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DASAR PEMIKIRAN

Terlebih dahulu dengan memohon ampunan Allah SWT disini penulis mencoba untuk membuka 
tanda-tanda kebesaran Allah SWT mengenai rahasia tentang bagaimana sebenarnya amal perbuatan 
manusia dicatat oleh malaikat dikanan dan dikiri, caranya, menggunakan partikel malaikat, dilihat 
dari sudut struktur molekuler asam nukleat atau deoxyribonucleic acid (DNA)

Tanda-tanda kebesaran Allah SWT mengenai bagaimana sebenarnya amal perbuatan manusia 
dicatat oleh malaikat dikanan dan dikiri, caranya, menggunakan partikel malaikat, dalam ayat-ayat:

"...Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya: "Jadilah" , maka
jadilah dia. (Ali 'Imran: 3: 59)

"Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering dari lumpur hitam 
yang diberi bentuk. (Al Hijr : 15: 26)

"Maka apabila telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutiupkan kepadanya roh Ku; maka 
hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya." (Shaad : 38: 72)

"Dan kalau Kami jadikan rasul itu malaikat, tentulah Kami jadikan dia seorang laki-laki dan, 
tentulah Kami meragu-ragukan atas mereka apa yang mereka ragu-ragukan atas diri mereka 
sendiri  (Al An'aam : 6: 9)

"ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan 
yang lain duduk di sebelah kiri. (Qaaf : 50: 17)

"Dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan (Al Qamar : 
54: 52)

"Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan 
Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, 
adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? (Al Mulk: 67: 3)

"Malaikat-malaikat dan ruh naik kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya limapuluh ribu 
tahun (Al Ma´aarij : 70: 4)

Dalam usaha membuka tabir kebesaran Allah SWT mengenai bagaimana sebenarnya amal 
perbuatan manusia dicatat oleh malaikat dikanan dan dikiri, caranya, menggunakan partikel 
malaikat, penulis menggunakan struktur molekuler asam nukleat atau deoxyribonucleic acid 
(DNA).

HIPOTESE

Disini penulis mengajukan hipotese  amal perbuatan manusia dicatat oleh malaikat dikanan dan 
dikiri mempergunakan partikel malaikat, dilihat dari struktur molekuler asam nukleat atau 
deoxyribonucleic acid (DNA)



DEOXYRIBONUCLEIC ACID (DNA)

DNA adalah tempat penyimpanan informasi genetik yang memiliki struktur rangkap yang
membentuk heliks ganda dan yang mengandung makromolekul polinukleotida yang tersusun
secara berulang dari polimer nukleotida. Nukleotida ini adalah terdiri dari folat, gula 5 karbon
dan salah satu dari basa nitrogen. Basa nitrogen adalah Guanin (G), Adenin(A), Cytocine(C)
dan Timin (T).

Guanin (G) adalah terdiri dari 5 buah atom karbon, 5 buah atom nitrogen, 1 buah atom
oksigen dan 5 buah atom hidrogen. Adenin(A) memiliki 5 buah atom karbon, 5 buah atom nitrogen 
dan 5 buah atom hidrogen. Cytocine (C) berisikan 4 buah atom karbon, 3 buah atom nitrogen,
1 buah atom oksigen dan 5 buah atom hidrogen. Timin (T) mengandung 5 buah atom karbon, 
2 buah atom nitrogen, 2 buah atom oksigen dan 6 buah atom hidrogen. Folat berisikan 1 buah atom 
fosfor, 4 buah atom oksigen dan 2 buah atom hidrogen. Adapun Gula 5 karbon memiliki 5 buah 
atom karbon, 2 buah atom oksigen dan 8 buah atom hidrogen.

BAGAIMANA CARANYA MALAIKAT MENCATAT PERBUATAN MANUSIA, SAMBIL 
DUDUK DISEBELAH KANAN DAN DUDUK DISEBELAH KIRI, PADAHAL MALAIKAT 
ADALAH SEJENIS MANUSIA

Nah sekarang, mari kita tetap untuk memusatkan pikiran guna membongkar rahasia yang 
tersembunyi dibalik ayat-ayat:"ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk
di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. (Qaaf : 50: 17)

Disini Allah menggambarkan kepada manusia ada ”...dua orang malaikat mencatat amal 
perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. (Qaaf : 50: 17)

Ternyata, malaikat tidak duduk disebelah kanan dan duduk disebelah kiri, karena 
”...malaikat...seorang laki-laki...(Al An'aam : 6: 9)

Tetapi yang sebenarnya adalah bukan malaikat yang duduk disebelah kanan dan duduk sebelah kiri, 
tetapi partikel malaikat.

Nah, sekarang, timbul pertanyaan

Apakah itu yang dinamakan dengan partikel malaikat ?

Jawabannya adalah 

Tersimpan dalam rahasia dibalik ayat: "Malaikat-malaikat dan ruh naik kepada Tuhan dalam sehari 
yang kadarnya limapuluh ribu tahun (Al Ma´aarij : 70: 4)  m

Artinya, yang naik menghadap Allah adalah partikel malaikat yang memiliki kecepatan 5 474 959 
764 000 km per detik atau 5 triliun 474 miliar 959 juta dan 764 ribu km per detik.

Atau dengan kata lain, 1 detik di langit kita sama dengan 54 nano detik di dalam dunia partikel 
malaikat, atau 1 detik di dalam dunia partikel malaikat adalah sama dengan 18 262 500 detik di 
langit kita.

Nah, sekarang, kita pecahkan persoalan, bagaimana sebenarnya ”...malaikat mencatat amal perbuatan
(manusia)...(Qaaf : 50: 17) ? 

Caranya dengan mempergunakan partikel malaikat.



MALAIKAT DENGAN MEMPERGUNAKAN PARTIKEL MALAIKAT BISA MENCATAT 
DAN MNGKOPI SEMUA PERBUATAN MANUSIA YANG KELIHATAN DAN YANG 
TIDAK KELIHATAN

Nah, ”...malaikat mencatat amal perbuatan (manusia)...(Qaaf : 50: 17)

Dengan cara mengkopi apa saja yang dibuat oleh manusia, baik yang terlihat atau yang tidak 
terlihat, tanpa manusia menyadarinya, dengan mempergunakan partikel malaikat dengan dibantu 
oleh energi gelap.

Nah, sekarang timbul pertanyaan

Apakah itu yang dinamakan energi gelap ?

Jawabannya adalah

Di alam semesta kita sekarang ini, ditemukan 72% merupakan energi gelap, 23% materi gelap dan 
5% merupakan unsur neutrino atau partikel dasar yang memiliki massa yang sangat-sangat kecil) 
dan atom-atom. (Universe, Martin Rees, Dorling Kindersley Limited, London, 2005). 

Dimana unsur neutrino dan atom-atom yang 5% ini bisa dibagi lagi menurut pembagian 
berdasarkan atom dan bahan kimia yang terdiri dari 74% atom hidrogen, 23% atom helium, 1% 
atom oksigen, 0.5% atom karbon, 0.5% atom neon, 0.1% atom besi dan 0.9% elemen-elemen 
lainnya.

Yang 5% unsur neutrino dan atom-atom  inilah yang membentuk dan menjadikan langit kita 
sekarang ini.

TUJUH LANGIT YANG DICIPTAKAN OLEH ALLAH, SATU LANGIT KELIHATAN 
OLEH PANDANGAN MATA MANUSIA, SEDANG YANG ENAM LANGIT ADALAH 
TEMBUS PANDANG

Nah, Allah "...telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis...(Al Mulk: 67: 3)

Sekarang, di langit pertama yang kita hidup sekarang ini adalah semuanya kelihatan oleh daya 
pandang mata manusia, sedangkan nam langit yang lainnya tidak terlihat oleh daya pandang 
manusia.

Nah, dilangit kita sekarang ini terdapat 1000000000000000 000000000000000 000000000000000 
000000000000000 000000000000000 000000000000000  000000000000000 partikel malaikat 
yang memiliki kecepatan 18262500 kali kecepatan cahaya menyerap kuantum energi atau kuantum 
energi gelap (10-29g/cm3) untuk mengkopi dan menyimpan informasi baru mengenai tubuh kita 
dan seluruh isi langit kita.

Hasil pengkopian ini yang berbentuk massa disimpan didalam enam langit yang tidak kelihatan oleh
daya pandang mata manusia. Dimana pengkopian ini terjadi setiap 0.5 nano detik, tanpa disadari 
oleh manusia.

Dengan kata lain, semua perbuatan manusia baik yang terasa atau tidak terasa, yang kelihatan atau 
tidak kelihatan, setiap  0.5 nano detik, dikopi dan kopiannya yang merupakan ”.. buku-buku catatan 
(Al Qamar : 54: 52) disimpan didalam enam langit yang tidak kelihatan oleh daya pandang mata 
manusia



Sekarang, terbongkar sudah, bahwa rahasia yang tersimpan didalam ayat: "ketika dua orang 
malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah 
kiri. (Qaaf : 50: 17) 

Yang artinya, adalah bukan seorang malaikat duduk disebelah kanan dan seorang malaikat lagi 
duduk disebelah kiri sambil mencatat amal perbuatan manusia, melainkan malaikat 
mempergunakan partikel malaikat dengan bantuan energi gelap untuk mengkopi perbuatan manusia 
baik yang kelihatan atau yang tidak kelihatan, yang selanjutnya disimpan didalam enam langit yang 
tidak kelihatan oleh daya pandang mata manusia "...tujuh langit berlapis-lapis...(Al Mulk: 67: 3)

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa  rahasia yang tersembunyi 
dibalik ayat-ayat:"ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah 
kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. (Qaaf : 50: 17)

Disini Allah menggambarkan kepada manusia ada ”...dua orang malaikat mencatat amal 
perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. (Qaaf : 50: 17)

Ternyata, malaikat tidak duduk disebelah kanan dan duduk disebelah kiri, karena 
”...malaikat...seorang laki-laki...(Al An'aam : 6: 9)

Tetapi yang sebenarnya adalah bukan malaikat yang duduk disebelah kanan dan duduk sebelah kiri, 
tetapi partikel malaikat.

Nah, sekarang, timbul pertanyaan

Apakah itu yang dinamakan dengan partikel malaikat ?

Jawabannya adalah 

Tersimpan dalam rahasia dibalik ayat: "Malaikat-malaikat dan ruh naik kepada Tuhan dalam sehari 
yang kadarnya limapuluh ribu tahun (Al Ma´aarij : 70: 4)  m

Artinya, yang naik menghadap Allah adalah partikel malaikat yang memiliki kecepatan 5 474 959 
764 000 km per detik atau 5 triliun 474 miliar 959 juta dan 764 ribu km per detik.

Atau dengan kata lain, 1 detik di alam semesta kita sama dengan 54 nano detik didalam dunia 
partikel malaikat, atau 1 detik didalam dunia partikel malaikat adalah sama dengan 18 262 500 detik
di alam semesta kita.

Nah, sekarang, kita pecahkan persoalan, bagaimana sebenarnya ”...malaikat mencatat amal perbuatan
(manusia)...(Qaaf : 50: 17) ? 

Caranya dengan mempergunakan partikel malaikat.

Nah, ”...malaikat mencatat amal perbuatan (manusia)...(Qaaf : 50: 17)

Dengan cara mengkopi apa saja yang dibuat oleh manusia, baik yang terlihat atau yang tidak 
terlihat, tanpa manusia menyadarinya, dengan mempergunakan partikel malaikat dengan dibantu 
oleh energi gelap.



Nah, sekarang timbul pertanyaan

Apakah itu yang dinamakan energi gelap ?

Jawabannya adalah

Di alam semesta kita sekarang ini, ditemukan 72% merupakan energi gelap, 23% materi gelap dan 
5% merupakan unsur neutrino atau partikel dasar yang memiliki massa yang sangat-sangat kecil) 
dan atom-atom. (Universe, Martin Rees, Dorling Kindersley Limited, London, 2005). 

Dimana unsur neutrino dan atom-atom yang 5% ini bisa dibagi lagi menurut pembagian 
berdasarkan atom dan bahan kimia yang terdiri dari 74% atom hidrogen, 23% atom helium, 1% 
atom oksigen, 0.5% atom karbon, 0.5% atom neon, 0.1% atom besi dan 0.9% elemen-elemen 
lainnya.

Yang 5% unsur neutrino dan atom-atom  inilah yang membentuk dan menjadikan langit kita 
sekarang ini.

Nah, Allah "...telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis...(Al Mulk: 67: 3)

Sekarang, di langit pertama yang kita hidup sekarang ini adalah semuanya kelihatan oleh daya 
pandang mata manusia, sedangkan nam langit yang lainnya tidak terlihat oleh daya pandang 
manusia.

Nah, dilangit kita sekarang ini terdapat 1000000000000000 000000000000000 000000000000000 
000000000000000 000000000000000 000000000000000  000000000000000 partikel malaikat 
yang memiliki kecepatan 18262500 kali kecepatan cahaya menyerap kuantum energi atau kuantum 
energi gelap (10-29g/cm3) untuk mengkopi dan menyimpan informasi baru mengenai tubuh kita 
dan seluruh isi langit kita.

Hasil pengkopian ini yang berbentuk massa disimpan didalam enam langit yang tidak kelihatan oleh
daya pandang mata manusia. Dimana pengkopian ini terjadi setiap 0.5 nano detik, tanpa disadari 
oleh manusia.

Dengan kata lain, semua perbuatan manusia baik yang terasa atau tidak terasa, yang kelihatan atau 
tidak kelihatan, setiap  0.5 nano detik, dikopi dan kopiannya yang merupakan ”.. buku-buku catatan 
(Al Qamar : 54: 52) disimpan didalam enam langit yang tidak kelihatan oleh daya pandang mata 
manusia

Sekarang, terbongkar sudah, bahwa rahasia yang tersimpan didalam ayat: "ketika dua orang 
malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah 
kiri. (Qaaf : 50: 17) 

Yang artinya, adalah bukan seorang malaikat duduk disebelah kanan dan seorang malaikat lagi 
duduk disebelah kiri sambil mencatat amal perbuatan manusia, melainkan malaikat 
mempergunakan partikel malaikat dengan bantuan energi gelap untuk mengkopi perbuatan manusia 
baik yang kelihatan atau yang tidak kelihatan, yang selanjutnya disimpan didalam enam langit yang 
tidak kelihatan oleh daya pandang mata manusia "...tujuh langit berlapis-lapis...(Al Mulk: 67: 3)
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