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Resume Diskusi LSBD Hikmatul Iman
#3 - BRODÉLLA
1-1. Stongehenge Buatan Bangsa Mosram, Sihir Merlin...................................................... 1-1
1. Stonehenge dan Bluestone, situs purba di Inggris yang berbentuk lingkaran dan
tersusun rapi dibuat oleh Bangsa Mosram dengan bantuan manusia.
2. Merlin, penyihir terkenal di kisah fiksi King Arthur, dikatakan sebagai tokoh
nyata oleh DZA dalam diskusi ini.
3. Merlin mampu menggerakkan benda dari jauh (telekinetis). Masyarakat menyebutnya
sebagai sihir.

1-2. Pertemuan DZA, Andi Arief, dan Tim Istana................................................................. 1-1
1. DZA akan memfasilitasi penerjemahan teknologi LEMURIAN di dalam perut Gunung
Sadahurip jika proses eskavasi jadi dilaksanakan.
2. Bulan Februari, Tim Istana berencana mengundang DZA untuk diskusi dengan Prof.
Stephen Oppenheimer, Penulis Buku “Eden in The East” di Jakarta.

1-3. Acara TV Indigo............................................................................................................ 1-2
1. DZA menceritakan acara Indigo di Trans7. Dalam acara ini, DZA menjadi pembawa
acaranya.
2. Editing acara tersebut membosankan penonton.
3. Kerja tim produksi acara sangat lambat, tidak mampu bekerja. Hasilnya sangat
membosankan.

1-4. Bangsa Mosram di Lukisan Purba............................................................................... 1-2
1. KLORTHRA adalah lambang atau simbol yang dibuat oleh suku-suku terasing yang
berhubungan dengan Bangsa Mosram, di antaranya Suku Maya, suku di tatar sunda,
dayak, termasuk Aborigin. Bangsa Mosram memperlihatkan kepada mereka hologram alam
semesta dan bangunan-bangunan piramida.
2. KLORTHRA kadang dibuat di dinding goa, berupa lukisan-lukisan yang menggambarkan
pertemuan suku-suku itu dengan dewa-dewa. Sebetulnya itu bukan dewa, tapi Bangsa
Mosram.

1-5. Bangsa Hasil Kloning.................................................................................................... 1-2
1. Suku aborigin adalah di Australia adalah hasil cloning, rekayasa genetika.
2. Jika suku itu kawin dengan bangsa lain, misalnya bule, maka anak mereka akan 100
persen bule. Seolah-olah bukan turunan aborigin.
3. Bangsa Papua adalah keturunan Afrika.

1-6. Ikan Paus Asalnya di Darat.......................................................................................... 1-3
1. Ketika masih di darat, ikan paus bernama GRAMANDOA.
2. GRAMANDOA berevolusi menjadi ikan paus karena meletusnya gunung ZHUNNDA

1-7. Contoh Makar Bhallamin.............................................................................................. 1-3
1. Salah satu contoh makar Bhallamin, raja jahat Atlantis, adalah perseteruan
Abraham Lincoln dan John F. Kennedy
2. Bhallamin campur tangan di semua bidang, terutama kebijakan moneter.
3. Jika presiden tidak menepati janjinya pada group, dia akan dibunuh.

1-8. Bhallamin dan Gajah Mada.......................................................................................... 1-4
Halaman 1

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

1. Setelah ditinggalkan RHAMIDAAR dan Bangsa Lemurian lainnya, Benua Lemurian
(Indonesia) tidak pernah sepenuhnya merdeka, selalu diganggu BHALLAMIN.
2. Ketika muncul Kejayaan Sriwijaya yang berasaskan tauhid, Bhallamin mengirim
Gajahmada untuk menciptakan ajaran baru
3. Pengaruh Gajahmada akhirnya memudar ketika muncul kerajaan-kerajaan Islam.
Bhallamin kemudian masuk lagi dengan dibantu antek Eropa
4. Setelah dominasi Otto Van Bismarck dan Hitler di Eropa meredup, pusat pergerakan
Bhallamin dipindahkan ke Amerika
5. Penyebaran ajaran Bhallamin disebar dari Amerika.
6. Bhalamin tahu persis potensi orang-orang LEMURIAN, maka dia akan melakukan apa
pun untuk memberi mereka KLAD untuk menurunkan kemampuannya.

1-9. DZA Mengajak Revolusi............................................................................................... 1-4
1. Untuk melunasi utang Indonesia, lakukan revolusi.
2. Dengan revolusi, Indonesia hilang dan berubah menjadi Lemuria.
3. Hutang itu kan hutang milik Indonesia, bukan milik Lemuria.
4. Untuk memperbaiki negara ini, kita harus membentuk seorang figur action dulu.
Misalnya ada tokoh yang main hakim sendiri seperti Punisher dengan membunuh para
penjahat berkerah putih.

1-10. Impan PRAGLAXIRTA Ditanam di Dada Rasul saw..................................................... 1-5
1. PRAGLAXIRTA “ditanamkan” pada Rasulullah saw oleh malaikat jibril dengan cara
khusus. Saat diimplankan, langsung tertanam ke seluruh tubuh rasul dan KLAD-nya
langsung hilang.
2. Dengan implan ini, Rasulullah bisa teleportasi ke mana saja & kapan saja.

1-11. Islam Mundur Karena Fiqih Ritual Tanpa Spiritual...................................................... 1-5
1. Islam mundur karena yang dipelajari adalah fikih dan ritual tapi spiritual dalam
beraksi nol besar.

1-12. Makna Aqiqah............................................................................................................. 1-5
1. Makna Aqiqah adalah memunculkan jiwa sosial bagi sesama. Seolah-olah kita berkata
pada bayi tersebut: “Ayo kita berbagi!”

1-13. Anggota HI Mimpi Bertemu DZA................................................................................ 1-5
1. Banyak anggota HI yang memimpikan DZA.
2. Mimpi ini muncul karena banyak anggota HI yang ingin bertemu DZA. Alam sadarnya
mendorong kemunculan mimpi itu.

1-14. Syaikh Siti Jenar Seorang Mutan, Ibadah Adalah Bersatu dengan Allah................... 1-5
1. Syekh Siti Jenar (SSJ) adalah seorang mutant dengan kemampuan sekitar 30% kang?
2. Nama LEMURIAN-nya ZIDI ZHUNAR.
3. KLAD beliau tidak begitu banyak.
4. Syaikh Siti Jenar lahir tepat pada bulan purnama. Nama ZIDI berarti bulan
purnama. Inisialnya, ZZ, menjadi lambang swastika, satya salira.
5. Ketika Syaikh Siti Jenar mengemukakan bahwa bulan adalah buatan, bukan benda
langit alami, para wali ngamuk.
6. Syaikh Siti Jenar mengajarkan teknologi ke masyarakat dengan cara sederhana.
Misalnya menggesek gesek lidi agar molekularnya nempel.
7. Para wali malah mengira SSJ sedang mengajarkan sihir.
8. Ibadah adalah melakukan segala sesuatu dengan niat hanya karena Allah.
9. Maka, ibadah itu adalah bersatu dengan Allah.
10. Allah bersatu dengan diri kita. Ruh adalah unsur Allah yang ditiupkan ke
manusia.
Halaman 2
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11. Masyarakat lalu membandingkan SSJ dengan wali lainnya yang tidak mau terjun ke
masyarakat.
12. SSJ pernah ditembak, tapi dia cuek aja dan cuma mengeluarkan shield (pelindung).
13. SSJ diserang wali songo, yaitu jagoan para ahli.
14. Tapi, kekuatan mereka tidak seimbang.
15. SSJ menyatakan bahwa dirinya akan mati sebagai pelajaran bagi para wali yang
menyerangnya.
16. Begitu darah berdzikir, energinya tersebar dan membuat wali dan masyarakat
sadar.
17. Para wali kemudian berpencar dan merenungi kesalahan mereka.
18. Sebagai lembaga tertinggi, para wali tidak bisa dihukum. Namun, penyesalan
mereka lebih berat.
19. Pernyataan terakhir SSJ pada para wali adalah “Silakan membunuh saya, tapi
tempat kalian jelas di neraka.”
20. Ketika terpancung, ruh ZIDI ZUNNAR sudah dicabut oleh malaikat Israel sehingga
beliau meninggal tanpa merasakan siksaan maut.

1-15. Bulan Terbuat Dari Logam...........................................................................................1-7
1. Bulan ditempatkan di tempat yang gravitasinya seimbang dengan planet bumi
sehingga tidak akan jatuh.
2. Jika dibongkar, bagian dalam bulan kosong.
3. Bulan terbuat dari logam yang lebih keras daripada titanium.

1-16. Alien Memantau Manusia............................................................................................1-7
1. Ada perjanjian para manusia berkemampuan 100% khusus tentang ARDH GRUMMA (Planet
Bumi).
2. Para manusia berkemampuan 100% tidak boleh mengintervensi kehidupan di Planet
Bumi.
3. Jika mereka membantu Planet Bumi, maka hanya sebatas untuk bertahan hidup.
4. Manusia berkemampuan 100% ditugaskan untuk menjadi khalifah penjaga planetplanet. Tapi, banyak yang bandel. Ada yg mengkloning bangsa di planet tertentu
kemudian dia datang mengaku sebagai dewa (playing god, pura-pura jadi tuhan).
5. Teknologi ghaib bisa dibuat dengan cara memancarkan gelombang ektoplasma lalu
dipantulkan.
6. Makhluk ghaib itu berbentuk energi. Manusia melihat mereka dalam perspektifnya
masing-masing.

1-17. Rasulullah Pergi Ke Planet Lemurian......................................................................... 1-8
1. Di wormhole, hitungan waktu menjadi paradoks (tidak jelas).
2. Misalnya, Rasulullah SAW pergi ke planet LEMURIAN pada jam 12.00 menurut hitungan
waktu bumi. Beliau singgah di planet LEMURIAN selama 3 bulan dan bisa kembali ke
bumi jam 12:05.

1-18. Nabi Khidr Berkelana Ke Planet Lain.......................................................................... 1-8
1. Nabi Khidr (KHRIE) berkelana di planet lain buatan Nabi Adam (ADHAMA)yang jauh
lebih primitif daripada bumi. Planet2 spt itu dibuat oleh ADHAMA.

1-19. Cara Nabi Isa Menghidupkan Manusia........................................................................ 1-8
1. Menghidupkan orang itu cepat dengan rapid kloning dan rapid regenerasi.
2. Seseorang yang sudah mati di rapid regenerasi sehingga ada kembali dan terkoneksi
dengan ruhnya lalu menjadi orang lagi.

1-20. Kisah Dzulqarnain Manusia Hybrid............................................................................ 1-8
1. Badan Dzulqarnain lebih kecil.
Halaman 3

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

2. Tenaga Dalam Dzulqarnain sekitar 30%.
3. Iskandar Dzulkaranain adalah manusia hybrid campuran antara Bangsa Alien BRODELLA
dan LEMURIAN. Tingginya sekitar 3 meter.
4. Dzulqarnain memiliki kekuatan besar dan menjadi senjata untuk melawan kebathilan.
5. Nama BRODELLA-nya sudah diadaptasi menjadi ZARBAMINA.

1-21. Bangsa Brodella Pengurus Dinosaurus...................................................................... 1-9
1. Nabi Adam membuat dinosaurus untuk nanti diubah jadi bahan bakar fosil.
Dengarkan penjelasan DZA di rekaman Open Dialog DZA di Latihan Gabungan Nasional di
Pangandaran, 22-23 Januari 2012, https://www.youtube.com/watch?v=uBlKEzU33Wo, menit
ke-16.
2. Dinosaurus diurus oleh Bangsa Brodella yang bertubuh besar.
3. Brodella adalah bangsa Lemurian yang diperbesar badannya dengan nuklir.

1-22. Perhitungan Origom.................................................................................................. 1-9
1. Satu ORIGOM untuk saat ini setara dengan 5.125 Tahun 236 Hari (untuk saat ini).
2. Patokan perhitungan Origom adalah Bintang ORIGOM.
3. Suku maya menggunakan Bintang ORIGOM yang letaknya paling dekat dengan pusat
galaksi sebagai acuan perhitungan waktu.
4. Situs Gunung Padang bukan situs bagi persembahan Para Hyang (dewa). Gunung
Padang adalah situs untuk melacak keberadaan Bintang ORIGOM, yaitu bintang untuk
perhitungan kalender Galaksi Bima Sakti.

1-23. Alat Kelahiran Bangsa Lemuria di Gunung Sadahurip..............................................1-10
1. Nama Gunung SADAHURIP di Garut berakar dari kata SADAHURIP yang berarti KEHIDUPAN
BERBUNYI.
2. Di sana terletak artefak awal kehidupan bernama MORTAPHRABEENA, yaitu alat untuk
membantu proses kelahiran bangsa LEMURIA.

1-24. Berita DZA Tentang Sadahurip.................................................................................1-10
1. Andi Arief mengirim berita penjelasan Gunung Sadahurip dan Gunung Padang versi
DZA.

1-25. Prasasti Lemurian.................................................................................................... 1-12
1. Di Sadahurip ditemukan batu prasasti berisi huruf dan lambang Lemurian.
2. DZA mengaku bisa menterjemahkan isi prasasti tersebut.
3. Menurut DZA, sepintas terlihat tulisan “lamunthra“ yang berarti “jikalau“.

1-26. Sebarkan Wacana Lemurian..................................................................................... 1-12
1. DZA mengajak muridnya untuk gencar mewacanakan Bangsa LEMURIAN agar masyarakat
sekeliling kita meyakini Bangsa Lemurian sebagai leluhur mereka.
2. Upaya-upaya me-LEMURIAN-kan masyarakat dengan:
3. A. Menyebarkan Novel
4. B. Mengungkap piramid sadahurip dengan ajaran LEMURIAN
5. C. Meluruskan sejarah manusia ke setiap lingkungan terdekat kita.
6. D. Menggunakan istilah LEMURIAN dalam kehidupan sehari-hari.
7. E. Mengenalkan filosofi kehidupan bangsa LEMURIAN kepada masyarakat
8. F. Mensosialisasikan huruf & angka LEMURIAN

1-27. Islam Indonesia Hanya Pengganti Ritual Agama Hindu............................................ 1-13
1. Islam di Indonesia mayoritas hanya mengganti ritual agama Hindu dengan menekankan
fikih, tapi mengabaikan tauhid. Dengan kata lain, jauh dari jiwa atau aplikasi
spiritual.
Halaman 4
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2. Orang-orang Papua mempunyai sifat pemalas tapi ingin enak. Mereka kerjanya mabukmabukan.

1-28. Definisi Imam Mahdi................................................................................................. 1-14
1. Imam Mahdi adalah pemimpin yang bijaksana.
2. Siapapun bisa menjadi pemimpin bijaksana karena semua orang punya potensi untuk
itu.
3. Jadi, daripada menunggu orang lain, kenapa tidak dimunculkan kepemimpinan
bijaksana dari diri kita sendiri?

1-29. Bangsa Lemurian Suburkan Kembali Planet Bumi................................................... 1-14
1. Bangsa LEMURIAN diturunkan secara bertahap untuk memperbaiki bumi yang ditabrah
asteroid dengan cara menyusun binatang dan unsur hara untuk menyuburkan tanah.
2. Mammoth (gajah purba) adalah binatang rekayasa genetik ciptaan Nabi Adam
(ADHAMA).
3. Bangsa LEMURIAN lalu mengkloning dan merekayasa gennya menjadi gajah untuk
menyesuaikannya dengan iklim yang sudah berubah.

1-30. Stonehenge dan Trondallo (Naga)............................................................................ 1-15
1. Stone Henge sebetulnya dibuat oleh Bangsa Mosram yang diajarkan kepada Merlin,
tokoh dalam kisah King Arthur dan juga ilmuwan hebat yang dianggap masyarakat
sebagai tukang sihir.
2. Pedang Xcalibur dalam kisah King Arthur terbuat dari logam KRAIMAN. Pedang ini
asalnya miliki bangsa alien KRAIRON ketika mengejar TRONDALLO (Naga) yang kabur ke
wilayah inggris.
3. Trondallo itu dilepaskan dari sarangnya dan dimutasikan oleh KRAKERDAN, salah
satu Bangsa Krairon yang berambisi dan cerdas.
4. KRAKERDAN melepas TRONDALLO untuk membuat kekacauan di Planet Bumi.
5. TRONDALLO itu diberi kemampuan memutarkan panas di dalam tubuhnya sehingga mampu
terbang dan menembakkan hidrogen.

1-31. Bhallamin, Yunani, dan Yahudi................................................................................... 1-16
1. Nabi Adam (ADHAMA) mengkloning Bangsa LAMBHEKA sebagai pemikir bagi Bangsa
Yunani.
2. Filsuf Yunani, Plato, adalah keturunan campuran antara Yunani & LAMBHEKA.
3. Keturunan mereka menikah dengan BHALLAMIN dan berkembang menjadi Yahudi yang ada
sekarang.

1-32. RHABAQOLTRA dan Kehancuran Bumi..................................................................... 1-16
1. Salah satu dampak software RHABAQOLTRA adalah besarnya angin di seluruh permukaan
Planet Bumi.
2. Untuk menjaga agar atmosfir tetap dingin, udara harus bergerak secara cepat.
3. Reset dalam fenomena ORIGOM hanya terkait dengan persoalan waktu saja, yaitu
kembali ke 0 pada tanggal 21 desember 2012.
4. RHABAQOLTRA disetting DZA agar otomatis meningkatkan angin setiap kali datang
tentakel matahari dan badai.
5. Dengan pemakaian RHABAQOLTRA yang ada di tubuh murid-murid DZA, suhu bumi akan
kembali normal.

1-33. Sejarah Bangsa Atlantis........................................................................................... 1-17
1. Pasca jatuhnya asteroid, ADHAMA (Nabi Adam) mengkloning LEMURIAN 40% dan ras lain
yang 2,5% (ARBHINA, INDARRINA, KHAINNA, LAMBHEKA, NIRRANTEA, dst).
2. LEMURIAN menjadi pemimpin bangsa 2,5%.
3. Karena takut dikultuskan, Bangsa Lemurian mengkloning bangsa 10%. Mereka nantinya
menjadi cikal bakal bangsa ATLANTIS.
Halaman 5

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

4. Di antara hasil kloning itu adalah Mr.B, yaitu Bhallamin.
5. Di daratan baru ini, BHALLAMIN menjadi Raja ATLANTIS ketiga setelah mengkudeta
raja sebelumnya.
6. Perkawinan antara Bangsa ATLANTIS dan Mr.B menghasilkan Yahudi.

1-34. Piramida di Indonesia................................................................................................1-18
1. Pak Sujatmiko, geolog dan juga pengurus Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI),
memvonis dengan emosional bahwa sadahurip bukan piramida. Ia dengan ujub, takabur,
dan sombong membanggakan pengalamannya 50 tahun aktif dalam penelitian yang lebih
banyak teoritisnya. Ia juga mengaku sudah belajar bahasa Perancis.
2. DZA jadi ingin ketawa karena itu bukan sikap seorang ilmuwan, tapi sikap
seseorang dengan ego besar dan merasa paling benar.
3. Pak Sujatmiko ini tanpa penelitian secara mendalam, hanya sekedar jalan-jalan
keliling Sadahurip dan mewawancarai penduduk yang nggak jelas, langsung mengambil
kesimpulan begitu saja.
4. Berbeda dengan Pak Dani dan Pak Andang, mereka tidak langsung memvonis Sadahurip
sebagai piramida, tapi semua hasil penelitian dan pengeborannya itu dilaporkan
secara terbuka sehingga masyarakat bisa menilai.
5. Jadi, soal mental ilmuwan, Pak Sujatmiko harus banyak belajar dari Pak Dani dan
Pak Andang.
6. Kemarin Pak Sujatmiko hanya mempresentasikan teori-teori, sedikit data dari
internet, dan sedikit foto dirinya di atas gunung dengan anak-anak kecil.
7. Jadi, kita tidak bisa mengambil ilmu apa-apa dari Pak Sujatmiko, beda kalau dari
Pak Dani dan Pak Andang.
8. Sebetulnya kedua Ilmuwan ini sudah benar-benar yakin bahwa Gunung Padang dan
Gunung Sadahurip adalah piramida berdasarkan data valid hasil penelitian dan
pengeboran sendiri.
9. Informasi bahwa Gunung Padang digunakan untuk kalender ORIGOM dan detektor
bencana sudah lama diceritakan ke Andi Arief dan timnya. Mereka sudah membuktikan
sendiri melalui pengeboran.
10. Ketika DZA menceritakan lapisan-lapisan Gunung Padang di Sekretariat Negara,
Pak Dani sampai terheran-heran. Tapi, pertanyaannya terjawab setelah dilakukan
pengeboran.
11. Andi Arief diam-diam mengakui kebenaran info dari DZA bahwa di dalam Gunung
Padang terdapat generator.
12. Penemuan para ahli bahwa umur Gunung Padang 6.700 tahun seharusnya menjadi awal
kesadaran baru tentang bagaimana kita memandang masa lalu dari berbagai disiplin
ilmu.
13. PADANG (bahasa ZHUNNDA) berarti jelas; tidak ada yang tersembunyi.
14. Gunung Padrang merupakan tempat observatorium Bintang ORIGOM.

1-35. Time Travel, Gunung Padang.................................................................................... 1-19
1. Time travel dapat digunakan untuk mengetahui kejadian di masa lampau. Caranya
menggunakan fasilitas dari Sang Pencipta, yaitu kelenjar pituitari.
2. Gunung Padang berfungsi untuk perhitungan origom (menghitung galaksi bima sakti).
3. Satu ORIGOM = 5.125 th 236 hari. Sekarang galaksi kita sudah berumur sekitar 433
ORIGOM.
4. ORIGOM berhenti pada 512/21 Des 2012.

1-36. Nabi Khidir Mengetahui Masa Depan....................................................................... 1-20
1. Tugas Nabi Khidir (KHRIED) adalah menegur para nabi jika sudah lepas kendali,
termasuk nabi Musa. Misal, saat membunuh anak kecil yang akan jadi penjahat, saat
membolongi kapal yang akan jadi perompak.
2. Nabi Khidir (KHRIED) sudah mengetahui semua ketetapan bagi anak yang dibunuhnya
dan kapal yang dilubanginya. Keduanya memang tidak bisa diselamatkan. Oleh karena
itu, dilakukan eksekusi terhadap keduanya.
Halaman 6
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3. Sama seperti halnya saat DZA memecat Jeprie (admin HIW) dari keanggotaan Hikmatul
Iman.

1-37. Istri Habil Qabil Hasil Kloning Nabi Adam................................................................ 1-20
1. Kang Luthfi: Menurut DZA istri Habil dan Qabil merupakan hasil kloning Nabi Adam
(ADHAMA), sama seperti HAWRA (Siti Hawa).

1-38. Geolog dan Piramida Indonesia............................................................................... 1-20
1. DZA ngobrol bertiga dengan Kang Oman (Dr. Oman Abdurrahman), salah satu pengarang
Atlantis Indonesia (bareng Ahmad Yanuana Samantho).
2. Di kalangan geolog Indonesia terdapat dua kubu teori kejadian geologi, yaitu
geolog tua dan muda.
3. Geolog muda rata-rata sudah mendukung ide baru, tapi mereka harus berhadapan
dengan senior mereka yang masih bertahan dengan teorinya.
4. Gunung Padang dikelilingi lima piramid yang berfungsi sebagai penguat sinyal.
5. Gunung Lalakon hanya pengalih perhatian (decoy) saja, tidak ada apa pun di sana.
6. Gunung Lalakon berfungsi untuk mengamankan piramida asli dari para perusak.

1-39. Prinsip Perang Jepang dan Bangsa Lemurian......................................................... 1-22
1. Jepang membuat goa di berbagai tempat di papua, kalimantan, sulawesi, sumatera,
jawa, dan lain-lain hanya dalam waktu 3,5 tahun.
2. Prinsip perang Jepang ini diambil dari Suku Koga yang mempelajarinya dari
RHINGGAMANA.
3. Suku Koga yang tinggal di Gunung Iga merupakan cikal bakal dari ninja.
4. Sebetulnya ajaran itu berasal dari nusantara karena Rhinggamana adalah bangsa
Lemuria yang bertugas mengajarkan pertahanan diri.

1-40. Sebarkan Bahwa Leluhur Kita Lemurian................................................................. 1-22
1. DZA menjelaskan ke berbagai pihak bahwa di Gunung Padang tidak ada unsur mistis,
yang ada adalah peralatan untuk perhitungan kalender galaxy dan deteksi dini bencana
alam.
2. Alam bawah sadar para pendengar rata rata menerima semua penjelasan DZA.
3. Aksi nyata yang dapat kita lakukan sudah dicontohkan DZA di Gunung Padang dengan
menceritakan kisah bangsa Lemurian kepada pengunjung.
4. Kita tinggal memancing orang untuk bertanya baru kemudian kita menceritakan kisah
leluhur Lemurian

1-41. Pisang Mas dan Akselerasi Mitokondria................................................................... 1-25
1. Pisang mas membantu akselerasi mitikondria dalam memproduksi energi.
2. Akselerasi mitokondria berhubungan erat dengan keaktifan sel.

1-42. Nabi Adam Membuat Reaktor Nuklir...................................................................... 1-26
1. ADHAMA (Nabi Adam) setelah diturunkan ke Planet Bumi membuat reaktor nuklir di
Gabon.
2. Reaktor nuklir di Gabon selanjutnya dipergunakan untuk proyek BRODELLA dan
pembuatan dinosaurus.
3. Radiasi nuklir bisa membuat makhluk hidup tumbuh besar, contohnya kebocoran
reaktor nuklir di Chernobyl.

1-43. DZA Bergabung Dengan Komunitas 1111.................................................................. 1-30
1. Komunitas “1111” mulai bergabung dengan DZA.
2. Mereka adalah komunitas orang-orang yang mendapat visualisasi angka “1” di setiap
kejadian.
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3. Bangsa LEMURIAN menyebut mereka yang diberi petunjuk angka satu di penghujung
pergantian ORIGOM sebagai Kaum PHALLENTRA.
4. Mereka memiliki pituitary dan pineal gland yang lebih aktif, sehingga petunjuk
tauhid tentang Sang Maha Tunggal bisa muncul kapan saja dalam bentuk simbol.

1-44. Teknologi ELLEMANPHATERA Nabi Daud................................................................. 1-31
1. Nabi Daud mampu melemahkan besi dengan teknologi ELLEMANPHATERA.
2. Teknologi ELLEMANPHATERA mampu melemahkan segala unsur terkeras untuk disatukan
dengan unsur yang lain.

1-45. DZA Menerjemahkan Bahasa Galaksi Ulmaga......................................................... 1-31
1. Ada SMS dari Kang Noviyar menanyakan arti “Avalantratum meniskheva talasagha” ke
DZA.
2. Avallanteratum Meniskareva Talasaghinna berarti “di atas kesadaran yang tinggi,
manusia-manusia terpilih adalah kesadaran universal.”
3. Kalimat itu adalah bahasa dialek HAMAKHELLA dari luar bumi.
4. Mereka tinggal di gugusan AVTRIA, galaxy ULMAGA, kira-kira 2000 tahun GRALP dari
bumi.

1-46. DZA Bahas Alam Barzah, BB DZA Disadap............................................................. 1-32
1. DZA sudah pernah membahas alam barzah.
2. Kisah ARKHYTIREMA ditiru habis-habisan di film JOHN CARTER. Aya DRULLA didinya
jadi WOOLLA sarua pisan sukuna 6 kecepatan supersonic, aya BHALLAMIN make MINNARU,
botak jeung bisa jadi saha wae, aya bangsda TARX ngan didinya jadi TARS, jiplak abis
euy
3. Data diskusi DZA dan murid ada di RIM, pembuat Blackberry. Blackberry DZA dari
dulu sudah disadap, sehingga wajar saja bocor.

1-47. Bertemu Perdana Akhmad...................................................................................... 1-33
1. Ibay mengabarkan bahwa ada Perdana Akhmad di klinik DZA, Jalan Matraman, untuk
tabayun.
2. Hasil akhirnya, DZA dan Perdana Akhmad punya pendapat sendiri. DZA mempersilakan
Perdana Akhmad untuk berpendapat tentang dirinya.
3. DZA berpesan agar peristiwa ini jangan dihebohkan di Facebook.
4. Dalam pertemuan antara DZA dan Perdana Akhmad, Perdana Akhmad menanyakan
apakah kisah Arkhytirema adalah kisah fiksi atau nyata. DZA menjawab tidak tegas,
menyebutnya sebagai novel.
5. Menurut DZA, definisi dari fiction adalah cerita yang ditulis.
6. Perdana Akhmad tidak bisa membedakan antara tabayyun dan berdebat.
7. Percuma berbicara dengan Perdana Akhmad, seperti menjelaskan mekanika quantum
pada anak SD.
8. Rekaman pertemuan Perdana Akhmad dan DZA akan disimpan dan didistribusikan oleh
K’ Luthfi.
9. Perdana Akhmad boleh bicara apa saja soal HI. HI akan menjawab dengan karya
nyata.
10. Jika Perdana Akhmad terus menyebarkan fitnah, biarkan saja dan jawab dengan karya
nyata di masyarakat.
11. Makanya dalam pertemuan dengan Perdana Akhmad, DZA menyatakan novel itu adalah
fiksi supaya sesuai dengan tujuan awal.
12. Jika ada yang protes dan ngotot, kita tinggal bilang “Itu kan hanya novel”,
karena kalau dijelaskan pun, tidak akan mengerti.
13. Sebetulnya sangat mudah bagi DZA untuk memojokkan Perdana Akhmad melalui
argumen. Tapi, DZA tidak melakukannya.
14. Anggap Perdana Akhmad sebagai Event Organizer penyebaran HI.
15. Sudah ribuan orang pembaca blognya yang diinsyafkan HI.
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16. Perdana Akhmad hanya berhasil merekrut satu atau dua orang HI saja. Itu pun yang
bodoh, otaknya terlalu sulit menerima HI, atau tidak mengalami kemajuan di HI.
17. Cara DZA jauh lebih efektif daripada cara Perdana Akhmad.
18. Biarkan saja anggota HI yang menjadi informan Perdana Akhmad. Jangan diganggu.
19. Kasihan kalau rekaman itu disebar Perdana Akhmad, bisa jadi bumerang. Orang jadi
bisa membedakan mana yang Islami dan mana yang Lampungi.

1-48. Teknologi Nabi Daud................................................................................................ 1-35
1. Teknology ELLEMANPHATERA itu seperti RHABAQOLTRA. Bisa menggunakan energi tubuh
atau menggunakan unsur tertentu yg bersifat kimiawi. Nabi Daud memiliki keduanya.

1-49. Rekayasa Genetika Tomcat...................................................................................... 1-35
1. Tomcat adalah serangga hasil rekayasa genetika.
2. Asalnya Tomcat adalah kumbang yang tidak berbahaya.
3. Tomcat direkayasa agar gigitannya berbahaya dan obatnya bisa dijual.

1-50. Rencana Menggali Pesawat Alien Bangsa Tarx Dengan Andi Arief........................ 1-35
1. Ketika di SetNeg, Andi Arief menceritakan bahwa dirinya menemukan logam sebesar
lapangan bola terpendam di area goa-goa yang ada di sana.
2. DZA kaget mengetahui penelitian mereka sudah sejauh itu.
3. Akhirnya DZA bilang terus terang bahwa di sana ada pesawat ruang angkasa milik
Bangsa TARX yang terkubur selama ribuan tahun.
4. Para penjajah dari Portugis sampai Belanda sudah mengetahuinya.
5. Penjajahan ternyata bukan masalah ekonomi semata.
6. Goa-goa di Gua Pakar bukan hanya untuk labirin dan bunker, namun juga untuk
mencari pesawat alien tadi.
7. Pesawat alien itu sudah rusak, namun DZA mampu memperbaikinya.
8. Andi Arief akan segera mengeskavasi UFO yang ada di Goa Pakar dan DZA dimasukkan
tim nasional lintas ilmu untuk menguak peradaban.
9. Pesawat Bangsa TARX yang ada di sekitar Gua Pakar asalnya disimpan di pinggir
Danau Bandung Purba tapi kemudian tertimbun material letusan gunung berapi.
10. Kedalaman pesawat puluhan meter di bawah tanah.
11. Pesawat ini hanya satu dari sekian pesawat yang ada dan harus segera diekskavasi
sebelum diambil Amerika.
12. Bangsa ATLANTIS yang tersisa hanya BHALLAMIN saja. Yang lainnya sudah meninggal
karena tidak tega dengan cara mempertahankan hidup seperti yang dilakukan BHALLAMIN,
yaitu mengkonsumsi otak bayi setahun sekali.

1-51. NASA Diserang Penjaga Bulan................................................................................. 1-37
1. Jika kita datang ke NIRRAN (bulan), akan diserang oleh penjaga NIRRAN.
2. NASA tidak berani datang ke bulan karena diserang terus oleh sang penjaga NIRRAN.

1-52. Teknologi Lemurian Ciptaan DZA............................................................................. 1-37
1. Brain Activator, salah satu alat canggih yang diklaim temuan DZA, merupakan
pengakselerasi sel otak teknologi LEMURIA bagi kaum 2,5 persen yang otaknya
bermasalah.
2. Selama ini artefak dan manuskrip yang ditemukan tidak diterjemahkan dengan baik
dan benar sehingga hanya jadi pajangan saja.

1-53. Inna Lillahi ... Versi Lemurian................................................................................... 1-38
1. NARATINA KAWAZA GALLUR NA KAWAZA adalah bahasa LEMURIAN yang berarti “Yang datang
dari Sang kuasa akan kembali pada sang kuasa.”

1-54. Ada 827 Piramida di Indonesia................................................................................ 1-42
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1. Di Indonesia, terdapat 827 piramida yang tersebar di daratan & di lautan,
termasuk 6 piramid besar yang digunakan ARKHYTIRÉMA, GLABHINNARA, GHRIBADAR,
RHINGGAMANA & CHINNTRUMA.
2. Ada juga piramida yang berfungsi sebagai penyeimbang, gudang & decoy.

1-55. DZA Bisa Membuat Emas........................................................................................ 1-42
1. DZA bisa membuat emas sendiri dengan menembakkan uranium.
2. Tapi jika dilakukan sama saja dengan bunuh diri karena jika emas terlalu banyak,
maka tidak akan ada harganya.

1-56. Nabi Syth Adalah Bangsa Lemurian........................................................................ 1-42
1. Bangsa LEMURIA 40% setelah Nabi Adam (ADHAMA) dan sebelum Nabi Idris di antaranya
adalah Nabi Syth.

2-1. Bulan Dibuat Pada 987.639 SM................................................................................. 2-2
1. NIRRANTHÉA (bulan) dibuat pada tahun 987.639 SM

2-2. Ya’juj dan Ma’juj.......................................................................................................... 2-3
1. Ya’juj Ma’juj adalah bangsa mutant hasil rekayasa genetik BHALLAMIN yang
dikalahkan oleh ISKRAMAIN dari LEMURIAN.
2. ISKRAMAIN ditugaskan khusus untuk mengalahkan YAJREEMA (Yajuj Majuj)
3. ISKRAMAIN kita kenal sebagai Iskandar Zulkarnain.
4. Bangsa YAJREEMA sudah musnah, tapi kelakuannya sudah menyebar ke mana-mana
5. Bangsa YAJREEMA diciptakan dari kloning gen BHALLAMIN dicampur berbagai macam
virus dan hormon.
6. Mereka dikurung di distrik Hissar, Uzbekistan, 240 km di sebelah tenggara
Bukhara, dalam celah sempit di antara gunung - gunung batu.
7. Bangsa YAJREEMA itu seperti vampire jahat. Mereka susah mati sehingga harus
dikurung.
8. Yajuj Majuj ada pada tahun 314 SM.

2-3. Tahun Baru ORIGOM................................................................................................... 2-4
1. Tanggal 21 Desember 2012 adalah Tahun Baru ORIGOM.
2. Pada saat itu akan terjadi fluktuasi energi di udara seperti pada saat Lailatul
Qadr.
3. Waktu terjadinya kurang lebih dimulai dari Subuh.
4. DZA dan para muridnya berencana untuk berkumpul di satu tempat dan berlatih
menyerap energy sebesar-besarnya.

2-4. Agama Orang Bali Adalah Wishnu, Bukan Hindu....................................................... 2-6
1. Di Bali banyak sekali pura yg dikepalai oleh Pedande (Pendeta).
2. Tapi. sebenarnya agama mereka itu bukan Hindu, tapi agama WISHNU.

2-5. Nabi Muhammad dan Nabi Adam Membahas Wishnu...............................................2-7
1. ADHAMA (Nabi Adam) pernah bertemu dengan HAMMADZ (Nabi Muhammad) untuk
membicarakan WISHNU.

2-6. Pertemuan Khidir dan Nabi Musa...............................................................................2-7
1. Perlu ditelusuri apakah pertemuan KHRIED (Nabi Khidr) dengan Musa itu sebelum
atau setelah membelah laut.
2. KHRIED (Nabi Khidir) mengajari Musa untuk menggunakan kemampuannya.
3. “Pertemuan dua laut” dalam QS: Al-Kahfi [18]:60 memiliki dua arti.
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4. Arti pertama, KHRIED (Nabi Khidir) memberi contoh pada Musa bahwa laut, dengan
perbedaan tekanan dan kadar garam, menghasilkan proses penawaran pada garam sehingga
muncul air yang rasanyatawar seperti di daratan.
5. Arti kedua, dengan mengetahui teknis pemisahan garam dengan konsep tekanan maka
KHRIED (Nabi Khidir) mengajarkan ilmu KHLETTA, yaitu pertemuan dua lautan molekular,
di dalam kandungan air laut.
6. KHRIED (Nabi Khidir) mengajari Musa untuk mengendalikan molekular air dan unsur
elektrolit di dalam air laut.
7. Molekular air laut yang bisa berbenturan itu dalam bahasa LEMURIAN dinamakan
KHLETTA dan Musa mempelajarinya dari KHRIED (Nabi Khidir).
8. KHRIED juga mengajarkan berbagai macam teknik pengubahan molekular organik ke
bentuk organik lain dengan cepat menggunakan energi.
9. Dalam video wawancara dengan DZA, https://youtu.be/qdzq2JMSBDQ, dikatakan bahwa
energi Nabi Musa mampu mengubah DNA satu organik ke organik lain, dari tongkat ke
ular.
10. Oleh sebab itu, Musa ahli di bidang ketrampilan dan keahlian pengendalian
molekular. KHRIED (Nabi Khidir) harus sedikit galak ketika mengajari Musa karena
ia sok jagoan. KHRIED (Nabi Khidir) perlu menundukan Musa terlebih dahulu dengan
mendemonstrasikan kemampuannya.
11. Pertemuan Musa dengan KHRIED cukup lama, bertahun-tahun. Selama itu, Musa
mengikutinya kemana-mana.
12. Yang paling utama, KHRIED mengajari Musa kesabaran, meskipun kadang-kadang itu
masih sulit Musa lakukan.

2-7. Nabi Musa Keluarkan Air Dari Batu Sebesar Gunung................................................. 2-8
1. Coba pikirkan, batu sebesar apa yang mampu mengeluarkan mata air sebanyak itu dan
bisa menghidupi banyak suku tanpa habis. Pasti batunya sebesar gunung.
2. Batu sebesar gunung yang dimanfaatkan Musa utk memancarkan mata air kemungkinan
seperti piramida di Gunung Padang.

2-8. Ilmu Khletta Nabi Musa, Nabi Musa Berdarah Lemurian........................................... 2-8
1. KHLETTA adalah ilmu untuk mengendalikan semua molekular benda, bukan hanya air
laut.
2. Musa memiliki darah LEMURIAN dan lahir dengan kemampuan 40%.
3. Namun Musa tidak mengetahui cara menggunakan energinya.
4. Setelah diajari KHRIED (Nabi Khidir) barulah Musa diajari cara menggunakan energi
tubuhnya dan berbagai macam pengetahuan lain, termasuk KHLETTA.
5. Pada saat Musa membelah laut, beliau sudah memilih jalur yang aman dan lurus
tanpa jurang dan palung laut.

2-9. Implan Praglaxirta Nabi Muhammad......................................................................... 2-9
1. Isra-Mi’raj tidak hanya dilakukan sekali oleh Rasulullah saw tapi berkali-kali
dengan Implan PRAGLAXIRTA yang ia miliki.
2. Itulah sebabnya beliau disebut sebagai Rahmatan Lil Alamin.

2-10. Nabi Musa Sulit Diajari.............................................................................................. 2-9
1. KHRIED (Nabi Khidir) perlu waktu bertahun-tahun untuk mengajari Musa karena ia
sulit mengerti dan banyak protes.
2. Oleh karena itu, KHRIED harus sering mendemonstrasikan kemampuannya pada Musa.

2-11. Abu Lahab Adalah Bhallamin.................................................................................... 2-9
1. Nama asli Bhallamin adalah BHAL’AM.
2. Pada jaman Rasulullah SAW, BHALLAMIN bernama Abu Lahab.
3. BHALLAMIN tidak pernah memperlihatkan wajah aslinya ketika mengemban misi, dia
selalu menyamar menggunakan teknologi MINNARU.
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4. Ayat pertama QS Al-Lahab, yaitu celakalah Si Lahab, maksudnya adalah mereka yang
menghancurkan kemapanan.
5. Orang seperti ini diistilahkan dengan si Lahab, yaitu tukang merusak.
6. Lahab bukanlah nama seseorang.
7. DZA selalu membaca ayat itu ketika ritual shalat karena mengingatkan pada
peringatan Allah SWT dengan firman yang sangat keras dan tegas.

2-12. Kabayan Adalah Kisah Lemurian............................................................................. 2-10
1. Kabayan berasal dari dua kata, KABAR (berita) dan YANN (aku-kita anak2).
2. Kabayan adalah kisah tentang seseorang yang cerdas dari Bangsa LEMURIAN.

2-13. DZA Masih Sholat?.................................................................................................. 2-10
1. DZA pernah ditanya oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai pelaku Manunggaling
Kawulo lan Gusti.
2. Mereka bertanya “Kang Dicky masih sholat? Masih perlunungging? Kalau saya sudah
nggak perlu lagi karena sudah sampai tahap Bersatunya Sang Maha Kuasa dan hambaNya.”
3. Saat itu DZA tidak membantah dan juga tidak membenarkan.
4. Jawaban beliau sederhana, “Saya memang masih perlu sholat. Masih perlu nungging.
Masih perlu diingatkan. Karena kalau bukan diri sendiri yang mengingatkan, siapa
lagi?”
5. Coba lakukan sholat. Dirasakan sejak mulai takbiratul ihrom seperti apa, saat
bersidekap diresapi makna bacaannya, saat ruku, dst.
6. Saat selesai ritual sholat, seluruh makna simboliknya kita bawa terus hingga
ritual sholat berikutnya.

2-14. Pengumuman Awal Ramadhan................................................................................ 2-11
1. Berdasarkan pergerakan NIRRAN (bulan) dan fluktuasi dinamika atmosfir, maka dua
hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadhan.
2. Karena sabit (hilal) akan muncul di hari Kamis menuju malam, maka Ramadhan kali
ini masuk ke Hari Jum’at tanggal 20 Juli 2012 untuk sistem penanggalan Masehi.

2-15. Puasa Nabi Adam di Planet Lain............................................................................... 2-11
1. Di planet lain ada yang sehari waktu sampai 148 jam dan penduduknya sudah
menyesuaikan dengan alam disana.
2. Jadi, tidak ada masalah jika puasa seharian menurut ukuran mereka. Jangan samakan
kondisi kita dengan mereka.
3. ADHAMA (Nabi Adam) sudah bisa menyesuaikan dengan kondisi tempat ia berada.
4. Misalnya ketika di planet baru dengan kondisi baru, bagi ADHAMA tidak ada masalah
karena kondisi tubuhnya berbeda dengan kita.
5. OLLYMPH, Pesawat antariksa Nabi Adam, pasti merapat dulu ke satu planet dan
ADHAMA akan berpuasa di planet tersebut, bukan di dalam OLLYMPH.

2-16. Teknis Sholat Nabi Adam.......................................................................................... 2-11
1. Ibadah shalat itu banyak toleransinya.
2. Bahkan, sholat adalah ibadah ritual paling longgar. Bisa disatukan dan
sebagainya.
3. Jadi, shalat bisa dilakukan ketika mendekati bintang terdekat ketika di OLLYMPH
(Pesawat antariksa Nabi Adam) dan menggunakan penanggalan bintang.
4. Yang jelas, OLLYMPH selalu diparkir di tempat ADHAMA mengembangkan kehidupan satu
planet.
5. Jarang sekali Nabi Adam shalat di OLLYMPH.
6. Ketika shalat, ADHAMA (Nabi Adam) juga memerlukan kiblat yang diambil dari titik
pusat magnetik di setiap planet yang dia kunjungi.
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2-17. Kesempurnaan Nur Muhammad dan Ajaran Wishnu.............................................. 2-12
1. Letak kesempurnaan adalah bersandingnya Allah SWT dgn Muhammad saw.
2. Ketika Isra Mi’raj, Nabi Muhammad dan Nabi Adam mendiskusikan WISHNU dan
menyempurnakannya dengan menambahkan unsur Muhammad.
3. Di dalam shalat wajib alfatihah dan syahadat. Pada syahadat itulah unsur Muhammad
disatukan dengan ke-WISHNU-an.
4. Jadi, ketika berkunjung ke planet-planet yang sudah melaksanakan WISHNU
sebelumnya (termasuk dengan ADHAMA) Rasulullah tinggal menambahkan unsur Muhammad
untuk menyempurnakannya.

2-18. Tahun Zanuura dan Endarad Waktu Kelahiran Nabi Muhammad saw.................... 2-12
1. Informasi waktu kelahiran versi Zanuura jangan dulu disebar di forum lain,
kecuali bagi mereka yang sudah siap, dan itu pun harus lewat pesan pribadi.
2. Tanggal, bulan, dan tahun berapa Rasulullah SAW lahir?
3. Jelas ternyata kelahiran Rasulullah SAW sampai sekarang masih simpang siur nggak
jelas.
4. Menurut perhitungan ZANUURA, yaitu penanggalan pusat seluruh Galaxy, Rasulullah
lahir pada tanggal 874 OREEVA, Tahun 17.578.837.644,56 ZANUURA.
5. Penanggalan dan tahun ini berdasarkan umur dan perhitungan ZANUURA, di mana
pada waktu itu terjadi ledakan pelepasan partikel ENDARAD yang memicu alam semesta
berfluktuasi lebih cepat bagi setiap bintang, nebula, planet, bahkan asteroid yang
dilaluinya.
6. Gelombang ENDARAD itu bergerak dengan kecepatan 274 satuan GRALP (1 GRALP = 24
kecepatan rambatan cahaya normal THRELL planet Bumi).
7. Rasulullah SAW lahir ketika terjadi fluktuasi alam dan ARDH GRUMMA dalam radiasi
yang ENDARAD sangat kuat yang terjadi dalam hitungan 56 detik.
8. Kejadian alam itu sangat mempengaruhi bayi yang dilahirkan tepat ketika fluktuasi
energinya memuncak.
9. Begitu keluar, energi itu mempengaruhi si bayi secara molekular sehingga
menghabiskan KLAD yang ada di tubuh sang bayi yang nanti dikenal dengan nama HAMMADZ
(Nabi Muhammad) oleh LEMURIAN.
10. Saat itu, semua bayi terpengaruh, tapi karena DNA mereka tidak cocok, maka semua
meninggal atau umurnya tidak panjang.
11. Level HAMMADZ (Nabi Muhammad) bukan di galaksi Bimasakti saja, tapi seluruh alam
semesta sehingga tidak sesuai kalau dihitung berdasarkan penanggalan ARDH GRUMMA
(Bumi) atau penanggalan ORIGOM.
12. Terlalu kecil bagi Rasulullah SAW apabila hanya dinilai dengan penanggalan
Planet Bumi saja.

2-19. Arkhytirema Berperan Menyeimbangkan Energi Nabi Muhammad, Tugas Gabrella
(Jibril).......................................................................................................................... 2-14
1. Tubuh HAMMADZ (Nabi Muhammad) dipenuhi fluktuasi energi.
2. Meskipun seorang Nabi atau Rasul, diperlukan seseorang untuk membantunya
menyeimbangkan energi.
3. ARKHYTIREMA berperan untuk menyeimbangkan HAMMADZ (Nabi Muhammad) tanpa diketahui
siapapun.
4. ARKHYTIREMA juga menjaga Nabi Muhammad dari gangguan BHALLAMIN.
5. Tugas ini ia lakukan hingga muncul frekwensi Sang Maha Pencipta sudah terkoneksi
secara langsung dengan otak Nabi Muhammad.
6. Selanjutnya, tugas ARKHYTIREMA digantikan oleh GABRELLA (Jibril), yaitu kaum
energi antar dimensi.
7. GABRELLA (Jibril) adalah kaum energi yang mendapat tugas khusus dari Sang Maha
Kuasa untuk menterjemahkan Bahasa AL’A atau bahasa kode semua pengetahuan alam
semesta.
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8. Makanya ayat pertama adalah “bacalah”, karena bahasa AL’A masuk duluan ke otak
HAMMADZ sedikit demi sedikit sebelum GABRELLA datang.
9. Agar otaknya tidak overload, HAMMADZ suka menyendiri untuk melakukan
penyeimbangan energi dengan cara KHIRHA (KHI berarti energi dan RHA berarti
Matahari).
10. KHIRHA berarti energi di tubuhnya harus berimbang dan stabil seperti matahari.
11. GABRELLA (Jibril) adalah kaum energi antar dimensi, ia bukan satu mahluk tapi
satu kaum mahluk. KHIRHA adalah sistem penyeimbangan energy bagi kaum 100% dan itu
malah dibuat jadi nama gua, yaitu Gua Hiro.
12. GABRELLA (Jibril) adalah kaum energy antar dimensi, adakah manusia seperti itu?
13. KHIRHA sangat penting ketika HAMMADZ tumbuh dan berkembang karena berkaitan
dengan penguasaan energi yang penting bagi sel mythocondria tanpa KLAD.
14. GABRELLA (Jibril) dalam bahasa kita adalah Jibril.
15. 8. Tidak akan terjadi ledakan, karena dijaga terus oleh ARKHYTIREMA, sedangkan
GABRELLA itu datang setelah semua nya mapan. Salah dampak ketika HAMMADZ belum bisa
mengontrol energy adalah uap air yang ada di angkasa selalu mengikuti dan tertarik
oleh energy HAMMADZ ini, termasuk semua air yang ada di dalam tanah, karena tubuh
manusia sebagian besar adalah air, maka energy itu sangat mempengaruhi unsur air di
alam.
16. ARKHYTIREMA tidak mau disebut sebagai guru HAMMADZ karena beliau pun banyak
belajar dari rangkaian AL’A yang ada di badan HAMMADZ.
17. Proses pembedahan tubuh Rasulullah dilakukan untuk menyeimbangkan dan
mengimplankan PRAGLAXIRTA.
18. Pembedahan itu merupakan tugas GABRELLA (Jibril) sebagai kaum energi antar
dimensi. PRAGLAXIRTA tidak mungkin diimplankan ke manusia biasa.
19. ARKHYTIREMA sudah tahu persis bahwa HAMMADZ adalah utusan Sang Maha Pencipta.
20. Jadi, beliau sudah mengakui dengan seluruh molekular tubuh bukan hanya di mulut
saja.
21. Yang jelas, semua LEMURIAN, baik yang hybernasi atau tidak, itu semua ajaran
WISHNU yang sudah disempurnakan oleh HAMMADZ.
22. Sebutan untuk Sang Maha Kuasa juga diambil dari kode-kode AL’A ini.
23. Di dalam kode AL’A diterangkan pula tentang sebuah Zat awal asal muasal
terbentuk alam semesta dan semua dimensi.
24. Akhirnya Sang Maha Kuasa disebut berdasarkan Zat yang berdiri sendiri tersebut,
yaitu Allah.
25. Selain kaum LEMURIAN dan KHRIED, tidak ada yang tahu persis bahwa HAMMADZ adalah
Utusan Sang Pencipta. Kalau sekadar berfirasat, maka banyak.
26. Kondisi ARKHYTIREMA juga sama. Di berbagai planet hanya diramalkan bahwa akan
datang seorang pengubah, nama jelas nya siapa tidak ada yang tahu.
27. GABRELLA adalah kaum energi antar dimensi. Mereka ditugaskan untuk memberi codec
(penerjemah) sedikit demi sedikit pada HAMMADZ.
28. Utusan Sang Pencipta, yaitu HAMMADZ, dipilih dari Bangsa ARBHIINA yang merupakan
Bangsa Bumi dengan kemampuan rata-rata 2,5% karena Arab adalah daerah yang selalu
mengalami konflik dan penggemblengan yang terbaik adalah di daerah konflik.
29. Nusantara sudah makmur dan aman. Kalau dilahirkan di sini, HAMMADZ akan santaisantai saja dan tidak banyak belajar dari lingkungannya.
30. Kalau HAMMADZ berasal dari kaum 40% ke atas, karena sudah mampu mengantisipasi
gelombang dengan teknologi dan kemampuan tubuh, maka akan biasa-biasa saja.
31. HAMMADZ dengan DNA yang pas, cocok, dan penuh KLAD, ia langsung lompat level.
32. Dengan level seperti itu, wajar saja kita bershalawat pada Rasulullah SAW,
meskipun tanpa mengkultuskannya.

2-20. Asteroid Makrha di Mekkah.................................................................................... 2-16
1. Nama Makkah berasal dari kata MAKRHA atau Matahati Kecil.
2. MAKRHA utama jatuh di tempat yang sekarang kita kenal sebagai Makkah.
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3. Radius pengaruh radiasi dari Asteroid MAKRHA sangat luas sekali, seluas tanah
tandus.
4. Asteroid bisa mempengaruhi manusia. Misalnya, ada suku Nomad yang sering
terpengaruh oleh asteroid TAKRHA yaitu Bangsa MANGUALA (Mongolia). Akibatnya,
amigdala mereka sangat agresif dan hoby perang.
5. Energy asteroid ini sangat berfluktuasi dengan alam ketika terjadi ARKHYDARR yang
berarti Bahtera Energy yang Berlimpah ruah.
6. ARKHYDARR sekarang lebih dikenal dengan Lailatul Qadr.

2-21. Sejarah Bhallamin.................................................................................................... 2-17
1. Bangsa ATHLANT (Atlantean atau Atlantis) adalah hasil kloning Bangsa Lemurian
dengan kemampuan 10%.
2. Mereka diciptakan untuk membantu mengurusi kehidupan kaum 2,5%.
3. BHALLAMIN ditunjuk sebagai pimpinan mereka.
4. Suatu ketika BHALLAMIN jatuh cinta pada perempuan kaum 2,5% bernama ETNAM.
5. ETNAM cemburu pada Bangsa LEMURIAN dan tidak mau dikendalikan oleh mereka.
6. ETNAM menghasut BHALLAMIN dan ATHLANT lain agar lepas dari Bangsa LEMURIAN.
7. Dari 3.685 orang kaum ATHLANT yang berjumlah total, 1.842 orang mengikuti
BHALLAMIN tinggal di satu pulau di tengah samudra yang dia namai sebagai samudra
ATHLANT dan pulau ATHLANT.
8. Bangsa LEMURIA mengetahui pemberontakan ini, tapi tidak bertindak apapun.
9. Secara diam-diam, BHALLAMIN menembak ke Benua LEMURIA. Secara otomatis, HYROPHA,
alat pertahanan Bangsa Lemurian, membalikan serangan itu tepat ke pesanggrahan
ETNAM dan menewaskan ETNAM.
10. BHALLAMIN sangat marah dan semakin dendam pada LEMURIAN.
11. Dia menyalahkan LEMURIAN atas kematian istrinya dan menghasut bangsa ATHLANT
agar memusuhi mereka.

2-22. Peran Arkhytirema dalam Penguasaan Energi Rasul saw..................................... 2-18
1. ARKHYTIREEMA berperan besar membantu penguasaan energi HAMMADZ (Nabi Muhammad).
2. HAMMADZ perlu latihan untuk membiasakan diri dengan gerakan AL’A di tubuhnya.
3. Sebetulnya, HAMMADZ itu tak terkalahkan di seluruh jagad, kecuali oleh Sang Maha
Pencipta.

2-23. Surat Al Ikhlas Adalah Jurus Silat Yang Hebat....................................................... 2-18
1. Surat Al Ikhlas merupakan jurus silat yang hebat, tapi berbeda dengan AL’A.
2. Energi di dalam jurus AL’A itu harus 100% karena mampu mengguncangkan alam.
3. Makanya ilmu ini di kalangan LEMURIAN sering disebut “pengguncang alam semesta”.
4. Ilmu ini lebih banyak digunakan untuk membuat kehidupan baru
5. Jika digunakan untuk menghancurkan, ilmu ini mampu menghancurkan planet hanya
dengan sekali tepukan ringan dari jarak jauh.
6. Dengan kekuatan ini, satu orang manusia sanggup menghancurkan ZANUURA.
7. Jadi, satu orang manusia sanggup untuk qiamat qubra.
8. HAMMADZ (Nabi Muhammad) sering menunjukkan kekuatannya pada bangsa 100% sebagai
bukti bahwa beliau adalah Sang Utusan.
9. Di ARDH GRUMMA (Planet Bumi) HAMMADZ (Nabi Muhammad) tidak perlu memperlihatkan
kekuatan.
10. Misalnya, beliau cuek saja ketika dilempari batu. Itu memang strateginya.
11. Kalau kekuatannya diperlihatkan, pasti akan dianggap sihir. BHALLAMIN sudah
menyebar isu kemunculan tukang sihir kuat yang akan mengajarkan kebohongan dan
kedustaan tingkat tinggi.
12. HAMMADZ (Nabi Muhammad) dimana-mana mengajarkan sesuai dengan kemampuan umat
yang didatanginya.
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13. Misalnya, terhadap umat berkemampuan 40%, ia akan mengajarkan sesuai dengan
kemampuannya itu.

2-24. Demonstrasi Nabi Muhammad Depan Bangsa URLNA.......................................... 2-19
1. Jurus AL’A pernah didemonstrasikan HAMMADZ (Nabi Muhammad) sewaktu berhadapan
dengan bangsa URLNA yang memiliki kemampuan di atas empat bangsa besar seperti TARX,
MOSRAM, BROPA, ZNEZNELA.
2. Saat itu HAMMADZ diminta untuk mendemonstrasikan kemampuannya.
3. Pertama dengan menghancurkan Asteroid raksasa berunsur metal yang sangat keras.
Ia melakukannya dalam sepersekian detik dengan mudah.
4. Kedua dengan menguraikan molekular tubuh mereka. Ia berhasil membuat tubuh semua
mahluk URLNA tidak bisa berubah menjadi energi, bahkan jadi sangat lemah setingkat
kaum 2,5%.
5. Setelah itu, mereka pun tunduk.
6. Begitu kaum URLNA tunduk, keempat bangsa besar itu tunduk pula.
7. Bangsa URLNA tidak membutuhkan planet, mereka bisa hidup di nebula mana saja.
8. Malaikat adalah mahluk energi dengan kemampuan di bawah ADHAMA (Nabi Adam).
9. Bangsa URLNA ditugaskan untuk beribadah.
10. Bangsa URLNA adalah bangsa Istimewa keturunan dari HABL (Habil, putra Nabi Adam)
yang direkayasa secara genetik menjadi manusia yang mampu mengubah tubuhnya menjadi
energi.
11. Selain beribadah, mereka bertugas memantau nebula.
12. Ruh Bangsa URLNA sudah bersatu dengan energi dari sel mythocondria sebelumnya.
13. ARDHRANK adalah lima unsur elemen alam yang membentuk sel tubuh manusia dan
lebih dikenal dengan istilah “tanah hitam”.
14. Makanya ada istilah manusia itu dibuat dari tanah hitam yang diberi
bentuk. Lihat QS 15:28, “Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman kepada para
malaikat:Sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering
(yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk.”

2-25. Alien Keturunan Habil Diistimewakan Nabi Adam.................................................. 2-21
1. Keturunan HABL (Habil) diistimewakan oleh ADHAMA (Nabi Adam) sebagai kompensasi
bagi leluhurnya yang dibunuh oleh QABL (Qabil).
2. HABL mengetahui ini sehingga dia berkorban untuk kebaikan keturunannya.
3. Dia tidak melawan ketika QABL membunuhnya karena tahu bahwa dia akan memperoleh
keuntungan ganda, di akhirat dan pada keturunannya.

2-26. Manunggaling Kawula Lan Gusti............................................................................ 2-22
1. Pada dasarnya, setiap manusia, baik 2,5% atau 100%, itu Manunggaling Kawula Lan
Gusti atau bersatu dengan Sang Maha Pencipta.

2-27. Banyak Hadits Palsu, Qur’an Hanya Ajang Hiburan............................................... 2-23
1. Sekarang banyak hadits palsu beredar di mana-mana tapi diyakini melebihi AlQur’an.
2. Bahkan, sekarang Al-Qur’an hanya jadi ajang hapalan dan hiburan saja.

2-28. Gunung Zhunnda.................................................................................................... 2-23
1. Gunung Zhunnda ada di nusantara.

2-29. DZA Bahas Awal Puasa.......................................................................................... 2-23
1. Yang kemarin tidak setuju bahwa awal puasa adalah hari Jum’at, coba lihat
sekarang ke langit.
2. Bulan bersaksi bahwa awal puasa adalah hari Jum’at tanggal 20 Juli 2012.
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2-30. Gunung ZHUNNDA................................................................................................. 2-23
1. Gunung ZHUNNDA memiliki tinggi 12.525 meter.
2. Ledakan pertama terjadi pada tahun 246.357 SM.
3. Ledakan Krakatva (Krakatau) tidak sebesar Gunung ZHUNNDA.
4. Ledakan Gunung ZHUNNDA menghancurkan gunung itu sendiri.
5. Setelah ledakan terakhir, dipasang DORPHALL di mana-mana untuk menjaga kestabilan
benua.
6. Di tatar ZHUNNDA, Lemurian 2.5% baru muncul setelah ledakan terakhir Gunung
ZHUNNDA

2-31. Mengkritisi Perdana Akhmad................................................................................. 2-25
1. Sebetulnya PA marah dan dendam ke kita (DZA dan komunitasnya) karena ruqyahnya
tidak laku gara-gara tulisan kita.
2. Kita mengungkap bahwa dia sudah divonis sebagai tukang fitnah.
3. Semua pendapat dan opininya juga kita bantai habis.
4. Sudah waktunya kita serang balik menggunakan artikel “Tukang Fitnah itu bernama
Perdana Akhmad“ ke setiap anggota PA atau yang ada di HI Watch.
5. Ungkap bahwa PA marah karena ribuan orang sudah insyaf tidak mau diruqyah lagi.
6. Kita harus siapkan team untuk menyebarkan berita ini.
7. Cara lain adalah dengan mengabaikannya.
8. Jika perlu, pakai jalur kepengurusan seperti SMS Broadcast untuk menghimbau agar
tidak membuka link web PA atau rekannya.
9. Sebarkan juga secara konsisten melalui Pengurus Cabang.
10. Salah satu pengisi HI watch bernama Selamet Syahril. Ini mengingatkan pada akun
Kwitang Boy pada tahun 2004.
11. Yang paling membenci HI adalah Widjojo.
12. Koleksi datanya lengkap, mulai dari rekaman siaran KD di Paramuda tahun 97,
diktat metafisik edisi lama, hingga cara mengalahkan perguruan lain.
13. Si Widjojo ini bertugas menambang informasi dengan menyusup ke grup-grup yang
banyak diisi anggota HI lalu memberi informasi itu ke PA.
14. Semakin gencar PA menjelek-jelekan kita, kita semakin maju.
15. Karena DZA menjawab dengan karya nyata.
16. Kondisi ini membuat mereka semakin sebal dan kesal. Apalagi waktu bertemu di
Matraman, PA tidak dianggap serius oleh DZA. PA semakin sakit hati.
17. Jadi, jangan terpancing oleh PA karena dia sebetulnya Public Relation kita yang
terhebat. Belum tentu kita mampu menjadikan diri kita sebagai pusat perhatian. Malah
PA sangat mampu.
18. Makanya waktu di Matraman DZA mempersilakan PA untuk menulis apa pun tentang
dirinya.
19. Mau menjelek-jelekan pun silakan. Justru orang akan makin penasaran, siapa itu
HI dan Kang Dicky.

2-32. DZA Umumkan Lailatul Qadr................................................................................ 2-26
1. DZA mengumumkan bahwa malam ini terjadi Lailatul Qadar dan meminta pengumuman ini
disebarkan.
2. ARKHYDARR (Lailatul Qadr) kali ini diperkirakan berlangsung selama seharian.
3. Khusus tahun ini, karena ada pengaruh ORIGOM kemungkinan fluktuasi energinya bisa
sampai akhir bulan Ramadhan.
4. Jadi, sebaiknya energi di malam Lailatul Qadr ini dimanfaatkan secara maksimal.

2-33. DZA Memulai Tafsir Kisah Ashabul Kahfi.............................................................. 2-27
1. Kata Raqim di QS: Al-Kahfi: 9 berarti penulis atau recorder dalam Bahasa Arab.
Dengan kata lain Raqim adalah alat perekam.
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2. Sebetulnya, ada dua kelompok dalam kisah Ashabul Kahfi.
3. Penghuni gua keturunan Bangsa Bropa yang memiliki Raqim dan para pemuda yang
mencari tempat berlindung.
4. Keturunan Bangsa BROPA ini sudah menyatu dengan penduduk bumi ras Yordan.
5. Para penghuni gua membuat semacam HOLLODECK di goa yang berteknologi
ELLEMANPHATERA.
6. Dengan teknologi ELLEMANPHATERA, mereka membuat goa yang mampu membuat gambaran
Hollographic kehidupan Bangsa Bropa yang terrekam di Raqim.
7. Saat itu, tidak ada Bangsa BROPA asli, yang tersisa keturunan mereka dan
teknologi peninggalannya.
8. Mereka membuat sarana hollodeck itu secara rahasia dan diam-diam. Mereka juga
membuat hollogram penyesat sehingga orang lain tidak bisa mengetahui keberadaan goa
itu.
9. Para pemuda al-Kahfi memasuki goa itu ketika hollogram sedang dalam perbaikan.
10. Untuk menghilangkan jejak mereka karena ketahuan oleh para pemuda Al-Kahfi,
mereka putuskan untuk memindahkan para pemuda itu ke zaman lain.
11. Para turunan Bangsa Bropa lalu menghibernasikan para pemuda selama beberapa
tahun.
12. Beberapa tahun kemudian, teknologi ELLEMANPHATERA di goa itu dihilangkan.
13. Para keturunan BROPA membuat wormhole lalu membawa para pemuda itu ke masa 309
tahun 2 bulan 21 hari 8 jam 36 menit 12 detik kemudian.
14. Mereka lalu dibangunkan dari tidurnya. Para pemuda al-Kahfi diberitahu bahwa
mereka sudah aman dan berada di zaman yang berbeda. Disampaikan juga bahwa uang
mereka tidak lagi berlaku di zaman ini.
15. Maka para pemuda al-Kahfi mencoba membuktikan dengan memasuki pasar dan mulai
bersosialisasi. Ternyata, mereka sudah melompat ke 3 abad kemudian.
16. Keturunan BROPA menghilang menggunakan wormhole entah ke mana.
17. Makanya jumlah mereka menjadi simpang siur karena ada campur tangan manusia lain
di sini.
18. Goa itu sendiri hancur secara otomatis.
19. Akhirnya, para pemuda itu menggali goa di tempat yang sama dengan ukuran lebih
kecil.
20. Memang ada anjing, tapi bukan peliharaan mereka. Anjing itu mengikuti para
pemuda dari pasar karena ingin diberi makan. Tapi, anjing itu malah ikut hibernasi
(tidur panjang).
21. Goa asli jauh lebih besar dari yang sekarang dengan ukuran 50 X 84 meter
persegi.
22. Goa ashabul kahfi yang asli sudah dihancurkan.
23. Waktu menjadi paradoks di dalam wormhole.
24. Para pemuda berada di dalam wormhole selama 3,89 detik yang sama dengan 309
tahun lebih.

2-34. DZA Bahas Perbandingan Waktu di Al-Quran....................................................... 2-30
1. Ayat tentang perbandingan tahun di Al-Qur’an bukan dimaksudkan membahas jarak
atau kecepatan karena kalau seperti itu akan terlalu dangkal.
2. Ayat itu membahas perbandingan antara waktu kita dan waktu dimensi lain.
3. Terlalu rendah kalau hanya diartikan dengan hitungan kecepatan cahaya.
4. Pernyataan “satu hari sama dengan 50.000 tahun” dan “satu hari sama dengan seribu
tahun” di AL-Qur’an adalah simbol sesuatu yang luar biasa lama dan sangat jauh
berbeda.

2-35. Langsung Berhenti Puasa Jika Terlihat Hilal ......................................................... 2-30
1. Kalau sudah terlihat hilal, tidak boleh berpuasa.
2. Rasulullah SAW juga langsung berhenti puasa begitu hilal terlihat.
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3. DZA mengajarkan untuk langsung berbuka puasa jika hilal terlihat walaupun masih
siang. Tahun 2015, pemerintah dan ormas menyepakati Idul Fitri jatuh pada 17 Juli
2015. Di komunitas HI, karena meyakini bahwa hilal sudah terlihat pada siang hari
tanggal 16 Juli 2015 maka mereka sudah membatalkan puasanya siang hari. Ini juga
sejak berlangsung sejak tahun-tahun sebelumnya. Informasi ini kami peroleh dari
Andrias Laszuldias, asisten Pelatih LSBD HI Ranting UIN Bandung.

2-36. Fir’aun di Qur’an Tidak Menunjuk Pada Seseorang................................................ 2-31
1. Ada banyak Fir’aun. Ada Ramses, Tutankhamen, Amroteph. Jadi Fir’aun yang mana?
2. Bhallamin tidak pernah secara terbuka menjadi raja seperti fir’aun. Bhallamin
malah mengatur para raja.
3. Haman adalah bahasa mesir kuno yang berarti “Hamba terpercaya.” Jadi, Haman itu
bukan nama.

2-37. Bahasa Lemurian Untuk Ramadhan, Lailatul Qadr, dan Saum............................... 2-31
1. ADHAMA (Nabi Adam) menyiapkan bahan bakar fosil itu untuk keperluan sebentar
saja.
2. Sekarang sudah saatnya bahan bakar air keluar.
3. Tapi, Bhallamin (Mr.B) mengatur agar BBA tidak muncul dan bahan bakar fosil terus
dipertahankan.
4. RHAMADYA adalah nama LEMURIAN untuk Ramadhan.
5. Dimensi yang terpengaruh ARHYDARR (LAilatul Qadr) adalah dimensi kita, malaikat,
dan BARZH (Alam Barzah).
6. Astronot amerika dari Apolo 18 dibunuh oleh Bangsa NIRRAN karena melanggar
perjanjian galaksi, yaitu memasuki daerah kekuasaan bangsa lain.
7. Shaum atau puasa dalam bahasa LEMURIAN disebut sebagi SHAM.
8. RHAMADYA adalah istilah untuk perantaraan matahari yang memusatkan pengaruh dari
fluktuasi energi jagad ketika terjadi Al-Qadr atau ARKHYDAR.
9. Bulan ini disebut kalangan LEMURIAN sebagai RHAMADYA.
10. Orang Arab menyebut Rhamadan lalu menjadi Ramadhan.

2-38. Perjanjian Ethephaka............................................................................................. 2-33
1. Perjanjian ETHEPHAKA mengatur masalah penyadapan informasi seperti UFO di Lembang
dan masalah dakwah antar dimensi seperti yang dilakukan Rasulullah.

2-39. Sumber Novel Arkhytirema.................................................................................. 2-33
1. Pertanyaan: Darimana mulainya info lemurian dan seluruh cerita di buku satu dan
dua?
2. Jawaban DZA: Proses akselerasi energi pada saat mulai muncul gambaran energi itu
berupa puzzle yang berupa kode kode imaginer, bisa berupa warna atau frekuensi, yang
harus diterjemahkan dan dirangkaikan satu persatu secara detail hingga membentuk
cerita.
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