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Resume Diskusi LSBD Hikmatul Iman
#1 - Kelahiran
1-1. Kesaktian Nabi Adam..................................................................................................... 1-1
1. Nabi Adam sangat sakti, melebihi jin dan malaikat.
2. Kesaktian Nabi Adam yang 100% ini diturunkan ke anak cucunya, yaitu bangsa Rama,
Lemurian, dan Atlantis.
3. Pada masa Nabi Idris as, kemampuan mereka berubah menjadi 2,5%.
4. Idris as termasuk hasil kloning dengan kemampuan 2,5% seperti kita.
5. Ada yang bilang bahwa Budha (Sidharta Gautama) adalah salah satu nabinya
(muridnya) Nabi Idris as.

1-2. Aki Tirem/Angling Dharma........................................................................................... 1-1
1. Aki Tirem (Angling Dharma) adalah Raja Sunda yang memiliki senjata dan kendaraan
anti gravitasi yang mampu mengendalikan angin.
2. Menurutnya, sebetulnya kita bukan manusia normal karena yang normal itu yang
memiliki standar kemampuan Nabi Adam,100%.

1-3. Bahasa Bangsa Lemurian............................................................................................. 1-1
1. Bangsa lemurian berkomunikasi melalui sentuhan. Maka, Al-Qur’an mereka juga
disesuaikan.
2. Bhs Arab itu. Simbol2 komunikasi yg dipilih Allah utk manusia 2,5%. Bhs Arablah
yg paling bs mempertemukan wujud qt dgn wujud Allah.

1-4. Energi Rasululullah...................................................................................................... 1-3
1. Energi Rasulullah SAW lebih kuat dari Bangsa Lemurian.
2. Rasul menggunakan energinya untuk kaum 2,5% sehingga umurnya sama dengan kaum
yang dipimpinnya.
3. Orang Lemurian yang menggunakan energinya untuk umat di Planet Bumi melakukan
hibernasi untuk menjaga agar tubuhnya tetap hidup.
4. Bangsa Lemurian hijrah ke Planet Lemurian agar mereka tidak terganggu oleh kaum
2,5%.

1-5. Kekuatan DZA, Dzulqarnain, Ya’juz, dan Ma’juz........................................................... 1-3
1. Kalau DZA mau unjuk kekuatan itu tidak sulit. Tapi, orang-orang akan
ketergantungan pada DZA. Rasulullah pun begitu.
2. Seandainya Rasulullah masih hidup sampai sekarang pasti orang-orang tidak mau
berfikir dan akan selalu ketergantungan kepada Rasulullah.
3. Dzulqarnain memiliki tanduk 2-3 cm dan Tenaga Dalamnya 30%. Fungsi otak
Dzulqarnain bagus, tapi fisiknya tidak kuat sehingga bertanduk.
4. Dzulqarnain adalah makhluk hybrid manusia lama & manusia baru (BRODELLA dan
LEMURIAN).
5. Benteng Dzulqarnain berupa energi hasil teknologi LEMURIAN.
6. Ya’juz Ma’juz adalah mutan ciptaan BHALLAMIN.
7. Ya’juz Ma’juz sudah meninggal dunia, tapi sifatnya menyebar ke mana-mana.

1-6. Alien Turunan Adam.................................................................................................... 1-4
1. Bangsa MOSRAM, TARX, BROPA, ZNEZNELA dan KRAIRON adalah turunan Nabi Adam.
2. Sejak zaman Nabi Adam as, manusia punya kemampuan yang luar biasa dan tidak
membutuhkan teknologi karena manusia itu sendiri adalah teknologi luar biasa.
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3. Manusia sering berkompetisi dengan menciptakan alat baru yang akhirnya malah
merusak sehingga mereka diusir dari planet bumi.

1-7. Krudank (Kujang).......................................................................................................... 1-4
1. Bangsa Atlantis dan Rhama sudah lama menyelidiki senjata KRUDANK. Mereka membuat
shield ANTI KRUDANK dengan teknologi nuklir.
2. Mereka hancurkan kaki-kaki benua Lemurian dengan senjata nuklir.
3. Karena salah perhitungan, Benua Atlantis malah tenggelam.
4. Bangsa Lemurian mengosongkan Benua Lemurian dan pindah ke Planet Lemurian di
gugusan ORKADAR, yaitu gugusan bintang kecil di antara bimasakti dan andromeda.
5. Sebagian Bangsa Lemurian di bumi membuat pramida-piramida bawah laut untuk
berlindung dan menguatkan kaki benua.
6. Korban terbesar di pihak Atlantis. Setengah sampai tigaperempat Bangsa Atlantis
mati. Sisanya mengungsi ke pulau-pulau lain. Mereka tidak berani ke Indonesia karena
sudah dikuasai Bangsa Lemurian.
7. Bangsa Lemurian bergotong royong menyuburkan Indonesia dengan bahasa sunda
sebagai pengantarnya.
8. Kepulauan Indonesia dan sebagian Filipina, Vietnam, dan sebelah kanannya disebut
Kepulauan Sunda Besar karena penduduknya berbahasa Lemurian atau Sunda.
9. Setelah semua beres, mereka bergabung dengan bangsanya di gugusan ORKADAR.
Ditinggalkan seorang Bangsa Lemurian paling cerdas yaitu ARKHYTIREMA.
10. ARKHYTIREMA mendirikan kerajaan pertama di nusantara bernama kerajaan
SALAKSANAGARA yang berarti kerajaan kumpulan negeri. Karena susah diucapkan, namanya
menjadi Salakanagara.

1-8. Arkhytirema................................................................................................................ 1-6
1. Nama ARKHYTIREMA di kita berubah menjadi Aki Tirem. Tapi, di bagian tengah dan
timur menjadi Anglingdarma.
2. Umur Arkhytirema sangat panjang. Pada abad 1 masehi, Arkhytirema masih memiliki
cukup energi untuk menahan proses oksidasi. Ia muda terus, entah berapa ribu tahun
umurnya.

1-9. Bahasa Sunda Asli....................................................................................................... 1-8
1. Bahasa Lemurian adalah Bahasa Sunda.
2. Bahasa sunda yang asli adalah terjemahan dari telepati.

1-10. Lemurian dan Peradaban Dunia................................................................................. 1-8
1. Bangsa lemurian mempengaruhi peradaban dunia dengan berbagai solusi teknologinya
termasuk ajaran ketuhanannya, yaitu menyembah Sang Pencipta Yang Maha Tunggal.

1-11. Teknologi Air Minum Kemasan DZA Dari Lemurian..................................................... 1-8
1. Bangsa Lemurian memiliki teknologi HAUMORRA, yaitu mengubah air menjadi bersujud.
2. Sujud dalam arti membentuk molekular yang sempurna, 1 di tengah - 5 antara tengah
dan pinggir - 6 di pinggiran, berbentuk hexagonal dan sempurna.
3. Teknologi air kemasan merk 165 DZA dinamai Hyper Molecular Resonance (HMR). Kalau
dinamai HAUMORRA, orang nggak akan mengerti.

1-12. Mesin Kloning Nabi Adam (ZEUS)............................................................................... 1-9
1. ZANUURA ENYMPHEENA UREPHRATHA SYNCROONA (ZEUS) adalah sebuah alat pengembangan
kehidupan organik untuk mengkloning segala bentuk mahluk hidup termasuk manusia, dan
memodifikasi sesuai dengan kebutuhan lingkungannya.
2. Siti Hawa adalah hasil kloning Nabi Adam dari rusuknya menjadi manusia dengan
jenis kelamin yang berbeda.

1-13. Arkhytirema, Al-Qur’an, dan Nabi Muhammad saw.................................................. 1-9
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1. Semua nama asing yang diungkap DZA adalah nama-nama original, induk dari semua
istilah. Sebetulnya masih banyak lagi. Ini bukan sekadar cerita tapi sejarah yang
belum diketahui. Yang Akang bocorkan di sini pasti sesuai dengan Al Qur’an.
2. Arkhytirema juga pernah memberikan bocoran tentang HAMMADZ, yaitu orang yang
dipercaya terakhir yang akan menyebarkan kebenaran. Benua lemurian terkenal juga
dengan nama Benua “MU”. Jadi MU dan HAMMADZ kalau disatukan jadi? (Red: Muhammadz =
Nabi Muhammad)
3. Dedi Misbah: Apakah Nabi Muhammad mengetahui keberadaan Arkhytirema, Lemurian,
dst? Apakah Nabi Muhammad sering mengadakan kontak dengan para alien? Jika ya,
mengapa luput dari periwayatan hadits?

1-14. Khuldi = Persetubuhan...............................................................................................1-10
1. Yang menggoda adam itu bukan
hawa agar ber coitus interuptus
ber coitus akan bertransformasi
direngeki hawa, maka terjadilah
di Al Qur’an)

iblis karena nggak mempan, tapi iblis menggoda
dengan dibohongi oleh iblis pada hawa bahwa kalau
menjadi mahluk yang lebih canggih. Akhirnya karena
khuldi yang membuat aurat mereka terbuka (semua ada

1-15. Penulisan Istilah Lemurian.........................................................................................1-11
1. Istri DZA: DZA memerintahkan untuk memanggil ARKHYTIREMA dengan nama aslinya
jangan aki tirem dan menulisnya dengan hurup besar semua.

1-16. Rasul saw Membelah Bulan Dibantu Bangsa Alien....................................................1-11
1. Apa hubungan Rasulullah saw yang membelah bulan dengan bangsa NIRRANTHEA?
2. Bulan berbentuk bulat dan buatan manusia. Maka, wajar kalau bisa dibuka. Bulan
terbuka ke pinggir seperti terbelah.
3. Rasulullah memiliki akses ke NIRRANTHEA. Dulu, Bangsa NIRRANTHEA suka membuka
bulan ketika proses maintenance (perawatan).
4. Karena Rasulullah bisa isra mi’raj, tentu wajar jika bisa menghubungi Bangsa
NIRRANTHEA dan menunjukan bahwa NIRRANTHEA bisa dibelah untuk proses maintenance.
5. Dedi Misbah: Bagaimana cara Rasulullah kontak dg bangsa NIRRANTHEA?
6. Rasulullah SAW memiliki kitab Rahmatan Lil alamin dan Rasulullah SAW sendiri
merupakan rahmat Allah SWT yang luar biasa. Jadi, wajar jika beliau mampu melakukan
banyak hal karena energinya cukup.

1-17. Buraq = Portal Ruang dan Waktu.............................................................................. 1-12
1. BURAQ adalah sistem pembuka portal untuk membuat shortcut antar ruang dan waktu.
2. Ini dibahas di Al qur’an: “Demi langit yang mempunyai jalan-jalan” [QS:51:7].
3. Ada riwayat bahwa Rasulullah SAW di belah dadanya oleh malaikat untuk
dimodifikasi, disinilah kuncinya.
4. BURAQ itu adalah sebuah sistem pembuka portal yang hanya mampu dibuka Rasulullah
SAW karena energinya cukup dan badannya memenuhi syarat.

1-18. Alasan Puasa Sunnah Tengah Bulan......................................................................... 1-12
1. Ketika terjadi presisi lurus alias full NIRRANTHEA (Red: purnama), ada gaya
tarikan penyeimbang dengan planet bumi yang mepengaruhi pheniletamin dan menaikkan
libido jadi naik.
2. Itulah alasan disunnahkan puasa di tanggal 13, 14, 15.

1-19. Nabi Nuh Ahli Genetika.............................................................................................. 1-13
1. Nabi Nuh AS hidup pada
di zaman Nabi Nuh terjadi
2. Setelah banjir, Nuh as
daerah yang hancur akibat

saat perang besar Atlantis vs Lemurian. Peristiwa banjir
akibat tenggelamnya Benua Atlantis.
-yang ahli genetika- menyebarkan benih-benih kehidupan ke
banjir dan perang.
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3. Nabi Nuh lalu bergabung dengan orang yang selamat karena tinggal di dataran
tinggi Afrika, China, termasuk yang di Indonesia.

1-20. Rencana Bhallamin Mengganti Bulan....................................................................... 1-14
1. Rencananya, ketika terjadi kekacauan di bumi pada tahun 2012, Bhallamin (Mr. B)
akan mengganti bulan (NIRRANTHEA).
2. Rencana ini sudah lama, tapi Bhallamin tidak bisa mengoperasikannya karena tidak
memiliki TULC NIRRANTHEA (kunci bulan).

1-21. Gerakan Sholat Dalam Ajaran Wishnu...................................................................... 1-14
1. Pelajaran WISHNU, singkatan dari Waskita Iraada Satya Hambaala Naaritha
Umatditha, adalah gerakan sholat.
2. WASKITA adalah bersedekap dengan tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah, dan
tidak ditumpuk.
3. IRAADA adalah ruku.
4. SATYA adalah berdiri tegak.
5. HAMBAALA adalah sujud menyembah dg tangan diselonjorkan ke depan.
6. NAARITHA adalah duduk diantara 2 sujud.
7. UMADITHA adalah duduk tasyahud akhir.

1-22. Hammadz (Nabi Muhammad) dari Ras Arab............................................................ 1-15
1. Arab atau Arbina adalah ras tersendiri yang susah di atur. Nomad.
2. Mereka dibiarkan dulu oleh Bangsa Lemurian karena sibuk membereskan Asia
Tenggara.
3. Bangsa Lemurian juga meyakini bahwa nanti akan ada utusan bernama HAMMADZ (Nabi
Muhammad).

1-23. Penemuan Islam Dihapus Atlantis............................................................................ 1-15
1. Penemuan-penemuan Islam dihilangkan keturunan Atlantis sehingga merekalah yang
menonjol.
2. Mereka juga membuat sistem pendidikan yang membuat bodoh anak cucu Lemurian.

1-24. Anak Nabi Adam Diusir Ke Galaksi Lain, Kloning Siti Hawa, DNA Nabi Isa................ 1-15
1. Ada anak-anak Nabi Adam yang diusir ke galaksi lain.
2. Manusia yang ada di bumi adalah hasil kloning mesin ZEUS.
3. Siti Hawa dikloning oleh Allah SWT. Nabi Adam belajar metode kloning.
4. MARYAM adalah seorang mutant hermaphrodite (Red: berkelamin ganda).
5. Nabi Isa lahir dengan kode genetis terputus, tanpa pemetaan DNA yg diturunkan
dari orang tua. Membuatnya memiliki kekuatan istimewa.
6. Nabi Isa menikah dan memiliki istri dan seorang anak laki-laki. Tapi, info ini
dirahasiakan.

1-25. Sejarah Hajar Aswad................................................................................................ 1-16
1. Tanah ARBHINA (Arab) tadinya subur lalu terkena meteor tepat di bawah ka’bah.
2. Hajar aswad itu hanya ujung meteornya saja, ke bawahnya sangat besar.Tadinya
lebih besar dari Kota Bandung tapi kemudian terkikis jadi sebesar bukit.
3. Hajar aswad membantu proses perubahan fosil menjadi minyak.

1-26. Ketakutan Pada Ajaran Hikmatul Iman dan DZA...................................................... 1-17
1. Bangsa Atlantis takut pada ajaran HI yang akan membuat umat Islam kembali kepada
jalan yang semestinya.
2. Bahkan, mereka sering mencoba membunuh DZA. Salah satu caranya dengan meledakkan
mobil DZA ketika distater.
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1-27. Arkhytirema Adalah Seorang Nabi...........................................................................1-18
1. Kenabian Arkhytirema sempat dikonfirmasi.
2. Definisi NABI adalah ras alien yang diberi kelebihan-kelebihan tertentu oleh Alloh
Swt.
3. Maka, bisa disimpulkan bahwa ARKHYTIREMA adalah seorang nabi.
4. Berhubung nabi itu ratusan ribu, maka wajar al-Qur’an hanya menyebutkan beberapa
nama saja untuk mewakili hikmah2 penting saja.

1-28. Rasul saw Mendakwahi Bangsa Alien..................................................................... 1-20
1. Pada jaman Rasulullah saw, Islam sudah menyebar ke mana-mana, termasuk ke Bali.
2. Tapi, karena Bali pulau kecil, para pedagang dan sekaligus penyebar agama Islam
agak malas.
3. Hindu saat itu sudah kuat dan tidak mau berdagang dengan Islam. Hindu kuat di
Bali karena adanya persatuan di antara para pendeta Hindu.
4. Rasulullah saw sering berkomunikasi dan mendakwahi para alien.
5. Para alien rata-rata monoteisme. Jadi, yang dilakukan Rasulullah saw hanyalah
merevisi sebagian teknis-teknis ibadah.
6. Banyak riwayat Rasulullah saw yang ditahan dan tidak disebarkan karena kondisi
para sahabat belum siap.
7. Hanya Ali ra yang sering diajak ngobrol oleh Rasulullah dan banyak tahu info yang
ditahannya.
8. Di antara pengetahuan yang diketahui Ali dari Rasul saw ialah tentang teknologi
dan alien.

1-29. Proses Kloning Nabi Adam....................................................................................... 1-21
1. Proses kloning dengan mesin ZEUS dan OLLYMPH memakan waktu kurang dari 10 ribu
tahun. Urutan kloning bangsa-bangsa: LEMURIAN, ATLANTIS, RAMA, ARBHINA, KHAINNA,
INDARRINA.
2. Setelah proses kloning di bumi selesai, alat tersebut dibawa Nabi Adam untuk
proses kloning di planet lain.
3. Alat ZEUS menggunakan sampel DNA dari Nabi Adam (misal rambutnya) kemudian
dimodifikasi dan diproduksi massal. Akhirnya, muncullah berbagai bangsa dari proses
kloning.

1-30. Arkhytirema dan Nabi Muhammad saw.................................................................. 1-21
1. ARKHYTIREMA belum pernah bertemu dan berkomunikasi dengan Rasulullah saw. Tapi,
ARKHYTIREMA mengawasi Muhammad sejak sebelum menjadi Nabi.
2. Rasulullah saw mengetahui keberadaan ARKHYTIREMA, alien, dll.
3. Pengetahuan Rasulullah saw 100%, setara Nabi Adam. Jadi, pengetahuan Rasulullah
saw meliputi seluruh alam.

1-31. Rasul Bertemu Para Nabi Ketika Isra Mi’raj.............................................................. 1-22
1. Saat mi’raj, Rasulullah saw bertemu secara fisik dengan Nabi Adam as. Sedangkan
dengan nabi-nabi yang sudah wafat bertemu dengan ruh mereka.
2. Rasulullah saw mampu menembus alam barzakh, bahkan diberi hak (seijin Allah SWT)
untuk “mengintervensi” ke alam barzakh agar bisa bertemu dengan ruh para nabi.

1-32. Beladiri Hikmatul Iman = Beladiri Arkhytirema....................................................... 1-23
1. Beladiri ajaran ARKHYTIREMA mengajarkan teknik tangan kosong, senjata, Tenaga
Metafisika, dan pemfokusan energi tubuh (Tenaga Dalam). Tingkatan ada, tapi
disesuaikan dengan pencapaian tenaganya. Beladiri ini ternyata 100% sama seperti
beladiri HI.
2. Hologram yang dilihat DZA pada tahun 1988 tidak ada hubungannya dengan
ARKHYTIREMA. Pada saat itu, portal membuka dan DZA mendapatkannya dari jalur lain.
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3. Ajaran beladiri HI = ajaran beladiri air ARKHYTIREMA = ajaran beladiri Rasulullah
saw!
4. Jika ditelusuri dari berbagai periwayatan, Rasulullah saw mengajarkan beladiri
yang sifatnya mengalir seperti air.

1-33. Jurus Torpedo Rasulullah saw................................................................................. 1-23
1. Rasulullah saw mengajarkan berenang, tapi cara berenangnya beda, yaitu seperti
“jurus torpedo” berenang di bawah air, sangat cepat dan seperti ikan.
2. Latihan berenang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya di oase yang cukup
besar.

1-34. Silsilah Arkhytirema dan Para Nabi......................................................................... 1-23
1. Silsilah ARKHYTIREMA: Nabi Adam ke ARKHYTIREMA (sekitar 10ribu tahun), dari
ARKHYTIREMA ke para nabi / Rasul (4000-5000 th).
2. Banyak nabi/rasul berasal dari bangsa LEMURIAN, kecuali beberapa orang nabi
mutant seperti Nabi Isa & Nabi Muhammad saw.
3. Meski ARKHYTIREMA hidup di jaman Nabi Isa dan Nabi Muhammad saw, ARKHYTIREMA
tidak mau ikut campur.

1-35. Jika Matahari Meledak, Energi Dahsyat DZA........................................................... 1-24
1. Jika matahari kita akan meledak, mana yg lebih mungkin: hijrah ke planet lain
ataukah menjalankan Project GRANUMA (Red: perbaikan) pada matahari?
2. Yg lebih memungkinkan adalah menjalankan Project GRANUMA pd matahari.
3. Tapi, harus dibuat pesawat khusus untuk menembakkan supply Hidrogen pada
matahari. Pesawat ini sebesar NIRRANTHEA sebanyak 6 buah, lalu menembakkan Hydrogen
secara serentak. Bahan dasar pesawat dari logam KRAIMAN. Biayanya sangat mahal.
4. Satu pesawat bisa seharga RAPBN negara kita. Belum lagi SDM-nya saat ini tidak
ada.
5. Perbandingan kekuatan Titanium dg logam KRAIMAN adalah 1:1000. Logam KRAIMAN bisa
menahan panas.
6. KRAIMAN seharusnya diolah di magma bumi selama 700 th. Tapi, bisa saja
menggunakan energi DZA dengan syarat selama 1 tahun DZA hybernate, yaitu tidak
menggunakan energi untuk apapun selain mengolah logam KRAIMAN tersebut.

1-36. Apa Bulan Yang Dimaksud di Al-Qur’an.................................................................. 1-24
1. Apabila cahaya malam hari adalah lampu besar bernama NIRRANTHEA, lantas bulan
yang dimaksud Allah SWT itu yang mana dan bagaimana?
2. K’Wilman: HOLAQO berbeda dengan JA’ALA (membuat/menciptakan). Walaupun artinya
sama, HOLAQO adalah hak prerogatif Allah.

1-37. Orang India Berasal Dari Sunda............................................................................... 1-25
1. Ajaran orang India aslinya berasal dari tanah Sunda. Mereka pergi ke India lalu
kembali ke Nusa Antara.
2. Jika orang India itu benar, pasti ada keinginan untuk kembali ke Nusa Antara.
Hanya sayang, saat ini banyak orang India yang tidak benar.
3. Bangsa RHAMA selalu ingin datang ke Indonesia karena secara naluriah mereka
mencari sumber ajaran aslinya, yaitu WISHNU. Makanya, rata-rata mereka sangat betah
ada di kita dan kalau bisa ingin jadi warga negara Indonesia.
4. Tapi, karena lebih gampang di Malaysia, mereka malah menumpuk di sana.
5. Pada dasarnya orang Malaysia malas. Jadi, mereka mencari tenaga kerja dari luar
dan yang mudah digunakan adalah dari India dan Indonesia.

1-38. Fisik Alien................................................................................................................ 1-26
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1. Bentuk fisik alien dari bangsa Tarx, Mosram, Bropa, Zneznela & Krairon berbeda2
meski masih satu gen dari Nabi Adam dikarenakan beradaptasi dengan lingkungannya
selama berabad2.

1-39. Umur Arkhytirema Ribuan Tahun............................................................................ 1-26
1. ARKHYTIREMA bisa terus terlihat seperti 21 tahun meskipun umurnya sudah ribuan
tahun karena bisa mengangkat oksidan dan mencegah kerusakan mitokondria.

1-40. Nabi Adam as Masih Hidup...................................................................................... 1-26
1. Ternyata, Nabi Adam masih mengemban tugas dari Allah SWT. Bahkan, Nabi Adam
sampai sekarang masih sering melihat situasi dan kondisi Planet Bumi.
2. Melihat banyaknya kerusakan di bumi, Nabi Adam hanya membiarkan.
3. Beliau lebih memilih membuat project ZEUS di tatanan galaksi lain di alam semesta
ini.
4. Jadi, di belahan alam semesta ini, ada project ZEUS yang baru dimulai dari NOL.

1-41. Nabi Khidir as Masih Hidup....................................................................................... 1-26
1. Nabi Khidir bukan dari LEMURIAN. Keberadaannya otomatis diketahui oleh
ARKHYTIREMA.
2. Nabi Khidir masih hidup karena tidak ada riwayat yang menceritakan kematiannya.

1-42. Arkhytirema di Al-Qur’an, Peran Arkhytirema di Kehidupan Rasulullah saw........ 1-27
1. ARKHYTIREMA tidak pernah disinggung baik secara langsung atau tidak langsung
dalam Al-Qur’an.
2. ARKHYTIREMA selalu mengawasi Muhammad sebelum menjadi Rasulullah saw dari jarak
jauh dan belum pernah bertemu.
3. Sesekali ARKHYTIREMA mengintervensi kehidupan Muhammad. Di antaranya dengan
mengendalikan awan agar selalu menaungi Muhammad.

1-43. Sholat Arkhytirema dari Nabi Adam....................................................................... 1-27
1. Nabi Adam melakukan sholat, begitu pula anak cucunya. Hal ini diturunkan terus.
2. Jadi, gerakan sholat ARKHYTIREMA yang dijelaskan dalam ajaran WISHNU merupakan
warisan dari Nabi Adam.

1-44. Definisi Imam Mahdi................................................................................................ 1-27
1. Imam Mahdi adalah istilah untuk pemimpin yang bijaksana. Jadi, bisa siapa saja.

1-45. Sidharta Gautama Bangsa RHAMA......................................................................... 1-27
1. Sidharta Gautama yang kemudian menjadi Budha adalah orang RHAMA yang mendapatkan
ajaran yang betul.

1-46. Silat di AL-Qur’an.................................................................................................... 1-27
1. Di dalam Al-Qur’an terdapat “pelajaran silat”, hampir semuanya, asal mau
mengkajinya.
2. Tapi, yang pasti terdapat di dalam QS Al-Ikhlas. Jurus-jurus ini merupakan
gerakan yang diwakili oleh tiap HURUF dari QS Al-Ikhlas. Hal ini dikarenakan huruf
ARBHIINA lebih dekat ke huruf LEMURIAN yang sifatnya mengalir seperti air.
3. Jurus silat HI ada yg bersumber dari Al-Qur’an tapi belum diajarkan karena susah
gerakannya. Minimal TD anggota HI harus 5%. Seharusnya jurus ini sudah diturunkan.
4. Tubuh menyesuaikan dengan bentuk huruf-huruf di Qur’an yang rata-rata berputar.
Semuanya bergerak, baik kaki maupun tangan.

1-47. Peran Arkhytirema di Sejarah Nabi Isa dan Nabi Muhammad................................ 1-28
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1. ARKHYTIREMA tahu saat Nabi Isa dan Nabi Muhammad akan lahir dan diangkat menjadi
Rasul.
2. Saat Nabi Isa dinistakan oleh Bani Israil, ARKHYTIREMA ikut mengintervensi dengan
membuat Bani Israil menjadi lambat saat mengejar Nabi Isa.
3. Di sisi lain, dengan kemampuannya Nabi Isa menggunakan energi “malih rupa” (Red:
berubah bentuk) hingga yang disalib adalah Yudas Iskariot.
4. Sebetulnya Nabi Isa bisa saja melawan dan membunuh Bani Israil. Tapi, Nabi Isa
seperti Nabi Muhammad yang beranggapan bahwa jika mereka mati, maka pada siapa akan
berdakwah?
5. Wafatnya Nabi Isa berjarak cukup jauh dari peristiwa pengejaran ini.

1-48. Burung Ababyl Adalah Burung Mutan..................................................................... 1-29
1. Burung Ababyl adalah burung mutant yang bisa menembakkan energi (seperti burung
phoenix).

1-49. Bahasa Lemurian, Atlantis, Rhama, dan Sunda...................................................... 1-29
1. Lemurian menggunakan bahasa Sunda.
2. Atlantean dan Rhama menggunakan bahasa Atlantis.
3. Saat berkomunikasi, Lemurian yang mengerti bahasa Atlantis.

1-50. Sumber Informasi DZA........................................................................................... 1-29
1. DZA mengetahui banyak informasi dengan mengamati dinding-dinding piramida yang
memiliki simbol-simbol.Data aslinya terdapat di data base (berupa alat tertentu).
2. Gambar dan data base ini ada di piramida ARKHYTIREMA.
3. Database ini memuat berbagai macam informasi lengkap tentang membuat berbagai
hal.

1-51. Teknologi HI = Teknologi Lemurian............................................................................ 1-29
1. Teknologi yang digunakan HI bersumber dari Al-Qur’an. Tapi, saat diakurkan dengan
teknologi LEMURIAN ternyata mempunyai banyak persamaan.

1-52. DZA Menghubungi Arkhytirema.............................................................................. 1-30
1. Sebetulnya DZA mencoba tersambung dengan ARKHYTIREMA melalui tellepathy tapi
dicuekin karena lagi masa hibernasi. Jadinya memanfaatkan pantulan otak Arkhytirema
untuk mendeteksi sekeliling tempat itu.
2. Sebelumnya DZA tidak tahu nama-nama teknologi, termasuk nama ARKHYTIREMA sendiri.
3. ARKHYTIREMA bisa dibangunkan kalau DZA mau, sekarang atau besok juga bisa.
Tinggal diberi gelombang kejut ke otaknya. Tapi, biarkan saja begitu agar kita tidak
mendewakan beliau.

1-53. Nabi Adam Memerintahkan Arkhytirema Untuk Hibernasi...................................... 1-31
1. ARKHYTIREMA hibernasi karena tugasnya sudah beres dan atas perintah Nabi Adam.
2. Nabi Adam mengetahui keadaan anak cucunya perlu pelurusan sejarah, tapi tidak
akan beres-beres.

1-54. Lemurian Muncul dari Hikmatul Iman...................................................................... 1-31
1. Bangsa Atlantis sudah tahu bahwa Lemurian akan muncul dari komunitas HI. Makanya
HI selalu dijegal agar tidak muncul ke permukaan.
2. Jika terjadi perang melawan Atlantis, KD sudah mempersiapkan senjata HYROPHA
(dawai dan harpun) yang dipicu oleh Tenaga Dalam. Senjata lawan dirusak tanpa
membunuh lawan, paling jadi lemas.

1-55. Alien Mengawasi Peristiwa Besar........................................................................... 1-32
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1. Saat ada peristiwa besar, misalnya WTC atau Perang Dunia II, alien hanya
mengawati saja tanpa melakukan intervensi.

1-56. Arkhytirema Ajarkan Tauhid.................................................................................... 1-32
1. Tugas utama ARKHYTIREMA adalah mengajarkan Tauhid. Strategi yg digunakan adalah
ajaran WISHNU.
2. Wajah asli ARKHYTIREMA sudah diketahui DZA.
3. Tenaga Dalam ARKHYTIREMA 50-60%, belum bisa naik hingga 100%.

1-57. Kisah Nabi Nuh......................................................................................................... 1-36
1. Nuh bin Matusylakh bin Ukhnukh(Idris AS) adalah nabi pertama sesudah Idris.
2. Dia adalah seorang tukang kayu (*perlu dikritisi). Dilahirkan pada tahun yang
sama dengan kepergian Nabi Adam AS dari Planet Bumi.
3. Nabi Nuh as sudah mengetahui akan terjadi ledakan besar yang mengakibatkan
tenggelamnya dua benua (Red: Atlantis dan Lemurian).
4. Ketika terjadi, itu adalah peringatan bagi Nabi Nuh AS agar bersiap-siap di
kapalnya untuk menerima hantaman ombak setinggi gunung.Selain DNA binatang yang
dikumpulkan sepasang-sepasang, ada manusia dan sampel DNA manusia di kapal Nabi Nuh.
5. Tanda-tanda banjir di zaman Nabi Nuh berkaitan dengan peristiwa “Farat Tannur”
(QS.Hud:40), yaitu setelah penutup Tannur yang terbuat dari tanah liat diangkat oleh
Nuh dan terjadi Gerhana Matahari (mungkin ledakan nuklir), turun air hujan dahsyat,
dan bumi memancarkan mata air di mana-mana.
6. Memangnya kapal kayu akan bertahan menghadapi gelombang seperti itu? Sekuatkuatnya juga kayu, pasti rangkaiannya bakalan jebol. Jika kapal Nabi Nuh AS itu dari
kayu sewaktu kena gelombang awal banjir yang dikatakan Al Qur’an setinggi gunung,
maka dipastikan akan hancur berkeping-keping. Kapal dengan logam seperti sekarang
saja kalau kena tsunami atau ombak yang tinggi bisa kebalik-balik.
7. Bahtera Nabi Nuh berbentuk elips dengan tingkat keamanan sempurna karena terbuat
dari KRAIMAN.
8. Jadi, kalau mencari kapal Nabi Nuh AS dari bahan kayu tidak akan ketemu.
9. Bahtera Nabi Nuh bisa berubah jadi kapal selam.
10. Setelah banjir reda, bahan KRAIMAN bahtera Nabi Nuh diolah menjadi bahan lain
untuk berbagai keperluan. Jadi, bahtera Nabi Nuh AS sudah menjadi barang lain
seperti alat bertani atau alat rumah tangga dengan mutu logam super.
11. Kapal Nabi Nuh tidak begitu besar, hanya seukuran kapal selam biasa. Tapi,
kekuatan dan daya jelajahnya luar biasa.
12. Jeda antara ledakan dengan banjir sekitar 45 menit sampai 1 jam. Laut tumpah
ruah di seluruh dunia sehingga banyak pulau dan daratan yang hilang.
13. Muncul ombak setinggi gunung dan kepanikan terjadi di seluruh dunia. Tapi, ada
juga bangsa di sekitar Afrika yang selamat karena air di tempatnya tidak begitu
tinggi.
14. Banyak sekali hewan darat yang bermutasi menjadi hewan laut seperti ikan paus
dan lumba-lumba. Ikan paus dan lumba-lumba tadinya hidup di darat. Pepohonan mati
tapi kemudian hidup lagi setelah air surut. Dampak dari ledakan itu mencapai puluhan
tahun.

1-58. Perlu Bahtera Nabi Nuh Untuk Hadapi 2012?......................................................... 1-38
1. Kang Edward: Di tahun 2012, apa kita harus membuat bahtera Nabi Nuh lagi?
2. DZA: Tidak perlu, kerja sama saja mengerahkan software anti gempa secara
konsisten, insya allah kita akan menjadi manusia berseragam biru (Red: Bangsa
Lemurian) yang mereparasi planet bumi.

1-59. Lanjutan Kisah Nabi Nuh.......................................................................................... 1-38
1. Tannur adalah adalah tempat pengolahan logam. Jadi, kapal Nabi Nuh AS terbuat
dari logam superkuat bernama KRAIMAN. Nabi Nuh AS mendapatkan KRAIMAN dari tannur
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bawah tanah yang dibuat oleh bangsa KRAIRON. Nabi Nuh AS mempunyai kemampuan untuk
membuka tannur berisi KRAIMAN yang dibuat oleh bangsa KRAIRON.
2. Nabi Nuh AS adalah seorang super jenius, peneliti luar biasa, dan memiliki
kemampuan energi yang cukup. Nabi Nuh juga mampu membuat peralatan canggih yang
mungkin tidak terpikirkan di zaman sekarang dan juga mampu menerima petunjuk Allah
SWT.

1-60. Cerita DZA Sesuai Qur’an dan Hadits...................................................................... 1-40
1. Semua yang cerita DZA tidak akan menyalahi Al Qur’an dan hadist shahih manapun.
2. Cerita DZA hanya akan menyalahi pola pikir mistis dan malas berpikir jauh. Pola
pikir yang hanya bisa berkata “ ah..itu mah kuasa Allah.”

1-61. HYDRINNTANA Digunakan Bahtera Nabi Nuh............................................................ 1-41
1. Proses HYDRINNTANA digunakan bahtera Nabi Nuh AS untuk melaju secara cepat
menggunakan air laut sebagai bahan dasar dan hydrogen yang ditekan.

1-62. Bukti Cerita DZA Disembunyikan Keturunan Atlantis............................................... 1-41
1. Banyak sekali artefak dan bukti arkeologi untuk cerita DZA.
2. Hanya saja, bukti-bukti itu disembunyikan keturunan ATLANTIS agar pemikiran
masyarakat kita semakin primitif dan hanya mereka yang menguasai teknologi. Kita
harus sama-sama mencari bukti arkeologi itu.

1-63. Nabi Adam Mengajari Bangsa Lemurian................................................................. 1-42
1. Bangsa lemurian memiliki teknologi tinggi karena diajarkan langsung oleh Adam AS.

1-64. Kapal Selam ABANESS Menelan Nabi Yunus.......................................................... 1-42
1. ABANESS adalah kendaraan Bangsa Lemurian yang berfungsi sebagai kapal selam tapi
bisa terbang juga.
2. ABANESS mampu memasuki kedalaman laut tidak terbatas dan mampu menahan tekanan
air sekuat apapun.
3. Ada ABANESS yang mempunyai Artificial Inteligent (kecerdasan buatan). Dia bergerak
sendiri dan bertindak jika ada kecelakaan di laut. ABANESS akan seolah-olah menelan
orang yang kecelakaan di laut untuk menyelamatkannya.
4. ABANESS inilah yang menelan Nabi Yunus AS untuk diselamatkan. Itulah alasan
beliau bisa melihat laut secara transparan dari dalam ABANESS.
5. ABANESS menggunakan tenaga clustonite yang menggunakan pengawet batre hidrogen
dari air laut.
6. Dedi Misbah: Berapa lama Nabi Yunus berada di dalam ABANESS jika dikaitkan dengan
“Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah”
[QS:37:143] dan “Niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan (ABANESS) itu sampai
hari berbangkit.” [QS:37:144]?
7. ABANESS memiliki jaringan sensor optik yang bisa mendeteksi kerusakan tubuh
seseorang.
8. Apabila kehilangan kesadaran, otomatis peralatan ABANESS akan membuatnya
hybernate sampai ia dibangunkan oleh tim medis lemurian.
9. Tapi, berhubung Nabi Yunus AS selalu sadar dengan terus mengingat Allah SWT, maka
ABANESS menganggap beliau baik-baik saja kemudian mendaratkannya.
10. Bbayangkan kalau Nabi Yunus AS kehilangan kesadaran. Beliau akan di-hybernate
oleh ABANESS sampai hari kiamat.
11. Bahtera Nabi Nuh as dibuat berdasarkan prinsip ABANESS.
12. ABANESS yang menelan Nabi Yunus AS adalah satu-satunya ABANESS yang masih
berfungsi dengan baik. Sekarang kapal selam itu masih ada di pyramida RHINGGAMANA.
13. Coba bandingkan cerita Nabi Yunus AS dengan Al Qur’an, semuanya pasti nyambung.

1-65. Teknologi Minnaru Bhallamin Raja Atlantis............................................................. 1-50
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1. BHALLAMIN memiliki ilmu menyamar yang sangat canggih dan tidak dimiliki Atlantean
yang lain.
2. MINNARU adalah alat penyamar yang sangat canggih karena mampu membuat penyamaran
sampai ke tingkat sel.

1-66. Tugas Arkhytirema................................................................................................... 1-51
1. ARKHITIREMA bertugas membina manusia untuk hidup lebih layak. Berhubung kemampuan
ARKHITIREMA jauh lebih kuat dari ketiga orang Lemurian lain (RHINGGAMANA, GHRIBADAR,
dan GLABINARA) maka tanggung jawab dunia diserahkan kepadanya.
2. Ketika bangsa LEMURIAN meninggalkan planet bumi, mereka mengembangkan keturunan
lemurian 2,5% untuk ditempatkan di Pulau Jawa. Selanjutnya, mereka akan menyebar ke
seluruh Nusantara menggunakan cara-cara tradisional, yaitu perahu bercadik.
3. Sesuai tugas yang diemban, yaitu mendahulukan LEMURIAN 2,5%, maka ARKHITIREMA
kembali ke Pulau Jawa dan mengajarkan mereka untuk menyembah Sang Maha Kuasa,
bercocok tanam, undak usuk basa, berbudaya dengan baik, berniaga, membuat perahu,
dan menangkap ikan dengan cara cara yang tradisional.

1-67. DZA Adalah Mutant................................................................................................. 1-53
1. DZA juga seorang mutant karena dilahirkan ketika ada asteroid menabrak komet.
Mirip dengan kejadian lahirnya ARKHYTIREMA. Mungkin inilah yang disebut divine
intervention (campur tangan Tuhan).
2. Ilmu-ilmu HI sebenarnya sudah terpasang di diri setiap manusia 2,5%. Karena DZA
seorang mutant, ia bisa melihat holograf ilmu tersebut.

1-68. Bangsa Lemurian = Manusia Biru, Murid HI Calon Manusia Biru............................. 1-53
1. Energi yang dipancarkan bangsa LEMURIAN dominan berwarna biru langit. Itu
sebabnya mereka juga sering disebut Bangsa Biru.
2. Tinggal bagaimana caranya kita berlatih agar menjadi manusia biru itu. Untuk
menjadi manusia biru harus tekun berlatih. Tidak cukup dengan hanya menerima
metafisik dari DZA yang memang pada dasarnya berwarna biru langit.
3. DZA mempersiapkan anggota HI untuk menjadi manusia-manusia biru.
4. Untuk itu, para murid diberi software yang mempengaruhi alam, misalnya anti
gempa, amygdala, anti cyclone (angin puyuh).

1-69. Shalat Adalah Hasil Penyempurnaan Wishnu......................................................... 1-54
1. WISHNU adalah simbol ritual ibadah.
2. WISHNU disempurnakan menjadi shalat.
3. Dengan memahami semua makna Sholat dan mendirikan Sholat maka kita akan bisa
mengakselerasi energi.
4. Jadi, kita lakukan saja versi sempurnanya, yaitu shalat.
5. Akselerasi paling kuat terjadi ketika shalat tahajud.

2-1. Definisi Tuhan versi Hikmatul Iman............................................................................. 2-1
1. K’Jody: Definisi TUHAN itu ada 4:
Sesuatu yang kita takuti 3. Sesuatu
membuat kita melakukan hal-hal yang
2. K’Jody: Ajaran Definisi TUHAN ini
ajaran ini!!!

1. Sesuatu yang kita sembah dan kita puja 2.
yang kita prioritaskan 4. Sesuatu yang mampu
tidak kita sukai
hanya ada di Hikmatul Iman dan TOLONG DISEBARKAN

2-2. Membaca Qur’an Melawan Sistem Minnara.............................................................. 2-3
1. Dedi Misbah: Apakah membaca Qur’an dengan pola kanan ke kiri juga bisa melawan
pengaruh sistem MINNARA?
2. Membaca al qur’an yang benar bisa digunakan untuk melawan pengaruh buruk pola
minnara tetapi zaman sekarang malah membuat pola minnara tambah kuat karena kita
tidak diajarkan berfikir tapi diubah menjadi mistis dan mau gampangnya saja.
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2-3. Jangan Mengacu Pada Shahabat, Tapi Pada Rasul.................................................... 2-3
1. Acuan kita bukan sahabat Rasulullah tapi Rasulullah SAW karena kita sudah membaca
dua kalimat syahadat, bukan dua kalimat sahabat.

2-4. Bhallamin Ada di Transylvania................................................................................... 2-3
1. Bhallamin masih mengendalikan sistem minnara sampai sekarang.
2. Bhallamin saat ini ada di Transylvania.

2-5. Bhallamin Mengenal DZA........................................................................................... 2-4
1. K’Taufik Simamora: Apakah BHALLAMIN mngetahui kberadaan HI?
2. KD: Bhallamin mengetahui keberadaan HI dan mengetahui persis siapa DZA hanya dia
belum bisa mengukur kekuatan DZA.

2-6. Upaya Pembunuhan DZA........................................................................................... 2-4
1. Bhallamin sering mengirim orang dengan kemampuan di atas 2,5% untuk membunuh DZA.
2. Utusan Orde Baru pernah mencoba membunuh DZA.

2-7. Ajarkan Anak Kita Huruf dan Angka Lemurian.......................................................... 2-5
1. Untuk menetralisir Minnara, sebaiknya ajarkan huruf dan angka Lemurian pada anakanak kita agar otak mereka terlatih untuk berfikir ala Lemurian.

2-8. Senjata ULLTHRODASS...............................................................................................2-7
1. ULLTHRODASS adalah akselelator Mythocondria selain KRUDANK yang berfungsi adalah
untuk mengamblaskan benda ke dalam tanah.
2. Senjata ini dipakai pada zaman Arkhytirema mengajarkan pengetahuan ke seluruh
dunia dan bisa dipakai siapa saja.
3. Senjata ini pernah pula diberikan kepada raja di tatar sunda, terutama Kian
Santang. Makanya Kian Santang mempunyai kesaktian yang sulit dilawan.
4. Para Wali tidak memiliki ULLTHRODASS karena beda keperluannya.
5. Legenda ULLTHRODASS dikenal dengan nama Ajian Naga Pertala karena seolah-olah
semua dicaplok oleh naga dari dalam tanah dan menjadi tidak berdaya.

2-9. Nabi dan Rasul Berguru Ke Arkhytirema................................................................... 2-8
1. K’Budi: Mungkinkah banyak nabi dan rosul yang berguru pada ARKHYTIREMA?
2. Di artefak borobudur ada beberapa relief tentang Nabi Nuh, ARKHYTIREMA, dan Nabi
Adam.

2-10. Kisah Nabi Sulaiman................................................................................................. 2-9
1. Bangsa jin tidak memiliki teknologi canggih seperti manusia.
2. Bangsa jin ditaklukan Nabi Sulaiman AS lalu dijadikan budak dan bidak.
3. Para jin dibawa masuk ke dimensi kita oleh Sulaiman.
4. Sulaiman dengan energinya mampu membawa lebih dari seratus kerajaan jin ke
dimensi kita untuk dijadikan pekerjanya.
5. Ketika Nabi Sulaiman AS meninggal, tersisa energi selama seratus tahun lebih bagi
para jin yang diperbudak untuk tinggal di dimensi kita.
6. Para jin tidak mengetahui kematian Nabi Sulaiman AS karena energi yang mereka
pakai masih ada.
7. Ketika tongkatnya dimakan rayap dan jasad Nabi Sulaiman AS terguling jatuh, baru
mereka tahu setelah memeriksa jasadnya yang telah menjadi tengkorak.
8. Kondisi jasad tidak terlihat karena Nabi Sulaiman AS selalu memakai jubah dan
kerudung lebar, seperti baju altar.
9. Seratus tahun kemudian sisa energi Nabi Sulaiman as habis dan para jin kehilangan
energi pendukung hidupnya di dimensi manusia.
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10. Mereka mencoba menembus portal antar dimensi untuk kembali ke alam jin tetapi
gagal.
11. Akhirnya para jin mati dan hancur, kecuali yang sudah kawin silang dengan
manusia.
12. Anak mereka menjadi ONOM atau Orang Bunian, yaitu masyarakat setengah jin dan
setengah manusia.
13. Sejarah bangsa ONOM dimulai sejak zaman Nabi Sulaiman AS.
14. Nabi Sulaiman AS mempunyai gaya sendiri di dalam berdakwah.
15. Beliau kaya raya sebagai contoh bahwa agama Allah SWT bisa memiliki orang super
kaya karena pada masa itu orang hanya menghargai kekayaan.

2-11. Nabi Khidir Tidak di Planet Bumi................................................................................ 2-11
1. Nabi Khidir AS dan Arkhytirema adalah dua orang yang berbeda. DZA mengaku
kesulitan menyelidikinya.
2. Nabi Khidir AS ternyata tidak di planet bumi lagi.
3. Saat ini DZA sedang melacaknya.

2-12. Menyerap Energi Ketika Umroh Bareng DZA........................................................... 2-11
1. Kang Yoli: Kalo mau merasakan energi kita menari-nari mengelilingi diri, ikut
memuteri Ka’bah bareng DZA.
2. Kang Yoli: Oleh karena itu, pada saat thowaf kita harus terlepas dari segala
asesoris, baik materi maupun immateri.
3. Kang Adwin: Ketika di ka’bah, saat membuka tangan seperti menyerap energi, medan
magnet terasa besar sekali.
4. K’Yoli: Menurut DZA, bacaan-bacaan juga suka menjebak. Sibuk dengan bacaan dan
begitu selesai merasa sudah masuk surga. Nanti akan dicoba hanya merasakan saja,
tanpa bacaan.

2-13. Arkhytirema dalam Al-Quran.................................................................................. 2-12
1. Al-Quran hanya mencatat ajaran moral ARKHYTIREMA saja.
2. Sepak terjang dan kesaktian ARKHYTIREMA tersirat di ayat-ayat Al-Quran.

2-14. Melawan Sistem Minnara dengan Membaca Quran................................................ 2-15
1. Membaca al qur’an dengan benar bisa digunakan untuk melawan pengaruh buruk pola
minnara.
2. Tetapi, di zaman sekarang membaca Quran malah membuat pola minnara tambah kuat
karena kita tidak diajarkan cara berfikir sesuai Al-Quran, sudah diubah menjadi
mistis dan mau gampangnya saja.

2-15. Bhallamin, Iblis, dan Nabi Musa............................................................................... 2-18
1. Level BHALLAMIN berbeda dengan Iblis.
2. Iblis mengenal cara menggunakan cahaya energy, aura, atau energy metafisika.
Tingkatan metafisika Iblis sekitar 400 Octa.
3. Bhallamin banyak mengajari tukang sihir, termasuk lawannya Musa AS.
4. Sihir ajaran BHALLAMIN lebih ke arah memberikan ilusi ke otak lawan sehingga
melihat hal-hal aneh.
5. Ada juga jenis sihir yang dibantu jin dan diajarkan juga oleh BHALLAMIN.

2-16. DZA Arahkan Revolusi di Indonesia......................................................................... 2-18
1. DZA sengaja mengarahkan revolusi di Indonesia agar tidak sekaligus. Kalau
sekaligus, rakyat jadi korban.
2. DZA membiarkan revolusi di negara lain.
3. Makanya revolusi di Indonesia agak lambat, tidak seperti di negara-negara lain.
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2-17. Sulap Ciptaan Bhallamin.......................................................................................... 2-18
1. Semua yang belajar sulap di Amerika berarti muridnya BHALLAMIN.
2. BHALLAMIN memang punya trik untuk meningkatkan metafisika dan bekerja sama dengan
jin.

2-18. DZA Menggagalkan Bulan Baru Buatan Bhallamin................................................. 2-18
1. Saat ini BHALLAMIN membuat bulan (NIRRANTHEA) dari bebatuan.
2. Tujuannya agar NIRRANTHEA yang ada sekarang bisa diganti, sehingga cerita
NIRRANTHEA buatan manusia itu dapat dipatahkan.
3. Tapi kegiatannya ini diketahui DZA.
4. Pembuatannya dilakukan di angkasa menggunakan pesawat ulang-alik amerika
5. NIRRANTHEA tersebut belum dibuat, tapi keburu terdeteksi oleh DZA.
6. BHALLAMIN menggunakan asteroid yang sangat besar untuk menggantikan bulan buatan
bangsa NIRRANTHEA.
7. Rencana pergantian bulan dilakukan ketika gerhana bulan total.
8. DZA akan berusaha menggagalkan upaya jahat ini.
9. Bulan akan ditukar ketika terjadi gerhana bulan dan semua satelit tiba-tiba mati.
10. Jika BHALLAMIN berhasil mengganti NIRRANTHEA yang sekarang, akan ada perubahan
gravitasi dan kemungkinan laut menjadi pasang.

2-19. Bhallamin dan Teroris............................................................................................. 2-20
1. Teror WTC 11 September adalah gaya BHALLAMIN.
2. BHALLAMIN tidak akan mengganggu FPI dan AHMADIYAH.
3. Malah mereka akan memperbesar setiap potensi perpecahan agar umat islam tidak
bisa bersatu.
4. Abu Bakar Ba’asyir yang tidak tahu apa-apa dijadikan kambing hitam.
5. FPI aman karena benar-benar berpotensi di dalam memecah belah umat
6. Negara Islam Indonesia (NII) adalah bentukan team BHALLAMIN untuk mengacak-ngacak
umat islam.
7. BHALLAMIN akan terus membuat teroris dari oknum umat islam yang bodoh.
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1. ARKHYTIREMA pernah menggunakan nama ZHENA AMNARUTTA yang disingkat menjadi
menjadi ZHEMNAR.
2. Kalangan ksatria, pendekar, dan kaum kerajaan sulit sekali mengeja namanya
sehingga akhirnya dia disebut SEMAR.

2-21. Abaness Muncul di Jepang..................................................................................... 2-23
1. Satu ABANESS seri 5 muncul di Jepang setelah gempa dan tsunami.
2. ABANESS itu kemungkinan sekarang sudah ada di Indonesia mencari Bangsa Lemuria.
3. ABANESS seri 5 tidak cukup untuk membangunkan para penjaga Piramida karena
berpenumpang satu. Kemungkinan akan terus terkatung-katung di perairan Indonesia.
4. ABANESS yang menelan nabi Yunus adalah generasi ke-2 dan bisa memuat sepuluh
orang penumpang.
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1. Entah bagaimana prosesnya setelah berabad-abad, ARKHYTIREMA malah disembah
menjadi DEWA WISHNU.
2. Ini jangan disebarkan karena sensitif, bisa menyinggung satu agama (Budha).
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