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DASAR PEMIKIRAN

Terlebih dahulu dengan memohon ampun kepada Allah SWT disini penulis mencoba untuk 
membuka tanda-tanda kebesaran Allah SWT mengenai rahasia Allah tentang awal di surga 
diciptakan malaikat, manusia, jin dan iblis adalah satu jenis berdasarkan photon, quark dan struktur 
molekuler asam nukleat atau deoxyribonucleic acid (DNA) 

Dalam Al Quran ditemukan beberapa ayat yang menjadi kunci untuk membuka rahasia mengenai 
rahasia Allah tentang awal di surga diciptakan malaikat, manusia, jin dan iblis adalah satu jeni yaitu 
ayat-ayat: 

"Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan 
kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan 
kesalahan. (Al Jin : 72: 6)

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

"Dan Kami telah menciptakan jin sebelum (Adam) dari api yang sangat panas. (Al Hijr: 15: 27)

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

"Iblis berkata: "Aku lebih baik daripadanya, karena Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan 
dia Engkau ciptakan dari tanah."" (Shaad: 38:76) ”... Dia adalah dari golongan jin,...(Al Kahfi: 
18: 50)

"(Dan Allah berfirman): "Hai Adam bertempat tinggallah kamu dan isterimu di surga serta 
makanlah olehmu berdua (buah-buahan) di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu 
berdua mendekati pohon ini, lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim." 
(Al A'raaf: 7: 19)

Dalam usaha membuka tabir tentang awal di surga diciptakan malaikat, manusia, jin dan iblis 
adalah satu jenis mendasarkan pada photon, quark dan deoxyribonucleic acid atau asam 
deoksiribonukleat atau struktur molekuler asam nukleat. 

HIPOTESE 

Disini penulis mengajukan hipotese malaikat, manusia, jin dan iblis adalah satu jenis, dibuat oleh 
atom oksigen, atom hidrogen, atom nitrogen dan atom karbon apabila dilihat dari sudut photon, 
quark dan 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. 

PHOTON

Photon merupakan partikel elementer dari tipe boson dan pembawa interaksi elektromagnetik. 

QUARK

Untuk mengetahui quark, kita perhatikan salah satu atom hidrogen yang menjadi unsur bangunan 
tubuh manusia, binatang, tumbuh tumbuhan dan buah buahan serta benda benda mati. Kemudian 
kita buka tubuh atom hidrogen itu, kita akan menemukan satu elektron dan satu inti proton. 
Seterusnya jika proton ini dibelah, maka kita akan menemukan dua quark atas dan satu quark 
bawah. Dimana tiga quark ini dikombinasikan dengan gluon. 

MALAIKAT, MANUSIA, JIN DAN IBLIS DICIPTAKAN DALAM SURGA TEMPAT 
DIMANA ADAM DAN ISTRINYA DICIPTAKAN

Marilah kita sekarang bersama-sama untuk memusatkan pikiran guna membongkar rahasia yang 
ada dibalik ayat: 

"(Dan Allah berfirman): "Hai Adam bertempat tinggallah kamu dan isterimu di surga serta makanlah 
olehmu berdua (buah-buahan) di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati 
pohon ini, lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim." (Al A'raaf: 7: 19) m

Nah, keadaan dan situasi yang digamnbarkan dalam ayat diatas adalah keadaan dan situasi dalam 
surga. Dimana Adam dan istrinya tinggal dan hidup.

DALAM TUBUH MALAIKAT, MANUSIA, JIN DAN IBLIS MENGANDUNG ATOM 
OKSIGEN, ATOM HIDROGEN, ATOM NITROGEN DAN ATOM KARBON 

Sekarang kita lihat dan perhatikan ”Dan kalau Kami jadikan rasul itu malaikat, tentulah Kami jadikan 
dia seorang laki-laki dan (kalau Kami jadikan ia seorang laki-laki),.. (Al An'aam : 6: 9) 

Ternyata malaikat adalah seorang laki-laki.

Kemudian "Dan Kami telah menciptakan jin sebelum (Adam) dari api yang sangat panas. (Al Hijr: 15: 
27) 

Nah, disinipun jin diciptakan dari api yang sangat panas. Api yang sangat panas itu adalah atom 
oksigen.

Seterusnya "Iblis berkata: "Aku lebih baik daripadanya, karena Engkau ciptakan aku dari api, 
sedangkan dia Engkau ciptakan dari tanah."" (Shaad: 38:76) ”... Dia adalah dari golongan jin,...(Al 
Kahfi: 18: 50) 



Terbuka sekarang iblis diciptakan dari api, sedangkan dalam api ada atom oksigen.

Juga kita perhatian sekarang "Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah 
liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk. (Al Hijr: 15: 26) m

Sekarang lengkaplah sudah, dimana Adam diciptakan dari tanah, dimana dalam tanah mengandung 
atom karbon, atom hidrogen, atom nitrogen dan atom oksigen.

Jadi sekarang terbongkarlah sudah bahwa malaikat, manusia, jin dan iblis adalah satu jenis. Karena 
didalam tubuh mereka mengandung atom karbon, atom hidrogen, atom nitrogen dan atom oksigen.

KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian diatas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa rahasia yang ada dibalik ayat: 

"(Dan Allah berfirman): "Hai Adam bertempat tinggallah kamu dan isterimu di surga serta makanlah 
olehmu berdua (buah-buahan) di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati 
pohon ini, lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim." (Al A'raaf: 7: 19) m

Nah, keadaan dan situasi yang digamnbarkan dalam ayat diatas adalah keadaan dan situasi dalam 
surga. Dimana Adam dan istrinya tinggal dan hidup.

Sekarang kita lihat dan perhatikan ”Dan kalau Kami jadikan rasul itu malaikat, tentulah Kami jadikan 
dia seorang laki-laki dan (kalau Kami jadikan ia seorang laki-laki),.. (Al An'aam : 6: 9) 

Ternyata malaikat adalah seorang laki-laki.

Kemudian "Dan Kami telah menciptakan jin sebelum (Adam) dari api yang sangat panas. (Al Hijr: 15: 
27) 

Nah, disinipun jin diciptakan dari api yang sangat panas. Api yang sangat panas itu adalah atom 
oksigen.

Seterusnya "Iblis berkata: "Aku lebih baik daripadanya, karena Engkau ciptakan aku dari api, 
sedangkan dia Engkau ciptakan dari tanah."" (Shaad: 38:76) ”... Dia adalah dari golongan jin,...(Al 
Kahfi: 18: 50) 
Terbuka sekarang iblis diciptakan dari api, sedangkan dalam api ada atom oksigen.

Juga kita perhatian sekarang "Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah 
liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk. (Al Hijr: 15: 26) m

Sekarang lengkaplah sudah, dimana Adam diciptakan dari tanah, dimana dalam tanah mengandung 
atom karbon, atom hidrogen, atom nitrogen dan atom oksigen.

Jadi sekarang terbongkarlah sudah bahwa malaikat, manusia, jin dan iblis adalah satu jenis. Karena 
didalam tubuh mereka mengandung atom karbon, atom hidrogen, atom nitrogen dan atom oksigen.
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