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6..
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kembali ke casing dan ruhnya keluar dengan tenang ketika berdiri memperhatikan
pekerjaan budaknya. Karena tubuhnya kuat dan tongkatnya bagus, tidak seorang pun
sadar ZOLLMA sudah mati.
8.ZOLLMA memiliki akselerasi sel 40%.
9..
Akselrasi sel dan kcerdasan Nabi Daud hanya turun ke ZOLLMA. ZOLLMA dibimbing oleh
Arkhytirema.
10..
Akibat eksperimen BARQHA (portal antar dimensi) disabotase, masuk ratusan ribu
jin ke dimensi kita yang kemudian ditaklukkan ZOLLMA.
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ZABHA (Balqis) tidak bertauhid. Dia datang ke istana ZOLLMA untuk mengambil
singgasananya lalu kaget karena lantai istananya seperti air.
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Julukan ARKHYTIREMA pada waktu itu adalah “Jembatan BARQHA” atau banyak yang
mengatakan Ashif Bin Barkhiya.
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Bangsa HUDRA (Hudhud) mengadu domba ZOLLMA dengan Balqis.

16. Alat Ground Force..........................................................................................................41
1.DZA menciptakan alat anti gempa.
2..
Tahun 2009, alat DZA menghindarkan Jakarta dari gempa.
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Ada kerja sama dengan pihak BI membuat alat anti gempa. BI mau mark up dari 120
jutaan ke 3M.
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Gunadi: Banyak riwayat masa awal pendidikan sahabat yang hilang.
2..
Ketika Rasulullah SAW pertama kali mendapatkan wahyu berupa IQRA atau BACA, beliau
langsung mengamalkannya dulu dengan membaca semuanya kalimat A’LA itu.
3..
Rasulullah SAW pertama kali mengajarkan cara membaca secara keseluruhan atau
berpikir holographic.
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besar (TARX, MOSRAM, BROPA, ZNEZNELA).
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Siti Maryam hermaprodite, bisa membuat janin tanpa dibuahi pasangan.
5..
Makanan Siti Maryam diberi donatur. Sengaja diisolasi dan diberi makanan khusus
padat gizi. Wajar ada doa khusus untuk manusia khusus di ajaran Nasrani.
6..
KLAD (penghambat akselarasi energi) Siti Maryam terkikis ketika sedang hermaprodit
dan naik lagi setelah melahirkan. Efeknya, kemampuan Nabi Isa sampai 70%-an.
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Nabi Isa sering demo, akibatnya disembah.
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Virus Elledz buatan Kaum Abrass, membuat anak lupa kejadian di dalam kandungan
sehingga tidak ingat hubungannya dengan TUHAN.
2..
Sang Maha Pencipta mencegah virus elledz secara alami dengan meningkatkan
kekebalan tubuh anak.
3..
Kaum Abrass mencoba menurunkan kekebalan tubuh dengan membuat program vaksin, obat
kimia, dst.
4..
Kaum Lemurian memblokir virus Elledz dengan alat bernama Mortaphrabeena dengan
menginput pengetahuan seluruh alam dan install software anti virus Elledz. Bagi kaum
2,5% (kita semua) anti virus Elledz adalah penerapan ajaran Hammadz dengan benar.
5..
Abrass dan kaumnya berusaha untuk menjauhkan manusia dari tugas yang diberikan
Allah swt.
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6..
Virus Elledz baru tahap awal. Selanjutnya, ada virus-virus lain.
7..
Gunadi: Abrass ada sejak Adhama diciptakan. Maka, teknologi, pengetahuan, dan
pemahamannya sangat hebat. Terutama yang berhubungan langsung dengan manusia. Abrass
ingin kita mengira dia lebih rendah pengetahuannya daripada manusia.
8..
Gunadi: DZA bukan mendongeng tapi mengajari kita.
9..
Dedi Misbah memberikan ayat-ayat Qur’an tentang Abrass. Terjemahan ayat itu
semuanya berisi kata iblis.
10..
Gunadi: Untuk menangkal serangan Abrass, kita harus memahami Ruh, Jiwa, Jasad,
dan Akal yang menyusun diri kita ini.

20. Sholat dan Ruh..............................................................................................................68
1..
Sholat adalah simbol untuk menjadi manusia yang benar-benar manusia sesuai
perintah Allah.
2..
Sholat memiliki gerak luar biasa menyehatkan.
3..
Sholat tepat waktu maksudnya tepat fluktuasi tubuh dengan alam, bukan tepat soal
jam.
4..
Kata dalam kurung di terjemahan Quran standar membatasi makna. Untuk
menafsirkannya, hilangkan kata dalam kurung.
5..
Gunadi: Qur’an menyatakan ada bangsa lain selain jin dan manusia.
6..
RAQIM dalam RUH memproyeksikan rekaman hidup manusia. RAQIB ATID adalah folder
rekaman baik dan buruk. Makanya bentuk malaikat RAQIB dan ATID jarang diceritakan.
Masuk dimensi BARZKH, nanti rekaman ini discan (tidak ditanyai secara bahasa), jika
rapi berarti isinya TAURI (Tauhid).
7..
RUH adalah baterai yang dilengkapi RAQIM dan bagian dari dzat Sang Maha Pencipta.
8..
Kita punya software bernama Jiwa yang diprogram untuk menuhankan Allah swt. Agar
software bagus, kita harus berakselerasi sel agar hardwarenya bagus juga. Yang
dirusak ABRASS adalah softwarenya. Sang Maha Pencipta membiarkan kita agar kita
membuat sendiri anti virus tandingan dengan kemampuan sendiri.

21. Kisah Idris dan Ilyas....................................................................................................... 73
1..
Nama asli Idris adalah QANNUKH. Dia berwawasan luar biasa luas. Dijuluki IDRAZ
karena rajin belajar. Dikenal juga dengan nama ENOCH. Bagi orang Arab jadi Idris.
2..
Idris adalah keturunan Adam dengan pengetahuan Lemurian yang luas dan mampu
membuat alat canggih, tapi tidak membuatnya karena takut dianggap dewa. Maka Idris
hanya membuat alat teknologi biasa sambil mengajarkan tauhid.
3..
Idris suka mengajarkan baca tulis. Banyak orang mengira yang mengajarkan baca
tulis pertama kali adalah Idris. Padahal, dia hanya mengajarkan huruf yang
dihilangkan pengikut Abrass.
4..
Kepala Idris lonjong ke atas dan akselerasi selnya sampai 40%. Umur Idris tidak
diketahui, yang jelas panjang sekali.

22. Kisah Abrass (Iblis)........................................................................................................ 74
1..
Iblis tidak punya istri, dia bebas melakukan dengan siapa saja dari golongannya
karena iblis tidak terikat aturan.
2..
Iblis juga update software, mengikuti perubahan software manusia.
3..
Iblis menggoda HAWRA (Hawa) dan akhirnya bisa mempengaruhi Adam yang penasaran
sampai akhirnya terjadi KHULDI (persetubuhan).
4..
Idris adalah penerus ajaran Adam dan Syth.
5..
Syth adalah pewaris kecerdasan Nabi Adam, bapaknya. Ketika Nabi Adam sibuk pergi
antar galaksi, Syth menjaga heritage Ardh Grumma (bumi) dan mengajari manusia.

Bagian 2
1.

Virus Iblis..........................................................................................................................1
1..
Virus dasar buatan Iblis adalah ELLEDZ.
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2..
Luqman pertama kali mengajarkan pada anaknya Siapa Tuhannya untuk menguatkan
software awal penangkal virus ELLEDZ.
3..
Tujuan virus ELLEDZ pada bayi agar JIWA lupa terhadap seluruh kejadian ketika
berada di dalam kandungan karena banyak berhubungan dengan TUHAN.
4..
Anti virus ELLEDZ adalah ajaran HAMMADZ (Nabi Muhammad) yang dijawantahkan secara
benar.
5..
MORTAPHRABÉÉNA mem-plug in-kan semua pengetahuan seluruh alam semesta dalam bentuk
RAR atau dalam bentuk ZIP. Cara mengaksesnya dengan sering menyalurkan hawa panas ke
kepala, kalau tidak bisa lakukan ritual shalat dengan baik dan benar, karena ketika
Ruku dan Sujud, maka oksigen akan ke kepala dan men-triger blue print ini secara
perlahan-lahan.
6..Iblis = ABRASS dalam Bahasa Lemurian.

2. Malaikat........................................................................................................................... 7
1.GABRELLA = Jibril
2.Malaikat terbuat dari energy
3..
IJRA’ILL itu malaikat semi dimensi, dia bisa ke dimensi mana saja yang dia mau
untuk mencabut nyawa, maka golongan malaikat ini menjadi aman, tidak mati, malahan
sibuk kesana kemari untuk mencabut nyawa. IJRA’ILL jenis malaikat terbanyak, dan dia
malaikat antar dimensi jadi sementara mereka aman-aman saja, diserang bagaimanapun
tenang-tenang saja. IJRA’ILL itu lebih gaib dari golongan malaikat yang lainnya,
bahkan bisa mencabut nyawa malaikat yang lain.

3. Ruh, Jiwa, Raqim, Raqib, dan Atid...................................................................................18
1..
Ruh terjaga kemurniannya karena merupakan bagian Dzat Alloh SWT. Didalamnya
terdapat RAQIM.
2..
Yang ditanya di akhirat adalah Ruh, bukan Jiwa.
3..
RAQIM merekam perjalanan hidup manusia.
4..
Jika rekaman kebaikan disimpan di folder RAQIB dan rekaman kejahatan disimpan
folder ATID.

4. RUH................................................................................................................................28
1..
Unsur RUH hanya bisa dirasakan setelah kita bisa mengenal semua akselerasi sel di
dalam tubuh kita secara utuh, baru kita bisa merasakan dan mengenal apa itu yang
menjadi unsur Sang Maha Pencipta yang sudah disimpan di dalam diri kita.
2..
RUH akan membawa kita pada sumbernya yaitu Dzat AL’A yang sekarang kita sebut
dengan ALLAH SWT.
3..
Izrail tidak mencabut RUH, tapi mencabut JIWA.
4..
Yoli: Praktek hisab yaumil kiamah dengan scanning RAQIM, bukan tanya jawab. Jika
Tapi Alloh SWT langsung melakukan scanning terhadap RAQIM setiap manusia.Discan
kondisi defragment-nya, kalau folder RAQIB berantakan maka dipastikan tauhidnya
kacau.

5. Masih tentang Ruh.........................................................................................................48
1..
RUH manusia adalah bagian dari AL’A (wahyu).
2..
RUH dilengkapi RAQIM untuk merekam perjalanan hidup manusia.
3.RUH abadi dan tidak bisa mati.
4..
JIWA semacam software berisi program-program.
5..
ABRASS (Iblis) dan Manusia ABRASSUR (pengikut Iblis) menyebarkan virus ELLEDZ yang
disesuaikan dengan usia manusia melalui udara untuk memblokir ingatan tentang TUHAN
ketika di kandungan.
6..
Ajaran HAMMADZ (Nabi Muhammad) yang benar menjadi anti virus untuk semua virus
dari ABRASS dan Manusia ABRASSUR.

6. Al-Qur’an dan Ka’bah....................................................................................................53
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1..
AlQur’an adalah Firman Allah SWT yang disampaikan oleh mahluk cahaya bernama
GABRELLA atau Jibril, dengan menggunakan bahasa AL’A atau bahasa yang harus encode
lagi.
2..
Rasulullah SAW mengatakan “Aku mendengarkan dan Aku melaksanakan”, karena belum
bisa membaca bahasa AL’A lalu secara perlahan mulai membacanya.
3..
Ka’bah awalnya berbentuk piramid lalu diubah oleh Nabi Ibrahim menjadi kubus
supaya ada tandanya.
4..
Tempat kabah sekarang sama seperti “BAKAH” di jaman Nabi Adam.
5..
Dulu thawaf dilakukan dengan mengelilingi “BAKAH” untuk menyerap energinya.
6..
Tujuan thawaf 7 kali putaran maksudnya supaya menghindari desak-desakan antar
jamaah.
7..
Batu hajar aswad asli ditanam di bawah Ka’bah.

7. BARZKH (Alam Barzakh), ARWATHA (Arwah)...............................................................54
1..
ARWATHA, secara otomatis memasuki sebuah dimensi bernama BARZKH.
2..
Jika berbuat buruk semasa hidup, zat MANAKARA akan muncul dan membuat ARWATHA
merasa sakit dan tidak nyaman selama di alam BARZKH. MANAKARA adalah Munkar Nakir.

8. Nabi Adam.....................................................................................................................55
1..
Nabi Adam diturunkan di Bumi secara kebetulan karena Bumi waktu itu ada di hadapan
portal.

9. Ikhlas dan KLAD............................................................................................................58
1..
Dedi Misbah: Dengan “tidak ada beban”, maka energi RUH akan “membimbing kita”,
secara otomatis, sedikit demi sedikit KLAD akan berkurang.

10. Doa Kematian dan Siksa Kubur.......................................................................................61
1..
Doa kematian versi DZA: NARATINA KAWAZA GALLUR NA KAWAZA. Semoga ARWATHA tidak
mengeluarkan ZARKH dan memiliki WARKHA yang baik.
2..
RUBH harus dekat dengan sumbernya, Sang Maha Pencipta.
3..
Jika jauh dari RABB, RUBH akan menghasilkan Zat MANAKARA.
4..
Mahluk cahaya Munkar Nakir bertugas memeriksa Zat MANAKARA. Makanya pertanyaannya
pun MANRABBUKA atau MANAKARA nya masih nyambung dengan RABB atau tidak. Kedua mahluk
cahaya itu hanya checking saja, begitu ketahuan sangat jauh dari RABB, maka mereka
akan menyaksikan berapa banyak ZARKH lepas dan memberikan memory kesakitan pada
ARWATHA seperti dihajar oleh gendir yang besar ke kepala, bagaikan dicambuk oleh
lidah api, dan sebagainya. Itulah yang dikenal dengan nama siksa kubur.
5..
Berbeda jika kita memproduksi Zat WARKHA. Zat ini akan memproduksi atau
mengeluarkan Memory kesenangan luar biasa, rasa nikmat pada ARWATHA dengan berbagai
macam fasilitas dan kemampuan sangat kuat untuk mampu kembali melihat keadaan diluar
BARZKH.

11. DZA Benahi Matahari.....................................................................................................62
1..
DZA bilang ke ETHEPHAKA, Pasukan penjaga galaksi, “Intira Uldaphatera korda
varega” untuk menyuruh mereka membenahi matahari. Artinya “Semua urusan diserahkan
kepada warga ETHEPHAKA, kalo matahari gak dibenerin.”

12. Ruhul Qudus..................................................................................................................62
1..
RUHUL QUDUS itu bukan Jibril tetapi sebuah bentuk energi yang fungsinya untuk
mengakselerasi hubungan antara manusia dan RABB. Disebut Jibril jika sudah dalam
bentuk fisik.

13. DZA seorang GRAZDAVODA..........................................................................................65
1..
GRAZDAVODA adalah utusan yang memiliki berbagai kemampuan, akan muncul setiap
pergantian ORIGOM untuk mengendalikan energy LAGRAVEN. Mampu membaca berbagai macam
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rahasia alam dan galaxy, berbahasa antar galaxy (telepathy maupun secara langsung),
menyerap berbagai pengetahuan dan keterampilan secara cepat, dan mampu menjadi apa
saja yang dia mau. Tugas utama mereka adalah menyelaraskan pergantian ORIGOM dan
membina umat di seluruh Dunia, untuk memiliki kesadaran TAURI (tauhid).
2..
GRAZDAVODA dilarang untuk sembarangan menunjukkan kemampuannya, harus disimpan
untuk membenahi Planet Bumi dan membenahi segala peralatan pengaman Planet Bumi.
Salah satu jaring pengaman itu adalah semua DORPHALL yang ada di planet tempatnya
tinggal. Memiliki wewenang untuk memerintah Pasukan ETHEPHAKA.
3..
GRAZDAVODA adalah penghuni planet di mana dia tinggal, hanya memiliki mutasi sel,
sehingga mampu mengakselerasi energy sesuai kebutuhan. Wujudnya tidak aneh dan tidak
menunjukkan kelebihan apapun. Biasanya, mereka bekerja sendiri tanpa melibatkan
orang lain, apalagi punya murid.
4..
Tiap ORIGOM, diutus seorang GRAZDAVODA. Untuk ORIGOM 434 ke 435, GRAZDAVODA adalah
DZA. Untuk ORIGOM sekarang, sebagian penduduk planet harus dipersiapkan untuk jagajaga menghadapi serangan ZERVO.
5..
GRAZDAVODA 433 ke 434, sebelum DZA, menjadi ARWATHA ssetelah 100 tahun terjadi
pergantian ORIGOM. Namanya ERDEVA berjuluk QALKHY atau Energy yang Kekal.

14. Energi di Masjid Nabawi dan Masjid Haram...................................................................70
1..
Ada DORPHALL di bawah rumah Nabi, sekarang namanya Raudhah. Dibuat oleh ADHAMA
(Nabi Adam).
2..
Ketika mau buat rumah, rasul sudah tahu keberadaan DORPHALL.
3..
Untuk menyenangkan kaumnya, lokasi rumah diundi dengan membiarkan unta berjalan.
Rasul “membisiki” untanya agar berhenti tepat di atas DORPHALL.
4..
Rasulullah betah shalat (sujud) lama di situ karena pengaruh Dorphall bisa
meningkatkan akselerasi sel.Ngobrol, taklim, dan memutuskan segala sesuatu selalu di
Raudlah.
5..
Di Masjidil Aqsa ada Dorphall besar juga dan bisa juga berfungsi sebagai portal
seperti di Bakkah (Mekkah).
6..
Khusus, pada saat shalat di Raudhah usahakan sujudnya lebih lama, rasakan dan
resapi (30 det - 1 menit), pada saat salam tutup mata, cubit bgian hidung atas di
bawah antara dua alis lalu buka matanya.
7..
Rasulullah SAW mengatakan ada DORPHALL besar disana. Di atas DORPHALL itulah
Rasulullah SAW tinggal.
8..
Di Mesjid Quba ada radiasi Dorphall. Dorphall nya terletak tepat di bawah tempat
sujud Dicky, di area shaff shalat. Dorphal di sini lebih besar dari Dorphal yang di
Nabawi.
9..
Ketika DZA umrah, awan selalu mengikuti dan menutupi Ka’bah. Kembali ke Lobby
Hotel, awan kembali membuyar. Begitu keluar hotel, kembali awan menggumpal
mengikutinya.
10..
Awan ini terjadi karena pengkondisian dari radiasi MAKRHA dengan sel tubuh yang
mampu menyesuaikan akselerasi, maka akan menarik uap air di udara yang mengapung
pada jarak tertentu, dan akan mengikuti sumber tenaga (DZA).
11..
Ka’bah sudah ditinggalkan para Mahluk Cahaya (malaikat). Ketika prosesi Umrah
dilakukan, DZA coba memohon pada Sang Maha Pencipta untuk memberi petunjuk. Mulai
di atas Ka’bah muncul gumpalan-gumpalan awan dan diam di sana selama prosesi Umrah
selesai.
12..
Mahluk Cahaya meninggalkan Ka’bah karena terusir oleh manusia yang datang
dengan sarat kepentingan dan unjuk tingkat egoisme sangat tinggi. Egoisme mereka
mengeluarkan energy buruk menguar ke angkasa, dan berhasil mengusir para Mahluk
Cahaya. Makanya semua yang mengikuti prosesi di Ka’bah merasakan hambar, tidak
seperti di Masjid Nabawi, tepatnya di Raudhah. Semua mengalami pengalaman spiritual
yang berbeda.
13..
Masjid itu adalah tempat beribadah, dan mesjid kita ini adalah Planet Bumi.
14..
Di Masjidil Haram, DZA shalat di hotel karena tidak mau menyerap energi buruk
dari manusia yang hadir disana, yang terserap oleh MAKRHA. Sekarang energy radiasi
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MAKRHA sudah terlalu besar tercemar oleh mereka yang senang Kurafat, egois, penyuruh
Allah SWT.
15..
Energy MAKRHA di Masjidil Haram sendiri memang harus di reparasi secara perlahan.
16..
DZA sendiri jarang shalat di Mesjidil Haram karena terlalu besar energy buruknya.

15. Sa’i dan Kisah Nabi Ismail.............................................................................................. 75
1..
Prosesi Sa’i yang sebenarnya adalah merasakan secara emphaty apa yang dirasakan
oleh Siti Hajar ketika dengan tidak putus asa mencari air.
2..
Ismail dengan akselarasi sel 40% bisa menyedot air Zam-Zam dari dalam tanah.
3..
Waktu sa’i, Seharusnya kita membayangkan energy Ismail menyedot energy dari dalam
tanah, lalu melekatkan semua perasaan yang terpancar atau dipancarkan oleh Siti
Hajar ke dalam batu secara lengkap mencapai dua bukit safa dan marwah.
4..
Sekarang sa’i yang kita lakukan dijauhkan dari proses membuka diri pada rekaman
alam seperti itu, diganti oleh berbagai macam doa yang hanya sebatas mulut dan
tenggorokan saja.

16. DORPHAL dan MAKRHA................................................................................................76
1..
Di masjid nabawi ada DORPHAL buatan ADHAMA yang sangat membantu proses
aktifasi sel-sel otak jika kita melakukan sujud dimana darah dan oksigen banyak
terkonsentrasi di otak.
2..
Di Ka’bah ada asteroid MAKRHA yang memancarkan radiasi dimana radiasi ini dapat
membantu mengakselerasi mythocondria jika saat Thawaf kita melakukannya dengan
benar, yaitu dengan menggesekkan telapak kaki ke lantai selama melakukan thawaf.
3..
Dua manfaat ini mendukung penjelasan bahwa “sel otak yang aktif berbanding lurus
dengan Tenaga Dalam”.

17. Energi Gua HIRO (KHIRHA)............................................................................................. 77
1..
DZA ngos-ngosan naik ke Gua Khirha karena ada aliran energi dari Jabal Nur.
2..
Energi itu adalah energi yang terpendam selama 1400 ketika Rasulullah berlatih di
sana selama belasan tahun dan diserap oleh batuan di Jabal Nur.

18. Sholat............................................................................................................................78
1..
Bacaan shalat kita selama ini hanya sampai sebatas tenggorokan saja, padahal
seharusnya dilakukan sampai tingkatan molekular tubuh kita.

19. Kisah Gua KHIRHA Lagi..................................................................................................79
1..
DZA merasakan kekuatan Rasulullah SAW jauh lebih kuat dari kekuatan ORIGOM.
2..
Wajar kalau kita ber-shalawat pada manusia dengan kekuatan sehebat ini.
3..
Energy metafisika Jabal Nur itu merupakan fondasi dari energy metafisika yang ada
di Planet Bumi. Tapi tanpa itu pun semua energy metafisika bisa jalan, hanya akan
semakin kokoh apabila mampu memiliki energy Jabal Nur.

20. Agar Doa Sampai Molekular.........................................................................................79
1..
Berdoa itu seharusnya sampai tingkatan molekular tubuh kita, jangan hanya sampai
sebatas tenggorokkan
2..
Semua manusia dan segala yg ada di alam semesta ini saling terhubung dalam
perspektif molekular
3..
Dua pernyataan diatas adalah clue yg DZA berikan untuk menjawab pertanyaan mengapa
do’a itu ada yg dikabulkan dan ada yang tidak.
4..
Ketika shalat, DZA menganjurkan untuk bersatu dengan alam semesta lalu menghadap
Allah SWT.

21. Energi Rasul saw di Makam...........................................................................................83
1..
Jasad Nabi SAW masih utuh dan memancarkan radiasi energi.
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2..
Kata DZA latihan di Raudhah sama berkali lipat latihan di rumah bertahun-tahun.
Perbanyak sujud di sana.
3..
Areal Masjidil Haram itu tidak cocok utk dipakai shalat. Energi yang dipancarkan
Makrha terlalu kuat sehingga kalau kebanyakan shalat akan pusing. Shalat di sini
hanya yang wajib saja dan beberapa sunat. Selebihnya thawaf sebanyak-banyaknya.
4.Keutamaan shalat itu di Nabawi.

22. Memahami Shalat.........................................................................................................84
1..
Gerakan Nabi saw pada shalat karena merasakan seluruh vitalitas energinya dapat
disirkulasikan. Apalagi dibantu dgn adanya dorphall. Yang mana ketika semua menjadi
lebih baik energinya, maka akses kepada nilai-nilai shalat itu menjadi lebih
gamblang.
2..
Shalat dilakukan pada 3 waktu (sesuai AQ: terbit matahari- tergelincir mataharitenggelam matahari) karena pada waktu-waktu tersebut manusia terkena pengaruh
kondisi alam yg jika tidak “diwaspadakan” maka akan kabur dari nilai-nilai tersebut.
3..
Spiritual Shalat harus diketahui secara benar. Kuncinya mengenal tubuh dan alam
secara benar, baru kita akan bisa mendirikan Shalat.

23. Tafsir Khataman Nabiyin...............................................................................................85
1..
Di Surat Al Ahzab-40, arti Khatam bukan penutup, tapi cincin stempel atau Nabi
yang sangat istimewa dan merupakan stempelnya semua para Nabi.
2..
Jadi, Muhammad saw adalah patokan semua Nabi, nabinya para nabi.
3..
Secara bahasa pun arti Khatam itu bukan penutup, tapi memang cincin stempel.

24. ZALZHOLI......................................................................................................................86
1..
ZALZOLI adalah cairan kental berwarna berubah-ubah yang merupakan inti zat dari
pembentukan sebuah Planet.
2..
ZALZOLI belum pernah dibahas oleh siapapun, karena unsur ini adalah inti dari
ARDHRANK. Sebetulnya kalau hadits tentang ini tidak dihilangkan, manusia akan
mengetahui sejak dulu.
3..
Kata ZALZOLI ini di dalam Al Qur’an terdapat di dalam surat Al. Hijr ayat 28.
Disana dikatakan SHALSHALI.

25. BHALLAMIN dan Nabi Ayyub.........................................................................................86
1..
Di zaman Nabi Ayyub as, BHALLAMIN (Raja Atlantis) menyebarkan virus penyakit.
2..
Untuk menyelamatkan umat, Nabi Ayyub berkorban dengan menyerap semua penyakit yang
disebarkan.

26. Kisah Nabi Nuh...............................................................................................................87
1..
NUH atau NEHWA atau NOAH atau ENOCH atau NAHFA atau apapun sebutannya itu adalah
julukan untuk Sang Pembuat Bahtera.
2..
Ada beberapa pembuat Bahtera sebelum yang diceritakan di dalam Al-Qur’an.
3..
Yang diceritakan di Al-Qur’an itu kejadian bencana tenggelamnya sebuah pulau besar
sisa Benua Lemurian di sekitar Pacific yang bernama Pulau DELOZ, yang berarti “Benua
yang hilang terakhir”.

Bagian 3
1.

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

2. Tiga Pendekar Lemurian...................................................................................................1
Halaman ix

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

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

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

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

5. Kiamat............................................................................................................................. 4
1..
Bhallamin berharap bumi kiamat pada 21 Desember 2012.
2..
Manusia akan hancur dan tersisa Bhallamin dan bangsanya saja.
3..
Bhallamin sudah siapkan bahtera ke Mars untuk 1000 orang.
4..Bahteranya macet. Kiamat tidak jadi.
5..
Mars sebetulnya punya atmosfir dan air. Manusia bisa hidup di sana.

6. Ilmu Prediksi Lemuria...................................................................................................... 4
1..
Bangsa Lemurian bisa memprediksi kapan jatuhnya sehelai daun.

7. Tiga Pendekar Lemurian..................................................................................................6
1..
Pertengahan 2012, tiga orang Lemurian pembina dunia (GLABHINNARA, GHRIBADAR, dan
RHINGGAMANA) dibawa kembali ke Planet Lemurian dalam kondisi masih hibernasi.
2.ARKHYTIREMA masih ada di bumi.

8. Piramida Mesir................................................................................................................. 7
1.Piramida Mesir bukan kuburan.
2.Aslinya hanggar pesawat UFO.
3..
Raja Mesir kuno dikubur di sana, berharap mereka akan dikloning dan pikirannya
dipindahkan ke jasad baru oleh Bangsa Alien Mosram.
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9. Bhallamin, Pengacau Ajaran Nabi................................................................................... 7
1..
Ajaran setiap nabi akhirnya akan mentah terus, termasuk Nabi Muhammad.
2.Ada pengacau, yaitu ZERVO.
3.BHALLAMIN adalah Nabi ZERVO.
4..
Sejarah antara Nabi Adam dan Idris dihilangkan agar manusia mengira masa lalu itu
primitif.
5..
LEMURIA adalah pusat teknologi di masa lalu. Sengaja sejarahnya dihilangkan.

10. Ramadhan........................................................................................................................8
1..
DZA mendeteksi Lailatul Qadr Ramadhan 1434 H.
2..
DZA menginstruksikan untuk merasakan hawa panas agar bisa menyerap energi.
3..
DORPHALL sudah bagus dan mempengaruhi energi Lailatul Qadr di bumi.
4..
Energi Metafisika HI (dulu disebut Tenaga Ghaib), Energi LAGRA (dari acara ORIGOM),
dan Energi Jabal Nur (bekas latihan Rasulullah saw) direkatkan oleh Lailatul Qadar.

11. MUI dan Para Penceramah............................................................................................ 10
1..
DZA dan komunitas HI adalah ancaman luar biasa bagi kaum yang membuat umat sebagai
objek.
2..
Penceramah sekarang mau dibayar mahal, setelah kaya raya masuk partai, lalu nambah
istri dengan alasan sunnah.
3..
Bahkan sekarang MUI sudah menjadi Tuhan karena berani mengeluarkan fatwa sesat,
sedangkan di dalam QS. An-Najm 30 “hanya Rabb yang mengetahui siapa tersesat”.
Mereka sudah berani mengambil hak Rabb, ini benar-benar luar biasa dan kita umat
tidak berusaha membenahi.

12. Pahala..............................................................................................................................11
1..
Pahala adalah akselerasi sel tubuh ke tingkat yang sangat optimal karena
menjalankan syariat Allah secara baik dan benar.
2..
Contoh manusia dengan akselerasi tubuhnya bagus karena menjalankan syariat Allah
adalah Rasulullah.
3..
Akselerasi sel tubuh yg optimal akan menentukan posisi kita di alam Barzah dan
akhirat (Surga).
4..
Kavling di Alam Barzah dan di Surga juga bertingkat-tingkat, ada kavling elit,
menengah, dan bawah. Syuhada ada di kavling elit karena akselerasi sel tubuhnya
hebat sesudah mereka mengorbankan jiwa dan raganya untuk Allah tanpa ada motivasi
lain.

13. Air Mineral Kemasan.......................................................................................................11
1..
Mengandung fluoride yang buruk bagi tubuh.

14. Tugas DZA......................................................................................................................12
1..
DZA bertugas mencegah revolusi fisik, perang saudara.
2..
DZA mengaku ke Dirjen PT KA bisa memberi solusi teknologi.

15. Gunung Padang...............................................................................................................12
1..
Ada konspirasi arkeologi di Gunung Padang.
2..
Gunung Padang dipenuhi parabola di atasnya dan parabola raksasa di dalamnya.
3..
Di Vietnam ada huruf Lemurian dan lambang Barqha (portal antar dimensi).
4..
Piramida Sadahurip memiliki daya sedot energi luar biasa.
5..
Kalau MAKRHA di Masjidil Haram memberi energi, piramida Sadahurip sebaliknya,
menyedot energi.

16. Kerajaan Sulaiman..........................................................................................................15
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1..
Kerajaan utama Nabi Sulaiman (ZOLMA) di DELOZ, tepat di sebelah Papua. DELOZ tepat
di sebelah kanan Solomon Island.
2..
DELOZ tenggelam pada zaman Nuh AS setelah dikuasai BHALLAMIN.

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

18. Thawaf dan Awal Tauhid.................................................................................................17
1..
Thawaf adalah menggesek-gesekkan kaki sambil memutari Ka’bah dan memahami
sepenuhnya bahwa kita diawasi Sang Maha Kuasa.
2..
Sebelum agama-agama dari luar masuk Nusantara, di sini sudah ada tauhid.
3..
Pulau Delos adalah tempat disimpannya barang2 ZOLLMA atau Nabi Sulaiman.
4..
Kepulauan Delos ada di timur Indonesia, makanya ada Solomon Island.
5..
Kamar 308 milik Roro Kidul bisa jadi portal antar dimensi.yang dimanfaatkan
makhluk2 astral.

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

20. Hira, Ka’bah, dan Rasul...................................................................................................19
1..
Gua Hira (Khirha) dibuat oleh rasul saw sebagai sarana berteduh ketika meditasi.
2..
Hajar Aswad asalnya besar, tapi kecil karena diambil dan dijadikan jimat.
3..
Bentuk fisik Rasul saw seperti Bangsa Lemurian.
4..
Rasul meditasi untuk menyeimbangkan energi
5..
Haji/umroh seharusnya dimulai dari Mekah dulu karena energinya besar, baru ke
Madinah, karena di sana ada penyeimbangnya.
6..
Aturan miqat, dam, dan potong rambut itu diada-adakan. Miqat bisa dimana saja,
misal di atas kapal/pesawat.
7..
Penyebutan Ka’bah terbalik karena dalam Quran disebutnya Bakah.
8..
Tadinya pengaruh MAKRHA di Masjidil Haram sampai ke angkasa, tanpa ujung,
karenanya disebut Bakah - Baitullah.
9..
MAKRHA adalah tempat pengumpulan energi, sementara Madinah tempat “menendang”
energi agar sampai ke angkasa.
10..
Prasasti SADAHURIP kalau sudah terkumpul semua bisa jadi Kitab SADAHURIP
MORTAPHRABEENA.

21. Keturunan Lemurian.......................................................................................................21
1.Kita adalah keturunan Lemurian.

22. Pesawat MH370............................................................................................................23
1.HP para penumpang dirampas.

23. Dorphall.........................................................................................................................24
1..
DORPHALL di Gunung SHADU masih digunakan sebagai sumber energi oleh Bangsa Jepang.

24. Gunung Padang..............................................................................................................38
1..
Ilmu pengetahuan sekarang pasti bingung dengan jenis logam KRAIMAN, DORPHALL, atau
relay logam nano teknologi (penguat molekular tanah agar tahan gempa).
2..
Batuan di permukaan Gunung Padang memiliki teknologi Ellemanphatera yang menyerap
sinar matahari untuk menghidupkkan Dorphall apabila tenaganya turun.
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3..
Gunung Padang hasil peradaban Lemurian.

25. THRELL..........................................................................................................................39
1..
THRELL adalah di mana ruang dan waktu tersimpan.

26. Ancient Technology.......................................................................................................40
1..
Dedi Mizwar dan istri menerima teori ancient technology (masa lalu yang canggih).
2..
Masyarakat lebih mudah menerima teori ancient technology.

27. Sholat Wanita Haid.........................................................................................................41
1..
Habibi: Larangan shalat wanita haid sebenarnya multi tafsir.
2..
Habibi: Shalat yang dilarang itu sholat ritual atau sholat spiritual?
3..
Haid hanya berlaku untuk kaum 2,5%. Di atas 20% tidak ada haid.

28. Ritual Shalat Rasul saw.................................................................................................49
1..
Ritual sholat yang diwariskan ke kita sekarang dimulai sejak jaman Bani Umayyah.
2..
Sholat ritualnya semau mereka, bermuara pada kerajaan, dan agama pun diatur oleh
kerajaan.
3..
Penekannya “ulil amri minkum” tapi Allah dan Rasulullah dilupakan.

29. Vonis Sesat....................................................................................................................58
1..
Produsen zarkh terbesar adalah kesombongan hebat, yaitu ketika berani memvonis
sesamanya karena merasa dirinya jauh lebih baik dari yang didiskreditkannya.
2..
Penghasil warkha terbesar ketika kita lebih intrspeksi dan lebih action karena
Sang Maha Pencipta.
3..
Mereka yang mengatakan orang lain sesat akan menyerap zarkh sangat besar. Karena
dia sudah bersifat abrass (iblis).

Bagian 4
1.

Ritual Shalat.....................................................................................................................1
1..
Ritual sholat yang diwariskan ke kita sekarang dimulai sejak jaman Bani Umayyah.
Sholat ritualnya semau mereka.
2..
Semuanya bermuara pada kerajaan. Agama pun diatur oleh kerajaan.
3..
Jadi penekannya “ulil amri minkum”. Tapi Allah dan Rasulullah dilupakan.

2. Ganja.................................................................................................................................1
1..
UMBAKA (tembakau) adalah tanaman rekayasa BHALLAMIN. Kalau ganja adalah tanaman
rekayasa Bangsa LEMURIAN yang berasal dari tanaman perdu.
2..
Jika luka, tempelkan saja ganja maka regenerasi sel akan cepat.
3..
Ganja aman dikonsumsi (dimakan), makanya di Aceh orangnya sehat-sehat.
4..
Orang yg mengkonsumsi ganja cenderung cinta damai karena serotoninnya meningkat.
5..
Ganja dilarang beredar di Indonesia karena berkaitan dengan bisnis obat. Ganja
bisa mengobati banyak penyakit.

3. Syiah dan Peruqyah......................................................................................................... 4
1..
Wilman: Ada upaya membenturkan Sunni dan Syiah.
2..
Setiabudi: Ada potensi bentrokan antara HI dan Peruqyah.
3..
Indra Bayu: Kedatangan Perdana Akhmad ke Matraman memicu potensi pergesekan fisik.
4..
Wilman: Sunni adalah kelompok buatan Dinasti Umayah lewat ulama pendukung Yazid
bin Muawiyah.
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4. Fatwa Sesat.....................................................................................................................9
1..
Salah satu produsen zarkh (dosa) terbesar adalah kesombongan hebat ketika manusia
sudah berani memvonis sesamanya karena merasa dirinya jauh lebih baik dari yang
didiskreditkan nya. Ketika kita lebih introspeksi dan lebih action karena Sang Maha
Pencipta, itu penghasil warkha (pahala) terbesar.
2..
Mereka yang sudah berani mengatakan orang lain sesat akan menyerap zarkh sangat
besar. Dia sudah merasa dirinya jauh lebih baik, sangat jumawa, sombong dan takabur.
Itu adalah sifat abrass (iblis).

5. Bhallamin........................................................................................................................16
1..
Bhallamin menjuluki dirinya Javeda Bhallamin atau Bhallamin yang tanpa batas.
2..
Bhallamin selalu mempopulerkan orang berinisial JB. Tokoh terkenal dengan initial
JB misalnya James Bond, Jack Bauer serial TV 24, Jason Bourne, Justin Bieber, dll.
3..
Yang diangkat Bhallamin tapi tidak begitu maju adalah aktor bernama Jack Black
karena dia nggak nurut. Di Indonesia adalah Joko Bodo. Tapi dia kurang cerdas, jadi
tidak bisa lebih jauh lagi. Joko Bodo banyak dibantu Bhallamin, makanya dia tidak
mau ketemu saya waktu shooting di rumahnya.

6. RUBH, ARWATHA, WARKHA, ZARKH, MALGRETA, BARZH.............................................17
1..
RUBH atau RUH adalah zat atau energi yang memberikan kehidupan pada segala sesuatu
di alam semesta ini.
2..
RUBH atau RUH berasal dari zat Allah SWT. RUBH/RUH ini energi yang sangat luar
biasa, karena berasal dari zat Allah SWT yang Maha Segalanya.
3..
Pada manusia, RUBH/RUH ini terdapat di seluruh bagian tubuh atau jasad manusia
sampai bagian terkecilnya.
4..
RUBH/ RUH manusia juga dilengkapi RAQIM yang merekam dan mencatat segala perbuatan
manusia baik yang dilakukannya maupun yang sekedar dipikirkannya saja.
5..
Ketika manusia meninggal dunia atau mati, maka RUBH/RUH ini akan ikut bersama JIWA
yang lepas dari JASAD manusia. Gabungan JIWA dan RUBH/RUH dari manusia yang sudah
mati ini disebut ARWATHA/ARWAH.
6..
ARWATHA/ARWAH selanjutnya hidup di sebuah alam atau dimensi yang dinamakan BARZKH/
BARJAH. Di dimensi ini RUBH/RUH dan JIWA manusia hidup tanpa JASAD sampai tibanya
kiamat nanti.
7..
Selama di alam BARZKH/BARJAH ini, kehidupan ARWATHA manusia sangat tergantung amal
perbuatannya selama hidup bersama JASAD.
8..
Jika ARWATHA selama hidup bersama JASAD melakukan banyak kebaikan sebagaimana
yang diperintahkan Allah SWT, maka ARWATHA akan merasakan banyak kesenangan di alam
BARZKH/BARJAH. Tetapi jika sebaliknya, ARWATHA akan banyak merasakan kesakitan.
9..
Kesenangan ARWATHA tergantung pada zat WARKHA yang dimilikinya. Zat WARKHA adalah
zat yang dikeluarkan RUBH/RUH ketika manusia sebelum menjadi ARWATHA melakukan
kebaikan sesuai dengan perintah dan petunjuk Allah SWT.
10..
Proses munculnya zat WARKHA ini tergantung keikhlasan seseorang dalam melakukan
kebaikan yang diperintahkan Allah SWT. Ketika melakukan kebaikan pada orang lain
dengan ikhlas hanya karena Allah SWT, RUBH/RUH-nya akan mengeluarkan zat BODHY.
11..
Zat BODHY kemudian akan memancing keluarnya zat MALGRETHA di RUBH/RUH orang lain
penerima kebaikan tadi. Zat MALGRETHA orang lain ini kemudian memancing RUBH/RUH
kita untuk mengeluarkan zat WARKHA.
12..
Jadi semakin banyak melakukan kebaikan dengan ikhlas maka akan semakin banyak
juga zat WARKHA yang dihasilkan RUBH/RUH. Semakin banyak zat WARKHA, maka hidup kita
di alam BARZKH akan menyenangkan.
13..
Zat WARKHA itu hanya dihasilkan atau diproduksi oleh RUBH/RUH jika penuh
keikhlasan. Ikhlas hanya bisa dicapai jika kita mengenal dan dekat dengan Allah
SWT. Kalau kebaikan yang kita lakukan tidak disertai dengan keikhlasan, maka RUBH/
RUH kita tidak akan menghasilkan zat WARKHA. Di sini terlihat bahwa TAURI/TAUHID itu
penting dan menjadi hal pokok yang harus dipahami setiap manusia.
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7. Ungkapan Takziyah........................................................................................................20
1..
Sudah ada padanan Inna Lillahi dengan istilah Lemurian, yaitu NARATINA KAWAZA
GALLUR NA KAWAZA, MUGINA ARWATHA SALAYA WARKHA, AMANNA
2..
Artinya kurang lebih: Sesuatu yang berasal dari Sang Maha Kuasa akan kembali ke
Sang Maha Kuasa. Semoga arwah diterima. Aamin.

8. Bangsa Alien Krairon......................................................................................................21
1..
Indra Bayu: Info rahasia dari DZA bisa menyebat cepat.
2..
Wilman: Mahluk alien di dalam bumi ternyata sdh dijelaskn dlm Quran. Nabi Sulaiman
membangun kerajaan dengan lantainya dibuat oleh QOWAARIR, yaitu bangsa KRAIRON.

9. Paus Dulu Hidup di Darat...............................................................................................24
1..
Paus itu dulunya hidup di daratan dan memiliki kaki
2..
Paus adalah ikan paling cerdas. Nyanyian paus (whale song) adalah nasehat ikan
paus pada manusia.
3..
Karena manusia tidak mau mendengarkan, banyak fenomena ikan paus yg bunuh diri.

10. Tafsir Surat Jumuah:10..................................................................................................24
1..Wilman: Surat 62:10 membahas energi.
2..
Wilman: Jumat adalah SAYYIDUL AYYAM. Ada keistimewaan berupa banyaknya energi yang
berfluktuasi setiap hitungan minggu (pd kalender hijrah) yaitu di hari Jumat, setiap
hitungan tahun pd RHAMADYA (tepatnya ARKHYDAR), dan hitungan masa ORIGOM.
3..
HAMMADZ (Muhammad) memerintahkan sholat Jum’at agar jamaah (energy terkumpul).
4..
Melimpahnya energi pada hari Jum’ah menjadi media bagi potensi tubuh dlm
meningkatkan kapasitasnya terutama tujuan mendekatkan diri pada-NYA.
5..
Apabila DOA digantikan/diputar/ direcharge maka berjalanlah (menyebarlah) sesuai
dengan kapasitas kemmpuan dan pemahaman energinya.
6..
Jika penguasaan energinya 2,5%, maka FANTASYIRU (menyebar)-nya selevel RT/RW,
sekota, atau luar kota. Tapi bagi yang di atas 25 % mungkin FANTASYIRU-nya antar
planet.

11. Mengkritik MUI, Konflik Syiah Sunni..............................................................................26
1..
Dedi Misbah: Persis kata DZA, posisi MUI sekarang itu corong pemerintah. Persis
Wali Songo di jaman kerajaan dulu.
2..
Dedi Misbah: Pada kasus labeling halal, akhirnya “Wani piro?”. Setelah bayar,
label dan sertifikat halal keluar.
3..
Wilman: Depag dan MUI adalah dua lembaga kacau.
4..
Setiabudi: Labeling halal sekarang bisa minta ke NU atau Muhammadiyah. Asal
kerjasama dengan BP POM bikin LP POM. Ini membuat MUI ngambek ke BP POM.

12. Definisi Malaikat............................................................................................................28
1..
Fahmi Forkhair: Menurut DZA, Nama Jibril dan Mikail di al Quran merujuk kepada
sistem yg amat kompleks dan menjalankan prinsip sunnatullah, bagaimana terwujudnya
atau jalannya rizqi dengan benar.
2..
Ingat rizqi bukan uang atau yg kita dapat dari usaha. Tetapi perangkat yg melekat
di tubuh kita spt mata hidung tangan dsb. Oksigen yg dihirup olh hidung dan masuk ke
paru2 dst nya prosesnya itu sistem, dan jibril mewakili itu semua supaya berjalan dg
baik dan benar.
3..
Dan mikail adalah yang menjaga supaya sistem itu berjalan dg baik.
4..
Jika disebutkan namanya tanpa embel-embel malaikat, maka mereka itu terkait dengan
sistem sunnatullah atau lebih jelas lagi sebagai penerjemah sistem sunnatullah.
5..
Pada malam itu turun MALAIKAT-MALAIKAT dan ruh-ruh dengan izin Tuhannya untuk
mengatur segala urusan. (Al-Qadar - 97:4)
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6..
Jika memakai embel-embel nama malaikat maka itu merujuk pada tugas atau fungsinya.
Yang sekarang diterjemahkan awam sebagai sosok atau entitas.

13. Nama Lemurian Sesuai DNA..........................................................................................31
1..
DZA bisa menggunakan energinya untuk menelusuri nama-nama bayi sesuai DNA.
2..
Anak Aske Mariska mengaku bisa mendengar dentingan DNA, mungkin terpicu waktu
Latgatnas HI.
3..
Suara DNA bayi bisa diterjemahkan ke dalam bahasa apa saja. Tapi, karena kita
orang LEMURIAN, maka lebih cocok diterjemahkan ke dalam Bahasa LEMURIAN. Klo
diterjemahkan ke dalam Bahasa Arab kurang asyik.

14. Piramida, Bahasa DNA...................................................................................................33
1..
Kenapa bangunan piramid selalu ada 3 buah untuk menyesuaikan dengan fungsinya,
yaitu menyerap, menyeimbangkan, dan memancarkan.

15. Ritual Sholat..................................................................................................................34
1..
Setiabudi: Ritual sholat itu PENGINGAT dan PENYEHAT.
2..
PENGINGAT dengan memahami seluruh makna simbolik ritual sholatnya berikut bacaan
yang mengiringinya.
3..
PENYEHAT karena jika dilakukan dengan benar, seluruh prosesi ritual sholat sangat
bermanfaat bagi jiwa dan raga pelakunya.
4..
Fluktuasi energi yang dihasilkan saat sholat berjamaah, jika dilakukan dengan
benar bisa lebih besar dibandingkan Simulasi Naga.
5..
Mendirikan ritual sholat dengan khusyu akan mengakselerasi kemampuan setiap sel
tubuh kita walaupun tanpa menggunakan metode pernafasan tertentu.
6..
Sholat sunnah Tahajjud sangat dianjurkan di 1/3 malam terakhir karena pada saat
itu sedang terjadi fluktuasi energi alam yang cukup besar. Selain untuk memanfaatkan
kimia-kimia tubuh Happy Messenger yang sedang naik supaya cepat mengalir ke otak.
Itu sebabnya Rosululloh saat sholat Tahajjud sering memperlama sujudnya
7..
Diutamakan sholat di awal waktu untuk memanfaatkan puncak fluktuasi energi alamnya.
Apalagi jika didirikan secara berjamaah.

16. Gerhana Bulan...............................................................................................................35
1..
Rasul memerintahkan untuk melatih tubuh

17. Kepengurusan Pusat LSBD HI........................................................................................36
1..
Kepengurusan Pusat LSBD Hikmatul Iman Indonesia telah terbentuk pada 8 April 2012
melalui Pemilu Lingkaran Pertama Korps Wasdal-PU.

18. Ganja..............................................................................................................................36
1..
Regulasi RI belum memungkinkan untuk budi daya ganja.

19. Arkhytirema Orang Suci Sejagad.................................................................................. 37
1..
BAGAWAD artinya orang suci level jagad, GITA artinya bunga atau penyebar keharuman
atau penebaran kebaikan ke seluruh jagad. Itu adalah ARKHYTIREMA.

20. Ciptaan Pertama Allah: Waktu...................................................................................... 37
1..
Yang pertama kali diciptakan Allah SWT adalah waktu.
2..
Karena tanpa waktu segala sesuatu akan frozen. Diam.

21. Takziyah dan Salam Lemurian.......................................................................................38
1..
Untuk tazkiyah, padanan Inna Lillahi adalah NARATINA KAWAZA GALLUR NA KAWAZA.
MUGINA ARWATHA SALAYA WARKHA. AMANNA.
2..
Assalamualaikum padanannya Sampurasaun atau Samprazaan dalam Bahasa Lemurian.
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3..
Sampurasun menurut DZA lebih mendalam daripada Assalamualaikum karena sudah
mencakup antar dimensi. Baca http://wp.me/p2krPS-Kd.

22. Selamat Ulang Tahun Ke DZA.........................................................................................41
1.DZA berulang tahun.

23. Ucapan Duka Lemurian.................................................................................................42
1..
Ucapan Inna Lillahi diganti dengan NARATINA KAWAZA GALLUR NA KAWAZA...MUGINA
ARWATHA SALAYA WARKHA... AMANNA.
2..
Artinya Yang berasal dari sang kuasa akan kembali pada sang kuasa. Semoga arwah
masuk surga. Amin.

Bagian 5
1.

Tafsir Surat Al-Ashr.........................................................................................................1
1.Ciptaan pertama Allah adalah waktu.
2.Tafsir waktu oleh DZA sudah banyak.
3..
Kata demi dalam demi waktu bermakna disebabkan oleh itu.

2. Sholat.............................................................................................................................. 2
1..
Agar konsentrasi sholat harus menyukai sholat.
2..
Pengertian sholat itu mendirikan, bukan melaksanakan.
3..
Sholat itu sebetulnya 24 jam, yaitu melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi umat
dan alam.
4..
Apakah Rasulullah melakukan ritual sholat seperti yang kita lakukan saat ini?
5..
Bekerja itu (menegakkan) sholat. Menerapi adalah sholat.

3. Alien Itu Nyata................................................................................................................. 3
1..
Keberadaan aliens itu fakta, bukti keberadaannya lengkap dan banyak, mahluknya
juga ada dan pernah di interogasi.

4. Lagu Anjana Gaphida....................................................................................................... 4
1..
Lagu ciptaan DZA berjudul ANJANA GAPHIDA HYANGGA adalah tanda dan nada sebagai
kunci untuk membuka DNA kita.
2..
Jika malas latihan, gumamkan lagu itu sambil dijiwai untuk menggugah dan
mengunggah potensi diri.
3..
Lebih baik jika dilakukan setelah latihan Air, Angin, penyeimbang, dll.
4..
Lagu itu sudah disesuaikan dengan DNA dan cairan-cairan di tubuh yang mampu
MENGAKSELERASI SEL di tubuh kita.

5. Peran Wasdal, Pelatih Utama, dan Pelatih..................................................................... 4
1..
Taget dakwah kita adalah seplanet bumi, kalau bisa segalaksi.
2..
Peran Wasdal, Pelatih Utama, dan Pelatih dibutuhkan dalam pergerakan dakwah HI.

6. Generator Tanpa Bahan Bakar......................................................................................... 5
1..
Agar tidak disabotase, GTBB akan dikamuflase oleh solar cell.
2..
Dedi Misbah: Teknologi HI pengolah limbah Rp 17 juta dari Wagub Jabar.

7. Nur Muhammad..............................................................................................................6
1.. . . . .  Dimensi Arsy: dimensi inti.
2..
Nur Muhammad adalah cahaya yang diciptakan mewakili cahaya Allah SWT di muka bumi.
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3..
Nur Muhammad diberi casing dari tubuh Bangsa Arab dan dengan RUBH beda dengan RUBH
orang lain.
4..
Muhammad bisa keluar casing. Bisa nembus worm hole, time travelling, dll.
5..Umur real Muhammad bisa jutaan tahun.

8. Keaslian Hadits dan Quran...............................................................................................6
1..
Dedi Misbah: Kisah Rasulullah SAW perang dan membunuh orang hanya ada di Hadits,
bukan Qur’an. Perlu dipertanyakan.
2..
Dedi Misbah: Apakah Quran kita yg berasal dari Allah SWT?
3..
Dedi Misbah: Rasulullah SAW itu UMMI bahasa AL’A yaitu Bahasa Sang Maha Pencipta.
Semuanya di plug in ke dalam tubuh Rasulullah SAW.
4..
Dedi Misbah: Al Quran yg dijaga Allah SWT itu yang di Lauh Mahfudz, yang di
THRELL. Kalau yang disusun Utsman itu dimusnahkan oleh Bani Umayyah.
5..
Dedi Misbah: Rasulullah SAW itu tidak pernah ceramah, tapi dakwah.
6..
Dedi Misbah: Nusantara sudah damai, tidak diturunkan nabi disini. Nabi turunnya di
Timur Tengah.

9. Bangsa Lemurian............................................................................................................. 7
1..
Tiap individu LEMURIAN sudah mumpuni = madani, tinggal dipilih koordinator yg mau
repot.
2..
Koordinator Lemurian bernama RHAMIDAAR.

10. Keaslian al-Qur’an......................................................................................................... 10
1..
Wilman: Mushaf Utsman dimusnahkan oleh Bani Umayah.
2..
Wilman: Tidak ada sejarah Al-Quran dan Bahasa Arab.

11. Lagu Anjana Ciptaan DZA.............................................................................................. 10
1..
Menyenandungkan lagu ANJANA sambil diresapi dan qiroah sambil meresapi ayat2
Qur’an, keduanya bermuara pada satu tujuan, memperbaiki apresiasi dan aplikasi kita
tentang iman dan ketuhanan.
2..
Menyenandungkan lagu ANJANA ketika latihan penguasaan energi adalah bentuk dakwah
yang mesti diajarkan dan disebarluaskan.

12. Energi Sholat Jumat.......................................................................................................14
1..
Wilman: Hari jum’at itu memiliki keistimewaan, di antaranya banyak energi yang
berfluktuasi setiap hitungan minggu (pada kalender hijrah), setiap hitungan tahun
pada RHAMADYA (tepatnya ARKHYDAR), atau hitungan masa pd ORIGOM.
2..
Karena fluktuasi energi pula HAMMADZ memerintahkan sholat Jum’at agar jamaah
(energy terkumpul). Melimpahnya energi pd hari Jum’ah setidaknya tersebar seakan
menjadi media bagi potensi tubuh dlm meningkatkan kapasitasnya terutama tujuan
mendekatkan diri pdNYA.
3..
Tafsir Surat Jumuah:10 : QHUDIYATISSHOLAT berarti ada spesifikasi “sholat” yang
apabila direcharge krn rambatan jum’ah yang banyak energinya, maka Gusti Alloh
menyuruh FANTASYIRUU FIL ARDH
4..
Tafsir Surat Jumuah:10 : apabila DOA (sudah direcharge) atau digantikan / diputar
maka berjalanlah (menyebarlah) sesuai dengan (energi sebagai media yg di hari
jum’ah)
5..
Tafsir Surat Jumuah:10 : Fantasyiru sesuai kapasitas kemampuan dan pemahaman.
Kalau 2,5% selevel RT/RW. Di atas 2,5%, antar planet.

13. Portal Makhluk Api (Jin)..................................................................................................18
1..
Sekarang portal mahluk api sedang terbuka. Wajar kalau banyak penampakan.
2..
Ulah Bhallamin, raja Atlantis agar semua orang menjadi tidak logis setelah melihat
mahluk api.
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14. Portal Buatan Bhallamin................................................................................................19
1..
Bhallamin membuka semua portal di seluruh dunia.
2..
Portal buatan Bhallamin hanya sampai ke dimensi transisi beda dengan portal buatan
Nabi Sulaiman yang sampai ke dimensi manusia.

15. Keganjilan al-Fatihah.......................................................................................................21
1..
Semua ayat dan perbedaan antara semua mushaf harus kita ketahui.
2..
Jangan sampai AlQuran jadi alat politik satu kaum yang ingin menjajah.

16. Bahasa Quran Asli.........................................................................................................23
1..
Quran asli ada di THRELL dalam Bahasa AL’A, yaitu bahasa frekuensi, bahasa DNA.
2..
Quran asli bisa diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa.
3..
Jibril pertama kali mendatangi Rasulullah SAW menyuruh untuk IQRA. Artinya Bahasa
AL’A di-plugin-kan ke dalam diri Rasulullah SAW oleh Allah SWT. Bahasa AL’A tersebut
disesuaikan dengan kejadian di kehidupan Rasulullah SAW.
4..
Manusia dengan kekuatan 100% akan menjadi makhluk abadi.
5..
RUBH Rasulullah SAW sudah meninggalkan casingnya dengan sengaja agar tidak
disembah. Karenanya terasa sakit bagaikan ditusuk ribuan pedang.

17. Ayat-ayat Dalam DNA...................................................................................................26
1..
Ayat-ayat dalam DNA dulu pernah dibahas. Aslinya dalam aksara Lemurian
2..
Alasan DZA menyuruh kita belajar mendengar denting DNA terkait dengan Bahasa AL’A.
3..
Agar data tidak terbantahkan karena langsung dari kromosom.

18. Time Travel Rasulullah, Nama Asli Nabi Adam, dan RHA.............................................26
1..
ADHAMA adalah julukan bagi manusia pertama, bukan nama asli. Seorang nabi kadang
mendapat beberapa julukan nama.
2..
Dengan kemampuan PRAGLAXIRTA, sangat memungkinkan bagi Rasulullah untuk time
travel sampai ke jaman kita atau ke masa di depan kita.
3..
RHA itu sebenarnya adalah istilah untuk Sang Maha KAWAZA.
4..
Info sensitif jangan disebarluaskan ke umum.

19. Quran Iran dan Karbala................................................................................................. 27
1..
Kalau mau mencari Al-Quran dari Syiah harus ke Iran. Di awalnya tidak ada Surat Al
Fatihah. Surat Al Ikhlas dan An Nas disatukan, karena itu adalah doa.
2..
Peringatan Peristiwa Padang Karbala bertujuan agar kita bisa ‘merasakan’ kejadian
tersebut, sama seperti shaum agar kita ‘merasakan’ penderitaan fakir miskin.
3..
Kita ini disuruh Allah SWT agar “hidup lurus” eh malah minta “ditunjukkan pada
jalan yang lurus” (ihdina shirotol mustaqim).

20. Mencari Mushaf Non Utsmani.......................................................................................28
1..
Murid diperintah DZA untuk mencari mushaf selain Mushaf Utsmani.

21. Materi Group Yang Boleh dan Tidak Boleh Di-Share.....................................................29
1..
Beberapa materi harus disembunyikan kecuali untuk istri dan anak.
2..
Materi kelahiran HAMMADZ jangan dibagikan.

22. Quran Murni dan Cara Mengaksesnya..........................................................................29
1..
qur’an yg murni dan asli ada di THRELL dan untuk mengaksesnya minimal memiliki 70%
kemampuan tubuh.
2..
Bahasa Al-Qur’an asli masih dlm bentuk bahasa AL’A.
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3..
Ibay: DZA juga pernah menyatakan bahwa Qur’an asli ada di makhluk cahaya penyampai
wahyu.
4..
Dedi Misbah: Qur’an asli dan dijaga Allah SWT ada di THRELL dan di-plugin-kan pada
Rasulullah SAW.
5..
Al Qur’an lalu disesuaikan perkejadian ke dalam Bahasa Arab dengan tingkat sastra
yang sangat tinggi, hingga tidak ada yang mampu meniru Al Qur’an.
6..
Karena sudah di-plugin-kan, Malaikat Jibril tidak menghampiri Rasulullah SAW untuk
menyampaikan wahyu di setiap kejadian.
7..
Ayat pertama,“IQRO...”, bisa juga bermakna “Bacalah apa yang sudah Allah SWT
plugin-kan pada tubuhmu, wahai Muhammad.”
8..
Semua info terekam di THRELL bisa diakses di level kemampuan sejak 2,5%. Syarat
utamanya kemampuan berfikir holografik.
9..
Makanya sejak Latgabnas di Pangandaran, kita diajak sama-sama merangsang pituitary
kita mengakses rekaman di THRELL.

23. Al-Fatihah Ayat Buatan.................................................................................................33
1..
Setiabudi: Surat al-Fatihah mungkin ayat buatan. Walaupun mungkin
hanya beberapa ayat. Terindikasi dari ayat-ayat yang redaksionalnya
SWT” seperti “berikanlah kami petunjuk” atau “tunjukilah kami jalan
2..
Setiabudi: Masa Nabi Muhammad mendidik kita supaya menyuruh Alloh
perintah-Nya sudah sangat jelas, IQRA.

bukan semuanya,
“menyuruh Alloh
yang lurus.”
SWT. Padahal

24. Sampaikan Info Mushaf di Lingkungan Sendiri Dulu.....................................................34
1..
Keyakinan umat Islam akan menjadi goyang gara-gara Mushaf ini. Sampaikan pada
lingkungan sendiri dulu saja. Kita rata-rata sudah siap dengan berbagai informasi
yang mengejutkan, tapi kalau umum tidak seperti itu.
2..
Jangan dulu disebar ke luar. Nanti kalau kita sudah siap dengan berbagai macam
buktinya, baru kita mainkan.
3..
Grup ini diibaratkan grup sentral. Info yang keluar dari sini harus sudah
disetujui DZA.

25. Utsman Dibunuh Bhallamin...........................................................................................52
1..
Membahas standarisasi Al-Qur’an oleh Rasulullah SAW.
2..
Hammadz sudah memerintahkan terutama pada Ibnu Mas’ud untuk mencatat langsung
setiap detail penterjemahan dari bahasa Al’A. Bait per bait, kata per kata, lengkap
berikut rangkaian kejadian setiap ayat diterjemahkan.
3..
Disalin juga oleh Ali, Hafsah, Ubay, Zaid sebagai back up. Kemudian dibentuk para
penghapal. Awalnya semua aman.
4..
Tapi di antara para penghapal itu mulai disusupi mata-mata. Bahkan beberapa tahun
sebelum Rasulullah SAW wafat, Utsman dibunuh Bhallamin dan dia menggunakan Minaru,
yaitu alat canggih buatan Nabi Adam, untuk menyamar dengan sempurna, sehingga semua
kecolongan.
5..
Kalau ada pertanyaan kenapa tidak ada yang tahu, alat Minaru bisa mengelabui kaum
100% sekalipun, karena berubah berikut dna nya. Makanya kenapa Ali bisa dibunuh,
Hasan dan Husain bisa dibunuh, itu semua karena alat itu.
6..
Padahal itu Bhallamin menyamar. Yang Maha Mengetahui mah itu hanya Allah SWT.
Jangan mengkultuskan Rasulullah SAW.

26. Makar Bhallamin............................................................................................................53
1..
Di masa-masa para nabi terdahulu, Bhallamin juga mengacaukan peradaban? Makanya
banyak Nabi juga yang terbunuh. Dibahas ayatnya di Al-Qur’an versi Utsman.
2..
Murid HI menduga Bhallamin adalah dalang pembunuhan para nabi.
3..
Yoli: Bhallamin diabadikan di QS Al-Lahab.
4..
Dedi Misbah: BHALLAMIN berasal dari kata bala yang artinya masalah=trouble maker.
Nama aslinya BHAL’AM. Pada jaman Rasulullah SAW, BHALLAMIN bernama Abu Lahab.
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5..
Qur’an tidak menyebut nama tapi julukan, termasuk Abu Lahab. Si Lahab maksudnya
tukang perusak, bukan nama.

27. AL’A dan Dimensi TRHELL............................................................................................. 57
1..
Manusia yang mengakses AL’A kemudian diterjemahkan sesuai bahasa kaumnya saat itu
pasti akan dibilang Nabi Palsu.

28. Cara Sholat Nabi............................................................................................................60
1..
Ritual shalat para nabi beda-beda. Tiap Nabi biasanya menyesuaikan dengan Zamannya
untuk perilaku ritual dan simbol.
2..
Arti Shalat sendiri harus disepakati dulu. Ayat apa saja di mushaf utsman soal
shalat ini?
3.Arti shalat itu doa.
4..
Sholat wustho banyak mereka pahami sebagai shalat ashar. Tafsiran ini membuat umat
jadi mundur.
5..
Padahal, wustho sangat dalam artinya, yaitu inti atau centre. Wusthaa itu asalnya
bukan dari bahasa Arab, tapi dari bahasa frekwensi AL’A dan diartikan secara
universal dan jagad dengan kata WAZTHA atau INTI, MAKNA, PUSAT, DIRI.
6..
Berbicara soal WAZTHA, maka kita berbicara soal inti dari sesuatu. Misalnya inti
dari shalat itu sendiri apa.
7..
Tidak ada perintah “melaksanakan shalat” yang ada “mendirikan shalat”, berarti itu
suatu usaha bukan hanya sekedar ritual saja.
8..
Teknis ritual shalat itu tidak ada dan tidak tercantum secara step by step di
dalam Al-Qur’an Mushaf Utsman, karena kalau semua umat sudah action, maka kerajaan
tidak akan bisa menguasai umat lagi. Jadi dibuat sedemikian rupa agar semua menjadi
serba ritual, karena apabila orang-orang sudah terjebak di dalam ritual, maka tidak
akan ada bantahan. Semua harus nurut dan ikut aturan tanpa tanya. Semua bagian dari
politik penguasaan manusia.
9..
Makna dan inti dari shalat itu adalah action dan mengubah nasib kaum dengan segala
kemampuan dan fasilitas yg diberikan oleh Allah SWT. Maka, shalat itu tidak hanya
sekedar ritual lima waktu saja.

29. Ajaran Berfikir di Mushaf..............................................................................................64
1..
Semua ajaran tentang berpikir di Mushaf sebelum Utsman, berikut cara dan
teknisnya, semua dibuang dan dihilangkan.
2..
Makanya Ibnu Mas’ud dulu selalu protes pada Utsman, karena berani-beraninya
menghilangkan ayat-ayat yang justru akan memajukan umat.

30. Bahasa AL’A (Wahyu)....................................................................................................65
1..
Bahasa AL’A merupakan bahan yang sangat fleksibel untuk diterjemahkan ke berbagai
macam gaya dan dialek suatu “kesepakatan” bangsa. Makanya kalau melanggamkan
prasasti Lemurian “anjana”, badan terasa harmonis, dan pergerakan molekular akan
terakselerasi.
2..
Bayangkan kalau bahasa AL’A itu diterjemahkan ke dalam bahasa Lemurian.
Kekuatannya akan benar-benar terasa.
3..
“Anjana” itu satu ayat yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Lemurian.
Bayangkan kalau semua ayat kita lavalkan dan dengan bawaan nada masing-masing,
kekuatannya akan sangat luar biasa.
4..
Yang ditemukan di Sadahurip itu adalah ayat pertama dari rangkaian ayat pembuka
AL’A.
5..
Ayat yang lainnya sepertinya sudah hancur, tapi bisa kembali dilacak dengan kunci
ayat pertama itu.
6..
Satu ayat ada empat rangkaian kalimat. Ayat pertama sampai ayat ke empat, itu
masing-masing ada empat rangkaian kalimat. Nanti satu-satu dimunculkan, satu ayat
saja sudah bikin heboh.
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7..
Kunci dari pembuka kitab suci AL’A itu ada di setiap manusia yang mau bersatu
dengan Sang Maha Pencipta.

31. Kritik Terhadap Doa.......................................................................................................66
1..
Tuhan akan dijadikan pembantu yang akan selalu menuruti semua yang kita mau.
2..
Perintah pada Tuhan itu dibungkus oleh sebuah kata sakral yang disebut “DOA”.
3..
Padahal “DOA” adalah ketika kita bersatu dengan Tuhan untuk membuat segala sesuatu
menjadi lebih baik di manapun kita berada, karena kita adalah Gaphida Hyangga atau
gerbang Sang Maha Pencipta.
4..
Sengaja dibuat “Ritual karangan penguasa” untuk menghambat bersatunya manusia
dengan Tuhannya. Agar manusia selalu mengedepankan upacara ritual. Sang Maha
Pencipta itu TIDAK BUTUH RITUAL MAHLUK.
5..
Coba lihat dan perhatikan ritual. Pasti ada satu atau dua kata atau bahkan lebih
yang pasti nyuruh-nyuruh Tuhan. Coba perhatikan, apa yang kita baca ketika duduk
diantara dua sujud?
6..
Sebetulnya pelatihan shalat khusyu yang pernah diadakan itu hanya kulit saja.
Lanjutannya pelatihan shalat khusu manunggaling kawula gusti. Dan itu pasti akan di
protes oleh kaum yang mengaku-ngaku ulama, karena nanti umat tidak butuh mereka.
7..
Dedi Misbah: Kata “Berdoalah kepada-Ku” di Surat Gafir ayat 60 ditafsirkan jadi
“Ber-satu-lah dengan-Ku”.
8..
DZA takjub karena bacaan doa di antara dua sujud menyuruh-nyuruh Sang Maha Kuasa.

32. Ritual Shalat..................................................................................................................68
1..
Apakah ritual shalat yang sekarang kita lakukan juga ada juklak juknisnya? Kan
semuanya hanya warisan tanpa jelas ujung pangkalnya.
2..
Kitab tulisan Al-Qur’an saja bisa dikarang, apalagi hadits.
3..
Ritual yang selama ini disepakati oleh para penceramah dan para pendahulu semua
warisan turun temurun selama 13 abad lebih. Kita dipaksa mengamini tanpa jaminan
kebenaran dan keabsahan informasinya.
4..
Ritual shalat memang untuk kaum pemula yang belajar memahami arti dan simbol dari
ibadah itu sendiri.

33. MUI: Kaum Pemula Yang Mengeluarkan Fatwa Sesat..................................................69
1..
Kaum pemula yang tergabung di dalam MUI sudah berani mengeluarkan fatwa sesat.
2..
Mereka tahu ada ayat bahwa menyatakan sesat itu hak prerogatif RABB. Tapi, tidak
peduli karena sudah mengganggu periuk nasi mereka.

34. Pesantren Buatan Kaum Pemula Tidak Memajukan Umat...........................................69
1..
Terbukti banyak pesantren buatan kaum pemula tidak pernah membuat umat menjadi
maju. Malah semakin bermunculan kaum radikal oleh didikan radikal kaum pemula itu.
2..
Saking bingungnya mereka menjelaskan secara benar, akhirnya didoktrin dan
dibrainwash bahwa mereka akan berjihad dan akan langsung masuk surga apabila mereka
membunuh orang yang berseberangan pendapat.

35. Ritual Puasa...................................................................................................................70
1..
Shaum yang baik adalah ketika kita bersatu dengan Sang RABB dimana segala Nafs
terkendali dengan baik.
2..
Bukan tidak makan dari waktu subuh ke maghrib, makanya sangat sulit untuk
merasakan ARKHIDAAR (Lailatul Qadr).

36. Ritual..............................................................................................................................70
1..
Waktu itu Rasulullah SAW sering menyepi ke Gunung Cahaya atau Jabal Nur dan
menyusun batu-batu untuk berteduh. Gunung itu dipilih karena disana suka muncul
cahaya-cahaya aneh dan batuannya mengandung unsur logam yang sangat besar.
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37. Kesaktian Rasulullah......................................................................................................71
1..
Rasulullah SAW sudah memiliki kekuatan luar biasa sejak kecil, tanpa mau pamer.
Tapi kalau terpaksa beradu kekuatan, Hammadz selalu menang dengan amat sangat mudah.
2..
Setiap perkataan Hammadz selalu sesuai kenyataan dan terbukti kebenarannya,
makanya waktu itu beliau disebut Yang Terpercaya (Al-Amin).
3..
Karena ingin merubah kondisi bangsanya, Hammadz sering merenung dan berpikir
sambil mengumpulkan kekuatan dan melatihnya di ketinggian Jabal Nur. Batuan di sana
jadi sarana latihannya.
4..
Sejak lahir, Hammadz sudah memiliki kemampuan luar biasa dan sudah terkonek ke
AL’A, maka setiap hari frekwensi AL’A selalu didownload ke otaknya. Ketika sudah
penuh, mahluk cahaya menyuruhnya membaca bahasa AL’A tersebut. Karuan saja beliau
tidak bisa membacanya secara lisan bahkan tulisan.
5..
Karena bahasa AL’A adalah frekwensi dan selalu terdengar dan dimengerti oleh
jiwanya, tapi harus dijabarkan dan dijawantahkan secara manual pada masyarakat yang
terkenal kebodohannya, maka Hammadz dengan mantap dan penuh keyakinan berkata: Aku
mendengar dan Aku melaksanakan.
6..
Aku Mendengar dan Aku Mentaati lalu Menjalankan bukan menunjukkan ketidaktahuan
Hammadz pada bahasa AL’A, tapi kalimat percaya diri karena mampu menjalankannya
setelah mendengar frekwensinya. Makanya kalimatnya adalah “Aku mendengar”. Kalau
membaca beliau pasti bilang “Aku Melihat” atau “Aku membaca”.
7..
Karena pada waktu itu segala ritual dibuat untuk menggambarkan sesuatu pada
manusia jahiliyah, maka Hammadz pun membuat gerakan ritual untuk memudahkan
masyarakat pada waktu itu sedikit memahami maksud dari bahasa AL’A yang
diterjemahkan ke bahasa Arab. Gerakan awalnya seperti gerakan WISHNU, karena sempat
berdiskusi dengan ARKHYTIREMA.
8..
Semua tanpa bacaan, hanya merasakan pergerakan sirkulasi dan harmonisasi energy
tubuh dan alam untuk mencapai keselarasan dan merasakan “ZAT TIDAK DIKENAL”.

38. Al-Qur’an Yang Sebenarnya.......................................................................................... 72
1..
Jadi Al-Qur’an atau yang sebenarnya itu bahasa AL’A itu sudah mengalir di dalam
tubuh setiap manusia, karena ada unsur RABB di dalam diri manusia yang disebut RUH
atau RUBH.
2..
AL’A sendiri yang tertulis berupa bahasa frekwensi tersimpan sangat aman di
dimensinya. Tidak akan tertembus oleh apapun, hanya bisa ditembus oleh mereka yang
dikehendakinya.
3..
Semakin kita membiarkan zat RABB sebagai pembimbing hidup, maka secara cepat akan
muncul sebuah akselerator AL’A khusus untuk menembus bahasa frekwensi AL’A dan
kemampuan itu “setara” dengan kemampuan manusia pemilik akselerasi energy 70% ke
atas.
4..
Sang Maha Pencipta memberikan zat diri-Nya untuk secara khusus mampu menerima
bahasa AL’A di setiap manusia berapapun akselerasi sel mythocondria, baik itu 1%
ataupun 100%.
5..
Surat Al-Ankabut ayat 49, meskipun itu Mushaf Utsman, adalah salah satu ayat
original yang terselip di antara sekian ayat yang di acak penempatannya.
6..
Ilmu untuk menembus bahasa AL’A adalah dengan membiarkan “ZAT TIDAK DIKENAL” atau
zat RABB itu sendiri yang akan membimbing setiap manusia “Dengan cara yang berbeda”,
karena kekhasan manusia itu memiliki jalan sendiri di dalam menembus ke AL’A.

39. Al-Quran........................................................................................................................ 75
1..
Surat Az-Zukhruf:3 ditujukan untuk orang Arab. Aneh kalau ditujukan untuk semua
bangsa.
2..
Banyak pertanyaan dari kaum kasepuhan ke DZA mengapa masih memakaiagama impor yang
sudah jelas-jelas tidak memajukan umat?
3..
Jawaban DZA: Karena agama impor dari Arab itulah yang banyak penganutnya di Negeri
ini, biar saya benahi agar sesuai aslinya, dan aslinya itu adalah ajaran Sang Maha
Pencipta, seperti yang dianut para leluhur kita dan Lemurian”.
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4..
Kang Uu: Orang-orang Arab sekarang tidak paham Al-Quran. Apakah karena malas
belajar atau karena seperti dikatakan DZA bahwa isi quran itu hanya beredar 40 %
sehingga blm lengkap untuk merubah ke peradaban yang lebih baik?
5..
Jawaban DZA: Bangsa Arab sulit memahami Al-Qur’an karena isinya penuh dengan prosa
dan pepatah.

40. Zat Tidak Dikenal...........................................................................................................76
1..
Apa yang menggerakan proton neutron elektron kalau bukan “Zat Tidak Dikenal”
ini. Silahkan mengatakan itu adalah energy, tapi apakah yang membuat energy mampu
memberikan tenaga ? Jawabannya “Zat Tidak Dikenal” ini.

Bagian 6
1.

Review ZTD, RUBH, AL’A, KLAD, KHULDI, HAWRA...........................................................1
1..
Rasulullah SAW yang membuat Quran menjadi bahasa Arab. Ayat itu tegas (Az-Zukhruf
- 43:3-5).
2..
Terjemahan kitab AL’A juga sebetulnya sejak Zaman Adhama (Nabi Adam) juga sudah
ada. Hanya pada waktu itu di memori. Dulu nggak butuh kitab berupa tulisan.
3..
Apa yang menggerakan proton neutron elektron kalau bukan Zat Tidak Dikenal ini.
Silahkan mengatakan itu adalah energy, tapi apakah yang membuat energy mampu
memberikan tenaga ? Jawabannya Zat Tidak Dikenal ini.
4..
Di dalam RUH ada energy unlimited dan raqim unlimited memory yang merekam semua
kejadian dengan sempurna tanpa error ataupun bad sector.
5..
Unsur RUH hanya bisa dirasakan setelah kita bisa mengenal semua akselerasi sel di
dalam tubuh kita secara utuh. Unsur itulah yang akan membawa kita pada sumbernya
yaitu Dzat AL’A yang sekarang kita sebut dengan ALLAH SWT.
6..
RUH atau RUBH itu adalah sebuah Dzat yang setelah lepas dari Dzat AL’A, dia bisa
berdiri sendiri, meskipun tetap terhubung dengan sumbernya.
7..
Al-Qur’an —yang sebenarnya adalah bahasa AL’A— sudah mengalir di dalam tubuh
setiap manusia karena ada unsur RABB di dalam diri manusia yang disebut RUH atau
RUBH.
8..
Ketika Sang Maha Pencipta meniupkan ZAT-nya, ia akan menyesuaikan dengan tempat
atau kondisi. Ketika masuk pada tubuh manusia, maka ZAT itu akan berubah dan
memiliki sifat berbeda pula yang dinamakan RUBH.
9..
Selama Milyaran tahun, Adam hanya sendirian saja mengembangkan ARDH (bumi).
Adam memanfaatkan sel tubuhnya untuk mengembangkan mahluk lain seperti binatang,
tumbuhan, dan semua yang diperlukan untuk membuat planet-planet itu hidup.
10..
Kemudian Adam meminta izin Sang Maha Pencipta untuk melengkapi ARDH dengan
mahluk dari bangsanya, namun dengan akselerasi sel dibatasi. Setelah diizinkan,
maka mulailah ADHAMA meng-cloning dirinya, dengan akselerasi cloningan dibatasi.
Clone manusia pertama dibatasi 70% dari jenis kelamin yang berbeda memiliki alat
reproduksi.

2. Zat LOKOID, WARKHA, BARZKH, MALGRETHA, BODHY, TAURI, TLAZ............................. 4
1..
Surat al-Hijr: 29 valid dari dimensi AL’A.
2..
Ayat-ayat yang bisa dijelaskan valid, tapi kebanyakan pada palid.

3. Jin Qorin...........................................................................................................................6
1..
Dedi Misbah: Jin Qorin suka menggoda manusia, kecuali yang mengikuti HAMMADZ
(Muhammad).
2..
Dedi Misbah: Jin Qorin adalah nama ras. Jika dibunuh, akan ada penggantinya.
Mereka punya backup data perilaku manusia yang diikutinya.
3..
Dedi Misbah: Saat manusia yang diikutinya meninggal, rata-rata dia masih hidup,
karena badannya mayoritas energi.

4. Ritual Sholat Tanpa Bacaan.............................................................................................6
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1..
Bintang: Saat ritual sholat tidak ada bacaan apapun.
2..
Bintang: Aneh jika HAMMADZ (Muhammad) bersaksi sebagai utusan Alloh ketika sholat.
Ini memperkuat dugaan bahwa sholat saat ini bukan seperti yang dicontohkan HAMMADZ.
3..
Hati-hati kalau membicarakan ini di luar forum. Meskipun pasti mengena ke alam
bawah sadar, tapi harus dipilih benar orangnya siapa yang siap dan siapa yang tidak
siap.

5. Tafsir Qur’an Sesungguhnya Ada di Satu Dimensi.......................................................... 7
1..
QS Al-Waqi’ah 74 - 81 dari Mushaf Utsman membahas bahwa Al-Qur’an sesungguhnya ada
di satu dimensi.

6. Motif Politik di Balik Pemalsuan Quran...........................................................................8
1..
Beratnya tugas kita untuk merubah sesuatu yang sudah mengakar selama 13 abad
lebih. Bahkan penguasa waktu itu memanfaatkan Al-Qur’an yang sudah banyak diubah ini
untuk tujuan politik dan pelebaran kekuasaan dan penguasaan wilayah.
2..
Umat diimingi surga kalau mau berperang untuk “menyebarkan agama Allah”, dan
mereka yang “gugur di jalan Allah” akan langsung hidup di sisi Allah, tidak perlu
dimandikan, langsung dikubur saja jasad para Syuhada itu, kata mereka.
3..
Ketika penguasa Arab ekspansi kemana-mana, itu bukan zaman kejayaan dan
keemasan Islam, tapi Zaman “Ekspansi Arab di dalam melebarkan kekuasaannya dengan
mengatasnamakan Islam”, karena agama yang baik adalah agama yang mengajarkan
kedamaian, saling tolong menolong, bekerja sama, gotong royong, toleransi,
memaklumi, dan semua perbuatan baik lain.
4..
Bayangkan berapa ribu orang terbunuh ketika ekspansi tersebut terjadi, baik dari
pihak yang diserang maupun pihak yang menyerang.
5..
Bahkan kalau perlu bikin karangan hadits soal perang ini. Mereka yang tahu soal
kepalsuan hadits, langsung “dibungkam”. Makanya kalau bagian ini dibahas diluar,
orang nggak akan siap.
6..
Wajar di Saudi banyak orang yang hafal dan mempelajari Al-Qur’an jadi atheis.
Begitu tahu isi Quran kontradiktif, mereka langsung saja cabut dari Islam dan jadi
Atheis.

7. Rangkuman AL’A, RUBH, RAQIM, THRELL, ARWATHA, BARZKH.....................................9
1..
Setiabudi: Istilah Bangsa Lemurian AL’A untuk frekwensi yang sekarang dikenal
dalam Bahasa ARBHIINA (Arab) sebagai Alloh SWT.
2..
Setiabudi: AL’A memiliki dimensi sendiri dan berkomunikasi dengan setiap mahluk
melalui frekwensi-Nya melalui Zat Tak Dikenal.
3..
Setiabudi: AL’A meniupkan Zat Tak Dikenal yang mengisi setiap ruang kosong di alam
semesta.
4..
Setiabudi: Zat Tak Dikenal ini saat masuk ke dalam casing manusia menjadi RUBH.
5..
Setiabudi: Seluruh rekaman mahluk disimpan dalam RAQIM yang terdata di dalam RUBH
dan elemen THRELL di semesta.
6..
Setiabudi: RUBH atau Ruh berbeda dengan Jiwa.
7..
Setiabudi: Jiwa (software) hanya tersimpan di Otak.
8..
Setiabudi: IJRAIL bukan mencabut RUBH tapi mencabut Jiwa.
9..
Setiabudi: Saat Jiwa terlepas dari Jasad, RUBH otomatis mengejar Jiwa dan kemudian
bercampur. Percampuran RUBH dan Jiwa menghasilkan ARWATHA dan disimpan di Dimensi
BARZKH.

8. Aturan Grup Diskusi...................................................................................................... 10
1..
Dedi Misbah: Tujuan utama diskusi group ini menimba ilmu dari Mbap (DZA) sebagai
Guru Utama kita.
2..
Dedi Misbah: Bagi member baru yang belum memahami materi sebaiknya bertanya pada
saya, Kang Yoli, Kang Jody, Kang ichal, dll.

9. Kisah Utsman Terbunuh di Zaman Rasul........................................................................19
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1..
DZA meminta dicarikan hadits tentang Utsman yang terbunuh tapi kemudian muncul
lagi.

10. Kebencian Shahabat ke Ali, Meneliti Al-Qur’an.............................................................20
1..
Ali RA tidak berambisi ketika yang lain begitu ngototnya ingin jadi khalifah.
Tapi, action Ali lebih hebat dari para khalifah. Ini dianggap ancaman bagi
kewibawaan pemerintah. Makanya secara politis Ali harus dijelek-jelekkan.
2..
Rasulullah SAW memang menitipkan umat pada Ali soal umat. Bukan hanya di Ghaidir
Khum saja, sering sekali. Karena yang otaknya sampai hanya Ali saja. Yang lain tidak
paham.
3..
Kenapa meneliti Al-Qur’an dilakukan orang di luar Islam? Seharusnya umat Islamlah
yang bergerak. Jawabannya adalah: TIDAK BOLEH.

11. Keimanan Abu Bakar dan Para Shahabat, Fitnah Bhallamin ke Istri Rasul....................21
1..
Ketika masih ada Rasulullah SAW, kondisi para shahabat aman dan taat. Ketika
tidak ada, muncul hasutan. Menghasutnya ke istri-istri Nabi. Dari sana, berlanjut
mempengaruhi para sahabat.
2..
Ego para shahabat terpancing ketika Ali lebih menonjol. Sejak awal memang sudah
ada rasa iri terhadap Ali.
3..
Seandainya Rasul hirup terus, pati akan dipertuhankan. Oleh karena itu beliau
melepas casing/jasad.
4..
Yang suka datang ke para istri Rasul, orangnya itu-itu juga. Tapi dengan wujud
yang berbeda. Menjelma jadi ibu-ibu dan suka memberi hadiah ke istri-istri rasul.
Siapa lagi kalau bukan Bhallamin?

12. Apakah saya beragama?................................................................................................21
1..
Dedi Misbah: Apakah saya selama ini sudah beragama? Lha wong kapasitas turun dari
2,5% ke 1% dan lebih sesat daripada binatang ternak.

13. Mengenal GRAZDAVODA................................................................................................22
1..
GRAZDAVODA adalah seorang utusan yang memiliki berbagai kemampuan, akan muncul
setiap pergantian ORIGOM untuk mengendalikan energy LAGRAVEN.
2..
GRAZDAVODA dilarang untuk sembarangan menunjukkan kemampuannya. Kekuatan itu harus
disimpan untuk membenahi Planet Bumi dan membenahi segala peralatan pengaman Planet
Bumi.

14. Energi Lailatul Qadr.......................................................................................................24
1..
Wilman: Sekarang energi Lailatul Qadr sudah terasa.

15. Rahasiakan Diskusi Grup Ini...........................................................................................26
1..
Tolong hati-hati dalam membagikan semua pengetahuan di sini ke luar forum ini
karena termasuk aneh bagi kaum pemula.

16. I’tikaf dan Lailatul Qadr................................................................................................. 27
1..
Wilman: Apakah melakukan kegiatan bermanfaat bagi umat pada ARKYDAAR (Lailatul
Qadr) secara otomatis menyerap energi yang ada di malam tersebut?
2..
Dedi Misbah: Kegiatan ikhlas bagi kemaslahatan umat dan alam, menurut analisa
saya, bisa menyerap energi ARKHYDAAR dan sekaligus menyalurkannya.

17. Mengerjakan dan Mendirikan Shalat.............................................................................28
1..
Mendirikan shalat itu jauh lebih spiritual dan action. Makanya semua ayat tentang
shalat, pasti penekanannya adalah mendirikan. Jadi mengerjakan dengan mendirikan itu
jauh levelnya.
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2..
Mengerjakan itu hanya untuk pemula yang sedang belajar dan mempelajari simbolsimbol dari ritual. Sedangkan mendirikan adalah mereka yang sudah berada di tingkat
lanjutan dan dengan karya nyata memakmurkan umat.

18. Kaitan Rasulullah dan UFO............................................................................................29
1..
UFO adalah saksi perubahan, setiap ada perubahan alam dan sosial, mereka pasti
berusaha membuat dokumentasi.
2..
Keseharian Rasulullah SAW pun ada di file UFO.
3..
DZA sedang membujuk mereka agar diberi datanya. Sudah diperlihatkan tapi tidak
bisa dicopy karena tidak ada hardware yang compatible di planet bumi.
4..
Rasulullah SAW bukan hanya tahu, tapi berkomunikasi, bahkan menggunakan fasilitas
kaum ETHEPHAKA, pasukan perdamaian penjaga galaksi.

19. DZA Mendeteksi Lailatul Qadr.......................................................................................30
1..
Gejala ARKHYDAAR (Lailatul Qadr) sudah mulai terasa, kemungkinan antara hari
minggu sore ke senin malam terjadi fluktuasi energinya.

20. Rahasiakan Diskusi Grup Ini...........................................................................................30
1..
Soal shalat dengan merasakan Zat Tidak Dikenal, jangan dulu dibagikan diluar forum
ini.

21. Quran Saat Ini Acak-acakan............................................................................................31
1..
Qur’an versi saat ini jelas acak-acakan. Yang berurutan justru Quran versi Ibnu
Mas’ud.

22. Apakah Fatihah Itu Surat Sisipan?.................................................................................32
1..
Dedi Misbah: Sebenarnya apakah Al-Fatihah itu? Apakah salah satu surat Al-Qur’an
ataukah salah satu sisipan di Mushaf Utsmani?
2..
Dedi Misbah: Kisah turunnya Al-Fatihah masih jadi kontroversi, antara di Mekah dan
di Madinah.

23. Perbedaan Qur’an Original dan Qur’an KW...................................................................32
1..
Bahasa pada zaman dahulu harus puitis dan berprosa.
2..
Bahasa AL’A pun harus diterjemahkan ke dalam bahasa tinggi berbentuk puisi dan
prosa juga istilah-istilah yang rumit, agar masyarakat pada waktu itu percaya betul
itu bukan buatan manusia.
3..
Rasulullah SAW menterjemahkan Bahasa AL’A dalam bentuk bahasa yang sangat tinggi
dengan tingkat sastra luar biasa, sehingga pada waktu itu tidak ada seorang
sastrawan pun yang bisa meniru bahasa Al-Qur’an yang penuh dengan idiom, prosa,
puisi, pepatah, dan simbol.
4..
Sebetulnya mudah melihat Al-Qur’an Original dan Al-Qur’an KW. Bahasa Al-Qur’an
original semuanya penuh dengan idiom, prosa, puisi, pepatah, dan simbol. Kalau
bahasanya sudah jadi sederhana dan mudah sekali dibaca dan diartikan, maka itu sudah
tambahan, karena dibuat oleh orang yang level kaum waktu itu, alias kaum 14-13 abad
lampau.
5..
Al-Qur’an bahasa Rasulullah SAW penuh dengan bahasa yang melingkar dan mengajak
untuk berpikir. Kalau buatan kaum waktu itu, pasti semua tidak perlu berpikir dan
langsung ditulis dengan bahasa sederhana.
6..
Satu contoh: Alif Lam Mim. Orang jadul 14 abad lalu tidak akan mengerti maksudnya
kalau tidak dijelaskan. Waktu itu Rasulullah SAW menjelaskan pada pencatat, terutama
pada Ali dan Ibnu Mas’ud. Tapi, penjelasannya pun tidak dicatat, cukup dipikirkan
dan diresapi bahwa itulah jalan hidup. Hidup itu bisa lurus seperti Alif, bisa
berbelok seperti Lam, dan seperti roda yang berputar tapi ada ujung hentinya apabila
ingin keluar dari putaran roda itu seperti mim.
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7..
Pada para pencatat Quran dipanggil waktu kodifikasi mushaf utsman, Ibnu Mas’ud dan
Ali sengaja tidak memberi penjelasan tentang alif lam mim dan banyak ayat lainnya,
karena mereka sendiri masih taraf pendalaman dan pemahaman.
8..
Utsman palsu tetap memaksakan pengumpulan Quran sesuai dengan kepentingan kerajaan
waktu itu, dengan alasan untuk mempermudah umat.
9..
Bhallamin (Utsman palsu) mengarang ayat tambahan tentang adanya ayat-ayat
mutasyabihat dan ayat-ayat Muhkamat. Padahal itu karena dia tidak bisa menafsirkan
Quran.

24. Qur’an Tidak Lagi Asli....................................................................................................33
1..
Gunadi: Kesimpulan sementara, bahasa asli Qur’an, Bahasa Al’a, adalah bahasa yang
sangat kompleks atau sangat universal, sehingga ketika harus disampaikan ke bangsa
Arab saat itu memerlukan pengkondisian tertentu yang disesuaikan dengan kebiasaan
dan budaya bangsa Arab saat itu.
2..
Gunadi: Karena kepentingan politis, Hammadz (Muhammad) terpaksa menterjemahkan
bahasa Al’a menggunakan bahasa dengan prosa dan sastra tingkat tinggi.
3..
Gunadi: Dengan tingkat kecerdasannya, tidak sulit bagi Hammadz untuk
menterjemahkan Bahasa Al’a ke dalam bahasa yang mudah bagi kaum saat itu.
4..
Gunadi: Clue ini dapat kita gunakan untuk memilah mana ayat-ayat asli yang
disampaikan Hammadz dan mana yang bukan.
5..
Gunadi: Penulisan Al-Qur’an ke dalam bentuk mushaf pada masa Ustman palsu
bertujuan untuk kepentingan politis strategis jangka panjang karena secara historis
Hammadz tidak pernah meminta untuk dibukukan.

25. Al-Qur’an yg sekarang gak orisinil lagi. Titik................................................................34
1..
Gunadi: Topik terakhir yg disampaikan Mbab kan pointnya sederhana yaitu: Al-Qur’an
yg sekarang gak orisinil lagi. Titik.
2..
Gunadi: Alasannya sudah dibeberkan dgn sangat gamblang oleh Mbab dan bahkan diberi
clue untuk memilahnya.

26. Cari mana ayat orisinil Qur’an dan mana yang buatan manusia..................................35
1..
Dedi Misbah: Untuk memahami materi dari DZA, kita harus memilah mana ayat orisinil
AL’A (Quran murni) yang ditulis ke dalam Bahasa ARBHIINA (Arab) dan mana yang buatan
manusia.

27. Kejanggalan Al-Fatihah..................................................................................................35
1..
Wilman: Bahasanya mirip ke permohonan, mengiba. Tentu ini secara content bukan
surat, bahasanya.
2..
Wilman: Tidak ada stilistika bahasa Qur’an yg khas dengan gaya sastra, prosa, atau
perumpamaan-perumpamaan. Bahasanya straightforward, langsung dan bombastis.
3..
Wilman: Kata ALHAMDULILLAH tidak dibarengi ALLADZI.
4..
Wilman: ARRAHMAANIRROHIM, sebuah kata berdiri sendiri, keterangan ti mana?
5..
Wilman: MALIKI berdiri sendiri, seharusnya ada WA atau FA sebagai kata sambung.
6..
Wilman: IYYAAKA NA’BUDI WA IYYAKA NASTAIN. Nah ini KA nya ke siapa? Kok ujug2
HANYA KEPADAMU, sementara dlm bhs ARBHIINA tdk ada dlm Qur’an menyebutkan seorang
hamba ke Sang KAWAZA pake KA, biasnya KUM, krn KUM lbh sopan dibanding KA.
7..
Wilman: IHDINA, sikap fi’il Amar yg tujuannya memang JUMLAH AMR (memerintah).
Secara esensi tdk ada kata Qur’an memerintahkan tuhan untuk anu dan anu.
8..
Wilman: Ini mah memang bahasa doa ya, Hehehehe.

28. Kejanggalan Mushaf Utsman........................................................................................36
1..
DZA bertanya perbedaan Wa Ana llaha (isim anna) dengan Wa llahu dan Walyakun (fiil
mudhori) dengan Waltakun (fiil amr).
2..
DZA juga bertanya tentang perbedaan ghoiro (mansub) dan ghoiri (jar).
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29. Jangan Demonstratif dengan Tidak Shalat dan Tidak Puasa........................................ 37
1..
Di anggota HI sendiri banyak yang mempertanyakan soal kenapa banyak yang nggak
shalat. Mereka masih terdoktrin oleh kaum pemula.
2..
Terlalu berat bahasan kita ini. Terlalu gegar bagi mereka yang sudah sangat
meyakini bahwa Al Qur’an itu dijaga oleh Allah SWT dalam artian tulisannya.
3..
Jangan terlalu demonstratif untuk tidak melakukan ritual shalat di hadapan anggota
lain yang belum siap. Apalagi untuk tidak puasa di depan mereka.
4..
jangan pula buat hal-hal yang mengundang fitnah, misalnya buat pernyataan shalat
saya sudah tanpa bacaan di depan mereka, bacaannya dirubah jadi anjana gaphida
hyangga...wahhh...itu mengundang fitnah besar.
5..
Bukan kita takut, tapi harus pakai strategi. Jangan buru-buru. Saya juga masih
melakukan ritual shalat, dan masih shalat berjamaah. Masih puasa juga.
6..
Jadi sampaikan secara perlahan, dengan diskusi dahulu, jangan sampai bikin gegar
nggak jelas, malah jadi pasea.

30. Analisa Kepalsuan Al-Fatihah........................................................................................38
1..
Agung: Redaksi suratnya lupa. Tapi curiga kalimatnya dipotong lalu dijadikan ayat
ke tujuh fatihah dan ditamabhkan kalimat Ghoiril maghduubi alaihim wa laad dhollin.
2..
Agung: Menimbulkan sentimen agama untuk membenci selain Islam.
3..
Jody: Bila benar begitu adanya, bisa langsung disimpulkan bahwa Surat Al Fatihah
ini surat abal-abal ala Bhallamin. Surat pembukaannya saja sdh membangun kebencian
4..
Agung: Saya menduga al fatihah itu comotan dari ayat lain yang dipotong-potong
lalu ditambahkan beberapa kalimat sehingga menjadi satu surat, termasuk basmalahnya.
Kan kalimat Bismillah itu ada juga disurat an naml yag kisah tentang ZHOLLMA
(Sulaiman) dengan Burung Hudhud dan Balqis.

31. Mushaf Utsman bin BHALLAMIN..................................................................................39
1..
Fachrul: Apakah bisa disimpulkan bahwa indikator ayat yang sudah diacak-acak
adalah: 1. Menggunakan bahasa yg umum. 2. Gabungan dari ayat-ayat pada suroh yang
lain, yang bisa mengecohkan si pembaca. 3. Lebih menjurus kepada memojokkan yang
lain?
2..
Wilman: Qur’an itu 40% benar dan 60% salah.
3..
Kunci pembuka Al-Qur’an yang sebenarnya ada di Ali dan Ibnu Mas’ud. Tapi, belum
sempat disebarkan ke umat karena kondisi setelah Rasulullah SAW wafat malah kacau
balau. Jadi, terlalu sibuk membereskan kekacauan tersebut.
4..
Bahkan ketika Ali menjadi khalifah juga tidak sempat untuk menularkan codec atau
tulc (kunci) Al-Qur’an karena Ali pun diserang terus. Waktu itu Bhallamin sengaja
memamerkan mayat Utsman yang asli agar terjadi fitnah dimana-mana, sedangkan dia
sudah menyaru lagi jadi Umayah, dan Umayah yang asli dia lenyapkan juga, tapi dengan
mayat yang tersimpan pula agar nanti kalau dia mau pindah lagi bisa dipamerkan,
untuk ke-shahih-an bahwa telah meninggal.
5..
Dari awal sudah terjadi cekcok di kalangan dalam, dan melibatkan pula istri-istri
HAMMADZ (Muhammad).
6..
Ali dan Ibnu Mas’ud tidak diam saja ketika kodifikasi terjadi, mereka mengamankan
catatan asli mushaf mereka ke luar arab secara diam diam. Mereka berdua pun
menjalankannya masing-masing, tanpa saling mengetahui. Ini menjamin kerahasiaannya.
7..
Mereka membuat lagi salinan catatan atau mushaf seperti aslinya. Ketika mushaf
yang asli dibakar oleh utsman, mereka berdua sebetulnya tenang-tenang saja di dalam
hati, tapi harus acting protes biar terlihat bahwa yang dibakar itu asli.
8..
Mereka tahu bahwa Utsman merubah Quran untuk menjaga kekuasaannya. Yang lain juga
tahu, tapi tidak berani karena sudah disenangkan oleh Utsman palsu ini.
9..
Di Al-Qur’an sekarang, codec itu tidak akan terbuka karena urutannya nggak bener
dan banyak ayat baru.
10..
Jadi, setelah Rasulullah SAW meninggalkan casingnya, dulu para sahabat selalu
teralihkan perhatian oleh konflik-konflik dan akhirnya terjadi perang saudara.
11..
Gara-gara Bhallamin ini atau Manusia Pembawa Bala.
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32. Kenapa Ali Tidak Memurnikan Qur’an?.........................................................................45
1..
Pertanyaan Faishal Hermawan: Ketika Ali jadi khalifah apakah tidak berniat untuk
mengembalikan kemurnian al Qur’an yg sudah diacak acak Bhallamin?
2..
Amir Santoso: Saidina Ali pasti pasti punya cara memurnikan Al’ Quran apalagi Ali
orang yg utama ketitipan umat oleh Muhammad.

33. Zat Tidak Dikenal dan Zat Allah....................................................................................60
1..
Zat Tak Dikenal itu sumber petunjuk dan arah. Termasuk arah gemblengan.
2..
Baik atau buruk Zat Tak Dikenal itu tidak menilai, karena semua ciptaan.

34. Syahadat Muhammad....................................................................................................61
1..
Kita tidak tahu persis umur Hammadz (Muhammad) berapa.
2..
Jatah waktunya hanya 25 tahun. Tapi, dalam waktu kurang dari itu sudah harus
meninggalkan casing (jasad) karena beliau mulai disembah oleh umatnya.
3..
Sebelum lepas casing, beliau berpesan untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain
Allah dan bersaksi bahwa Muhammad hanya utusan Allah. Jadi jangan dikultuskan.
4..
Redaksional kata-katanya adalah BERSAKSI. Jadi, kita harus berusaha meyakinkan
diri kita dengan mata kepala sendiri untuk mengetahui semua ajaran Rasulullah SAW
dan mencari Sang Zat Maha Kuasa tersebut.
5..
Kalau ikrar kita adalah BERSAKSI, berarti kita harus menelusuri sejarah dan
keadaan sebenarnya dari perjalanan Hammadz dan harus betul-betul mencari dan
merasakan Zat Tak Dikenal tersebut.
6..
Setiap orang yang sudah berani bersyahadat, berarti dia punya tanggung jawab untuk
berusaha menyaksikan dan merasakan semuanya, sehingga kesaksiannya benar-benar bisa
dipertanggungjawabkan. Bukan hanya sekedar percaya, tapi harus benar-benar melihat
sendiri dan merasakan sendiri, karena jadi saksi itu “Bukan katanya dan katanya”.
7..
Sudah menyaksikan belum bahwa Tuhan itu adalah Allah dan zatnya sendiri bagaimana?
Ngaku-ngaku jadi saksi...wanian pisan.

35. Ayo Sebarkan!...............................................................................................................65
1..
Ada kontroversi di internal HI. Sebagian murid HI bingung waktu kita membahas soal
mushaf. Bertanya-tanya apakah mau dibawa ke atheis?
2.Gunadi: Saya akan menyebarkan.

36. Merasakan Zat Tidak Dikenal........................................................................................67
1..
Melatih dan merasakan Zat Tidak Dikenal bisa meningkatkan WARKHA (Barokah).
2..
Ingin surga saja itu sudah pamrih sangat besar dan menjadi hambatan.
3..
Kehebatan unsur Warkha, meskipun baru niat memberikan kebaikan tanpa pamrih
(spontan), sudah meng-akselerasi sekitar 10% an mah. Apalagi kalau sudah actionnya.
4..
Action akan mengeluarkan tenaga dari sel tubuh dan mengakselerasi pancaran Warkha
ke seluruh jagad. Itu sebabnya orang suci bisa menembus dimensi AL’A dimana AlQur’an itu tersimpan.
5..
Warkha sudah disebutkan sejak zaman Rasulullah SAW dan bahkan jadi topik bahasan.
Tapi, istilahnya di Arab jadi sedikit berubah, mungkin karena daya tangkap yang
berbeda, lidah pendengar mengucapkannya dengan BARKAH dan Rasul tidak protes.
Bahkan, ketika diucapkan menjadi BARAKAH juga tidak protes.

37. Batalkan Puasa Siang Hari.............................................................................................68
1..
Syamsu RA memperoleh info dari grup HI Universitas Pasundan tentang 1 syawal. Di
sana memuat screenshot dengan info: jam (masih siang), DZA, info grup HI. Syamsu
memberi catatan ke teman HI lain agar informasinya saja yang dibagi ke lingkungan
terdekat dan memberi pemahaman tentang pertimbangan di balik keputusan tersebut,
hilal, dan lain lain.
2..
Sebetulnya semua mengakui kok kalau hari ini sudah terlihat hilal dari tadi pagi.
Cuma gengsi wungkul.
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3..
Gunadi: Informasi dari Jogya, Medan, Pontianak, Makasar, dan Lampung banyak
kelompok non HI yang membatalkan puasanya hari ini.

38. Ajaran Tauri/Tauhid Sebenarnya...................................................................................70
1..
Lemurian mah setiap hari juga Iedul Fitri. Selalu memaafkan dengan permakluman
tinggi.
2..
Ajaran Tauri atau Tauhid yang sebenarnya adalah bagaimana dengan keikhlasan tinggi
mampu memberikan manfaat dan keberkahan pada semua umat.
3..
Dulu Rasulullah SAW mengajarkan Warkha pada para Sahabat. Tapi, jadi terlafalkan
Barkah dan akhirnya jadi Barakah.

39. WISHNU..........................................................................................................................71
1..
Gunadi: Di dalam konsep WISHNU, pemakluman dapat kita capai saat kita mampu Sujud.
2..
Gunadi: WASKITA adalah pemahaman dan pengakuan bahwa kita adalah ciptaan sang Maha
Pencipta yang diciptakan untuk melakukan tugas tertentu dari sang Maha Pencipta.
Aplikasinya sangat sulit karena sdanya nafs-nafs di jasad kita yang selalu berusaha
mendominasi pusat pengendali di jasad kita.
3..
Gunadi: Shalat adalah sarana untuk menjadikan seluruh bagian jasad sampai
tingkatan molekular memahami dan mengakui bahwa kita adalah ciptaan sang Maha
Pencipta dan memiliki tugas dari Sang Maha Pencipta.

40. Awal Pembahasan Zat Tidak Dikenal.............................................................................72
1..
Dani Ramdhani: Tahun 2001-an Gunadi sudah mulai membahas konsep Zat Dasar yang
sekarang menjadi Zat Tidak Dikenal.
2..
Habibi: Saya diajarkan sejak di Duri, sekitar thn 2000-an.
3..
Jody: DZA dulu pernah membahas bahwa apabila kita mampu mengakses Zat Pembentuk
RUBH (beluam ada istilah ZTD) maka kita akan memiliki energi yg luar biasa kuat,
tiada habisnya, dan tanpa jeda.
4..
Unsur RUH hanya bisa dirasakan setelah kita bisa mengenal semua akselerasi sel di
dalam tubuh kita secara utuh, baru kita bisa merasakan dan mengenal apa itu yang
menjadi unsur Sang Maha Pencipta yang sudah disimpan di dalam diri kita. Unsur itu
tidak melekat di sel tubuh, tapi melekat di energi tubuh, karena unsur itu adalah
energi yang Maha Dahsyat. Sebuah energy yang sanggup menggerakan alam semesta
tanpa jeda. Unsur itulah yang akan membawa kita pada sumbernya yaitu Dzat A’LA yang
sekarang kita sebut dengan ALLAH SWT.
5..
Kitab itu jangan diartikan hanya dalam bentuk tulisan. Kitab adalah segala
sesuatu baik itu tulisan maupun gambaran, atau apapun yang berisikan ilmu dan bisa
dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dikatakan ahli kitab itu hanya
sekedar kitab injil yang sudah dirubah seperti sekarang, itu mah jadi hilang makna
dalemnya.
6..
Manusia juga bisa dikatakan Kitab apabila memiliki ilmu yang dibagikan secara
bebas dan membuat perubahan baik bagi masyarakat.

41. Batalkan Puasa Jam 9 Siang......................................................................................... 75
1..
Di Facebook sudah disebarkan agar besok buka jam 9.
2..
Pergantian ke 1 Syawal dapat dirasakan tubuh.
3..
Murid HI dibebaskan untuk batal puasa sendiri asal tidak demonstratif.
4..
Jam 9 siang sehari sebelum 1 Syawal, banyak kelompok non HI yang juga membatalkan
puasa.

42. Tafsir Surat Abasa (ABRASS)........................................................................................78
1..
Dedi Misbah mencoba bermain tafsir quran surat Abasa atau ABRASS.
2..
Dia bermuka masam dan berpaling (QS 80:1) -> Waspadai Virus ABRASS dan segala
sesuatu yang menyebabkan program jiwa berpaling dari TAURI
3..
Sesungguhnya datang kepadanya makhluk yang “buta akan kebenaran” (QS 80:2)->
Menceritakan ABRASS (Iblis) yang mendatangi HAMMADZ?
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4..
Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa) (QS 80:3) -> Dan
tahukah kamu barangkali dia ingin membersihkan diri dari ZARKH?

43. Dzikir dan Ritual Shalat.................................................................................................79
1..
Wilman: Sholat saja kalau menggunakan bacaan kan jadi fokus ke redaksinya, belum
lagi diterjemahkan ke bahasa ibu kita. Jadi bekerja 3x dan sulit fokus. Berbeda bila
langsung merasakan, maka sensasinya bakal beda.

44. Mencari Ridho Allah...................................................................................................... 80
1..
Jody: Ikhlas tanpa berharap surga dan juga tidak memikirkan kekuatan yang muncul
dari sana.
2..
Setiabudi: Tidak perlu berharap apa-apa kepada Alloh SWT. Tugas kita cuma
terkoneksi dengan frekwensi AL’A melalui Zat Tak Dikenal kemudian mengaplikasikannya
dalam bentuk sebagai Rahmatan lil Alamin.
3..
Setiabudi: Dari analisis ayat-ayat yang doa, mayoritas disampaikan dalam kalimat
perintah/menyuruh Alloh SWT. Apa jangan-jangan semuanya palsu ya?
4..
Akar kata Ridha itu bukan dari bahasa Arab, tapi dari RHADD atau bahasa Lemurian
berarti menyeluruh atau total atau sambungan menyeluruh. Ini sudah diajarkan
Rasulullah SAW. Karena disana melafalkannya susah, jadinya ridha atau lafal-lafal
lain.
5..
Gunadi: RHADD adalah kata atau istilah yg menunjukkan tingkat atau kekuatan
hubungan (connection) antara RUBH dan RABB yang sangat maksimal, gak ada distorsi
atau gak ada hambatan, pokokna super lancar lah. Kondisi atau keadaan RHADD ini
hanya akan tercapai atau muncul jika WARKHA yang kita miliki maksimal.

45. Open Dialog Idul Fitri.....................................................................................................83
1..
Surat Abassa salah diterjemahkan menjadi orang bermuka masam. Padahal, surat
Abassa itu sebenarnya brcerita tentang virus Abrass, yaitu penambah klad buatan
iblis.
2..
Tubuh Maryam mengandung sel hermaprodit dengan akselerasi selnya yang sebesar 30%.
Maryam jadi bahan eksperimen kaum atas untuk menciptakan keturunan super. Makanan
Maryam disuplai Pasukan Alien Ethephaka dengan kadar nutrisi tinggi disesuaikan
tubuhnya. Saat kehamilan, Maryam selalu dijaga dan dipelihara Ethephaka. Jika tidak,
Zervo akan masuk dan menjadikan Isa orang super jahat.
3..
Akselerasi Nabi Isa saat lahir 70%. Nabi Isa adalah bayi super sehingga mampu
bicara dan memberi petuah sejak bayi. Isa jarang sekali makan karena makanan yang
cocok hanya makanan super. Sebagai gantinya, Isa kerap menyerap energi alam utk
memenuhi nutrisinya shingga tidak heran tubuhnya kurus. Mukjizat Isa banyak sekali
dan belum semuanya ditulis di kitab manapun. Isa mampu mengkloning apapun untuk
kebutuhan umat waktu itu. Nabi Isa kemana2 jalan kaki krn kemampuannya tinggi. Bhkan
klo pke kuda sekalipun itu akan menghambat kecepatan geraknya. Ibaratnya, Isa itu
sperti Dewa yg lagi nyamar jadi manusia di Bumi utk nyebar kebaikan.
4..
Isa pernah mnghidupkan orang mati. Prinsip mnghidupkan orang mati > bagian
tubuh orang mati dikumpulkan, terlepas lengkap atau tidak. Alirkan energi tinggi
dg kapasitas TD minimal 70% dg sendirinya akan utuh kembali krn TD sprti itu dpt
menarik Zalzoli dari udara utk bahan membuat jasad yg rusak. Jika jasad sdh utuh
sprti sedia kala maka Arwah/arwata org itu yg ada di dimensi barzakh bisa ditarik
kembali ke jasad itu > orang itu hidup kembali.
5..
Bhallamin menyamar menjadi Utsman. Utsman asli terbunuh sebelum perjanjian
hudaibiyah. Utsman palsu mengubah Quran dengan mengacaukan tata letak ayat dan
mengubah tanda bacanya.
6..
Quran asli yg dijaga oleh Allah Swt berada di dimensi threll di Lauh Mahfudz.
Berisi teknologi & pengetahuan super dlm bntuk frekuensi suara DNA.
7..
Semakin ikhlas maka warkha makin banyak dan makin cepat koneksi ke lauh mahfudz.
8..
Surat Al hijr 28 dan Ar Rahman 14 membahas Zalzoli (shalshali), yaitu debu kosmik
yg ada di luar angkasa atau udara yang komposisinya super lengkap. Zalzoli juga
bahan Baku utk membuat manusia.
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9..
Makkah atau Mekkah berasal dari bahasa Lemurian > Makrha = matahari kecil =
asteroid yg jatuh di Tanah Arab yang mengakibatkan punahnya dinosaurus 65 juta tahun
yang lalu
10..
Kondisi masjidil haram berlantai dengan beton dan logam di mana-mana berpengaruh
pada hilangnya gelombang akselerasi dari hajar aswad. Idealnya seluruh masjidil
haram steril dari bangunan
11..
Bumi sudah beberapa kali banjir besar dan terdapat banyak sekali Nuh. Nuh adalah
julukan bagi pembuat bahtera yang akan menyelamatkan spesies di Bumi saat dilakukan
reset. Bahtera adalah kendaraan/perangkat yang bisa menampung berbagai sumber daya
dan data penting untuk misi penyelamatan dalam kondisi bahaya, tidak hanya banjir
yah. Bentuk dan rupanya bisa kondisional. DNA spesies saja yang diselamatkan karena
awet hingga ribuan tahun dan nanti tinggal dikloning.
12..
Tata kehidupan Lemuriani adalah tata kehidupan Islam yg paling tinggi. Teknologi
berkembang pesat, permakluman tinggi, kemakmuran & kesejahteraan melimpah. Gemah
ripah loh jinawi.
13..
Hakikat berhijab bagi perempuan adalah menutup seluruh perbuatan buruk yang
berpotensi dilakukan perempuan seperti ghibah, pamer baju modis dan mahal, mengambil
hak orang secara bathil, dll. Intinya, berhijab itu bukan ditutup berlebihan secara
fisik namun brpenampilan sopan sesuai kondisi lokal dan berperilaku positif.
14..
Jejep Jack Napier 2: 25. Saat periode Nabi Adam hingga Idris > periode paling
banyak diturunkan nabi dan rasul dan kondisinya canggih luar biasa
15..
Pihak yg suka mendiskreditkan Syiah adalah kaki tangan CIA atau minimal termakan
propaganda CIA.
16..
Nabi Muhammad tdk pernah sedih, menangis, khawatir, atau marah. Nabi Muhammad
memiliki ciri fisik mirip orang lemurian, berbeda dari orang Arab. Perhatikan saja
hadits yg menggambarkan sosok Nabi Muhammad. Akibatnya tidak boleh digambarkan
sosoknya. Ali bin Abi thalib juga mirip orang lemurian
17..
Kata Hawa atau Hawra, istri Adhama, berasal dari bahasa Lemurian Haur yang
berarti gemulai atau meliuk-liuk seperti pohon bambu (haur).
18..
Kecerdasan Ali jauh di atas Abu Bakar, Umar, dan Utsman asli karena dididik dan
dilatih langsung oleh Rasul. Kemampuan Ali jauh diatas bhallamin sehingga bisa
mendeteksi Utsman palsu. Namun Ali tidak punya bukti kuat bahwa dia adalah Bhallamin
yg menyamar.
19..
Saat pemerintahannya, Utsman palsu meminta Ibnu Mas’ud utk mnyerahkan mushaf
kompilasinya. Karena Ibnu Mas’ud sudah mengendus gelagat yg mncurigakan, mushaf
salinan yang sudah diedit diserahkan kepada Khalifah Utsman. Sedangkan mushaf
kompilasi Ibnu Mas’ud yg asli disembunyikan ke Eropa.
20..
Quran asli berisi teknologi Dan pengetahuan super, bukan hal-hal remeh tak
bermakna.
21..
Setiap bangsa di jagad raya, termasuk alien, memiliki nabi dan rasul dengan
rujukan Quran yg ada di dimensi Threll di Lauh Mahfudz.
22..
Sidratul Muntaha = pusat dimensi keseluruhan = pusat komando alam semesta.
23..
Surat Al-Adiyat menyebut-nyebut percikan api. Itu menunjukkan adanya unsur
ledakan. Surat itu membahas tentang pengendalian elemen alam.
24..
Untuk mengakses Quran asli, ruh harus suci, warkhanya banyak, dan ikhlas 100%.
Itu sebabnya, DZA melatih murid cara mendengarkan suara DNA kita dengan seksama dan
ikhlas tanpa beban.
25..Mukjizat bisa diajarkan dan dilatih.

46. Penjelasan Surga...........................................................................................................89
1..
Surga itu sebuah dimensi khusus bagi kaum yang nurut pada ALLAH SWT, semua dimensi
bisa dibuat disana.
2..
Surga itu ada tipe dan jenisnya untuk memudahkan pemahaman dan gambaran orangorang pada zaman Rasulullah SAW. Na’iim, Khulud, dsb, itu adalah tipe-tipe nya.
3..
Di surga, kita bisa membuat kehidupan seperti semasa kita diuji di dunia, bahkan
mau jalan jalan ke neraka pun bisa.
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47. Adakah Reinkarnasi?.....................................................................................................89
1..
Dedi Misbah: Menafsirkan QS Al-An’am:122.
2..
Dedi Misbah: Apakah semua yang sudah mati akan dihidupkan kembali?
3..
Dedi Misbah: Ataukah hanya pada orang tertentu, misalnya RESURAVTA pada Nabi Isa?
4..
Dedi Misbah: Ayat Qur’an yang original penuh dengan bahasa simbol, bisa jadi QS
Al-An’am:122 juga hanya “simbol”.
5..
Dedi Misbah: Orang yang sudah pindah ke Dimensi BARZKH, jika semasa hidupnya
melakukan sodakoh jariyah, menyebarkan ilmu yg bermanfaat, dan anak2nya sholeh
serta selalu mendo’akannya, maka akan mendapatkan cahaya di mana WARKHA-nya selalu
menyebar ke tengah-tengah orang yg masih hidup di Dimensi Dunia lalu kembali
padanya. Berbeda dengan orang yang didominasi ZARKH, ia disimbolkan berada dalam
kondisi gelap gulita.

48. MAZHIA (Rela)...............................................................................................................94
1..
Rela menurut bahasa Lemurian itu MAZHIA.
2..
Oleh Ballamin, istilah MAZHIA diselewengkan artinya jadi Messiah atau Al-Masih
yang tukang menolong, tukang memberi, suci, dan sebagainya.
3..
Atawa istilah lain jadi Masihan atau memberi di sunda ayeuna mah.

49. Reinkarnasi....................................................................................................................95
1..
Setiabudi: Penganut reinkarnasi berargumen bahwa mereka sering mendapatkan inputinput memori kehidupan orang lain di masa lampau sehingga muncul asumsi bahwa casing
(tubuh) sekarang ini adalah milik orang lain. Padahal input memori tersebut bisa
saja berasal dari scanning bawah sadar kita ke rekaman yang ada di THRELL.
2..
Dedi Misbah: Kalimat “dihidupkan kembali setelah mati” maksudnya dihidupkan
kembali di Dimensi BARZKH, bukan di Dimensi Dunia.

50. Syafaat Rasul saw.........................................................................................................96
1..
Dedi Misbah: Syafa’at baik = WARKHA dan Syafa’at buruk = ZARKH.
2..
Setiabudi: Jumlah WARKHA HAMMADZ tidak ada yang bisa menandingi. Tidak akan habis
walau dibagi-bagi ke ummat beliau.

51. Ritual Shalat Tanpa Bacaan...........................................................................................98
1..
Gunadi: Tujuan ritual sholat ini simple yaitu membangun connectivitas RUH atau
RUBH kita dengan RABB.
2..
Gunadi: Rubh atau Ruh ada di seluruh bagian tubuh kita. Agar bisa membangun
hubungan dengan Rabb maka kita harus mampu merasakan unsur Rubh yang ada di diri
kita terlebih dahulu.
3..
Gunadi: Tahap awal adalah merasakan dan mengenal seluruh partikel penyusun tubuh
kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, di luar dan bagian dalamnya secara total.
4..
Gunadi: Petunjuk DZA sangat jelas, yaitu kita mulai dengan melakukan shalat tanpa
bacaan.
5..
Gunadi: Pemahaman makna gerakan-gerakan shalat ini sudah DZA bagikan di buku
Arkhytirema Jilid 1 Halaman 59.
6..
Gunadi: Jadi, kita belajar memahami makna setiap gerakan shalat dengan melakukan
shalat seperti biasa, rutin, tanpa bacaan dan berusaha untuk secara maksimal
mendistribusikan apa yang kita pahami di pikiran kita ke seluruh partikel atau sel
di tubuh kita.
7..
Gunadi: Inti Ritual Shalat Tanpa Bacaan adalah untuk menjadikan kita sebagai
manusia yang menyadari dengan kesadaran penuh setiap saat, bahwa tidak ada Tuhan
selain Allah dan kita adalah ciptaan Allah yang ditugaskan untuk menjadi khalifah fil
ard.
8..Gunadi: Kesadaran yang tumbuh di Jiwa dan Jasad kita dengan melakukan RSTB, akan
menjadikan seluruh tindakan dan sikap kita dalam menjalani kehidupan sebagai manusia
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sesuai dengan kehendak Allah atau Rabb. Atau dengan kata lain kita akan menjadi
Khalifah Fil Ard yang sesungguhnya.
9..
Gunadi: Dengan melakukan RSTB sebenarnya secara langsung kita juga mempersiapkan
Jasad agar potensinya mampu kita keluarkan dan manfaatkan hingga maksimal.
10..
Gunadi: RSTB adalah sarana, cara, atau metoda yang kita gunakan untuk membangun
komunikasi antara kesadaran kita dengan Ruh terlebih dahulu. Tujuan akhirnya tentu
saja agar kesadaran kita mampu berkomunikasi dengan Rabb.
11..
Gunadi: Dengan melakukan RSTB secara rutin, kita berharap komunikasi dengan Rabb
menjadi lebih baik sehingga mampu menjadikan kita semua sebagai manusia yang selalu
bergerak dan bertindak selaras dengan tuntunan Allah.

52. Siapkan Murid Untuk Ritual Shalat Tanpa Bacaan....................................................... 108
1..
Gunadi: DZA menyiapkan murid-muridnya 20 tahun untuk siap menerima ajaran RSTB.
2..
Jika mampu merasakan dan menyatu dengan Zat Tidak Dikenal, kita bisa mengendalikan
alam. Misalnya, hujan atau tidak, gempa atau tidak.

Bagian 7
1.

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

2. Merasakan Kehadiran Ruh (RUBH).................................................................................. 3
1..
DZA melatih merasakan hawa panas dalam latihan Tenaga Dalam bermanfaat untuk
merasakan kehadiran RUBH (ruh) dalam diri.

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

4. Diskusi dengan Syiah....................................................................................................... 5
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.

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

6. Nur Muhammad.............................................................................................................13
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
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kaumnya, mereka langsung menolak dengan keras. Ketika kebenaran datang dari orang
selain Arab, mereka juga menolak dengan keras.

7. Imam Mahdi....................................................................................................................15
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.

8. Banyak Hadits Dihilangkan, Hadits Nabi Adam Masih Hidup..........................................17
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.
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.

9. Pluralisme, Tidak Ada Shalawat, Atheist, Hadits Palsu, Ritual Sholat..........................21
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.
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10..
Hanya Rabb yang mengetahui manusia yang tersesat dari jalan-Nya dan siapa pula
yang mendapat petunjuk-Nya. 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.

10. Akmal #IndonesiaTanpaJIL dan PKS..............................................................................28
1.Akmal anggota HI di Bogor.
2..
Setiabudi: Akmal tidak jadi apa-apa di PKS, hanya dimanfaatkan untuk mengambil
suara dari gerakan #IndonesiaTanpaJIL.
3..
PKS akan ditinggalkan dan rakyat beralih Dicky dan muridnya.

11. Berita Kepalsuan Qur’an................................................................................................30
1..
Setiabudi: Kalau di Kristen ada Vatican, di Islam ada Arab Saudi.
2..
Dua-duanya sudah diobrak-abrik sama BHALLAMIN secara terstruktur dan nilai

12. Kurban, Apakah Muawiyah Agen Bhallamin?.................................................................31
1..
Jon: Apakah Mu’awiyah agen BHALLAMIN (Mr B) ataukah BHALLAMIN sendiri?.
2..
Wilman: Kalau mau jujur, kurban sekarang sudah melenceng dari historis kenabian.

13. Energi.............................................................................................................................32
1..
Amir Santoso: Kalau alat penemuan Dicky, Bahan Bakar Air dan Generator Tanpa Bahan
Bakar dikeluarkan apakah kita sudah siap diserang mafia migas?

14. Mempertanyakan Syahadat..........................................................................................34
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?

15. Takziyah Berbahasa Lemurian.......................................................................................39
1..
Versi Arab: Innalillahi wa inna ilaihi roji’un = Versi Lemurian: NARATINA KAWAZA
GALLUR NA KAWAZA.

16. Wilman dan Agung Menafsirkan Ayat Qur’an...............................................................40
1..
Diskusi Wilman dan Agung membahas ayat quran.
2..
Dedi Misbah mengira ayat itu menggunakan tata bahasa AL’A.

17. Bacaan dalam Ritual Shalat..........................................................................................43
1..Definisi Do’a sebenarnya adalah usaha.
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.

18. Efek Ritual Sholat Tanpa Bacaan...................................................................................48
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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.

19. Kepalsuan dan Kontradiksi Qur’an.................................................................................53
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 bunuh-bunuhan.
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.
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).

20. Banyaknya Korban Sebagai Peringatan Bagi Arab Saudi..............................................58
1..
Arab Saudi sedang diberi peringatan dengan banyaknya korban.
2..
Dedi Misbah: Peringatan (warning) skala kecil sudah terjadi di area MAKRHA.
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.

21. Waktu Haji Bisa Bebas?.................................................................................................59
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.

22. Syahadat........................................................................................................................60
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.

23. Ayat Quran Buatan Utsman..........................................................................................62
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.

24. Ritual Sholat Tanpa Bacaan (RSTB)...............................................................................63
1..
Rasulullah itu di gua hira’ melakukan Ritual Sholat Tanpa Bacaan. Beliau
menjalankan RSTB dibarengi gerakan WISHNU dan membutuhkan waktu 40 tahun.
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25. Cara Iman Kepada Allah................................................................................................63
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.

26. Mekkah (MAKHRA)........................................................................................................63
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.

27. Nama Sang Maha Pencipta............................................................................................68
1..
Uu Abd ukur: Karena Nabi Muhammad merasakan Zat Tidak Dikenal di bawah bimbingan
ARKHITIREMA pasti beliau menyebut nama Tuhan dengan Bahasa Lemurian.

28. Alien Menjaga Siti Maryam............................................................................................ 74
1..Alien menurunkan makanan-makanan yg mendukung ke kamar siti maryam agar si janin
yg sedang dikandung dapat asupan luar biasa....

29. Khried (Khidir) dan Nabi Adam...................................................................................... 75
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.

30. Ritual Sholat Tanpa Bacaan...........................................................................................82
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.

Bagian 8
1.

Al-Zaitun dan NII............................................................................................................26
1..
Al zaitun bukan NII. Mereka hanya komunitas mndiri semacam HI.
2..
Mereka mengundang DZA sebagai nara sumber dalam peringatan 1 Muharram 1437 H.

2. Kisah Futuristik Anak Nabi Adam..................................................................................26
1..
Planet Mars dibuat HAB’L (Habil) waktu berseteru dengan QAB’L (Qabil).
2..
QAB’L menghancurkan planet Mars. Perseteruan itu berlangsung puluhan ribu tahun.
3..
HAB’L tidak mati, hanya lepas casing saja.
4..
Turunan HAB’L rata-rata berperilaku baik, di antaranya LEMURIAN dan URL’NA.
Turunan QAB’L tidak semuanya buruk. Ada yang baik juga.

3. Lanjutan Kisah Harut Marut..........................................................................................26
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1..
Mahluk cahaya itu berwujud Lemurian yang berakselerasi bisa sampai 70%-an,
sehingga bisa disebut lemurian yang bersifat malaikat dan memiliki kekuatan luar
biasa.

4. DZA Bertemu Nabi Adam.............................................................................................. 27
1..
DZA pernah bertemu ADHAMA tapi tidak bisa bersentuhan secara fisik.

5. Mengkritik Masjid dan Kisah Rakaat Shalat................................................................... 27
1..
Banyak mesjid megah dan besar tapi sepi dari jiwa.
2..
Selama mesjid dipakai buat ceramah saja dan hapalan terus penuh janji-janji kosong
soal surga, otomatis nggak akan bisa ada jiwa disana.
3..
Jody: DZA belum melihat secara langsung kejadian perintah sholat dalam Isra
Mi’raj, namun DZA menjelaskan wacana tawar menawar perintah sholat itu berawal
dari perintah MENDIRIKAN SHOLAT secara SPIRITUAL sehari 24 jam menjadi perintah
MENDIRIKAN SHOLAT secara RITUAL 5X dalam sehari.

6. Metode Efektif Mengkaji Al-Qur’an...............................................................................28
1..
Yang jelas, metode paling efektif mengkaji al-Qur’an itu gerak dulu. Satu satu
dijawantahkan dulu dalam gerak, hidup, praktek.

7. Generator Tanpa Bahan Bakar.......................................................................................29
1..
GTBB siap diproduksi dengan biaya 6-7 juta. Bentuknya dikamuflase dengan penambahan
akumulator dan solar cell.

8. Definisi Agama, Islam, dan Tuhan.................................................................................30
1..
Definisi Tuhan adalah Sesuatu yg disembah, ditakuti, yang prioritaskan, dan sesuatu
yang bisa membuat kita melakukan apapun bahkan yang sangat kita benci
2..
Kalau begitu apapun bisa jadi Tuhan selama kita memperlakukannya seperti itu.
Tuhan itu definitif.
3..
Apakah Agama itu buatan Tuhan? Bukan. Kita yang membuat Agama mah.
4..
Manusia yang memodifikasi aturan biar semua sesuai kehendak manusia. Makanya doa
juga nyuruh-nyuruh Allah

9. Quran Asli.......................................................................................................................31
1..
Uu Abd Sukur: Al Quran asli buatan Allah sendiri tersimpan di dimensi tertentu.
Bahkan, katanya buatan Allah yang beredar 40%. Cuma kita belum tau mana isinya yang
asli.
2..
Setiabudi: Yang dipalsukan itu mushaf al-Qur’an. Kalau mushaf kan cuma catatancatatan dari ayat-ayat yang disampaikan HAMMADZ (Muhammad).

10. Kisah Sayembara Anak Adam.......................................................................................32
1..
Diadakan sayembara antara HAB’L (Habil) dan QAB’L (Qabil) untuk membuat planet
berikut isinya. Satu planet berkembang dengan sempurna karena dibangun dengan
ikhlas. Satu lagi di bawah target karena dibangun dengan penuh nafsu. Yang diterima
oleh Alloh SWT itu planet yang tumbuh dengan sempurna.
2..
QAB’L dihukum ADHAMA karena membunuh HAB’L, tapi dia tidak insyaf. Malah membuat
Bangsa ZERVO yang menebar kerusakan dimana-mana.
3..
Untuk mengantisipasi Bangsa ZERVO, keturunan HAB’L mendirikan ETHEPHAKA.

11. Bahas Ridwan Kamil dan Syiah......................................................................................33
1..
Wilman: Ridwan Kamil difitnah sebagai anti Syiah.
2..
Ridwan Kamil jangan sampai diperalat untuk kepentingan kelompok pengadu domba.
3.Awas! Oded ingin jadi walikota

12. Agama Sebenarnya Tidak Ada...................................................................................... 37
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1..
Dedi Misbah: Agama itu sebenarnya tidak ada, yang ada adalah aturan hidup.

13. Ajaran Nabi, TAURI (Tauhid), WISHNU...........................................................................39
1..
Wilman: Semua nabi mengajarkan Zat Tidak Dikenal dengan versi saat itu. Konsepnya
sama, TAURI/TAUHID, diajarkan tatacara persis sama seperti DZA. Kemudian ajaran itu
dimanipulasi.
2..
Dedi Misbah: WISHNU terdiri dari 6 ajaran sesuai kepanjangan masing-masing huruf.
3..
Dedi Misbah: Dari pecahan makna WASKITA saja, jika kita sudah paham “diri” ini,
akan paham siapa “tuhan” semesta alam.
4..
Dedi Misbah: WISHNU diajarkan ADHAMA lalu dienjawantahkan lagi oleh Rasulullah
SAW.

14. Azab dan Neraka, Menembus Ghaib, Rasul Dakwah Teknologi, Ayat Hoax, .................43
1..
Azab dan neraka adalah konsekuensi perbuatan buruk yang dilakukan manusia.
2..
Seluruh manusia mampu menembus hal ghaib.
3..
Rasulullah mengajarkan teknologi sesuaikan dengan zamannya, misal teknologi
bercocok tanam. Rasul tidak mengajarkan teknologi listrik semacam batere thorium.
4..
Manusia mampu merasakan, melihat, mendengar, dan berkomunikasi dengan Dzat Allah
Swt.
5..
Luqman mampu mendeteksi Dzat Allah Swt dan mengenalkannya kepada anak-anaknya.
6..
Suku Kurdi memegang Mushaf Ibnu Mas’ud sehingga sering diserang karena
dikhawatirkan menyebarluaskannya kepada masyarakat luas.
7..
“Taatlah kepada Allah dan Rasulnya..” adalah ayat hoax di Mushaf Utsmani,
seharusnya hanya taat kepada Allah saja. Ayat yang sebenarnya ada di Mushaf Ibnu
Mas’ud.
8..
Ritual sholat yang dikenal sekarang adalah karangan. Kapan dibuatnya tidak jelas
karena terus berubah sepanjang zaman.

15. Ayat Palsu, Fidyah Itu Hoax, Shalat Asli, Puasa Asli, Qurban Asli................................44
1..
Surat An-Nisa tentang kebolehan beristri empat adalah ayat palsu. Di mushaf Ibnu
Mas’ud ayat itu tidak ada.
2..Surat Al Ahzab aslinya ada 213 ayat.
3..
Ritual asli shalat HAMMADZ (Muhammad) seperti WISHNU, lebih banyak action daripada
ritual dan tidak ada waktu khusus, terserah kapan enaknya saja.
4..
Ritual puasa seharusnya seumur hidup, hakikatnya adalah pengendalian diri dari
NAFS (nafsu).
5..
Qurban itu mengorbankan apa yang kita punya untuk kemaslahatan umat, baik pikiran,
tenaga, waktu, ataupun harta. Rasul menyuruh mengeluarkan 2,5% kemampuan (bukan cuma
harta) karena orang bumi kemampuan akselerasi selnya 2,5%.
6.Fidyah adalah hoax (palsu).
7.Aqiqah itu budaya Arab.

16. Ayat Palsu......................................................................................................................45
1.Wilman: QS 2:185 mungkin palsu.
2..
Wilman: Ajaran Alloh dari dulu sudah ada di THRELL.
3..
Wilman: Apakah mesti ada Jibril sebagai perantara?
4..
Wilman: Sejak jaman ADHAMA (Adam), ajaran Alah sepertinya sudah ada di THRELL.
IBRAHIM mengambil 10 perintah tuhan dari THRELL. MAZERNAK (Musa) mengambil satu-satu
sesuai kondisi jadilah Zabur. ISA juga mengambil dan jadilah injil. Datang HAMMADZ
(Muhammad), jadilah Qur’an.

17. Puasa Ramadhan...........................................................................................................46
1..
Manusia jadi tidak bisa mendeteksi arkhydaar (Lailatul Qadr) karena puasanya cuma
satu bulan. Itu pun sebetulnya bukan puasa, hanya menahan, bukan mengendalikan.
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2.Puasa berlaku selama hidup.
3..
Kalau tahu puasanya orang-orang terdahulu, pasti bakalan tahu bahwa ayat tentang
puasa hanya satu bulan pasti bertentangan dengan puasanya orang-orang terdahulu.
4..
Dedi Misbah: Yang hampir mendekati ritual yang diuraikan DZA adalah riwayat puasa
Nabi Daud.

18. Ayat Sisipan....................................................................................................................51
1..
Habibi: Apakah mungkin At-Taubah: 111 adalah sisipan atau palsu?

19. Merasakan Dzat Allah, Tidak Ada Sholat 5 Waktu, Quran Palsu, Mukjizat, Shalawat
Palsu..............................................................................................................................52
1..
Tanda orang dekat dengan Allah itu bukan pasrah tetapi mampu merasakan Dzat Allah
dengan keseluruhan indera dan kemampuan manusia.
2..
Mendirikan sholat = memaksimalkan kemampuan manusia sehingga mampu mengubah
kondisi lingkungan menjadi baik.
3..
Ritual Sholat Dhuha dan Sholat Lima Waktu itu tidak ada dan tidak pernah
dicontohkan Rasulullah.
4..
Rasulullah tidak pernah melakukan tawar-menawar jumlah rakaat ritual sholat.
5..
Quran yang benar-benar dijaga oleh Allah Swt berada di dimensi Lauh Mahfuzh.
Utsman bin Affan asli tidak pernah mencatat Al Quran yang disampaikan oleh
Rasulullah karena sudah terbunuh saat perjanjian Hudaibiyah.
6..
Saat Utsman bin Bhallamin alias Utsman Palsu berkuasa, seluruh mushaf dikumpulkan
dan dibakar lalu diubah sesuai selera Utsman Palsu untuk kepentingan Kerajaan Arab.
Meski dimusnahkan, Mushaf Ibnu Mas’ud yang mencerminkan Quran Asli masih bisa
diselamatkan hingga saat ini dan DZA menyimpan Mushaf Ibnu Mas’ud.
7..
Yang sering dibaca saat ini adalah Mushaf Utsman bin Bhallamin yang sudah diubah
sesuai selera dan kepentingan Kerajaan Arab, bukan Al Quran Asli.
8..
Lalai dalam sholat itu adalah tidak mampu memahami Perintah Allah dan segala hal
di jagad raya.
9..
Mukjizat bukan monopoli para Nabi dan Rasul. Mukjizat boleh dipelajari dan
dipraktekkan oleh seluruh manusia.
10..
Wali Songo bertujuan memuluskan jalan hegemoni kerajaan dengan doktrin-doktrin
keagamaan. Wali yang memajukan umat adalah Syeikh Siti Jenar.
11..
Rasulullah tidak pernah melakukan shalawat ataupun mengajarkan shalawat kepada
umatnya.
12..
Kaum agamawan membodohi umat dengan doktrin-doktrin dan pelarangan menggunakan
akal dalam memahami Perintah Sang Pencipta.
13..
Kita harus mengamalkan Quran bukan menghapalkan Quran.
14..
Kafir adalah orang-orang yang tidak memahami substansi Perintah Allah Swt.
15..
Haji adalah ritual kaum penyembah berhala/pagan.
16..
Kiblat bisa kemanapun sesuai perintah Allah. Ayat tentang kiblat kepada Ka’bah di
Mekkah adalah ayat palsu buatan Utsman bin Bhallamin.

20. Takziyah Bahasa Lemurian............................................................................................60
1..
NARATINA KAWAZA GALLUR NA KAWAZA, MUGINA ARWATHA SALAYA WARKHA. AMANNA.

21. Dimensi Jin, Kisah Canggih Anak Nabi Adam, Surat al-Fiil............................................62
1..
Dimensi Transisi, dimensi jin, atau dimensi yang lainnya masih berada di ruang
tempat hidup kita hanya berbeda kriteria alamnya. Untuk mengaksesnya diperlukan
kemampuan tinggi.
2..
Cerita tentang asal-usul dan perseteruan anak Nabi Adam, HAB’L dan QAB’L, sangat
canggih.
3..
HAB’L saat diserang oleh QAB’L di ruang angkasa sebenarnya tidak mati namun
bertransformasi menjadi Makhluk URL’NA. Cikal bakal atau leluhur asal bangsa URL’NA
adalah HAB’L.
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4..
Cerita Surat Al Fil tidak hanya bercerita saat HAMMADZ lahir namun kejadian
seperti itu pernah terjadi beberapa kali di tempat dan waktu yang berbeda.
5..
Musa as atau MAZERNAK bertemu dengan KHIDIR/KHRIED sekitar 80 ribu tahun SM
(penulis tidak yakin 100%).
6..
KHIDIR mampu melihat segala peristiwa hingga ke dimensi THRELL. Cerita Nabi Khidir
dan Musa di Mushaf Utsmani dipotong dan tidak lengkap. Cerita lengkapnya ada di
Mushaf Ibnu Mas’ud.
7..
Hadits bahwa sebagian besar penghuni neraka adalah perempuan itu hoax/tipuan.
8..
Dosa dan pahala sebuah perbuatan diukur dari dampak positif atau negatifnya.

22. Kloning Nabi Adam, Dewan Pembina Utusan Galaxy (Rasul dan Nabi), Kisah Abrahah,
Nabi Khidir, Deteksi Mushaf Palsu.................................................................................70
1..
Pembentukan seorang utusan galaxy adalah urusan Alloh langsung.
2..
GRAZDEMAAR adalah dewan yg mematangkan dan membina utusan galaxy atau Rasul dan
Nabi.
3..
Burung Hong/Phoenix dipanggil utk menyeimbangkan musuh yang memakai pasukan gajah
dengan tambahan elektro nano tech seperti baju zirah Abrahah (ABRASS).
4..
Zervo membuat pasukan robotic gajah untuk menghancurkan ka’bah dan mencegah
lahirnya HAMADZ (Muhammad).
5..
Setiap manusia bisa mendeteksi ayat palsu di mushaf Utsman kw 3 dengan
mengembalikan ke hati nurani terdalam. Misalnya, adakah wanita yg mau dimadu dgn
ikhlas oleh suaminya?
6..
ADHAMA (Nabi Adam) belum membuat kloning di atas 40%. Selalu hancur sehingga perlu
bakteri pembentuk KLAD sebagai stabilisator. ADHAMA mengkloning HAWRA (Siti Hawa)
dengan bakteri KLAD hingga 60% supaya stabil wadagnya.
7..
Khidir bermutasi selnya karena kecelakaan dibawah perlindungan ARKHYTIRÉMA. Khidir
lalu dibawa ke ADHAMA (Nabi Adam) untuk dirapihkan selnya lalu ADHAMA menyerahkan
Khidir ke GRAZDEMAAR.
8..
ADHAMA tidak sanggup membuat kloning dengan power 100% seperti dirinya karena
dirinya bukan RABB.
9..
Dalam perseteruan anak Adam, HAB’L memanfaatkan enerqi QAB’L untuk memutasikan sel
tubuh sehingga menjadi URL’NA, yaitu tanpa casing (jasad) dengan akselerasi sel 97%.
10..
Kawin siri sah meski tanpa wali orangtua kandung si perempuan.

Bagian 9
1.

Tragedi Mina 2015............................................................................................................1
1..
Jama’ah yang hilang sekitar 4 ribu, mayoritas dari Iran.
2..
Tragedi ini diinstruksikan oleh Pangeran Saudi, dilaksanakan pasukan Saudi bekerja
sama dengan intel Israel, dll.
3..
Jamaah disemprot dengan cairan kimia yang melepuhkan kulit sehingga panik.
4..
Tujuannya membinasakan para jamaah peneliti nuklir dari Iran.
5..Saudi bukan Islam, leluhurnya Yahudi.
6..
Mitos bahwa orang non muslim tidak bisa masuk ke tanah haram, khususnya kota
Mekah, adalah bohong.

2. Kisah Penyembelihan Nabi Sulaiman, Gelar Hammadz...................................................1
1..
Phoenix bisa bicara seperti burung beo, intelegensinya tinggi. Phoenix akan
didewakan jika ada.
2..
Apa mungkin KAWAZA (Maha Kuasa) sadis menyuruh memotong anak? Apa karena nabi yang
memperoleh perintah potong anak lalu dianggap sah? Apa bedanya dengan kasus potong
anak oleh yang dapat bisikan dari Tuhan?
3..
Pasrah itu adalah jiwa menyerahkan segala sesuatu kepada kawaza tapi raga action.
4..
Tawakal itu action dengan menyerahkan hasil akhir kepada KAWAZA.
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5..
HAMMADZ adalah gelar untuk semua orang yang membawa kedamaian, perubahan,
penengah, dll.
6..
Ada satu HAMMADZ spesifik, yaitu KHATAN yang artinya terpisah. Fisiknya saat lahir
tidak mirip dengan ibunya, sehingga ibunya tidak mau menyusui lalu diserahkan ke
orang-orang sebagai ibu susunya.
7..
Anak2nya KHATAN ga ada yg dapat keturunan GENnya, jadi wayahna para habib..
Heuheuheu..
8..
Para HAMMADZ sering mendapat fitnah dari kaumnya sendiri.. Misalnya kita lah,
catatan2 yang Keluarnya 200 tahun, 1x lagi ya.. 200 tahun hun hun stlah Rasulullah
wafat, tanpa ba bi bu langsung vonis klu itu sah.. (Disuruh mikir lagi) heuheu
9..
Baliaga adalah masyarakat aseli bali yang mengikuti wishnu sebelum para pendatang
bawa hindu.

3. Perhiasan Emas............................................................................................................... 5
1..
Zaman dahulu memakai perhiasan emas berarti yang Balghika atau bodoh.
2..
Emas adalah bahan dasar pembuatan hardware teknologi pada zaman puncak teknologi
di Ardh Grumma (Planet Bumi).

4. Dewan Galaksi Pembina Rasul dan Nabi, Khidir, Anak Adam, Para Hammadz..............12
1..
Pembentukan utusan galaxy (nabi dan rasul) adalah urusan Alloh langsung.
2..
GRAZDEMAAR adalah dewan yg mematangkan dan membina utusan galaxy atau Rasul dan
Nabi.
3..
Kadang utusan terpaksa dibuat dengan merekayasa genetika. Misalnya kasus KHRIED
atau Khidir yang kecelakaan dibawah perlindungan ARKHYTIRÉMA.
4..
KHRIED bermutasi selnya lalu dibawa ke ADHAMA (Nabi Adam) untuk dirapihkan selnya
kemudian diserahkan ke GRAZDEMAAR.
5..
Burung Phoenix dipanggil utk menyeimbangkan musuh yang memakai pasukan gajah
dengan tambahan elektro nano tech seperti baju zirah Abrahah (ABRASS).
6..
Zervo membuat pasukan gajah untuk menghancurkan kabah dan mencegah HAMADZ lahir.
7..
Setiap manusia bisa mendeteksi ayat palsu di mushaf Utsman kw 3 melalui analisa
hati nuraninya. Misal adakah wanita yang mau dimadu dgn ikhlas oleh suaminya?
8..
ADHAMA belum sanggup membuat kloning yang powernya 100% karena bukan RABB.
9..
Alam bisa membantu proses akselerasi sel mitochondria selama tubuhnya memenuhi
syarat, contohnya ARKHYTIRÉMA dan ketika anak Adam, HAB’L, dibunuh QAB’L.
10..
HAB’L memanfaatkan enerqi QAB’L untuk memutasikan sel tubuh sehingga menjadi
URL’NA, yang berarti tanpa casing
11..
Kawin siri itu sah meski tanpa wali orgtua kandung si perempuan karena nikah itu
hubungan manusia dengan Sang Pencipta.
12..
Anak-anak KHATAN (HAMMADZ spesial), yaitu para habib, tidak memperoleh gennya.
13..
Para HAMMADZ sering mendapat fitnah dari kaumnya sendiri. Misalnya kita. Catatan
yang keluar 200 tahun setelah Rasulullah wafat langsung divonis klu itu sah.

5. Salam Lemurian, SAMPRAZAAN RHAMPIAZA..............................................................20
1..
SAMPRAZAAN berarti selamat sejahtera semoga keselamatan dan keberkahan dilimpahkan
kepada anda. Dalam bahasa sunda masa kini sampurasun.
2..
SAMPRAZAAN berarti selamat sejahtera semoga keselamatan dan keberkahan dilimpahkan
Kepada anda. Dalam bahasa sunda masa kini sampurasun.
3..
Keduanya adalah do’a yang disampaikan sesama manusia, untuk semua umat manusia, di
dimensi mana pun dia berada.

6. Manipulasi QS. Ar-Raad: 11.............................................................................................21
1..
Isi ayat bertentangan dan menghina dengan menuduh Allah membuat keburukan.

7. Quran Palsu, Rekaman Video Kehidupan Rasul saw, Syahadat Palsu..........................22
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1..
Qs Al-Ahzab saat ini 73 ayat, padahal aslinya 213 ayat. Surat ini di-discount
(istilah DZA) oleh Utsman bin Bhalamin. Ada hadits kesaksian Aisyah riwayat Imam
Bukhari, tapi hadits ini dihilangkan.
2..Qs Al Baqarah aslinya hanya 115 ayat.
3..
Banyak ayat dan surat yg dihilangkan oleh Utsman bin Bhalamin. Misalnya, ayatayat perdamaian diganti dengan ayat-ayat perang.
4..
Di Al-Qur’an asli tidak ada ayat-ayat perang. Yang ada ayat-ayat perdamaian.
5..
Sekitar 60% mushaf sekarang berisi ayat-ayat karangan dan yang asli 40%.
6..
Tidak ada Surat Al Fatihah. Ia hanya ringkasan isi al Quran.
7..
Al Quran asli berada di lauh mahfudz dan terpelihara seperti disebutkan dalam Qs
Al-Waqiah ayat 78-79. Kitab yang disimpan, diselamatkan, yang dipelihara di suatu
tempat yang hanya bisa disentuh oleh orang-orang yang disucikan.
8..
Yang dimaksud orang yang disucikan adalah yang benar-benar mengenal Zat Tidak
Dikenal (ZTD)dan bisa manunggaling kawulo gusti (MKG).
9..
Islam itu bukan sebuah nama tapi sebuah deskripsi, yaitu full total ketaatan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Siapa saja yg memenuhi kriteria itu, maka disebut seorang
muslim. Bisa muslim yahudi, muslim nashrani, muslim budha, muslim hindu atau muslim
muslim.
10..
Kristen jauh sebelum Islam sudah mengenal Allah. Jauh sebelum Muhammad, bahkan
jauh sebelum itu.
11..Yg memperkenalkan Asyhadu an laa ilaaha illa allah adalah Bangsa Pagan, bukan
nabi atau rasulullah.
12..
Nama Allah (dibaca Alah) adalah dewa bulan.
13..
Surga dan neraka sudah dikenal sejak zaman kaum Pagan ini. Kita tidak akan masuk
surga kalau kita tidak membuat surga. Surga itu kita yang buat.
14..Pepatah terkenal Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu sebenarnya adalah ayat,
bagian dari Qs Al-Ahzab.
15..
Al Bukhari, perawi hadits terkenal, itu jago ngimpleng.
16..
Ada hadits yg mengatakan bahwa Adam tidak mati dan menjadi penjelajah angkasa.
Hadits ini dihilangkan.
17..
Inti ajaran Islam adalah merasakan zat Sang Maha Pencipta.
18..
Tidak ada yang bisa mengasuh Rasulullah, meskipun ibunya sekalipun.
Arkhytiremalah yg mengasuh beliau. Namun Akhytirema selalu berkamuflase, tidak
kelihatan, makanya Rasulullah sering berbicara sendiri, sehingga dianggap orang
sinting.
19..
Seluruh kehidupan rasulullah direkam oleh ETHEPAKA dan ada videonya. Tapi tidak
boleh di-share, karena akan mengganggu keseimbangan alam.

8. Ayat-ayat Palsu.............................................................................................................25
1..
Mushaf Utsman mengajarkan perang. Ayat-ayat damai banyak yang dihilangkan dan
dibuat ayat-ayat perang.
2..
Nanti satu persatu akan kita munculkan yang aslinya, pasti akan menggemparkan.
Makanya, logika dulu yang harus kita utamakan. Biar semua bisa paham.
3..
Al-Anfal: 12 di Mushaf Utsman adalah ayat sadis tambahan dari Bhallamin.
4..
ichal: Al-Baqarah: 120 sepertinya ayat yang mengadu domba.
5..
Dani Ramdhani: Dari ayat - ayat ini saja terasa Qur’an mengerikan. Kontradiksi
dengan ajaran Islam itu sendiri.
6..
Dani Ramdhani: Apakah dulu sebagian besar para sahabat tidak sadar? Konspirasinya
sangat mulus.
7..
Setiabudi dan Wilman: Perubahan Quran terus dilakukan dari generasi ke generasi.
8..
DZA masih memilih-milih ayat yang ditambah Bhallamin dan ayat yang asli. Tapi,
ayat damai sepertinya sudah tidak ada. Mungkin masih ada di Taurat, Zabur, atau
Injil Asli.
9..
Kang Gun: Di Budha dan Hindu masih ada ayat tentang perdamaian.
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10..
Ayat-ayat kasih sayang dan ayat perdamaian oleh Bhallamin dihilangkan dari AlQuran.
11..
Inilah sebabnya penganut Islam di Indonesia semakin menurun. Terlalu banyak yang
kritis.

9. Ritual Jum’atan..............................................................................................................29
1..
Dedi Misbah: Saat ritual jum’atan, adalah momen untuk menerapi massal dengan
mengaktivasi Software Pengusap Roh dilanjutkan Software Pengobatan Massal bagi
jama’ah di masjid tersebut.
2..
Dedi Misbah: Jika sempat aktifkan beberapa software setiap hari, minimal Software
Pengusap Roh, Software Anti Chemtrail, Software Anti Gempa, dan Software Pengobatan
Massal.

10. Mempertanyakan Terjemah QS 16:36...........................................................................40
1..
Kenapa kata seorang rasul dihapuskan jadi hanya rasul saja? “Dan sesungguhnya Kami
telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat.” Padahal seharusnya “Dan sesungguhnya Kami
telah mengutus SEORANG rasul pada tiap-tiap umat.”
2..
Tiap umat itu ada seorang rasul yang diutus pada bangsanya. Bangsa Leemurian ada
rasulnya, bangsa viking ada rasulnya, di suku-suku terasing juga ada rasulnya.
Itu sengaja dihapus agar dianggap bahwa hanya satu orang saja yang diutus untuk
seluruh dunia. Memang Rasulullah SAW punya kemampuan jelajah Galaxy untuk menyamakan
persepsi ke seluruh alam.

11. Sejarah Peradaban Bumi...............................................................................................43
1..
ADHAMA (Adam) dan HAWRA (Hawa) diturunkan ke ARDH GRUMMA (Planet BUmi) yang
berusia 3.058.766.251 tahun di suatu tempat yang nanti dinamakan LEMURIAN.
2..
ADHAMA dan keturunannya berkembang dan membangun peradaban di ARDH GRUMMA milyaran
tahun SM.
3..
Anak Adam, HAB’L dan QAB’L, berlomba-lomba membuat kehidupan di planet mati.
Dengan projek GRANUMA dan NATRAGENNA mereka membentuk kehidupan di planet mati siang
dan malam tanpa henti selama puluhan tahun.
4..
HAB’L bekerja dengan ikhlas sehingga manusia 2,5% kloningannya diberi RUBH dan
hidup. QAB’L gagal karena asal-asalan sehingga tidak ada RUBH yang masuk ke manusia
kloningan ciptaannya.
5..
QAB’L iri lalu menghantamkan asteroid pada QAB’L.
6..
HAB’L memanfaatkan energi QAB’L hingga menjadi manusia energi.
7..
HAB’L sekarang menjadi penasehat Bangsa URL’NA.
8..
QAB’L dihukum ADHAMA dengan dihadapkan ke satu bintang lalu dipindah ke matahari
planet buatan HAB’L yang jaraknya sekitar 800 kilometer.
9..
Planet yang diberi kehidupan oleh HAB’L dinamai Planet HAB’L oleh ADHAMA.
Posisinya masih di Galaxy Bima Sakti, tapi tidak terlihat oleh teleskop HUBBLE
karena terhalang oleh nebula.
10..
QAB’L sekarang menjadi penasehat Bangsa ZERVO.
11..
Dari turunan QAB’L lahir 4 bangsa besar dengan kemampuan rata-rata 100%, yaitu
TARX, MOSRAM, BROPA dan ZNEZNELA.
12..
Dari HAB’L juga lahir berbagai bangsa, misalnya URL’NA.
13..
Dewan GRAZDEMAAR dipimpin oleh keturunan HAB’L berakselerasi sel 97% bernama
HIBRANT TERUVA yang berusia milyaran tahun dan sangat bijaksana.
14..
ADHAMA memerintahkan semua keturunannya yang berakselerasi sel 100% untuk keluar
dari ARDH GRUMMA dan menyebar ke seluruh penjuru alam semesta untuk membangun
peradaban.
15..
ADHAMA mengkloning bangsa LEMURIA 40% untuk membangun peradaban di bumi yg sudah
kosong.
16..
ZEUS adalah alat untuk mengkloning segala bentuk mahluk hidup, termasuk manusia,
dan memodifikasinya sesuai kebutuhan lingkungan. Tempatnya ada di pesawat anti
gravitasi besar dan selalu mengambang yang bernama OLLYMPH.
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17..
Menjelang jatuhnya meteor di jazirah ARBHIINA (Arab), ADHAMA memerintahkan bangsa
LEMURIA untuk pindah ke planet LEMURIA.
18..
65 juta tahun yg lalu , meteor jatuh di kota Makkah dan menghancurkan seluruh
kehidupan di muka bumi. Selama 50 juta tahun bumi sepi tanpa penghuni.
19..
Sebagian anak cucu ADHAMA ada yang ditugaskan untuk stand by di Planet Mars.
20..
ADHAMA memerintahkan bangsa LEMURIA untuk kembali membangun peradaban di bumi.
Kembalilah sebagian bangsa LEMURIA ke bumi dengan project GRANUMMA-nya.
21..
NIRRAN (bulan) dibuat oleh Bangsa NIRRANTHÉA pada 987.639 SM.
22..
Tahun 230.000 SM Gunung ZHUNNDA meletus. Setelah reda, RHAMIDAAR dan para
LEMURIAN memasang DORPHALL di gunung-gunung berapi dan di seluruh penjuru ARDH
GRUMMA.

12. Mushaf dan Politik, Malaikat Kecerdasan......................................................................48
1..
Sekarang memperkenalkan Mushaf jauh lebih sulit, karena urusannya sudah politik.
Kalau kebenaran di ungkap, maka mereka akan kehilangan jama’ah. Itu yang paling
mereka takutkan.
2..
Ada malaikat kecerdasan dari jenis VERDHA.
3..
Malaikat ini ditugaskan untuk membantu manusia-manusia yang mau berpikir dan
mempergunakan akalnya secara baik dan benar.
4..
Malaikat ini bertugas memperlancar input dari Threll dan semua source di alam
semesta untuk membantu otak manusia menemukan jawaban dari berbagai macam krisis.
Dikenal juga dengan nama Malaikat Rachmat.
5..
Energy mereka akan menyambungkan antara otak manusia dengan sumber di semua sumber
pengetahuan, terutama di threll.
6..
Malaikat ini tetap masuk ke tempat kotor sekalipun, tidak takut anjing, tidak
alergi patung dan lukisan.
7..
Malaikat ini memiliki sebagian pengetahuan dari THRELL.
8..
Malaikat akan bisa berpengetahuan banyak, terutama soal kebenaran dan kesadaran
hakiki tentang kehidupan dan pengetahuan tentang manusia, hakekat manusia, kelemahan
manusia.

13. Haji Itu Bukan Ibadah.....................................................................................................49
1..
Kata-kata bu’du tidak akan ditemukan pada Ayat Qur’an yang berkaitan dengan ritual
haji berarti haji itu bukan ibadah.
2..
Haji itu napak tilas. Nabi dan Rasul tidak hanya 25 orang, tapi ratusan ribu.
Apakah kita tidak boleh napak tilas para nabi dan rasul yang lain?

14. Hanya Allah Tahu Islam Sesungguhnya.........................................................................51
1..
Islam itu ajaran bagaimana menyelamatkan.
2..
Jika bisa menyelamatkan diri sendiri dan umat, itulah Islam.
3..
Kebanyakan kita ribut di masalah teknis, antara teknis Islam, Nasrani, Budha, dan
lain-lain.
4..
Hanya Allah yang Maha Tahu mana yang benar-benar “Islam”.

15. Isra Mi’raj versi DZA, Sidratul Muntaha........................................................................53
1..
Sebetulnya masjidil Aqsa itu masih dipergunakan oleh UFO untuk melompat ke sebuah
tempat yang menjadi transit lontaran probe.
2..
Israel tahu bahwa di bawah mesjid Aqsha ada dorphall khusus untuk melontar.
3..
Di masjidil haram ada Barqha (menurut bahasa Al-Qur’an Ba’kah) dan merupakan
tempat untuk melontar juga.
4..
Rasulullah SAW dilontarkan ke Masjidil Aqsa agar terbiasa dulu dengan kecepatan
secara horizontal.
5..
Bangsa Lemurian menyebut Sidrathul Muntaha itu dengan sebutan ZADRAMUNHA yang
berarti “Sambungan pelontar”.
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6..
Rasulullah SAW memiliki PRAGLAXIRTA, yaitu semacam implan untuk teleport. Implan
itu harus dibiasakan dulu dan diaktifasi. Caranya dengan lompatan horizontal dari
Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
7..
Surga itu (ZUGA dalam bahasa Lemurian) berarti suka. Jadi, segala macam kesenangan
dan rasa suka cita ada di sana. Di tempat transit tersebut memang ada tempat yang
diistilahkan ZUGA untuk rehat dan sangat menyenangkan.

16. Sidratul Muntaha dan Zholtaz (Inti Sholat)...................................................................54
1..
ZADRAMUNHA adalah suatu dimensi untuk melanjutkan lompatan kemana pun yang di mau.
2..
Mengapa menerima perintah shalat saja mesti ke ZADRAMUNHA yang sangat sulit di
tempuh dan perlu energy super?
3..
Karena di sanalah kemampuan manusia terpilih diuji untuk menjadi rahmat seluruh
alam semesta? Rasul yang terpilih harus mampu melakukan perjalanan melalui “lorong
penyingkat” tanpa mempengaruhi fisiologi tubuhnya.
4..
Yang paling menarik di ZADRAMUNHA ada pembuka rahasia alur energy yang bernama
ZOLTHAZ. Sang Utusan Istimewa mempelajarinya dengan seksama untuk diajarkan pada
umat secara mendalam.
5..
Sang Utusan Istimewa sampai memerlukan waktu hampir satu tahun perhitungan planet
bumi hanya untuk mengetahui rahasia membuka gerbang dengan Sang Maha Pencipta.
6..
ZOLTHAZ adalah cara untuk menyatukan diri dengan semua jenis energy di alam
semesta dan semua ciptaan Sang Maha Pencipta.
7..
Kuncinya adalah bersatu dengan sumber kehidupan itu sendiri.
8..
ZOLTHAZ berlaku untuk semua akselerasi sel dan semua kaum.
9..
Inti dari ZOLTHAZ adalah dengan mengetahui persis setiap unsur dan sel yang ada
di setiap makhluk, termasuk manusia dengan “merasakan” dan “penyatuan” diri secara
penuh.
10..
Setelah paham, bagaimana cara mudah mengajarkannya pada kaum yang sudah terbukti
super duper tidak mau mikir?
11..
Karena terlalu lama di ZADRAMUNHA dan energi besar Sang Utusan tidak baik bagi
keseimbangan dimensi, maka pulanglah beliau melalui jalur awal.

17. Tuhan, Allah, RABB........................................................................................................55
1..
Mungkin yang tidak terdefinisikan adalah RABB
2..
Tuhan itu terdefinisikan. Tuhan itu adalah objek yang kita sembah, takuti, memaksa,
prioritas, makanya siapakah tuhanmu?
3..
Zat RABB itulah yang mungkin tidak bisa didefinisikan.

18. ZOLTHAZ........................................................................................................................55
1..
Setelah HAMMADZ (Muhammad) memahami ZOLTHAZ, maka beliau mulai mengkaji satu
persatu pemahamannya. Mulai dari anatomi badan yang ternyata adalah miniatur alam
semesta.
2..
Pengkajian tidak mungkin dilakukan terus menerus di ZADRAMUNHA, maka balik lagi ke
arah awal dengan kecepatan sama seperti berangkat.
3..
Dalam perjalanan, ada sedikit distorsi di lubang cacing sehingga melenceng dan
masuk ke tempat yang dihuni oleh kaum MOSRAM. Bangsa MOSRAM sangat terkejut.
4..
Mereka adalah kaum MOSRAM baik hati dan tersingkirkan yang dibuang oleh kaum
penguasa zaman mesir kuno ke dimensi itu.
5..
Terjadilah dialog antara Sang Utusan dengan Kaum MOSRAM itu.
6..
Kaum MOSRAM akhirnya ditolong oleh Sang Utusan untuk keluar dari dimensi tersebut.
Mereka akhirnya keluar dari dimensi tersebut. Karena berada di zaman Musa, maka
mereka membantu Musa melawan kaum yang melemparkannya ke dimensi transisi tersebut.
7..
Dari dialog, kaum MOSRAM mengetahui kalau Sang Utusan berasal dari ZADRAMUNHA
mempelajari ZOLTHAZ. Sebagaimana kaum tersebut diberi pula pelajaran ZOLTHAZ oleh
leluhur mereka.
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8..
Kaum MOSRAM terkurung itu berakselerasi 20%, dan melakukan ZOLTHAZ dengan cara
khas mereka.
9..
Sang Utusan kembali ke masanya. Dia mulai memikirkan cara mengajarkan ZOLTHAZ bagi
kaum 2,5%.
10..
Selagi merenung, tiba-tiba muncul cahaya dari dalam tanah, tempat yang ada
dorphall, dengan cahaya terkuat dari BARQHA atau BA’KAH.
11..
Sebetulnya ZOLTHAZ sudah dilakukan oleh para utusan sebelumnya dan mereka
mendapatkannya secara turun temurun dari para Utusan sebelumnya.
12..
Tingkatan pertama ZOLTHAZ bagi kaum 2,5% adalah mengarahkan kepala ke arah
dorphall atau radiasi BA’KAH.
13..
Dengan mengarahkan kepala ke arah radiasi tersebut, tanpa bacaan-bacaan,
akselerasi menjadi terbantu, pertama dengan membungkuk, lalu digrounding dengan
menempelkan jidat ke tanah.
14..
Itu adalah tahapan awal atau hanya dasar saja dari ZOLTHAZ. Selanjutnya, 24 jam
akan menjadi akselerasi bersatu dengan ZTD,

Bagian 10
1.

Banjir Nuh dan Shield Nabi Ibrahim..................................................................................1
1..Mekanisme terjadinya banjir Nuh ialah kaki benua deloz (tempat kerajaan Sulaiman)
dilumpuhkan sehingga jatuh.
2..
Bahtera adalah perangkat yang melindungi dari gangguan luar.
3..
Nabi Ibrahim diberi shield (pelindung berkekuatan) untuk menjaganya dari api.

2. Gerakan Anti Syiah, HI..................................................................................................... 2
1..
Gerakan anti-syi’ah ternyata didesain mantan penasehat CIA bernama Mike Brandt.
Tujuannya agar Iran bisa diserang.
2..
Banyak yang melihat HI sebagai penghambat gerakan mereka.

3. Syahadat.......................................................................................................................... 2
1..Sudahkah kita asyhaadu anlaa ilaaha illaallaahu?
2.Syahadat adalah inti ma’rifat.
3..
Kalao sudah bersaksi, bagaimana penelusuran kita terhadap Dzat Yang Maha Kuasa?
4..
Ruh adalah unsur Allah yang terpatri dalam diri kita.
5..
Sudahkah kita takut pada allah atau lebih takut dianggap sesat?

4. Ruh dan Akumulasi Energi.............................................................................................. 4
1..
Ketika rubh akan lepas terjadi akumulasi energi yang sangat besar di tubuh.
2..
Gelombang jasad yang membusuk pun masih menyebar ke mana-mana. Gelombang itu
kadang bisa ditangkap oleh mereka yg kelenjar pituitarynya aktif.
3..
Manusia yang sering berbuat baik, warkha-nya akan banyak. Sehingga di alam barzakh
tempat rubh berada, rubh akan merasa enak dan nyaman.
4..
Sebaliknya, manusia jahat maka Zarkh-nya banyak.Rubh akan tersiksa yang dikiaskan
sebagai siksa kubur.

5. Halal Haram..................................................................................................................... 4
1..
Halal haram bukan sebatas statement saja.
2..
Makanan harus ditelusuri kebersihannya, sumbernya, dan kandungan gizinya.

6. Ritual Tanpa Spiritual....................................................................................................... 5
1..
Akibat ritual tanpa spiritual, di Saudi ada wabah atheisme.

7. Praktek Wishnu Tiap Nabi, Pembakaran Mushaf............................................................6
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1..
Praktek ritual WISHNU tiap nabi berbeda tapi maknanya tetap sama.
2..
Ada upaya politis di belakang kasus pembakaran mushaf.

8. Tafsir Alif Lam Mim, Arti Hafidz...................................................................................... 7
1..
Alif Laa Mim adalah kehidupan itu kadang lurus (alif) kadang membelok (lam) kadang
berputar lagi (mim).
2..
Hafizh itu cuma sekadar hafal bacaan. Hafidz sesungguhnya adalah memaknai ribuan
ayat secara sungguh-sungguh.

9. Kapal Selam Nabi Yunus (ABANESS)..............................................................................8
1..
Abaness ada 2 macam, abaness selam dan abaness terbang.
2..
Keunikan abaness ialah terbuat dari logam kraiman, dilengkapi teknologi Artificial
Intelligent (Kecerdasan buatan [AI]), diprogram untuk kegiatan save & rescue bagi yg
terancam tenggelam di lautan, dan bahan bakarnya ialah hidrogen (H2) dari air laut.
3..
Abaness terakhir ialah Abaness yang menangkap Nabi Yunus as yang kecebur lautan.
Sistem AI Abaness tersebut memeriksa keadaan Nabi Yunus dan menyimpulkan bahwa
beliau tidak celaka atau tidak pingsan.Oleh karena itu, Abaness melontarkan Nabi
Yunus ke tepi pantai yg aman. Setelah mengerjakan tugasnya, Abaness otomatis parkir
ke Piramida Rhinggamana.

10. Implan Rasul.................................................................................................................. 10
1..
Rasul sejak awal sudah diimplant Iqra. Tugas awal beliau menanamkan tahuhidullah
terlebih dahulu baru kemudian sholat.
2..
Rasul ahli teleport 100% dan kemampuan aplikasinya di atas Adhama (Nabi Adam).

11. Rasul Bertemu Bangsa Alien......................................................................................... 10
1..Rasul dakwahnya rahmatan lil alamin.
2..
Rasul pernah mengajak sahabat ke suatu tempat. Di sana, rasul menyuruh sahabat
tersebut duduk sila di atas tanah dan sekitar daerah duduknya digarisi lingkaran.
Rasul berpesan agar apa pun yang terjadi jangan bergerak keluar.
3..
Tak lama kemudian. Turunlah satu-persatu perwakilan-perwakilan alien dari angkasa.
Ada Bropa, wakil Tarx, dan lain-lain.
4..
Mereka turun karena rasul yang memanggil mereka dalam rangka mendakwahi.
5..
Lingkaran yang dibuat rasul itu adalah stealth camouflage atau kamuflase tak
kelihatan. Kekuatan stealth camouflage yang dibuat rasul itu ternyata tidak bisa
dilihat alien. Sebaliknya, sahabat dalam lingkaran bisa melihat alien-alien
tersebut. Jadi, kekuatan rasul lebih hebat.
6..
Di riwayat-riwayat, kisah ini tidak ada.

12. Gudang Nabi Sulaiman....................................................................................................12
1..
DZA mengetahui posisi 12 gudang yang dulu dibangun Nabi Sulaiman. Sekarang gudang
itu direbut Bhallamin.

13. Bung Karno dan Bangsa Lemurian.................................................................................13
1..
Bung Karno bisa merasakan keberadaan Dorphall, yaitu teknologi canggih peningkat
akselerasi sel.
2..
Bung Karno adalah orang pintar dengan kapasitas otak 5%.
3..
Bangsa Lemurian sudah memantau Bung Karno. Mereka memberi teknologi akselerator di
tongkat komandonya. Tongkat komando itu hilang ketika akan disita Jenderal Soeharto.
4..
Sejak Bung Karno fokus ke perempuan, sedikit demi sedikit efektifitas teknologinya
diturunkan Bangsa Lemurian.
5..
Bung Karno menyimpan 57 ribu batang emas di Swiss.

14. Hitler dan NAZI...............................................................................................................14
Halaman l

Mushaf KDZA GRAZDAVODA DRENTAGA — Bagian 11

1..
Hitler dan NAZI adalah boneka Bhallamin, Raja Atlantis.
2..
Jika populasi membesar, Bhallamin memicu perang untuk mengurangi populasi.

15. Definisi Dzikir..................................................................................................................15
1..
Dzikir adalah action ke masyarakat dengan tetap mengingat Allah.

16. DZA dan Bangsa Lemurian.............................................................................................16
1..
Arkhytirema sudah pulang ke Planet Lemurian.
2..
DZA masih terus koordinasi dengan Pasukan Ethepaka.
3..
Nabi Syith, putra Nabi Adam, masih hidup, sedang membangun peradaban.
4..
Orang-orang Lemurian di Planet Lemurian mengetahui aktivitas DZA menamai bayi
komunitas HI/Lanterha dengan nama Lemurian.
5..
Tujuan penamaan nama Lemurian agar anak-anak itu berjalan sesuai DNA-nya dan
berada dalam jalur yg benar sesuai petunjuk Sang Maha Kuasa.

17. Penjelasan Mukjizat Rasul..............................................................................................17
1..
Rasul saw mengakselerasi sel pohon-pohon kurma di Madinah sehingga menghasilkan
bibit-bibit kurma kualitas unggul yang disebut kurma ajwah.
2..
Ketika sedang latihan perang khandak (parit), rasul mengkloning anak sapi setiap
beberapa jam untuk memenuhi kebutuhan pasukan tentara.
3..
Nabi Isa pernah membagi-bagi banyak roti. Caranya dengan terus-menerus mengkloning
serat-serat roti sehingga roti yang dibagikan tidak habis-habis.
4..
ketika terjadi kasus kekeringan hebat...Plus terjadi blokade oleh tentara2
musyrikin......
5..
Para sahabat pernah meminta rasul agar menghentikan kekeringan. Besoknya muncul
hujan lebat dan angin besar pasukan musuh yang waktu itu mengepung Madinah. Rasul
menegaskan agar para shahabat tidak pernah lagi meminta pengendalian unsur alam ke
rasul.

18. Bhallamin di Zaman Ali...................................................................................................19
1..
Bhallamin menggunakan kaki tangannya untuk menyogok Yazid bin Muawiyah dan
bawahannya.
2..
Terbunuhnya Hassan dan Husein (putra ali bin abi thalib) adalah hasil operasi
rahasia yang dirancang Bhallamin dan dijalankan oleh bawahan muawiyah.

19. DZA Diberi Waktu 25 Tahun...........................................................................................21
1..
DZA juga diberi waktu sampai 25 tahun mendatang (sekitar tahun 2037). Kalau belum
bisa berobah juga... Kita lihat saja.

20. Bhallamin dan Pemilu 2014...........................................................................................22
1..
Bhallamin memberi 70% dana ke Prabowo dan 30% ke Jokowi.
2..
DZA turun bukan karena Jokowi, tapi karena ada gerakan Bhallamin.
3..
Jokowi menang Pemilu 2014 di antaranya karena DZA.

21. Anti Gravitasi.................................................................................................................23
1..
DZA memunculkan Generator Tanpa Bahan Bakar (GTBB).
2..
Setelah GTBB akan keluarkan alat pemisah air (H2O).
3..
Nanti akan keluarkan kendaraan pribadi anti gravitasi.

22. Kecanggihan Teknologi Masa Lalu.................................................................................23
1..
Culu Suku Inca/Maya/Aztec suka balap anti grativasi keliling planet.
2..
Simbol dalam hieroglyph Mesir —berbentuk seperti mata— adalah alien yang terbang
mengawasi pembangunan.
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3..
Teknologi piramida berasal dari Bangsa Alien Mosram. Para pekerja piramid dibayar
oleh Bangsa Mosram. Di antaranya berupa ramuan penguat tubuh.
4..
Lama kelamaan, Raja Mesir besar kepala dan ingin disembah. Padahal, di saat yang
sama mereka juga menyembah Bangsa Mosram. Akhirnya Allah menurunkan Nabi Musa yang
memiliki tenaga lebih besar daripada kecanggihan teknologi para Raja Mesir.

23. Vonis Sesat....................................................................................................................25
1..
Al-Qur'an mentoleransi perbedaan. Hanya Allah yang mengetahui siapa yang sesat di
antara kalian.
2..
Kalau main vonis sesat, tidak ada bedanya dengan Vatikan.
3..
Bhallamin, raja Atlantis, ada di belakang Vatikan.

24. DZA Meledakkan Gunung Berapi...................................................................................25
1..
Ketika ada proyek di sekitar Tangkuban Perahu, DZA membuatnya batuk agar mereka
kabur.
2..
Gunung Ciremai jika dibuat batuk oleh DZA bisa terus-terusan batuk.

25. Avarrantz, Kaum Penembus Lorong Waktu..................................................................26
1..
Kaum avarrantz bisa memasuki lorong waktu dan mengubah alur sejarah.
2..
Dua orang kaum Avarrantz datang ke acara DZA, peringatan Tahun Baru ORIGOM, di
Bali.

26. Bencana di Planet Bumi................................................................................................. 27
1..
Dewan menilai populasi Planet Bumi sudah seharusnya diganti dengan program
pemusnahan populasi bumi setiap tanggal Origom.
2..
Di Origom sebelumnya, dibuat banjir besar yang menenggalamkan 3/4 permukaan bumi.
3..
Untuk Origom kali ini, akan dilakukan pemusnahan populasi bumi dengan menyemburkan
lidah api matahari ke bumi yang akan membunuh 3/4 populasi bumi.
4..
Untungnya, DZA melobi dewan dan memerintahkan Gradefoldar untuk mengisi ulang
hidrogen matahari agar stabil lagi.
5..
Kestabilan hidrogen matahari kita sudah compang camping. Harus banyak ditambal.
Kalau kita mau pindah planet, kapasitas energi harus gede dulu. Nanti satu planet
dipindahkan ke dalam wormhole langsung di posisi orbitnya matahari tersebut.
6..
Dewan memberi DZA waktu 1 Origom lagi.

27. Wali Songo..................................................................................................................... 27
1.Dakwah Wali Songo tidak tuntas.
2..
Siti Jenar (ZIDIZUNARR) adalah keturunan Lemurian dengan kemampuan 40%.
3..
Siti Jenar tidak dipenggal. Siti Jenar menyebar frekwensi ke hypothalamus orangorang dan menukar tubuhnya dengan batang pisang. Yang dipenggal sebenarnya batang
pisang.
4..
Siti Jenar kembali ke Planet Lemurian tahun 1990.

28. Perintah Iqra Jibril dan Bahasa Wahyu..........................................................................28
1.Rasul bisa membaca menulis.
2..
Iqra adalah proses installment.Setelah selesai di-install, jibril berkata baca
lalu keluar holografiknya. Awalnya rasul memang kurang mengerti karena itu bahasa
ilahi yang asing baginya.
3..
Ayat-ayat allah itu bukan hanya yang termaktub dalam cetakan, tapi justru sudah
tertanam dalam otak manusia. Tinggal sekarang bagaimana kita menggapainya? Dengan
meningkatkan kapasitas supaya semua nya terbuka lebar.

29. Nabi Isa..........................................................................................................................29
1.Nabi Isa hidup hingga tahun 1.400.
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2..
Nabi
3..
Nabi
4..
Nabi
5..
Nabi
6..
Nabi

Isa
Isa
Isa
Isa
Isa

memiliki kemampuan 70% dan bisa mengubah bentuk rupa dan mukanya.
cepat menyerap ajaran Rasul saw.
tidak berinteraksi dengan Rasul karena masalah etika.
tidak berinteraksi dengan para shahabat agar tidak dikultuskan lagi.
selanjutnya lebih sibuk berdakwah lewat perdagangan.

30. Umur Rasulullah Bisa Ribuan Tahun..............................................................................29
1..
Rasulullah adalah pendakwah hingga ke luar Planet Bumi.
2..
Rasul berdakwah ke Bangsa Tarx, Bropa yang jauhnya ribuan tahun cahaya dengan
bahasa gelombang.
3..
Umur Rasul tidak hanya 63 tahun, itu hitungan orang-orang bumi, yang sesungguhnya
lebih dari ribuan tahun.

31. Kisah Anak Adam..........................................................................................................30
1..
Qabil sudah dibebaskan dari masa hukumannya oleh Nabi Adam, sekarang menjadi
penasehat Bangsa Zervo.
2..
Turunan Habil banyak yang jadi petinggi Ethepaka.
3..
Habil dan Qabil bersaing membuat kehidupan di planet.
4..
Dalam Al-Qur'an dikatakan persembahan Habil diterima maksudnya kehidupan hara yang
dia aplikasikan di planet itu lebih berguna. Gara-gara ini, Qabil dengki.

32. Penghancuran Hadits oleh Bhallamin...........................................................................30
1..
Hadits dan hasil penelitian di Perpustakaan Alexandria dihancurkan oleh Bangsa
Mongol. Ini terjadi karena provokasi Bhallamin, raja jahat Atlantis.
2..
Lembaran yang selamat justru jatuh ke tangan kaum syiah, terutama kisah Ali bin
Abi Thalib.

33. Ya'juj dan Ma'juj..............................................................................................................30
1..
Ya'juj adalah Kaum Yajreema, yaitu kaum mutan buatan Bhallamin. Mereka seperti
vampire dan dikurung oleh teknologi shield Zulkarnain.
2.. . Zulkarnain masih turunan Lemurian.

34. Kisah Nabi Ayub..............................................................................................................31
1..
Nabi Ayyub terkena penyakit dari virus mutasi yang disebar Bhallamin.
2..
Nabi Ayyub awalnya keliling desa dan menangkap virus dengan tubuhnya agar tidak
menjangkiti umat.
3..
Inti kisah Nabi Ayyub "Biarlah saya tanggung penyakit ini daripada umat yang
menderita."
4..
Tapi ya itu..Diceritakan..Kan..Familinya gak kuat mental dsb....
5..
Akhirnya, Nabi Ayub menemukan bukit dengan sumber air. Air dari sumur dipisahkan
struktur hidrogennya dan langsung diledakkan di udara agar membakar sisa sebaran
virus yg masih liar. Sisa airnya beliau minum....Karena sumber virus sudah digasak
habis, perlahan-lahan Nabi Ayyub pun sembuh.

35. Nabi di Planet Mosram, Umur Rasul Sesungguhnya....................................................34
1..
Ada nabi di Planet Mosram, tapi tidak dianggap. Akhirnya, diutuslah Rasulullah
untuk seluruh alam.
2..
Perjalanan rasul panjang sekali ke berbagai planet. Jadi, berapakah umur
Rasulullah?

36. Kisah Nabi Sulaiman......................................................................................................35
1..
Nabi sulaiman dalam dialek Lemurian disebut Zoolma. Kisah cincin sulaiman
sebetulnya teknologi nanotech.
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2..
Nabi Sulaiman sering dibantu oleh seseorang bernama Azif bin barkhiya.Itu julukan
bagi Arkhytirema yang bisa teleportasi.

37. Penutup.........................................................................................................................35
1..
Ucapan terima kasih pengumpul diskusi, Dedi Misbah.
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