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LEAK

eak merupakan suatu ilmu kuno yang diwariskan oleh leluhur Hindu di Bali.  Pada
zaman sekarang ini orang bertanya-tanya apa betul leak itu ada?, apa betul leak
itu  menyakiti? Secara umum leak itu tidak menyakiti,  leak itu  proses ilmu yang

cukup bagus bagi yang berminat. Karena ilmu leak juga mempunyai etika-etika tersendiri.

Tidak  gampang  mempelajari  ilmu  leak.  Dibutuhkan  kemampuan  yang  prima  untuk
mempelajari  ilmu  leak.  Di  masyarakat  sering  kali  leak  dicap  menyakiti  bahkan  bisa
membunuh manusia, padahal tidak seperti tu. Ilmu leak juga sama dengan ilmu yang lainnya
yang terdapat dalam lontar- lontar kuno Bali. 

Dulu,  tidak  sembarangan  orang  yang  mempelajari  ilmu  leak,  karena  ilmu  leak
merupakan ilmu yang cukup rahasia sebagai pertahanan serangan dari  musuh. Orang Bali
Kuno  yang  mempelajari  ilmu  ini  adalah  para  petinggi-petinggi  raja  disertai  dengan
bawahannya. Tujuannya sebagai ilmu pertahanan dari musuh terutama serangan dari luar.
Orang-orang yang mempelajari ilmu ini memilih tempat yang cukup rahasia.

Namun  dikarenakan  zaman  telah  berubah,  otomatis  ilmu  ini  juga  mengalami
perubahan. Namun esensinya sama dalam penerapan. Yang jelas ilmu leak tidak menyakiti.

Yang  menyakiti  itu  ilmu  teluh  atau  nerangjana,  inilah  ilmu  yang  bersifat  negatif,
khusus untuk menyakiti  orang karena beberapa  hal seperti  balas dendam, iri  hati,  ingin
lebih unggul, ilmu inilah yang disebut pengiwa. Ilmu pengiwa inilah yang banyak berkembang
di kalangan  masyarakat seringkali dicap sebagai ilmu leak.

L
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Seperti yang dikatakan diatas leak itu memang ada sesuai dengan tingkatan ilmunya
termasuk dengan endih leak. Endih leak ini biasanya  muncul pada saat mereka lagi latihan
atau lagi  bercengkrama dengan  leak lainnya baik sejenis  maupun lawan  jenis.  Munculnya
endih itu pada saat malam hari khususnya tengah malam. Harinya pun hari tertentu tidak
sembarangan orang menjalankan untuk melakukan ilmu tersebut.

Mengapa  ditempat  angker?  Ini  sesuai  dengan  ilmu  leak  dimana  orang  yang
mempelajari ilmu ini harus di tempat yang sepi, biasanya di  kuburan. Endih ini bisa berupa
fisik atau jnananya (rohnya)  sendiri,  karena ilmu ini tidak bisa disamaratakan bagi  yang
mempelajarinya.  Untuk yang baru-baru belajar,  endih itu adalah lidahnya sendiri dengan
menggunakan mantra atau dengan sarana.  Dalam menjalankan ilmu ini  dibutuhkan sedikit
upacara.  Sedangkan  yang  melalui  jnananya   (rohnya),  pelaku  menggunakan  sukma  atau
intisari jiwa ilmu leak. Sehingga kelihatan seperti endih leak, padahal ia diam di rumahnya.
Yang berjalan hanya jiwa atau suksma sendiri.

Bentuk endih leak ini beraneka ragam sesuai dengan tingkatannya. Ada seperti bola,
kurungan ayam, tergantung pakem (etika yang dipakai). Ilmu ini juga memegang etika yang
harus dipatuhi oleh penganutnya.

Endih  leak  ini  tidak  sama  dengan  sinar  penerangan  lainnya,  kalau   endih  leak  ini
biasanya tergantung dari yang melihatnya.  Kalau yang pernah melihatnya, endih berjalan
sesuai dengan arah mata angin, endih ini kelap-kelip tidak seperti penerangan lainnya hanya
diam.

Warnanya pun berbeda, kalau endih leak itu melebihi dari satu warna dan endih itu
berjalan  sedangkan  penerangan  biasanya  warna  satu  dan  diam.  Karena  endih  leak  ini
memiliki sifat gelombang elektromagnetik mempunyai daya magnet.

Ilmu  leak  tidak  menyakiti.  Orang  yang  kebetulan  melihatnya  tidak  perlu  waswas.
Bersikap  sewajarnya  saja.  Kalau  takut  melihat,  ucapkanlah  nama nama Tuhan.  Endih  ini
tidak menyebabkan panas.

Dan  endih  tidak  bisa  dipakai  untuk  memasak  karena  sifatnya  beda.  Endih  leak
bersifat niskala, tidak bisa dijamah. 

Leak Shoping di Kuburan

Pada  dasarnya,  ilmu  leak  adalah  ilmu  kerohanian  yang  bertujuan  untuk  mencari
pencerahan lewat aksara suci.  Dalam aksara Bali tidak ada  yang disebut leak. Yang ada
adalah “liya, ak” yang berarti lima aksara (memasukan dan mengeluarkan kekuatan aksara
dalam tubuh melalui tata cara tertentu).

Lima aksara tersebut adalah Si, Wa, Ya, Na, Ma.

 Si adalah mencerminkan Tuhan
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 Wa adalah anugrah

 Ya adalah jiwa

 Na adalah kekuatan yang menutupi kecerdasan

 Ma adalah egoisme yang membelenggu jiwa

Kekuatan  aksara  ini  disebut  panca  gni  (lima  api).  Manusia  yang  mempelajari
kerohanian apa saja, apabila mencapai puncaknya dia pasti akan mengeluarkan cahaya (aura).

Cahaya ini  keluar  melalui  lima pintu indria  tubuh yakni  telinga,  mata,  mulut,  ubun-
ubun,  serta kemaluan.  Pada umumnya cahaya itu  keluar lewat  mata dan mulut.  Sehingga
apabila kita melihat orang di kuburan atau tempat sepi, api seolah-olah membakar rambut
orang tersebut.

Pada prinsipnya,  ilmu leak tidak  mempelajari  bagaimana  cara  menyakiti  seseorang.
Yang  dipelajari  adalah  bagaimana  mendapatkan  sensasi  ketika  bermeditasi  dalam
perenungan aksara tersebut.

Ketika  sensasi  itu  datang,  maka orang itu  bisa jalan-jalan keluar tubuhnya melalui
ngelekas atau ngerogo sukmo. Kata ngelekas artinya kontaksi batin agar badan astra kita
bisa keluar. Ini pula alasannya orang ngeleak.

Apabila  sedang  mempersiapkan  puja  batinnya  disebut  angeregep  pengelekasan.
Sampai di sini roh kita bisa jalan-jalan dalam bentuk cahaya yang umum disebut endih.

Bola cahaya melesat dengan cepat. Endih ini adalah bagian dari badan astral manusia
(badan ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu) Di sini pelaku bisa menikmati keindahan
malam  dalam dimensi  batin  yang  lain.  Jangan  salah,  dalam dunia  pengeleakan  ada  kode
etiknya.  Sebab  tidak  semua  orang  bisa  melihat  endih.  Juga  tidak  sembarangan  berani
keluar dari tubuh kasar kalau tidak ada kepentingan mendesak.

Peraturan yang lain juga ada seperti tidak boleh masuk atau dekat dengan orang mati.
Orang ngeleak hanya shoping-nya di kuburan (pemuwunan). Apabila ada mayat baru, anggota
leak wajib datang ke kuburan untuk memberikan doa agar rohnya mendapat tempat yang
baik sesuai karmanya. Begini bunyi doa leak memberikan berkat : “ong, gni brahma anglebur
panca maha butha, anglukat sarining merta. mulihankene kite ring betara guru, tumitis kita
dadi manusia mahatama. ong rang sah, prete namah”.

Sambil  membawa kelapa gading untuk dipercikan sebagai tirta.  Nah,  di sinilah ada
perbedaan pandangan bagi orang awam. Dikatakan bahwa leak ke kuburan memakan mayat,
atau meningkatkan ilmu. Kenapa harus di kuburan? Paham leak adalah apa pun status dirimu
menjadi manusia, orang sakti, sarjana, kaya, miskin, akan berakhir di kuburan.
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Tradisi sebagian orang di India tidak ada tempat tersuci selain di kuburan. Kenapa
demikian? Di tempat inilah  para roh berkumpul  dalam pergolakan spirit.  Di Bali kuburan
dikatakan keramat, karena sering muncul hal-hal yang menyeramkan. Ini disebabkan karena
kita  jarang  membuka  lontar  tatwaning  ulun setra.  Sehingga kita tidak  tahu  sebenarnya
kuburan adalah tempat yang paling baik  untuk bermeditasi  dan memberikan berkat  doa.
Sang  Buda  Kecapi,  Mpu  Kuturan,  Gajah  Mada,  Diah  Nateng  Dirah,  Mpu Bradah,  semua
mendapat pencerahan di kuburan. Di Jawa tradisi ini disebut tirakat.

Leak juga mempunyai keterbatasan tergantung dari tingkatan rohani yang dipelajari.
Ada tujuh tingkatan leak. Leak barak (brahma).  Leak ini baru bisa mengeluarkan cahaya
merah api. Leak bulan, leak pemamoran, leak bunga, leak sari, leak cemeng rangdu, leak siwa
klakah. Leak siwa klakah inilah yang tertinggi. Sebab dari ketujuh cakranya mengeluarkan
cahaya yang sesuai dengan kehendak batinnya.

Setiap tingkat mempunyai kekuatan tertentu. Di sinilah penganut leak sering kecele,
ketika emosinya labil.

Ilmu tersebut  bisa  membabi  buta  atau  bumerang  bagi  dirinya   sendiri.  Hal inilah
membuat  rusaknya  nama perguruan.  Sama halnya  seperti  pistol,  salah  pakai  berbahaya.
Makanya, kestabilan emosi sangat penting, dan disini sang guru sangat ketat sekali dalam
memberikan pelajaran. Selama ini leak dijadikan kambing hitam sebagai  biang ketakutan
serta sumber penyakit, atau aji ugig bagi sebagian orang. Padahal ada aliran yang memang
spesial  mempelajari  ilmu hitam disebut penestian.  Ilmu ini memang dirancang bagaimana
membikin  celaka,  sakit,  dengan  kekuatan  batin  hitam.  Ada  pun  caranya  adalah  dengan
memancing kesalahan orang lain sehingga emosi. Setelah emosi barulah dia bereaksi. Emosi
itu  dijadikan  pukulan  balik  bagi  penestian.  Ajaran  penestian  menggunakan  ajian-ajian
tertentu, seperti aji gni salembang, aji dungkul,  aji sirep, aji penangkeb, aji pengenduh, aji
teluh teranjana. Ini disebut pengiwa (tangan kiri).

Kenapa  tangan  kiri,  sebab  setiap  menarik  kekuatan  selalu  memasukan  energi  dari
belahan badan kiri. Pengiwa banyak menggunakan rajah-rajah (tulisan mistik). Juga pintar
membuat sakit dari jarak jauh, dan dijamin tidak bisa dirontgent di lab. Yang paling canggih
adalah cetik (racun mistik).  Aliran ini bertentangan dengan pengeleakan. Apabila perang,
beginilah bunyi  mantranya, ong siwa gandu angimpus leak, siwa sumedang anundung leak,
mapan aku mapawakan segara gni…bla…bla.

Ilmu Leak ini sampai saat ini masih berkembang karena pewarisnya masih ada, sebagai
pelestarian budaya Hindu di Bali dan apabila ingin  menyaksikan leak ngendih datanglah pada
hari Kajeng Kliwon Enjitan di Kuburan pada saat tengah malam.
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ANGKA 13

i  seantero  dunia  terdapat  bermacam-macam kepercayaan,  mitos,  dan legenda,
yang tidak terhitung banyaknya. Bagi kaum rasionalis, kepercayaan-kepercayaan
orang-orang  tua  ini  seha-rusnya  ikut  mati  sejalan  dengan  modernisasi  yang

merambah  seluruh  sisi  kehidupan  manusia.  Namun  demikiankah  yang  terjadi?  Ternyata
tidak.

Di dalam tatanan masyarakat modern, kepercayaan-kepercayaan tahayul ini ternyata
tetap  eksis  dan  bahkan  berkembang  dan  merasuk  ke  dalam  banyak  segi  kehidupan
masyarakatnya. Kepercayaan-kepercayaan ini bahkan ikut mewarnai arsitektural kota dan
juga gedung-gedung pencakar langit.

Sebagai contoh kecil,  di berbagai gedung tinggi di China,  tidak ada  yang namanya
lantai 13 dan 14. Menurut kepercayaan mereka, kedua angka tersebut tidak membawa hoki.
Di  Barat,  angka  13  juga  dianggap  angka  sial.  Demikian  pula  di  berbagai  belahan  dunia
lainnya. Kalau kita perhatikan nomor-nomor di dalam lift gedung-gedung tinggi dunia, Anda
tidak akan jumpai lantai 13. Biasanya, setelah angka 12 maka langsung ‘loncat’ ke angka 14.
Atau dari angka 12 maka 12a dulu baru 14. Fenomena ini terdapat di banyak negara dunia,
termasuk Indonesia.

Mengapa  angka  13  dianggap  angka  yang  membawa  kekurang-beruntungan?
Sebenarnya, kepecayaan tahayul dan aneka mitos yang ada berasal dari pengetahuan kuno
bernama Kabbalah.  Kabalah merupakan sebuah ajaran mistis kuno, yang telah dirapalkan
oleh Dewan Penyihir tertinggi rezim Fir’aun yang kemudian diteruskan oleh para penyihir,
pesulap,  peramal,  paranormal,  dan  sebagainya—terlebih  oleh  kaum  Zionis-Yahudi  yang
kemudian mengangkatnya menjadi satu gerakan politis—dan sekarang ini, ajaran Kabbalah
telah menjadi tren baru di kalangan selebritis dunia.

Bangsa Yahudi sejak dahulu merupakan kaum yang secara ketat memelihara Kabbalah.
Di  Marseilles,  Perancis  Selatan,  bangsa  Yahudi  ini  membukukan  ajaran  Kabbalah  yang
sebelumnya  hanya  diturunkan  lewat  lisan  dan  secara  sembunyi-sembunyi.  Mereka  juga

D
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dikenal  sebagai  kaum  yang  gemar  mengutak-atik  angka-angka  (numerologi),  sehingga
mereka dikenal pula sebagai sebagai kaum Geometrian.

Menurut  mereka,  angka  13  merupakan  salah  satu  angka  suci  yang  mengandung
berbagai daya magis dan sisi religius, bersama-sama dengan angka 11 dan 666. Sebab itu,
dalam berbagai simbol terkait Kabbalisme, mereka selalu menyusupkan unsur angka 13 ke
dalamnya. Kartu Tarot misalnya, itu jumlahnya 13. Juga Kartu Remi, jumlahnya 13 (As, 2-9,
Jack, Queen, King).

Penyisipan simbol angka 13 terbesar sepanjang sejarah manusia dilakukan kaum ini ke
dalam lambang negara Amerika Serikat. The Seal of United States of America yang terdiri
dari dua sisi (Burung Elang dan Piramida Illuminati) sarat dengan angka 13. 

Inilah buktinya:
 13 bintang di atas kepala Elang membentuk Bintang David.
 13 garis di perisai atau tameng burung.
 13 daun zaitun di kaki kanan burung.
 13 butir zaitun yang tersembul di sela-sela daun zaitun.
 13 anak panah.
 13 bulu di ujung anak panah.
 13 huruf yang membentuk kalimat ‘Annuit Coeptis’
 13 huruf yang membentuk kalimat ‘E Pluribus Unum’
 13 lapisan batu yang membentuk piramida.
 13 X 9 titik yang mengitari Bintang David di atas kepala Elang.

Selain menyisipkan angka 13 ke dalam lambang negara,  logo-logo perusahaan besar
Amerika Serikat juga demikian seperti logo McDonalds, Arbyss, Startrek. Com, Westel,
dan sebagainya. Angka 13 bisa dilihat jika logo-logo ini diputar secara vertikal. Demikian
pula, markas besar Micosoft disebut sebagai The Double Thirteen atau Double-13, sesuai
dengan  logo  Microsoft  yang  dibuat  menyerupai  sebuah  jendela  (Windows),  padahal
sesungguhnya itu merupakan angka 1313.

Uniknya,  walau  angka  13  bertebaran  dalam  berbagai  rupa,  bangsa  Amerika  rupa-
rupanya juga menganggap angka 13 sebagai angka yang harus dihindari. Bangunan-bangunan
tinggi di Amerika jarang yang menggunakan angka 13 sebagai angka lantainya. Bahkan dalam
kandang-kandang kuda pacuan demikian pula adanya, dari kandang bernomor 12, lalu 12a,
langsung ke nomor 14. Tidak ada angka 13.

Kaum Kabbalis sangat mengagungkan angka 13, selain tentu saja angka-angka lainnya
seperti angka 11 dan 666. Angka ini dipakai dalam berbagai ritual setan mereka. Bahkan
simbol Baphomet atau Kepala Kambing Mendez (Mendez Goat) pun dihiasi simbol 13. Itulah
sebabnya angka 13 dianggap sebagai angka sial  karena menjadi  bagian utama dari ritual
setan.

Percaya atau tidak?? 
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Mahavatar Babaji
Mahavatar Babaji, manusia berusia ribuan tahun ?

ada tahun  1946,  Paramahansa  Yogananda,  salah  seorang  Yogi  terbesar  India,
melahirkan buku  yang kemudain  menjadi  klasik  ,  "Autobiografi  seorang Yogi,"
tentang eksistensi seorang suci seperti  Kristus, seorang Mahayogi yang hidup

abadi, Mahavatar Babaji. Yogananda menceritakan bagaimana Babaji selama berabad -abad
hidup  di  Himalaya  memberi  bimbingan  kepada  banyak  tokoh  suci  dalam sejarah  secara
rahasia dimana kerap kali mereka bahkan tidak menyadari bimbingan itu.

Ia adalah seorang Siddha besar, orang yang telah melampaui batasan manusia biasa
dan  bekerja  di  belakang  layar  bagi  evolusi  spiritual  umat  manusia.  Ia  juga  menyatakan
bahwa Babaji mengajarkan serangkaian teknik Yoga yang luar biasa, yang dikenal sebagai
"Kriya  Yoga",  kepada  Lahiri  Mahasaya,  sekitar  tahun  1861,  orang  yang  kemudian  pada
gilirannya  menginisisi banyak orang lainnya, termasuk Guru Suci Paramahansa Yogananda
sendiri  yakni  ,  Sri  Yukteswar,  30  tahun  kemudian.  Yogananda   menghabiskan  10  tahun
dengan  Gurunya  sebelum  Babaji  sendiri  kemudian  muncul  sendiri  di  hadapannya,  dan
memerintahkannya untuk membawa  ilmu pengetahuan rahasia Kriya Yoga ke dunia Barat.

P
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Yogananda  memenuhi  misi  suci  ini  dari  tahun  1920  sampai  1952  hingga  ia  mencapai
mahasamadhi.

Sebagai  bukti  dari  efektivitas  Kriya  Yoga  dan  berkah  dari  garis  perguruannya,
jazadnya tidak membusuk selama 21 hari dibaringkan, sebelum dikubur di sebuah monumen
di Los angeles. Dan Maret 2002 ini adalah peringatan 50 tahun wafatnya Yogananda. Sisa
jazadnya  memang  ditransfer  dalam  bentuk  monumen  "samadhi"  yang  permanen,  namun
jutaan  orang  di  seluruh  dunia  mengenang  dengan  penuh  rasa  terima  kasih  sumbangsih
Yogananda yang telah diberikan kepada mereka.

Namun demikian,  keberadaan dan kesinambungan dari  karya Babaji  telah dilupakan
oleh  banyak  penerusnya.  Yogananda  mewariskan  ajarannya  kepada  organisasi  yang  ia
dirikan:  "The  self Realization  Fellowship."  Organisasi  ini  telah  mempublikasikan  tulisan-
tulisannya  dalam bentuk  buku  dan kuliah  korespondensi,  dan mereka  tetap  memberikan
inisiasi Kriya Yoga yang dikembangkan oleh Yogananda.

Setelah 5 tahun menjalankan misinya di Amerika, menurut putri Dr, Lewes, dokter
gigi  yang  mensponsori  misi  Yoghananda  di  Amerika,  Yogananda  mulai  memodifikasi  dan
mengadaptasikan  ajaran-ajarannya  dengan  ajaran-ajaran  yang  dikenal  di  Barat.  Hal  ini
penting untuk menghadapi resistensi alami dari kaum Kristen yang berburuk sangka dengan
ajaran-ajaran asing dari seorang Svami (pendeta) India. Oleh karena itu Svami Yogananda
kemudian menjadi populer. Ia adalah salah satu pionir Yoga terbesar di Barat, dan mampu
mengatasi  keacuhan dan penolakan banyak pendengar. Akan tetapi  dalam usahanya untuk
menarik orang Barat ke jalan Yoga, ia cenderung untuk menekankan keajaiban, dan sebagian
besar pembaca "autobiografi" -nya terkesan oleh bagian-bagian yang romantik dari Sang
Jalan.  Mereka  memperoleh  banyak  harapan  yang  tak  realistis,  dan  mereka  tidak  siap
dengan disiplin-disiplin Yoga yang dibutuhkan oleh seorang praktisi Yoga yang tulus.

Dalam edisi asli dari " Autobiography of A Yogi" sebelum direvisi besar-besaran oleh SRF,
para pembaca bisa menikmati kemnusiaan yang lembut dari Yogananda, dan bisa memandang
bahwa Babaji adalah satu-satunya Guru dari tradisi yang hidup ini. Yogananda mengatakan
bahwa  tidak  seorangpun  boleh  menggantikannya  sebagai  Guru  SRF,  tapi  kuliah
korespondensinya-lah  yang  akan  menggantikan  fungsi  pengajarannya.  Akan  tetapi  sejak
saat  itu  referensi  (pedoman)  dari  RSF telah ditambah lebih dari  150 kali,  dan seluruh
bagiannya telah  berubah.  Belakangan  ini  SRF  telah  meredefinikan  diri  seperti  layaknya
sebuah  agama,  yang  tentunya  bertentangan  dengan  apa yang  diajarkan  oleh  Yogananda
tentang Yoga.

Orang  bertanya-tanya  kenapa  Yogananda  tidak  mempersiapkan  seorang  pengganti
untuk meneruskan fungsi otoritasnya sebagai Guru. Malahan, ia memilih seri pelajarannya,
dan menyuruh adminitrator SRF untuk membagi-bagikannya.  Hal ini karena Realisasi Diri
biasanya membutuhkan sebuah transmisi pribadi atau setidaknya hubungan personal dalam
jangka waktu yang panjang antara Seorang yang Telah Mendapat Realisasi dengan seorang
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aspiran (murid) yang siap, dan hukan dengan organisasi. Yogananda juga tidak memberikan
SRF hak cipta untuk tulisan-tulisannya.

Setelah  enam tahun  sidang  pengadilan  menyangkut  perkara  ini,  dan  jutaan  dollar
dihabiskan untuk perkara,  Mahkamah Agung  California,  menguatkan  keputusn  pengadilan
Tinggi  California,  bahwa  keluarga  Yogananda  adalah  pemegang  hak  cipta  dari  tulisan-
tulisannya. Fakta di atas dan fakta-fakta lain yang tidak diungkapkan di sini menunjukkan
bahwa  Yogananda  telah  mengetahui  sebelumnya  bahwa  karya-karyanya  akan  diteruskan
orang lain, dan bahwa Babaji, Guru hidup dari tradisi ini yang menentukan kapan dan dimana
serta bagaimana. 

Kenyataannya, Babaji telah menyiapkan, sejak tahun 1942, dua orang dari Kenyaanany
di Selatan India, tugas untuk menyebarkan Kriya Yoganya: Yogi S.A. A. Ramaiah, seorang
lulusan muda dari Universtiy of Madras dan N.V. Neelakantan, seorang wartawan terkenal,
dan murid dekat dari Annie Bessant, Presiden dari Theosophical Society dan mentor dari
Krishnamurti. Pada tahun 1952 dan 1953, Babaji mendiktekan tiga buku untuk mereka tulis:
"The Voice of Babaji  dan Mysticism Un locked,  ;  Babaji  is  Masterkey to All  Ills,  "dan
"Babaji's death of Death." Mereka juga menerbitkan sebuah jurnal.

Babaji  muncul  di  depan  mereka  satu  persatu  secara  independen  dan  kemudian
mengumpulkan mereka berdua. Babaji membabarkan asal muasalnya, tradisinya, dan Kriya
Yoga-nya.  Atas  perintah  Babaji,  mereka  kemudian  mendiri-kan  sebuah  organisai  baru  ,
"Babaji  Sangah," pada 17 oktober 1952 yang didedikasikan untuk pengajaran Kriya Yoga
Babaji sesuai dengan ajaran aslinya. Buku -buku tersebut kemudian menimbulkan sensasi di
seluruh India pada masanya. SRF berusah untuk menguasai buku tersebut dan Kriya Bbaji
Sangah tertekan, dan atas intervensi PM India, Pandit Nehru, yang merupakan teman N.V.
Neelakantan-lah usaha mereka kemudian digagalkan. Dalam buku "Masterkeys of All Ills, `
Babaji memberi jawabannya tentang "Siapakah Aku ?"

Babaji memperoleh gelar "Nagaraj" yang berarti  "Raja Ular" yang merujuk kepada
"Kundalini",  kekuatan  dan kesadaran potensial  kita.  Beliau  lahir  pada 30 November 203
masehi,  di sebuah desa yang dikenal sebagai Parangipettai, Tamil Nadu , India, di dekat
Sungai  Cauvery  yang  mengalir  menuju  Lautan  india.  Kelahirannya  berbarengan  dengan
naiknya bintang  Rohini,  yang  juga  muncul  ketika  Krishna  lahir.  Kelahiran  terjadi  selama
perigatan  Kartikai  Deepam,  Festival  Cahaya,  sehari  sebelum  Purnama  pada  bulan  Tamil
Kartikai.  Orangtuanya adalah brahmana Nambrudi yang berimigrasi  dari pinggiran pantai
Malabar ke daerah bagian barat dari India Selatan. Ayahnya dulu adalah seorang pendeta
dari  kuil  Shiva  di  desa  ini,  yang  sekarang  merupakan  kuil  Muruga  (  Deity  yang  dalam
mitologi adalah putra Shiva).

Pada usia lima tahun, ia diculik seorang pedagang dan dijadikan budak di kota yang
sekarang kita kenal sebagai Kalkuta. Seorang saudagar kaya membelinya, namun kemudian
membebaskannya tak lama kemudian. Ia kemudian bergabung dengan sekelompok pendeta
pengelana, dan berkat mereka ia terdidik dalam kitab suci dan kesusastraan filosofis India
Namun ia tak puas. Ia mendengar bahwa ada seorang Siddha besar, Master yang sempurna,
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bernama  Agastyar,  di  selatan,  ia  kemudian  melakukan  perjalanan  ziarah  ke  kuil  suci
Katirgagma, dekat dengan perbatasan paling utara dekat Srilangka, pulau besar di dekat
India. Di sana , ia  bertemu murid Agastyar yang bernama Boganathar. Ia belajar "dhyana"
atau  meditasi  secara  intensif  dan  `sidhantam',  filsafat  Sidha  dari  Boganathar  selama
empat tahun. Ia mengalami "Sarvikalpa Samadhi" atau Kelarutan Sempurna, dan mendapat
vison tentang Lord Muruga.

Pada  usia  15  tahun,  Bogathar  mengirimnya  ke  Gurunya  sendiri,  Agasthyar  yang
legendaris, yang tinggal di Courtalam di Tamil Nadu. Setelah belajar latihan Yoga secara
intensif di Couralam selama 48 hari, Agastyar memunculkan dirinya, dan menginisiasinya ke
dalan  latihan  Kundalini  Pranayama,  suatu  sistem  pernafasn  yang  sangat  kuat.  Ia
mengarahkan  anak  muda  bernama  Nagaraj  ini  untuk  pergi  ke  Badrinat,  jauh  tinggi  di
Himalaya,  dan  melatih  semua  yang  telah  didapatkannya  secara  intensif  untuk  menjadi
seorang `Siddha". Setelah 18 bulan lebih, Nagaraj tinggal sendirian di dalam gua melatih
teknik  Yoga yang  diajarkan  Boganatar  dan Agastyar.  Ia menyerahkan  seluruh  "ego"nya,
hinga  ke  sel-sel  tubuhnya  kepada  Tuhan,  yang  merasuk  ke  dalam dirinya.  Ia  menjadI
Siddha,  seorang  yang  telah  menyerahkan  kekuatan  dan  kesadarannya  kepada  Tuhan!
Tubuhnya tidak lagi terpegaruhi oleh sakit dan kematian. Bertransformasi sebagai Siddha,
ia mengabdikan diri untuk mengangkat manusia dari penderitaan.

Sejak saat itu,  Babaji  terus- menerus memberikan bimbingan dan inspirasi  kepada
beberapa tokoh suci terbesar dalam sejarah dan banyak Guru spiritual, dalam pencapaian
misi  mereka.  Termasuk  di  antaranya  adalah  Adi  Shankacarya,  reformator  Hindu  besar
India  pada abad ke  9,  Kabir  orang suci  yang  dicintai  baik  kaum muslim  maupun  Hindu.
Keduanya  diinisiasi  oleh  Babaji,  dan  menceritakan  tentang  Babaji  dalam  tulisan-tulisan
mereka.

Ia mempertahankan penampilan seperti seorang muda berusia 16 tahun. Semasa abad
ke-19  Madam  Blavatsky,  pendiri  Thesophical  Society,  mengidentifikasikannya  sebagai
Maitreya, Buddha yang hidup, atau Guru bagi Era yang Akan Datang, dan dideskripsikan
oleh C.W. Leadbeter sebagai  "Master dan Sang Jalan." Kontribusi  terbesar dari Babaji
bagi  dunia  modern  adalah kemunculan  kembali  Kriya  Yoga  pada awal  1861,  seperti  yang
direferenkan oleh Patanjali pada kitab "Yoga Sutras" nya. Patanjali menulis teks klasik ini
sekitar abad ke -3 Masehi. Di sini ia mendefinisikan Kriya Yoga dalam bagian II.1, sebagai
"praktek  terus  menerus,  (terutama  dengan  melatih  diri  dalam  ketidakterikatan),  swa
-belajar,  dan bakti  kepada Tuhan."  Namun,  selain  Kriya  Yoga  Babaji  juga  menambahkan
ajaran-ajaran Tantra, yang mencakup kultivasi Kundalini, kekuatan dan kesadaran poteisial,
dengan mengawasi nafas, mantra dan latihan-latihan kebaktian. L

Sebagian  besar  pengajar  "Kriya  Yoga"  dewasa  ini,  hanya  mengajarkan  beberapa
teknik yang diadaptasi dari apa yang diajarkan Paramahansa Yogananda kepada orang-orang
Barat  di  hall  auditorium  yang  besar  selama  setengah  jam  "inisiasi".  Beberapa  orang
mempesona  lainnya  mempromosikan  teknik  mereka  sendiri  yang  didaptasi  dari  berbagai
sumber , dan menyebutnya sebagai "Kriya Yoga" tanpa adanya hubungan apapun terhadap
garis perguruan Babaji. Namun cinta dan bakti kepada Babaji adalah hal yang paling esensial
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bagai efektivitas  Kriya Yoga. Atau latihan hanya akan menjadi mekanis dan steril. Seperti
pohon, hanya jika orang tidak memberi makan akarnya, maka ia hanya akan menghasilkan
sedikit buah atau tidak berbuah sama sekali. Jika para pengajar telah melupakan sumber
yang  hidup  dari  ajaran-ajaran  mereka,  Babaji  harus  mulai  mengguankan  alat-alat  yang
lainnya unutk bekerja.

Selama 6 bulan di asharnmnya di dekat Badrinath, Babaji menginisiasi S.S. Ramaiah
ke dalam pelajaran lengkap Kriya Yoga,  yang mencakup asanas (Hatha Yoga,  pernafasan,
mantra dan teknik kebaktian. Orang ini kemudian berkembang menjadi seorang Yogi, dan
memulai  sebuah misi  ke seluruh  dunia  untuk  memasyarakatkan  sistem ini,  yang  disebut
sebagai  Kriya  Yoga  Babaji  kepada  banyak  aspiran.  Pada 1970  dan  1971  ia  menginisiasn
penulis artikel ini. M.Govindan, ke dalam 144 teknik Kriya yoga. M. Govindan melatih mereka
dengan  intensif selama 8 jam sehari  selama 18 tahun di ashram Yogi  Ramaiah di  india,
Amerika,  dan  Kanada.  Pada  tahun  1983,  Yogi  Ramaiah  memberinya  kewenangan  untuk
menginisiasi  orang  lain.  Setelah  menempuh  semua  pelajaran,  Babajii  sendiri  kemudian
menampakkan  diri  di  depannya pada tahun  1988 dan menugaskannya untuk  mengajarkan
Kriya Yoga kepada orang lain.

Sejak 1989, M Givindan telah menginisiasi lebih dari 7000 orang ke dalam Kriya Yoga
Babaji.  Jika  pelajaran-pelajaran  ini  dipraktekkan  dengan  teratur  dan  sitematis,  maka
mereka akan memberikan trasnformasi yang menyeluruh dalam diri individu dalam semua
level.  Dalam  sistem  ini  ada  tiga  jenjang  inisisasi.  Pada  level  pertama,  orang  belajar
bagaimana  berkomunikasi  dengan  Babaji  dengan  teknik  "Babaji  Samyama  Kriya,"  yang
melibatkan  suatu  kedekatan  yang  mendalam  dengan  Satguru.  Babaji  secara  perlahan
menyingkapkan rahasia dirinya kepada para murid dan pencintanya, memikat hati mereka
dalam  berbagai  jenis  hubungan  kasih  di  mana  ia  mengarahkan  mereka  ke  arah
pengembangan diri. Hubungannya dengan setiap orang dari diri kita adalah unik dan sesuai
dengan kebutuhan serta sifat individual kita. Ia adalah Guru personal kita. Ketika hati kita
berkembang dimana persatuan dengan Beliau mencapai  "visi  universal  cinta," maka orang
dapat melihat Babaji dalam segala sesuatunya.

Sekarang, keberadaan Babaji menjadi samar-samar karena oranisasi Self Realization
Fellowship  dan banyak organisasi lainnya yang menyatakan bahwa Babaji  tidak eksis  lagi
dalam dunia fisik. Klaim ini sama seperti halnya pernyataan bahwa: "Jepang itu nggak ada ,
karena aku belum pernah melihatnya." Babaji memberikan janjinya dalam "Autobiography
seorang Yogi" bahwa ia akan tetap hidup dalam bentuk fisik hinga akhir jaman, beribu-ribu
tahun  mendatang.  Sejak  tahun  1950,  kebijaksannan  SRF  membuatnya  seperti  tidak
tersentuh. Ia hanya menjadi sejenis catatan kaki sejarah, atau paling banter seorang suci
sebagaimana  halnya  dalam  Gereja  Katolik,  daripada  sumber  abadi,  Guru  tunggal  dalam
tradisi Kriya Yoga.

Oleh Marshall Govindan 
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Makam
Shakespeare

Di 'Makam Shakespeare' Ada 'Kutukan'

angan  lagi  berharap  bisa  mendapat  uang  melimpah  dengan  coba-coba  mencuri
kerangka penulis drama ternama, William Shakespeare atau coba-coba menyimpannya
sendiri  agar  dapat  tertular  kemahirannya  dalam  menulis.  Shakespeare  sudah

menduga dan memperkirakan betul bagaimana perilaku keserakahan manusia di masa-masa
mendatang. Karena itu  Shakespeare sudah menyiapkan sebuah kutukan untuk melindungi
dirinya di saat sudah meninggal.

Kutukan  yang  diukir  pada  kuburan  Shakespeare  inilah  yang  mungkin  telah
menyelamatkan kerangkanya dari penggalian.

Penggalian tulang orang mati biasa terjadi pada masa Shakespeare, baik untuk tujuan
keagamaan atau penelitian.  Kerangka yang ditemukan seringkali  diangkat  untuk memberi
jalan bagi kuburan lain dan ditimbun di tempat penimbunan tanah atau bahkan digunakan
sebagai pupuk.

J
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Melihat  fakta  itu,  dramawan  Inggris  tersebut  menjadi  sangat  khawatir  peristiwa
semacam itu akan terjadi pada kerangkanya sendiri sehingga dia meminta dituliskan sebuah
kutukan di makamnya di Holy Trinity Church, Stratford-on-Avon, sebagai peringatan bagi
penggali kuburan setelah ia meninggal pada 1616.

"Good frend for Jesus sake forebeare,/ To digg the dust encloased heare;/ Bleste
be the man that spares thes stones,/ And curst be he that moves my bones," demikian
tulisan  yang  terpatri  di  makam penulis  The  Four  Tragedies  tersebut.  Kalimat  kutukan
terlihat di kalimat terakhir "And curst be he that moves my bones" ("Dan terkutuklah dia
yang memindahkan tulang-tulangku").

Dr.  Philip  Schwyzer,  dosen  senior  di  Exeter  University,  berkata,  "Shakespeare
memiliki  obsesi  yang  tak  biasa  dengan  pemakaman  dan kekhawatiran  bahwa  kuburannya
akan  digali  orang.  Prasasti  keras  di  batu  nisan  setidak  ikut  bertanggung  jawab  atas
kenyataan bahwa tidak ada proyek yang berhasil untuk membuka kuburan itu."

Schwyzer,  yang  menyelidiki  gagasan  dalam  buku  baru  "Archeologies  of  English
Renaissance  Literature",  menambahkan,  "Tulisan  di  batu  nisannya  menandai  pernyataan
terakhirnya  yang  tak  kenal  kompromi  mengenai  pendapat  yang  memenuhi  pikirannya
sepanjang karirnya sebagai penulis drama."

Mimpi buruk pribadi digambarkan dalam karya seperti Hamlet, Romeo and Juliet dan
Richard III.

Kecemasan mengenai perlakuan buruk atau penggalian mayat ditemukan di setidaknya
16  dari  37  drama.  Dari  sana  terlihat  keprihatinan  ini  seringkali  terlihat  dibandingkan
dengan kekhawatiran mengenai kematian itu sendiri.
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Batu permata
terbesar di alam
semesta

intang  ini  adalah  sebuah  batu  permata  terbesar  di  alam semesta  :  diamater
4.000 km. Hari Valentine pada 14 Februari akan segera tiba, saat memanjatkan
do’a  sebagai  hadiah,  tidak  ada  salahnya  para  kaum  wanita  menunjuk  sebuah
bintang “BPM 37093” dalam galaksi, sebab bintang ini merupakan batu permata

terbesar di alam semesta yang diketahui saat ini : diameter 4.000 km, dan beratnya setara
dengan 10 dipangkatkan 34 karat.

“BPM 37093” terletak di Centaurus, jaraknya dari bumi sekitar 50 tahun cahaya, ia
adalah sebuah bintang cebol putih, hasil dari bintang tetap kecil yang menuju ke masa akhir
evolusi,  dan intinya adalah  karbonkristal  (batu  permata)  yang  berdensitas  eksra  tinggi,
bagian luar diselimuti dengan lapisan hidrogen dan helium. Sehari menjelang Hari Valentine
pada  2  tahun  silam,  ilmuwan  asal  Amerika  Serikat  Micter  Kaerf,  Monger  Marry  dari
Universitas Combridge, Inggris, dan ilmuwan asal Brasil yakni Kannan mengumumkan bahwa
mereka  telah  menemukan  bintang  “BPM  37093”,  ketika  itu  Micter  dengan  nada  canda
mengatakan : “Meskipun harta kekayaan Sang Raja Komputer Bill Gates plus harta Donald
Trump digabung juga tidak akan sanggup membelinya.”

B
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Selama 40 tahun ini, astronom selalu beranggapan bahwa inti bintang cebol putih akan
mengkristalisasi  seiring  dengan  turunnya suhu,  namun bukti  yang  akurat semuanya  sulit
diamati. Micter menghitung intinya memang sudah mengkristal melalui getaran pulsasi “BPM
37093”-nya bintang cebol putih. 5 miliar tahun kemudian, matahari kita juga akan berubah
menjadi sebuah bintang cebol putih, dan ditambah lagi dengan beberapa masa, maka yang
tampak di pusat tata surya kita saat ini hanya berupa sebuah batu permata raksasa.
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Pyramida bag II

Jalan Menuju Surga Abadi
by tutinonka

MEREKA TELAH MENEMUKAN SURGA . . . .

elama  4000  tahun,  orang  heran  dan  berusaha  memecahkan  misteri  untuk  apa
pyramida  dibangun.  Pyramida  adalah  makam Raja  Khufu,  itu  orang  sudah  tahu,
tetapi  sebegitu  pentingkah  makam  itu  sehingga  harus  dibuat  dalam  bentuk

pyramida yang demikian  sulit  pembuatannya?  Nakht,  seorang penduduk  Mesir  yang  ikut
bekerja membangun pyramida selama 40 tahun, menceritakan kesaksiannya . . . .

Pyramid dibangun berdasarkan pengamatan astronomis. Orang Mesir adalah ahli-ahli
astronomi.  Mereka sangat  pandai  membaca pergerakan bintang di  langit.  Langit  di  atas
gurun pasir yang luas tak bertepi menjadi pusat orientasi hidup mereka. Dari posisi dan
pergerakan bintang-bintang mereka meramalkan musim,  menghitung waktu terbaik untuk
mulai menanam gandum, meramalkan datangnya banjir dan badai.  Dari pengamatan langit,
mereka menemukan adanya sebuah titik hitam yang dikelilingi beberapa bintang. Bintang-
bintang itu selalu berubah posisi, tetapi titik hitam itu tidak pernah berubah. Orang Mesir
kemudian menganggap titik hitam itu adalah surga. Suatu tempat yang abadi. Tak pernah
berubah.

Raja Khufu ingin memperoleh keabadian setelah ia mati. Ia ingin menuju surga yang
telah  dilihatnya  di  langit.  Maka ia  memerintahkan  untuk  membuat  suatu bangunan  yang
dapat  menghantarkan  jasadnya  berangkat  menuju  ke  keabadian.  Oleh  para  arsitek  dan
penasehat ahli kerajaan, disepakati bahwa bangunan yang akan menghantarkan jasad Raja
Khufu ke surga itu berbentuk pyramida. Bentuk pyramida diyakini sebagai simbol kehidupan
. . .

Alkisah, Nakht adalah penduduk Mesir yang tinggal di sebuah desa, di tepian sungai
Nil. Setiap awal musim panas, utusan Raja Khufu menyusuri desa-desa di sepanjang sungai
Nil, mencari laki-laki yang kuat dan tegap untuk dipekerjakan membangun pyramida. Nakht
bersama adik lelakinya, Deba, terpilih oleh Kaem-Ah, sang utusan Raja. Maka pada tahun
2480 SM berangkatlah  mereka  ke  Giza.  Sebelumnya,  ayah  dan kakek  Nakht  pun  telah
dipanggil untuk bekerja membangun pyramida.

Kakek Nakht bercerita, ia bekerja membuat tangga menuju ke langit. Bagaimana pun
berusaha, Nakht tidak pernah bisa membayangkan, tangga menuju langit itu seperti apa.
Setelah  beberapa hari  menyusuri  sungai  Nil,  tibalah  mereka  di  Sakkara.  Di  tempat  itu
Nakht melihat  tangga  berbentuk  pyramida,  dan barulah dia paham apa yang  dikerjakan

S
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kakeknya  dulu.  Pyramida di  Sakkara ini  dibangun  sekitar  60 tahun  sebelum Raja Khufu
bertahta.

Setelah berlayar di sungai Nil selama 11 hari, sampailah Nakht dan Deba di Giza, 10
mil selatan Cairo. Pertama-tama mereka ditempatkan di pertambangan batu, tempat ribuan
pekerja memotong batu dari bukit, membentuknya menjadi blok-blok segi empat yang akan
disusun menjadi pyramida. Blok-blok batu yang beratnya sekitar 2,5 ton ini dibawa ke lokasi
pembangunan pyramida yang berjarak 0,5 mil dengan cara ditarik. Nakht dan Deba diberi
tugas membawa air untuk membasahi permukaan jalan tanah yang akan dilewati blok batu.
Karena tanah di Giza berupa lempung, jika dibasahi akan menjadi licin dan memudahkan blok
batu ditarik.

Pekerja memotong batu di pertambangan di Giza

Pyramida Khufu mulai  dibangun pada 2480 SM. Dibutuhkan 6 juta ton batu untuk
membangun pyramida ini, terdiri atas 2,5 juta buah blok batu yang masing-masing beratnya
sekitar  2,5  ton.  Pada  setiap  periode,  25.000  orang  bekerja  secara  bersamaan.  Semua
dikoordinasi  dengan  sangat  rapi.  Setiap  orang  punya  tempat  bekerjanya  masing-masing,
tahu tujuan pekerjaannya. Setiap blok batu ditulisi nomor identitas, sehingga jelas di posisi
mana  batu  tersebut  akan  ditempatkan  dalam pyramida.  Pekerja  dibagi  dalam beberapa
kelompok, ada kelompok pemotong batu, penulis identitas batu, dan penarik batu. Mereka
bekerja selama 9 hari berturut-turut, dan istirahat pada hari ke 10.

Tidak lama bekerja sebagai pembawa air, Nakht dan Deba dipindahkan bekerja di lokasi
pembangunan pyramida. Pekerja di lokasi pyramida memiliki ‘gengsi’ lebih tinggi dari pada
pekerja di pertambangan batu, karena hanya pekerja terpilih yang boleh masuk ke lokasi
pembangunan  pyramida.  Yunu,  pimpinan  pekerja  di  pyramida  menilai  Nakht  dan  Deba
memiliki kecerdasan tinggi, sehingga dengan cepat diberi tugas-tugas yang lebih penting.

Pada pembangunan pyramida,  tukang  batu adalah tenaga kerja terpenting.  Mereka
menghaluskan blok-blok batu yang baru dikirim dari pertambangan, memastikan ukurannya
benar-benar  tepat.  Di  lokasi  pembangunan  pyramida,  Nakht  dan  Deba  ditugaskan
menempatkan blok-blok batu pada lokasi yang sudah ditentukan. Batu-batu itu ditarik ke
atas melalui jalan landai yang dibangun khusus di samping pyramida. Pekerjaan menarik batu
ini sangatlah berat. Sebuah blok batu seberat 2,5 ton ditarik oleh 20 - 30 orang. Untuk
menempatkannya pada posisi di pyramida, digunakan katrol yang ditempatkan pada sebuah
segitiga kayu besar. Pada suatu ketika, karena ada pekerja yang kurang hati-hati, segitiga
kayu ini roboh. Deba yang berada di bawahnya tertimpa balok kayu yang besar dan berat.
Ia meninggal, 5 tahun setelah bekerja di pyramida . . .

Kematian Deba membuat Nakht sangat berduka. Lima tahun bekerja di pyramida yang
pada hakekatnya adalah sebuah makam, ia tak pernah berpikir tentang kematian. Kematian
Deba mengingatkan Nakht  bahwa semua kerja keras  luar biasa itu  dilakukan demi satu
orang, yaitu Raja. Seluruh rakyat berhutang budi pada Raja, maka memberikan pengorbanan
bagi raja adalah suatu kehormatan.

17



Namun,  apa  sesungguhnya  yang  mendorong  mereka  secara  suka  rela  membangun
pyramida?

Raja Khufu’ meninjau pembangunan pyramida yang akan menjadi makamnya

Tulisan-tulisan  yang  terdapat  di  dalam  pyramida  bercerita  tentang  perjalanan
panjang  Raja,  yang  digambarkan  sebagai  elang,  dengan  bantuan  angin  topan,  hujan,  dan
guntur. Teks di dalam pyramida selalu menggambarkan akhir perjalanan raja, yaitu menjadi
di antara yang takkan musnah. Raja akan mencapai keabadian, begitu juga setiap orang yang
bekerja untuk mewujudkan jalan raja menuju ke keabadiannya.

Sepuluh tahun sesudah awal pembangunan pyramida besar, datang batu granit dari
penambangan  Aswan  yang  berjarak  500  mil  dari  Giza.  Jumlah  batu  granit  ini  9  buah,
masing-masing beratnya 50 ton. Batu-batu granit ini akan dipakai sebagai penutup puncak
pyramida. Karena beratnya, dibutuhkan 200 orang untuk menarik satu blok batu ke atas.
Pada sepertiga bagian atas puncak pyramida, batu tidak bisa lagi ditarik melalui jalan landai
di samping pyramida, sehingga dibuat jalan berbentuk spiral yang menempel di sekeliling
puncak  pyramida.  Nakht  yang  sudah  menjadi  pekerja  senior,  dipercaya  oleh  Hermiunu,
arsitek pembangunan pyramida yang juga adalah sepupu Raja, untuk memimpin penempatan
batu-batu terpenting  ini.  Nakht meminta semua batu ditandai  tengah-tengahnya dengan
sebuah garis dari oker warna merah. Kemudian dengan memakai unting-unting, ia mengamati
hingga  posisi  garis  oker  merah  itu  tepat  berimpit  dengan  sebuah tonggak yang  dipakai
untuk menandai titik pusat pyramida. Dengan demikian, semua blok batu berada pada posisi
yang  sangat  tepat,  tidak  boleh  salah  seinci  pun.  Kesalahan  meletakkan  posisi  batu
menyebabkan titik berat pyramida bergeser, dan pyramida akan runtuh.

Pemasangan batu penutup puncak pyramida

Tinggi Pyramida Khufu semula 146 meter, namun karena erosi selama ribuan tahun,
kini  tingginya tinggal  136 meter.  Hingga tahun 1889 ketika  Menara Eiffel  (324 meter)
dibangun di Paris, Pyramida adalah bangunan tertinggi di dunia.

Di dalam pyramida terdapat tiga buah ruangan. Ruangan pertama ada di bawah tanah.
Ruangan kedua berada di atasnya, dan ruangan ketiga terletak paling atas. Di ruangan paling
atas inilah jasad Raja Khufu akan ditempatkan, tepat dibawah batu-batu granit penutup
puncak pyramida yang diletakkan oleh Nakht dan kawan-kawannya.

Pada tahun 2463 SM Raja Khufu keluar dari istana untuk melihat makam yang akan
membuatnya abadi. Dengan ditandu oleh para pengawal raja, ia menyusuri jalan yang sama,
yang disusurinya 17 tahun lalu, pada saat awal pembangunan pyramida.

Dini hari pada musim semi tahun 2457 SM Raja Khufu wafat. Dalam sebuah peti mati
yang terbuat dari kayu cedar, jasadnya dibawa melalui sungai Nil ke kuil yang berada di
dekat pyramid. Di dalam peti itu tersimpan juga emas dan kekayaan istana yang berkaitan
dengan Tutankhamun. Dari  kuil  di tepi  sungai Nil,  peti  terlebih dahulu dibawa ke ruang
bawah tanah di dalam pyramid. Sesudah itu baru dibawa ke ruangan yang ada di atasnya,
dan selanjutnya ditempatkan di ruangan paling atas yang menjadi makam Raja Khufu. Pada
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dinding sebelah utara ruangan teratas ini, terdapat sebuah lobang yang menembus pyramid,
dimana dari lobang ini dapat dilihat titik hitam di langit yang dikelilingi bintang-bintang.
Titik hitam yang diyakini oleh Raja Khufu dan orang-orang Mesir sebagai surga abadi.

Raja Khufu dan orang-orang Mesir telah menemukan surga mereka, dan membangun
pyramid sebagai jalan menuju kesana . . .
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(sumber : VCD “Pyramid, Beyond Imagination”, BBC)
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Mesin Waktu
Mesin Waktu, Mungkinkah?

ungkinkah waktu berjalan mundur? ataukah waktu hanya berlalu sekali dalam
hidup kita? Sekali kita melaluinya, maka akan menjadi sejarah masa lampau
yang tak mungkin kita mengubahnya kembali.  Jika benar ada mesin waktu

yang  mampu  mengirimkan  kita  ke  masa  lampau,  tentunya kita  semua mempunyai  sebuah
keinginan untuk mengunjungi  beberapa  zaman yang mungkin sekarang hanya kita dengar
lewat buku-buku sejarah.

Tapi  benarkah  suatu  saat  manusia  berhasil  menciptakan  mesin  waktu?  yup,
pertanyaan ini tentu saja sulit untuk diperoleh jawaban yang memuaskan. Sebelum banyak
orang mengerti teori relativitas umum Einsten, perjalan waktu sering dikait-kaitkan dengan
hal2 ghaib, mistik, dan sihir. Sebagai contoh, dalam Epik Si Yeou Ki (atau yang lebih dikenal
dengan Kera Sakti kalau di Indonesia), Pat Kay (Si Siluman Babi) sewaktu berstatus dewa,
kembali kemasa lalu untuk memikat hati seorang Dewi. Tapi kasihan yah, usahanya selalu
gagal. Cerita tsb disusun menjadi sebuah buku sekitar tahun 1550 Masehi, jelas ini tidak
ditulis berdasarkan teori relativitas umum Einstein yang baru dipublikasikan tahun 1915.
Prinsip kembali ke masa lalu adalah dengan masuk ke lorong waktu yg lebih lambat dari
waktu yg lebih cepat. Perbedaan waktu tsb melempar segala sesuatu ke masa lalu.

Seperti diungkap dalam teori lubang cacing (atau istilah bekennya Worm Hole) yang
sangat populer akhir2 ini, tentu saja kita tidak dapat mundur lebih jauh sebelum tercipta
gerbang waktu antara kedua kecepatan waktu yang berbeda tsb. Salah satu bentuk dari
mesin waktu seperti ini adalah terowongan yg menghubungkan dua buah atau lebih black
hole.Pada tahun 1957, Jhon Wheeler menyebut terowongan ini dengan istilah lubang cacing
(Worm Hole).

M
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Ide menggunakan black hole dalam teori Wheeler tsb sebenarnya tidak cukup aman.
Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa orang yang mendekati black hole harus sangat
elastis  atau  akan tercabik-cabik  dan hancur oleh  tarikan  gravitasinya  yg  dasyat.  Batas
ketahanan tubuh fisik manusia normal adalah tujuh kali gravitasi bumi, diatas nilai ambang
tsb maka fungsi organ tubuh akan terpengaruh. Lalu, supaya perjalan waktu ini lebih aman,
digunakanlah ide untuk menggunakan zarah yang dapat mengurangi efek tarikan gravitasi,
sehingga orang yg hendak berjalan melintasi waktu berada pada daerah dengan gravitasi
yang aman. Penemuan paling mutahir menunjukkan bahwa black hole juga dapat muncul pada
level  zarah2 subatomik.  Tentu saja implementasinya untuk mesin  waktu jauh lebih  sulit
karena tubuh manusia harus dipecah2,  dikirim,  dan kemudian disusun kembali  di tempat
tujuan.

Berdasarkan penemuan tsb, Michael Crichton, penulis Jurasic Park, menulis sebuah
karya dalam bentuk novel fiksi ilmiah berjudul Timeline yg terbit pada tahun 1999. 

Jika, andaikata (andaikata lho ya), kita berhasil menciptakan mesin waktu, trus kita
kembali  ke  masa  lalu,  kemudian  kita  membunuh  (amit2)  orang  tua  kita  sebelum  kita
dilahirkan, apakah sejarah akan berubah? Jika sejarah berubah, tentu kita tidak pernah
akan lahir di Dunia ini dan tidak mungkin kembali kemasa lalu untuk membunuh orang tua
kita sendiri. Secara keseluruhan, pertanyaan tsb menjadi tidak benar dan menjadi sebuah
paradoks. Untuk menjawab permasalah tsb, para fisikawan memiliki dua pendapat Pertama,
Sejarahlah yg konsisten, apapun yang kita lakukan setelah kembali ke masa lalu, kita tidak
akan bisa mengubah sejarah. 

Kedua, Ada dunia lain yg bersifat paralel dengan dunia kita, yang mempunyai sejarah
alternatif. Apapun yg kita lakukan pada dunia yg kita kunjungi tsb tidak mengubah sejarah
pada dunia asal kita.

Para  fisikawan  barat  cenderung  setuju  dengan  sejarah  alternatif,  krn  mereka
percaya bahwa semua orang mempunyai kebebasan bertindak sehingga tidak terpengaruh
oleh nasib yg digariskan.

Salah satu Ekspresimen Mesin Waktu dengan Manusia yang dilakukan oleh DR Vadin A
Cernobrov dari Rusia. Ekpresimen ini kurang berhasil dikarenakan kekurangan energi untuk
mengoperasikannya

Sikap  pesimis  ditunjukkan  oleh  ilmuwan  yg  dianggap  paling  brilian  setelah  Albert
Einstein, yaitu Stephen Hawking. Dalam catatan kuliah publiknya beliau mengatakan, "Jika
di masa depan manusia dapat kembali ke masa lalu, kenapa kita tidak pernah menemukan
satu pun penjelajah waktu tsb?' Meskipun nantinya kita berhasil menciptakan mesin waktu,
kita  masih  mempunyai  satu  kendala  lagi,  yaitu  keterbatasan  energi  yg  digunakan  untuk
mengoprasikan  mesin  waktu itu  sendiri.  Sampai  saat  ini  permasalahan kebutuhan jumlah
energi yg sangat besar utk mesin waktu blm sepenuhnya terpecahkan.

seperti yang aku paparkan pada artikelku yang berjudul  "Benarkah Manusia Pernah
Hidup Bersama Dinosaurus".
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Benarkah  mereka-mereka  ini  manusia  modern  yang  berkunjung  kembali  ke  Zaman
Juradengan menggunakan mesin waktu?dan mungkinkan mesin waktu benar-benar berhasil
diciptakan dengan sempurna oleh manusia pada suatu saat nanti?

Mungkinkah waktu berjalan mundur? ataukah waktu hanya berlalu sekali dalam hidup
kita? Sekali kita melaluinya,maka akan menjadi sejarah masa lampau yang tak mungkin kita
mengubahnya kembali. Jika benar ada mesin waktu yang mampu mengirimkan kita ke masa
lampau,  tentunya  kita  semua  mempunyai  sebuah  keinginan  untuk  mengunjungi  beberapa
zaman yang mungkin sekarang hanya kita dengar lewat buku-buku sejarah.

Tapi  benarkah  suatu  saat  manusia  berhasil  menciptakan  mesin  waktu?  yup,
pertanyaan ini tentu saja sulit untuk diperoleh jawaban yang memuaskan. Sebelum banyak
orang mengerti teori relativitas umum Einsten,perjalan waktu sering dikait-kaitkan dengan
hal2 ghaib , mistik , dan sihir.

Sebagai  contoh,dalam Epik  Si Yeou Ki  (atau yang lebih  dikenal  dengan Kera  Sakti
kalau di Indonesia) , Pat Kay (Si Siluman Babi) sewaktu berstatus dewa, kembali kemasa
lalu untuk memikat hati seorang Dewi.Tapi kasihan yah, usahanya selalu gagal.

Cerita tsb disusun menjadi sebuah buku sekitar tahun 1550 Masehi , jelas ini tidak
ditulis berdasarkan teori relativitas umum Einstein yang baru dipublikasikan tahun 1915.
Prinsip kembali ke masa lalu adalah dengan masuk ke lorong waktu yg lebih lambat dari
waktu yg lebih cepat. Perbedaan waktu tsb melempar segala sesuatu ke masa lalu.

Seperti diungkap dalam teori lubang cacing (atau istilah bekennya Worm Hole) yang
sangat populer akhir2 ini, tentu saja kita tidak dapat mundur lebih jauh sebelum tercipta
gerbang waktu antara kedua kecepatan waktu yang berbeda tsb. Salah satu bentuk dari
mesin waktu seperti ini adalah terowongan yg menghubungkan dua buah atau lebih black
hole. Pada tahun 1957, Jhon Wheeler menyebut terowongan ini dengan istilah lubang cacing
(Worm  Hole).  Ide  menggunakan  black  hole  dalam  teori  Wheeler  tsb  sebenarnya  tidak
cukup  aman.Hal  ini  didasarkan  pada kenyataan  bahwa  orang  yang  mendekati  black  hole
harus  sangat  elastis  atau  akan  tercabik-cabik  dan  hancur  oleh  tarikan  gravitasinya  yg
dasyat.

Batas ketahanan tubuh fisik manusia normal adalah tujuh kali gravitasi bumi, diatas
nilai ambang tsb maka fungsi organ tubuh akan terpengaruh. Lalu, supaya perjalan waktu ini
lebih aman, digunakanlah ide untuk menggunakan zarah yang dapat mengurangi efek tarikan
gravitasi, sehingga orang yg hendak berjalan melintasi waktu berada pada daerah dengan
gravitasi  yang aman. Penemuan paling mutahir menunjukkan bahwa black hole juga dapat
muncul pada level zarah2 subatomik.Tentu saja implementasinya untuk mesin waktu jauh
lebih sulit karena tubuh manusia harus dipecah2 , dikirim , dan kemudian disusun kembali di
tempat tujuan.

Berdasarkan penemuan tsb , Michael Crichton , penulis Jurasic Park , menulis sebuah
karya dalam bentuk novel fiksi ilmiah berjudul Timeline yg terbit pada tahun 1999. Jika ,
andaikata (andaikata lho ya) , kita berhasil menciptakan mesin waktu , trus kita kembali ke
masa lalu ,kemudian kita membunuh (amit2) orang tua kita sebelum kita dilahirkan , apakah
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sejarah akan berubah? Jika sejarah berubah , tentu kita tidak pernah akan lahir di Dunia
fana ini  dan tidak mungkin  kembali  kemasa lalu untuk membunuh orang tua kita sendiri.
Secara keseluruhan , pertanyaan tsb menjadi tidak benar dan menjadi sebuah paradoks.
Untuk menjawab permasalah tsb,para fisikawan memiliki dua pendapat, Pertama,Sejarahlah
yg konsisten , apapun yang kita lakukan setelah kembali ke masa lalu , kita tidak akan bisa
mengubah sejarah.

Kedua, Ada dunia lain yg bersifat paralel dengan dunia kita , yang mempunyai sejarah
alternatif.Apapun yg kita lakukan pada dunia yg kita kunjungi tsb tidak mengubah sejarah
pada dunia asal kita. Para fisikawan barat cenderung setuju dengan sejarah alternatif , krn
mereka  percaya  bahwa  semua  orang  mempunyai  kebebasan  bertindak  sehingga  tidak
terpengaruh oleh nasib yg digariskan. 

Salah satu Ekspresimen Mesin Waktu dengan Manusia yang dilakukan oleh DR Vadin A
Cernobrov dari Rusia.Ekpresimen ini kurang berhasil dikarenakan kekurangan energi untuk
mengoperasikannya  Sikap  pesimis  ditunjukkan  oleh  ilmuwan  yg  dianggap  paling  brilian
setelah  Albert Einstein ,  yaitu Stephen  Hawking.Dalam catatan kuliah publiknya  beliau
mengatakan, "Jika di masa depan manusia dapat kembali ke masa lalu , kenapa kita tidak
pernah  menemukan  satu  pun  penjelajah  waktu  tsb?'  Aku  rasa  Hawking  terlalu  cepat
mengambil  kesimpulan  atas  hal  ini  ,  Mungkin  beliau  belum  mengetahui  beberapa
perkembangan hasil penemuan dan penggalian arkeologi pada beberpa dasawarsa terakhir.
Beberapa fosil,seperti yang aku contohkan pada artikel "Benarkah Manusia Pernah Hidup
Bersama Dinosaurus", serta temuan membingungkan lainnya,mungkin itu bisa menjadi suatu
bahan  pemikiran  baru  bagi  beliau.  Namun,meskipun  nantinya  kita  berhasil  menciptakan
mesin  waktu  ,  kita  masih  mempunyai  satu  kendala  lagi  ,  yaitu  keterbatasan  energi  yg
digunakan  untuk  mengoprasikan  mesin  waktu  itu  sendiri  Sampai  saat  ini  permasalahan
kebutuhan jumlah energi yg sangat besar utk mesin waktu blm sepenuhnya terpecahkan.
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The Baghdad
Battery

agdad  Batery  merupakan  salah  satu  artifak  kuno  yang  paling  membingungkan
para ilmuan maupun arkeolog. Pada tahun 1930 silam, pada sebidang makam kuno
di luar Bagdad (Khujut  Rabula),  beberapa arkeolog  yang melakukan penggalian
disana menemukan sebuah artifak yang diduga merupakan satu set baterai kimia

yang usianya telah mencapai 2000 tahun lebih! Arifak aneh tersebut terdiri atas sebuah
silinder  tembaga,  batang  besi  serta  aspal  yang  disusun  sedemikian  rupa  dalam  sebuah
jambangan kecil (tinggi 14 cm, diameter 8 cm)yang terbuat dari tanah liat .Setelah para
ahli  merekaulang  memang  benar  didapati  bahwa  artifak  tsb  merupakan  sebuah  baterai
elektrik kuno! Para peneliti berhasil memperoleh 1.5 voltmeter dari artifak batu baterai
elektrik tsb,  yang bekerja nonstop selama 18 hari dengan cara memasukkan cairan asam
kedalam jambangannya.

B
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Usia   artifak  baterai  kuno  ini  diperkirakan  berkisar  2.000  -  5.000  tahun,  jauh
sebelum Alessandro Volta (Italia) membuat baterai  pertama kali  pada tahun 1800 serta
Michael Faraday (Inggris) menemukan induksi elektromagnetik dan hukum elektrolisis pada
1831 yang jarak penemuannya hingga kini  mencapai  sekitar  200 tahun lebih.  Temuan ini
tentunya dapat merubah pandangan manusia masa kini akan kemajuan teknologi yang telah
dicapai oleh peradaban manusia masa lalu. Nampaknya, aktifitas elektrik telah dikenal oleh
manusia pada masa-masa itu. Tidak hanya bagdad battery saja yang menarik perhatian para
ilmuan maupun  arkeolog  di  seluruh  dunia,namun  terdapat  beberapa artifak  serupa  yang
diduga juga sebagai peralatan elektrik masa silam, seperti Dendeera Lamps,Assyrian Seal,
maupun The coffin of Henettawy. sebenarnya Dendeera lamps ini merupakan sebuah relief
disebuah  temple  di  Mesir  yang  menggambarkan  seorang  Pharaoh  sedang  menggenggam
sebuah benda mirip dengan bola lampu lengkap dengan penggambaran kabel beserta catu
dayanya. Mungkin dendeera lamps maupun assyrian seal ini bisa aku jelaskan lebih rinci lagi
dilain kesempatan. 
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Manusia Biru

egenda  Manusia  Berkulit  Biru  yang  benar  tercatat  dalam  sejarah  Kentucky,
Amerika merupakan hal yang menarik perhatianku. Apalagi kalau dikaitkan dengan
berbagai kepercayaan mengenai “manusia biru” dari berbagai belahan dunia.

Peristiwa  ini  terjadi  6  generasi  silam,  saat  itu  seorang  yatim  piatu  asal  Perancis
bernama Martin Fugate mendapat tanah hibah di tahun 1820 dan pindah ke kawasan Timur
Kentucky,  yang  dikenal  dengan  nama  Troublesome  Creek.  Martin  menikahi  wanita  asal
Amerika, Elizabeth Smith, yang berambut merah dan berkulit sangat putih, seputih salju.
Keluarga Fugate memiliki 7 anak, dan 4 diantaranya berkulit biru. Keluarga ini bertambah
jumlahnya,  karena sesama anggota keluarga  Fugate  menikahi  satu sama lain.  Pernikahan
antar  sepupu  kerap  terjadi,  keluarga  Fugate  juga  menikah  dengan  keluarga-keluarga
tetangga mereka.

Komunitas ini hidup terpencil di daerah yang belum memiliki infrastruktur. Anak-anak
Martin yang berkulit biru akhirnya menikah dengan saudara dari Ibu mereka. Zachariah,
seorang anak berkulit biru, menikah dengan saudara kandung sang Ibu, dan menghasilkan
kombinasi gen yang 100 tahun kemudian menjadi penyebab kelahiran Benjy Stacy dengan
warna kulit  biru-keunguan!  Saat  dokter  keluarga  terheran-heran  melihat  kondisi  Benjy,
mereka  dijelaskan  mengenai  kisah  nenek  buyut  Benjy,  yaitu  Luna  Fugate.  Keluarga
mengatakan, Luna adalah perempuan yang “sangat biru”, “perempuan terbiru yang pernah
ada”. Ayah Luna adalah Levy Fugate, anak dari Zachariah. Levy menikah dengan gadis dari
keluarga Ritchie dan membeli 200 are tanah di Ball Creek. Pasangan ini memiliki 8 anak,

L
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termasuk Luna. Seorang pemuda bernama John Stacy bertemu Luna saat ibadah mingguan
di sebuah gereja Baptis setempat. Stacy kemudian menikahi Luna dan mereka pindah ke
Ball Creek. Stacy masih mengingat sosok ayah mertuanya, Levy Fugate yang memiliki warna
kulit biru. Semua laki-laki dari keluarga Luna berkulit biru. Dan mereka dijuluki “The Blue
Fugates”. Carrie Lee Kilburn, seorang perawat di rumahsakit Homeplace Center mengenang
Luna  dan  keluarganya  sebagai  orang-orang  berkulit  biru.  “Luna  berkulit  biru.  Warna
bibirnya biru tua, bagaikan luka memar. Perempuan terbiru yang pernah kulihat”.

Luna Stacy memiliki kondisi kesehatan yang prima, melahirkan 13 anak dan meninggal
di usia lanjut, 84 tahun. Luna dikenal sebagai sosok yang enerjik dan jarang sekali pergi ke
klinik  untuk  berobat.  Benjy  Stacy  lahir  di  sebuah  rumah  sakit  modern  dekat  Hazard,
Kentucky, tak jauh dari Troublesome Creek. Benjy mewarisi warna rambut merah milik sang
ibu.  Tapi,  warna kulit  kakek buyutnya juga menurun padanya!  Kulit  Benjy biru  tua.  Para
dokter terkejut, namun orangtua Benjy tidak. Para dokter mengirim Benjy untuk dites di
Fakultas  Kedokteran  Universitas  Kentucky.  Setelah  2  hari  diperiksa,  tidak  ditemukan
penyebab  untuk  warna  kulitnya  yang  biru.  Setelah  sejarah  kulit  biru  di  keluarga  Benjy
diketahui,  para dokter menyimpulkan bahwa kondisi  ini  menurun.  Namun,  gen biru  dalam
tubuh Benjy tidak sekuat kakek buyutnya. Dalam beberapa minggu, warna biru pada kulit
Benjy mulai memudar dan menjadi normal. Namun, dalam keadaan marah atau kedinginan,
warna  kuku  dan  bibir  Benjy  menjadi  ungu.  Pada  tahun  1960,  Madison  Cawein,  seorang
dokter spesialis darah yang meneliti manusia berkulit biru di Alaska menyimpulkan bahwa
manusia  biru  di  Kentucky  dan Alaska  sama-sama  memiliki  kelebihan  molekul  biru  dalam
darah  mereka,  yang  menekan  jumlah  hemoglobin  yang  biasanya  membuat  kulit  menjadi
berwarna  kemerahan. Cawein menggunakan enzim methylene biru untuk menetralisir warna
biru  yang  ada  di  kulit  manusia  biru.  Usahanya  berhasil.  Enzim  ini  membantu  tubuh
menormalkan kembali kadar methemoglobin.

Terlepas  dari  penjelasan  medis  mengenai  manusia  biru  di  Kentucky,  mungkinkah
mereka merupakan keturunan dari peradaban kuno manusia berkulit biru (dipercaya sudah
punah ribuan tahun lalu) yang masih memiliki sisa gen tersebut dalam darah mereka? Lalu,
gimana dengan keberadaan Manusia Biru di tempat-tempat lain atau keberadaan warna kulit
biru dalam kepercayaan lain? 

Di India : Dewa Khrisna 

Nama “Khrisna” berarti “gelap atau hitam”. Dalam kitab Veda, Khrisna digambarkan
sebagai  “Pemuda  tampan  yang  memiliki  kulit  bersinar,  berwarna  seperti  langit  yang
mendung (biru tua)”. Dalam Chandayoga Upanishad, Khrisna, putra dari Devaki digambarkan
sebagai  pribadi  yang  bijak  dan sangat  terpelajar.  Sedangkan Dewa Vishnu  digambarkan
berkulit  biru  dan  memiliki  2  pasang  tangan.  Mitologi  Hindu  juga  meyakini  keberadaan
manusia berkulit biru yang sulit diterima oleh pikiran modern kita. 

Di Mesir : Amon, Isis 

Dewa Mesir,  Amon sering dilukiskan memiliki  warna kulit biru.  Begitu  juga dengan
Dewi  Isis.  Sedangkan Dewa  Osiris  digambarkan  berkulit  hijau  dan  dijuluki  “Hijau  Yang
Agung”. 
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Dalam filosofi  Mesir,  biru merupakan  warna  kehidupan.  Langit  dan lautan  memiliki
warna biru yang merupakan lambang dari kelangsungan kehidupan. 

Bangsa Urantia 

Tulisan-tulisan bangsa kuno Urantia bahkan meyakini adanya ras dari berbagai warna :
merah, orange, hijau, biru dll. 

Benua Lemuria (Mu)

Dalam  catatan  kuno,  dikatakan  bahwa  Bangsa  Atlantis  mendapatkan  berbagai
pengetahuan dari masyarakat Benua Lemuria (Mu) yang tenggelam. Pengamat antropologi
Mark  S  Miller,  yang  mempelajari  peradaban  kuno  selama  30  tahun  menemukan  tulisan
tentang peradaban pertama manusia yang diawali dengan “manusia biru”. Diantara empat
ras yang selama ini dikenal manusia (kulit hitam, putih, kuning dan merah) juga terdapat ras
kelima yaitu  kulit biru,  yang hidup di antara benua Asia  dan Eropa.  Menurut  peta kuno,
lokasi ini adalah Lemuria(Mu). Ras berkulit biru ini disebut sebagai “Blue Moovians”. Mereka
digambarkan sebagai  orang-orang yang berpostur  tinggi,  langsing  dan memiliki  kekuatan
pikiran yang hebat. Bangsa ini diyakini berasal dari planet lain dan mampu berteleportasi ke
planet tersebut kapanpun mereka inginkan.

Di Norwegia

Sebuah  pulau  kecil  bernama  Formork  Oy  yang  penghuninya  kebanyakan  nelayan,
memiliki  catatan  legenda  mengenai  manusia  biru.  Para nelayan  berpapasan  dengan  kapal
aneh berwarna gelap, yang ditumpangi orang-orang bertubuh tinggi,  dengan pakaian yang
bersinar, dan warna kulit kebiruan. Oleh para nelayan, orang-orang biru ini dijuluki sebagai
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Delvar Nar. Ahli kelautan Jacques Costeau mengaku pernah bertemu dengan orang-orang
biru ini, dalam salah satu rangkaian ekspedisinya.

Di Jepang

Dikenal legenda bangsa “Ainu” yang konon memiliki kulit berwarna biru. 

Di Suku Indian 

Dalam Legenda Indian Cherokee, sebelum mereka mendiami wilayah mereka, daerah
tersebut pernah dihuni manusia berkulit biru. Bangsa Cherokee menjuluki mereka sebagai
“manusia bulan”.

Sebuah  ekspedisi  di  Arkansas  beranggotakan  satu  tim  yang  menggali  sebuah  gua
hingga kedalaman 1 mil. Ekspedisi langsung dihentikan setelah anggota tim melihat sebuah
kota di dalam gua yang dihuni  manusia  berkulit  biru.  Dengan takut  mereka memutuskan
pergi dari tempat tersebut.
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BANJIR BESAR
JAMAN NABI NUH
mencari kebenaran banjir besar jaman nabi nuh

isah seorang manusia, kapal, dan air bah pertama muncul di timur tengah. Area
yang  sama melahirkan  agama Yahudi,  Kristiani,  dan Islam.  Diceritakan  dlm Al-
Quran  maupun  Bible,  catatan  peristiwa  bencana  yg  terjadi  di  awal  sejarah
manusia, tak lama setelah penciptaan.

Banyak  yang  tahu  kisah  ini  dari  kecil,  kisah  tentang  murka  Allah  yg  memutuskan
membuat air bah besar yang akan menyapu semuanya. Kecuali satu keluarga yg dilihat Allah
melakukan hal-hal yg baik, yaitu keluarga Nuh/Noah. Tapi seserius apa kita bisa menerima
kisah Nuh dan bahteranya? Apakah benar-benar terjadi seperti kata kitab suci? Banyak
orang ragu bahwa memang ada air bah dan sebuah bahtera.  Tapi  aku percaya kisah itu.
Orang  yang  meragukannya,  umumnya  melihat  dari  tidak  adanya  bukti/petunjuk  geologi
mengenai  pernah  terjadinya  musibah  air  bah  yang  bersifat  global  di  masa  silam.  Jika
demikian, bisakah kisah Nuh, bahtera dan air bah diterima secara harafiah?

Pertama kita mulai dengan usia orang-orang yg terlibat.  Nabi Nuh misalnya, beliau
berusia 500 tahun saat mendapat peringatan itu. Dan itu mendapat masalah bagi banyak
pembaca modern. Usia orang-orang saat meninggal yang disebutkan dalam catatan Qur'an
dan  Bible  adlh  masalah  yang  tak  biasa,  karena  bukan  itu  yang  terjadi  sekarang.  Tapi
bukannya  tak  bisa  dipecahkan.  Mungkin  saat  diciptakan  manusia  dimaksudkan  utk  hidup
lama.  Tapi  perubahan  lingkungan  terjadi  dan mendadak orang  mulai  hidup  lebih  singkat.
Tafsiran harafiah waktu dalam kitab suci memiliki sejumlah akibat menarik. Diantaranya
yaitu  memberi  dasar untuk menghitung  waktu penciptaan dan waktu untuk air bah Nuh.
Pembuat  perhitungan  itu  yaitu  seorang  Uskup  Irlandia  abad  ke-17,  James  Ussher.  Ia
memperkirakan dunia diciptakan sekitar thn 4000 SM. Memakai tgl penciptaan, Ussher lalu
menghitung tahun air bah itu. Kejadiannya tahun 2348 SM. Menurut perhitungan kasarnya,
sekitar  100  thn  sebelum  itu,  Nuh  menerima  perintah  Tuhan  tentang  cara  ia  dan
keluarganya selamat dari air bah tersebut. Allah menyuruh Nuh membangun kapal yg sangat
besar,  sebuah  bahtera.  Dan  perintah-Nya  cukup  terperinci.  "Bahtera  itu  300  hasta
panjangnya, 50 hasta lebarnya,  30 hasta tingginya." Hasta adl sepanjang lengan manusia
dari siku ke ujung jari, 45 cm. Jika dimensi bahtera itu benar, berarti ini adl kapal kayu
terbesar dlm sejarah dunia, keajaiban asli buatan manusia. Beberapa orang yakin kapal itu
masih ada disuatu tempat, menunggu utk ditemukan.

Sekitar  100  thn  terakhir,  pemburu  bahtera  pergi  ke  Timur  Tengah  dan  mendaki
beragam  gunung,  mencari  puncak  tempat  bahtera  itu  terletak.  Kitab  suci  tidak
menunjukkan dimana bahtera itu  terdampar,  kita hanya berspekulasi  bahwa bahtera itu
mendarat  di  atas  pegunungan  Ararat.  Ararat  adl  suatu  wilayah  kerajaan kuno  bernama
Uratu. Gunung Ararat merupakan suatu puncak tertinggi yg terletak di Turki timur. Karena

K
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pada artikel ini aku menekankan untuk membahas bagamana proses terjadinya musibah air
bah Nabi Nuh, maka untuk pembahasan mengenai pemburuan bahtera Nuh.

Jadi bagaimana dengan badai  dan air bah yang disebutkan dlm kitab suci? Adakah
petunjuk  yang  bisa  menegaskan  catatan  didalam  dua  kitab  suci  tsb?  Beberapa  orang
menganggap ada petunjuk mengenai air bah mendunia/global. Dari semua bencana alam yang
menimpa orang jaman prasejarah, bencana air bah tampaknya paling meninggalkan kesan
terbesar.  Semua budaya di seluruh dunia memiliki mitos banjir  besar.  Mungkin ini  satu-
satunya mitos  dunia sebenarnya yg kita miliki,  dan mitos itu  tersebar merata di Timur
Tengah. Ada satu cerita sangat serupa dengan catatan tentang Nuh. Epik Gilgamesh adalah
cerita dari Mesopotamia, berasal dari sekitar tahun 2700 SM, millenium ketiga. Ditempat
yang  kini  disebut  sebagai  Irak  Modern,  dulu  dikisahkan  ada  sesorang,  satu  bahtera,
beberapa burung,  dan banyak binatang.  Ada keluarga kandung dan seluruh umat manusia
dibasmi, kecuali satu orang ini, kapalnya dan semua di dalamnya. 

Perbedaan utama antara kedua cerita ini adalah jika didalam kitab suci menekankan
dimensi  moral.  Yaitu  manusia  dihukum  atas  dosa  mereka.  Mungkinkah  kedua  Cerita  ini
muncul dari peristiwa yang sama? Ada cukup persamaan antara cerita di Alkitab tentang
bahtera  Nuh  dan  cerita  mengenai  Epik  kepahlawanan  Gilgamesh.  Tak  diragukan  lagi
keduanya  berkaitan  dan  pusat  kedua  cerita  itu  ialah  air  bah.  Didalam kitab  suci,  Nuh,
keluarganya  dan  para  hewan  mengunci  diri  di  dalam  bahtera  dan  menanti  badai  yang
dijanjikan itu datang. Mereka tak menunggu lama, setelah tujuh hari,  datanglah air bah
meliputi  bumi.  Hujan  lebat  meliputi  bumi  40  hari  dan  40  malam  lamanya.  Al-kitab
menceritakan  airnya  naik  setinggi  15 hasta,  sekitar  6,6  meter.  Air  itu  terus  meninggi
hingga  menutupi  seluruh  daratan,  bahkan  gunung-gunung  tertinggi.  Selama  150  hari,
bahtera itu mengarungi air.

Selama  bertahun-tahun  banyak  teori  dikemukakan  oleh  para  penganut  penciptaan
untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya air bah Nuh itu terjadi.  Menurut suatu teori,
pada awal-awal penciptaan, saat Allah menciptakan langit dan memisahkan laut dari daratan,
sebagian  air  terperangkap  di  bawah  lapisan  bumi.  Dibawah  tekanan,  air  itu  ahirnya
menyembur keluar.

Semburan panas meletus bersamaan diseluruh bumi dan menimbulkan air bah. Namun
teori ini tidak dianggap serius oleh para geolog. Sebab, jika semua sumber air panas bawah
tanah menyembur keluar, tidak akan pernah masuk akal untuk menghasilkan air sebanyak
itu. Teori populer lainnya diajukan tahun 1960-an oleh Henry Morris dan Jhon Whitchomb.
Mereka yakin sebelum air bah datang, ada tudung uap diatas atmosfer. Air bah dibawa saat
tudung uap air ini entah bagaimana runtuh melalui mekanisme yang tak diketahui. Menurut
para penganut penciptaan, tudung uap air ini memberi sumber paling tidak separuhnya dari
keseluruhan air yang dibutuhkan untuk menghasilkan air bah tersebut. 

Tapi,  ada  sejumlah  masalah  dengan  teori  tersebut,  terutama  tekanan  besar  dari
atmosfer yang sangat lembab.
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Teori lainnya tentang dari mana air bah itu berasal, dikembangkan oleh Bruce Masse.
Seorang  ahli  purbakala  yang  bekerja  di  Laboratorium  Los  Almost  di  New  Mexico.
Menurutnya air bah itu disebabkan oleh sesuatu dari luar angkasa.  Ia mengatakan telah
menemukan petunjuknya dalam mitos di seluruh dunia, termasuk didaerah asalnya sendiri.
Orang Amerika asli pada umumnya memiliki legenda mengenai banjir besar, tiap kelompok
suku  memiliki  legenda  banjir  terpisahnya  sendiri.  Kelompok-kelompok  itu  menurunkan
sejarahnya secara lisan, namun unsur-unsur juga bertahan dalam seni mereka. Pictograph
atau seni batu misalnya, banyak yang menceritakan suatu kisah mengenai kehidupan mereka
dimasa  silam.  Ini  bukan  hanya  merupakan  gambar  yang  sama sekali  tak  berarti,  namun
justru sebaliknya.

Masse khususnya tertarik pada suatu  lambang  yang umumnya ditemukan  diseluruh
wilayah Amerika Utara dan Selatan. Banyak kebudayaan Indian yang terkait dengan legenda
air bah,  biasanya dikaitkan dengan ular air,  ular dengan  hiasan bulu  dikepalanya.  Masse
melihat tema umum pada citranya, makhluk panjang yang sering digambarkan bertanduk di
kepala  dan  dikaitkan  dengan  sebuah  banjir  besar.  Menurutnya,  sangat  mungkin  ular
bertanduk ini merupakan gambaran dari sesuatu obyek yang dilihat oleh pengukir batu di
langit. Hal tak biasa yang banyak dikaitkan oleh manusia prasejarah dengan suatu bencana
dasyat, apa lagi kalau bukan...komet.

Ancient Comet

Bila melihat komet, pasti kita juga bisa melihat ekor panjang-nya itu,  mirip hiasan
kepala  pada  ujung  belakangnya  atau  bahkan  mirip  tanduk.  Setidaknya  itulah  imajinasi
masyarakat prasejarah. Berdasarkan mitologi, jelas ada suatu cerita mengenai suatu komet
yang  masuk  ke atmosfer  bumi  yang ahirnya terhempas ke laut.  Ada identifikasi  bahwa
kemunkinan situs tabrakan itu berada di 1448 km tenggara Madagaskar. Sekenario ini tidak
mengada-ada.
Sebuah Komet selebar 3,2 Km memasuki tata surya dan mengarah langsung ke bumi. Komet
itu menembus atmosfer dengan kecepatan 160 ribu km perjam dan menghantam samudera,
pada saat itulah segalanya kacau balau. Hantaman ini menembakkan sejumlah air ke atas,
mungkin  9-10  kali  massa  komet  itu  sendiri  dan  air  terus  naik  hingga  keluar  atmosfer.
Tabrakan  seperti  itu  akan  memiliki  energi  TNT  sebesar  10  juta  megaton  atau  setara
dengan  500  juta  kali  energi  yang  terlepas  dalam bom yang  jatuh  di  Nagasaki!  Hal  itu
tentunya  akan  melontarkan  uap  air  berlebih  ke  atmosfer  dan  menimbulkan  hujan  yang
sangat hebat selama 6-7 hari lamanya. Tsunami raksasa di Samudera Hindia melanda pantai
hingga 2400 km jauhnya dengan gelombang setinggi lebih dari 183 meter. Saat itu juga,
badai siklon  terjadi  diseluruh  bumi.  Air  yang  jatuh dari  langit  bergabung  dengan  badai
lautan dan membentuk bencana angin topan. Menjadikan suatu banjir raksasa yang menutupi
bumi.

Dengan mempelajari  peta astronomi dan memeriksa silang waktu saat komet lewat
dekat  bumi,  Masse  bisa  membuat  perkiraan  terbaik  tentang  kapan  tepatnya  komet  itu
menabrak. Menurut datanya, tanggal 10 Mei 2807 SM memang ada komet yang menabrak
bumi. Ia tak ragu bahwa ini terkait mitos seputar air bah di seluruh dunia, termasuk air
bah Nuh.
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Teori Masse cukup radikal, dan ia tahu bahwa para ahli astronomi meragukannya, tapi
para geolog utama tak bisa menepisnya. Ini mungkin teori yang paling masuk akal, fakta
bahwa mungkin disebabkan oleh bertemunya komet dan bumi.  Kita tahu bahwa umumnya
kawah besar terbentuk karena tabrakan meteor dan komet pada bumi. Bumi telah ditabrak
sampai rusak sejak awal pembentukannya, dibombardir asteroid dan meteorid. Salah satu
tabrakan  mungkin  adalah  penyebab  kepunahan  Dinosaurus  65  juta  tahun  silam,  dan
tabrakan masih terjadi hingga sekarang. Peristiwa bencana mungkin akan berdampak abadi
pada budaya, semacam tradisi lisan seperti yang kita dengar 5000 tahun sesudahnya dalam
bentuk cerita. Peristiwa dasyat semacam itu akan menciptakan sebuah mitos dan kita harus
menjelaskannya.  Mereka  harus memberitahu generasi  berikutnya bahwa hal buruk telah
menimpa  mereka  dimasa  silam,  agar  keturunan  mereka  tahu.  Tapi,  apa  tepatnya  yang
mereka gambarkan?

Yup, jawabnya adalah mengenai bencana air bah dasyat yang menutupi seluruh bumi, dan Al-
Qur'an maupun Bible mengisahkan peristiwa itu terjadi dalam cerita Nabi Nuh. Tapi pada
umunya,  geolog  tak  bisa  mendapat  petunjuk  untuk  mendukung  teori  itu.  Geologi  umum
menegaskan bahwa bumi hampir seluruhnya tertutup air sekitar 500 juta tahun lalu, saat
iklim jauh lebih hangat dari sekarang. Saat itu banyak fosil hewan laut yang kita temukan di
puncak gunung saat ini setidaknya itu yang diyakini kebanyakan Geolog. Namun sebenarnya,
ada  suatu  tempat  yang  bisa  membuktikan  bahwa  bumi  memang  benar-benar  pernah
diselimuti  air  bah  mendunia,  tempat  itu  adalah  Grand  Canyon.  Bukti-buktinya  ada pada
karangnya. Grand Canyon menyingkap lapisan sedimen lebih banyak dari tempat manapun di
dunia  ini.  Tampak  banyak petunjuk  yang menunjuk  fakta bahwa ngarai  di  Grand Canyon
terbentuk melalui bencana. di tempat tersebut, Fosil laut terkubur dalam lapisan dan bukan
dalam cara yang homogen, fosil-fosil ini tersebar, terserak dan rusak. Ada suatu hal yang
disepakati penganut penciptaan dan evolusi, bahwa ngarai di Grand Canyon dipahat oleh air.
Fakta bahwa karang Grand Canyon umunya dibentuk oleh air,  jika dilihat dengan pikiran
terbuka, menunjuk pada banjir mendunia.

Dalam cerita, Nuh hanya dapat melihat air begitu badai mereda. Nabi Nuh mengirim
burung merpati untuk memantau bumi, hingga 3 kali. DI kali ketiga, burung merpati itu tak
kembali, jadi Nuh tahu kini bumi sudah aman untuk dihuni. Itu berarti Nabi Nuh keluar dari
bahtera tiba di negeri yang belum pernah dilihatnya, jauh di sebuah pegunungan di suatu
tempat. Tapi masalahnya, itu gunung yang mana? Menurut Arkeolog, Bob Cornuke, umumnya
para pemburu Bahtera mencari di tempat yang salah. Ia tak percaya bahtera itu berada di
Puncak  Ararat,  sebab  ia  pernah  mengintarinya  2  kali  dengan  menaiki  helikopter  dan
pesawat biasa. Dan ia tidak pernah melihat obyek apapun disana yang mirip dengan sebuah
Bahtera. Lalu, dimana tempat yang benar?

Menurutnya, bahtera itu terletak di pegunungan Utara Iran. Cornuke telah melakukan
4  ekspedisi  ke  Iran,  sekaligus  menerima  pelecehan  yang  biasa  didapati  oleh  pemburu
bahtera.  Sebab  orang  akan  sering  ditertawakan  bila  mencari  bahtera  Nuh.  Menurut
Cornuke,  ia  memiliki  petunjuk  yang  belum  bisa  diikuti  siapapun,  yaitu  laporan  insinyur
Amerika yang melihat hal aneh di sebuah gunung di Iran tahun 1943 lalu. Pada ketinggian
3750 m tampak sebuah  benda  gelap yang  luar  biasa berbentuk  sebuah  bahtera  disana,
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mencuat keluar dari sisi gunung. Bukan berbentuk kotak besar seperti imajinasi kita akan
bahtera Nuh, tapi lebih mirip bangunan yang sudah terbakar dan ada sisa-sisa hangusnya.
Bahan dasarnya seperti kayu, tapi sangat berat hingga hanya sedikit contoh bisa dibawa
untuk diuji.  Lalu,  apakah obyek luar biasa yang terletak di Pegunungan tersebut  benar-
benar  sebuah  bahtera?  adakah  sangkut  pautnya  dengan  Kisah  Nabi  Nuh?  dan  apakah
mungkin itu benar-benar merupakan bahtera Nabi Nuh yang selama ini banyak diburu itu?

Jika Dimensi Bahtera Nabi Nuh benar, maka ini adalah kapal kayu buatan manusia
terbesar dalam sejarah

Dari teori tudung uap air yang entah bagaimana runtuh , lalu teori air dalam tanah
yang entah bagaimana menyembur keluar, sampai teori mengenai tabrakan komet disuatu
tempat di samudera. Semua teori ini menawarkan penjelasan atas bencana banjir. Lalu teori
manakah yang benar?

Bertahun-tahun, ahli purbakala mencari petunjuk mengenai bencana banjir besar di
Timur Tengah, sesuatu yang bisa menegaskan catatan kitab suci mengenai kejadian tentang
Nuh dan Bahteranya. Dan selama bertahun-tahun, hasilnya nihil. Lalu di tahun 1920-an, ahli
purbakala bernama Leonard Woolley menemukan lapisan tebal endapat lumpur saat menggali
kota kuno Ur yang berlokasi di Iraq. Ia kira disinilah petunjuk sebenarnya mengenai banjir
global itu muncul.  Namun hasilnya, tidak. Salah satu situs purbakala yang digali Woolley,
ternyata hanya terjadi akibat banjir setempat, bukan merupakan banjir global. Tapi cukup
drastis hingga ada puing sedalam 90 cm yang menyapu kota itu.

Lalu  ditahun  1996,  2  Geolog  tengah  bekerja  di  lepas  pantai  Turki,  disaolah  satu
perairan yang dianggap paling misterius di dunia.  Suatu wilayah laut asin besar, selebar
1200 km dari timur ke barat....Black Sea/Laut Hitam. Bill Ryan dan Walter Pitman tengah
memetakan  topografi  bawah  airnya,  dan  mereka  melihat  sesuatu  yang  menarik.  Suatu
pantai,  jauh dibawah permukaan. Ini  menunjukkan bahwa ketinggian air dimasa lalu jauh
lebih rendah.

Mereka menemukan sejumlah pantai, karena saat air menyusut akibat penguapan di
kondisi jaman es yang sangat gersang meninggalkan garis pantai tua yang mirip noda-noda
bak mandi dikedalaman 90-110 meter. Dan garis pantai terdalam yang berhasil ditemukan
adalah sedalam 156 meter. Contoh isi dari dasar lautnya menunjukkan pada suatu waktu,
bahwa dulunya Laut Hitam merupakan danau air tawar dan contoh inti juga menunjukkan
perubahan  mendadak  dari  remis  air  tawar  menjadi  remis  laut.  Pengujian  menghasilkan
bahwa semua molusca laut tampaknya muncul di semua kedalaman laut hitam pada saat yang
bersamaan, 7600 tahun yang lalu. Jadi, sesuatu yang luar biasa pernah terjadi disini.

Yup, sesuatu yang luar biasa itu adalah banjir dengan skala besar, dan sangat mungkin
terjadi  akibat....Global  Warming/Pemanasan  Global.  Di  ahir  zaman  Es,  jutaan  ton  air
terkurung di es kutub. Tapi sungai es mundur dan es kutub meleleh, permukaan laut naik,
termasuk laut mediterania. Air yang naik mencari tempat tujuan dan menemukan sisi lain
dari tanah genting tipis  disuatu  lahan dimana danau air tawar besar menanti di daratan
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rendah. Hal ini berarti satu hal, hukum gravitasi akan mengambil alih. Air dari Mediterania
mulai  membuat  saluran  melalui  Bosporus,  mencari  temapt  yang lebih  rendah.  Begitu  air
saluran dibuat, air tertahan di Mediterania menerobos masuk, meyapu semua di jalurnya.
Saluran  yang  terjadi  perlahan-lahan kian  dalam dan makin  cepat  alirannya,  diperkirakan
butuh 30-90 hari untuk membuat jurang air penuh. Pertanyaannya, apa ada yang melihat
peristiwa penghancur bumi itu?

Menurut ahli purbakala Fred Hiebert, jawabannya ada. 10 ribu tahun yang lalu, saat
Bosporus belum ada dan Laut Hitam masih merupakan danau air tawar, permukaannya jauh
lebih rendah dibanding sekarang. Itu berarti area luas sekelilingnya ada;ah daratan kering.
Area yang sangat bagus untuk dihuni pemburu atau petani purba. Masyarakat Neolitikum
pasti mengalami sesuatu yang nyaris tak dapat mereka pahami. Sebuah laut berpindah ke
laut lain melalui celah selebar beberapa mil, ini peristiwa yang sunggu menakutkan. Mereka
pasti  mendengar suara gemuruh  itu dan tanah sangat mungkin bergetar  hebat.  Mungkin
mereka merasakannya sejauh 100-200 Km, sejumlah energi yang sangat besar dan sangat
luar biasa.

Air menggelora melalui Bosporus dengan kecepatan 96 km/jam dan melepas volume
air 200 kali lipat dari air terjun Niagara. Siapapun yang tinggal dalam beberapa mil dari
Bosporus  pasti  tersapu,  sedangkan  mereka  yang  tinggal  lebih  jauh  alan  melihat  dunia
mereka diubah oleh aliran air yang seolah-olah tak ada ahir. Jika tinggal dilembah sungai,
orang pasti  masuk jauh ke darat dari beberapa ratus meter sampai satu kilometer tiap
harinya. Terus berlanjut, tiap hari lebih jauh ke darat, didepan air bah ini.  Jika dugaan
Pitman  benar,  hampir  5000  tahun  berlalu  antara  masa  air  bah  itu  terjadi  dan  masa
kenangan lama itu ditulis. Jelas ada banjir buruk yang menutupi semuanya dan dimana saja.
Dan itu mungkin menjadi penyebab munculnya legenda air bah. Peristiwa bencana seperti
itu pasti terkesan meliputi seluruh dunia, karena mungkin orang membawa serta ceritanya
saat bermigrasi. Dan mungkin cerita-cerita itu menjadi legenda air bah mesopotamia, lalu
kisah Epik Gilgamesh dan Kisah Nabi Nuh. Pastilah banjir yang amat besar, bukan yang akan
menutupi  seluruh  bumi  tetapi  menutupi  sebagian  besar  daratan  yang  saat  itu  mereka
ketahui. Wallahualam bi shawab.

Akhir kata, semua teori-teori yang telah aku uraikan diatas, merupakan teori-teori
dari beberapa ilmuwan yang mencoba untuk menguak misteri bagaimana banjir Nabi Nuh itu
terjadi. Mungkin teori-teori diatas sama sekali tidak ada yang dapat mewakili dari kejadian
sebenarnya di masa silam. Sebab kita manusia, hanya mampu untuk mengajukan beberapa
teori  untuk  mewakili  penggambaran  dari  musibah-musibah  besar  itu  terjadi.  Walaupun
demikian, kita tidak perlu menjadi ragu. Sebab, firman Tuhan yang terlulis dalam kitab suci
adalah benar. Mari kita jadikan peristiwa-peristiwa mengerikan itu sebagai penggambaran
mengenai  murka Tuhan yang dasyat dan nyata, yang menimpa nenek moyang kita dimasa
silam. Murka Allah yang ditujukan bagi para manusia yang tidak mau patuh dan melalaikan
perintah-Nya. Sebagai tambahan untuk mempertebal pondasi ke-imanan kita. insya'allah. 

(dipta)
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Kutukan Sang
Firaun

isah Kutukan ini boleh dikatakan paling melegenda di seantero dunia, khususnya
bagi orang-orang yang tertarik dan menyangkut-pautkannya dengan sihir Bangsa
Mesir  Kuno.  Dari  waktu  ke  waktu,  Hollywood  memproduksi  film  Curse  of  the
Pharaohs ( Kutukan Sang Fir'aun) atau Mummy.

Semua film-film tersebut memiliki kepercayaan yang sama, yaitu tentang "kutukan"
raja  Thutankhemen/Thutankhamun  yang  sangat  terkenal  itu.  Ceritanya  ,waktu  makam
tersebut pertama kali dibuka pada tahun 1922, para jurnalis melaporkan ada prasasti di
dekat pintu makam yang Raja Tutankhemen ini yang berbunyi demikian:

"Kematian  akan  segera  mendatangi  mereka  yang  menyentuh  makam
Pharaoh". 

Keliatannya memang konyol, namun peringatan ini nampaknya terbukti benar, ketika
semua  arkeolog  dan  para  pekerja  yang  menyentuh  makam  Tutankhemen  dilaporkan
meninggal secara misterius dan mengerikan dalam tempo yang tidak terlalu lama setelah
peristiwa  pembongkaran  makam  itu  terjadi.  Baik,  sebelum  aku  menguraikan  lebih  jauh
mengenai  kutukan,  ada  baiknya  aku  ceritakan  dulu  siapakah  sebenarnya  Fir'aun
Tutankhemen itu. Tutankhemen adalh raja Mesir Kuno yang bertahta dari tahun 1347 SM
sampai 1339 SM. Ia masih anak-anak saat diangkat menjadi raja dan meninggal dunia pada
usia yang juga masih sangat muda, 18 tahun. 

Tutankhamun adalah generasi  terakhir dari dinasti  ke-18 Fir'aun yang memerintah
Mesir mulai  dari tahun 1567 SM - 1339 SM. Dinasti  ini  didalamnya termasuk juga ratu
pejuang  Hatshepsut  (  salah  satu  Fir'aun  wanita  selain  Nefertiti  dan  Cleopatra)  dan
Thutmose III, yang membawa mesir ke puncak kejayaannya sekitar tahun 1400 SM. Raja
Muda yang malang ini adalah putra dari Akhenaten, yang bersama ratu Nefertiti membuat
revolusi  di  Mesir.  Akhenaten  merupakan raja yang  mengganti  pemujaan terhadap dewa-
dewa Mesir kuno dengan pemujaan dewa tunggal,  dan memindahkan ibukota kerajaan ke
Armarna.  Istri  Tutankhemen  adalah  saudara  tirinya  sendiri,  Ankhesenamun.  Saat  raja
muda ini  meninggal  dengan sebab yang  tidak diketahui  dengan pasti  (mungkin  dibunuh),
Ankhesenamun berada di bawah kekuasaan musuhnya, Ay dan Jendral Horemheb.

Topeng kematian inilah yang dipasangkan di kepala mumi Raja Tutankhemen

Ada empat  "Raja-raja Amarna" pada Dinasti  ke-18 dan Tutankhamun  yang  ketiga.
Karena  Dinasti  ke-19  tidak  menyukai  peraturan  Dinasti  ke-18,  maka  raja-raja  Amarna
dicoret  dari  daftar  keluarga  raja  dan  itu  dilakukan  didepan  umum.  Monumen  raja
Tutankhemen  di  hancurkan,  dan  lokasi  makamnya  dilupakan.  Dan  itu  benar,  keberadaan
makam raja muda yang bernasib malang tersebut benar-benar terlupakan oleh Dinasti ke-
20.  Ketika kepala arsitek  memulai  memahat batu untuk membuat makam Ramses VI,  ia

K
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tidak  tahu  bahwa  ia  telah  membiarkan  puing-puing  berjatuhan  di  atas  makam  Raja
Tutankhamun.

Dan semenjak itu,  makam raja muda ini  benar-benar dilupakan karena ia dulu juga
bukan  merupakan  penguasa  yang  hebat,  sama  sekali  tidak  mengesankan.  Namun  hal  ini
justru  membawa  keuntungan  pada  3.300  tahun  kemudian,  mengapa?  Karena  makamnya
tersembunyi  dan harta karunnya  tetap tidak  tersentuh.  Dan ini  menjadikan makan Raja
muda Tutankhamun merupakan satu-satunya makam raja Mesir kuno yang di kuburkan di
Lembah Raja-raja Luxor yang tidak diacak-acak selama berabad-abad oleh para perampok.

Howard Carter

Pada  bulan  November  1922,  seorang  arkeolog  bernama  Howard  Carter,  telah
menghabiskan tujuh tahun lamanya dan merasa frustasi mencari makam Raja Tutankhamun
di lembah raja-raja,  Luxor.  Namun  penantian  selama itu  ternyata  tidak sia-sia  baginya,
setelah para pekerja menggali empat meter di bawah makam Ramses VI, dimana mereka
menemukan pintu masuk pada dinding batu yang menuju lorong yang cukup besar dengan
tinggi  tiga  meter  dan  lebar  dua  meter.  Mereka  membersihkan  puing-puing,  dan  pada
langkah ke-20, mereka menemukan bagian atas pintu batu yang tertutup.

Ini berita yang menggairahkan, dan Howard Carter segera mengundang orang yang
telah mendanai  proyeknya,  Lord Carnarvon,  untuk datang ke situs tersebut dalam acara
pembukaan  makam.  Carter  dan Carnarvon  datang  pada sore  hari  tanggal  24  November,
ketika semua puing telah disingkirkan untuk menyingkap pintu batu yang memperlihatkan
segel Raja Tutankhamun. Begitu pintu ini terbuka, diperlukan waktu dua hari kerja keras
untuk membersihkan puing-puing pada tangga menurun yang lain. Kali ini mereka menemukan
pintu  kedua,  yang  memiliki  segel  Royal  Necropolis  dan  Tutankhamun  .  Para  pekerja
membuat lubang pada pintu batu, dan dengan menggunakan cahaya lilin, Carter melongok ke
dalam. Lord Carnarvon bertanya, " Dapatkah kamu melihat semuanya?". Carter menjawab,"
Ya, barang-barang yang menakjubkan."

Di sana, di ruang depan, ada harta karun yang sungguh luar biasa. Bahkan ada lebih
banyak lagi di ruang dalam, yang membutuhkan waktu tiga bulan untuk memasukinya. Lord
Carnarvon sendiri yang membuka pintu dalam ini pada tanggal 17 Februari 1923. Mumi Raja
Tutankhemen terbaring  di  dalam tiga  peti  mati.  Dua peti  mati  yang  berada paling  luar
terbuat dari emas yang dipasang pada rangka kayu. Sementara peti mati yang paling dalam
semuanya terbuat 300 pound emas murni. Didalam peti emas itu terbaring sesuatu yang
lebih menakjubkan. Mumi itu ditutupi oleh topeng kematian dari seseorang raja anak laki-
laki. Mumi Tutankhamun terbaring di bawah 13 lapis kain linen. Setelah Carter melepasnya,
dia menemukan seuntai kalung tersembunyi didalamnya untuk mengusir iblis.

Peti Mati Raja Tutankhemen

Selama berabad-abad damar dan minyak yang digunakan untuk membuat mumi telah
berubah  menjadi  lem yang  merekatkan  kain  linen.  Untuk  melepaskan  kalung  itu,  Carter
melakukan tindakan radikal, yaitu dengan memotong-motong mumi. Ini sangat fatal. Dalam
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14 hari, 2 dari orang-orang yang terlibat meninggal secara mendadak. Bahkan pada tahun
1929, 13 orang meninggal karena satu sebab...."Kutukan"

Lord Carvarnon meninggal pada tanggal  6 April  1923 karena pneumonia, komplikasi
akibat gigitan nyamuk yang terinfeksi. Kemudian para jurnalis menemukan prasasti di dekat
pintu makam tentang  peringatan  mengenai  kematian  tadi.  Mereka kemudian  mengatakan
bahwa  "Kutukan  Fir'aun  Tutankhemen-lah  yang  membunuh  Lord  Carvarnon".  Menyusul
kemudian, Lady Carnarvon, yang menyusul suaminya ke alam baka dengan sebab kematian
yang tak jelas.

Di tahun yang sama, seorang meninggal secara mendadak setelah mengunjungi makam
ini dan dianggap merupakan ulah "kutukan" juga. Ia adalah Pecky Callender, yang membantu
Carter  memasuki  makam.  Kematian misterius  juga dialami oleh salah seorang  pengusaha
kaya yang berkunjung ke makam Tutankhemen, George Jay Gould. Untuk tour mahalnya ini,
Gould harus membayar mahal. Malam hari setelah mengunjungi makam, ia terkena demam,
dan esoknya ia meninggal dunia.

Harta karun Raja muda ini dipamerkan di banyak museum di seantero dunia. Ketika
Arthur C Mace dari Metropolitan Museum of Art di New York, dan George Benedite dari
Museum Louvre, Paris, ikut-ikutan meninggal dunia secara misterius setelah memamerkan
harta karun tersebut di Museum mereka!! Kembali, "Kutukan Tutankhemen" yang disalahkan
atas  meninggalnya  dua  orang  tersebut.  Kutukan  itu  kembali  beraksi  dan  menjadi
dipermasalahkan atas kematian orang-orang yang sedikit sekali terlibat dengan ekspedisi
ini. Contohnya sekertaris pribadi Howard Carter yang bernama, Robert Bathnell ikut-ikutan
meninggal  dunia  secara  misterius.  Tiga  bulan  kemudian,  ayah  Bathell,  Lord  Westbury
melompat  dari  lantai  7  dan  tewas.  Ia  meninggalkan  pesan,  meyalahkan  kutukan
Tutankhemen atas kematian anaknya.

Tidak hanya berakhir  disitu,  saat  dalam perjalan  ke makam,  kereta  jenazah  Lord
Westbury menabrak seorang anak 8 tahun. Anak itu tewas seketika, begitu juga dengan
salah  seorang  pegawai  British  Museum  dalam  bidang  Egyptology.  Selama  tiga  dekade
kutukan  itu  tak  menyerang  hingga  terakhir  kali  tempat  peristirahatan  Tutankhemen
diganggu.  Hingga saat  ini,  terhitung  kurang  lebih  25  orang yang  telah  meninggal  dunia
dengan  disangkut  pautkan  dengan  kutukan Tutankhamun.  Yang  terakhir  kalinya menimpa
seorang wisatawan Sheryl Munson di tahun 1995 silam.

Banyak  ilmuwan  mulai  menelaah  kutukan fir'aun  dari  sudut  pandang  ilmiah.  James
Randi, pemain sulap terkenal, dalam bukunya Encyclopedia of Claims, Fraunds and Hoaxes
of  the  Occult  and Supranatural,  menuliskan  nama-nama  semua  orang  Eropa  yang  hadir
ketika makam Tutankhamun dibuka dan kapan mereka meninggal dunia. Pernah mendengar
yang namanya "tabel aktuaria?". Tabel ini memberi nilai harapan hidup kita, didasarkan pada
dimana tempat tinggal kita, apakah merokok atau tidak,dll. Randi memeriksa tabel aktuari
yang relevan untuk semua orang yang dihubungkan dengan makam Raja Tutankhemen, dan
siapa yang meninggal berikutnya.
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Ternyata, orang-orang yang hadir dalam pembukaan makam, hidup satu tahun lebih
lama dibandingkan ramalan tabel aktuaria. Howard Carter meninggal pada usia wajar, yaitu
66 tahun.  Dr. Douglas  Derry,  yang  membedah mumi,  meninggal  pada usia  lebih  dari  80
tahun. Dan Alfred Lucas, ahli kimia yang menganalisis jaringan tubuh mumi, meninggal pada
usia 79 tahun.

Penelitian lain menunjukkan tidak ada pengaruh nyata pada harapan hidup orang-orang
yang terlibat pada penggalian tersebut. Jadi dapat disimpulkan, kutukan itu adalah bohong/
sama sekali tidak pernah ada.

Benarkan penelitian ilmiah telah berhasil mengungkap siapa pelaku pembunuhan yang
sebenarnya?

Benar. Dan pelakunya sebenarnya ternyata terdapat pada dinding makam. Para korban
mungkin  tidak  meyadari  bahwa  di  dinding-dinding  makam  yang  penuh  dengan  ornamen-
ornamen indah itu ternyata tersembunyi  ribuan bahkan lebih  pembunuh mematikan yang
telah berumur 3000 tahun lamanya!

Dinding-dinding itu diselimuti oleh jamur cokelat kecil.  Bakteri mungkin timbul dari
plester atau cat dan hidup dari kelembaban plester setelah makam ditutup. Dan, pembunuh
sebenarnya adalah bakteri mematikan yang bernama aspergillus niger. Dalam makam yang
hangat,  bakteri  yang  menyerang  sistim  pernapasan  ini  berkembang.  Ia  satu-satunya
makhluk yang dapat bertahan hidup selama 3000 tahun di makam itu. Saat Shryl Munson ,
korban terakhir yang ikut meninggal setelah berkunjung ke makam tiba dengan ketahanan
tubuh yang rapuh,  maka ia adalah rumah utama bagi  jamur itu.  Spora itu  terhisap  dan
menyerang sel yang lemah, menghancurkannya selagi menyebar. Sheryl Munson kekurangan
oksigen,  10 hari  setelah  masuk  rumah  sakit,  fungsi  paru-parunya  berhenti.  Tim  dokter
berhasil menemukan jamur aspergilllus niger pada saat melakukan biopsi paru-paru Sheryl
Munson dan jamur mematikan ini ditemukan lebih banyak lagi di dalam makam Tutankhamun,
terutama di dinding makam. Sheryl ternyata telah melakukan suatu hal yang sangat fatal
bagi hidupnya pada saat mengunjungi makam Tutankhemen. Ia menyentuh dinding makam
dan  mengusap-usapkan  jemari  tangannya  ke  beberapa  lukisan  cat,  dimana  disana  telah
menunggu bakteri yang sangat mematikan untuk bermigrasi ke dalam tubuhnya.

Begitu juga dengan orang-orang yang terlibat dalam pembongkaran makam. Bekerja
dengan mumi bisa fatal, baik bagi peneliti dan muminya. Tindakan gegabah Howard Carter
yang  memotong-motong  tubuh  mumi  berakibat  sangat  fatal  bagi  mereka  yang  terlibat.
Karena peneliti bisa menghisap spora dari debu mumi. Sebaliknya, peneliti bisa memberikan
bakteri atau kelembaban pada permukaan mumi yang bisa mengakibatkan pembusukan.

Walaupun sudah mati selama ribuan tahun,  mumi  hidup bersama bakteri.  Beberapa
tak  berbahaya,  namun  beberapa  lagi  sangat  mematikan.  Tidak  memakai  pelindung  saat
bekerja  dengan  mumi,  akan sangat  rentan terinfeksi  oleh  spora  jamur.  Dan itulah  yang
terjadi  pada  Carter  dan  orang-orang  disekelilingnya.  Otopsi  gegabah  terhadap  mumi
Tutankhamun ternyata melepas banyak pembunuh mengerikan yang kasat mata. Parahnya,
pada  saat  otopsi  itu  berlangsung,  Carter  dan  rekan-rekannya  tidak  memakai  pelindung
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apapun,  mereka  hanya  memakai  pakaian  sehari-hari.  Jadi  mungkin  terjadi  persilangan
kerusakan  antara  para  peneliti  dan  mumi.  Namun banyak  orang  yang  beruntung  seperti
Carter yang tidak terinfeksi bakteri ini.

Darimakah asal mula kutukan itu?

Kutukan dipopulerkan oleh film Hollywood, namun tampaknya berasal dari buku fiksi.
Salah satu kemungkinannya adalah cerita pendek berjudul Lost in a Pyramid: The Mummy's
Curse, yang ditulis oleh Lousia May Alcott pada tahun 1860. Kemungkinan lain adalah cerita
yang ditulis oleh pelukis Amerika, Joseph Smith (1863 - 1950). Ia menceritakan kutukan
yang  menimpa  mertua  Tutankhamun,  Raja  Akhenaton.  Takhta  diberikan  kepada  anak
perempuan ketiga setelah Raja Akhenaton meninggal. Ketika Tutankhemen menikah dengan
anak perempuan ketiga  ini,  takhta  kerajaan diberikan  kepadanya.  Raja Akhenaton tidak
disenangi para pendeta, karena ia telah mencampuri urusan agama mereka. Ia menyatukan
ratusan dewa menjadi satu dewa, Ra, Dewa Matahari.

Setelah  Akhenaton  meninggal  dunia,  para  pendeta  membalas  dendam  dengan
mengutuk  "  jiwa  dan  raganya"  mengembara  secara  terpisah  di  ruang  angkasa  dan  tak
pernah  baersatu  menuju  keabadian".  Namun  kutukan  ini  bukan  ditujukan  kepada
Tutankhemen. Keplala pendeta, Ay, mengambil tkhta ketika Tutankemen meninggal. Dan ada
spekulasi bahwa ia-lah yang sebenarnya berada dibalik kematian misterius raja muda ini. 

(dipta)
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Jack the Ripper

ebenarnya kasus-kasus pembunuhan (serial murder) yang dilakukan oleh Jack the
Ripper  ,  hampir  tidak  ada  apa-apanya  jika  dibandingkan  dengan  sejarah  serial
murder  yang  pernah  ada  seperti  Elizabeth  Bathory.  Namun,  yang  membuat

kasusnya menjadi sangat populer adalah karena adanya suasana mistis yang meliputi kasus
ini.  Gambaran  bahwa seorang  berjubah  hitam yang muncul  dari  kabut,  mencabut  nyawa
korbannya dengan cepat lalu menghilang di kegelapan. Dan dia tak pernah tertangkap atau
terungkap.

Pada  saat  kasus  itu  muncul,sebenarnya  nama  Jack  The  Ripper  bahkan  belumada.
Namun media dan kepolisian banyak menerima surat. Ada yang mencoba memberi saran, ada
yang mencoba memberi tahu identitas pelaku dan sebagainya. Sampai suatu hari ada surat
yang  berasal  dari  seseorang  yang  mengaku  sebagai  pelaku  dari  semua  rentetan  kasus
pembunuhan sadis itu. Dan di bawahnya tertulis nama Jack The Ripper.

Awalnya surat tersebut tidak diperhatikan , karena memang banyak surat seperti itu
sebelumnya. Namun tak lama kemudian muncul lagi satu surat yang dianggap dari orang yang
sama  (karena  gaya  tulisan,  bentuk  tulisan  dan sebagainya)  dandibawahnya  juga  tertulis
nama Jack The Ripper. Sejak saat itu, polisi  dan masyarakat menyebut pelaku kasus itu
dengan nama Jack The Ripper. Salah satu kalimat dalam surat itu adalah "They say I'm a
doctor...hahahaha....".  Alasan  kenapa  kepolisan  mulai  mempercayai  surat  itu  adalah
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karena Jack menyatakan akan mengirimkan potongan telinga salah satu korbannya. Salah
seorang  korban yang  ditemukan  polisi  memang  kehilangan  telinganya.  Namun  kiriman  ini
tidak pernah ada.

Yang  ada berikutnya adalah kiriman selembar surat serta  potongan ginjal  manusia
yang telah diformalin. Surat itu tidak lagi ditulis dengan nama pengirim Jack, tapi 'From
Hell' (lihat gambar 2). Dari kata inilah judul film From Hell diambil. Apakah surat ketiga ini
memang dari orang yang sama atau orang lain,  kenyataannya juga tak pernah terungkap.
Fakta-fakta  seperti  inilah  yang  akhirnya  membuat  Jack  The  Ripper  menjadi  legenda.
Sepanjang  tahun  ini,  genaplah  tempo  119  tahun  tragedi  terjadinya  salah  satu  kasus
pembunuhan berantai paling mengerikan dalam sejarah yang dilakukan oleh seorang "devil"
yang dijuluki  Jack The Ripper™ di bagian Timur London, England. Sepanjang tempo satu
abad, misteri yang menyelubungi kasus pembunuhan brutal itu masih menjadi sebuah tanda
tanya  yang  belum berhasil  terjawab.  Ada beberapa  sebab  yang  menjadikan  "Jack The
Ripper" dijuluki  sebagai  lagenda  kejahatan  dalam sejarah ,  yaitu  selain  sang  pelaku-nya
yang  masih  misterius  hingga  saat  ini  ,  corak  kejahatan  yang  dilakukannya  juga  sangat
mengerikan dan brutal!!  korban-korbannya disembelih,  ditikam, tubuh dibelah dan organ-
organ dalam-nya dikeluarkan. rrrrggggghhhhhhhh...... 

Sebenarnya  ,mangsa  Jack  The  Ripper  yang  kerap  juga  dijuluki  ˜Pembunuh
Whitechapel™ hanyalah  lima  orang  pelacur,  walaupun  ada  pendapat  yang  mengatakan
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jumlahnya bisa lebih daripada itu.Dan semua kegiatannya itu ia lakukan hanya dalam jangka
waktu 3 bulan saja.

Tapi  ,  bagaimanapun  juga  kekejaman  dan  misteri  pembunuhnya  menjadikan  kasus
pembunuhan berantai ini sangat popular hingga saat kini. Banyak pertanyaan bermunculan
dari kasus ini.   Siapakah sebenarnya sang pembunuh berantai  dibalik julukan "Jack The
Ripper" itu? dan mengapa ia hanya membunuh selama tiga bulan serta lima mangsa saja?
Mengapa semua korbannya adalah pelacur? Apa tujuannya membunuh dengan kejam serta
mengapa  dia  akhirnya  menghentikan  kegiatan  itu?  Tidak  banyak  petunjuk  konkrit  yang
didapatkan untuk menelusuri jejak sang pembunuh . Jack the Ripper digambarkan sangat
mahir  "memainkan"  pisau-pisau  mematikannya,  mempunyai  pengetahuan  anatomi  tubuh
manusia yang cukup baik, serta penguasaan teknik membedah dan memotong bagian-bagian
tubuh  manusia  dengan  sangat  sempurna.  Yang  bisa  dikatakan  lebih  hebat  lagi  ,  semua
pembataian itu ia lakukan ditengah gelap-nya malam , boleh dibilang tanpa penerangan yang
cukup . Segala misteri itu bermula pada tanggal 31 Agustus 1888. Sekitar pukul 4.00 dini
hari waktu setempat , seorang penduduk menemui mangsa pertama sang "devil" yaitu Mary
Ann Nichols, 42, di Whitechapel, East End. 

Mayat wanita malang itu ditemukan oleh seorang penduduk setempat dalam keadaan
tewas mengenaskan .Bahkan beberapa polisi yang datang ke TKP juga cukup tekejut ketika
melihat  kondisi  mayat.  Dokter  yang  memeriksa  mayat  tersebut  mendapati  sebagian
tubuhnya masih panas , ini menunjukkan mungkin wanita ini dibunuh kurang lebih sekitar
setengah jam sebelum jasad-nya ditemukan. Terdapat kesan sayatan benda runcing pada
rahang  kiri  korban,  selain  itu  diperkirakan  perutnya  juga  dibelah  menggunakan  pisau
panjang bergerigi, serta terdapat banyak luka tikaman pada beberapa bagian tubuh yang
lain. Polisi  tidak banyak memiliki petunjuk mengenai kasus pembunuhan ini , kerana tidak
ada saksi yang melihat atau mendengar suara teriakan korban pada malam kejadian. Selain
itu tidak ditemui juga ada-nya senjata tajam yang ditinggalkan sang pelaku di TKP.

Pada  6  Agustus  1888  sebelum  kasus  pembunuhan  Mary,  seorang  pelacur  lainnya,
Martha  Tabram,  39,  ditemui  tewas  di  George  Yard  dengan  luka  tikaman  benda  tajam
sebanyak 39 kali pada leher dan bagian kemaluan. Dari hasil autopsi terhadap jasad wanita
itu,  didapati  leher  sang  korban  turut  digorok  dan  perutnya  dibelah.  Beberapa  pihak
berpendapat , pembunuhan Martha merupakan salah satu "hasil karya" Jack The Ripper.
Sehingga  banyak  spekulasi  mengatakan  bahwa  Martha  merupakan  korban  pertama  dari
rentetan kasus pembunuhan berantai  ini.  Delapan hari  selepas kematian Mary,  penduduk
Whitechapel kembali digemparkan oleh penemuan sesosok mayat wanita. kali ini menimpa
seorang pelacur, Annie Chapman , ia juga ditemukan tewas dalam keadaan mengenaskan.

Ahli  bedah  forensik  mengatakan  bahwa  Annie  tewas  dua  jam  sebelum  jasadnya
ditemukan . Mereka juga mendapati sebagian kulit perut Annie dibedah , tulang rusuknya
dipotong-potong , isi perut dan organ-organ seperti jantung dikeluarkan dan diletakkan di
bahu  sang  korban.  Edannya  lagi  ,  sebagian  kemaluannya  juga  dipotong!!  Beberapa  saksi
mengatakan melihat Annie sedang bercengkrama dengan seorang lelaki yang memiliki ciri-
ciri  berkulit gelap, memakai topi pemburu rusa dan berjubah hitam pada jam 5.30 pagi.
Keterangan  para  saksi  yang  turut  merujuk  kepada  "orang  asing",  membuat  polisi
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menyimpulkan pembunuh adalah pendatang Yahudi dan menimbulkan sentimen di kalangan
penduduk pribumi. 

Seorang Yahudi, John Pizer yang turut dikenali â€˜Apron Kulitâ€™ ditahan , namun
ahirnya  ia  dibebaskan  karena  ia  tak  terbukti  bersalah  dan  tidak  terkait  dengan  kasus
pembunuhan tersebut. Mangsa ketiga dan keempat Jack the Ripper ditemukan pada hari
yang sama yaitu 30 September 1988. Kali ini  korbannya adalah Elizabeth Stride, 45. Ia
ditemui tewas berlumuran darah di Dutfield Yard kira-kira pukul 1.00 pagi dengan bekas
cekikan dileher dan disinyalir ia mati kurang lebih 30 menit sebelum jasadnya ditemukan.
Pada  malam  itu  pula,  polisi  sekali  lagi  dikejutkan  dengan  penemuan  mayat  yang  juga
ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan , kira-kira 1.6 kilometer dari lokasi penemuan
mayat  Elizabeth.  Korban  kedua  di  hari  itu  adalah  Catherine  Eddowes,  46.  Ia  juga
ditemukan  dalam  keadaan  tewas  berlumuran  darah  ,  ada  bekas  cekikan  di  lehernya,
tubuhnya dibelah dari dada sampai selangkangan dan isi perutnya terburai keluar.  Tidak
ketinggalan rahimnya juga ikut dipotong dan dikeluarkan, mukanya hancur karena dikuliti,
kelopak mata kanannya dicungkil , hidung dan telinganya hampir putus. Korban tewas kurang
30 minit sebelum ditemukan. Di TKP , Polisi menemukan sehelai syal/selendang milik sang
korban yang berlumuran darah dan didekat-nya terdapat tulisan kapur pada dinding yang
berbunyi:

"The Juwes are The men That Will not be Blamed For nothing" (Yahudi adalah pihak
yang  tidak  akan  bisa  disalahkan  tanpa  sebab).  Dari  sinilah  Polisi  bisa   mengambil
kesimpulan  ,  bahwa  seorang  Yahudi-lah  yang  ada  dibalik  kasus  pembunuhan  berantai
legendaris ini. Sedangkan korban kelima diketahui bernama Mary Jane Kelly. "Ginger", nama
panggilan  M.J.Kelly,  juga  ditemukan  dengan  kondisi  yang  sama  mengerikannya  dengan
korban-korban lainnya. Jasadnya ditemukan pada 9 September 1988 , dikamar sewaannya
yang berlokasi di Miller's Court, off Dorset Street, Spitalfields.

Lima Orang korban Keganasan Jack the Ripper
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Beberapa dugaan-dugaan tentang sosok Jack the Ripper : 

Jack  The  Ripper  diduga  memiliki  kebencian  sekaligus  rasa takut  terhadap  wanita
yang  mendalam,  dan  itu  juga  menjelaskan  kenapa  dia  "berkata"  telah  membawa  pulang
"rahim" wanita untuk disimpan (setengahnya "katanya" dia makan dan setengahnya dia kirim
ke polisi lewat suratnya "The Hell"). Sesuatu yang wanita punya dan laki2 tidak. Selain itu
dia juga membuat korbannya netral (tidak berkelamin) dengan memotong bagian2 tertentu
yang  membuat  korbannya  tidak  dikenali  lagi  sebagai  wanita.  Juga,  dia  "berkata"  telah
membawa pulang ginjal dan telinga korbannya. Kalo jantung aku ngga tau. Mengetahui jika
korbannya  selalu  prostitute,  mungkin  dia  semacam mempunyai  dendam pribadi  terhadap
prostitute. Mungkin dia pernah disakiti/ditinggalkan orang yang begitu disayanginya untuk
bekerja  sebagai  WTS (note:  95% wanita  di  East  End  meninggalkan  keluarga  dan anak-
anaknya untuk bekerja sebagai WTS karena ekonomi yang benar-benar parah di tengah-
tengah  ibukota  Inggris.  Mungkin  ibunya  yang  ingin  dia  bunuh?)  Ada  juga  dugaan  kalau
pelaku  adalah  seorang  dokter  atau  setidaknya  orang  yang  mempunyai  latar  belakang
pendidikan  kedokteran  spesialisasi  di  bidang  operasi  bedah  karena  sayatan2  di  tubuh
korbannya sangat rapih yang hanya bisa  dilakukan menggunakan alat-alat operasi/bedah
kedokteran  yang  membutuhkan  keahlian  khusus.  kemungkinan  besar masa lalunya  suram.
mungkin suram sekali.  Dugaan polisi,  pelakunya adalah tukang jagal,  dokter,  atau tukang
cukur. Tidak harus dokter asalkan dia punya pengetahuan anatomi tubuh manusia.
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Urantia

Buku Misterius
Buku Urantia bagi penganutnya dipercaya bukan dibuat oleh manusia. Penulisnya
adalah sebuah tim gabungan terdiri dari beberapa puluh pribadi roh dan malaikat.
Tim ini dipimpin seorang Konselor Ilahi dari ibukota alam semesta super manusia.

ebal buku ini 2097 halaman dalam bahasa Inggris. Terdiri dari 196 paper atau
makalah. Ada pribadi roh yang menulis satu, dua, atau lebih paper. Sepertiga
buku  ini,  sekitar  770  halaman  ditulis  oleh  satu  tim  makhluk-tengah

(midwayers). Di bahasa Indonesia sulit dicari padanan katanya. Ketika menyebut midwayers
sebagai jin, banyak yang protes, jadi digunakan istilah makhluk-tengah (antara manusia dan
malaikat). Tulisan para makhluk tengah ini adalah catatan riwayat hidup Yesus ketika hidup
di dunia, yang konon dianggap jauh lebih lengkap dan urut daripada kitab Injil. Sumber data
utamanya adalah ingatan manusia yang menyaksikan,  kemudian makhluk-tengah yang juga
menyaksikan,  dan terakhir  sebagian  kecil  adalah  dari  alam roh.  Mereka  percaya  bahwa
pemerintahan  alam  semesta  merekam  setiap  peristiwa,  bahkan  setiap  pikiran  manusia
bernilai kekekalan.

Urantia Book diwahyukan pada tahun 1934-1939 di Chicago, 533 Diversey Parkway,
USA. Penerimanya adalah sebuah forum, sekelompok orang sekitar 30 orang terpelajar,
dan disampaikan dengan bantuan seorang makhluk-tengah. Paper demi paper disampaikan
sebagai  jawaban  atas  pertanyaan  Forum  itu.  Teks  aslinya  masih  disimpan,  dan setelah
diedit  dan  diketik,  diterbitkan  tahun  1955.  Penulisan  ini  tidak  lepas  dari  keberadaan
seorang dokter ahli bedah dan psikiatri yang bernama Dr. William S. Sadler (1875-1969)
serta istrinya Dr. Lena Sadler. 

T
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Mereka percaya bahwa Buku Urantia bukan ditulis oleh manusia, walaupun kemudian
diketik dan diterbitkan manusia. Teks aslinya adalah tulisan tangan, masih utuh tersimpan
di kantor pusat Urantia Foundation di Diversey Parkway 533, Chicago. Istilah atau nama
Urantia adalah cara mereka menyebut nama planet bumi kita ini. 

Menurut apa yang tertulis di dalam buku Urantia tersebut, ada banyak galaksi dan
planet yang didiami. Jumlah total planet didiami tidak kurang dari 7 Trilyun planet. Bahkan
ada satu ras makhluk yang tidak bernafas (non breathers) yang tinggal dekat sekali dengan
Bumi (inhabits a sphere in close proximity to  Urantia).  Diduga mereka berada di Bulan
atau planet lain yang berdekatan dengan Bumi - Mars atau Venus.

Selain itu, informasi teknologi yang disampaikan oleh makhluk roh lewat buku Urantia
itu menyebutkan bahwa ada partikel yang lebih kecil dari elektron, yaitu ultimaton. Alam
semesta berasal dari ledakan besar pertama yang dilakukan oleh Master Force Organizers
yang  diutus  Tuhan.  Mengenai  asal  usul  Tata  Surya,  planet-planet  terbentuk  karena
lewatnya  sistem  dark-matter  Angona  dekat  Matahari,  yang  menyebabkan  tersedotnya
sebagian  massa  Matahari  membentuk  planet-planet  yang  jumlahnya  12.  Planet  nomor  5
antara Mars dan Jupiter hancur akibat mengorbit  terlalu  dekat ke Jupiter.  Sementara
bulan sebenarnya adalah sebuah planet yang “ditangkap” oleh Bumi.

Pada  mulanya,  Bumi  setelah  terbentuk  dan  memadat,  diselimuti  air,  setelah  itu
barulah muncul daratan tunggal, yang kemudian terpecah menjadi beberapa benua. Manusia
berevolusi dari tumbuhan primitif,  hewan, dinosaurus, mammalia,  monyet, manusia purba.
Tumbuhan pertama itu adalah rekayasa genetik buatan para Life Carrier yang diutus dari
pemerintah  Local  System.  Manusia  hasil  evolusi  terdiri  dari  ras  merah  (indian),  kuning
(cina), biru (eropa), indigo (negro),  hijau, dan orange. Belakangan ditambah oleh ras ungu
(Adam)  yang  bukan  asli  Bumi.  Ras  ungu  paling  banyak  bercampur  di  Timur  Tengah  dan
dengan ras biru (Eropa-Amerika) serta Cina Utara. Keturunan mereka paling unggul dari
genetik : ketahanan fisik, keberanian, kepandaian dan spiritual. Lebih jauh lagi, diungkapkan
bahwa  manusia  bisa  menempuh  perjalanan  luar  angkasa,  dengan  kecepatan  melebihi
kecepatan  cahaya,  menggunakan  kendaraan  malaikat  serafim  (enseraphimed).  Dalam
pelaksanaannya,  manusia  “dibungkus” dan dibawa dalam kondisi  tidur.  Paper 23,  halaman
260 menyebutkan bahwa batas maksimum metode serafim ini adalah 558.840 mil per detik
dan kecepatan rata-ratanya adalah 550.000 mil per detik. Selain itu Solitary Messenger
dan Gravity Messenger bisa melesat jauh lebih cepat lagi.
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Misteri Kain Isa
AlMasih

Misteri Kain Yesus

alah  satu  Misteri  Dunia  yang  belum terpecahkan  juga  nih,  "Shroud Of Turin".
Sebenarnya, kain ini hanya merupakan kain lenen atau kafan biasa dengan panjang
4,36 meter dan lebar 1,10 meter.Nggak ada yang spesial-kan kelihatannya,  Lalu
apa sebab kain kafan ini  dikatakan  menyimpan  sebuah  misteri  yang belum bisa

terpecahkan selama beratus-ratus tahun lamanya?

  
Gbr 1         Gbr 2

Sejarah Kain kafan ini diketahui pertama kali tahun 1307 dari Kawasan Lirey, Prancis.
Sekarang shroud of Turin tersimpan di Katedral Kota Torino, Italia coba deh amati gambar
diatas...salah  satu  keunikan  dari  kain  kafan  tsb  adalah  pada  kain-nya  terdapat  sebuah
gambar manusia dengan tampak depan dan maupun belakang yang sangat mirip dengan sosok
Yesus  (Isa Almasih),lengkap dengan luka bekas  tusukan paku pada tangan  dan kaki.Pada
bagian kepala juga terdapat luka yang diduga akibat tusukan mahkota duri serta luka bekas
cambukkan  di  dada  maupun  punggungnya,tak  ketinggalan  juga  satu  bekas  luka  tusukan
dibagian  lambung.  Tentunya  temuan  ini  sangat  menggemparkan,  dan  setelah  zaman
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mengalami kemajuan dalam bidang teknologi, penggunaan teknologi-teknologi modern untuk
membuktikan keaslian dari Shroud of Turin terus dilakukan, misalnya dengan penggunaan
kamera  dengan  tingkat  pencahayaan  dan  detail  yang  tinggi,dengan  harapan  dapat
memperjelas bentuk dari gambar pada kain tsb. 

 Gambar 1  merupakan foto bagian kepala Shroud of Turin dengan kamera biasa. Gambar 2
merupakan gambar negatifnya. Bentuk mukanya lumayan jelas kalo yang ini, terus gambar 3
adalah sketsa untuk menggambarkan lebih jelas bentuk raut wajah pada kain tsb..beneran
nih matanya memang melek? Dari hasil beberapa foto yang didapatkan, mendorong banyak
Ilmuwan  untuk  semakin  mengamati  dan  mengidentifikasi  berbagai  elemen-elemen  yang
menempel pada kain itu. Benarkah bercak2 tsb adalah bekas bercak darah manusia atau
bukan? 

Gbr 3

Pada pengamatan dengan menggunakan mikroskop, kain kafan tersebut mengandung
banyak sari bunga dan darah manusia. Kemudian dapat diperoleh hasil dari penelitian yang
lebih  dalam  lagi,  bahwa  bercak  darah  pada  Shroud  of  Turin  merupakan  darah  yang
termasuk golongan AB. Hingga saat ini penelitian tentang Shroud of Turin masih benar-
benar serius dilakukan. Ditunggu aja perkembangannya yah, apakah benar itu memang asli
atau palsu.
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BAJAK LAUT

Bendera Kebesaran Bajak Laut "Jolly Roger" yang sangat terkenal hingga saat ini

arbary Corsair merupakan salah satu bajak laut terkenal dari Afrika Utara yg
kerap  menyerbu kapal-kapal  di  daerah Mediterania antara  tahun  1520 hingga
1530. Corsair yang paling terkenal adalah Barbarossa bersaudara dan Occhiali.

Karena saking melegandanya kisah bajak laut ini, banyak rumah produksi film mengangkat
kisah-kisah perjalanan perompakan mereka, contoh film yang diadaptasi dari kisah mereka
adalah Sinbad (teman-teman tentunya tau dong film legendaris ini). Lain Corsair lain juga
dengan Sea Dogs. Sea Dogs merupakan bajak laut seperti Sir Francis Drake, yang secara
rahasia  ditugaskan oleh  Ratu Elizabeth  I untuk menyerang  kapal-kapal  Spanyol,  musuh-
musuh mereka di perairan Karibia.

Surat dari Marque yang dikeluarkan oleh Kerajaan memberi restu resmi kepada para
penjarah Inggris, sehingga mereka disebut pasukan pribadi (privateer). Ketika Raja James
I menarik surat dari Marque pada tahun 1603, pasukan pribadi digantikan oleh buccaneers
yang  tidak  mengenal  hukum dan aturan seperti  bajak laut Henry Morgan yang  meneror
Karibia  dari  pangkalan-pangkalan di  Jamaica  seperti  Port Royal.  Buccaneer berasal  dari
bahasa Perancis, boucan (memanggang) karena sebagian besar dari mereka adalah pemburu
miskin yang memanggang daging sapi dan babi hasil rampokan mereka. Perompakan mencapai
kejayaannya  antara  tahun  1690  hingga  1720,  disaat  sedang  ramai-ramainya  pelayaran
kapal2 dagang antara Eropa dan koloni-koloninya diseluruh dunia.

Di Samudera Hindia terdapat Bajak Laut seperti William Kidd dari Madagaskar. Di
perairan Bahama, terdapat "calico Jack" Racham dan para Bajak Laut Wanita, seperti Anne
Bonny dan Mary Read.

Ilustrasi kepala tanpa badan milik Si Janggut Hitam digelantungkan pada layar kapal
bajak lautnya. Bajak Laut yang paling terkenal kejahatan dan kesadisannya sepanjang masa
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adalah  "Blackbeard"  atau  Si  Janggut  Hitam (nama  aslinya  Edward  Teach),  yang  selalu
muncul  dengan  gaya  khasnya,  yaitu  kembang  api  menyala  yang  terikat  pada  jenggot
hitamnya  yang  lebat.  Kematian  Bajak  Laut  ini  sangatlah  tragis,  kepala  tanpa  badannya
digelantungkan  diatas  layar  kapal  kebesarannya,  setelah  ia  beserta  para  pengikut-
pengiktnya kalah dan terbunuh dalam pertempuran hebat melawan armada Laut Inggris.
Aktifitas Bajak Laut sendiri mulai berkurang setelah tahun-tahun 1720, ketika pada era-
era itu Angkatan Laut Inggris meyebar keseluruh Dunia.
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Tengkorak kristal
Maya

udah nonton indiana jones terakhir di bioskop? Salah satu cuplikan tema film di
dalam nya ada tentang tengkorak kristal suku maya.

Sebenarnya,  ada satu hal yang  menarik  yang akan aku paparkan mengenai
hubungan Kalender Bangsa Maya dengan benda peninggalan kebudayaan mereka yang lain,
yaitu Crystal Skull/Tengkorak Kristal Bangsa Maya. Tapi kali ini aq minta opini dari teman-
teman mengenai kisah ini, apakah bisa dipercaya atau tidak. Crytal Skull merupakan salah
satu artifak peninggalan Bangsa Maya yang paling fenomenal setelah Mayan Calendar.

Dikisahakan, ketika pada waktu dua peradaban maju masa silam, Atlantis dan Lemuria
hancur  diterpa  oleh  bencana  yang  teramat  dasyat,  setidaknya  ada  13  buah  tengkorak
crystal yang ditinggalkan bangsa Atlantis untuk para turunannya yang berhasil selamat dari
bencana tersebut.

Para turunannya yang berhasil selamat tersebut tak lain adalah Bangsa Maya sendiri.
Seperti  yang  dikemukakan  oleh  banyak  para  sejarawan,Maya  merupakan  turunan  dari
Bangsa Atlantis yang berhasil  selamat dari bencana dan kembali membuat satu tonggak
peradaban  baru  ditempat  mereka  berhasil  menyelamatkan  diri  (Kawasan  Mesoamerika/
Amerika  Latin).  Kini,  ke-13  tengkorak  Kristal  tersebut  telah  banyak  yang  menghilang,
mungkin telah tersebar diberbagai kawasan didunia. Namun, terdapat suatu rahasia besar
yang tersembunyi dibalik ke-13 tengkorak kristal  tersebut.  Menurut beberapa lembaran
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kisah yang dituliskan Bangsa Maya untuk peradaban manusia, jika ke-13 tengkorak kristal
ini digabungkan bersama, tengkorak2 ini dapat menyingkap informasi tentang asal usul kita
dan bagaimana cara untuk menghindari bencana di masa yang akan datang. Nenek moyang
mereka dapat membuatnya berbicara, dan rahangnya dapat bergerak. Nah, sekarang mari
kita lepas dari legenda diatas, Kini kita membicarakan tentang misteri dari Crystal Skulls
yang  lainnya,  yaitu  bagaimana  menjelaskan  cara  peradaban  manusia  masa  lalu  memahat
tengkorak-tengkorak  ini  dengan  bentuk  yang  sangat2  detail  dan  sempurna?  Perlu  kita
ketahui,  dengan  menggunakan  peralatan  masa kini  yang serba  canggih  dan modern saja,
kira2 dibutuhkan satu tahun untuk memahatnya. Belum lagi mungkin hasil pahatnya tidak
sesempurna beberapa Crystal Skulls yang orisinil, baik itu bentuk dari pahatannya maupun
karakteristiknya yang mampu bertahan menghadapi goncangan-goncangan dan panas bumi.
Lalu teknologi seperti apakah yang mereka gunakan untuk menciptakan sebuah mahakarya
yang tak ternilai harganya itu? Itulah salah satu pertanyaan yang masih sulit diterangkan
oleh  para  Ilmuwan  sampai  saat  ini,  apalagi  kita  ketahui  bahwa  kristal  merupakan  jenis
karakteristik mineral dengan struktur molecular symmetry yang sangat sempurna, sehingga
sedikit saja melakukan kesalahan dalam memotong dan mengukir melawan poros ini, maka
kristal  akan  hancur.  Sungguh  sangat  rumit,  walaupun  dikerjakan  dengan  teknologi  yang
sangat canggih sekalipun.
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The Bible Code

i  dalam buku  terlaris  thn  1997,  The  Bible  Code,  Michael  Drosnin  mengklaim
bahwa setiap orang dapat membaca masa depan melalui  alkitab,  yaitu dengan
menerapkan kode matematis sederhana.

Kitab injil mengacu pada beberapa buku dari kitab Yahudi, seperti kejadian, keluaran,
Imamat, bilangan, Yesaya, dan ulangan. Menurut ahli matematika, katanya Kode ini sungguh
sangat  sederhana  (maklum  belum  pernah  nyoba).  Mulailah  dengan  huruf  apa  saja  di
Kejadian, lompati tiga huruf, catat huruf ke-4, lompati tiga huruf lagi,catat huruf ke-8 dan
seterusnya (para ahli matematika menyebutnya "kode lompatan").

Lakukan terus hingga kata2 yang kita kenal muncul secara misterius. Jika semisalnya
melompati  tiga  huruf  tidak  menghasilkan  kata-kata  bagus,  cobalah  lompati  empat,  atau
lima, atau berapapun yang kamu suka. Drosnin menerapkan berbagai panjang lompatan huruf
pada kitab Taurat, kemudian ia mengklaim telah menemukan ramalan pembunuhan Presiden
Jhon  Kennedy,  Robert  Kennedy,  dan  Perdana  Menteri  Israel  Yitzhak  Rabin.  Ia  juga
menemukan  ramalan  tentang  bom  di  Oklahoma  City,  kemunjulan  Hitler  dan  kejadian-
kejadian  penting  pada  abad-20 lainnya.  Untuk  menghasilkan  nama RABIN,  ia  melompati
4771 huruf dalam satu waktu.

Drosnin bukanlah orang pertama yg menyelidiki fenomena ini. Masalah The Bible Code
ini telah ada sejak lama dengan adanya kaballah (mistisme Yahudi yg hanya dipahami oleh
orang2 tertentu pada abad ke-12). Pada tahun 1994, Eliyahu Rips (seorang matematikawan
Israel) melaporkan untuk journal Statistical Science bahwa "jika anda menggunakan sebuah
kode Lompatan, anda akan menemukan banyak kata yang anda kenal dikejadian". Pada tahun
1995, Grant Jeffrey dan Yacov Rambsel menulis The Signature of God, dimana mereka

D

57



melompati 20 huruf di dalam kitab Yesaya dan menemukan frasa "Yeshua (Yesus) adalah
nama saya".

Bagaimana mungkin kode sederhana tersebut meramalkan masa depan
dengan baik?
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*Pertama,  kode  ini  mempunyai  tingkat  kesuksesan  yg  tinggi  dalam memprakirakan
kejadian2 setelah itu terjadi, dan yang telah ada di dalam buku sejarah. Pada thn 1997,
Drosnin  memprediksi  dunia  kiamat  pada tahun  2000  atau  mungkin  2006,  atau  mungkin
setelah  tahun  2006,  atau  mungkin  tidak  akan  pernah  terjadi.  Ia  melengkapi  setiap
pendapatnya dengan prediksi  yg lengkap, dan menjamin bahwa kejadian itu akan menjadi
kenyataan.  Bagaimanapun  juga,  salah  satu  prediksinya  yg  menjadi  kenyataan  adalah
pembunuhan Rabin.

*Kedua,  Bahasa  Yahudi,  ketika  ditulis,  biasanya  mengabaikan  huruf  hidup  yg
diucapkan  dengan  tidak  jelas,  sehingga  harus  ditambahkan  sendiri.  Maka,  nama  yahudi
dapat dituliskan dengan berbagai cara, yang menambah peluang sukses.

*Ketiga,  Kode ini  berhasil  ditemukan di  dalam semua buku,  jadi  tidak hanya kitab
Taurat saja. Profesor Brendan McKay,  seorang ahli matematika dari Australian National
University, menulis tentang hal ini di surat kabar, "The Bible Code :Fact or Fraud" (Kode
Alkitab : Fakta atau tipuan). McKay menyatakan bahwa teknik Drosnin terlalu luas sehingga
ia dapat menemukan "pesan yang bersifat ramalan" pada setiap buku.

Drosnin  dalam wawancaranya  dengan  Newsweek  menentang,  "Jika  para  pengkritik
saya menemukan pesan tentang pembunuhan seorang Perdana Menteri di dalam buku Moby
Dick,  saya  akan mempercayai  mereka".  Jadi  McKay  mencoba kode lompatan pada Moby
Dick.  Ia  menemukan  banyak  pembunuhan  terkenal  di  dalam  novel,  termasuk  perdana
menteri Rabin, Jhon Kennedy, Martin Luther King Jr, danTrotsky. Ketika McKay mencoba
kode  lompatan  pada  karya  Tolstoy,  War  and  Peace,  ia  menemukan  59  kata  yang
berhubungan  dengan  Festival  Hanukkah  Yahudi.  Dr.Rips,  yg  tulisannya  pada  thn  1994
menginspirasi  Drosnin  untuk  menulis  kode  Alkitab,  menulis  :  "Saya  tidak  mendukung
Mr.Dorsnin membuat kode tsb, ataupun kesimpulan yg ia hasilkan."
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Mukjizat Nabi
Musa
Fakta

asih ingatkah teman-teman dengan kisah mukjizat Nabi Musa yang membelah
laut merah dengan tongkatnya? Jika salah satu diantara teman-teman yang
menganggap kisah tersebut hanya merupakan dongeng belaka, sekarang mari
kita simak tulisan yang aq uraikan dibawah ini.M
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Seorang Arkeolog bernama Ron Wyatt pada ahir tahun 1988 silam mengklaim bahwa
dirinya telah menemukan beberapa bangkai roda kereta tempur kuno didasar laut merah.
Menurutnya,  mungkin  ini  merupakan  bangkai  kereta  tempur  Pharaoh  yang  tenggelam
dilautan tsb saat digunakan untuk mengejar Musa bersama para pengikutnya.

Menurut  pengakuannya,  selain  menemukan  beberapa  bangkai  roda  kereta  tempur
berkuda, Wyatt bersama para krunya juga menemukan beberapa tulang manusia dan tulang
kuda ditempat yang sama. Temuan ini tentunya semakin memperkuat dugaan bahwa sisa2
tulang  belulang  itu  merupakan  bagian  dari  kerangka  para  bala  tentara  Pharaoh  yang
tenggelam  di  laut  Merah.  Apalagi  dari  hasil  pengujian  yang  dilakukan  di  Stockhlom
University terhadap beberapa sisa tulang belulang yang berhasil ditemukan,memang benar
adanya bahwa struktur dan kandungan beberapa tulang telah berusia sekitar 3500 tahun
silam,dimana menurut sejarah, kejadian pengejaran itu juga terjadi dalam kurun waktu yang
sama.

Selain itu, ada suatu benda menarik yang juga berhasil ditemukan, yaitu poros roda
dari salah satu kereta kuda yang kini  keselu-ruhannya telah tertutup  oleh batu karang,
sehingga untuk saat ini bentuk aslinya sangat sulit untuk dilihat secara jelas. Mungkin Allah
sengaja melindungi benda ini untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa mukjizat yang
diturunkan kepada Nabi2-Nya merupakan suatu hal yang nyata dan bukan merupakan cerita
karangan  belaka.  Diantara  beberapa  bangkai  kereta  tadi,  ditemukan  pula  sebuah  roda
dengan 4 buah jeruji yang terbuat dari emas. Sepertinya, inilah sisa dari roda kereta kuda
yang ditunggangi oleh Pharaoh sang raja.
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Sekarang  mari  kita  perhatikan  gambar  diatas,  Pada  bagian  peta  yang  aq  lingkari
(lingkaran merah), menurut para ahli kira-kira disitulah lokasi dimana Nabi Musa bersama
para kaumnya menyebrangi laut Merah. Lokasi penyeberangan diperkirakan berada di Teluk
Aqaba di Nuweiba. Kedalaman maksimum perairan di sekitar lokasi penyeberangan adalah
800 meter di sisi ke arah Mesir dan 900 meter di sisi ke arah Arab. Sementara itu di sisi
utara  dan  selatan  lintasan  penyeberangan  (garis  merah)  kedalamannya  mencapai  1500
meter. Kemiringan laut dari Nuweiba ke arah Teluk Aqaba sekitar 1/14 atau 4 derajat,
sementara  itu  dari  Teluk  Nuweiba  ke  arah daratan  Arab  sekitar  1/10  atau  6 derajat.
Diperkirakan jarak antara Nuweiba ke Arab sekitar 1800 meter. Lebar lintasan Laut Merah
yang  terbelah  diperkirakan  900 meter.  Dapatkah kita  membayangkan  berapa gaya  yang
diperlukan untuk dapat membelah air laut hingga memiliki lebar lintasan 900 meter dengan
jarak  1800  meter  pada  kedalaman  perairan  yang  rata2  mencapai  ratusan  meter  untuk
waktu yang cukup lama, mengingat pengikut Nabi Musa yang menurut sejarah berjumlah
ribuan? (menurut tulisan lain diperkirakan jaraknya mencapai 7 km, dengan jumlah pengikut
Nabi Musa sekitar 600.000 orang dan waktu yang ditempuh untuk menyeberang sekitar 4
jam).

Menurut sebuah perhitungan, diperkirakan diperlukan tekanan (gaya per satuan luas)
sebesar  2.800.000  Newton/m2  atau  setara  dengan  tekanan  yang  kita  terima  Jika
menyelam  di  laut  hingga  kedalaman  280  meter.  Jika  kita  kaitkan  dengan  kecepatan
angin,menurut  beberapa  perhitungan,  setidaknya  diperlukan  hembusan  angin  dengan
kecepatan konstan 30 meter/detik (108 km/jam) sepanjang malam untuk dapat membelah
dan mempertahankan belahan air laut  tersebut dalam jangka waktu 4 jam!!!sungguh luar
biasa, Allah Maha Besar.
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Tengkorak aneh

arusan surfing-surfing, trus nemuin berita unik mengenai penemuan "tengkorak
kepala  misterius"  Kira-kira  klo  menurut  teman-teman  ini  tengkorak  kepala
makhluk apa ya?

Klo  dari  berita  yang  aq baca,  mereka  berspe-kulasi  bahwa  tengko-rak  misterius  ini  klo
engga dari kepala :

A.Kura-kura Raksasa
B.Seekor Burung
C.Mothman
D.atau kepalanya alien 

Pokoknya, kepala ini lumayan gede....

B
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Bagi yang belum tahu makluk apa itu Mothman, liat pict ilustrasinya dibawah ini
ya..

Makhluk apa ya Mothman ini, siluman kelelawarkah?
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FIRAUN, UFO dan
ALIEN

aporan tercatat yang cukup tua mengenai  kehidupan di langit  lain ialah berasal
dari abad ke-15 sebelum masehi,  yang tertera pada buku harian Thutmosis III
(Firaun  Mesir  kuno  dinasti  ke-18,  1504-1450  SM).  Laporan  yang  ditulis  dalam

papirus (tulisan kuno) yang diketemukan oleh Alberto Siliotti, berbunyi demikian:

"Dalam tahun dua puluh dua, dalam bulan ketiga musim dingin, pada jam keenam hari
itu....para penulis dari Rumah Kehidupan melihat adanya sebuah lingkaran api yang muncul di
angkasa. Dia tidak memiliki kepala dan nafasnya berbau busuk. Panjangnya 1 rod, lebarnya 1
rod (5m). Dia tidak bersuara. Karena kebingungan mereka bertiarap...Mereka menghadap
Firaun  untuk  melaporkan  apa  yang  telah  mereka  lihat.  Baginda  Raja  merenungkan  dan
memikir-mikirkan  persoalan  itu.  Sementara...beberapa  hari  kemudian,  benda-benda  itu
bertambah banyak di angkasa... Angkatan perang Firaun terus mengawasi benda-benda itu
tatkala  Baginda Raja berada di tengah-tengah mereka.  Waktu itu adalah waktu setelah
makan malam. Lingkaran-lingkaran api itu  kemudian  tambah naik lebih tinggi  di angkasa,
menuju ke selatan. Ikan dan itik berjatuhan dari udara. Dan Firaun menyuruh mengambil
kemenyan,  kemudian  dibakarnya  untuk  mendapatkan  keamanan  dan  ketenteraman  dalam
kehidupan rakyatnya..."

L
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Firaun Thumosis III (atau Thutmose III) ini diperkirakan hidup di jaman yang sama
dengan Musa, yang memimpin Israel keluar (eksodus) dari tanah Mesir ke tanah Kanaan.
Laporan adanya ikan dan itik  yang berjatuhan  dari  udara memang  menarik  untuk dikaji.
Apakah ini ada kaitannya dengan "tulah-tulah" dari Yahweh yang ditujukan kepada bangsa
Mesir?

Firaun yang  sama,  Thutmose  III diperkirakan  turut membangun Kuil  Abydos.  Dan
dikuil itu terdapat ukiran hyroglip yang cukup unik, di mana gambar-gambar yang ada bisa
ditafsirkan sebagai bentuk pesawat terbang, helikopter, dll.
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Chichen Itza

hichen  Itza  merupakan  salah  satu  bagian  dari  7  keajaiban  dunia  baru.  Suatu
tempat yang terletak di Yucatan, Meksiko ini merupakan sebuah situs purbakala
peninggalan  bangsa  Maya  paling  populer  dikunjungi  oleh  para  wisatawan  manca
negara. Bangunan-bangunan yang terkenal dengan keindahan bentuk arsitektur-nya

tsb dibangun diantara 550-900 M oleh para Itza, salah satu kelompok suku bangsa Maya.
Namun entah mengapa pada abad ke-10 tempat ini ditinggalkan oleh mereka dan sejak saat
itu bangsa Maya menghilang secara misterius.

Jika dilihat dari bentuk arsitekturnya, Bangunan-bangunan di kawasan Chichen Itza
merupakan  hasil  alkulturasi  seni  arsitektur  dari  kebudayaan  Maya  dan  Toltec.  Toltec
sendiri  merupakan  sebutan  bagi  bangsa  yang  mendiami  suatu kawasan  di  Tollan,  45 KM
utara Kota meksiko. Peradaban yang memuja Dewa Quetzalcoatl ini dipimpin oleh seorang
penguasa bernama Mixcoatl yang mempunyai arti "Naga Awan". Menurut sejarah, Bangsa
Toltec yang terkenal lebih kejam dari Bangsa Aztec, pernah menyerbu kawasan Chichen
Itza disekitar tahun 800 M.  Chihen Itza sendiri  merupakan puing  sisa peradaban Maya
paling  mengesankan  yang  masih  bisa  dinikmati  keindahannya  hingga  saat  ini.  Terdapat
beberapa  bangunan menakjubkan peninggalan peradaban  bangsa  Maya  disini,  diantaranya
Piramida  Kukulkan  (El  Castillo)  sebagai  pusatnya,  lalu  terdapat  pula  bangunan  yang
digunakan  sebagai  Observatorium  astronomi  mereka  yang  dinamakan  El  Caracol,  serta
beberapa bangunan lainnya seperti Temple of Jaguar dan Temple of the Wariors.

Nama  Chichen  Itza  berasal  dari  bahasa  Maya  yang  berarti  "Chi"  mulut,  "Chen"
sumur ,dan "Itza" nama suku penghuni tempat itu sendiri. Puing sisa-sisa peradaban Maya
di Amerika Tengah, seperti Chichen Itza, dulunya merupakan daerah perkotaan yang telah
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ditinggalkan  oleh  para  Mayan  jauh  sebelum  Cristoper  Colombus  untuk  pertama  kali
Menginjakkkan  kakinya  di  Benua  Amerika.  Piramida  El  Castillo  bangsa  Maya  yang  juga
terletak  di  Chichen  Itza  sering  disebut-sebut  sebagai  bangunan  piramida  kedua  yang
terkenal setelah Piramida Mesir. Namun berbeda dengan bentuk arsitektur Piramida Mesir,
Piramida  bangsa  Maya  bukanlah  merupakan  piramida  berbentuk  kerucut  ,  karena  pada
puncaknya  terdapat  sebuah bidang datar yang digunakan sebagai  tempat  ritual  mereka.
Disekelilingnya, kita dapat menemui empat tangga yang berjumlah sekitar 91 undakan, dan
terdapat satu undakan lagi  pada bagian paling  atas,  sehingga total  undakan keseluruhan
berjumlah  365  undakan.  Tinggi  bangunan  ini  mencapai  24  meter,  sedangkan  area  pada
puncaknya yang digunakan untuk menaruh persembahan setinggi 6 meter

Dan  bukan  menjadi  suatu  rahasia  lagi  bahwa  Bangsa  Maya  merupakan  sebuah
peradaban yang memiliki tingkat pengetahuan Astronomi yang sangat luar biasa. Hal tsb
memang tak pernah diragukan lagi oleh para astronom pada saat ini. Jauh sebelum Nicholas
Copernicus menyatakan bahwa bentuk bumi bulat serta teori heliosentris yang menyatakan
matahari sebagai pusat tata surya, orang Maya sudah mengetahui akan hal itu jauh-jauh
hari  sebelumnya.  observatorium  astronomi  bangsa  Maya  juga  memiliki  bentuk  bangunan
yang  sangat  spesifik.  Dilihat  dari  sudut  pandang  masa  kini,  secara  fungsional  maupun
bentuk  luar  observatorium bangsa  Maya  sangat  mirip  dengan  observatorium  masa  kini,
sebagai contoh misalnya menara pengamat observatorium Kainuoka / El Caracol yang juga
terletak di kawasan Chichen Itza, di atas teras yang indah dan sangat besar pada menara
tersebut, terdapat undakan kecil bertingkat-tingkat yang menuju ke teras.
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El  Caracol  Observatory  Ada  beberapa  kemiripan  dengan  observatorium  sekarang,
juga  merupakan  sebuah  bangunan  tingkat  rendah  yang  berbentuk  tabung  bundar,  pada
bagian  atas  terdapat  sebuah  kubah  yang  berbentuk  setengah  bola,  kubah  ini  dalam
rancangan observatorium sekarang adalah tempat untuk menjulurkan teropong astronomi.
Empat buah pintu di lantai yang rendah tepat mengarah pada 4 posisi. Jendela di tempat
itu  membentuk 6 jalur hubungan  dengan  serambi  muka,  paling sedikit  tiga di  antaranya
berhubungan  dengan  astronomi.  Salah  satunya  berhubungan  dengan  musim  semi  (musim
gugur),  sedangkan  dua  lainnya  berhubungan  dengan  aktivitas  bulan.  Menara  pengamat
observatorium  El  Caracol  ini  adalah  peninggalan  terbesar  dalam  sejarah,  peninggalan
sejarah yang lain juga memiliki bangunan yang serupa. Semuanya dalam posisi yang saling
merapat dengan matahari dan bulan. Belakangan ini arkeolog beranggapan bahwa astronom
bangsa Maya pada zaman purbakala telah membangun jaringan pengamat astronomi pada
setiap wilayahnya.

Hingga saat ini, kita masih bisa menemukan sisa-sisa pengaruh kebudayaan Maya yang
masih  melekat  pada  beberapa  penduduk  di  Kawasan  Yucatan  Peninsula  dan  sedikit  di
wilayah bagian Chiapas, bahasa asli suku Maya kuno masih banyak digunakan sebagai dialek
sehari-hari  mereka  dan  ditafsirkan  empat  sampai  enam  juta  orang  penduduk  disekitar
Yucatan masih menggunakan bahasa tsb.  Hal tsb juga berlaku pada tradisi Bangsa Maya
Kuno,  masyarakat  di  Yucatan  masih  meneruskan  banyak  tradisi  masyarakat  Maya  kuno
seperti menanam tanaman pangan tradisonal mereka (jagung, buncis, cabai, tomat dan labu)
dengan teknik yang sama, dan memilih menggunakan tanaman herbal sebagai obat-obatan
mereka.  Sekitar  550  M,  Orang  Maya  berhasil  menyelesaikan  pembangunan  dua  buah
Chichen (mulut sumur). Sumur pertama merupakan bagian yang dikeramatkan oleh mereka
sedangkan bagian kedua dipergunakan untuk penggunaan sehari-hari. Chichen Itza, seperti
kebanyakan  pusat  Maya  lainnya,  merupakan  pusat  aktivitas  rohani  mereka.Ritual-ritual
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persembahan  yang  ditujukan  kepada  para  Dewa  banyak  dilakukan  disini.  Sejarah
mengatakan bahwa kawasan Chichen Itza ditinggalkan oleh orang Maya disekitar 900 M, ini
berbarengan  dengan  periode  dimana  80  %  Bangsa  Maya  dikatakan  mengilang  secara
misterius.  Hingga  saat  ini  belum  ada  sebuah  penjelasan  yang  bisa  menjawab  misteri
menghilangnya populasi peradaban ini. 
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JEMBATAN RAMA
Adam Bridge / Rama Bridge

dam  Bridge,  atau  yang  kerap  dijuluki  Rama  Bridge  merupakan  salah  satu
"Mysterious Places in the World's".Jembatan purba misterius sepanjang 18 mil
(30 Km) yang menghu-bungkan antara Manand Island (Srilanka) dan Pamban Island
(India) ini diperkirakan telah berumur 1.000.000 tahun lebih!!

Citra  dari  Rama Brige sendiri  sangat mudah terlihat  dari  atas  permukaan air laut
karena letaknya yang tidak terlalu dalam,yaitu hanya tergenang sedalam kira-kira 1,2 meter
(jika air laut sedang surut).

A
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Status dari jembatan tsb masih merupakan misteri hingga saat ini, menurut tafsiran
para ahli,diperkirakan mungkin Rama Bridge sangat erat kaitannya dengan Epos terkenal
India, Ramayana.

Srilankan  Archeology  Department  telah  mengeluarkan  suatu  statment  yang
menyebutkan  usia  Rama Bridge  mungkin  berkisar  diantara  1.000.000  hingga  2.000.000
tahun, namun apakah jembatan ini benar-benar terbentuk secara alami ataukah merupakan
suatu mahakarya manusia hal itu belum bisa mereka terangkan. S.U.Deraniyagala, Direktur
Jenderal Arkeologi Srilanka yang juga merupakan pengarang buku "Early Man and the Rise
of Civilization  in  Sri Lanka:  the Archaeological  Evidence"  mengatakan  bahwa peradaban
manusia  telah  muncul  di  Kaki  Gunung  Himalaya  sekitar  2.000.000  tahun  silam,walaupun
menurut para sejarawan peradaban paling awal didaratan India adalah peradaban bangsa
Ca, hal itu bukan merupakan suatu jaminan bahwa terdapat peradaban yang lebih tua lagi
dari mereka sebelumnya.

Para  sarjana  menaksirkan  bahwa  mungkin  jembatan  purba  ini  dibangun  setelah
daratan Srilanka terpisah oleh India jutaan tahun silam.
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Didalam  Epos  Ramayana,  jembatan  itu  dibangun  oleh  para  pasukan  manusia  kera
dibawah  pengawasan  Rama.  Maksud  dari  pembangunannya  sendiri  ialah  sebagai  tempat
penyebrangan  menuju  Negeri  Alengka  dalam  misi  untuk  menyelamatkan  Dewi  Shinta,
dimana  pada  saat  itu  Dewi  Sinta  sedang  berada  dalam  masa  penculikannya  oleh  Raja
Kerajaan  Alengka,yaitu  Rahwana.  Epos  Ramayana,menurut  Kalender  Hindu  seharusnya
berada pada masa  Tredha  Yuga (menurut  cakram masa  evolusi  hindu/  cakram Hinduism
tentang Epos tersebut terbagi pada masa Sathya (1.728.000 tahun),  Tredha (1.296.000
tahun),  Dwapara  (8.64.000  tahun)  dan  Kali  (4.32.000  tahun).  Tahap  sekarang  menurut
kalender mereka ialah Kali.Berarti menurut Epos tersebut, usia dari Rama Bridge berkisar
1.700.000 tahun.
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Mystery Spot
Gravitasi yang Aneh

atu lagi fenomena alam yang menjadi pukulan berat bagi hukum Gravitasi Newton.
Diwilayah  Santa  Cruz,  California  terdapat  suatu  fenomena  alam  yang  sangat
menakjubkan,  dimana  ditempat  itu  banyak  terjadi  kejanggalan  yang  mungkin

membuat  kita  clingak-clinguk  kebingungan  dan  keheranan  jika  mengunjungi  tempat
tersebut. Pasalnya, ditempat yang merupakan hamparan hutan subur itu hukum gravitasi
seakan-akan sudah tidak ada artinya sama sekali, semua pepohonan berdiri miring dengan
arah  kemiringan  yang  sama  bahkan  bisa  dibilang  hampir  tumbang.  Banyak  orang  yang
menyebut  tempat  ini  "titik  misterius".  Jika  manusia  berada  disekitar  "titik  misterius"
sekalipun, seluruh badannya tanpa dikehendaki juga ikut-ikutan miring, walaupun berusaha
untuk berdiri dengan tegak, hasilnya akan sama saja.

Anehnya, walaupun dalam keadaan posisi yang miring dalam skala yang besar, seluruh
benda  yang  ada  tidak  akan  terjatuh  atau  kehilangan  keseimbangannya.  Jika  mencoba
berjalan,  langkah kita tetaplah stabil dan berjalan tanpa kesulitan walaupun dalam posisi
miring. Bila berkunjung ketempat ini,  kita bisa melihat keanehan-kenehan seperti rumah
yang  terlihat  hampir  roboh  (padahal  sebenarnya  masih  kokoh),sapu  yang  bisa  berdiri
sendiri  dalam keadaan yang miring,manusia  yang dapat berdiri  ditembok,  dan keanehan-
keanehan lainnya. Parahnya lagi, dengan adanya fenomena ini, hewan-hewan hutan ngga' ada
yang  mau  nongkrong  dan  mencari  makan  disekitar  "titik  misterius",  meraka  mungkin
ketakutan atau bagaimana?
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"Mystery Spot" bisa membuktikan akan kelemahan teori Gravitasi, Sir Issac Newton
dengan  hukum gravitasinya  menyatakan  bahwa  semua  benda  akan  ditarik  kearah  semua
benda lainnya oleh kekuatan gravitasi. 

Kekuatan ini tergantung pada seberapa banyaknya zat yang tergantung dalam benda
dan  pada  jarak  diantaranya.  Hukum  itu  menerangkan  mengapa  orbit  planet  dan  bulan
berbentuk elips. Hukum itu menerangkan juga gerak semua benda dalam alam semesta yang
mahaluas. Dengan adanya fenomena ini,hukum gravitasi Newton yang bertahan kurang lebih
selama 4 abad mungkin sudah saatnya untuk direvisi. Namun sampai saat ini, Para Ilmuwan
belum dapat  menjelaskan  bagaimana  fenomena  ini  bisa  terjadi,mungkin  masih  menunggu
beberapa  waktu  lagi  untuk  memecahkan  misteri  ini,  atau  mungkin  teman-teman  sudah
mempunyai sebuah teori atau argumen untuk memberi pencerahan bagaimana fenomena ini
bisa terjadi?

Sebenarnya, fenomena-fenomena seperti ini tidak hanya terjadi diwilayah Santa
Cruz, California saja, tetapi ditempat lain juga bisa ditemukan,berikut ditampilkan listnya:

Gravity Hill, Sylacauga, Alabama

Spook Lights, Gurdon, Arkansas

Gravity Hill, Helena, Arkansas

Gravity Hill, La Jolla, California

Mystery Spot, Santa Cruz, California

Confusion Hill, Piercy, California

Spook Hill, Lake Wales, Florida

Gravity Hill, Cumming, Georgia

Gravity Hill, Mooresville, Indiana

Big Mike's Mystery House, Cave City, Kentucky

Gravity Hill, Greenfield, Massachusetts

Gravity Hill, Burkittsville, Maryland

Mystery Hill, Irish Hills, Michigan

Mystery Spot, St. Ignace, Michigan

Paulding Lights, Watersmeet, Michigan

Spook Lights, Hornersville, Missouri

Tri-State Spooklight, Neosho, Missouri

House of Mystery, Hungry Horse, Montana

Gravity Hill, Franklin Lakes, New Jersey

Mystery Hill, Blowing Rock, North Carolina

Mystery Hill, Marblehead, Ohio
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Oregon Vortex, Gold Hill, Oregon

Gravity Hill, New Paris, Pennsylvania

Cosmos Mystery Area, Rapid City, South Dakota

Mystery Lights, Marfa, Texas

Ghostly Gravity Hill, San Antonio, Texas

Wonder World, San Marcos, Texas

Gravity Hill, Salt Lake City, Utah

Mystery Hole, Ansted, West Virginia

Wonder Spot, Lake Delton, Wisconsin (closed 2006)

Teton Mystery Spot, Jackson, Wyoming (reported closed again, 2005)

Magnetic Hill, Chartierville, Quebec

Memang kebanyakan berada di USA, tapi di wilayah Eropa juga dapat ditemui tempat
seperti ini, contohnya disekitar Warsawa, Polandia. Oh iya, aq baru ingat, hal serupa juga
ada disebuah wilayah di China, namun yang ini berupa tanjakan jalan raya. Uniknya ditempat
itu  seluruh  benda  beroda/yang  mudah  menggelinding  akan  tertarik  menuju  keatas
tanjakan,padahal jika dipikir secara logika hal tsb sangatlah tidak masuk akal. Seru kali ya
seandainya kita rame-rame berkunjung kesana 
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Benua Yang Hilang
Benua Lemuria

ungkin  sebagian  teman-teman  sudah  banyak  mendengar  kisah  tentang
Atlantis,  kalau kisah  Lemuria pernah belum?Kalau  belum, ada baiknya kita
menyimak sekelumit kisah yang aq uraikan di bawah ini, semoga bermanfaat.

Oh  iya,  artikel  dibawah  aq tulis  hanya  mengacu  pada satu  versi  saja,  sedangkan  versi
mengenai  kisah dari Lemuria sendiri  sangatlah banyak,  jadi jangan bingung apabila kisah
yang aq uraikan dibawah sedikit berbeda kisah dengan versi  yang mungkin teman-teman
pernah baca sebelumnya.

Coba  perhatikan  Map  diatas,  menurut  beberapa  versi,  disitulah  letak  dari  Benua
Lemuria/Mu

Lemuria/Mu merupakan peradaban kuno yg muncul terlebih dahulu sebelum peradaban
Atlantis. Para peneliti menempatkan era peradaban Lemuria disekitar periode 75000 SM -
11000 SM. Jika kita lihat dari periode itu, Bangsa Atlantis dan Lemuria seharusnya pernah
hidup bersama selama ribuan tahun lamanya. Gagasan Benua Lemuria terlebih dahulu eksis
dibanding peradaban Atlantis dan Mesir Kuno dapat kita peroleh penjelasannya dari sebuah
karya Augustus Le Plongeon (1826-1908),  seorang peneliti  dan penulis  pada abad ke -19
yang  mengadakan  penelitian  terhadap  situs2  purbakala  peninggalan  Bangsa  Maya  di
Yucatan.

Informasi  tsb  diperoleh  setelah  keberhasilannya  menterjemahkan  beberapa
lembaran  catatan  kuno  peninggalan  Bangsa  Maya.  Dari  hasil  terjemahan,  diperoleh
beberapa informasi yang menunjukkan hasil bahwa Bangsa Lemuria memang berusia lebih
tua daripada  peradaban nenek  moyang mereka  (Atlantis).  Namun dikatakan  juga,  bahwa
mereka pernah hidup dalam periode waktu yang sama, sebelum kemudian sebuah bencana
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gempa bumi dan air bah dasyat meluluh lantahkan dan menenggelamkan kedua peradaban
maju masa silam tersebut. Hingga saat ini, letak dari Benua Lemuria pada masa silam masih
menjadi sebuah kontroversi, namun berdasarkan bukti arkeologis dan beberapa teori yang
dikemukakan oleh para peneliti, kemungkinan besar peradaban tsb berlokasi di Samudera
Pasifik (disekitar Indonesia sekarang). Banyak arkeolog mempercayai bahwa Easter Island
yang misterius itu merupakan bagian dari Benua Lemuria. Hal ini jika dipandang dari ratusan
patung batu kolosal yang  mengitari  pulau  dan beberapa catatan kuno yang terukir  pada
beberapa artifak yang mengacu pada bekas-bekas peninggalan peradaban maju pada masa
silam. Mitologi turun temurun para suku Maori dan Samoa yang menetap dipulau-pulau di
sekitar Samudera Pasifik juga menyebutkan bahwa dahulu kala pernah ada sebuah daratan
besar besar di Pasifik yang yang hancur diterjang oleh gelombang pasang air laut dahsyat
(tsunami),  namun  sebelumnya  bangsa  mereka  telah  hancur  terlebih  dahulu  akibat
peperangan. Keadaan Lemuria sendiri digambarkan sangat mirip dengan peradaban Atlantis,
memiliki  tanah yang subur, masyarakat yang makmur dan penguasaan terhadap beberapa
cabang ilmu pengetahuan yang mendalam. Faktor-faktor tersebut tentunya menjadi sebuah
landasan pokok bagi Bangsa Lemuria untuk berkembang pesat menjadi sebuah peradaban
yang maju dan memiliki banyak ahli/ilmuwan yang dapat menciptakan suatu trobosan baru
dalam Ilmu pengetahuan dan Teknologi mereka.

Seperti  banyak  dikemukakan  oleh  beberapa  pakar  spiritual  dan  arkeologi,  bahwa
bangsa  Lemurian  dan  Atlantean  menggunakan  crystal  secara  intensif  dalam  kehidupan
mereka.  Edgar  Cayce,  Seorang  spiritualis  Amerika  melalui  channelingnya  berkali2
mengungkapkan  hal yang  sama.  Kuil2  Lemuria  dan Atlantis  menempatkan  sebuah crystal
generator raksasa yang dikelilingi crystal2 lain, baik sebagai sumber tenaga maupun guna
berbagai penyembuhan.

Banyak info mengenai  atlantis  dan lemurian diperoleh dengan men-channel crystal2
'old soul' yang pernah digunakan pada kedua jaman ini. Beberapa Monument Batu misterius
yang berhasil  ditemukan dibawah perairan Yonaguni,  Jepang,  mungkinkah monument2 ini
merupakan sisa-sisa dari peradaban Lemuria?

Namun, berbeda dengan bangsa Atlantis yang lebih mengandalkan fisik, teknologi dan
gemar  berperang,  Bangsa  Lemuria  justru  dipercaya  sebagai  manusia-manusia  dengan
tingkat evolusi dan spiritual yang tinggi, sangat damai dan bermoral. Menurut Edgar Cayce,
munculnya Atlantis  sebagai  suatu peradaban super  power pada saat  itu  (kalau  sekarang
mirip  Amerika  Serikat  begitulah)  membuat  mereka  sangat  ingin  menaklukkan  bangsa-
bangsa  didunia,  diantaranya  Yunani  dan  Lemuria  yang  dipandang  oleh  para  Atlantean
sebagai  peradaban  yang  kuat.  Berbekal  peralatan  perang  yang  canggih  serta  strategi
perang yang baik, invansi Atlantis ke Lemuria berjalan seperti yang diharapkan. sifat dari
Lemurian  yang  menjunjung  tinggi  konsep  perdamaian,  mereka  tidak  dibekali  dengan
teknologi perang secanggih bangsa Atlantean, sehingga dalam sekejap, Lemuria pun jatuh
ketangan  Atlantis.  Para  Lemurian  yang  berada  dalam  kondisi  terdesak,  ahirnya  banyak
meninggalkan  bumi  untuk  mencari  tempat  tinggal  baru  di  planet  lain  yang  memiliki
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karakteristik mirip bumi, mungkin keberadaan mereka saat ini belum kita ketahui (ada yang
mengatakan saat ini mereka tinggal di Planet Erra/Terra digugus bintang Pleiades.

Mungkin kisah para Lemurian yang meninggalkan bumi untuk menetap diplanet lain ini
sedikit  tidak masuk akal,  tapi  perlu kita ketahui  bahwa teknologi  mereka pada saat  itu
sudah sangat maju,  penguasaan teknologi  penjelajahan luar angkasa mungkin telah dapat
mereka  realisasikan  dijauh2  hari.  Tentunya  penguasaan  teknologi  yang  sama  pada  era
peradaban  kita  ini,  belum  bisa  disandingkan  dengan  kemajuan  teknologi  yang  mereka
ciptakan. (Baca artikel Piri Reis Map sebagai bahan pertimbangan).

Dari sekelumit  kisah yang aq uraikan diatas,  dapat ditarik kesimpulan bahwa para
Lemurian tidak musnah oleh bencana gempa bumi dan air bah seperti yang dialami oleh para
Atlantean, namun karena peranglah yang membuat sebagain dari mereka berguguran.

Sementara semenjak kekalahannya  oleh bangsa Atlantis,  otomatis wilayah Lemuria
dikuasai oleh para Atlantean, sampai saat akhirnya daratan itu diterpa oleh bencana yang
sangat  dasyat  yang  kemudian  menenggelamkannya  bersama  beberapa  daratan  lainnya,
termasuk diantaranya Atlantis itu sendiri.
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Bosnia Pyramids

gga'  nyangka  ya di  Eropa juga  ada Piramida,  Disuatu  tempat  yang  bernama
Bukit  Visocica,  dikota  Visoko,  Bosnia  Herzegovina,  30  Km  sebelah  Utara
Sarajevo,  pada  Oktober  2005  lalu  gempar  dan  menjadi  fokus  perhatian

Internasional. Banyak orang mungkin tidak bisa menyangka sebelumnya bahwa sebenarnya
perbukitan Visocica yang saat ini telah tertutup oleh lebatnya vegetasi liar disekitarnya
merupakan sebuah bangunan piramida kuno.

Memang,  Jika  Bukit  Visocica  yang  mempunyai  tinggi  antara  200-230  meter  dari
permukaan laut ini jika kita pandang dari jarak rdius sekitar 700 meter lebih, seakan-akan
membentuk sebuah bangunan piramid (bentuk Limas) dengan skets yang kasar.

Seorang  Arkeolog  Bosnia,  Mr Semir  Osmanagic,  telah  memberi  konfirmasi  bahwa
sejak  pertengahan  April  2006  lalu  penggalian  sudah  mulai  dilakukan.  Kini  beberapa
terowongan yang diperkirakan merupakan pintu masuk dari Piramida telah terbuka. Rata-
rata ruangan-ruangan pada piramida kini sudah dapat dimasuki beberapa pekerja dan para
arkeolog.  Tim  Gabungan  dari  beberapa  Arkeolog  Australia,  Austria,  Skotlandia,  dan
Slovenia juga turut bagian dalam misi penggalian atas ketiga Piramida.

Para Tim Arkeolog yang bertanggung jawab penuh atas penggalian telah memutuskan
untuk  memberi  nama  pada  piramida-piramida  tersebut.  Bukit  Visocica  yang  merupakan
tempat piramida utama diberi nama "Bosnian Sun Pyramid", sedangkan dua bukit yang lebih
kecil disekitarnya, masing-masing diberi nama "Bosnian Moon Pyramid" dan "Bosnian Dragon
Pyramid".  Total  di  areal  perbukitan  ini  terdapat  tiga  buah  Piramida  yang  keseluruhan
bangunannya  telah  ditutupi  oleh  lebatnya  vegetasi  disekelilingnya.  Mengutip  Pernyataan
dari seorang Kepala Penggalian, Philip Coppens, Surat Kabar lokal Dnevni Avaz menyebutkan
bahwa mungkin Piramida-Piramida ini dibuat oleh Perdaban Illyrians antara periode 12.000
S.M sampai 500 S.M. Didalam Argumennya, Coppens juga menjelaskan bahwa ia bersama
rekan-rekannya belum bisa  menemukan  sisa-sisa  Organik,  kayu  dan batu  bara  disekitar
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areal  Piramida,  sehingga  penelitian  masih  sulit  untuk  dilakukan  dan  mungkin  beberapa
analisa yang telah kami lontarkan belumlah sepenuhnya benar.

Jika benar Piramida-Piramida tersebut dibuat antara periode 12.000 S.M sampai 500
S.M, maka dimungkinkan pada ahir zaman es, peradaban manusia zaman dulu telah mampu
membuat  bangunan  Kolosal  semegah  itu.  Dari  beberapa  informasi  penggalian  diareal
Perbukitan  Visocica,  penggalian  atas  situs  purbakala  tsb  telah  mengalami  banyak
perkembangan  yang  pesat.  Para  Tim  Arkeolog  kini  telah  berhasil  menemukan  beberapa
trowongan lain disekitar areal lereng bukit, ruangan-ruangan didalam Piramida juga sudah
banyak ditemukan, namun tidak ada satu mummi-pun ditemukan di Sun Piramid. Nampaknya
Bosnian Sun Piramid memang bukan dibangun sebagai areal pemakaman Raja-Raja.

Para  arkeolog  percaya,  bahwa  penemuan  Piramida  di  Visoko  ini  akan  mempunyai
implikasi  lebih  lanjut  terhadap  perubahan  pengetahaun  sejarah  didunia.  Dengan
membandingkan teknik arsitekturnya, Bosnian Piramid mungkin saja dibangun oleh orang-
orang sama yang juga telah ikut terlibat dalam pembuatan The Great Piramid Giza,  dan
mungkin saja Bosnian Piramid menjadi Piramid terakhir yang dibuat. Tetapi, perkiraan tsb
mungkin saja salah, mungkin saja Bosnian Piramid malah lebih dulu dibangun dibandingkan
Piramid di Giza. Bosnian Sun Piramid sendiri ditaksirkan memiliki tinggi 220 meter dengan
lebar 70 meter, masih kalah besar dengan Piramid di Giza.

Para  Tim  Arkeologis  yang  tergabung  dalam  Yayasan  Bosnian  Sun  Piramid  telah
mengagendakan  rencana-rencana  penelitian  mereka  terhadap  tiga  buah  Bosnian  Piramid
antara  tahun  2006  sampai  2010  nanti.  Ditargetkan  pada  ahir  2007,  sebagian  besar
penggalian terhadap Sun Piramid telah  rampung dilaksanakan.  Kemudian  akan diteruskan
dengan  penggalian  terhadap  dua  buah  Piramid  lainnya  yaitu  Moon  Piramid  dan  Dragon
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Piramid.  Untuk  pertengahan  tahun  2007  ini,  Sun  Piramid  telah  dibuka  untuk  umum.
Kini,Piramid tersebut telah banyak dikunjungi oleh para wisatawan manca negara. 
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Temples of the
Kama Sutra

eratus enam puluh tahun yang lalu di hutan sebelah utara India, reruntuhan dari
kota besar yang hilang ditemukan. Ditengahnya, ada komplek Kuil paling rumit yang
pernah ditemukan di India. Meski dielu-elukan sebagai karya terbesar dalam seni

dan  arsitektur,  namun  kuil  tersebut  melanggar  sopan  santun  masyarakat  yang  telah
beradab.

Sebab tembok kuil dipenuhi dengan gambaran seks paling eksplisit di dunia. Di tempat
bangunan itu berdiri,  tepatnya di bukit sebelah Utara India, dimana sungai membelah di
tengahnya,  dahulu  pernah  berdiri  dinasti  yang  besar.  Selama  300  tahun  mereka  hidup
makmur.

Di  suatu  tempat  yang  disebut  Khajuraho  inilah  mereka  membangun  gedung
pemerintahan  dan  beberapa  kuil  terbesar  yang  pernah  ada  di  India.  Yang  membuat
Khajuraho  ini  sangat menarik  wisatawan mancanegara adalah susunan  mengagumkan dari
ukiran-ukiran erotik. Sangat jelas ditampilkan setiap posisi seks yang dapat dibayangkan
yaitu pertunjukan seks di abad pertengahan. Meski diukir ribuan tahun yang lalu, ukiran-
ukiran ini masih memiliki kekuatan untuk membuat malu dan membangkitkan gairah. Dunia
arkeologi hingga saat ini belum benar-benar mendapat jawaban yang memuaskan mengenai
asal-usul  pembuatan  kuil-kuil  ini.  Mengapa  di  tempat  suci  kepercayaan  mereka  bisa
terpasang relief-relief seperti ini? apakah tujuan dari itu semua?
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Seratus tahun yang lalu, saat kuil-kuil ini ditemukan, karya erotisme India yang kedua
dipamerkan di dunia Barat. Tahun 1883 adalah publikasi rahasia pertama dari Kama Sutra,
Prinsip Dasar Cinta. Dengan perhitungan yang sangat teliti, bahkan klinis buku itu memuat
semua jenis hubungan seksual. Kama Sutra disusun pada abad 4 M oleh Malinaga Vatsayana.
Ia  mengajarkan  anak  muda  tentang  masalah  universal  mengenai  bagaimana  memiliki
kehidupan memuaskan dan penuh secara seksual. Ia mengajarkan bagaimana menjadi suami
yang baik dan pada wanita bagaimana menjadi istri yang baik. Ia menulis secara sensitif
tentang menciptakan kepercayaan diri pada seorang gadis. Memperkenalkannya pada seks.
"Wanita,  memiliki  sifat  lembut,  dan  menginginkan  awal  yang  lembut".  Di  Inggris,  Ratu
Victoria yang menekan kehidupan seksual, Kama Sutra dikutuk secara terbuka. Tapi segera
ia jadi salah satu buku bajakan terbesar dalam bahasa inggris. Jika buku Kama Sutra hanya
mendeskripsikan  hubungan  seksual,  lain  ukiran  di  Khajuraho  yang  menampilkannya  pada
umum, untuk dilihat semua orang.

Bangunan kuil ini sepintas memang terlihat serupa dengan konstruksi Katerdal Gothic
di Eropa.  Sejarawan  Seni  dari  Univ  Pennsylvania,  Michael  Meister,  tertarik  pada peran
ukiran di kuil ini. Menurutnya, Kuil Khajuraho berasal dari abad 10-12 pada masa arsitektur
di India. Penambahan ukiran di kuil adalah bagian dari kekhasan kuil yang menjadikan kuil
itu  model  dari  kosmos,  yaitu  bagaimana  dunia  diciptakan,  dan  perbedaan  dari  dunia.  Di
Khajuraho,  kuil  besar  didirikan di  podium tinggi.  Lantai  podium melambangkan  dunia,  di
lantai bawah dasar podium saat berada di bawahnya ada papan gambar yang menempel di
seluruh lantai bawah yang menunjukkan semua aspek dari kehidupan manusia.  Ada relief
yang menggambarkan prajurit, raja, dan pekerja yang mengukir batu untuk kuil. Dunia abad
pertengahan India bukan merupakan dunia yang hebat. Banyak kebudayaan yang memiliki
simbol  untuk  mewakili  alam  semesta,  tapi  hanya  di  India  yang  punya  penekanan  pada
erotisme.  Beberapa  tahun  kemudian,  banyak  ditemukan  penjelasan  lebih  lanjut.  Apakah
tujuan dari ini semua merupakan murni agama, yaitu ujian bagi pendeta yang hidup selibat
mengejek mereka dengan kesenagan duniawi? atau untuk tujuan komersial yang digunakan
untuk  menarik  peziarah  dengan  mengiklankan  prostitusi  kuil?  atau  ukiran  itu  dijadikan
pedoman?

Mungkinkah Kuil dibangun pada saat populasi menurun? Satu hal yang pasti, di India,
seks dan agama selalu berjalan bersama. Hingga saat ini di Khajuraho hal tersebut masih
tetap  berlangung.  Setiap  tahun  di  musim  gugur,  para  wanita  desa  ambil  bagian  dalam
upacara kesuburan kuno. Setiap pagi mereka bangun saat subuh, memakai pakaian terbaik
mereka dan berjalan menuju kuil Chausath Yogini. Di sana, sebelum memasuki kuil, mereka
memberi  Persembahan  bunga  dan  air.  Para  gadis  berdoa  agar  pria  baik  dapat  menjadi
suaminya, wanita yang telah menikah berdoa agar diberikan anak. Sejarawan seni Devongan
Nagasai adalah pemimpin dalam erotisme India. Ia menemukan bahwa Dewi Durga/ Dewi
kesuburan memiliki akar kuno dalam aspek seksual dari agama di India. Gambar erotik dari
abad 2 SM yang berhasil  ditemukan pada seni  India pada umumnya dianggap merupakan
sesuatu yang dapat membawa keuntungan dan mereka diharapkan dapat mengusir setan.
Gambar-gambar erotik telah ada sebelumnya, jauh hingga 2000 SM. Ukiran ini berasal dari
pemujaan ibu para dewi. Ia memiliki kekuatan atas masalah dasar kehidupan.
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Siapa yang membangun kuil dan dewa lainnya? Peneliti modern mengungkapkan bahwa
jawaban  itu  melibatkan  campuran  kekuatan,  agama  dan  seks.  40  mil  disebelah  Utara
Khajuraho,  terdapat  reruntuhan  kompleks  istana.  Dahulu,  kompleks  istana  itu  adalah
kediaman salah satu pemimpin Dinasti yang sangat kuat di India, Pangeran Chandela. Pada
abad  5  pusat  perdagangan  India  mengalami  penurunan.  Kekuasaan  dipindahkan  ke
pedalaman. Sama halnya di Eropa, India saat itu memasuki jaman kegelapan. Di Perguruan
Tinggi Arsitektur dan Ukiran dekat Madras, Selatan India. Para pelajar mempelajari arti
dari motif India kuno. Di bawah pengawasan akhli modern, mereka diajarkan memahat batu
dengan menggunakan alat pemahat yang digunakan oleh pemahan jaman dulu.

Pada abad 10, dimana saat pembangunan kuil di Khajuraho dimulai keahlian mengukir
di  India  mencapai  puncaknya.  Namun  kompleknya,  arti  dari  seni  tersebut  menyesatkan
karena kebudayaan, penguasa kerajaan dan budak telah membangun takhyul. Ukiran elok di
Khajuraho  meghidupkan  kembali  kepercayaan  ibu  para  dewi  kuno  pada  kekuatan  magis
erotisme. Di Khajuraho, ukiran erotis memiliki peran baru. Kuil itu terdiri dari 2 bagian,
area umum dan tempat suci di dalam yang dihubungkan dengan jalan pintas. Jalan itu adalah
tempat manusia bertemu dewa dan disinilah letak ukiran erotis itu berada. Tradisi kuno
yang  menghubungkan  manusia  dengan  Tuhan  melalui  seks  tak  mudah  diterima  di  India
modern.  Menunjukkan  kasih  sayang  yang  umum  seperti  bergandengan  tangan  tak
diperkenankan.  30 tahun yang  lalu,  saat kama sutra akhirnya diterbitkan  dengan sah di
barat, langsung menimbulkan kehebohan.

Kini India berada dalam transisi kebudayaan. Berjuang untuk mendamaikan masa lalu
yang  erotis  dengan  masa  kini.  Bila  sejarah  adalah  petunjuk,  India  pada  akhirnya  akan
menemukan  cara  untuk  menggabungkan  warisannya  yang  agung.  India  modern  sangat
menentang  patung  erotis  di  Khajuraho.  Meski  bangga  dengan  kemajuan  artistiknya  dan
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senang karena banyak turis yang tertarik untuk berkunjung, namun kini masyarakat modern
di India telah berkembang jauh lebih sopan dibanding saat di bawah Raja Inggris. Setelah
merdeka  pada  1948,  India  membuat  undang-undang  yang  melarang  tigkah  laku  seksual
semacam itu.  Bahkan  dikatakan,  bahwa  satu  anggota  parlemen  mantan  rekan  Mahatma
Gandhi dengan sungguh-sungguh menyarankan agar patung-patung di Khajuraho ditimbun.
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Teotihuacan

ekitar 1500 Masehi, Bangsa Aztec menguasai Meksiko. Bangsa ini memang dikenal
kejam, para prajurit memburu manusia untuk dikuliti dan dikorbankan kepada para
Dewa mereka. Satu hal yang menarik dari sejarah bangsa ini ialah adanya legenda

mengenai  suatu  kota  yang  hilang.  Kota  kuno  misterius  yang  fantastis  dengan  dipenuhi
arsitektur-arsitektur luar biasa bernama Teotihuacan.

Kota  misterius  yang  hancur  itu  begitu  besarnya,  hingga  saat  suku  Aztec
menemukannya,  mereka  percaya  pastilah  itu  tempat  yang  paling  suci  di  seluruh  alam
semesta.  Bangsa  Aztec  menamainya  Teotihuacan  yang  memiliki  arti  tempat  dewa-dewa.
Kota kuno ini begitu menakjubkan, jaringan jalan-jalan panjang dan piramida-piramida besar
berdiri di kota tersebut. Kota tersebut memiliki luas keseluruhan 12,8 km persegi,  area
yang lebih besar dari Kekaisaran Roma. Suku Aztec menyebut jalan utamanya sebagai jalan
kematian dan mereka menamai 2 piramida terbesar sebagai Piramida Matahari dan Piramida
Bulan.  Dari  bangkitnya  sekitar  tahun 1  Masehi  hingga  keruntuhannya  7 abad kemudian,
Teotihuacan merupakan kota terbesar dibelahan bumi barat. Bangsa Aztec bahkan tidak
pernah tahu siapa yang membangun kota besar ini dan mengapa mereka meninggalkannya.
Dan hingga hari ini masih menjadi teka-teki membingungkan. Sesuatu hal yang mengerikan
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pastilah pernah terjadi di sini, hingga seluruh penduduknya lenyap tak berbekas sehingga
mengubah kota besar tersebut menjadi sebuah kota hantu tak berpenghuni.

Di Kebudayaan kuno Afrika, Asia, Eropa dan Benua Amerika kita mengetahui alasan
utama  piramida-piramida  besar  dibangun,  sebagian  besar  sebagai  makam bagi  keluarga
kerajaan,  adapula  sebagai  altar untuk melangsungkan  upacara  dan doa.  Tapi  Piramida di
Teotihuacan adalah misteri. Tujuan utama dari pembangunan piramida di sini telah hilang
ditelan waktu, karena para pembangun piramida hampir tak meninggalakan informasi apa-
apa bagi kita.  Kita tak tahu, mereka menyebut diri mereka sebagai  bangsa apa? bahasa
apakah  yang  mereka  tuturkan  atau  dimana  para  penguasa  dikubur?  Mereka  tak
meninggalkan buku, sistem tulisan, sejarah tertulis masa lalu. Selama hampir seabad, ahli
purbakala  telah  mengumpulkan  banyak  petunjuk.  Lebih  dari  900  ribu  pecahan  tembikar
telah  dianalisa,  dinomori,  dan  dikemas.  Makna  dari  beberapa  artifak  masih  banyak
diperdebatkan, namun penggalian belum lama ini mengungkap kisah tentang hidup dan mati
dari kota piramida ini.

Walaupun merupakan sebuah kota besar, namun sebenarnya Teotihuacan merupakan
suatu  tempat  yang  terpencil  di  wilayah  utara  yang  disebut  Mesoamerika.  Di  awal  mula
millenium pertama Masehi,  tempat tersebut hanyalah wilayah tandus dan gersang,  lebih
banyak kaktus daripada manusia. Lalu, mendadak hampir dalam semalam, populasi manusia
meladak  hingga  pulahan  ribu  di  kota  itu.  Bagaimana  bisa  tempat  terpencil  berdebu  ini
mendadak  berubah  menjadi  kota  terbesar  se-Amerika?  Satu  teori  menyebutkan  bahwa
orang-orang kabur dari  api  para dewa,  yaitu  letusan  gunung berapi  mengerikan.  Gunung
mendadak meletus dan lava membanjiri lerengnya. Seluruh kota terkubur dan sungai-sungai
terbendung. Lahan-lahan pertanian musnah dan mengalami kehancuran total. Saat mencari
tempat aman,  orang-orang yang  selamat berhamubran  menuju tempat yang  akan dikenal
sebagai Teotihuacan. Tapi kota itu adalah misteri di dalam misteri. Mengapa semua orang
berlari ke tempat yang tandus ini? Padahal terdapat situs lain yang lebih jauh dari gunung
berapi, dengan tanah yang lebih subur dan lebih banyak hujan.

Para pengungsi  pasti  tertarik  ke lokasi  ini  karena ada sesuatu.  Atau mungkin  ada
pemimpin  berwibawa  yang  mengatur  populasi  pengungsi  ini  menjadi  tatan  baru,
keharmonisan baru dengan semesta dan kosmos. Orang yang hubungannya sangat kuat pada
kekuatan  suci  yang  disukai  para  dewa.  Pemimpin  berwibawa  itu  kemudian  berencana
membuat  persembahan  besar  untuk  para  dewa dari  gunung  berapi.  Dimana  unsur-unsur
bangunan  persembahan  terdiri  dari  unsur  yang  membunuh  keluarga  mereka  dan
menghancurkan kota mereka dulu. Mereka akan membangun gunung berapi buatan manusia
yaitu  piramida.  Kemudian  sebuah  kota  dan  cara  hidup  baru  pun  telah  lahir.  Piramida-
piramida  menghantarkan  jaman  baru,  masa  dengan  tatanan  dan  harapan  masa  depan.
Piramida-piramida raksasa  yang  masih  tersisa  hingga hari  ini  hanyalah  merupakan  suatu
saksi bisu dari kejayaan di Teotihuacan. Para wisatawan datang dari mana-mana ke tempat
yang luar biasa ini. Teotihuacan merupakan adikuasa pertama di Benua Amerika, keajaiban
dunia kuno yang lahir dari bencana, dan dibangun oleh sejumlah pengungsi. Selama berabad-
abad,  keberhasilan  mereka  menarik  orang  untuk  hidup  dalam  bayang-bayang  piramida.
Hingga bencana misterius lainnya entah bagaimana menghancurkan mimpi itu.

90



Apakah yang sebenarnya terjadi  di Teotihuacan dimasa lalu sehingga penduduknya
bisa lenyap tak berbekas seperti itu? Rahasianya terletak di jantung piramida-piramida itu
sendiri. Di Puncak abad 4 M, tak ada tempat di bumi seperti Teotihuacan. Pada masa itu,
Kerajaan Besar di Mesir sudah lama runtuh,  Peradaban Klasik di  Yunani  telah memudar,
Kekaisaran  Roma  sudah  lama  dijatuhkan  kaum  Bar-bar.  Namun  di  belahan  dunia  lain,
Teotihuacan sedang mencapai puncak kejayaannya.  Beberapa hal penting  yang terjadi  di
bumi, terjadi di Teotihuacan ini. Populasi saat itu membengkak dan mencapai 200 ribu jiwa,
ini menjadikan Teotihuacan tak ada tandingannya di Mesoamerika maupun di dunia. Kota ini
mengendalikan  rute  niaga  dari  Arizona  sekarang  hingga  El  Salvador,  kekuasaanya
membentang  di  seluruh  Mesoamerika.  Untuk  membandingkan  bagaimana  keramaian
Teotihuacan pada masa silam maka bandingkanlah dengan beberapa kota modern masa kini
seperti New York, London, dll. Teotihuacan bisa digambarkan sebagai kota modern masa
silam, imigran beruduyung-duyung datang untuk mencari penghidupan baru. Bisa dikatakan,
orang dari seluruh Mesoamerika datang untuk hidup di kota piramida ini. Piramida-piramida
diibaratkan sebagai pencakar langit yang mengisyaratkan kekuasaan dan dominasi.

Tafsiran  Arkeologis  menyebutkan  bahwa  kemungkinan  terbesar  mengapa  kota  itu
ditinggalkan  adalah  adanya  penemuan-penemuan  mengerikan  di  jantung  setiap  piramida.
Nantinya, tulang-belulang yang berserakan di dalamnya akan menyibak sifat asli dari Kota
Besar ini. Mungkin merupakan kunci mengapa megakota yang begitu kuat dan mulia ini akan
ditinggalkan oleh orang-orang yang membangunnya. Jauh di dalam kota terdapat bukti akan
sisi lain dari Teotihuacan yang amat berbeda. Mungkin juga penuh kekerasan seperti Suku
Maya atau Aztec, Teotihuacan juga punya masa lalu kelam dan berdarah. Saburo Sugiyama,
Seorang  Arkeologi  yang  telah  bertahun-tauhn  meneliti  Artifak  di  Teotihuacan
mendapatkan  penemuan  aneh  jauh  di  dalam  Piramida  Bulan.  Tualng  belulang  manusia
berserakan  muncul  dari  dalam tanah  dan nampaknya tempat  tersebut  bukan  merupakan
penguburan normal. Kerangka-kerangka manusia itu terpenggal, lengan-lengan mereka diikat
di punggung. Sesuatu yang keras, kelam dan mengerikan tentulah pernah terjadi disini. Ahli
antropologi  forensik,  Michael Spence, yakin  bahwa ia bisa tahu kisah sebenarnya orang-
orang itu meninggal. Kerangka-kerangka manusia itu dulunya adalah koraban persembahan.
Mereka  mengorbankannya  dengan  mengikat  lalu  memukulinya  minimal  dua  kali.  Untuk
menjaga  kemakmuran  kota  piramida,  nyawa  mereka  dipersembahkan  untuk  para  dewa.
Teotihuacan sebenarnya juga bukanlah merupaklan  kota yang damai dan harmonis,  mata
uangnya adalah darah manusia. Teotihuacan juga dikatakan sering berperang, dan mereka
memuaskan dewa-dewa mereka dengan darah para tawanan perang.

Tapi entah kenapa, di puncak kejayaannya dan pengaruhnya ada yang tak beres. Darah
saja tak cukup, para dewa mengkhianati kota piramida. Selama lebih dari 5 abad kota ini
berkembang, lalu disekitar abad 6 ia runtuh dan pusat kota yang suci itupun ditinggalkan.
Sangat  sulit  dibayangkan  mendadak  kota  ramai  seperti  New York  misalnya  ditinggalkan
para penduduknya dalam waktu yang sangat cepat, begitupula Teotihuacan. Hilangnya para
pembangun  piramida  ini  adalah  misteri  besar  yang  bisa  diselesaikan  dengan  petunjuk
terkecil. Bukan dari piramidanya tapi dari gigi yang dikumpulkan dari kuburan kuno, sebab
gigi  termasuk  cara terbaik memahami  kesehatan seseorang.  Gigi  yang kuat  menandakan
kesehatan yang bagus, namun gigi yang ditemukan disini menunjukkan semuanya tidak baik.
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Di tahun-tahun terakhir kemansyuran kota itu, kesehatan penduduk tak sebaik sebelumnya.
Sebab  dari  penurunan  kesehatan  ialah  popularitas  piramida  itu  sendiri.  Terlalu  banyak
orang datang untuk hidup dalam bayangna  perlindungannya.  Kota ini  menjadi  sekumpulan
jalanan padat, rawan penyakit dan bau buangan kotoran. Tak ada cukup makanan atau air
minum  sehingga  menjadikan  manusia  hidup  tidaklah  panjang  di  Teotihuacan.  Piramia-
piramida itu terlalu sukses sehingga tidak menyadari bahwa kota ini tumbuh menuju titik
kehancuran. Tumbuh perpecahan antara orang kaya dan miskin. Jalan utama kota saat itu
menjadi  wilayah  terlarang  bagi  rakyat  jelata.  Lalu  ada  bencana  terakhir  yang  tak bisa
dicegah yaitu kekeringan. Kebutuhan akan hujan sangat mendesak, para pendeta bahkan
membunuh bayi-bayi di kota itu dengan harapan air mata bayi dapat mendatangkan hujan.

Para  ilmuwan  dulu  percaya  saat  runtuh  dari  dalam,  kota  itu  juga  diserang  dan
dimusnahkan oleh bangsa lain. Tapi ada sedikit bukti kekuasaan yang cukup besar diwilayah
itu  untuk  menyerang  dan  mengalahkan  kota  selemah  Teotihuacan.  Teotihuacan  pasti
menghancurkan diri, lahir dari ketakutan akan gunung berapi, kota ini akan mati dalam api.
Hampir 15 abad kemudian, bukti masih terlihat di dinding piramida dan kuil yaitu tanda-
tanda  pembakaran.  Apinya  begitu  panas  hingga  menghanguskan  batu.  Mungkin  terjadi
secara  spontan  pada  suatu  malam,  saat  ritual  suci  pengorbanan  memohon  hujan  atau
makanan. Menurut suatu teori,  warga kota bangkit memberontak dan membakar lambang
kejayaan mereka dulu. Dan mereka percaya, dari seluruh penderitaan mereka bersumber
pada piramida-piramida yang terletak di kota mereka. Petunjuk menarik mendukung teori
ini, yaitu bukti samar kerusakan akibat api di 2000 kompleks apartemen di Teotihuacan.

Tapi  teori  lain  jauh  lebih  aneh  dan  bahkan  lebih  menakutkan.  Para  arkeologis
mendapati bukti tumpukan kayu hangus di reruntuhan kuil. Sisa-sisa api unggun besar dan
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bukan  disebabkan  oleh  sebuah  kekacauan,  tapi  sesuatu  yang  direncanakan.  Pelakunya
mungkin para pendeta yang melayani para dewa dan piramida. Mereka menganggap kejayaan
Teotihuacan sudah berlalu, sehingga kediaman kekuasaansuci, lahan suci dari jalan kematian
harus dibasmi.  Mereka membakar kuil  yang  ada di  puncak piramida,  dan menghancurkan
pahatan  dewa-dewa mereka.  Para pendeta merusak ikatan  suci  antara kota  dan kosmos
selamanya. Bak gunung berapi membara, kuil di puncak piramida terbakar. Pesan terakhir
bagi para dewa,  Teotihuacan sudah mati.  Seiring waktu berjalan,  para penduduk dengan
cepat pula meninggalkan kota besar yang telah "sekarat" tersebut.
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