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DASAR PEMIKIRAN

Sebelum penulis menguraikan masalah yang menyangkut factor-faktor yang menunjukkan
manusia tetap hidup dihubungkan dengan adanya 6 tiruan manusia sama seperti aslinya,
terlebih dahulu penulis memohon ampunan dari Allah.
Faktor-faktor yang menggambarkan adanya 6 tiruan manusia sama seperti aslinya diambil
dari ayat-ayat:
1. "Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku
bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati." Allah berfirman: "Belum yakinkah
kamu ?" Ibrahim menjawab: "Aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap
mantap (dengan imanku) Allah berfirman: "(Kalau demikian) ambillah empat ekor
burung, lalu cincang semuanya olehmu. (Allah berfirman): "Lalu letakkan diatas tiap-tiap
satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu, kemudian panggillah mereka, niscaya
mereka datang kepadamu dengan segera." Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa
lagi Maha Bijaksana" (Al Baqarah: 2:260)
2. "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah,
(bahwa mereka itu ) mati; bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup, tetapi kamu tidak
menyadarinya" (Al Baqarah: 2:154)

Dengan adanya partikel m yang memiliki kecepatan 18262500 kali kecepatan cahaya
menyerap kuantum energi atau kuantum energi gelap (10-29g/cm3) untuk memfoto dan
menyimpan informasi baru mengenai tubuh kita dan seluruh universum kita juga meniru
informasi yang berbentuk massa di dalam enam universum simetri setiap 0.5 nanodetik.
HIPOTESE

Penulis mengajukan hipotese, ada factor-faktor yang menunjukkan manusia tetap hidup
dihubungkan dengan adanya 6 tiruan manusia sama seperti aslinya.
PROSES PENIRUAN DI DALAM ENAM UNIVERSUM SIMETRI

"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di
jalan Allah, (bahwa mereka itu ) mati; bahkan (sebenarnya) mereka itu
hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya" (Al Baqarah: 2:154)
Mari kita gali lebih dalam di balik rahasia ayat "...orang-orang yang gugur di jalan Allah,
(bahwa mereka itu ) mati; bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup..." (Al Baqarah: 2:154)
diatas, ternyata itu menggambarkan kepada kita adanya proses peniruan di dalam enam
universum simetri. Yang terlihat oleh mata kita manusia itu tubuhnya tidak ada lagi karena
dikuburkan didalam tanah. Tetapi kenyataannya manusia itu tetap hidup.
Disini penulis menampilkan, bahwa satu juta milyard, satu juta milyard, satu juta milyard,
satu juta milyard, satu juta milyard, satu juta milyard dan satu juta milyard partikel m yang
memiliki kecepatan 18262500 kali kecepatan cahaya menyerap kuantum energi atau kuantum
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energi gelap (10-29g/cm3) untuk memfoto dan menyimpan informasi baru mengenai tubuh kita
dan seluruh universum kita serta meniru informasi yang berbentuk massa ini di dalam enam
universum simetri setiap 0.5 nanodetik. Mekanisme bagaimana proses peniruan ini
berlangsung di dalam enam universum simetri adalah sungguh mentajubkan dan tidak masuk
akal dari apa yang pernah kita bayangkan dalam hidup kita. Kita masih sangat percaya bahwa
manusia adalah unik di dalam universum kita tetapi itu adalah merupakan khayalan saja.
Diluar sana di dalam multi universum simetri kita memiliki 6 tiruan dari tubuh kita persis
seperti aslinya. Karena adanya mekanisme proses peniruan di dalam enam universum simetri
yang membantu kita untuk mendapatkan pengetahuan baru bahwa adanya kemungkinan
hubungan antara energi gelap yang ringan ini dan informasi tentang universum kita. Sekarang
kita mengerti bahwa kuantum energi (10-29g/cm3) atau kuantum energi gelap adalah sama
dengan kuantum massa 3,e-61g kali kecepatan partikel m pangkat dua. Dengan kata lain,
energi gelap adalah massa dari informasi tentang seluruh universum kita termasuk massa dari
informasi tentang fisiologi, sejarah, psykologi dan fisika kita.
PARTIKEL M MENYERAP KUANTUM ENERGI GELAP 10-29g/cm3 DI SELURUH UNIVERSUM
KITA

Gambar 1: Kuantum energi atau kuantum energi gelap 10-29g/cm3 diserap oleh partikel m dan membawa kuantum massa 3,e61 g pada 5 474 959 764 225 000 m/detik.
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Gambar 2: Atom hydrogen dan 6 tiruannya. Dalam atom hydrogen ada 1 proton dan 6 tiruannya, 1 elektron dan 6 tiruannya
di dalam enam universum simetri. Masing-masing quark memiliki 6 tiruannya di dalam enam universum simetri.
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Gambar 3: Quark dalam proton dan gluon (partikel pembawa tenaga) mengikat quark. Masing-masing gluon memiliki 6
tiruannya di dalam enam universum simetri.

Gambar 4: Selembar rambut manusia yang tebalnya kira-kira 25 mikrometer memiliki 6 tiruannya sama seperti aslinya di
dalam enam universum simetri.
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Gambar 5: Kita memiliki 6 tiruan dari tubuh kita sama seperti tubuh kita yang asli di dalam enam universum simetri.

Gambar 6: Binatang memiliki 6 tiruannya sama seperti aslinya di dalam enam universum simetri.

ENAM UNIVERSUM SIMETRI ADA DISEKELILING KITA DAN SEMUA UNIVERSUM INI
ADALAH TEMBUS PANDANG

Gambar 7: Bumi, tempat kita hidup sejak berjuta tahun yang lalu memiliki 6 tiruannya sama seperti aslinya di dalam enam
universum simetri.
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Adanya enam universum simetri disekeliling kita adalah sungguh mentajubkan dan tidak
masuk akal dari apa yang pernah kita bayangkan dalam hidup kita. Universum simetri,
Universum super simetri, Universum super-super simetri, Universum super-super-super
simetri, Universum super-super-super-super simetri dan Universum super-super-super-supersuper simetri adalah tembus pandang dan ini berarti bahwa semua enam universum tersebut
adalah tembus pandang. Kecuali universum kita yang tidak tembus pandang, dimana bulan,
bintang, matahari, planet, galaksi, kumpulan galaksi, kumpulan super galaksi, nebulae
(kumpulan gas), atom, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan semua makhluk hidup
berada. Di dalam enam universum simetri ini berisikan materi gelap, dimana cahaya tidak bisa
masuk kedalam materi gelap ini, melainkan cahaya itu dibelokkan apabila bertemu dengan
materi gelap ini. Materi gelap ini terdiri dari partikel yang lebih kecil dari pada elektron,
massa 8,e−58g, dan bergerak 365250 kali cepat dari kecepatan cahaya (As-Sajda: 32: 5) dan
juga tidak berinteraksi dengan materi biasa. Di dalam enam universum simetri ini memiliki 6
tiruan dari seluruh universum kita termasuk tubuh kita sama seperti aslinya.

Gambar 8: Seluruh universum kita dimana bulan, bintang, matahari, planet, galaksi, kumpulan galaksi, kumpulan super
galaksi, nebulae (kumpulan gas), atom, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan semua makhluk hidup berada memiliki 6
tiruannya sama seperti aslinya di dalam enam universum simetri.

MANUSIA TIRUAN YANG SEPERTI ASLINYA YANG MUNCUL

"Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, perlihatkanlah
kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati." Allah
berfirman: "Belum yakinkah kamu ?" Ibrahim menjawab: "Aku telah
meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap (dengan imanku) Allah
berfirman: "(Kalau demikian) ambillah empat ekor burung, lalu cincang
semuanya olehmu. (Allah berfirman): "Lalu letakkan diatas tiap-tiap satu
bukit satu bagian dari bagian-bagian itu, kemudian panggillah mereka,
niscaya mereka datang kepadamu dengan segera." Dan ketahuilah bahwa
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (Al Baqarah: 2:260)
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Kalau kita telusuri sampai kedalam apa yang ada di balik ayat "...Allah berfirman: "(Kalau
demikian) ambillah empat ekor burung, lalu cincang semuanya olehmu. (Allah
berfirman): "Lalu letakkan diatas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu,
kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera…" (Al
Baqarah: 2:260)
Menurut penulis keempat burung yang dicincang dan diletakkan diatas tiap-tiap satu bukit itu
memang mati. Tubuh dari burung-burung itu menjadi busuk dan berlangsunglah proses
pembusukan atau proses dekomposisi melalui bantuan organisme hidup seperti jamur, bakteri,
belatung dan semut. Dalam proses pembusukan ini atom karbon dan atom oksigen
membentuk karbon dioksida. Kemudian karbon dioksida ini diserap oleh tumbuhan dan
dirobah menjadi oksigen dan glukosa melalui proses fotosintesis dengan bantuan cahaya
matahari, air dan kloroplas. Kloroplas terdapat pada bagian tumbuhan yang berwarna hijau.
Dimana glukosa ini dipergunakan sebagai bahan makanan oleh tumbuhan sedangkan oksigen
dipakai untuk bahan makanan melalui proses pernapasan oleh manusia dan hewan. Juga tubuh
burung-burung itu menjadi busuk dan membentuk gas amonia. Selanjutnya amonia ini
dirubah menjadi nitrit oleh bakteri nitrosoma. Kemudian nitrit dirobah menjadi nitrat oleh
bakteri nitrobaktor. Akhirnya nitrat melalui proses denitrifikasi kembali menjadi nitrogen dan
naik ke atmosfer. Jadi atom karbon, nitrogen, oksigen dan hidrogen yang menjadi bahan
bangunan tubuh burung-burung yang mati tersebut kembali keluar dan berkumpul disekeliling
bukit dan ada yang naik keatas menuju atmosfer. Selanjutnya atom-atom tersebut akan
dipergunakan kembali untuk menjadi bahan baku pembuatan manusia, hewan dan organisme
hidup yang baru lainnya.
Sekarang burung-burung yang muncul dan datang kepada Nabi Ibrahim adalah burung tiruan
yang sama seperti aslinya. Dimana burung tiruan itu memang hidup di dalam enam universum
simetri.
Inilah rahasia di balik ayat Al Baqarah: 2:154 diatas bahwa manusia dan organisme hidup
lainnya tidak mati "…bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup, tetapi kamu tidak
menyadarinya" (Al Baqarah: 2:154)
Jadi memang manusia dan organisme hidup lainnya tidak mati, melainkan tetap hidup. Atau
dengan kata lain, manusia dan organisme hidup lainnya memiliki enam tiruan yang sama
seperti aslinya di dalam enam universum simetri.
KESIMPULAN

Yang terlihat oleh mata kita manusia dan organisme hidup lainnya itu tubuhnya tidak ada lagi
atau yang dinamakan dengan mati. Tetapi kenyataannya manusia dan organisme hidup
lainnya itu tetap hidup.
Satu juta milyard, satu juta milyard, satu juta milyard, satu juta milyard, satu juta milyard,
satu juta milyard dan satu juta milyard partikel m yang memiliki kecepatan 18262500 kali
kecepatan cahaya menyerap kuantum energi atau kuantum energi gelap (10-29g/cm3) untuk
memfoto dan menyimpan informasi baru mengenai tubuh kita dan seluruh universum kita
serta meniru informasi yang berbentuk massa ini di dalam enam universum simetri setiap 0.5
nanodetik. Mekanisme bagaimana proses peniruan ini berlangsung di dalam enam universum
simetri adalah sungguh mentajubkan dan tidak masuk akal dari apa yang pernah kita
bayangkan dalam hidup kita. Kita masih sangat percaya bahwa manusia adalah unik di dalam
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universum kita tetapi itu adalah merupakan khayalan saja. Diluar sana di dalam multi
universum simetri kita memiliki 6 tiruan dari tubuh kita persis seperti aslinya. Karena adanya
mekanisme proses peniruan di dalam enam universum simetri yang membantu kita untuk
mendapatkan pengetahuan baru bahwa adanya kemungkinan hubungan antara energi gelap
yang ringan ini dan informasi tentang universum kita. Sekarang kita mengerti bahwa kuantum
energi (10-29g/cm3) atau kuantum energi gelap adalah sama dengan kuantum massa 3,e-61g kali
kecepatan partikel m pangkat dua. Dengan kata lain, energi gelap adalah massa dari informasi
tentang seluruh universum kita termasuk massa dari informasi tentang fisiologi, sejarah,
psykologi dan fisika kita.
Keempat burung yang dicincang dan diletakkan diatas tiap-tiap satu bukit itu memang mati.
Tubuh dari burung-burung itu menjadi busuk dan berlangsunglah proses pembusukan atau
proses dekomposisi melalui bantuan organisme hidup seperti jamur, bakteri, belatung dan
semut. Dalam proses pembusukan ini atom karbon dan atom oksigen membentuk karbon
dioksida. Kemudian karbon dioksida ini diserap oleh tumbuhan dan dirobah menjadi oksigen
dan glukosa melalui proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari, air dan kloroplas.
Kloroplas terdapat pada bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Dimana glukosa ini
dipergunakan sebagai bahan makanan oleh tumbuhan sedangkan oksigen dipakai untuk bahan
makanan melalui proses pernapasan oleh manusia dan hewan. Juga tubuh burung-burung itu
menjadi busuk dan membentuk gas amonia. Selanjutnya amonia ini dirubah menjadi nitrit
oleh bakteri nitrosoma. Kemudian nitrit dirobah menjadi nitrat oleh bakteri nitrobaktor.
Akhirnya nitrat melalui proses denitrifikasi kembali menjadi nitrogen dan naik ke atmosfer.
Jadi atom karbon, nitrogen, oksigen dan hidrogen yang menjadi bahan bangunan tubuh
burung-burung yang mati tersebut kembali keluar dan berkumpul disekeliling bukit dan ada
yang naik keatas menuju atmosfer. Selanjutnya atom-atom tersebut akan dipergunakan
kembali untuk menjadi bahan baku pembuatan manusia, hewan dan organisme hidup yang
baru lainnya.
Sekarang burung-burung yang muncul dan datang kepada Nabi Ibrahim adalah burung tiruan
yang sama seperti aslinya. Dimana burung tiruan itu memang hidup di dalam enam universum
simetri.
Jadi memang manusia dan organisme hidup lainnya tidak mati, melainkan tetap hidup. Atau
dengan kata lain, manusia dan organisme hidup lainnya memiliki enam tiruan yang sama
seperti aslinya di dalam enam universum simetri.
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