSTB penting, RSTB itu adalah proses
merasakan jasad hingga satuan partikel terkecil agar
bisa terhubung dengan RUBH (ZTD). TD atau latihan
energy adalah cheat untuk percepatan akselerasi
merasakan partikel terkecil tubuh. Kaum 2.5% sangat
bisa merasakan ZTD ketika sudah melalui prosesnya.
IMAN itu berbeda dengan PERCAYA. banyaknya
kita mah sekarang semuanya baru PERCAYA sama
ALLAH..krn IMAN itu adalah kita bisa merasakan
keberadaannya, dan kita bisa mengetahui dengan jelas
seperti apa keberadaannya. Kita akan mengimani api
itu panas ketika kita sudah memegang dan merasakan
bahwa api itu panas. Nah seperti itu juga dengan iman
kepada allah. Cara iman kepada allah ya coba rasakan
ZTD dengan melalui prosesnya. Tapi jangan juga
ke geeran sudah bisa merasakan ZTD tanpa melalui
prosesnya.
Untuk merasakan ZTD tetap dibutuhkan energy untuk
bisa mengakselerasi tubuh
Anomali magnetik di makrha sudah berkurang sangat
jauh dibawah 5%. Rukun iman dan rukun islam itu
buatan manusia. Haji itu tidak perlu pakai ritual, dan
bisa dilakukan kapan saja dimana saja.
Allah itu adalah sebutan dari bangsa fagan untuk dewa
bulan. Kenaa dewa bulan, karena menurut mereka
bulan itu tenang tidak seperti matahari yang panas
meledak2. Bulan diasumsikan sebagai lelaki dan
matahari adalah perempuan. Jadi sebutan allah itu
sudah ada sejak sebelum islam ada.
Untuk merasakan ZTD itu harus melalui proses
merasakan JASAD dulu.. jasad dimulai dari jasad yang
besar hingga partikel terkecil penyusun jasad.
Zat kasar»zat kasar»zat kasar»zat kasar»zat kasar»zat
kasar»zat kasar»zat halus (ZTD)
Bahkan DNA pun adalah Zat kasar yang harus di lalui
lagi. Karena DNA pun masih harus dirasakan lagi
penyusun partikel DNA nya.
Awalnya akang memberikan materi latihan itu untuk
bisa merasakan ZTD.. Tapi karena malas latihan
akang memberi cara lagi yang lebih mudah untuk bisa
merasakan ZTD.. Yaitu dengan melakukan RSTB.. Dan
merasakan denyut jantung.. Tadi akang mencontohkan
gerakan shalat mendekap tangan sambil jempol
memegang nadi untuk merasakan denyut. Rasakan dulu
denyut nya. Nah itu semua tetap diperlukan energy.
KDM:
Terkait MAKRHA.

Karena saat diposting Mbap ada di LEMURIAN
Prapanca, saya tanyakan:
“Mbap, apa penyebab radiasi anomali magnetik
MAKRHA berkurang hingga di bawah 5%?”
Jawaban Mbap:
“Karena banyaknya marmer dan beton2.
Sama seperti sinyal HP yg terhalang saat kita berada di
bangunan yg banyak beton nya”
Saya:
“Jadi bukan karena radiasi dari MAKRHA nyayg
berkurang ya Mbap?”
Mbap:
“Bukan”
Saya:
“MAKRHA sendiri kan besar, Mbap (se area Tanah
Haram). Kalau di bagian tsb banyak marmer dan
betonnya, di bagian lain kan tidak?”
Mbap:
“Iya. Tapi kan pusat titik radiasi anomali magnetik nya
disana”
Saya:
“Apakah suatu saat radiasi anomali magnetik tsb
akan berakumulasi lalu meruntuhkan bangunan2 di
atasnya?”
Mbap:
“Tidak juga.
Hanya sayang saja, energinya jadi banyak berkurang”
---end--Mbap pulang :)
Aske:
Oya.. Untuk merasakan ZTD diperlukan energi yang
besar jadi inget cerita nabi musa.. Tapi kaum 2,5%
itu bisa dengan catatan melakukan tahapannya..
Prosesnya.. Yaitu merasakan semua bagian Jasad
hingga partikel terkecil jasad itu sendiri.. Seperti kita
merasakan api.. Kita tau api panas.. Krn kita merasakan
dan mengalami hal tsb.
Rasulullah saja menjalankan RSTB selama 40 tahun
dengan bimbingan ARKHYTIREMA
KG:
Latihan pernafasan HI selain untuk mengolah energi
yang ada di tubuh kita, juga sekaligus membuat
‘Kesadaran’ kita menjadi mampu terhubung dengan
bagian-bagian tubuh kita. Kan untuk bisa merasakan
hawa panas ‘Kesadaran’ kita mesti mampu menerima
informasi dari system syaraf yang ada di bagian dalam
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atau luar tubuh kita. Karena jika tidak terhubung
tentunya sulit bagi kita merasakan si hawa panas
tersebut.
Mengenai latihan merasakan detak jantung, itu juga
tujuannya sama yaitu agar ‘Kesadaran’ kita mampu
terhubung dengan seluruh bagian tubuh yang dilalui
darah yang di pompa jantung. Awalnya kita bisa
merasakan detak jantung ini dari bagian tubuh mana
saja yang memiliki jaringan peredaran darah.

secara tidak langsung akan membuat ‘Kesadaran’ kita
terhubung dengan JASAD hingga bagian terkecilnya.
Begitu juga dengan RSTB, penyampaian makna ke
seluruh JASAD hingga bagian terkecilnya juga secara
tidak langsung akan membuat ‘Kesadaran’ kita mampu
terhubung dengan JASAD hingga bagian terkecilnya.

Penyampaian makna-makna setiap gerakan WISHNU
ke JASAD hingga bagian terkecilnya, juga akan
membuat program-program NISPHA yang berada di
Misal mau mulai dari area jantung dulu, mangga. Mau seluruh bagian terkecil penyusun JASAD tercemari
dengan ‘Nilai-Nilai Ketuhanan’ yang ada di maknamulai dari area kepala dulu mangga, mau dari area
makna gerakan-gerakan WISHNU tersebut. Inilah
leher dulu mangga, mau dari area pangkal lengan atas
dulu mangga. Darimana pun bisa, karena targetnya kita nilai lebih dari pelaksanaan RSTB, yaitu programprogram NISPHA yang ada di seluruh JASAD kita
mampu merasakan detak jantung di seluruh jaringan
tercemari oleh nilai-nilai Ketuhanan. Dengan kata lain,
peredaran darah yang ada di tubuh.
NISPHA-NISPHA yang ada di JASAD kita menjadi
Nah, latihan pernafasan HI dan latihan merasakan
terkendalikan.
detak jantung yang baru-baru ini di ajarkan KD tujuan
akhirnya akan membuat ‘Kesadaran’ kita mampu
30 September 2015
terhubung dengan bagian-bagian penyusun JASAD
kita dari yang terbesar hingga terus sampai satu saat
Jam 17.02
mencapai bagian terkecil penyusun JASAD.
KDZ.
Dan kemampuan terhubungnya ‘Kesadaran’ kita
hingga bagian terkecil JASAD adalah juga modal untuk Teu nanaon dibahas RSTB heula dan Latihan Napas,
mampu merasakan dan mengenali RUBH yang ada di soalna anu ieu pilihan wungkul. Tapi jangan sampai
MEMAKSAKAN pilihan pada orang lain. Kita hanya
manusia.
menyarankan saja, kalau nanti badan memilih olah
Mengenai melakukan RSTB atau gerakan-gerakan
napas yaa silahkan saja, tapi jangan paksa, karena
WISHNU tujuannya juga sama dengan latihan
pemaksaan malah akan memunculkan kesulitan. Sama
pernafasan HI dan latihan merasakan detak jantung.
juga dengan RSTB, tidak bisa dipaksakan, sebagaimana
Akan tetapi gerakan-gerakan WISHNU ini jauh lebih
tidak ada paksaan di dalam agama, atau apapun pilihan
dahsyat dan kumplit sasaran yang akan tercapai jika
menyatukan diri dengan pencipta. Bagaimanapun juga,
kita melakukannya dengan benar. Rasulullah saja
ini adalah hal yg sangat Subjektif. Masing-masing pinya
membutuhkan waktu 40 tahun menggembleng dirinya
pengalaman sendiri. Nggak bisa disamakan satu sama
dengan RSTB atau melakukan gerakan-gerakan
lain dan tidak bisa di generalisasi. Tinggal membedakan
WISHNU di bawah pengawasan Arkhytirema.
antara benar-benar merasakan ZTD atau hanya sekedar
Gerakan-gerakan WISHNU ini bukan sembarang
ge’er saja.
gerakan. Setiap gerakannya memiliki makna yang
30 September 2015
mengandung ‘nilai-nilai Ketuhanan’, jadi bukan
gerakan-gerakan tanpa makna. Dalam pelaksanaannya
ZTD, RSTB, HAMMADZ ARKHYTIREMA,
RSTB ini juga bertujuan melatih agar ‘Kesadaran’
kita mampu terhubung dengan JASAD kita hingga
denyut jantung, MAKRHA, cheat latihan.
bagian-bagian terkecilnya. Teknisnya berbeda dengan
Hasil diskusi dengan KDZA pondok indah,
latihan pernafasan HI atau latihan merasakan detak
jantung tadi. Di RSTB teknisnya di lakukan dengan
rabu30 september 2015
menyampaikan makna setiap gerakan WISHNU yang
By : aske
kita lakukan ke seluruh JASAD kita hingga bagian
KD : coba buka al baqarah ayat 115 dan 144
terkecilnya.
Jadi di latihan pernafasan HI dengan merasakan hawa
panas, maka secara tidak langsung akan membuat
‘Kesadaran’ kita akhirnya mampu terhubung dengan
JASAD kita hingga bagian terkecilnya. Di latihan
merasakan detak jantung, dengan merasakan detakan
jantung di seluruh jaringan peredaran darah juga
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KD : memang al ahzab cuma 73 ayat? Sebenarnya al
ahzab itu ada sekitar 211 ayat yang dipangkas oleh
usman jadi tinggal 73 ayat.

gerakan shalat mendekap tangan sambil jempol
memegang nadi untuk merasakan denyut. Rasakan dulu
denyut nya. Nah itu semua tetap diperlukan energy.

Al Quran yang ada sekarang itu 60% palsu. Yang asli
ada.. tapi cuma tgl 40% nya saja. Yang asli nya dimana?
Ada di lauhful mahfuz.

KDM:

Rasulullah itu di gua hira’ bukan semata2 berdiam
diri tapi rasulullah itu sedang melakukan RSTB. Dan
beliau menjalankan RSTB itu gerakan2 dari WISHNU
membutuhkan waktu 40 tahun.

Terkait MAKRHA.
Karena saat diposting Mbap ada di LEMURIAN
Prapanca, saya tanyakan:
“Mbap, apa penyebab radiasi anomali magnetik
MAKRHA berkurang hingga di bawah 5%?”

Kenapa RSTB penting, RSTB itu adalah proses
merasakan jasad hingga satuan partikel terkecil agar
bisa terhubung dengan RUBH (ZTD). TD atau latihan
energy adalah cheat untuk percepatan akselerasi
merasakan partikel terkecil tubuh. Kaum 2.5% sangat
bisa merasakan ZTD ketika sudah melalui prosesnya.

Jawaban Mbap:

IMAN itu berbeda dengan PERCAYA. banyaknya
kita mah sekarang semuanya baru PERCAYA sama
ALLAH..krn IMAN itu adalah kita bisa merasakan
keberadaannya, dan kita bisa mengetahui dengan jelas
seperti apa keberadaannya. Kita akan mengimani api
itu panas ketika kita sudah memegang dan merasakan
bahwa api itu panas. Nah seperti itu juga dengan iman
kepada allah. Cara iman kepada allah ya coba rasakan
ZTD dengan melalui prosesnya. Tapi jangan juga
ke geeran sudah bisa merasakan ZTD tanpa melalui
prosesnya.

“Jadi bukan karena radiasi dari MAKRHA nyayg
berkurang ya Mbap?”

Untuk merasakan ZTD tetap dibutuhkan energy untuk
bisa mengakselerasi tubuh

“Iya. Tapi kan pusat titik radiasi anomali magnetik nya
disana”

Anomali magnetik di makrha sudah berkurang sangat
jauh dibawah 5%. Rukun iman dan rukun islam itu
buatan manusia. Haji itu tidak perlu pakai ritual, dan
bisa dilakukan kapan saja dimana saja.

Saya:

Allah itu adalah sebutan dari bangsa fagan untuk dewa
bulan. Kenaa dewa bulan, karena menurut mereka
bulan itu tenang tidak seperti matahari yang panas
meledak2. Bulan diasumsikan sebagai lelaki dan
matahari adalah perempuan. Jadi sebutan allah itu
sudah ada sejak sebelum islam ada.
Untuk merasakan ZTD itu harus melalui proses
merasakan JASAD dulu.. jasad dimulai dari jasad yang
besar hingga partikel terkecil penyusun jasad.
Zat kasar»zat kasar»zat kasar»zat kasar»zat kasar»zat
kasar»zat kasar»zat halus (ZTD)
Bahkan DNA pun adalah Zat kasar yang harus di lalui
lagi. Karena DNA pun masih harus dirasakan lagi
penyusun partikel DNA nya.
Awalnya akang memberikan materi latihan itu untuk
bisa merasakan ZTD.. Tapi karena malas latihan
akang memberi cara lagi yang lebih mudah untuk bisa
merasakan ZTD.. Yaitu dengan melakukan RSTB.. Dan
merasakan denyut jantung.. Tadi akang mencontohkan

“Karena banyaknya marmer dan beton2.
Sama seperti sinyal HP yg terhalang saat kita berada di
bangunan yg banyak beton nya”
Saya:

Mbap:
“Bukan”
Saya:
“MAKRHA sendiri kan besar, Mbap (se area Tanah
Haram). Kalau di bagian tsb banyak marmer dan
betonnya, di bagian lain kan tidak?”
Mbap:

“Apakah suatu saat radiasi anomali magnetik tsb
akan berakumulasi lalu meruntuhkan bangunan2 di
atasnya?”
Mbap:
“Tidak juga.
Hanya sayang saja, energinya jadi banyak berkurang”
---end--Mbap pulang :)
Aske:
Oya.. Untuk merasakan ZTD diperlukan energi yang
besar jadi inget cerita nabi musa.. Tapi kaum 2,5%
itu bisa dengan catatan melakukan tahapannya..
Prosesnya.. Yaitu merasakan semua bagian Jasad
hingga partikel terkecil jasad itu sendiri.. Seperti kita
merasakan api.. Kita tau api panas.. Krn kita merasakan
dan mengalami hal tsb.
Rasulullah saja menjalankan RSTB selama 40 tahun
dengan bimbingan ARKHYTIREMA
KG:
Halaman 73

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

Latihan pernafasan HI selain untuk mengolah energi
yang ada di tubuh kita, juga sekaligus membuat
‘Kesadaran’ kita menjadi mampu terhubung dengan
bagian-bagian tubuh kita. Kan untuk bisa merasakan
hawa panas ‘Kesadaran’ kita mesti mampu menerima
informasi dari system syaraf yang ada di bagian dalam
atau luar tubuh kita. Karena jika tidak terhubung
tentunya sulit bagi kita merasakan si hawa panas
tersebut.
Mengenai latihan merasakan detak jantung, itu juga
tujuannya sama yaitu agar ‘Kesadaran’ kita mampu
terhubung dengan seluruh bagian tubuh yang dilalui
darah yang di pompa jantung. Awalnya kita bisa
merasakan detak jantung ini dari bagian tubuh mana
saja yang memiliki jaringan peredaran darah.

Jadi di latihan pernafasan HI dengan merasakan hawa
panas, maka secara tidak langsung akan membuat
‘Kesadaran’ kita akhirnya mampu terhubung dengan
JASAD kita hingga bagian terkecilnya. Di latihan
merasakan detak jantung, dengan merasakan detakan
jantung di seluruh jaringan peredaran darah juga
secara tidak langsung akan membuat ‘Kesadaran’ kita
terhubung dengan JASAD hingga bagian terkecilnya.
Begitu juga dengan RSTB, penyampaian makna ke
seluruh JASAD hingga bagian terkecilnya juga secara
tidak langsung akan membuat ‘Kesadaran’ kita mampu
terhubung dengan JASAD hingga bagian terkecilnya.

Penyampaian makna-makna setiap gerakan WISHNU
ke JASAD hingga bagian terkecilnya, juga akan
membuat program-program NISPHA yang berada di
Misal mau mulai dari area jantung dulu, mangga. Mau seluruh bagian terkecil penyusun JASAD tercemari
mulai dari area kepala dulu mangga, mau dari area
dengan ‘Nilai-Nilai Ketuhanan’ yang ada di maknaleher dulu mangga, mau dari area pangkal lengan atas
makna gerakan-gerakan WISHNU tersebut. Inilah
dulu mangga. Darimana pun bisa, karena targetnya kita nilai lebih dari pelaksanaan RSTB, yaitu programmampu merasakan detak jantung di seluruh jaringan
program NISPHA yang ada di seluruh JASAD kita
peredaran darah yang ada di tubuh.
tercemari oleh nilai-nilai Ketuhanan. Dengan kata lain,
NISPHA-NISPHA yang ada di JASAD kita menjadi
Nah, latihan pernafasan HI dan latihan merasakan
terkendalikan.
detak jantung yang baru-baru ini di ajarkan KD tujuan
akhirnya akan membuat ‘Kesadaran’ kita mampu
30 September 2015
terhubung dengan bagian-bagian penyusun JASAD
kita dari yang terbesar hingga terus sampai satu saat
Jam 17.02
mencapai bagian terkecil penyusun JASAD.
KDZ.
Dan kemampuan terhubungnya ‘Kesadaran’ kita
hingga bagian terkecil JASAD adalah juga modal untuk Teu nanaon dibahas RSTB heula dan Latihan Napas,
mampu merasakan dan mengenali RUBH yang ada di soalna anu ieu pilihan wungkul. Tapi jangan sampai
MEMAKSAKAN pilihan pada orang lain. Kita hanya
manusia.
menyarankan saja, kalau nanti badan memilih olah
Mengenai melakukan RSTB atau gerakan-gerakan
napas yaa silahkan saja, tapi jangan paksa, karena
WISHNU tujuannya juga sama dengan latihan
pemaksaan malah akan memunculkan kesulitan. Sama
pernafasan HI dan latihan merasakan detak jantung.
juga dengan RSTB, tidak bisa dipaksakan, sebagaimana
Akan tetapi gerakan-gerakan WISHNU ini jauh lebih
tidak ada paksaan di dalam agama, atau apapun pilihan
dahsyat dan kumplit sasaran yang akan tercapai jika
menyatukan diri dengan pencipta. Bagaimanapun juga,
kita melakukannya dengan benar. Rasulullah saja
ini adalah hal yg sangat Subjektif. Masing-masing pinya
membutuhkan waktu 40 tahun menggembleng dirinya
pengalaman sendiri. Nggak bisa disamakan satu sama
dengan RSTB atau melakukan gerakan-gerakan
lain dan tidak bisa di generalisasi. Tinggal membedakan
WISHNU di bawah pengawasan Arkhytirema.
antara benar-benar merasakan ZTD atau hanya sekedar
Gerakan-gerakan WISHNU ini bukan sembarang
ge’er saja.
gerakan. Setiap gerakannya memiliki makna yang
[OVERVIEW BINCANG2 DGN G-U BARENG
mengandung ‘nilai-nilai Ketuhanan’, jadi bukan
gerakan-gerakan tanpa makna. Dalam pelaksanaannya TEGUH LENTHRAKA DI RAJAMANTRI...
RSTB ini juga bertujuan melatih agar ‘Kesadaran’
SABTU....06/06/2015]
kita mampu terhubung dengan JASAD kita hingga
bagian-bagian terkecilnya. Teknisnya berbeda dengan
28. Alien Menjaga Siti Maryam
latihan pernafasan HI atau latihan merasakan detak
1. Alien menurunkan makanan-makanan yg
jantung tadi. Di RSTB teknisnya di lakukan dengan
mendukung ke kamar siti maryam agar
menyampaikan makna setiap gerakan WISHNU yang
si janin yg sedang dikandung dapat
kita lakukan ke seluruh JASAD kita hingga bagian
asupan luar biasa....
terkecilnya.
Sy : “kang..di sarasehan terapi thn 2011 kemaren akang
membahas bahwa ketika janin itu sedang terbentuk..
Halaman 74
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maka disitu terjadi proses ‘penurunan’ memory kosmos Kdza : “ sabenernamah itu ‘ethepaka’ sih..sebagian dari
ke dalam otak janin tsb.... Pertanyaan...’memori kosmos’ ethepaka lah..”..
itu apa sih kang ?”....
Saya : “ nanaonan ethepaka ikut2an..mereka khan s-o-p
Kdza : “ segala ‘memori’ dan ‘pengetahuan ‘ ttg jagat
nya ngatur aturan angkasa”...
raya ajah...”....
Kdza : “ bagi satu atau dua orang..atau..beberapa
Sy : “ lantas..akang singgung juga bhw proses
diantara mereka..yg punya feeling simpati bisa saja
‘suntikisasi’ bin ‘vaksinasi’ itu menghambat itu
khan..jadi yah inisiatif ngabantuan...”
semua..”...
Kdza : “ jangan kan vaksin..gini ajah.. Ketika si bayi itu
lahir...proses ‘download’ perekaman memory jagat itu
sendiri ber’lomba lomba’ dengan terbentuknya ‘klad’....
‘klad’ itu khan bakteri..... Jadi sebelum ‘memori jagat’
tsb matang dalam otak si anak...si klad dah kebentuk
duluan...jadi kayak ke blokir lah....lebih2 kalao di
tambah ‘suntikisasi’..yah nambah2 weh penebalan klad
teh......
Saya : “ sekarang begini kang...adakah satu kejadian/
kasus dimana ketika ‘balapan’ antara terbentuknya
klad dengan ‘memori jagat’ itu akhirnya..memori jagat
berhasil ter-implant dalam otak si anak ?”...
Kdza : “ ya itu dia anak2 indigo...itu juga ‘memori’ yg
termanifestasikan cukup kecil..tapi cukup membentuk
anak2 indigo tsb....”
saya : “ kalao para ‘calon nabi’..apakah mereka
mengalami’ balapan ‘ klad juga dengan ‘memori jagat’
?”

29. Khried (Khidir) dan Nabi
Adam
1. Khried (Khidir) dididik oleh Nabi
Adam/Adhama untuk menjadi shantyduta
seperti Arkhytrema. Selanjutnya,
khidir menjadi mentor para nabi
calon-calon nabi. Salah satu
didikannya adalah nabi musa.
2. Khried adalah nabi dalam artian
utusan Nabi Adam.
3. Nabi lain yang proses kelahirannya
ada bantuan lebih selain nabi Isa
adalah nabi Musa yang ketika lahir
dimasukkan ke dalam keranjang yg
dihanyutkan ke sungai nil.
4. Sungai nil itu panjang lho. Jalan
keranjang diatur oleh Pasukan
Ethepaka.
5. Khried pernah bertemu rasul.

saya : “..sedikit rada balik ke cerita khried alias khidir
nih kang....pasca kejadian tewasnya 4 raja tsb...khried
kdza : “ nah..kalo para calon nabi mah rata2 yah..... 40% dididik/digamblang oleh siapa ? “
dari keseluruhan kecepatan pembentukan klad nya
kdza : “ oleh nabi adam/adhama..khan akang sudah
berkurang alias di ‘reduksi’...”
jelaskan di novel..”...
saya : “ nabi yg mana kang ?”

kdza : “ rata2 hampir semua nabi.... Khan jumlah nabi
itu ada 256 ribu-an..kalao rasul khan ada 25....
Semisal contoh ajah...ketika siti maryam sedang
mengandung...nah...diam2 tuh ada yg bantuin.....
Kalo kita lihat lukisan2 eropa...ada gambar wanita
gendong anak bayi..yg diatas nya ada bulatan2 kayak
orbs..itu bukan orbs..tapi...alien yg lewat..mengawasi
pan lahirnya ‘seorang utusan’......
Makanya para alien itu ‘menurunkan’ ke kamar siti
maryam..makanan2 yg mendukung agar si janin yg
sedang dikandung dapat ‘asupan luar biasa’....
Jadi ‘makanan’ itu tuh bukan ‘semabarang makanan’....
tapi makanan dari bahan yg ‘luar biasa’ sekali....
Tapi yah..cerita2 yg berkembang pan..katanya itu
makanan dr malaikat..makanan dari surga...sebenarnya
itu bahasa yg sudah downgrade ajah..kalao tahu
kandungan gizi dari makanan tsb luar biasa sekali..
karena mampu mengkis klad secara drastis....jadi
jangan samakan dengan makanan di kita.....

Saya : “ maksud saya kang....khried itu dididik jadi apa ?
Dan utk misi apa ? “....
Kdza : “...hampir serupa dengan arkhytirema...dididik
jadi ‘shantyduta’ juga awalnya....dan akhirnya banyak
jadi mentor nabi2..dan..mentor calon2 nabi...banyak
lho yg di mentor oleh khried...bukan hanya nabi musa
saja...”....
Saya ; “...sebenarnya ‘khried’ itu masuk sebagai ‘nabi’
bukan sih kang ? Mengingat banyak nya pendapat yg
menyebutnya sebagai ‘nabi khidir’....”...
Kdza : “..’khried’ itu adalah ‘utusan’...tapi memang
‘utusan’ siapa dulu....nabi juga ‘utusan’ khan..tapi
‘utusan’ na nu kawaza.... Karena yg mengutus ‘khried’
itu nabi adam (adhama).... “...
Saya : “ kalao nabi lain kang..yg proses ‘kelahirannya’
ada bantuan ‘lebih’ selain proses nya siti maryam...siapa
lagi ?”....
Kdza : “ ya itu...nabi musa pas lahir....khan dimasukkan
ke dalam keranjang yg dihanyutkan ke sungai nil......

Saya : “ alien bangsa mana kang ? “....
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Sungai nil itu panjang lho.....bahkan ber-cabang2 gak
kehitung..pertanyaanna..naha ujungna ‘nyasab’ ke
daerah yg dikuasai orang2 fir’aun?....
Itu semua ada ‘campur tangan ‘ ethepaka..agar..
si keranjang yg teromabng ambing tadi..terarahkan
kesana.... Jadi istilahnya di ‘gps’ kan oleh ethepaka..
akhirnya diambil putri mesir...diambil weh jadi anak
angkat...karena ethepaka (mungkin) dah dapat bocoran
bahwa anak ini suatu saat akan ‘membantu umat’...

Kdza : “ akang perkirakan bisa sampai 1
trilyun..hanya utk inkubator nu sagede kitu..
heuheuheuheuheuheuheu...pami jejep gaduh satrilyun
trus sumbangkeun ka akang..engke akang buat.....”
sy & kdza : “ heuheuheuheuheuheuheuhuheu”...
Saya : “ kembali ke kisah khried ini kang..apakah
‘khried’ pernah bertemu sunan kalijaga ?”...
Kdza : “ tidak....yg pernah bertemu sunan kalijaga itu
zidizunnarr alias..siti jennar.....”

Siapa2 yg punya ‘kapabilitas bantu umat’..pasti lah ‘figur
saya : “ apakah ‘khried’ pernah bertemu dgn rasulullah
yg punya kemampuan besar’.....
?”...
Saya : “contoh lain kang...tapi yang bukan nabi..ada ??”
Kdza : “ pasti pernah...”...
kdza : “ada...itu dia nostradamus...”
Saya : “ apa saja yg ‘diperbincangkan ‘?”...
saya : “ sebentar dulu kang...nostradamus lahir tahun
1500-an....kalao ‘ethepaka’ ngulik2 pas timing tsb..berati Kdza : “..ya pencerahan2 lah..”..
‘melanggar’ tugas ethepaka itu sendiri..”
Saya : “ siapa memberi pencerahan kepada siapa ?”...
kdza : “ bukan begitu prosesnya....’nostradamus’ itu
sudah di setting jauh2 sebelum tahun itu..”
saya : “ maksud akang ?”...
Kdza : “ begini...’dna’ itu ada ‘clock’ nya...nah..aplikasi
kan ajah..software ‘dna clock’ lah kalao kita sebut
begitu yah..agar..si ‘dna aktif ’ itu akan aktif untuk
keturunannya yg kesekian....
Misalnya..teguh ajah...nanti akang bisa setting agar
(misalnya) anak-cucu teguh generasi yg kesekian...
bentuknya persis teguh yg ini..dari wajah..tampang..
sifat..itu bisa di’setting’kan.....

Kdza : “..dua2nya saling memberi pencerahan satu
sama lain...dan mereka berkomunikasi tidak dengan
cara bahasa mulut kayak kita2 ini....sudah saling ‘kirim
frekwensi’ satu sama lain”....
Saya : “ satu lagi nih kang.....ini ttg sejarah dinasti saud
yg berkuasa di arab skrng....
Konon katanya...si kakek-moyang saud itu kepala-suku
yg menjadi agressor ke tanah suci di tahun 1800..”....

Kdza : “ memang iyah..... Sebelum si kakek-moyang
saud datang ke tanah suci pun..di sekeliling daerah tsb..
terjadi saling baku bunuh..baku hantam antara suku2
barbar yg ingin menguasai daerah itu....nah..kakekNah begitu juga nostradamus....mungkin yg kena
setting itu sumbernya di moyangnya yg ke berapa gitu.. moyang saud datang dgn kekuatan lebih besar..mejajah
taaaapi..kemampuan ‘clairvoyance’ tsb baru akan lahir daerah tsb sampai ke daera2 suci..terus dikuasai sampai
sekarang...da agressor manehna teh sebenernya......
pas ketika si nostradamus itu lahir....begitu...”
masalahnya..warga asli mekkah dan warga asli madinah
saya : “ sekarang kembali ke maslah klad pada bayi
jaman itu juga da gak gitu2 amat...skrng ya udah
lahir nih kang.....kalao emang pas momen kelahiran itu
entah kemana tah..jadi kakek-moyang saud itu bukan
adalah momen dimana ‘perkembangan klad’ balapan
penduduk asli mekkah/madinah..tapi suku berkuda
dengan ‘ penyerapan memori jagat ke otak’...nah..bisa
dari luar daerah tsb nu mengagresi daerah tsb..orang
kah dibantu agar ‘perkembangan klad’ tertahan dengan
asing nu macam2 lah istilahna.....
sebuah ‘inkubator baby’ sehingga ‘penyerapan memori
Ambil contoh kasus skrng ini...
jagat’ menjadi dominan kang ?”...
Kdza : “ bisa wae..”....
Saya : “ ya udah we..bikin ajah ‘inkubator’ baby kayak
gitu buat anak2nya para hi-ers yg baru burujul..”...
Kdza : “ engke heula...emangnya bahan2 nya agar si alat
berfungsi spt itu mudah di dapat??....karena bisa jadi
bahannya terbuat dr material yg akang sendiri kudu
neangan heula...terus di uji...terus dirangkai2 lagi dgn
materi tambahan yg jelas belum tentu ada di pasar..
nyieun deui.....”....
Saya : “ kira2...utk 1 ‘inkubator’ begitu..berapa cicis na
kang ? Walao cuma prototype nya..”...
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Kasus rohingya tah.....suku rohingya itu asalnya
bukan dari myanmar..tapi suku2 dari tanah benggala
(bangladesh)....yg migrasi neangan penghidupan di
myanmaar...
Da orang2 myanmaar asli mah biasa2...orang2 buddha
nya juga biasa2 dengan penduduk muslim..mesjid aya..
gereja aya...damai2 wae dengan vihara sabelahna...
Nah suatu waktu...orang2 rohingya ini makin lama
makin banyak....terus mulai katingali tah sifat aslina.....
Nah.sampai2 meningkatnya kasus pelecehan thd
penduduk asli....
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Nyak puguh we orang asli myanmaar pada marah....
yg bikin meetus terakhir itu kasus anak abegeh
amyanmaar di perkosa rame2 org rohingya.....nyak
marah weh..matak diusir... Mereka diusir gara2 gor-dat
[goreng adat]....
Tapi yah begitu..dibelokkeun weh bhw ini kasus
sentimen buddha - islam.....”
----end----

[BINCANG2 SINGKAT DGN KDZA DI PVJ].....
Sy : “jadi kang..... Sebenrnya relief ‘gapura abara’ di
candi zulkh itu menceritakan apa ?? “
kdza : “..ooo yg itu..akang nyebutnya ‘skinnybob” sih..
heuheuheheu.....itu urutan rekayasa genetika...utk
membuat hybrid-wingpack”.....
Sy : “dibuat dr apa kang ?? Kok bisa ??”

sy : “emang loba istri arkhytirema yah kang ??”
kdza : “ bukan gitu.....arkhytirema selama hidupnya
kalo beristri seorang..ya seorang ajah.....ber-tahun2 /
ratus thn kemudian..ketika istri nya malastra...baru
arkhytirema mengambil istri lagi.....itu juga tidak dalam
waktu yg dekat..malah menunggu ber-tahun2 lagi
sampai ketemu dgn istri baru nya......
Salah seorang ya ratu boko itu yg menjaga gedung boko
itu “....
Sy : “emang istimewa nya gedung boko itu apa cuma
sebagai ‘portal’ saja kang ?”
kdza : “portal itu salah satu nya..masih ada mekanisme
teknologi lain disana..yg justru ya mampu men’jamming’ unsur gogonit si pasukan zorth tsb...
sehingga....muruluk berjatuhan dari udara...”
sy : “jadi seperti emp dong ?” (emp = electromagnetic
pulse = semburan elektromagnetik ke segala arah
yg biasa dipakai senjata oleh us navy skrng utk
melumpuhkan semua perangkat elektronik lawan)....

kdza : “ bisa...dibuat dari dna orang (sampel darah)
dengan dna burung)....terus dalam proses nya
digunakan material gogonit.....gogonit ini frekwensi
radiasi nya mampu merekayasa genetika shg dua dna yg Kdza : “ tah..seperti itu persis...anggap lah eta..e-m-p
berbeda akan ‘combining’......
nya jaman baheula”.....
Pun sama proses nya dengan ‘membuat anubis’....
dna serigala dengan dna bangsa brodella...sama harus
terlibat frekwnesi radiasinya bahan gogonit......
Kalo combining....’binatang’ dengan ‘binatang’ masih
relatif lebih mudah..dgn media hormon pun bisa....
Kalo combining..’binatang’ dgn ‘bukan binatang’
susah...harus dgn frekwensi radiasi energi yg bagus.....
makanya gogonit digunakan.......
Sy : “lantas kang...untuk apa ‘hybrid-wingpack’ tsb
dijadikan??”.....
Kdza : “ ya buat alat perang ajah bagi kaum zervo...
pasukan ‘hybrid-wingpack’ tsb dinamakan ‘zorth’.....”
sy : “ perang lawan siapa kang ?”....
Kdza : “ begini...ketika itu raja2 nusantara khan banyak
yg ke-pencar2....dan belum sepenuhnya ditaklukkan...
nah..upaya menaklukkan kerajaan2 tsb niatannya dgn
‘pasukan udara’ tsb...pan jaman baheula di nusantara
belon ada ‘pasukan udara’...hehehehe...jadi meh gampil
ngagempurna dari luhur...”

Sy : “ okehlah..kalao itu mekanisme nya salah satu nya
utk melumpuhkan pasukan zorth..lantas..makhluk2
zervo yg merekayasa makhluk zorth tadi pan kudu
dikalahin juga”...
Kdza : “iya...”
sy : “ gmana kang ?..org zervo nya dibunuhan hiji2...”
kdza : “ nggak juga....arkhytirema khan orangnya
bukan niatan pembunuh...cukup dilumpuhkan dgn
mengeluarkan gelombang shg titik2 meridian nya
lumpuh....kayak ini nih..di filem x-men khan kalo
prof-x lagi di tengah2 massa khan langsung gelombang
nya mampu ‘meredam massa” tsb...ya kayak bgtu lah..
cuma ini kaum zervo nya jadi lumpuh berjatuhan”.......
Sy : “sama ini juga kang...yg patung ‘sextum tantra’..
ceunah dulu itu perlambang bahwa ditempat itu ada
ritual ‘kikituan’ supaya jadi kaya..bener ??”

sy : “panah weh atuh..atao pakai ketapel nu ageung..”

kdza : “emang iya....yg ngajarin zervo juga..bari ngaku2
dewa...nanti dikasih anu..anu..anu..tapi syarat na ‘ritual
kikituan’ kitu...khan tujuan zervo supaya rusak moral
mereka2 teh....heuheuheuheu......makanya daerah
dorphall nya rada naikin metabolisme emang..”.......

kdza : “heuheuheuheu...da gak akan nyampe atuh.....
Panah cuma seberapa meter...”

Sy : “harus dinetralkan dong...seperti dorphall yg ada di
arab”....

sy : “lantas..gimana ngalahin nya kang ? Skrng
bgini...candi zulkh atau sukuh itu masuk kabupaten
karanganyar skrng......satu jalur lah kalao mau ke
gedung boko di daerah sleman...”

Kdza : “gelombang dorphall yg menetralkan itu adanya
di madinah.......”

kdza : “ naaaah...itu nyambung tuh......ratu boko itu
salah satu isteri arkhytirema.....”

sy : “kalao yg di masjidil aqsha kang..apakah dome-ofrock nya itu yg gelombangnya tinggi ?”
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kdza : “dome of rock itu khan cuma ujung atasnya
ajah...itu terus ber-lapis2 ke bawah..dan setiap lapisan
beda usia nya..makin kebawah..makin tua usianya”....
Sy : “kok bisa bgtu yah kang ?”
kdza : “karena..tiap lapisan juga beda2 peradaban
yg membangunnya....jadi gini..mungkin puluhanribu tahun pondasinya dibangun kaum-a...tterus
ditinggalkan..terus selama perjalanan waktu..ketutup
ama pasir dsb..maka datang kaum-b yg membuat
bangunan juga diatas pondasi sebelumnya tadi..sudah
selesai lantas ditinggalkan lagi oleh kaum-b..begitu
seterusnya..nah..salah satu kaum yg membuat lapisan
tsb disitu ada lho buatan kaum lemurian..habis itu lagi..
berabad kemudian..diteruskan oleh lagi oleh siapa gitu...
dan terus dan terus sampai seperti skrng...makanya.....
paduan gelombangnya jadi bagus..shg mampu
membuat medan portal bagi nabi utk melesat keatas”......

Saya : “..nah sekrang..penyakit multiple sclerosis itu apa
kang ? “..... Seperti yg dialami oleh alm pepeng.....
Kdza : “..intinya juga di tulang belakang......
Kemungkinan besar itu kerjaan virus yg menyerang
tulang-belakang..”...
Saya : “ begini kang..banyak orang menyebut kan
bahwa..multiple-sclerosis ini masuk kategori ‘penyakit
langka’.... Kenapa ?”....
Kdza : karena badan si pasien tsb emang cocok utk
berkembang nya si virus tadi itu..misalnya kena si
pepeng..ya virus tadi lagi cocok utk tumbuh dalam
metabolisme tubuhnya si pepeng.... “...
Saya : “ bagaimana dgn ‘anggapan’ bahwa m-s itu cuma
‘populer’ di negara2 yg 4 musim katanya..”...
Kdza : “ ada faktor darah.... Misalnya...orang bule...bule
itu darahnya beda ama orang kita......”...

Sy : “lantas kembali ke lemurian versus zorth..jadi candi Saya : “ bagaimana terapi nangani nya kang ? “...
sukuh jauh lebih tua usianya ketimbang gedung boko
Kdza : “ bisa kita urus virusnya dulu dengan...’software
dong kang ?”...
peningkat kekebalan tubuh’.....dan sel2nya diperkuat
Kdza : “ o jelas...dari tipikal dan tampak luar bebatuan dengan ‘software regenerasi - sel’....
na ge..candi sukuh lebih tua...”
Atao..bisa juga dengan menggunakan..’software
[bincang2 ttg ‘panyawat langka’......04/07/2015...]
pengobatan khusus multiple-sclerosis’..... Tinggal pilih
ajah...”
saya : “kang.... Penyakit a-l-s (amyotropic lateral
sclerosis) itu sebenrnya apa kang ?”....
saya : “ kalao penyakit ‘lupus’ kang....walaopun

seringkali disebut ‘penyakit seribu-muka’..tapi....asal
Kdza : “...jadi ada semacam bawaan yg ga beres pada
sektor tulang belakang..shg lama2 ter degradasi sampai2 muasalnya dari maana sih penyebabna teh ?”
syarafnya ikut terdegradasi......
kdza : “ virus juga....”....
Proses nya lama..bisa tahunan..sampai akhir nya
Saya : “ virus juga kang ? “....
lumpuh....”
Kdza : “ iya..virus...bahkan juga menyerang tulang
saya : “...kalo ada syaraf2 yg ikut terdegradasi..lantas
belakang.... Pokonya..yg namanya a-l-s..lupus...m-s...
napa..stephen hawking mikirnya masih moncer yah
itu semua gara2 virus yg nyerang tulang belakang...
kang..bahkan sampai skrng pun masih moncer...”
bahkan masih banyak ‘virus lain’ yg juga nyerang tulang
belakang yg bikin efek yg lain.....
kdza : “ karena... Pada stephen hawking emang
pengaruhnya gak sampai ke daerah atas (kepala)..shg
Nah virus ini (penyebab lupus) mencoba ‘menyesuaikan
kemampuan berfikirnya masih bagus..... “
diri’ sekaligus ‘memutasi tulang-belakang’ sehingga..si
saya : “..kenapa perlu proses mermabtanya samapai
ber-tahun gitu yah kang...kayak stephen hawking ajah...
jaman mudanya sih bisa disebut biasa2 lah..masih bisa
jalan..walaopun secara perlahan mulai ter-tatih2 juga..
sampai akhirnya harus duduk di korsi roda...”.....

tulang-belakang akhirnya memproduski darah secara
kagak bener.... Makanya kadang2 kayak kelihatan kayak
orang kena ‘hiv’..atao..kadanag2 kayak mirip orang yg
‘kena kanker’..dll...

Kdza : “..karena stephen hawking juga utk urusan
asupan suka gak berimbang juga.......berimbang
- tidaknya asupan itu yg kdg memperlambat/
mempercepat nya rambatan penyakit...”

Saya : “lantas kenapa...penyakit lupus selalu identik
dengn penyakit yg menyerang wanita ?”...

saya : “..kalo ada pasein a-l-s diterapi pake apa kang ? “...
Kdza : “ pakai software khusus a-l-s...sudah akang
berikan kok ke semua nya..(maksudnya..ke semua hiers dah dapat software tersebut).....”.....
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Intinya ialah..tulang belakang jadi ter-mutasi weh.... “....

Kdza : “ gak juga sih...pria pun juga ada...tapi mungkin
kecil banget jumlahnya......
Iya kalao banyaknya menyerang wanita..kenapa ??
Karena wanita itu hormonal nya sangat2 kompleks...
Hormonal yg kompleks itu lah..’sarana makanan
tambahan’ bagi si virus utk tumbuh lebih jauh...”

Mushaf KDZA GRAZDAVODA DRENTAGA — Bagian 7

dan jangan salah...’virus’ penyebab lupus itu
dikembangkan orang.....sekitar thn 70-an..makanya
baru marak (penyakit lupus) sekitar akhir70/awal 80an.... “
saya : “...kalo begitu saya jadi inget data2 tentang virus
ebola yg secara ga sengaja ditemukan oleh seorang
ilmuwan belgia di tahun 75..ketika melihat banyak
orang di satu kampung di desa ebola yg semaput..
sehingga virus tsb dinamakan ‘virus ebola’....”
kdza : “...tidak juga....virus tersebut (yg nantinya
dinamakan ‘virus ebola’....) itu sudah lama disebar
didekat desa dan sungai tsb..... “....’
saya : “ inti awalnya virus apa sih kang ?”...
Kdza : “..virus biasa...yg di ‘matangkan’ dalam wadah
‘darah monyet’...”.....

Saya : “ beda kayak gimana kang ?”...
Kdza : “ misalnya nih..suku ‘cheyenne’...ini suku yg rata2
penduduknya lebih friendly..termasuk friendly kepada
para pendatang kok....
Misalnya lagi..suku ‘apache’ dan suku ‘sioux’.... Mereka
lebih kental sifat melawannya...tapi itu pun..kalo mereka
di’ganggu’...kalo engga mah..mereka biasa2....”....
Saya : “ jadi kalo gitu mereka itu (suku2 indian)....
Sebenernya humble yah kang ?”...
Kdza : “yg jelas mereka bukan agressor..justru orang
bule nu kaditu tah nu agressor...”
penanya : “..tapi sesama indian juga ternyata ada perang
antar suku kang ? “.....
Kdza : “ perselisihan mah ada (rata2 urusan batas
tanah)..tapi....mereka punya prosedur utk ‘penyelesaian
secara adat’...

Saya : “ tapi..dokumentasi awal memperlihatkan
beberapa orang afrika yg berhasil bertahan dr serangan
Jadi..sebelum terjadi saling serang..nanti dua pihak
awal ebola..justru di tes darah utk diteliti apa yg
dipertemukan dulu...di dalam tenda besar..... Nanti
menyebabkan mereka bisa bertahan...”....
disebarkan oleh seorang tetua....’pipa perdamaian’ utk
Kdza :”..darah manusia itu dijadikan lagi ‘wadah
di hisap secara raramean....dikasih bergilir.... Dan itu
baru’ utk dikembangkan virus yg berikut nya......
pipa isi nya candu....... Nah..itu tenda besar...sengaja di
virus a-i-d-s pun juga itu virus yg dikembangkan..dan
tutup dari luar..jadi asap candu eungap di dalam (ga ada
dikembangkannya juga di afrika.....
ventilasi keluar)....jadi na weh udah ngisap candu kena
asap candu bertaburan..akhirnya mereka jadi ‘malas
Bahkan...virus ebola itu versi k-w dari virus aids....
Virus aids dulu yg dikembangkan baru kemudian virus perang’...dan serotonin naik kabeh..jadi weh ‘peace-men’
kabeh”.....[yg hadir : hahahahahahahahahaha.......]
ebola itu...”...
--end—
[catatan redkasi : virus -ai-d-s pertamakali di amati
oleh ilmuwan perancis bernama robert gallo thn 82....
dan menamakan nya sbg virus hiv (hummano immune- [OVERVIEW DIALOG DI LATGAB
deficiency virus)...].....
PARANGKUSUMO - RATU BOKO]......
Bahkan virus campak saja juga dikembangkan kok..tapi Prolog : subuh hari latihan diawali dgn latihan
dah rada lama sih..sejak tahun 1700-an....”...
konsentrasi menghadap ke 2 tepat..ke arah utara.... Ada
gunung (baca : piramida).....ke selatan....ke arah laut.....
Saya : “ akang tadi menyebutkan bahwa...unsur darah
jadi faktor dominan..dimana letaknya ?”....

Kdza : “ sederhananya gini.... Ambil kita lah yg
keturunan lemurian....sifat darahnya ‘lebih simple’....
dengan kata lain d-n-a lemurian itu dna induk lah...
alias..bentukan asli....”..
“rada beda dengan bule...bule itu lebih kompleks”...
Saya : “ apakah istilah r-h minus..r-h plus pada darah
bule menunjukkan hal tsb kang ?”...

Kdza : “ pulau jawa ini seperti bangunan oleng....yg
utara terdongak ke atas.... Yg selatan tenggelam....

Makanya tadi yg akang suruh lihat ke arah laut..... Kalao
melihat sisa2 kerajaan...itu lah sisa2 kerajaan di selatan
pulau jawa ini.... Makanya banyak sekali mereka yg
nyelam ke bawah melihat bangunan seperti pilar2.....
Bnyk diantara anda yg ngelihat ‘ular besar’ menggeliat
di arah gunung tadi khan (yg sebelah utara)....

Kdza : “ nah itu dia..... Kita khan gak seperti itu...mereka ‘ular besar’ itu lah..trondallo yg dahulu berkeja
jadi kompleks karena ada beberapa bagian terkurangi.. menanamkan dorphall ke bawah2 tanah
dan..beberapa bagian yg tertambahi...”.....
[sore hari di ratu-boko]..... Latihan konsentrasi
disebuah tempat yg “di duga” merupakan tempat
Penanya : “...kalo orang indian kang ?”....[yg hadir :
terbenamnya “mesin” ratu boko..... Kdza berdiri
hahahahahha....]......
di tempat tsb.... Dan latihan konsen utk melihat
Kdza : “..indian na ge indian mana dulu nih..karena
“perubahan2” yg terjadi......ada yg melihat “ aura kdza
orang indian itu nanti digembleng ama flatilsi.....tiap
yg makin terang”...ada yg “melihat” kdza jadi banyak”......
orang indian juga beda2 sifatnya “...
Cuaca cukup panas.....
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Dahulu di kolam2 depan gapura tsb terdapat teknologi
lemurian berupa kobokan2 besar yg aslinya ditanam di
dasar kolam....
Gunanya..sebagai penyerap pengotor pada air yg
ditampung sehingga kejernihan air menjadi tinggi.....
Dan bersih...
Kalo yg sekrang...kobokan2 nya ditaruh diatas...dan
tentu saja bahannya beda dibanding kobokan jaman
lemurian tsb

Dorphall juga banyak tersebar disana....
Dorphall gede nya pas di tempat dimana ‘situs
pertapaan panembahan senopati’....
Inti nya apa ??.... Jadi dahulu tokoh2 yg berdiam baik
di ujung barat..ujung timur dan tengah2 pulau jawa
itu intens dalam hal berbagi ilmu..alias..sharing2 kalao
jaman skrng mah...
[slide] : dorphall dgn bentuk “key-lock”

nah...dorphall yg kayak tercoak ini itu bisa berputar dan
berguna utk merapatkan molekular tanah..shg dapat
Kdza : “ ini relief yg akang dapat kan dr candi pawon..... diaplikasikan sbg anti-gempa....
Lihat gambarnya...ada pulau besar di tengah..dgn 4
Kalao mau dibetulin gimana ? Ya kita butuh bahan
tokoh yg mengelilinginya.....
kraiman utk itu...
Sama khan dgn “letak piramida” piramida para tokoh
Di situs boko..portal nya saja ukuran nya sampai 4000
nusantara tsb di slide yg ini.....
mikrotesla... Cukup besar...
[slide] : letak piramida2 “fantastic four”.....
Dan ingat yah ‘portal’ tsb bikin drone lepas kendali....
lihat video berikut ini....
Sepasang suami istri bernama berkoven.. Sudah lama
meneliti piramida glabhinarra.
[slide video] : drone lepas kendali akibat keberadaan
Tugas inti dari para ‘fantastic four’ ini ialah ‘membenahi ‘portal’....
ardhgrumma’....
Ini di banjaran..... Lihat bintik2 kecil ini..ini probe alien
yg keluar dari ‘portal’ yg diselubungi hutan ini.....
Bagi yg belum tahu.... Ghribadar itu tokoh wanita
yg faham ttg ketatanegaraan....glabhinaraa itu tokoh
Drone akang sampai lepas kendali tapi terus2an selama
inspirator....semacam ‘dewi sri’......
beberapa lama melihat ke sisi hutan ini....
Kalao chintrumma itu ‘mesin’,,,,o iyah... Novel 2c
‘hutan kecil’ ini oleh penduduk setempat sudah lama
sedang akang ketik lagi.....
dianggap sebagai ‘kerajaan na jin’....
Banyak yg ‘meragukan’ keterangan ttg tokoh2 nusantara
Bisa dimengerti knapa dahulu belanda membangun
dan sejarah asli nusantara ini...gakpapa...
sistem pemancar radio pertamakali itu di sekitar
gunung puntang.... Sekarang yg di malabar udah
Tapi jangan lah upaya2 meluncurkan ‘kebenaran’ itu
berhenti begitu saja walaopun sekeliling anda banyak yg rusak....
ragu...
Tapi bagi mereka yg ‘sempit berfikir’..nganggap na iyeu
Tadi pagi akang sdh ceritakan bahwa...kerajaan2 di sisi mah ulah na jin....
selatan jawa itu banyak yg tenggelam karena wilayah
Tadi sudah akang bilang bahwa tokoh2 di barat-tengahselatan tsb kerendam.....
timur pulau jawa itu sering sharing..artinya...mrk tipe
berfikir kan
Kenapa kerendam ?? Karena kaki2 benuanya pada
patah....
pihak2 yg mudah terhasut pada dasarnya ga memiliki
Pulau jawa dan kalimantan pun dahulunya menempel.. kemampuan berfikir....
shg chintrumma pada saat itu terletaknya di darat...
Itu lah knapa para jubah-er selalu mencari anak2 unyu2
yg baru belajar..terus mereka doktrinkan habis2an....
[slide] : candi pawon....
Terus bikin ajah janji2 akan jaminan masuk sorga.... Ini
Kembali ke candi pawon....ini releifnya juga udah
bahaya...
gak asli...asli namah sudah ter-congkel2 trus dicoba
Makanya allah menyuruh agar kita berfikir bukan utk
ditambal ulang...tapi yah aclok2an gini...masak
taqlid-buta....
arkhytirema kaki na kaki burung....
[opendialog time].....

[slide] : alur bentuk ‘kujang’ dari sebuah bukit....
Ini bukit yg tadi di parang kusumo (maksudnya bukit
kecil ‘cempari paranganom’)....

Tadi sepanjang jalan akang kesini...ada tulisan (di
banner).... “syi’ah bukan islam...waspadalah”....

Sebenarnya islam itu ya islam sajah..... Peristilahan
“sunni” dan “syi’ah” itu khan agar satu sama lain jadi
Ini diambil dr udara pakai drone...bukit2nya banyak yg
bentrokan....
berbentuk limas.....
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Begitu juga urusan menyan....tahu kah anda..bahwa
menyan paling kuat itu menyan dari arab....

mah..atau mau dgn tarian..atau gerakn appun itu msti
sensasinya stiap org beda.. itu yg ann tgkap kl mslh
mrsakn ztd

Awalnya menyan itu buat ‘aromaterapi’...jin mah mowal
** Oct 1 Thu 17:26**
datang sanajan bakar menyan sekarung juga....
Kemabli kepada sesi latihan di parangkusumo..intinya
ialah...untuk membuka kemampuan ‘mata batin’
anda.....
Dan ada tahapan2 yg pasti anda lewati ketika ber-latih
seperti pagi tadi.....
Tahap pertama..... Mungkin ada melihat
‘fatamorgana2’...
Tahap kedua....mungkin melihat ‘kabut2’...
Tahap ketiga...(pas menghadap ke bukit di utara parkus)....anda melihat..’gunung2 jadi saling berdekatan’....
Tahap keempat...anda melihat ‘cahaya2 menghambur
keluar’....
Ikuti saja semua itu...jangan dibahas..plong ajah....
Mungkin satu org dgn org lain..beda2 yg dilihat..gak
papa...

ABHA Ibay (Indra Bayu): =-), kebetulan semedi dan
mandi tujuh sumur kasarnya memang tidak dibahas....
** Oct 2 Fri 07:17**
Amir Santoso: RSTB saranya seperti apa ? Yg paling
penting bisa ngak merubah prilaku Kita-kita sehingga
jadi lebih baik dari sebelumnya
** Oct 2 Fri 07:20**
Amir Santoso: Bgmana kalau di tekankan pd diri kjta
masing-masing agar supaya prilaku kita jadi lebih
baik dari sebelumnya. Syukur-$yukur sholeh bisa
bermanfaat bagi seluruh Jagat Halus dan Kasar dan
mengendalikan alam untuk kemaslahatan umat di jagat
raya.
** Oct 2 Fri 08:30**
Setiabudi | epharmacy.co.id: Nuhun infonya.

Tapi terus pertahankan konsen nya...baru bisa
memperdalam....

Berarti memang belum ada info dari Mbap ya?

From Group: LSBD Hikmatul Iman I

wilmurian rhamadya: Jigana itu dikembalikan ke
pengalaman, perasaan, penjiwaan masing2, baik itu
dlm proses menuju atau mencapaiNYA.... Tdk ada
penyeragaman, apalagi penyatuan.... Seyogyanya itulah
sunnatulloh yg pasti. Sbb kl tdk begitu teu asik atuh
pencarian eksistensialisme Alloh mun gusti Alloh tereh
kapendak mah.... Hooooong euy.... =))

Dari kumpulan informasi sebelumnya.
[transfer dr kdza...software mata batin diperkuat sampai
Baru penafsiran berdasarkan preferensi dan referensi
level 12]......
individual
----------------end--------------** Oct 2 Fri 08:36**

Messages
---------** Oct 1 Thu 08:56**
Setiabudi | epharmacy.co.id: Punten Mbap.
Supaya tidak terjebak dalam kege’eran, kira-kira
patokannya seperti apa merasakan ZTD yang benar?
Nuhun
** Oct 1 Thu 09:04**
Setiabudi | epharmacy.co.id: Atau mungkin ada yang
bisa bantu copas ulang bahasan Mbap yang sudah
membahas itu?
** Oct 1 Thu 14:06**
(|oo|) DeLTA 99 =-” : maaf KSB sprti yg mbap bilang..
masing2 orang punya cra sendri dlm mrsakn sensasi
ztd... ga bs disamakan.. ini bkn sprti ltihn TD yg tolak
ukurnya merasakn hapan atau hading.. yg bsa diktkn
kbnykn kita bsa sama merasaknnya...
** Oct 1 Thu 14:08**
(|oo|) DeLTA 99 =-” : mau pakai RSTB mau pakai
Semedi... mau pakai mandi tujuh sumur kasarnya

** Oct 2 Fri 08:42**
wilmurian rhamadya: Hanya yakin saja bhw
“interpreter” yg bisa dibaca dlm kapasitas orang yg
sdh merasakan ZTD akan terimplementasi dalam
kehidupan nyata.
** Oct 2 Fri 08:43**
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): lihat perilaku
sehari2 aja brarti yaa
** Oct 2 Fri 08:43**
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): kalo msh STMJ
brarti blm lulus=.
** Oct 2 Fri 08:46**
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): barusan Kang
Dicky bilang, bhwa artinya syahadat adalah “Aku
bersaksi bhwa tiada Tuhan selain Allah”... bukan “Aku
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percaya bhwa bla bla bla”... bersaksi beda dgn sekedar
percaya
** Oct 2 Fri 08:46**
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): bersaksi adalah
mengalaminya sendiri.. merasakan Dzat Allah
** Oct 2 Fri 08:47**
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): percaya adalah
hanya sekedar percaya tp tidak menyaksikan sendiri
** Oct 2 Fri 08:48**
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): spt sy percaya
kang Dicky cerita ttg alien2 dan ARKHYRIREMA &
LEMURIAN 40% dsb
** Oct 2 Fri 08:48**
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): tetapi sy tidak
bersaks.
** Oct 2 Fri 08:48**
wilmurian rhamadya: Ikhlas, berehan, someah, handap
asor, bageur, Tara ngadu2, seueur ngamaklum, berjiwa
ksatria, menerima kebenaran atau perbedaan orang lain
apa adanya, ngelehan, sederhana tp upami ngabantosan
tiasa, manfaat kangge anu sanes, teu maksakeun
keinginan, de el el.
** Oct 2 Fri 08:49**
Hadi Prasetyo (WA 081802069293):*catatan dr UP2U
Puloasem tgl 2/10/2015
** Oct 2 Fri 08:56**
Dani Ramdhani: ZTD itu unsur Yang Maha Kuasa,
berarti untuk bisa merasakan ZTD kita harus sering
latihan merasakan ‘kehadiran’ Yang Maha Kuasa. Pada
prosesnya untuk latihan dan memelihara kesadaran
akan ‘kehadiran’ Yang Maha Kuasa memerlukan ‘usaha’
yang tidak mudah. Cara RSTB ini salah satu cara
untuk merasakan dan menyadarkan jasad dan jiwa
akan ‘kehadiran’ atau ‘keberadaan’ Yang Maha Kuasa.
Hasilnya meningkatnya kepekaan jasad dan jiwa, jadi
energi dan sikap pun akan membaik secara otomatis.
Jika tahapan ini dilakukan dengan baik dan rutin
rasanya akan lebih nikmat.
** Oct 2 Fri 08:57**
Dani Ramdhani: Buat mendengar suara yang sangat
jauh, ya butuh sensitifitas telinga yg sangat baik untuk
mendengarkannya. Caranya ya latihan kepekaan dalam
mendengar.. Klo nggak jadinya bukan kedengaran tapi
rarasaan kadangu tea..

** Oct 2 Fri 09:01**
Dani Ramdhani: Jadi bagi saya, RSTB ini sebagai salah
satu cara untuk terus melatih kesadaran jasad dan jiwa
akan ‘kehadiran’ Yang Maha Kuasa.
** Oct 2 Fri 09:02**
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): iya itu latihan yg
prosesnya seumur hdp kita k’Dani
** Oct 2 Fri 09:03**
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): Rasulullah Saw yg
super saja butuh wktu 40 thn
** Oct 2 Fri 09:04**
Dani Ramdhani: Iya kang Hadi.. Luar biasa kan peer
nya=-)

30. Ritual Sholat Tanpa Bacaan
1. Setiabudi: HAMMADZ bukan perlu waktu
40 tahun untuk merasakan ZTD. Tapi
melakukan RSTB di Gua Hiro selama 40
tahun.
2. Hadi Prasetyo: Puncaknya di usia 40
thn beliau bisa download semua.
3. HAMMADZ sudah bisa merasakan ZTD dari
kecil karena penyucian dirinya sudah
dilakukan oleh Allah via malaikatnya
semenjak kecil.

** Oct 2 Fri 09:07**

Setiabudi | epharmacy.co.id: Yang saya tahu,
HAMMADZ bukan perlu waktu 40 tahun untuk
merasakan ZTD.
Tapi melakukan RSTB di Gua Hiro selama 40 tahun.
** Oct 2 Fri 09:07**
Setiabudi | epharmacy.co.id: Maksudnya melakukan
ritual RSTB di Gua Hiro
** Oct 2 Fri 09:08**
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): iya k’Setiabudi..
puncaknya di usia 40 thn beliau bisa download smua
** Oct 2 Fri 09:09**
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): selama 40 thn
dikulik trus sinyal2 ZTD
** Oct 2 Fri 09:10**
wilmurian rhamadya: Makana SHOLAT tanpa bacaan
mah teu tiasa dishow off keun,
** Oct 2 Fri 09:12**

Dani Ramdhani: Iya kang Bud, pastinya HAMMADZ
sudah bisa merasakan ZTD dari kecil karna ‘penyucian’
Dani Ramdhani: Atau mungkin suarannya sangat dekat, diri nya sudah dilakukan oleh Allah via malaikatnya
tapi karna kita sering tidak fokus (ngalamun) maka
semenjak kecil. Kemudian proses RSTB ini terus
suara yang dekat pun tidak terdengar.
dilakukan selama 40 tahun, tujuannya agar jasad
** Oct 2 Fri 09:00**
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dan jiwanya lebih sadar dan siap dalam menerima
‘kehadiran’ Yang Maha Kuasa.
** Oct 2 Fri 09:12**
Setiabudi | epharmacy.co.id: Download pengetahuan
AL’A mah kayaknya dua hal yang berbeda dengan
mengakses ZTD.
Akses ZTD cuma entry poin kesana
** Oct 2 Fri 09:13**

wilmurian rhamadya: Sebenarnya kl SHOLAT atau
WISHNU selain jurus silat yg sangat sakti mandraguna
dan pernah jg dibahas disini. Namun ada hikmah lain
dlm kaitannya dng semangat perubahan, revolusi diri,
elan vital kehidupan, bhw setiap gerakan WASKITA,
IRAADA, SATYA, HAMBALAA, NARITHA,
UMADITHA adalah partisipasi komunikasi aktif secara
“apple to apple” antara kita dng Sang MAHA KAWAZA.
Kita mencoba menyatukan frekuensi2 NYA tersebut
dlm setiap gerakan dng merasakan kehadiranNYA.

Dani Ramdhani: Nah karna kita dari kecil sudah
** Oct 2 Fri 09:47**
banyak kontaminasi, wayahna untuk proses ‘penyucian’
Dani Ramdhani: Muhun kitu mang Wil, da rumasa
dan buka ‘hijab’ itu salah satu cara nya dengan RSTB.
kita banyak gak aware, ngalamun selama ini. Jadi perlu
** Oct 2 Fri 09:14**
disusun ulang lamun puzzle tea mah
wilmurian rhamadya: Apalagi dikompetisikeun....
** Oct 2 Fri 09:49**
** Oct 2 Fri 09:14**

Dedi Misbah: Punten,

wilmurian rhamadya: Btul Kang dani

Sebagaimana kita memaklumi cara atau sarana mereka2
yang berusaha menyatukan diri dengan Sang Maha
KAWAZA.

** Oct 2 Fri 09:15**
wilmurian rhamadya: Nabi aja SHOLAT na ngungsi ka
gua KYHRHA,

Dibahas diatas:

** Oct 2 Fri 09:16**

Dengan tarian, mandi di pancuran, semedi, dst.

Dani Ramdhani: Perlu energi yang lumayan untuk
memperhatikan dan mengendalikan tubuh serta nafs2
itu.. Pantesan diibaratkan lebih dahsyat daripada perang
badar mang Wil..=-d

Ada baiknya juga kita memaklumi saudara2 kita yang
masih getol melaksanakan ritual sholat dengan bacaan,
baca Quran berulang2, dll.

** Oct 2 Fri 09:17**
wilmurian rhamadya: Iya itu....
** Oct 2 Fri 09:18**
wilmurian rhamadya: Nabi aja ke gua KHYRHA krn
bth pengkondsian....
** Oct 2 Fri 09:20**
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): persis yaa spt
Bodhidharma yg meditasi di goa selama 9 thn
** Oct 2 Fri 09:20**
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): juga spt Sidartha
Gautama
** Oct 2 Fri 09:22**
Dani Ramdhani: Iya kang Hadi, karna ini meditasi
itu adalah merasakan, mengenali jasad dan jiwa. Baru
kenal Ruh
** Oct 2 Fri 09:22**

Jangan sampai ada kesan, kita memaklumi cara2 yang
mandi di 7 pancuran, tapi tidak memaklumi mereka2
yang masih sholat dengan menggunakan bacaan, dll.
** Oct 2 Fri 09:50**
Dani Ramdhani: Iya kang Ded, RSTB hanya salah satu
cara yang disarankan Mbap.
** Oct 2 Fri 09:50**
wilmurian rhamadya: Btul kang dani, btul kdm.
Tp tidak “memaksa” hrs dikejar menuju KESANA,
krn frekuensi itu akan mengalir dng sendirinya,
menyamakan kecocokan....
** Oct 2 Fri 09:53**
wilmurian rhamadya: Jigana, Frekuensi ZTD itu akan
mengalir dng sendrinya, lalu mencari kecocokan
frekuensi dlm tubuh kita. Nah jigana ieu mah mereun
bagaimana kondisi jasad n jiwa kita menjadi media bagi
kecocokan frekuensi tsb.
** Oct 2 Fri 10:07**

Hadi Prasetyo (WA 081802069293): Sticker Received

Dani Ramdhani: Iya mang Wil, menurut saya karna
jasad dan jiwa ini yang banyak terkontaminasi (hijab)
berarti agar sampai bisa merasakan ZTD apa pun
caranya jasad dan jiwa ini jalannya sekaligus peer kita.

** Oct 2 Fri 09:44**

** Oct 2 Fri 10:09**

Dani Ramdhani:*inti meditasi
** Oct 2 Fri 09:22**
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Dani Ramdhani: Coba perhatikan ego kita, terasa
nggak? Luar biasa pan.. ({})

merasakan partikel terkecil tubuh. Kaum 2.5% sangat
bisa merasakan ZTD ketika sudah melalui prosesnya.

** Oct 2 Fri 12:05**

** Oct 2 Fri 12:32**

(|oo|) DeLTA 99 =-” : mmang rasuul RSTB jg? =).

Jody ♥ Ang ♥ Altri: Dari catatan di atas sudah terlihat
kan Kang Agung RSTB nya Rasulullaah itu

** Oct 2 Fri 12:07**
Setiabudi | epharmacy.co.id: Iya kang Agung =-)
** Oct 2 Fri 12:07**
(|oo|) DeLTA 99 =-” : bgaimna tah RSTB nya?
** Oct 2 Fri 12:08**
Setiabudi | epharmacy.co.id: Malah selama 40 tahun di
KHYRHA (Gua Hiro)
** Oct 2 Fri 12:08**

** Oct 2 Fri 12:32**
Jody ♥ Ang ♥ Altri: Bahkan dijelaskan juga proses RSTB
itu apa
** Oct 2 Fri 12:33**
Jody ♥ Ang ♥ Altri: Bahkan disitu ditulis juga bhw
latihan TD atau latihan energy itu cheat buat apa
** Oct 2 Fri 12:35**

(|oo|) DeLTA 99 =-” : sama dgn kita kah? sya fkir teh
dah ga prlu ritual rasuul mah=.

Jody ♥ Ang ♥ Altri: Salahkan bila bisa diambil
kesimpulan bahwa RSTB juga membangun energy
seperti halnya latihan TD

** Oct 2 Fri 12:12**

** Oct 2 Fri 12:37**

(|oo|) DeLTA 99 =-” : soalnya ska brtnya dlm hti..
ktika mbap nanya blik saat ditnya ritual sholat rasul!
prtnyaannya sll sama.. “mmg rasul sholat gitu?” shingga
timbul prasangka..jgn jgn setiap utusan beda nih sholat
nya=.

Jody ♥ Ang ♥ Altri: Merasakan jasad hingga partikel
terkecil utk MENCAPAI ZTD adalah sekaligus
membangun energinya

** Oct 2 Fri 12:13**
(|oo|) DeLTA 99 =-” : btw selama 40 tahun itu itungan
nya gimna KSB.
** Oct 2 Fri 12:15**
Setiabudi | epharmacy.co.id: Ya HAMMADZ aja masih
lakukan ritual apalagi saya yang abal-abal begini =d
** Oct 2 Fri 12:17**

** Oct 2 Fri 12:39**
Jody ♥ Ang ♥ Altri: Nah sekarang seperti kita ketahui sel
tubuh kita kan buanyak buanget
** Oct 2 Fri 12:42**
Setiabudi | epharmacy.co.id: Kalau saya sih ngerasain
denyut jantung secara konstan tanpa diraba saja masih
susah.
Apalagi ngaku-ngaku udah bisa ngerasain ZTD mah
masih jauh lah.

Setiabudi | epharmacy.co.id: Ritualnya kalau copas info Ikhtiar supaya selalu konstan ikhlas saja masih banyak
dari Mbap itu WISHNU yang mirip-mirip seperti yang gagalnya.
kita lakukan
Lha gimana saya bisa mengakses Zat yang harus diakses
** Oct 2 Fri 12:21**
dengan Kekosongan Ego =-d
Setiabudi | epharmacy.co.id: 40 tahun itu di KHYRHA,
diluar tempat itu entah berapa lama.
Usianya beliau juga susah ngitungnya.

** Oct 2 Fri 12:44**
Jody ♥ Ang ♥ Altri: Utk bisa merasakan kita perlu
energy kan...setuju ngga ??

Kan beliau dakwahnya nggak dibatasi ruang dan waktu ** Oct 2 Fri 12:45**
** Oct 2 Fri 12:30**
Jody ♥ Ang ♥ Altri: Copas catatan Teh Aske: Rasulullah
itu di gua hira’ bukan semata2 berdiam diri tapi
rasulullah itu sedang melakukan RSTB. Dan beliau
menjalankan RSTB itu gerakan2 dari WISHNU
membutuhkan waktu 40 tahun.
Kenapa RSTB penting, RSTB itu adalah proses
merasakan jasad hingga satuan partikel terkecil agar
bisa terhubung dengan RUBH (ZTD). TD atau latihan
energy adalah cheat untuk percepatan akselerasi
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Jody ♥ Ang ♥ Altri: Baru sampai merasakan denyut lho
Kang sudah membangun energy kita utk sampai situ
** Oct 2 Fri 12:47**
Jody ♥ Ang ♥ Altri: Lalu kita perdalam lagi latihannya
sampai akhirnya nanti mampu merasakan energi
penggerak sel jantungnya alias ZTD...banyak kan
energy yg terbangun
** Oct 2 Fri 12:48**
Jody ♥ Ang ♥ Altri: Baru jantung lhoo itu blm yg lain2
yg masih buanyak sekuali
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** Oct 2 Fri 12:50**

Bukan memperoleh kekuatan.

Jody ♥ Ang ♥ Altri: Masih banyak kan PRnya Kang ??

Jadi malah kebalik-balik.

** Oct 2 Fri 13:02**

Seolah-olah kalau sudah hebat penguasaan energy nya
maka otomatis makin beriman dan bertakwa.

Jody ♥ Ang ♥ Altri: Jum’atan dl yaaa ntar disambung lagi
** Oct 2 Fri 13:21**
Setiabudi | epharmacy.co.id: Nuhun kang Jod
** Oct 2 Fri 13:56**
Jody ♥ Ang ♥ Altri: Mbap mengajarkan melatih
merasakan ZTD dgn merasakan denyut jantung itu
adalah proses secara parsial di satu bagian tubuh yaitu
jantung saja yang nantinya akan berkembang ke seluruh
bagian tubuh krn jantung memompa darah ke seluruh
bagian tubuh yg artinya jantung itu nyambung ke
seluruh bagian tubuh
Lalu proses secara keseluruhannya bagaimana .
Karena jantung nyambung ke seluruh bagian tubuh itu
berarti denyutannya juga nyambung dong ke bagian2
tubuh yg lain

Padahal yang saya tahu, Kaum ABRASS banyak yang
kemampuan energy nya di atas 70%
** Oct 2 Fri 14:25**
wilmurian rhamadya: Energy n ZTD kan dua unsur anu
benten
** Oct 2 Fri 14:27**
wilmurian rhamadya: Tahap awal merasakan detak
jantung berarti merasakan terus hingga denyut
molecular....
** Oct 2 Fri 14:31**
wilmurian rhamadya: Nah denyut2 molecular ini
akan menuntun kita merasakan kehadiranNYA di
setiap ruang2 antara n di dlm antara sendiri, sehingga
pergerakan seluruh tubuh sangat gemulai per cell nya.

Artinya denyutan jantung ini mesti bisa kita rasain juga ** Oct 2 Fri 14:31**
dong dari bagian tubuh yg lain setuju ngga ??
Jody ♥ Ang ♥ Altri: Oh bukan Kang bukan ngejar energi
nya...energi yg dihasilkan mah anggap aja bonus.
Padahal Mbap nyuruh kita merasakan energi yg
membuat jantung tsb berdetak/berdenyut alias ZTD
** Oct 2 Fri 14:32**
Artinya harus bisa dirasakan dari bagian tubuh lain
Jody ♥ Ang ♥ Altri: Fokusnya tetap mencapai ZTD
juga kan...dan proses itu membangun energy lagiiii
** Oct 2 Fri 14:32**
** Oct 2 Fri 13:56**
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): iya jgn sampai
Jody ♥ Ang ♥ Altri: Sawangsulna Kang Bud
melenceng spt kata k’Setiabudi
** Oct 2 Fri 14:19**
** Oct 2 Fri 14:33**
wilmurian rhamadya: Kita domestikasi dulu istilah
wilmurian rhamadya: Coba tingal robot, memang dia
energi ini.
hanya satu power supply hebat, hanya gerakannya kaku,
karena suply energy tdk sampai molecular.
** Oct 2 Fri 14:21**
** Oct 2 Fri 14:39**
wilmurian rhamadya: Punten cobian inputan kita
kosong kan dulu... Kl perlu ruang pemikiran olah napas
wilmurian rhamadya: Memang kl robot sifatnya
yg menafsirkan energi di simpen dulu, supaya akses
wire.... Tp kl manusia walaupun ada wire n syaraf2 yg
memahami denyut jantung tdk terkooptasi apapun.
melingkupinya, tetpi krn mutasi ZTD mensupply energi
power menjadi RUBH sangat padat, ditambah koneksi
** Oct 2 Fri 14:23**
antar ruang kosong yg diisi ZTD dlm WADAG terpola
wilmurian rhamadya: kan sdh Clear n clean kan ttg
sinkronais, maka pergerakannya lincah, lemah gemulai,
energy n ZTD kapungkur nya?
n terkontrol
** Oct 2 Fri 14:24**
** Oct 2 Fri 14:42**
Setiabudi | epharmacy.co.id: Cuma saya sering mikir
wilmurian rhamadya: Mungkin ya, saran mbap agar
sendiri.
merasakan detak jantung tdk lain sebagai pintu masuk
Seingat saya Mbap nggak pernah mendidik kita supaya untuj merasakan denyut molecular yg diisi oleh ZTD
mengejar apapun.
dlm ruang kosong manapun.
Termasuk kekuatan.

** Oct 2 Fri 14:44**

Karena kita dididik rajin latihan sebagai sarana
mencapai keimanan dan ketakwaan.

Jody ♥ Ang ♥ Altri: Hmmm...sebetulnya yang mau saya
sampaikan masih panjang tuh...tapi yoweis lah =-d
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Khusus kalangan terbatas untuk pengkajian paham diduga menyimpang DZA di LSBD HI/LTLM.

** Oct 2 Fri 14:45**

** Oct 2 Fri 17:09**

wilmurian rhamadya: ZTD mah msh jauh, kita belajar
aja saran mbap, denyut jantung... Terus konsisten
di situ.... Dari konsistensi itu mdh2an atuh dalam
perjalanan merasakan yg lain...

Hadi Prasetyo (WA 081802069293): =).

** Oct 2 Fri 14:45**

** Oct 2 Fri 17:18**

wilmurian rhamadya: Eeh manga lanjut Kang Jody,
sok....

wilmurian rhamadya: #=-s

** Oct 2 Fri 14:45**
wilmurian rhamadya: Hehehe

(|oo|) DeLTA 99 =-” : hahhah udah biasa dibilang sesaat
mama...

** Oct 2 Fri 14:47**

** Oct 2 Fri 17:28**

Jody ♥ Ang ♥ Altri: Tos ah Kang...kita coba praktekkan
dulu saja

(|oo|) DeLTA 99 =-” : jdi wolesss aj broo

** Oct 2 Fri 14:48**

(|oo|) DeLTA 99 =-” : =.

ABHA Ibay (Indra Bayu): Untuk jadi orang baik
sepengetahuan saya berdasarkan 3 unsur manusia :

** Oct 2 Fri 19:21**

1. Jasad harus baik
2. Jiwa harus baik

** Oct 2 Fri 17:14**
￼ rudi satria anggara: Modus eta mah...=-d

** Oct 2 Fri 17:28**

** Oct 2 Fri 17:28**

wilmurian rhamadya: Iya, sama kite Kang, =-d =-d =-d
** Oct 2 Fri 19:24**

3. RUBH udah pasti baik

Setiabudi | epharmacy.co.id: Berarti tinggal saya anu
belum dicap sesat.

** Oct 2 Fri 14:48**

Baru dicap gila aja...

Jody ♥ Ang ♥ Altri: Kebanyakan wacana ngga praktek2
juga jadinya kebanyakan asumsi =-d

** Oct 2 Fri 19:35**

** Oct 2 Fri 14:49**

Jon “Watchmen” Manhattan: Oooo jd kang bud teh
gelo*ROTFL.

ABHA Ibay (Indra Bayu): TD saya pikir masih dalam
batasan Jasad

** Oct 2 Fri 19:42**

** Oct 2 Fri 14:52**
Hadi Prasetyo (WA 081802069293): =.
** Oct 2 Fri 15:21**
ABHA Ibay (Indra Bayu): Kl masalah jiwa pernah
dibahas ketika bahas virus ABRASS
** Oct 2 Fri 15:22**

wilmurian rhamadya:*Rotfl*
** Oct 2 Fri 19:42**
Setiabudi | epharmacy.co.id: Emang...
Telat ih
** Oct 2 Fri 19:44**
ichal: Ada yg sudah dicap kafir, syiah dan jil ? :D

ABHA Ibay (Indra Bayu): Mungkin ada yang bisa copas ** Oct 3 Sat 09:18**
ichal: Punten OOT : NU ( Nahdlatul Ulama ) dibaca
** Oct 2 Fri 15:41**
Polisi Saudi UN ( United Nation )
(|oo|) DeLTA 99 =-” : heuheu... bnyak org diluar
praktisi TD yg sdh mngenal.istilah ZTD..tpi dgn nama Semalam saya keluar dari maktab untuk membeli nasi
Turki dan ayam bakar tanpa memakai gelang haji dan
lain.. ada zat tnpa nama.. wujud ilahi..dll..
tidak membawa tas paspor atau tanda pengenal haji
** Oct 2 Fri 15:46**
lainnya
Setiabudi | epharmacy.co.id: Betul mang Agung
Tiba-tiba seorang Polisi bertanya: Fein igomatak (mana
** Oct 2 Fri 17:09**

KTPmu)

wilmurian rhamadya: Btul Kang guru sesat hahahahaha Saya jawab mafi, kullu matrukah bil ghurfah ana hajj
musy muqim bi Makkah(Tidak ada. Semua tinggal di
** Oct 2 Fri 17:09**
kamar. Saya haji bukan mukim di Makkah
wilmurian rhamadya: Eeh pit, sugan Teh di sabeulah...
Arini ayya hawiyah ( tunjukkan tanda pengenal
Ampuuun....
apapun)
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Mushaf KDZA GRAZDAVODA DRENTAGA — Bagian 7

Saya keluarkan kartu anggota NU dan saya berikan
kepadanya. Sepontan polisinya menjadi hormat dan
ramah lalu berkat.
Afwan ya sayyid ana ma a’rif inta min a’dhoi UN (maaf
tuan saya tidak tahu anda adalah anggota tentara
perdamaian PBB)
Saya tersenyum sendiri sambil berlalu dalam hati saya
berucap dasar BAHLUL. Hehehe :D
** Oct 3 Sat 09:28**
wilmurian rhamadya: Bhuahaahaha ente bahlul....
** Oct 3 Sat 09:28**
￼ rudi satria anggara: =))
** Oct 4 Sun 09:37**
wilmurian rhamadya: Hbd Kang Jody, wuatb
** Oct 4 Sun 09:41**
￼ rudi satria anggara: Hbd k jody
** Oct 4 Sun 10:00**
M Budi Mulyadi ￼

: Hbd oge kg Jody

** Oct 4 Sun 12:57**
Amir Santoso: Yg bisa merasakan RSTB benar
prilakunya pasti baik dan benar.
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