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Resume Diskusi LSBD Hikmatul Iman
#2 - Duta
1-1. Surga dan Padang Mahsyar........................................................................................... 1-1
1. Di surga dan neraka, yang merasakan sakit atau enak adalah fisik.
2. Di padang mahsyar, semua dibangkitkan mulai dari DNA terkecil kita. Meskipun
mayat kita hancur lebur, tetap bisa dihidupkan kembali dengan modal satu DNA
ditambah unsur NATRAGENNA.
3. Di padang mahsyar, semua memori kehidupan akan disesuaikan dengan tubuh kita.
Ketika ditanya, kita akan menjawab jujur karena di sana RUH kita dikendalikan ALLAH
SWT.
4. Di surga, apa yang diinginkan akan tiba-tiba muncul di hadapan kita.
5. Di surga ada detektor keinginan. Misalnya jika ingin terbang dan melayang bebas
di udara, secara otomatis keinginan kita akan discan oleh detektor itu dan badan
kita akan bisa terbang.

1-2. Bahasan Natragenna di Qur’an.................................................................................... 1-2
1. NATRAGENNA adalah bahan dasar pembentuk semua makhluk hidup, termasuk jin dan
malaikat, di alam semesta ini.
2. Apabila kita bisa menguasai NATRAGENNA, kita bisa membuat berbagai macam jenis
mahluk hidup, termasuk membuat binatang jenis baru secara cepat.
3. Di Surga, semua pengetahuan selevel ADHAMA akan bisa didapat dengan mudah karena
di Surga kita tidak memiliki KLAD. Jadi, jangankan hanya terbang, teleport sampai ke
manapun atau ke dimensi apapun bisa dijangkau.
4. Jangan berpikir kalau surga itu hanya satu tempat dan dimensi saja, fasilitas
antar dimensi pun ada dan lengkap. Bahkan kita punya kekuasaan untuk membuat dimensi
baru dan membuat apapun yang kita mau.
5. Apakah NATRAGENNA yang di Alquran di bilang tanah/ekstrak saripati alam (manusia
d ciptakan dr tanah yg d beri bentuk)itu kang?
6. NATRAGENNA dikiaskan di dalam Al Qur’an sebagai tanah hitam yang diberi bentuk.
7. Jin dan malaikat sangat sedikit NATRAGENNA-nya dan lebih banyak energi.
Malaikat lebih banyak unsur cahaya dan jin lebih banyak unsur apinya. Manusia full
NATRAGENNA, sehingga Sang Iblis jadi kesal terhadap ADHAMA.

1-3. Dinosaurus Diciptakan Nabi Adam............................................................................... 1-2
1. Dinosaurus dibuat oleh ADHAMA (Red: Nabi Adam). Ukurannya besar karena diberi
radiasi nuklir.

1-4. Allah Meniupkan Ruh................................................................................................... 1-2
1. RUH secara otomatis akan ditiupkan ALLAH SWT asal bahannya sudah ada.
2. RUH akan ditiupkan Allah swt ke unsur NATRAGENNA.
3. DZA membahas persembahan/Qurban Habil dan Qabil di acara Open Dialog.

1-5. Membahas Dimensi Surga........................................................................................... 1-3
1. Surga adalah dimensi khusus bagi kaum yang menuruti ALLAH SWT.
2. Penduduk Surga tidak boleh ikut campur di dimensi ujian, yaitu dimensi manusia
sekarang, kalau mau lihat-lihat sih boleh saja.
3. Penduduk surga bisa membuat replika kehidupan mereka dulu.
4. Surga ada tipe dan jenisnya untuk memudahkan pemahaman dan gambaran orang-orang
pada zaman Rasulullah SAW. Contoh tipe surga adalah Na’iim, Khulud, dsb.
5. Penduduk surga bisa jalan-jalan ke neraka.
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1-6. Kiamat Sudah Terjadi Beberapa Kali............................................................................ 1-3
1. Surga dan neraka sudah dihuni seperti yang dilihat oleh Rasulullah SAW.
2. Masalahnya sekarang sudah berapa kali kiamatkah kita?

1-7. Definisi Qurba, Kisah Habil dan Qabil........................................................................... 1-3
1. Definisi Qurban adalah persembahan.
2. Qabil menantang Habil untuk membuat persembahan bagi Allah SWT.
3. Mereka masing-masing membuat kehidupan di planet mati. Dengan projek GRANUMA dan
NATRAGENNA, mereka mengkloning manusia 2,5% berikut berbagai macam binatangnya untuk
penghuni planet.
4. Mereka berdua bekerja siang dan malam tanpa henti selama puluhan tahun, Ternyata
projek Qabil gagal total. Tidak ada RUH yang masuk ke badan manusia kloningannya.
Sebaliknya dengan Habil. Manusia 2,5% kloningannya diberi RUH dan hidup. Inilah
penjelasan istilah “diterima qurban” oleh Allah SWT yang ada di dalam Al Qur’an.
5. Qabil merasa dikalahkan oleh Habil. Qabil mengancam akan membunuh Habil. Tapi,
Habil menghadapinya dengan kesabaran tinggi bahkan pasrah.
6. Qabil menghantamkan Asteroid ke Habil hingga tubuhnya hancur lebur.
7. Setelah membunuh Habil, Qabil sadar dan menyesal. Dia melihat seekor gagak
mengais kakinya ke tanah. Qabil sadar bahwa itulah yang seharusnya ia lakukan pada
Habil, yaitu menguburkannya.
8. ADHAMA (Nabi Adam) menghukum Qabil.

1-8. Hukuman Qabil: Diikat di Pesawat Ruang Angkasa..................................................... 1-5
1. ADHAMA (Nabi Adam) menghukum Qabil dengan menghadapkannya ke sebuah bintang
yang awalnya ada di Matahari tata surya kita. Qabil diikat di sebuah pesawat ruang
angkasa dan diberi KLAD sampai 60 persen untuk mengurangi kekuatannya.
2. Habil tidak berburuk sangka pada Qabil sehingga tidak mengetahui niat jahat
Qabil.
3. Qabil saat ini masih hidup dan sudah dipindah ke matahari planet buatan Habil,
namanya Planet Habil. Planet ini ada di Galaksi Bima Sakti, namun tidak terlihat
oleh teleskop HUBBLE karena terhalang oleh Nebula.
4. Qabil masih dihukum dengan “diikat” di pesawat ruang angkasa bernama AZTERASS
yang berbentuk segitiga dan sedikit mengerucut, seperti tanduk.
5. Pesawat AZTERASS dibuat oleh Habil dan Qabil. Bahannya dari DHALBIA yang jauh
lebih kuat dari logam KRAIMAN.
6. Logam DHALBIA 4-5 kali lebih kuat daripada KRAIMAN.
7. Jika lapar, Qabil memakai semacam alat infus gizi.
8. Kalau Rasulullah SAW menceritakan kisah Habil dan Qabil seperti ini, pasti para
sahabat pusing.
9. Pesawat Qabil itu berjarak sekitar 800 km dari Bintang Habil.

1-9. Kehebatan Nabi Adam, Terjadinya Kiamat, Dimensi Surga dan Neraka.......................1-7
1. Manusia pertama yang diciptakan adalah ADHAMA (Nabi Adam) dengan kemampuan 100%
dan diberi ilmu oleh Allah SWT hingga malaikat sekali pun minder.
2. Itulah sebab Allah SWT menyuruh sujud pada ADHAMA, bukan pada ras Manusia.
3. Adam adalah nabi yang nanti paling banyak ditanyai atau dihisab.
4. Jika kiamat, ada beberapa dimensi yang aman yaitu dimensi Allah SWT, surga,
neraka, dan RUH.
5. Dengan kemampuannya, aneh jika ADHAMA terbunuh oleh kiamat. Dia akan menjadi
saksi atas manusia.
6. Allah SWT tidak perlu membuat ADHAMA dua kali, cukup sekali saja.
7. Ketika kiamat, Adhama tidak perlu sembunyi ke dimensi surga. Benturan apa pun
tidak bisa membunuh ADHAMA karena energinya 100% dan pesawatnya (OLLYMPH) memiliki
cukup energi untuk membangun shield (perisai).
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8. Kiamat terjadi ketika ZANURA dikacaukan Sangkala. KALA berarti WAKTU. SANGKALA
adalah SANG WAKTU.
9. Ketika kiamat akan terjadi pusaran BLACKHOLE yang menyedot semua benda ke dimensi
lain.
10. Bukan hanya keseimbangan dimensi kita saja yang kacau, keseimbangan di dimensi
lain pun akan kacau. Termasuk dimensi jin dan malaikat.
11. Allah SWT mengatakan bahwa langit memiliki jalan-jalan. Nah, jalan di langit itu
memiliki WORMHOLE dan BLACKHOLE.
12. Semua yang tersedot oleh BLACKHOLE akan dikirim ke Dimensi XONDEER, yaitu
dimensi penyimpanan.
13. Jika ZANUURA rusak, maka dimensi XONDEER, dimensi jin, dan dimensi malaikat pun
ikut hancur.
14. IJRA’ILL adalah malaikat semi dimensi yang 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.
15. IJRA’ILL adalah jenis malaikat terbanyak. Karena merupakan malaikat antar
dimensi, dia aman walau diserang dengan cara apa pun. IJRA’ILL lebih gaib dari
golongan malaikat lain, bahkan bisa mencabut nyawa malaikat lain.
16. Jika diizinkan Allah, nyawa ADHAMA bisa dicabut IJRA’ILL.
17. Tempat dimensi surga dan neraka terpisah dari ZANUURA.

1-10. Pesawat Nabi Adam Mampu Bertahan Dari Kiamat.................................................. 1-9
1. Pesawat Nabi Adam, OLLYMPH, tetap bertahan ketika terjadi kiamat karena memiliki
pelindung super kuat.
2. Saat Nabi Adam menjadi saksi di Padang Makhsyar, OLLYMPH bisa parkir di mana
saja.
3. Di Dimensi XONDEER, untuk sementara hanya OLLYMPH yang mampu bertahan. Mahluk
hidup lain termasuk bakteri tidak mampu bertahan.

1-11. Dakwah Rasul saw Ke Seluruh Jagad Dengan Implan Praglaxirta.............................. 1-9
1. Rasulullah SAW adalah manusia Rahmatan Lil ‘alamin dan pernah berkomunikasi
dengan bangsa-bangsa di seluruh jagad.
2. Hadist tentang ini hampir seluruhnya dihilangkan penguasa pada zaman kekhalifahan
karena khawatir umat akan menjadi pemikir.
3. Rasulullah SAW memiliki PRAGLAXIRTA Implan, yaitu teknologi pembuka dimensi
dan waktu yang ditanamkan ke dalam tubuhnya. Itulah sebabnya, rasul saw sering
dikunjungi oleh bangsa-bangsa lain yang sering disangka jin oleh para shahabat.
4. Rasulullah menggunakan PRAGLAXIRTA untuk menarik bangsa jin ke dimensi kita lalu
membacakan ayat-ayat Al-Qur’an. Para jin merasa takjub terhadap kemampuan tinggi
Rasulullah SAW dan ayat yang dibaca.

1-12. Tenaga Dalam Ali bin Abi Thalib ra............................................................................. 1-9
1. Rasulullah SAW banyak mengajarkan pengetahuan modern pada Ali.
2. Di antara para sahabat, Ali paling maju di berbagai ilmu dan pemanfaatan tenaga
dalam.
3. Ali paling ditakuti musuh karena penguasaan tenaganya sudah mencapai 40%,
melebihi sahabat yang lain.
4. Ali bisa mati karena dibokong dengan XEERGA, yaitu senjata penghancur benda
buatan Bangsa BROPA. Pembunuhnya pun memiliki kemampuan tinggi karena dikendalikan
BHALLAMIN melalui proses cuci otak dan steroid tinggi sekali pakai.
5. XEERGA hanya sekali pakai dan bisa dikamuflasekan dalam bentuk pedang atau senjata
apapun sesuai zaman.
6. ZEERGA menimbulkan ledakan kekuatan di dalam otak Ali. Ali tersenyum karena
Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa ia akan dibunuh oleh orang dengan senjata
khusus dengan luka di kepala.
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1-13. Terjemah Qur’an Ke Bahasa Antar Galaksi, Jibril Ajarkan Codec Bahasa..................1-10
1. Rasulullah SAW belajar bahasa dan sifat seluruh bangsa yang didatanginya.
2. Ali paling mampu memahami pengalaman rasul berinteraksi dengan berbagai bangsa.
Kecerdasan Ali jauh di atas shahabat lain.
3. Rasul memahami bahasa antar galaksi.
4. JIBRIL mengajarkan codec bahasa pada Rasulullah SAW agar bisa mengerti semua
bahasa. Dengan codec ini, secara perlahan diterjemahkan dalam bentuk Al-Qur’an.
5. Al-Qur’an harus diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa termasuk bahasa antar
galaksi. Keaslian Qur’an harus dijaga dengan dicatat dalam satu bahasa yaitu bahasa
ARBHIINA (Arab).

1-14. Rasul saw Mampu Ke Masa Depan, Rasul saw Dipasangi Implan Praglaxirta..........1-10
1. Rasulullah SAW mampu pergi ke masa depan.
2. Rasul saw sudah mengetahui teknis pembunuhan Ali.
3. Rasulullah SAW mengalami beberapa kali proses pembelahan dada, salah satunya
ketika penanaman IMPLAN PRAGLAXIRTA.
4. Pada masa bani umayah, semua riwayat penting dimusnahkan.
5. Nabi Sulaiman AS tidak memiliki PRAGLAXIRTA tapi memiliki BARQHA (portal) khusus
menuju dimensi jin.
6. Manusia berkemampuan 2,5% bisa membuka portal jin asal konsentrasi penuh dan
bekerja sama dengan para jin.

1-15. Tenaga Dalam Ali bin Abi Thalib ra.............................................................................1-11
1. Ali harus memberi contoh kekuatan hasil latihan bersama Rasulullah SAW. Itulah
sebabnya Ali sering demo kekuatan, misalnya membelah dua tubuh lawan yang memakai
baju besi.
2. Ali mengalah dari jabatan khalifah pertama untuk menghindari perpecahan di
kalangan sahabat. Ali memilih menjadi pembina para sahabat.
3. Ali terlalu sibuk mencerna ilmu Rasulullah SAW.
4. Ali mengalah untuk mengurus jenazah rasul saw. Energi yang lepas dari jasad
Rasulullah SAW harus dikendalikan agar tidak dimanfaatkan jin.

1-16. Pemanfaatan Praglaxirta Pada Isra Mi’raj.................................................................1-11
1. Isra Mi’raj adalah contoh terkenal pemanfaatan PRAGLAXIRTA.
2. Dalam kisah Isra Mi’raj terdapat pengalaman Rasulullah SAW menjelajahi berbagai
dimensi.
3. PRAGLAXIRTA Rasulullah SAW bisa digunakan untuk menembus dimensi RUH atau alam
Barzakh.

1-17. Ali Bisa Mengenali Bhallamin......................................................................................1-11
1. BHALLAMIN mengadu domba umat islam menggunakan MINNARU, mesin untuk menyamar.
2. Penyamaran Bhallamin selalu ketahuan oleh Ali karena Rasul saw memberinya trik
khusus untuk membaca radiasi MINNARU.
3. ARKHYTIREMA saja belum memiliki trik membaca radiasi MINNARU.

1-18. Ali Warisi Iptek Rasul saw, Ali Jaga Implan Rasul..................................................... 1-12
1. Rasulullah SAW mewariskan iptek hanya pada Ali. Ada catatan-catatan lain tapi
dimusnahkan
2. Ali menjaga jenazah rasul yang mengeluarkan kemampuan 100% dan akan membuka
portal kemana-mana karena ada PRAGLAXIRTA IMPLAN di jenazahnya.
3. Rasulullah SAW harus meninggal, karena apabila beliau terus hidup akan disembah
oleh umat.
4. PRAGLAXIRTA IMPLAN ikut musnah karena tidak ada baterainya, yaitu energy
Rasulullah SAW.
Halaman 4

Diskusi LSBD Hikmatul Iman #2 - Duta — Resume

1-19. Bhallamin Menghasut Para Shahabat....................................................................... 1-12
1. BHALLAMIN menyebarkan isu soal kekuasaan. Dia katakan selama masih ada Ali maka
semua akan tetap ada di bawah bayang-bayang Ali, karena belum ada yang sanggup
melawan Ali.
2. Aisyah juga diprovokasi oleh BHALLAMIN.
3. Ali pernah terkena panah ketika dikeroyok oleh banyak lawan. Saat itu, ada satu
panah bor yang menancap di kakinya.
4. Panah bor itu hanya bisa dicabut ketika Ali shalat karena pada saat itu energinya
terfokus di kepala untuk bersatu dengan Sang Pencipta.Dalam kondisi lain, panah itu
akan terkunci oleh ototnya yang sangat kuat.
5. Pituitary Ali diaktifkan Rasulullah SAW sehingga beliau bisa mendeteksi teknolohi
MINNARU milik Bhallamin.

1-20. Rasul saw Melatih Tenaga Dalam Ali bin Abi Thalib................................................. 1-12
1. Tenaga Dalam (TD) shahabat lain jauh di bawah Ali. Mereka kalah bakat dan kalah
cerdas.
2. Ali dilatih pola napas oleh Rasulullah SAW dengan gaya yang berbeda dan jauh
lebih berat. Oleh karena itu, dia lebih kuat dibandingkan shahabat lain.
3. Jika energi tidak dilatih, keturunan Rasul sekalipun akan mandek.
4. Ali sempat menurukan ilmu yang diajarkan Rasulullah ke anak-anaknya, Hasan dan
Husein. Tapi, mereka malas berlatih.

1-21. Codec Bahasa Rasul saw, Codec Bahasa Buatan DZA.............................................. 1-13
1. Codec bahasa Rasul saw jauh lebih canggih daripada codec bahasa buatan DZA yang
dibagikan ke murid Hikmatul Iman.
2. Codec bahasa rasul bisa menerjemahkan bahasa dalam seketika. Codec buatan DZA
hanya sebatas membantu mempermudah belajar bahasa.
3. Membuat codec bahasa secara implan sangat sulit karena jika KLAD terlalu banyak
akan berakibat fatal ke otak. Oleh karena itu, DZA hanya membuat software bahasa
saja.
4. Ali belum pernah diajak Rasul untuk berdakwah menggunakan PRAGLAXIRTA, soalnya
implan itu hanya cukup buat diri sendiri, tidak bisa mengajak orang lain. Tapi,
semua peristiwa yang dialami rasul selalu diceritakan kepada Ali, tanpa kecuali.

1-22. Riwayat Sejarah Islam Banyak Yang Diganti, Ruqyah dan Bekam Adalah Kebodohan.1-13
1. Sekarang banyak riwayat sejarah Islam yang diganti dan ditambahkan agar umat
islam bodoh dan berfikir mistis.
2. Munculnya bekam dan ruqyah adalah salah satu strategi agar umat islam bodoh dan
menjadi tukang jampi.
3. Tujuannya satu, agar umat jauh dari berpikir.

1-23. Rasul Mendakwahkan Iptek...................................................................................... 1-13
1. Sejak awal berdakwah, Rosululloh sudah mengajarkan IPTEK sekaligus membedah alQur’an.
2. Tapi, pada masa itu masyarakat tidak bisa mengerti sehingga Rasulullah SAW harus
menyederhanakan penjelasannya.

1-24. Implan Rasul saw Miliki Pemetaan Jagad Raya........................................................ 1-14
1. Implan PRAGLAXIRTA Rasulullah SAW memiliki pemetaan lengkap seluruh jagad raya
termasuk alam-alam tersembunyi lain.
2. Fasilitas ini hanya dimiliki oleh Rasulullah SAW saja. Nabi Adam (ADHAMA) pun
tidak memilikinya.

1-25. Cara Rasul saw Gunakan Energi 100%.................................................................... 1-14
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1. Rasul adalah rahmat bagi seluruh alam sehingga sering menggunakan energi implan
PRAGLAXIRTA untuk berkelana ke berbagai tempat dan dimensi.
2. Perjalanan Rasul ke planet lain bisa lama tapi dirasakan singkat oleh para
penduduk bumi.
3. Misalnya, Rasulullah SAW pernah ke Gugusan ORKADAR menuju Planet LEMURIAN dan
tinggal di sana selama sekian bulan. Bagi penduduk bumi, rasul seolah pergi ke
toilet, sangat sebentar.
4. Implan PRAGLAXIRTA Rasulullah mampu digunakan time travel untuk kembali ke lima
detik setelah beliau berangkat. Padahal, di gugusan bintang lain beliau ada selama
misalnya tiga bulan.
5. Oleh karena itu, energi yang digunakan rasul saw luar biasa besar. Wajar saja
kalau harus dihentikan penggunaannya.
6. Di gugusan lain, dakwah Rasul saw jauh lebih sukses daripada di Planet Bumi.

1-26. Bhallamin Sebarkan Hadits Palsu............................................................................ 1-14
1. BHALLAMIN menyebarkan berita palsu bahwa gigi Rasulullah SAW patah di satu
pertempuran.
2. Riwayat itu banyak sekali kelemahannya, tidak ada penjelasan yang jelas, semuanya
simpang siur.

1-27. Kemampuan Sebenarnya Rasul saw........................................................................ 1-14
1. Wajar apabila Allah SWT bershalawat pada ciptaannya (Rasul saw) yang istimewa
ini.
2. Mungkin manusia selengkap ini tidak akan pernah didapatkan di jagad mana pun.
3. Mungkin seharusnya malaikat dan jin disuruh sujud pada HAMMADZ (Muhammad).
4. Yang jelas, rencana Allah SWT untuk menciptakan Rasulullah SAW sudah ada sebelum
ADHAMA (Nabi Adam) dibuat.
5. Apabila manusia tahu kemampuan Rasulullah SAW yang sebenarnya, seperti yang
diceritakan DZA di forum ini, maka semua akan menuhankan beliau.

1-28. Arkhytirema dan Rasul saw Tundukkan Drulla........................................................ 1-15
1. Semua binatang sesungguhnya tunduk pada Rasulullah SAW.
2. Berbeda dengan Sulaiman AS yang mampu memprofile binatang dan mengerti bahasa
mereka, Rasulullah SAW mampu berpikir, berkomunikasi, dan mengendalikan binatang
dengan pikirannya.
3. Contohnya terlihat sewaktu menundukan DRULLA, yaitu binatang hasil rekayasa
genetika (baca glosarium novel Arkhytirema Buku 1 halaman 22). ARKHYTIREMA
menundukan DRULLA dengan kekuatannya. Rasulullah SAW cukup dengan pandangan mata
yang menembus otak DRULLA disertai senyum dan mereka langsung merapatkan badannya ke
tanah dan bersujud pada Rasulullah SAW.

1-29. Rasul saw Tahu Strategi Bhallamin Hasut Warga Thaif........................................... 1-15
1. Rasulullah dilempari di THA’IF karena BHALLAMIN menghasut penduduk akan
kedatangan penyihir aneh.
2. Rasulullah SAW sudah mengetahui strategi BHALLAMIN dan beliau kalahkan lagi
dengan strategi.

1-30. Tim Bhallamin Palsukan Hadits dan Ceramah......................................................... 1-15
1. Banyak tim BHALLAMIN sampai sekarang yang bertugas memalsukan hadist lalu
berceramah di mana-mana.
2. Jangkauan petualangan Rasulullah SAW jauh melebihi ARKHYTIREMA, karena ia
memiliki implan PRAGLAXIRTA.
3. Rasul saw sudah mendatangi planet yang belum pernah di datangi oleh ARKHYTIREMA
dan mengajarkan Islam.
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1-31. Umur Rasulullah Puluhan Ribu Tahun....................................................................... 1-16
1. Rasulullah SAW bisa tinggal di suatu planet untuk berdakwah selama bertahuntahun.
2. Bayangkan ada berapa ribu atau berapa juta planet yang ia datangi?
3. Kita menghitung lama perjalanan beliau setelah dilantik jadi Rasul pada waktu
usia sekitar 40 tahun, kemudian dipasangi Implan PRAGLAXIRTA dan menterjemahkan AlQur’an ke berbagai bahasa bangsa di jagad raya.
4. Rasul pernah tinggal di gugusan SORTAVARE di Bangsa UTRAVA selama 10 tahun 8
bulan 13 hari 12 jam 15 menit 13 detik dan kembali ke Planet Bumi dalam waktu 5
detik setelah keberangkatan.
5. Jadi dalam waktu 5 detik, umur Rasulullah SAW sudah bertambah sekian. Dalam satu
hari hitungan dunia, Rasulullah SAW bisa dua, tiga, bahkan empat kali berangkat.
6. Jadi, berapa ribu atau puluh ribu tahunkah umur Rasulullah SAW?
7. Di Planet Bumi, Quran hanya diterjemahkan ke dalam satu bahasa yaitu bahasa
ARBHIINA (Arab).
8. Lama rasul tinggal di setiap planet bervariasi. Mulai dari 3 bulan sampai 10
tahun.

1-32. Kisah Rasul saw Mengejar dan Hampir Membunuh Iblis.......................................... 1-17
1. Manusia bisa jauh lebih jahat dari IBLIS.
2. Iblis bisa dengan musnah dimusnahkan, tapi penggantinya adalah manusia itu
sendiri.
3. NISPHA (nafsu) manusia akan membuatnya lebih jahat dari IBLIS.
4. Oleh karena itu, Rasulullah SAW tidak membunuh BHALLAMIN, IBLIS, dan orang jahat
kecuali mereka menyerang terlebih dahulu. Itupun setelah beliau memiliki massa untuk
mengajari mereka cara membela diri.
5. Rasulullah SAW dengan Implan PRAGLAXIRTA mampu memasuki dunia IBLIS dan
membunuhnya.
6. Rasulullah pernah mengejar dan mendatangi IBLIS. Tetapi, beliau merasa kasihan
pada Iblis karena ternyata ia tersiksa oleh pikirannya sendiri
7. Maka, Rasul saw tidak jadi membunuh Iblis. IBLIS malah semakin marah.
8. IBLIS kesulitan mengganggu manusia yang berpikir karena otaknya selalu terisi
oleh kewaspadaan luar biasa, dan tidak dikendalikan oleh NISPHA (nafsu).

1-33. Menelusuri Hadits Rasul Yang Dimusnahkan...........................................................1-18
1. Catatan hadis Rasulullah SAW yang dimusnahkan masih mungkin ditelusuri.
2. Tapi, ada kelompok kaum muslim yang sudah keenakan dengan hadist yang ada.
Mereka akan berusaha mengajak yang lainnya untuk tidak percaya.

1-34. Sholat di Berbagai Galaksi........................................................................................1-18
1. Shalat itu dilakukan selama 24 jam penuh.
2. Ritual 5 waktu adalah sebagai pengingat.
3. Ibadah sholat di seluruh galaksi semua sama lima waktu, hanya panjang waktunya
saja yang berbeda.
4. Sholatnya semua mengarah ke arah global yaitu ZANUURA.
5. Di planet bumi atau ARDH GRUMMA, poros titik arah ZANUURA adalah KABAH, karena di
bawahnya ada batu meteor besar yang bernama Hajar Aswad.
6. Meteor besar Hajar Aswad ini ketika jatuh, arahnya lurus dengan ZANUURA.

1-35. Dimensi Lauh Mahfudz............................................................................................. 1-19
1. Jin tidak bisa menembus PRAGLAVRODRALLA, yaitu teknologi penutup gerbang pusat
ilmu pengetahuan yang tersimpan di dimensi bernama LAUH MAHFUDZ.
2. PRAGLAVRODRALLA dibuat oleh Rasulullah SAW untuk menahan para jin masuk dan
mencuri rahasia di LAUH MAHFUDZ.
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3. Terkadang kelenjar pituitary manusia mengeluarkan energi dan menembus LAUH
MAHFUDZ melalui mimpi sehingga ia melihat masa depan. Kejadian ini disebut DEJA VU.
4. Nabi Yunus mampu menakwilkan mimpi karena otaknya diberi CODEC LAUH MAHFUDZ
5. Sebelum ada PRAGLAVRODRALLA, mahluk api ini (jin) bisa dengan bebas menembus LAUH
MAHFUDZ. Mereka dimanfaatkan oleh tukang sihir dan tukang tenung untuk meramal masa
depan.
6. Setelah zaman Rasulullah SAW, jin tidak mampu menembus PRAGLAVRODRALLA.
7. PRAGLAVRODRALLA bereaksi pada semua mahluk berbahan dasar api, yaitu jin, dan
menghantam mereka dengan cahaya yang kuat menggunakan energi dari alam sekitarnya
yang sangat dekat dengan NEBULLA atau calon Galaxy
8. Kita yang mampu menembus PRAGLAVRODRALLA harus punya etika, yaitu jangan
membocorkan rahasia. Jika tidak, akan difitnah oleh manusia yang tidak mampu tapi
merasa pintar.

1-36. Implan Resuravta Nabi Isa, Bhallamin dan Nabi Isa................................................. 1-21
1. Masyarakat meminta Nabi Isa agar menghidupkan kembali saudara, anak, orangtua,
bahkan leluhurnya yang sudah ratusan tahun meninggal.
2. Awalnya Isa AS memenuhi permintaan mereka untuk pembuktian.
3. Tetapi lama kelamaan manusia yang sudah dihidupkan meminta Nabi Isa AS untuk
menghidupkan yang lainnya. Terjadilah permintaan berantai.
4. Orang-orang yang dihidupkan menceritakan rahasia alam Barzakh (Ruh).
5. Bhallamin memanfaatkan keadaan ini dengan menyebar isu bahwa jiwa manusia yang
dihidupkan Nabi Isa diisi oleh Iblis. Akahirnya, masyarakat pun kecewa.
6. Psikologi orang yang dihidupkan Nabi Isa berubah drastis, seolah-olah mereka
adalah orang yang berbeda. BHALLAMIN menyebarkan isu bahwa mereka dikontrol oleh Isa
AS.
7. BHALLAMIN mengajarkan cara mengembangkan virus ke berbagai dukun lepus dan tukang
sihir.
8. Nabi Isa AS mengatasinya dengan membuat anti virus yang sangat ampuh.
9. BHALLAMIN terus memfitnah Nabi ISA AS dengan berbagai macam cara, tapi Nabi kita
ini selalu lolos dari jeratan BHALLAMIN karena kemampuan tubuhnya yang mencapai 60%.
10. Nabi Isa pernah berhadapan langsung dengan BHALLAMIN dan teamnya untuk
pembuktian kemampuan.
11. Nabi Isa AS pernah ditantang BHALLAMIN untuk menghidupkan kembali orang yang
mati. Nabi Isa AS lalu meregenerasi kembali sel orang mati itu sampai kembali utuh,
lalu menghidupkannya dengan RESURAVTA (yang sekarang diadopsi oleh BHALLAMIN dengan
nama RESURRECTION atau KEBANGKITAN).
12. Nabi Isa AS memiliki Implan RESURAVTA yang tumbuh secara alami di otak Isa AS
karena dia lahir melalui proses HERMAPHRODITE, yaitu pembuahan sel telur tanpa
persetubuhan. Proses ini hanya mungkin terjadi pada manusia dengan kemampuan fisik
seperti MARIAM.
13. Fisik MARIAM mampu memutasikan sel telur menjadi sperma dalam waktu singkat
sehingga terjadi pembuahan dan hamil.
14. Bayi yang dilahirkan seperti ini akan memiliki akselerasi energi luar biasa
karena KLAD-nya sedikit, tidak ada sumbangan KLAD dari laki-laki.Maka, wajar
kemampuan Isa AS sampai 60%.
15. Waktu hamil Siti Mariam selalu mendekati Allah SWT secara keseluruhan, maka
badannya pun mengalami proses mutasi.
16. Siti Mariam berkeinginan kuat untuk menembus dinding pembatas dimensi dan
berkomunikasi langsung dengan Allah SWT, sehingga membentuk pola khusus di badannya,
yaitu sistem HERMAPHRODITE dan sistem baru yang tumbuh di otak Isa AS.
17. RESURAVTA adalah kemampuan untuk menembus dimensi RUH dan membawanya agar
kembali memasuki jasad.
18. Nabi Isa as juga mengobati orang mati suri. Nabi Isa AS berulang-ulang melakukan
hal ini sampai akhirnya disembah masyarakat dan disebut Anak Tuhan.
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19. Setelah masyarakat menyembahnya, Isa AS mulai menolak untuk menghidupkan kembali
orang mati.
20. BHALLAMIN lalu menghasut masyarakat agar memusuhi Isa AS karena kecewa Isa AS
tidak mau memenuhi permintaan mereka.
21. Akhirnya, Isa AS dianggap sebagai freak (orang gila) yang punya pengikut.
22. Orang yang pernah dihidupkannya kemudian dihabisi oleh BHALLAMIN melalui tangan
kerajaan.
23. Isa AS sendiri dikejar oleh pihak BHALLAMIN.
24. Tetapi, Isa AS menggunakan energinya untuk mengubah DNA tangan Kanan BHALLAMIN
yang bernama Judas Escariot agar sama persis dengan dirinya.
25. Caranya, Judas dilumpuhkan dulu, lalu dalam waktu hitungan detik DNA Isa as
diduplikasi ke dalam diri Judas.Ia pun berubah sama persis menjadi Isa as. Bahkan,
BHALLAMIN sendiri tertipu.
26. Bagi Isa as, mudah saja untuk mengubah DNA seseorang karena dia memiliki
pengetahuan kedokteran super canggih bawaan sejak lahir dan dikembangkannya melalui
penelitian mandiri tanpa berguru pada yang lain.
27. Isa AS pernah bertemu dengan ARKHYTIREMA dan bertukar pikiran soal DNA.
28. Bangsa LEMURIAN memanggil Nabi Isa dg sebutan ISA.
29. Yang jelas, Nabi Isa AS hidup lama sekali setelah kejadian itu dan sengaja tidak
muncul karena takut disembah. Isa as menghilang dan berganti identitas.
30. Sebenarnya tidak sulit bagi Nabi Isa AS untuk mengubah wajahnya dan menjadi
saudagar kaya bernama IRSA.
31. Nabi Isa AS meninggal tidak rame-rame. Dia sendirian di satu tempat yang jauh
dari anak, istri, cucu, cicit, janggawareng, udeg-udeg siur, dst.
32. Allah SWT sendiri yang mengangkat Isa AS dan meninggikan derajatnya.
33. Nabi Isa wafat tahun 1400-an

1-37. Ijrail Mengambil Ruh Ema DZA Secara Perlahan..................................................... 1-24
1. Ijrail mengambil RUH nenek DZA secara sangat perlahan-lahan dan tidak terasa
sakit.

1-38. Rasulullah Bisa Membaca, Proses Rasul Menerima Wahyu................................... 1-24
1. Rasulullas SAW bisa membaca, menulis, berhitung dengan lihai karena beliau adalah
pedagang sukses.
2. Kisah bahwa Rasul saw tidak bisa membaca adalah upaya agar umat islam bodoh dan
memaklumi dirinya sendiri kalau dia tidak bisa membaca dan menulis.
3. Rasulullah SAW menerima wahyu dalam bentuk mentah berupa bahasa wahyu.
4. Bahasa wahyu ini langsung didownloadkan ke otak Rasulullah SAW dan perlu
diterjemahkan secara perlahan-lahan.
5. Makanya Rasulullah SAW waktu itu belum mengerti ketika disuruh membaca karena
wahyunya masih berupa file mentah. Ada beberapa file dan yang pertama kali diutamakan
adalah codec (penerjemah) bahasa wahyu.
6. Jadi, surat dan ayat lain yang harus diterjemahkan ke dalam bahasa yang
dimengerti oleh bangsanya kadang diturunkan di Mekah atau di tempat lain sesuai
kebutuhan, bahkan ada ayat atau surat yang tidak dicantumkan di dalam Al-Qur’an atau
hadist Qudsy.
7. Ada rekayasa membuat umat bodoh dengan mengeluarkan wacana ; “Tuh..lihat..
Nabi kamu juga kagak bisa baca, kamu mah lebih pinter dari Nabi kamu, soalnya kamu
belajar baca dari kecil“.

1-39. Energi Lailatul Qadr................................................................................................. 1-26
1. Laylatul Al Qadr adalah malam yang diibaratkan lebih baik dari seribu bulan
berdasarkan Firman Allah SWT.
2. Apabila kita mampu mengendalikan nafs selama puasa, pituitary kita akan aktif dan
mampu mendeteksi keberadaan malam lailatul qadr tersebut.
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3. Malam lailatul qadr adalah malam ketika pusat titik poros magnetik bumi dahulu
menarik asteroid hajar aswad dan menumbuk mekah.
4. Malam lailatul qadr sekarang berfungsi sebagai penyeimbang magnetik bumi pada
benda angkasa yang lain, terarah pada satu titik sehingga terjadi fluktuasi energi di
Planet Bumi.
5. Fluktuasi energi tersebut bisa dirasakan oleh orang yang mampu mengendalikan
nafs-nya selama bulan Ramadhan.
6. Apabila kita mampu merasakan, di malam lailatul qadr planet bumi dipenuhi oleh
fluktuasi energy.
7. Qur’an diturunkan pada malam lailatul qadr karena energi pada saat itu alam
sangat mendukung.
8. Jibril menyuruh Rasul saw untuk Iqra ketika mulai diturunkan/didownloadkan ayat
dalam bahasa firman Allah SWT.
9. Awalnya, Rasulullah SAW tidak bisa memahami bahasa wahyu. Adanya fluktuasi energy
pada malam lailatul qadr membantu rasul untuk menerjemahkan secara perlahan-lahan.
Apabila tidak ada fluktuasi energi, entah harus berapa puluh kali mendownloadkan
bahasa wahyu pada otak Rasulullah SAW.
10. Nafsu bisa menjadi syaitan yang terkutuk. Ketika marah dan kesal, tarik nafas
dalam-dalam lalu ucapkan Audzubillahhiminasyaitonirojim sambil membuang nafas dan
telapak tangan menyentuh tanah tanpa pengejangan sambil menenangkan badan. Insya
allah marah kita akan terserap oleh tanah dengan sempurna.
11. Jangan harap bisa merasakan Laylatul Al Qadr apabila puasa kita masih “menahan”
bukan “mengendalikan”.

1-40. Profil Luqman, Arkhytirema Ada di Qur’an............................................................ 1-27
1. Luqman adalah contoh manusia biasa yang menjadi orang tua yang baik.
2. Luqman masih keturunan ARBHINA (Arab). Karena banyak aktifitas di luar, kulitnya
menghitam.
3. Luqman bukan nabi/rosul.
4. ARKHYTIREMA ada di Qur’an tapi di pemahaman lapis kedua.

1-41. Lantai Istana Sulaiman, Fluktuasi Energi Lailatul Qadr........................................... 1-32
1. Lantai kaca istana Nabi Sulaiman waktu berhadapan dengan Balqis bernama DRANTA
yang berbahan dasar KRAIMAN.
2. Lailatul Qodr berlaku untuk seluruh ZANUURA, bukan hanya di Planet Bumi.
3. Keutamaan 1000 bulan pada lailatul qadr dinisbatkan pada besarnya fluktuasi energi
yang terjadi.
4. Rugi sekali orang yang tidak memanfaatkan fluktuasi energi lailatul qadr.

1-42. Origom Ajaran Nabi Adam....................................................................................... 1-33
1. Awalnya, ORIGOM diturunkan ADHAMA (Nabi Adam) ke LEMURIAN yang kemudian
mengajarkannya ke ras-ras lain.
2. Ras terakhir yang menggunakan perhitungan ORIGOM adalah Suku Maya.

1-43. Idul Fitri Galaksi, Dakwah Rasul di Planet Lemurian............................................... 1-33
1. Idul Fitri dilakukan oleh makhluk seluruh galaxy.
2. Manusia keturunan ADHAMA (Nabi Adam) yang berkemampuan di atas 40% bentuknya
mirip kita saat ini, hanya lebih kekar dan tinggi.
3. Takbir sholat Idul Fitri sebenarnya 1 kali, bukan 7 kali. Karena jamaah Idul
Fitri banyak, takbir dilakukan 7 kali untuk menunggu jamaah yang belum masuk
barisan.
4. Rasulullah berada di Planet Lemurian selama 3 bulan untuk mengajarkan Islam.
Sebetulnya bisa saja sehari karena tingkat tauhid dan kemampuan mereka sudah 40%.

2-1. Bangsa Brodella........................................................................................................... 2-1
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1. Bangsa BRODELLA adalah bangsa raksasa yang dahulu menghuni Planet Bumi dan
sekarang tinggal di Planet BRODELLA.
2. Dengan kemampuan ADHAMA (Nabi Adam) yang 100% dan pengetahuan sampai tingkat
molekular, dia mengembangkan berbagai macam teknologi, termasuk teleportasi, anti
gravitasi, rekayasa genetik, dan juga teknologi perhitungan ORIGOM.
3. ADHAMA sudah mengetahui secara persis bahwa di 117 ORIGOM (65 juta tahun lalu)
akan ada asteroid besar menumbuk Planet Bumi dan mengakibatkan kepunahan.
4. Dibuatlah proyek pengembangan binatang raksasa yang dinamakan proyek BRODELLA.
Tujuannya agar bangkai dan tulang belulang mereka menjadi fosil cikal bakal minyak.
5. Setelah terjadi tumbukan asteroid, penghuni Mars kembali ke Bumi dan menembakkan
proyek GRANUMMA untuk menghidupkan kembali bumi. Mereka juga mulai mengembangkan
Bangsa LEMURIAN.
6. Ada sebuah kesepakatan Inter Galaksi bahwa Mars tidak akan dibangun kembali dan
bangsa manusia harus dibiarkan dibina oleh LEMURIAN.

2-2. Panduan Haji di Galaksi Lain, Radiasi Hajar Aswad.................................................... 2-3
1. Ibadah haji ditempatkan di akhir (kelima) karena sebelum kesana harus mampu dulu
menjalankan yang kesatu sampai keempat dengan benar.
2. Yang penting itu bukan mencium hajar aswad, tapi memutari hajar aswad yang ada di
bawah ka’bah.
3. Radiasi hajar aswad dan pengendalian NAFS (nafsu) bisa mengurangi KLAD sampai
40%.
4. Jalankan saja rukun islam 1-4 dengan baik dan benar, kalau sudah bisa, baru
ngobrol yang kelima.
5. Tujuh kali mengelilingi Ka’bah tidak berarti asli 7 puter, tapi tujuh dalam
istilah banyak sambil merasakan perubahannya.
6. Teknis ibadah haji di belahan galaksi lain tergantung dari kondisi di planet
masing-masing karena semua planet tipe M pasti ditumbuk oleh Asteroid seperti di
ARDH GRUMMA (Planet Bumi). Batu Asteroida itu berfungsi seperti Hajar Aswad di
Planet Bumi.

2-3. Piramida di Jawa Barat, Kemampuan Manusia dan Jin.............................................. 2-5
1. Manusia sebagai Mikro Kosmos mampu mempengaruhi Planet Bumi.
2. Kita mampu mempengaruhi alam dengan mendatangkan atau menolak hujan.
3. Jawa Barat adalah tempat dengan piramida terbanyak di dunia. Biasanya terdapat
3 rangkaian piramida yang saling berhubungan satu sama lain dengan bentuk piramida
lebih besar daripada yang ada di Mesir. Piramida di Indonesia sulit ditemukan karena
tertimbun tanah.
4. Bangsa jin memiliki jalur-jalur tersendiri yang bisa mempersingkat perjalanan
(shortcut) seperti BARQHA.

2-4. Dalil Ada Manusia Abadi............................................................................................ 2-5
1. Banyak yang tidak percaya bahwa ada banyak orang yang ditangguhkan kematiannya.
2. Dalil Allah SWT menangguhkan kematian menusia adalah “maka sesungguhnya kamu
termasuk orang-orang yang diberi tangguh, sampai waktu yang ditentukan” (QS Al Hijr:
37-38).
3. Ayat ini menyatakan bahwa Iblis termasuk di antara orang-orang yang diberi
tangguh. Pengertian mundzariin di sana lebih cenderung ke arah manusia.

2-5. Mengkritik Tafsir Ulama............................................................................................. 2-6
1. Ahli kitab (ulama) di dunia, terutama indonesia, jarang sekali mau berpikir dan
observasi. Yang mereka sepakati hanya berdasarkan angan-angan kosong. Contohnya
lebaran 1 syawal kemarin. Apalagi kalau harus menerjemahkan kitab berdasarkan
penelitian mendalam, mungkin akan stress.

2-6. Jiwa dan Ruh.............................................................................................................. 2-6
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1. Al-Qur’an menyatakan setiap yang berjiwa akan merasakan mati, bukan setiap yang
memiliki RUH. Karena pada dasarnya, manusia adalah mahluk abadi. Selama kepompongnya
(jasad) tidak rusak, dia akan hidup terus dengan kepompongnya. Kalau rusak, maka dia
akan hidup terus tanpa kepompong.
2. Ada perbedaan mendasar antara JIWA dan RUH.
3. JIWA adalah software yang akan menggerakkan hardware. RUH adalah energi yang
menggerakan software dan hardware tersebut.
4. Jadi, jiwa dan tubuh tidak akan bisa hidup tanpa adanya ruh.
5. Pertanyaannya adalah apakah Ijrail itu mencabut JIWA atau mencabut RUH?

2-7. Sun Go Kong Tokoh Nyata, DZA Bertemu Komunitas Atlantis...................................2-7
1. Tokoh Sun Go Kong adalah tokoh nyata yang merupakan Mahluk Hybrid, tapi nama
aslinya bukan Sun Go Kong.
2. Tadi DZA bertemu dengan peneliti Atlantis dan LEMURIAN di Indonesia yang bernama
Ibu Sita. Beliau seorang wanita berusia 77 tahun yang sudah meneliti Atlantis dan
Lemurian selama 51 tahun.
3. Rencananya akan ada pembicaraan lanjutan di tempat tinggal Ibu Sita di CiawiBogor
4. Ibu Sita memiliki komunitas tersendiri yang berbeda dengan komunitas Atlantis
Indonesia.
5. Sepertinya pembicaraan DZA harus disederhanakan dulu, termasuk dengan Ibu Sita.
Dia bicara soal DNA, tapi waktu DZA bicara soal unsur ATGC-nya, dia tidak mengerti.

2-8. Persetubuhan Adam dan Hawa di Surga, Kloning Siti Hawa..................................... 2-8
1. Tadi malam DZA bertemu Pak Budiman Hasan yang sudah lama sekali mencari DZA.
2. Pak Budiman Hasan bekerja di konsulat jerman di bagian protokoler.
3. Dia baru sadar kalau kloningan pertama adalah Siti Hawa dan dilarang berkhuldi
(coitus interuptus/persetubuhan) karena sedarah.
4. Khuldi yang terjadi di masa Nabi Adam adalah coitus interuptus.
5. Di Al-Qur’an disebutkan bahwa setelah berkhuldi, aurat Nabi Adam dan Siti Hawa
terbuka.
6. ADHAMA dan HAWRA melakukan coitus di surga, selanjutnya mereka dikirim ke ARDH
GRUMMA (Planet Bumi)
7. Khuldi atau Coitus interuptus dilarang di surga karena HAWRA (Hawa) adalah
cloningan ADHAMA (Nabi Adam).
8. Khuldi di antara mereka berdua sama seperti menyetubuhi diri sendiri atau
incest.
9. Kalau sudah di planet bumi bebas. Mau cloning juga diperbolehkan.
10. Keturunan langsung Adam dan Hawa menjadi keturunan unggulan. Keturunan hasil
cloningan diberi KLAD
11. Para keturunan langsung melalukan persetubuhan dan juga kloning.
12. Yang dimaksud pohon dalam pohon khuldi adalah kita akan memetik hasil dari
sesuatu yang kita tanam. Seperti menanamkan sperma ke dalam ovarium yang akan
menghasilkan anak.
13. Ayat “Jangan dekati pohon khuldi” berlaku untuk di surga, bukan di bumi.
14. Di awal kehidupan di bumi, pernikahan anak kandung Adam-Hawa dengan anak hasil
kloning sudah biasa. Tidak disebutkan secara detail sampai terjadi peristiwa habil
dan qabil.
15. Setelah di ARDH GRUMMA (Planet Bumi), belajar dari pengalamannya di Surga, Nabi
Adam tetap tidak memperbolehkan incest.
16. 22. Jody: Di surga, Allah menunjukkan sekaligus mengajari ADHAMA cara membuat
manusia kloning yaitu HAWRA.

2-9. Nabi Adam Diturunkan di Benua Lemurian................................................................ 2-11
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1. Selama ini ada penafsiran bahwa Nabi Adam diturunkan dari surga di daerah
ARBHIINA (Arab) atau Pakistan (dengan adanya Adam’s Peak).
2. Padahal menurut DZA, Nabi Adam diturunkan di tengah-tengah Benua LEMURIAN
kemudian membina anak cucunya di sana.
3. Karena ego orang ARBHIINA tinggi, dikaranglah cerita bahwa Nabi Adam turun di
Arab lalu bersusah payah mencari Siti Hawa sehingga ada Jabal Rahmah.
4. Padahal, dengan kemampuan Nabi Adam yang 100%, bahkan malaikat pun sujud
kepadanya, apa susahnya mencari Siti Hawa?

2-10. Ilmu Anti Sihir.......................................................................................................... 2-12
1. SIHIR adalah segala sesuatu yang terlihat hebat karena menggunakan kekuatan
dari dunia luar tubuhnya untuk merangsang kekuatan dari dalam tubuhnya agar bisa
memanipulasi pandangan manusia atau menimbulkan efek luar biasa.
2. BHALLAMIN belajar sihir dari perkumpulan jin ahli ilusi yang dipimpin Iblis.
3. Karena perkumpulan berisi gabungan semua jin, mereka tidak mudah dikalahkan.
4. Tapi, insya allah mereka bisa dikalahkan dengan ilmu khusus bernama ELVOZUM.
5. Ilmu ini belum bisa diturunkan DZA karena memerlukan latihan yang lumayan berat
selain pembentukan energi metafisika.

2-11. DZA Sebarkan Ajarannya Ke Komunitas Lain........................................................... 2-12
1. Komunitas Study Club Metafisika yang diketuai Ibu Sita Sudjono kembali meminta DZA
untuk kembali bertemu mereka di Palalangon ciawi di kediaman Ibu Sita.
2. Pak Ahmad Samantho, penulis buku Peradaban Atlantis Nusantara, juga ingin bertemu
DZA lagi karena masih banyak yang ingin diungkap.
3. Komunitas-komunitas pencari kebenaran sudah mulai merapat ke HI.
4. Mereka meyakini bahwa yang mereka cari sesuai dengan hasil penelitian DZA.
5. DZA membawa mereka semua yang hadir untuk time travel. Ada yang melihat kota
Antykithera. Ada juga yang sudah biasa Channeling dengan dunia lain.
6. Informasi DZA disertai bukti teknologi ciptaan DZA membuat mereka kagum. Tidak
ada yang menyangkan akhirnya seperti ini.
7. Dalam pertemuan itu, DZA harus memperlihatkan kekuatannya. Terpaksa DZA
menggunakan kekuatan agak besar sehingga menimbulkan ledakan petir dan di wilayah
ciawi sampai bogor banyak ledakan-ledakan petir dan hujan badag.
8. Komunitas Gema Damai yang diketuai oleh Fahira Fachmi Idris mungkin akan merapat
juga untuk langsung melatih para petani dalam pembuatan pupuk DZA.
9. Ada seorang anggota komunitas Study Club Metafisika yang benar-benar meyakini
bahwa DZA pernah hidup di Zaman Lemurian.

2-12. DZA Terjemahkan Bahasa Alien............................................................................... 2-13
1. Actrovinous Cintruma Destranovra adalah bahasa Tarx yang berarti segala kekuatan
harus bisa dipusatkan pada satu titik.
2. Grouvseritus Valuran Dantruma Aktrovomedit adalah Bahasa Mosram yang berarti
pemerintahan yang benar mengutamakan kependingan rakyat, bukan segelintir manusia
yang kaya saja.

2-13. DZA Belokkan Asteroid............................................................................................ 2-15
1. DZA belum sempat cek sejarah ritual kurban.
2. DZA sedang membelokkan asteroid sebesar kapal terbang boeing airbus yang mengarah
ke planet bumi.
3. Sekarang sudah aman, kecuali ada pesawat alien yang mengarahkan asteroid itu ke
bumi.
4. Zahra, anak Mbak Retno BI, menyaksikan DZA membelokkan asteroid melaui implengan
(penglihatan jarak jauh).

2-14. Menolak Vaksinasi................................................................................................... 2-15
Halaman 13

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

1. Kejadian Luar Biasa (KLB) Hepatitis di Kampus Unpar, Ciumbuleuit, dan Depok
adalah hasil rekayasa biar dianggap ada epidemi lalu dagang vaksin.

2-15. Sebarkan Lemuria Ke Komunitas Lain..................................................................... 2-15
1. DZA akan bertemu kelompok Study Club Metafisika di Palalangon Ciawi dan
menceritakan kehidupan Bangsa Lemuria.

2-16. DZA Siapkan Software Penahan Badai Matahari..................................................... 2-16
1. Bangsa lemurian telah membuat sistem RHABAQOLTRA, yaitu sistem untuk mereduksi
tentakel matahari apabila melompat terlalu jauh.
2. Saat ini, untuk menghadang badai matahari diperlukan kerjasama seluruh penduduk
planet bumi untuk mengeluarkan energi yang akan membantu atmosfer.
3. Terpaksa DZA menurunkan sofware RHABAQOLTRA ke para muridnya.

2-17. Pertemuan Rasul dan Para Nabi Saat Isra Mi’raj.................................................... 2-17
1. Dalam hadis lengkapnya, sebetulnya disebutkan bahwa Rasulullah saw bertemu Nabi
Adam di langit dunia.
2. Langit Dunia bisa diartikan masih di dimensi kita ini.
3. Prosesnya kemungkinan seperti pertemuan ARKHYTIREMA dan ADHAMA (Nabi Adam).
4. Yang dimaksud ZUES kecil adalah proses pengkloningan dengan alat dan energi
seadanya.
5. Surga adalah tempat berbagai nanotech, di mana apapun yang kita mau pasti serta
merta tersedia.
6. Bahkan menurut Rasulullah SAW, kalian tidak akan bisa membayangkan keluarbiasaan
Surga.
7. ZeUS besar adalah OLLYMPH yang saat ini sedang jalan-jalan ke berbagai tempat
dengan keturunan langsung ADHAMA (Nabi Adam) dan menempatkan kloningan 2,5% ke
seluruh planet tipe M.
8. Surga dan neraka adalah tempat yang berhubungan dengan fisik soalnya yang
merasakan sakit atau enak secara mutlak adalah fisik.
9. Di padang mahsyar, semua dibangkitkan mulai dari DNA terkecil.
10. Meskipun mayat kita hancur lebur, tetap saja bisa dihidupkan kembali dengan
modal satu DNA lalu ditambah unsur NATRAGENNA.
11. Semua memory kehidupan akan disesuaikan dengan tubuh baru kita.
12. Ketika ditanya nanti, kita akan menjawab dengan jujur karena Allah swt akan
mengendalikan ruh kita.
13. Di surga, kalimat seadanya itu berarti semuanya ada. Apa yang dinginkan akan
tiba-tiba muncul di hadapan kita.
14. Apabila bisa menguasai NATRAGENNA ini, kita bisa membuat berbagai macam jenis
mahluk hidup, termasuk mahluk intra dimensional. Contohnya binatang amuurca

2-18. Hukuman Nabi Adam Pada Qabil............................................................................ 2-25
1. ADHAMA (Nabi Adam) menghukum Qabil dengan menghadapkannya ke sebuah bintang di
satu pesawat ruang angkasa.
2. ADHAMA juga dengan memberinya KLAD sampai 60 persen agar tetap hidup dan
hukumannya setimpal.
3. Habil tidak pernah berburuk sangka pada siapa pun.

2-19. Di Rumah Sakit....................................................................................................... 2-28
1. Saat ini DZA sedang bersama nenek istrinya yang kritis di Rumah Sakit.
2. Alhamdulillah, Ijrail mengambil RUH nenek istri DZA dengan sangat perlahan-lahan
dan tidak terasa sakit.
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