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TIAHUANACO
ota itu terletak pada
ketinggian lebih dari
13.000  kaki  dan
bermil-mil  jauhnya

dari  kota-kota  lain.  Jika
kita berangkat dari Cuzco,
Peru,  maka  akan
mencapai  kota  dan
tempat-tempat  penggalian
itu  setelah  mengadakan
perjalanan  beberapa  hari
dengan  kereta  api  dan
kapal laut.

Dataran  tingginya  mirip
dengan  suatu
pemandang-an  di  planet

yang  belum  dikenal.  Kerja  tangan
adalah siksaan bagi siapa saja yang
bukan  penduduk  asli  di  sana.
Tekanan  udaranya  kira-kira
setengah dari tekanan udara di atas
permukaan  laut  dan  sehubungan
dengan  itu  kandungan  oksigen
dalam udaranya sudah tentu sedikit
sekali.  Namun  demikian  di  atas
dataran tinggi  ini  berdiri  suatu  kota
yang besar sekali. Tidak ada tradisi
otentik  mengenai  Tiahuanaco  ini.
Dalam hal ini barang kali kita harus
merasa  gembira  bahwa  jawaban-
jawaban  yang  dapat  diterima  tidak
dapat  dicapai  dengan  bersandar
kepada  cara  belajar  kuno  yang
turun-temurun itu.

Reruntuhan yang sangat tua itu (kita
tidak  tahu  berapa  ribu  tahun
tuanya), mengapunglah kabut masa
lampau, kedunguan dari misteri atau
kegaiban.  Balok-balok  batu  pasir
seberat  100  ton  yang  ditumpungi
dengan balok-balok lain  seberat  60
ton dijadikan dinding. Bidang-bidang
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lain yang bertepi dan bersudut tepat pada persambungan dengan batu-batu persegi
lainnya, yang disatukan oleh jepitan yang terbuat dari tembaga. Di samping itu, semua
susunan batu itu telah dikerjakan secara rapi sekali. Lubang-lubang sedalam 8 kaki
yang sampai sekarang belum dijelaskan untuk apa terdapat dalam balok batu yang
beratnya  10  ton.  Batu  ubin  yang  sudah  aus  ,  yang  panjangnya  16  ½  kaki  dan
merupakan satu potong batu tanpa sambungan juga tidak membantu memecahkan
teka-teki yang terdapat di Tiahuanaco itu. Saluran air yang terbuat dari batu sepanjang
6 kaki dan lebar 1 ½ kaki, terdapat bertebaran di atas lantai bagaikan mainan.

Tebaran  benda-benda
itu  pasti  disebabkan
oleh  bencana  alam
yang  dahsyat.
Penemuan  ini  telah
mengejutkan  kita
karena  hasil  karyanya
yang  begitu  cermat.
Apakah nenek moyang
kita di Tiahuanaco tidak
dapat  berbuat  sesuatu
yang  lebih  baik  dari
pada  menghabiskan
waktu  bertahun  tahun
membuat  saluran
seperti  itu  tanpa
peralatan  sedemikian
cermatnya,  sehingga
kalau  dibanding  kan
maka saluran air kita yang modern dan terbuat dari beton itu seolah-olah hanyalah
hasil pekerjaan yang ceroboh belaka?

Di  halaman  kuil  yang sekarang telah dipugar,  terdapat  sekumpulan patung kepala
campur aduk, yang kalau diperhatikan dari dekat  adalah merupakan kumpulan dari

berbagai  ras  ,  karena
sebagian  mukanya  ada
yang berbibir tipis, ada yang
berbibir tebal. Sebagian ada
yang  berhidung  panjang,
ada  yang  berhidung
lengkung,  sebagian  ada
yang berkuping  tipis  bagus,
ada  yang  berkuping  tebal,
sebagian  berwajah  lembut,
ada  yang  wajahnya
bersudut-sudut.  Dan
sebagian dari kepala-kepala
itu  berhelm  aneh.  Apakah
bentuk-bentuk  wajah  yang
tak dikenal  ini  dimaksudkan
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untuk mencoba menyampaikan pesan kepada kita bahwa kita tidak dapat dan tidak
akan mengerti karena dicegah oleh sikap kita yang keras kepala dan berprasangka?

Salah  satu  keajaiban  arkeologi  dari  Amerika  Selatan  ialah  Gerbang  Monolitas
Matahari di Tiahuanaco yakni suatu patung raksasa yang tingginya hampir 10 kaki,
lebarnya 16 ½ kaki, dipahat dari satu balok batu tunggal.Beratnya ditaksir lebih dari 10
ton.  Empatpuluh  delapan  buah  bujursangkar  yang  disusun  dalam  tiga  deretan,
mengapit  patung  yang  menggambarkan  dewa  terbang.  Apakah  yang  diceritakan
legenda tentang kota Tiahuanaco yang misterius itu?

Alkisah,  dikatakan  bahwa  sebuah  kapal  ruang  angkasa  terbuat  dari  emas  pernah
datang  dari  suatu  bintang.  Di  dalamnya  terdapat  seorang  wanita  yang  bernama
Oryana, yang akan melaksanakan tugas di bumi ini yakni menjadi Ibu Agung. Oryana
hanya  mempunyai  empat  jari  yang  di  sela-selanya  berselaput  seperti  jari-jari  kaki
bebek. Ibu Agung Oryana melahirkan 70 orang anak bumi, setelah itu ia kembali ke
bintang  tempat  asalnya.  Memang  di  Tiahuanaco  ditemukan  pahatan-pahatan  batu
karang yang menggambarkan makhluk hidup yang berjari empat. Abadnya tak dapat
di  tentukan.  Tiada  seorang  pun  dan  dari  abad  mana  pun  yang  telah  kita  ketahui
pernah melihat Tiahuanaco dalam keadaan utuh.

Rahasia apakah yang disembunyikan kota ini? Pesan apakah yang dikirim dari dunia
lain,  yang  menanti  pemecahannya  pada  dataran  tinggi  di  Bolivia  itu?  Tidak  ada
penjelasan yang masuk akal mengenai awal dan akhir kebudayaan ini. Hal ini sudah
tentu tidak akan menghentikan beberapa arkeolog membuat ketentuan yang berani
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dan berkeyakinan  pribadi  menetapkan bahwa tempat  reruntuhan  itu  telah  berumur
3.000  tahun.  Mereka  menentukan  zaman  ini  berdasarkan  beberapa  patung  yang
menggelikan  terbuat  dari  tanah  dan  yang  tak  mungkin  mempunyai  sangkut  paut
dengan zaman  monilit.  Para  sarjana  mempermudah sesuatunya  demi  kepentingan
mereka.  Mereka  persatukan  sejumlah  pecahan-pecahan  tembikar,  mencari  dan
meneliti  kebudayaan  dari  satu  atau  dua  zaman  yang berdekatan,  Kemudian  label
dipasang  pada  penemuan  yang  telah  dipersatukan  tadi,  dan  dengan  demikian
cocoklah segala sesuatunya pada pola pemikiran yang telah disetujui.

Cara ini nyata sekali lebih mudah dari pada mencoba gagasan tentang adanya suatu
keterampilan tehnik yang diperlukan di suatu zaman , atau gagasan tentang adanya
wisatawan ruang angkasa  dari  zaman yang telah lama silam.  Percobaan gagasan
demikian dianggap hanya akan mempersulit persoalan, tanpa guna.

Sumber :

*Chariots of the Gods* , Erich Von Daniken 
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Fosil Mata Buatan
lkisah,  Kira-kira
pada  saat
berlangsungnya
pembuatan

Pyramid Giza Mesir dan
Stonehenge didirikan di
Inggris,  Seorang
Pemuda  Mesopotamia,
sekarang  Iran,
kehilangan  mata
kirinya.  Kemudian  ia
memasang  sebuah
mata  palsu  dengan
bantuan  alat  yang
bernama  prosthetic
device.

Mata  buatan  berumur
4.800  tahun  baru-baru
ini telah ditemukan oleh beberapa Tim Arkeolog yang sedang melakukan penggalian
atas situs purbakala di wilayah Burnt City, Iran. Temuan hebat ini telah mendukung
spekulasi  bahwa  pada  masa-masa  itu,  manusia  telah  mengenal  dan  mengalami
kemajuan yang pesat dalam bidang ilmu kedokteran, terbukti dengan adanya temuan
mata buatan tadi serta peralatan bedahnya yang sering disebut prosthetic device.

Pada Teks Yahudi awal mengisahkan adanya sebuah kisah yang menerangkan dari
seorang wanita yang memakai mata buatan yang terbuat dari emas. Namun, mata
buatan yang baru ditemukan ini bukanlah berbahan dasar dari emas. Setelah sedikit
diteliti, mata buatan tersebut terbuat dari semacam getah tumbuhan yang dipadatkan
dengan cara  khusus,  kemudian  dicampur  dengan sedikit  lemak  hewani.  Penelitian
lebih lanjut akan sangat diperlukan untuk menentukan susunan persisnya dari bahan
dasar pembuatan mata palsu tadi.

A
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Fosil Dadu
asih  ada sangkut
pautnya nih sama
penemuan  mata
buatan  berusia

4.800  thn  di  pusat
penggalian  situs
purbakala Burnt City, Iran.
Kali ini para Tim Arkeolog
berhasil  menemukan
permainan dadu tertua di
dunia berusia 5000 thn di
tempat yang sama.

Menurut  mereka,  temuan
baru  tsb  sekaligus  telah
memecahkan  rekor
temuan  permainan  dadu
tertua  sebelumnya  yang  berhasil  ditemukan  di  Wilayah  Guangdong,  China(2004).
Pada  penggalian  sebelumnya  di  reruntuhan  peradaban  Mesopotamia,  permainan
dadu juga sempat ditemukan, namun usianya jauh lebih muda 200 thn dari yang ini.
Selain  itu,  sebuah  kotak  persegi  panjang  yang  terbuat  dari  semacam  kayu  pirus
ditemukan bersamaan dengan penemuan permainan dadu tsb. Namun sayang, kotak
yang  disinyalir  merupakan  papan  permainannya  itu  telah  hancur  terkikis,  namun
masih bisa sedikit diidentifikasi. Kira-kira terdapat 20 lubang kecil berjejer pada kotak
tsb dengan hiasan ukiran ular ditiap sudutnya. (mirip ular tangga kah? tapi kok pake
lobang-lobang segala?) Dari penemuan ini, Para Arkeolog dapat menarik kesimpulan,
mungkin permainan dadu memang berasal dari daerah Mesopotamia, yang kemudian
tersebar ke wilayah timur, terutama ke China dan Jepang.

M

6



Delhi Iron Pilar
ugu peringatan  di  candi  sekitar
Siamaihaluoli  kota  New  Delhi,
India, berdiri  tegak sebuah pilar
besi  raksasa.  Tinggi  pilar  besi

yang oleh penduduk setempat disebut
dengan  "Raja  Ah-Yii"  ini  adalah  6,7
meter,diameternya sekitar  0,37 meter
dan  beratnya  kira-kira  6  ton,  hasil
pengecoran  besi  panas,padat  berisi
dan  terdapat  pola  hiasan  bercorak
kuno di atas pilar tsb.

Konon pembuatan pilar  besi  ini  telah
mencapai hingga di atas ribuan tahun
lamanya.  Namun  yang  paling
membuat  orang  merasa  heran  dan
takjub  adalah  bahwa  pilar  besi  yang
telah  berdiri  tegak  selama  ribuan
tahun  ini,  tidak  berkarat  hingga
sekarang meskipun diterpa angin dan
hujan!  Semua  orang  pastinya  tahu,
bahwa  besi  merupakan  logam  yang
mudah  berkarat,   besi  yang  pada
umumnya,  jangankan  ribuan
tahun,dalam beberapa puluhan tahun
saja telah dipenuhi oleh karat.Hingga
saat  ini,orang-orang  juga  belum
menemukan cara yang efektif untuk mencegah timbulnya karat pada perkakas besi.
Kalau demikian, siapakah yang menuang pilar besi ini?

Kemurnian Peleburan 

Setelah  dilakukan
penelitian,  pilar  besi  ini
terbentuk  melalui  tingkat
kemurnian  peleburan  besi
yang  mencapai  hingga
99,72%  dan  hingga  kini
juga  tidak  ada  orang  yang
mengetahui  bagaimana
orang-orang  dulu
menguasai teknik peleburan
ini.  Dan  teknik  manusia
pada zaman sekarang juga
tidak  memungkinkan  bisa
melebur  hingga  mencapai

T
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peleburan  yang  demikian  murni.Demikian  jelaslah,  bahwa  ini  merupakan  sebuah
bekas peradaban prasejarah manusia yang ditinggalkan, majunya tingkat peradaban
manusia itu telah hilang dan meninggalkan misteri sepanjang masa ini.

Mengenai  peradaban  prasejarah,  sudah  banyak  ilmuwan  yang  mengakui  realita
keberadaannya  secara  terbuka.  Arkeolog  Michael  Claimo  dan  Richard  Thompson
dalam  monograf  mereka  (Arkeologinya  yang  Dilarang  dan  Sejarah  Manusia  yang
Disembunyikan)  menceritakan  ribuan  kejadian  peninggalan  peradaban  prasejarah.
Pakar  manusia  prasejarah  dari  Inggris  yang  bernama  Genamd  Hundcock  dalam
sebuah  bukunya  juga  telah  mencatat  begitu  banyak  peninggalan  peradaban
prasejarah penting.

Dan dalam kitab  Injil  dan  Al-Quran  juga  telah  mencatat  fakta  kejadian  peradaban
manusia sebelumnya yang dihancurkan oleh sebuah banjir besar (kisah Nabi Nuh).

Berkaitan  dengan  peradaban
prasejarah  dan  sifatnya  yang
berkala,  pendiri  Falun
Gong/Fulun  Dafa  ,Mr.  Li
Hongzhi  dalam  bukunya
(Zhuan  Falun)  menyebutkan,
"Diluar negeri, banyak ilmuwan
pemberani secara terbuka telah
mengakui  itu  adalah  suatu
kebudayaan  prasejarah,
peradaban sebelum peradaban
manusia  yang  ada  sekarang
ini,  yakni  sebelum  adanya
peradaban  sekarang  ini  masih
ada  periode  peradaban,
bahkan  tidak  hanya  satu  kali
saja. Berdasarkan pengamatan
benda  budaya  yang  tergali,
ternyata itu bukanlah produk dari satu masa peradaban saja.

Oleh  karena  itu  dipercaya,  dari  sekian  banyak  kali  peradaban  manusia  setelah
mengalami pukulan yang memusnahkan, hanya menyisakan sedikit orang yang masih
bertahan  hidup  dan  menempuh  kehidupan  primitif,  kemudian  berangsur-angsur
berkembang  menjadi  sejenis  manusia  baru  lagi,demikianlah  mereka  mengalami
perubahan melalui periode demi periode.

Oleh  ilmuwan  fisika  dikatakan  bahwa  gerakan  materi  mengikuti  hukum  tertentu,
perubahan segenap alam semesta kita juga mengikuti  hukum tertentu." Dari  uraian
diatas  telah  menyingkap  pokok  masalah  penting  sejarah  manusia  dan  telah
memecahkan rahasia serta berbagai  macam prasangka yang membingungkan para
ahli sejarah selama lebih dari setengah abad.
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1100 Year Old Mickey
Mouse

aaf  nih,  infonya  pendek  banget,  soalnya
sumbernya  pake  bahasa  planet  orang2
Skandinavia  sono.  Tapi  isi  garis  besar
beritanya sbb:

Sebuah  artifak  kuno  berumur  1100  tahun  yang
memiliki bentuk mirip karakter kartun terkenal Disney,
Mickey Mouse telah ditemukan di Kawasan Uppakra,
5 KM di sebelah selatan Lund, Swedia. Artifak kecil
yang  terbuat  dari  bahan  perunggu  ini  diperkirakan
merupakan  aksesoris  baju/bros  yang  digunakan
orang2  pada  masa  itu.  Menurut  Jerry  Rosenberg,
kepala  penggalian  situs  purbakala  di  Uppakra,  Ia
beserta  rekan2-nya  setidaknya  telah  menemukan
20.000  artifak2  unik  di  situs  tsb,  dan  penggalian
masih  akan  diteruskan  sampai  beberapa  bulan
kedepan.  Saat  ini,  artifak  unik  yang  berasal  dari
zaman besi itu telah terpajang dan tersimpan dengan
baik di Historical Museeum Lund.

Hebat yah si Mickey, udah terkenal sejak zaman Besi

M
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Black Death
lack  death  adalah  epidemik
wabah  penyakit  PES  dan
radang  paru-paru  yang
memporak-porandakan  Eropa

antara  tahun  1347  dan  1351.  Black
death yang terjadi  pada sekitar  tahun
1300-an  itu  mungkin  merupakan
bencana terburuk yg pernah menimpa
peradaban  umat  manusia  di  muka
bumi ini. 

Menyebar keseluruh dunia, black death
setidaknya  telah  membunuh  kurang
lebih  40  juta  orang,  termasuk
diantaranya  25  juta  orang  di  Eropa.
faktanya, black death membunuh satu
dari  setiap  empat  orang Eropa hanya
dalam waktu empat tahun. Penyakit ini

mungkin  berawal  dari  China,  kemudian
ditularkan pada orang-orang eropa ketika
seorang  Kipchak  (Mongol)  menyerbu
sebuah keramaian dengan melemparkan
jenazah yang terinfeksi  ke tengah pusat
perdagangan  di  Crimea.  Kemudian
wabah tsb mencapai Genoa pada 1347,
lalu menyebar ke bagian barat dan utara,
mencapai London dan Paris pada 1348.
Wabah tsb mungkin dibawa pertama kali
oleh  kutu  tikus  yang  juga  dapat  hidup
pada manusia. Hal itu kemudian berubah
menjadi  wabah  penyakit  radang  paru-
paru  yang  menyebar  melalui  batuk  dan
bersin.  Setelah  wabah  black  death  ini,
tanah  lapang  dipenuhi  dengan  mayat2,
rumah-rumah,  desa-desa dan perkotaan
menjadi  sunyi  dan  kosong.  Setelah  itu
terjadilah  kelangkaan  tenaga  kerja
sehingga  upah  mereka  meningkat  dan
banyak  budak  yang  mendapatkan

B
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kemerdekaan  mereka.  Konon,  ribuan  kerangka  manusia  yang  digunakan  sebagai
kontruksi  dasar  bangunan Evora  Chapel  di  Portugal  itu  merupakan kerangka para
korban keganasan wabah black death.
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Mahluk kerdil aneh
ungkin lagi tren kali
ya  penemuan
jasad-jasad
makhluk  aneh

akhir-akhir  ini.  Nah,  kali  ini
kejadian serupa juga terjadi
di  suatu  kawasan
Concepcion, Chilie. Sebuah
keluarga  yang  sedang
happy wiken disuatu taman
pinggiran  Cagar  Alam
Concepcion,  mela-porkan
telah  menemukan  sesosok
makhluk  kerdil  aneh  yang
saat  ini  lebih  ngetop
dipanggil  "Concepcion
Creatures"  dinegara  asal
penemuannya.

Makhluk mirip setengah manusia dan setengah alien ini hanya mempunyai panjang
tubuh  7,2  centimeter  saja.Dengan  ciri-ciri  perawakan,  ukuran  Kepala  lebih  besar
daripada  ukuran  tubuhnya,memiliki  2  tangan  dengan  panjang  hampir  melebihi

pinggangnya  dengan  jari-jari  yang
panjang ,serta memiliki dua kaki sama
halnya  dengan  manusia.  Untuk
pertamakalinya,  salah  satu  surat
kabar  Santiago  mengangkat  berita
penemuan  makhluk  ini  kepada
khalayak umum.

Sebelumnya,  para  jurnalis  telah
mengum-pulkan  bukti-bukti  yang ada
dan mewawancarai salah satu kepala
keluarga  yang  telah  menemukan
makhluk tersebut. Menurut penuturan
Rodrigo  Ugarte  dari  Mega  News
Santiago,  "Concepcion  Creatures"
ditemukan  oleh  salah  seorang  anak
remaja  mereka  diantara  semak
disuatu taman pariwisata Concepcion.
Ketika  ditemukan,  makhluk  kecil  itu
telah tergeletak ditanah, namun masih
dalam  keadaan  hidup.  Kemudian,  si
anak  memungutnya  dan  membung-
kusnya  dengan  secarik  kertas  tisu.
Anak  tersebut  menuturkan  kepada

M
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Rodrigo,  selama  dia  membawanya  pulang  kerumah  dan  menyimpannya  selama
seminggu,makhluk  tersebut  bahkan  sempat  membuka  matanya.  Meskipun
demikian,tepat  dihari  ketujuh  ,makhluk  tersebut  tidak  bergerak  lagi,nampaknya dia
telah mati.uniknya,setelah beberapa saat  makhluk itu dinyatakan telah mati  oleh si
anak,tubuh-nya dengan cepatnya mengkerut dan mengering.hingga jasadnya saat ini
lebih mirip mummi.

Beberapa  ahli  dari  Universitas  Chilie  memberikan  argumennya  kepada  beberapa
media massa, kemungkinan makhluk tersebut adalah embrio hewan,mungkin embrio

kucing  atau sejenisnya.  Akan
tetapi,  argumen tersebut  bisa
patah  jika  nantinya  penelitian
DNA menunjukkan hasil yang
berbeda.

Julio Carreno, Si Remaja yang
menemukan  makhluk
tersebut,   mengisahkan
bahwa  setelah  membawanya
pulang  kerumah,dia  sempat
memindahkan  makhluk
tersebut  kedalam  kotak  Obat
(P3K). Ketika memperlihatkan
kepada para Journalis, betapa
terkejutnya  mereka  melihat
sesosok  makhluk  aneh  yang
jasadnya  telah  mengering

berada didalam kotak yang telah dilapisi kapas sebagai alasnya. Julio menuturkan  "Ia
telah  berubah  warna  setelah  kami  menemukannya.  Warna  tubuhnya  menjadi
kemerah-merahan.".  Sekarang,  jasadnya  lebih  mirip  seperti  sebuah  cabai  merah
kering.

Saat ini,  seluruh tubuhnya telah mengering,terlihat  mirip mummi.mungkin jika telalu
erat  dan  tidak  hati-hati  memengangnya,  tubuhnya  dapat  hancur.  Maka dari  itu  dia
menyimpannya didalam sebuah kotak P3K yang terlebih dahulu dialasi oleh kapas.

Bagaimana Cara Dia
Mati?

Pada  saat  Julio
menemukannya,  makhluk
tersebut memang benar-benar
masih  hidup.  Namun
keadaanya  mungkin  sudah
sekarat, tapi dia masih sempat
membuka  matanya.  Tangan
dan  kakinya  juga  masih  bisa
bergerak  perlahan-lahan,
mulutnya  juga  sempat
mengeluarkan  suara  lirih.
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Setelah mereka membawanya pulang ke Santiago,matanya juga masih bisa terbuka
sesekali waktu.

Tapi,setelah  beberapa  hari  kemudian,makhluk  tsb  tidak  membuka  matanya  sama
sekali,  tapi  sesekali  tangan  dan  kakinya  juga  masih  bergerak.  Baru  pada  hari
keenam,makhluk  tersebut  benar-benar  tidak  menunjukkan  tanda-tanda  kehidupan
lagi.Namun anehnya,jika disentuh,tubuhnya masih terasa hangat. Jadi semestinya dia
belum mati. Di hari ketujuh, ketika Julio berniat melihatnya kembali,seketika itu juga
dia  kaget,tubuh  makhluk  itu  seakan-akan  mengkerut  dan  mengering.Prosesnya
sangat sangat cepat,dia juga sempat melihatnya prosesnya.

false rumors

Ayah  Julio,  Henriquez  Carreno,membantah  beberapa  isu  yang  telah  tersebar  di
masyarakat, bahwa makhluk ini sebelumnya sempat sehat, bisa berdiri  dan sempat
berbicara kepada anggota keluarga adalah isu yang salah dan belum pernah terjadi.
Ia menegaskan, sejak ditemukan pertama kali oleh putranya, Makhluk tsb keadaannya
sudah  tidak  berdaya  lagi.  Seakan-akan  tinggal  menunggu  hari-hari  kematiannnya.
Belum  sekalipun  makhluk  itu  berdiri  dan  berjalan,  ia  terus-terusan  saja  berbaring
didalam Kotak P3K yang telah ditempatkan oleh Putranya sampai ahirnya mati.
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Synchronity
.G. Jung pernah mengajukan satu konsep yang namanya: synchronity. artinya
kurang  lebih  adalah  pengertian  tak  umum  dari  fenomena  "kebetulan".
tujuannya  kira2,  untuk  mempelajari  kaitan  kebetulan  dengan  realitas.  ada
banyak kasus synchronity ini.

1. Edgar Allan Poe pada tahun 1838 menulis karya dengan judul "The Narrative of
Arthur  Gordon  Pym  of  Nantucket".  kurang  lebih  ceritanya  menceritakan
"pembunuhan  atas  alasan survival"  4  orang yang selamat  dari  badai  di  suatu
pulau terpencil. dalam cerita itu, mereka memakan satu temannya yang bernama
Richard Parker. 

Tahun 1884,  diberitakan  bahwa 4 orang pelaut  *nyata* terseret  arus  ke suatu
pulau setelah sebelumnya perahu mereka diterjang badai. 3 orang dari mereka
terlibat  pembunuhan  terhadap  salah  seorang  rekan  lain  yang  selamat.  nama
korban ialah Richard Parker. dan berakhir dimakan pula.

2. Di sebuah kabin duduk kereta api di Peru pada kisaran 1920 terjadi percakapan
ini: 

A : "Nama saya Bingham" 

B : "Nama saya Powell" 

lalu C datang masuk ke ruangan tsb : "Anda pasti tak akan percaya, nama saya
Bingham Powell."

3. Mobil  yang dikendarai  John  Stott  hancur  pada  suatu  kecelakaan  lalu  lintas  di
tahun  1985.  Saksi  yang  berada  ditempat  bernama  Bernard  Stott.  Kasus  ini
diinvestigasi  oleh  staf   kepolisian  setempat  bernama  Tina  Stott.  Dan  urusan
administrasinya diatur oleh seorang staf sersan yang bernama Walter Stott.

Catatan: Tak ada satu pun pelaku yg memiliki hubungan darah.

4. Morgan  Robertson  (m.24  maret  1915)  mungkin  kurang  dikenal  dan  jarang
dikaitkan sama kapal  legendaris  Titanic.  cuma,  ia pernah membuat satu novel
yang bercerita tentang ambisi, kehebatan dan keterbatasan manusia. juga dalam
bentuk kapal  pesiar  /  Luxury Liner.  nama kapal  imajinatifnya ini,  Titan aja  (ga
pake - IC).

Ia bercerita tentang penemuan besar  dunia dalam bentuk kapal  "Luxury Liner"
seberat 75000 ton dengan panjang sekitar 880 kaki (Titanic memiliki berat 66000
ton dan panjang 882 kaki).

Titanic  dilengkapi  3  penggerak  berupa  kipas  (propeller)  beserta  2  tiang  layar
(mast)  dan  bersauh pada  April  1912  dari  South  Hampton,  Inggris.  Titan,  juga
persis memiliki jumlah propeller dan tiang yang sama, dan berangkat pada bulan
April.

Titanic, punya 20 life-boats. artinya kurang dari setengah kuota wajar mengingat
kapasitas penumpang yaitu 3000 orang. Titan menyediakan 23 life-boats, meski

C
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itu  juga  masih  termasuk
belum  memenuhi  kuota
untuk  menutup  minimal
setengah  jumlah
penumpang  (yang  juga
adalah 3000 orang).

Pada  kecepatan  23  knot,
Titanic  menabrak  gunung
es  pada  malam  berkabut
di  perairan  Atlantik  utara.
pada  kecepatan  25  knot,
Titan  juga  mengalami  hal
serupa di tempat yg sama.

Lebih  dari  setengah
penumpang  Titanic
(sekitar 2207 penumpang)
tewas  akibat  peristiwa
tersebut. sementara untuk Titan, lebih dari setengah penumpangnya (sekitar 2500
penumpang)  juga  tewas.  yang  menariknya  adalah,  bahwa  Morgan  Robertson
mengeluarkan novel  fiksinya  ini  14 tahun sebelum kapal  *nyata*  Titanic  mulai
berangkat sauh.

5. Tahun 1975, saat menyetir moped di Bermuda, seorang pria tiba-tiba ditubruk taxi
dan tewas seketika. Satu tahun kemudian, saudara laki2 pria ini mengalami hal
yang sama persis. Faktanya, dia mengendarai moped yang sama. Dan lebih aneh
lagi, dia ditubruk taxi yang sama dan disetir oleh supir yang sama, mau yang lebih
aneh lagi? Taxi ini mengangkut penumpang yang sama!

6. Di Detroit tahun 1930an, ibu muda (yang sangat sembrono) harus berterima kasih
sebesar2nya pada pria bernama Joseph Figlock. Saat Figlock sedang jalan-jalan,
bayi ibu muda tersebut jatuh dari jendela dari lantai atas dan mengenai Figlock.
Keduanya tidak terluka dan selamat. Sangat beruntung yah, tapi setahun setelah
itu, bayi yang sama jatuh dari jendela yang sama, dan kebetulan sekali pria yang
sama berjalan dibawahnya, dan lagi keduanya selamat, kayak sinetron yah.

7. Henry Ziegland mengira  dia pintar menghindar.  Tahun 1883, dia putus dengan
pacarnya,  yang kemudian  sangat  stress dan bunuh diri.  Kakak laki2  pacarnya
sangat marah kemudian mendatangi Ziegland dan menembaknya. Setelah yakin
dia sudah membunuh Ziegland,  dia  mengarahkan pistol  ke dirinya sendiri  dan
bunuh diri. Kenyataanya Ziegland hanya tergores sedikit di wajah dan pelurunya
nyasar  dan  nyantol  di  pohon.  Tentu  saja  Ziegland  merasa  sangat  beruntung.
Bertahun-tahun kemudian dia memutuskan untuk menebang pohon itu, dengan
peluru  yang  masih  nyantol.  Karena  merasa  pohon  itu  susah  ditebang  dia
memutuskan  untuk  meledakkannya  dengan  memakai  dinamit,  Sial  sekali
ledakannya membuat  peluru  itu  mengenai  kepalanya,  dan dia  tewas seketika.
(Source: Ripley's Believe It or Not!)

8. Mark Twain lahir saat penampakan komet Halley tahun 1835, dan meninggal di
penampakan komet Halley berikutnya 1910.  Dia sendiri  memprediksinya tahun
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1909  saat  dia  berkata  “Aku  datang  dengan  komet  Halley  tahun  1835.  Tahun
depan komet ini  datang lagi,  dan aku berharap bisa pergi dengannya” hiii…….
merinding….
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Bumi Berongga?
PENEMUAN GEOFRAFIS TERBESAR DALAM SEJARAH MANUSIA?

esas  desus  mengenai  bumi
yang  berlubang  pada  salah
satu  porosnya yang dianggap
pintu  menuju  ke  dalam  inti

bumi dan diperkirakan ada kehidupan
lain  sekaligus  pintu  rahasia  antar
dimensi banyak bertebaran di wilayah
komunitas  tertentu,  dan  di  mulut
mereka  yang  senang  akan  cerita
misteri  dunia  yang  erat
keterkaitannya  dengan  wilayah
konspirasi  dengan tujuan yang tidak
jelas  dan  sebagian  lagi
memanfaatkan  untuk  remah hiburan
dan  bisnis,  memang  tidak  akan
pernah habis untuk bicara komunitas
dunia dengan pikiran fantasinya. 

Salah  satu  yang  akan  kita  coba
bahas  dalam  kesempatan  kali  ini,
adalah tentang Bumi yang dikatakan
memiliki  lubang  atau  di  dunia  barat
terkenal dengan sebutan HOLLOW EARTH, beberapa perkiraan orang menyatakan

bahwa  nun  jauh  di  lubang  tersebut
terdapat  basis  kehidupan  lain  atau
paling mudah kehidupan dimana Alien
berada, sekaligus basis dari pangkalan
UFO  (Unidentified  flying  Object)  atau
juga  Dunia  lain  yang  memang  hidup
sejak  jutaan  tahun  lampau  dengan
peradaban yang tinggi  ? mungkin saja
hal itu benar. 

Sebelum jauh  kita  membaca kajian  di
bawah,  ada  beberapa  hal  yang  coba
kutambahkan  tentang  beberapa  istilah
dalam artikel dibawah, 

Arti  North  Pole  :  menjelaskan  arah
utara  yang  berada  pada  posisi  akhir
dari  Poros  bumi  atau  disebut  Kutub
Utara,  yang  berada  di  dalam  Lautan
Kutub Utara,  sekitar  450 mil  (725 km)
dari  utaranya  kepulauan  Greenland.

D
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Kutub utara Bumi ini tidak sama dengan dengan sebutan Kutub utara magnetis yang
berada pada titik jangka magnetis, dimana pada awal abad 21 letak kutub utara kira-
kira terletak pada koordinat 82Â°15 N?, 112Â°30? W, atau dengan Kutub Utara yang
geomagnetic, sekitar 79Â°30? N, 71Â°30? W. Dalam Ilmu bumi Kutub ditempatkan di
suatu titik di kedalaman samudra dengan kedalaman sekitar 13,400 kaki ( 4,080 m)
dan tertutup dengan lempengen gunung es yang mengapung, dimana Matahari hanya
terbit untuk waktu 6 bulan saja, sedang 6 bulan berikutnya gelap.

"North  Pole."  EncyclopÃ¦dia  Britannica.  EncyclopÃ¦dia  Britannica  2007  Ultimate
Reference Suite . Chicago: EncyclopÃ¦dia Britannica, 2007.

Sekilas  informasi  para  explorer  /  petualang  yang  pernah  mencapai  daerah  Kutub
Utara sebagai berikut:

penjelajah Amerika itu Robert E.E. Peary mengklaim mencapai kutub dengan kereta
anjing Pada Bulan April 1909, dan penjelajah yang lain Amerika, Richard E.Byrd, yang
mengklaim mencapainya dengan pesawat udara di  Mei 9,  1926, klaim dari  kedua-
orang tersebut dipertanyakan.

Tiga hari  setelah  usaha  Byrd,  pada  bulan  Mei  tgl  12,  satu  regu  Internasional  dari
Roald Amundsen, Lincoln Ellsworth, dan Umberto Nobile telah mencapai Kutub Utara,
Kapal-kapal yang pertama mengunjungi kutub itu adalah Kapal Amerika. kapal selam
nuklir  Nautilus  (1958)  dan  Skate  (1959).  Kapal  pemecah  es  Soviet  Arktika  adalah
kapal permukaan yang pertama tiba disana (1977).

Ekspedisi-ekspedisi  terkemuka lain  yang ditetapkan  telah  menjangkau  kutub  Utara
sebagai berikut:

1. (1968) menggunakan mobil traktor salju,

2. Perjalanan  melintasi  daerah  kutub  pada tahun  1969:  dari  Alaska  ke  Svalbard,
menggunakan kereta anjing.

3. yang pertama bepergian ke kutub dan kembali  tanpa bekal terjadi  pada Tahun
1986 dengan kereta anjing.

4. ekspedisi yang terakhir seorang wanita untuk pertama kalinya menjangkau kutub,
bernama Ann Bancroft dari Amerika.

Beberapa  kisah  atau  cerita  tentang  timbulnya  perkiraan  bumi  itu  memiliki  rongga
diantaranya:

Sumber 1:

Kisah Laksamana Muda Richard E.Byrd

Laksamana  Muda  Richard  E.Byrd  dari  Angkatan  laut  Amerika  Serikat,  tidak  bisa
memahami  setiap  pengertian  dari  Teori  Ilmu  Bumi  yang  menyatakan  bahwa  bumi
adalah suatu lapisan yang padat, dengan suatu inti yang berapi, dan diatas terdapat 2
kutub,  yaitu  Kutub  Utara dan Kutub  selatan  yang merupakan titik  yang tetap.  Jika
seperti  kasus  Admiral  Byrd,  yang melakukan  terbang di  antartika  sejauh  1700 mil
hingga 2300 mil berturut-turut ke seberang Utara dan Kutub selatan, dengan udara
yang sangat dingin karena es dan salju di sisi lain, Dia mengenal cukup baik wilayah
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itu,  sehingga  timbullah  2  pernyataan  diatas  dari  dirinya,  untuk  menggambarkan
perasaannya saat dia terbang melintasi kedua kutub tersebut.

"That enchanted Continent in the Sky, Land of Everlasting Mystery! "

"I'd like to see that land beyond the (North) Pole. That area beyond the Pole is the
Center of the Great Unknown:"

Selama penerbangan Ke Kutub Utara sejauh 1,700 mil hingga di luar dari Kutub itu
sendiri,  ia memberi laporan melalui  radio bahwa ia melihat  dari atas pesawat yang
dikemudikannya, bahwasannya pemandangan dibawah bukanlah es dan salju, tetapi
dia melihat daratan berupa bidang-bidang yang terdiri dari pegunungan, hutan-hutan,
tumbuh-tumbuhan hijau, danau-danau dan sungai-sungai, dan di dalam belantara itu,
dia melihat suatu binatang yang asing yang serupa seperti mamooth yang terdapat di
daerah es yang beku, yang disebut Antartika. Dengan jelas ia telah memasuki suatu
daerah  yang  lebih  hangat  dibanding  wilayah  yang  terdampar  di  tengah  es  yang
meluas dari arah Kutuh menuju Siberia. Jika Byrd tidak pernah melewati daerah ini,
Maka tidak akan pernah dia mengatakan " Sesuatu Yang Besar dan Tidak di kenal â€“
Great Unknown " , karena dia telah terbang ke seberang Kutub Utara menuju sisi lain
dari  wilayah  Kutub  tersebut.  Satu-satunya  cara  bahwa  kita  dapat  memahami
pernyataan  Byrd  diatas  adalah,  jika  kita  membuang  konsep  yang  lama  perihal
pembentukan bumi dan meramu untuk menjadikannya sesuatu yang baru, menurut
ekstrimitas-ekstrimitas,  Kutub  Utara  dan  Antartika  bentuknya  bukanlah  cembung
melainkan cekung, dan Byrd masuk ke wilayah cekungan-ecekungan kutub tersebut
ketika ia melampaui Pole (poros akhir). 

Dengan kata lain, ia tidak bepergian ke seberang Pole itu menuju sisi yang lain, tetapi
Ia masuk ke dalam cekungan atau tekanan kutub, (akan kita bicarakan lebih lanjut
kemudian dalam artikel ini) yang terbuka bagian dalamnya atau rongga bumi. Diatas
adalah salah satu cerita yang mungkin saja benar dan mungkin saja sebaliknya, cerita
atau kisah diatas ada dikarenakan terkait dengan Laksamana Muda Richard E.Byrd
dari Angkatan Laut Amerika pada perjalananya terbang menyusuri Poros dari wilayah
kutub Utara dan sekitarnya. Perjalanan ini dikaitkan dengan adanya penemuan suatu
bagian  bumi  yang  berogga  dan  dalam  kurun  waktu  berkembang  banyak  orang
memperkirakan sebagai pintu akses untuk menuju inti bumi dari situ cerita semakin
berkembang  dengan  imaginasi  si  pencerita  satu  ke  pencerita  lain,  termasuk
berkembang dari pembaca yang satu ke pembaca yang lain.

Sumber 2:

Jadi ingat kisah Jules Verne semasa kecil, beberapa judul fiction seperti, De la Terre
la Lune (1865; From the Earth to the Moon, 1873), Vingt mille lieues sous les mers
(1870; Twenty Thousand Leagues Under the Sea, 1873), and L'le mystrieuse (1874;
The  Mysterious  Island,  1875),  Around  the  World  in  Eighty  Days  atau  Le  Tour  du
monde  en  quatre-vingt  jours.  dan  paling  menarik  The Voyages  continued  with  Le
Voyage au centre de la Terre (1864; A Journey to the Centre of the Earth, 1872)

Jika kita pernah membaca cerita atau kisah hasil suguhan si Jules Verne, saya yakin
kita semua terasa seakan terbang menuju dimensi lain yang penuh dengan kehidupan
yang belum pernah terasakan dan terbayangkan, benar-benar membuat terpukau dan
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timbul  keinginan  untuk
menyertai ceritanya menuju
ke  berbagai  misteri  alam
dan  duniaâ€¦.sungguh
memang  itu  yang
kurasakan  pada  masanya
dahulu, sungguh kenangan
indah dikepalaku.

Salah  satu  buku  paling
terkenal tentang bumi yang
berongga  adalah
Perjalanan Jules  Verne ke
Pusat  Bumi  (1864;  A
Journey  to  the  Centre  of
the  Earth,  1872)  The
Voyages continued with Le
Voyage  au  centre  de  la
Terre.  Buku
menggambarkan  sepertiga
teori dari bumi yang dalam
buku  tersebut
digambarkan,  bahwa  pintu
atau  jalan  lintasan  dari
permukaan  menjurus
kepada  gua  bawah  tanah
yang  sangat  besar,  di
mana  disana  hidup  jenis
tumbuh-tumbuhan  dengan
subur.

Di  dalam  buku  tersebut  digambarkan  tiga  ilmuwan  turun  dari  satu  gunung  api  di
Islandia yang sudah non-aktip, dimana mereka bertiga berusaha untuk menemukan
suatu jalur ke pusat Bumi. Dan mereka menemukan satu laut bawah tanah yang di
diami makhluk-makhluk prasejarah termasuk plesiosaurs. 

Sumber 3:

Terdapat Kehidupan Makhluk lain di perut bumi

Teori  yang  paling  "ngeyel"  (bertingkah perspektif  saat  ini)  yang mengatakan  Bumi
memiliki cekungan adalah adalah Teori Edmund Halley 1692. Edmund Halley adalah
ahli  falak  (astronomer)  atau  perbintangan  berasal  dari  Inggris  yang  dengan  tepat
menghitung kedatangan komet Halley dengan perhitungan secara matematis (nama
komet tersebut diabadikan atas namanya). Salah satu teori yang dikemukakan adanya
rongga atau lubang pada cekungan bumi yang berada pada lapisan kedua dan disana
terdapat suatu kehidupan lain. Dan dalam akhir kesimpulannya, Halley menetapkan
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bahwasanya  Bumi  terdiri  dari  4
lapisan  yang  saling  mendekap  satu
sama lain.

Berangkat  dari  teori  Halley  tersebut
diatas,  pada  abad  18  terdapat
beberapa  ilmuwan  yang  memuntir
dasar  teori  tersebut  diantaranya
Leonhard Euler [born April 15, 1707,
Basel, Switz. died Sept. 18, 1783, St.
Petersburg,  Russia]  dia
menggantikan  teori  Halley  tentang
sphere  atau  bidang  lapisan  bumi
yang dikatakan di dalamnya terdapat
suatu  lubang  tunggal  dan  di
dalamnya  terdapat  sinar  matahari
seluas  600  miles  =  1554  km,  dan
disana  tersedia  panas  dan
penerangan yang diperuntukkan bagi
kehidupan  makhluk  di  wilayah
tersebut..  Ilmuwan berikutnya  Leslie,
Sir John, (lahir April 10, 1766, Largo,
Fife, Scot. , meninggal Nov. 3, 1832),
Coates,  dia  kemukakan  bahwa  di
dalam  lubang  tersebut  terdapat  2
matahari,  yang ke 1:  bernama Pluto dan yang ke 2:  Proserpine (kalau tidak salah
nama itu merujuk pada jaman yunani kuno yaitu anak perempuan dari Dewa Zeus).

sebagai tambahan, terdapat juga teori yang mengemukakan bahwa dalam sekungan
atau rongga bumi itulah terdapat basis dan pangkalan UFO. Diantara para pendukung
yang  paling  bersemangat  jika  bumi  itu  berongga  atau  berlubang  adalah  JOHN
SYMMES orang  Amerika  ex-petugas  tentara  dan  pedagang.  John  percaya  bahwa
rongga bumi di utara dan kutub selatan merupakan pintu masuk, dengan lebar 4.000
dan 6.000 mil, berurutan. Symmes mempersembahkan banyak dalam hidupnya untuk
melakukan banyak hal guna mendukung teorinya sambil mengumpulkan uang untuk
mendukung satu ekspedisi ke Kutub Utara dengan tujuan penjelajahan bagian dalam
bumi.  Ia  tidak  pernah  sukses,  hingga  akhir  kematiannya,  salah  satu  satu  para
pengikutnya, seorang editor surat kabar bernama Yeremia Reynolds, membantu untuk
mempengaruhi  pemerintah Amerika mengirimkan satu ekspedisi  ke Antartika tahun
1838.  Sementara  para  penjelajah-penjelajah  tersebut  tidak  menemukan  lubang  di
sana. Dari beberapa contoh kisah diatas, pada akhirnya timbul teori-teori susulan dan
jadilah semua itu menjadi gambar fantastis spt berikut ini:
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Manusia Kerdil
alam kisah perjalanan Guliver,
cerita  yang  paling  menarik
mungkin  adalah  tentang
pengalaman  Guliver  di  negeri

Liliput dan di negeri manusia raksasa.
Di  negeri  Liliput,  semua  manusia,
binatang,  tumbuh-tumbuhan  dan
benda lainnya hanya berukuran 1/12-
nya  ukuran  manusia  normal.
Sedangkan di negeri manusia raksasa
sebaliknya,  semuanya  berukuran  12
kali  lipat  besarnya.  Kini  tampaknya,
semua itu bukan merupakan dongeng
belaka.

Pada edisi sebelumnya, kami memuat
sejumlah  bukti  arkeologis  tentang
eksistensi  manusia  raksasa,  serta
penemuan manusia berukuran kecil di
Cile  dan  eksistensi  jenglot  di
Indonesia. Untuk melengkapi tentang keberadaan manusia kecil, kami kembali akan
menunjukkan  beberapa  kisah  manusia  berukuran  sangat  kecil  ini  yang  memang
benar-benar pernah eksis.

Kerangka di Meksiko

Ketika Doktor Frans dari  Universitas Berlin sedang menyelidiki  gua yang berada di
sekitar  Meksiko  tengah,  tergali  sejumlah  benda  yang  aneh.  Awalnya  ditemukan
sebuah gambar yang aneh di atas permukaan tanah, lalu ia mencoba menggali lebih
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dalam. Dan hasil galian ini sungguh menakjubkan, di luar dugaan ditemukan beberapa
barang keperluan sehari-hari yang kecil-kecil,  dan beberapa barang perhiasan yang
kecil-kecil.  Kelihatannya  seperti  mainan,  dan  hingga  pada  galian  terakhir,
menunjukkan bahwa barang-barang itu kemungkinan besar milik manusia kerdil.

Sosok manusia kecil itu diketahui dari adanya kerangka yang tingginya kurang lebih
12 cm,  namun yang terpenting adalah, ini sama sekali  bukan mayat seorang anak
kecil, sebab dari segi bentuk kerangka itu merupakan kerangka orang dewasa. Dan
hasil penelitian ilmuwan membuktikan bahwa usia kerangka tersebut telah mencapai
kurang lebih 5.000 tahun.

Muncul di China

Pada koran Qiuzhi Shijie edisi ke-17, terdapat sebuah artikel berjudul "Dua Manusia
Kerdil dan Hitam, Makhluk Hidup Apakah Itu?" Dalam artikel tersebut tertulis: "Tempat
tinggal saya di tepi sungai Lijiang, Guangxi, tidak jauh dari Guilin, pada suatu siang di
masa  pertengahan  tahun  1940-an,  Matahari  panas  membakar.  Dengan  membawa
mangkuk  sambil  makan  dan  bermain,  tiba-tiba  dari  papan  jemuran  pakaian  di
belakang rumah,  saya melihat  dua  'manusia  kerdil  dan  hitam'  berjalan  keluar  dari
bawah gantungan jemuran, tinggi  mereka kira-kira  1 inci,  sosoknya serupa dengan
tubuh manusia.

Seluruh tubuhnya hitam bagaikan karbon, seolah-olah tidak memakai baju, berjalan
tegak  lurus.  Mereka  berjalan  dan  tiba  di  tengah-tengah  jemuran,  dan  berdiri
menghadap  saya.  Saya  mengangkat  sumpit,  mereka  serentak  mengacungkan
sepasang tangannya.  Cahaya Matahari  menyinari  jari  tangan mereka  dengan jelas
sekali. Saya merasa sangat takut, dan secara serampangan mengambil sebuah batu
lalu melempar ke arah mereka, lalu bergegas kembali ke rumah dan memanggil orang
dewasa untuk melihat-lihat,  akan tetapi  kedua 'manusia kerdil  dan hitam' itu sudah
lenyap entah ke mana."

===============================================
MANUSIA RAKSASA DAN LILIPUT

Manusia-manusia Raksasa

Abdullah  bin  Muhammad  bercerita  kepada  kami  bahwa,  Abdur-Razaq  bercerita
kepada kami dari Ma'mar dari Hammam dari Abu Hurayrah r.a, dari Rasulullah SAW
bersabda: "Allah menciptakan Adam, tingginya 60 hasta" (H.R Bukhari, 8:246).

Marion  County,  West  Virginia  adalah  wilayah  dimana  telah  banyak  ditemukan
beberapa kerangka manusia raksasa yang misterius. Penemuan-penemuan itu sudah
berlangsung sejak abad 19. Diantaranya pada 1850, para pekerja yang membongkar
dasar  sebuah  gudang  bawah tanah  di  Palatine  menemukan lubang  kuburan  yang
berisi dua kerangka manusia yang berukuran besar. Lalu pada 1875, pekerja-pekerja
yang membangun  sebuah  jembatan  di  Rivesville,  sewaktu  menggali  suatu  lapisan
tanah liat padat menemukan tiga kerangka manusia raksasa. 

Kemudian  pada  1882,  seorang  arkeolog  bernama  F.  M.  Fetty  tanpa  sengaja
menjumpai  sebuah  gua,  dimana  di  dalamnya  terdapat  kerangka  manusia  raksasa
dalam posisi duduk, bersama beberapa artefak batu dan batu api yang berserakan di
sekelilingnya. 
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Dan pada 1883, di lokasi  yang sama, James A.
Faulkner  juga  menemukan  kerangka  manusia
raksasa. Dr. Samuel Kramer dari Smithtown yang
meneliti  temuan  tersebut  menyatakan  bahwa
tingginya  adalah  lebih  dari  2,44  meter.  Tidak
disebutkan,  apakah  kerangka  tersebut  berasal
dari usia dewasa atau anak-anak. Di Glen Rose,
Texas pada tahun 1930-an, ditemukan jejak-jejak
kaki  manusia  berukuran  besar  yang  beberapa
diantaranya  beriringan  dan  tumpang  tindih
dengan  bekas  jejak  dinosaurus.  Ukuran  jejak
terkecil adalah sepanjang 38,1 cm (diduga dibuat
oleh  manusia  bertinggi  badan  2,53  meter)  dan
terbesar  adalah  sepanjang  54,61  cm  (diduga
dibuat oleh manusia bertinggi badan 3,64 meter).
Sedangkan  di  Alamogordo,  New  Mexico,  juga
ditemukan 13 jejak kaki berukuran besar, masing-
masing berukuran panjang 55,88 cm. Jarak antar
jejak  kaki  berkisar  antara  1,22  meter  s.d  1,52
meter.

Manusia-manusia Kerdil (liliput)

Sejauh  ini  belum  ditemukan  bukti  kuat  tentang
adanya Manusia kerdil (liliput). Ihwalnya pertama kali muncul dalam Catatan Taiping
Guangji dari era Dinasti Sung (960 - 1279 M), bab 480 dan 482. Diantaranya berisi
tentang orang-orang bertinggi badan 3 inci (7,62 cm) namun mampu berjalan dengan
kecepatan tinggi hingga hampir seperti terbang. Mereka tinggal di sebuah komunitas
negara  bernama  Heming,  yang  terletak  di  wilayah  barat  laut  Lautan  Xiuhai.  Pada
masa dinasti Wei (386 - 543 M), sembilan orang manusia kerdil bertinggi badan 6 inci
telah  terbawa  hujan  dan  angin  kencang  hingga  sampai  ke  pekarangan  rumah
penduduk  bernama  Wang  Zichong.  Lalu  mumi  manusia  kerdil,  yang  diawetkan
dengan  lilin,  pernah  dimiliki  oleh  penduduk  Tiongkok  bernama  Li  Zhangwu.
Sedangkan  perkembangan  terbaru  (era  modern)  di  Taman  Nasional  Merubetiri,
Jember  (Jawa  Timur,  INDONESIA),  tim  yang  khusus  dibentuk  oleh  pihak  Taman
Nasional  untuk  menanggapi  reaksi  masyarakat  sekitar  yang  menyatakan  pernah
menyaksikan manusia-manusia kerdil berhasil menemukan jejak-jejak kaki kecil yang
ukurannya tidak lebih besar dari korek api gas. [Ket. Gbr: Perbadingan jejak manusia
kerdil dengan korek gas di TN Merubetiri, Jember, JAWA TIMUR].

Sumber:
1. ___. “A Historical Account of Tiny People in Ancient Chinese Records”. Minghui Int.
August 29, 2002.

2. Cain, David. Serpent Mound Mysteries: Giants in Our Midst?. 1998.

3. ___. “Aktual: Misteri Manusia Kerdil di Balai Taman Nasional Merubetiri”. Majalah
Kartini no. 2085 hal 124-127
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Perang Nuklir Zaman
Prasejarah?

aya  yakin  teman-teman  semua  pernah  mendengar  yang  namanya  epik
Ramayana  dan  Mahabarata,  dua  epos  terkenal  dari  India  kuno  yang  juga
sangat terkenal dilapisan masyarakat kita (khususnya wong jowo).

Epos Mahabarata mengisahkan konflik hebat keturunan Pandu dan Dritarasta dalam
memperebutkan takhta kerajaan. Menurut sumber yang saya dapat,  epos ini  ditulis
pada tahun 1500 SM, dan menurut perkiraan, perang tsb meletus sekitar 5000 tahun
yang lalu. Banyak spekulasi bermunculan dari peristiwa ini, diantaranya ada sebuah
spekulasi  baru  dengan  berani  menyebutkan  bahwa  perang  Mahabarata  adalah
semacam perang NUKLIR!!

Tapi,  benarkah  demikian  yang terjadi  sebenarnya?  Mungkinkah  jauh  sebelum  era
modern  seperti  masa  kita  ini  ada  sebuah  peradaban  maju  yang  telah  menguasai
teknologi nuklir?

Masa sebelum 4000 SM dianggap sebagai masa pra sejarah dan peradaban Sumeria
dianggap peradaban tertua didunia. Akan selama ini terdapat berbagai diskusi, teori
dan  penyelidikan  mengenai  kemungkinan  bahwa  dunia  pernah  mencapai  sebuah
peradaban yang maju sebelum tahun 4000 SM.

Teori Atlantis, Lemuria, kini makin diperkuat dengan bukti tertulis seperti percakapan
Plato mengenai dialog Solon dan pendeta Mesir kuno mengenai Atlantis, naskah kuno
Hinduisme mengenai Ramayana & Bharatayudha mengenai dinasti Rama kuno, dan
bukti  arkeologi  mengenai  peradaban  Monhenjo-Daroo,  Easter  Island  dan  Pyramid
Mesir maupun Amerika Selatan. Akhir-akhir ini perhatian saya tertuju terhadap sebuah
teori mengenai kemungkinan manusia pernah memasuki zaman nuklir lebih dari 6000
tahun yang lalu.

Peradaban Atlantis di barat, dan dinasti Rama di Timur diperkirakan berkembang dan
mengalami  masa  keemasan  antara  tahun  30000  SM  hingga  15000  SM.  Atlantis
memiliki  wilayah  mulai  dari  Mediteranian  hingga  Pegunungan  Andes  di  seberang
Samudra Atlantis sedangkan Dinasti Rama berkuasa di bagian Utara India-Pakistan-
Tibet hingga Asia Tengah. Peninggalan Prasasti di Indus, Mohenjo Daroo dan Easter
Island  (Pasifik  Selatan)  hingga  kini  belum  bisa  diterjemahkan  dan  para  ahli
memperkirakan  peradaban  itu  berasal  jauh  lebih  tua  dari  peradaban  tertua  yang
selama ini diyakini manusia (4000 BC).

Beberapa  naskah  Wedha  dan  Jain  yang  antara  lain  mengenai  Ramayana  dan
Mahabharata ternyata memuat bukti historis maupun gambaran teknologi dari Dinasti
Rama yang diyakini pernah mengalami zaman keemasan dengan tujuh kota utamanya
'Seven Rishi City' yg salah satunya adalah Mohenjo Daroo (Pakistan Utara). Dalam
suatu cuplikan cerita dalam Epos Mahabarata dikisahkan bahwa Arjuna dengan gagah
berani duduk dalam Weimana (sebuah benda mirip pesawat terbang) dan mendarat di
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tengah air, lalu meluncurkan Gendewa, semacam senjata yang mirip rudal/roket yang
dapat  menimbulkan  sekaligus  melepaskan  nyala  api  yang  gencar  di  atas  wilayah
musuh,  lalu  dalam  sekejap  bumi  bergetar  hebat,  asap  tebal  membumbung  tinggi
diatas  cakrawala,  dalam  detik  itu  juga  akibat  kekuatan  ledakan  yang  ditimbulkan
dengan  segera  menghancurkan  dan  menghanguskan  semua  apa  saja  yang  ada
disitu.

Yang membuat orang tidak habis pikir,  sebenarnya senjata semacam apakah yang
dilepaskan Arjuna dengan Weimana-nya itu?

Dari hasil riset dan penelitian yang dilakukan ditepian sungai Gangga di India, para
arkeolog  menemukan banyak sekali  sisa-sisa puing-puing yang telah menjadi  batu
hangus di atas hulu sungai .  Batu yang besar-besar pada reruntuhan ini dilekatkan
jadi  satu,  permukaannya  menonjol  dan  cekung  tidak  merata.  Jika  ingin  melebur
bebatuan tersebut, dibutuhkan suhu paling rendah 1.800 C. Bara api yang biasa tidak
mampu mencapai  suhu seperti  ini,  hanya pada ledakan nuklir  baru bisa mencapai
suhu yang
demikian.

Di  dalam  hutan  primitif  di  pedalaman  India,  orang-orang  juga  menemukan  lebih
banyak reruntuhan batu hangus. Tembok kota yang runtuh dikristalisasi, licin seperti
kaca, lapisan luar perabot rumah tangga yang terbuat dari batuan di dalam bangunan
juga telah dikacalisasi. Selain di India, Babilon kuno, gurun sahara, dan guru Gobi di
Mongolia juga telah ditemukan reruntuhan perang nuklir prasejarah. Batu kaca pada
reruntuhan semuanya sama persis dengan batu kaca pada kawasan percobaan nuklir
saat ini.

Dari berbagai sumber yang saya pelajari, secara umum dapat digambarkan berbagai
macam teori dan penelitian mengenai subyek ini memberikan beberapa bahan kajian
yang menarik. Antara lain adalah : 

Atlantis  dan Dinasti  Rama pernah mengalami  masa keemasan (Golden Age) pada
saat  yang  bersamaan  (30000-15000  BC).  Keduanya  sudah  menguasai  teknologi
nuklir. Keduanya memiliki teknologi dirgantara dan aeronautika yang canggih hingga
memiliki pesawat berkemampuan dan berbentuk seperti UFO (berdasarkan beberapa
catatan)  yang  disebut  Vimana  (Rama)  dan  Valakri  (Atlantis).  Penduduk  Atlantis
memiliki  sifat  agresif  dan  dipimpin  oleh  para  pendeta  (enlighten  priests),  sesuai
naskah Plato.  Dinasti  Rama memiliki  tujuh kota besar  (Seven Rishi's  City)  dengan
ibukota Ayodhya dimana salah satu kota yang berhasil  ditemukan adalah Mohenjo-
Daroo.  Persaingan  dari  kedua  peradaban  tersebut  mencapai  puncaknya  dengan
menggunakan senjata nuklir. 

Para ahli menemukan bahwa pada puing-puing maupun sisa-sisa tengkorak manusia
yang ditemukan di  Mohenjo-Daroo mengandung residu radio-aktif  yang hanya bisa
dihasilkan lewat ledakan Thermonuklir skala besar. Dalam sebuah seloka mengenai
Mahabharata,  diceritakan  dengan  kiasan sebuah senjata  penghancur  massal  yang
akibatnya mirip sekali dengan senjata nuklir masa kini.

Beberapa  Seloka  dalam  kitab  Wedha  dan  Jain  secara  eksplisit  dan  lengkap
menggambarkan bentuk dari 'wahana terbang' yang disebut 'Vimana' yang ciri-cirinya
mirip  piring  terbang masa kini.  Sebagian  besar  bukti  tertulis  justru  berada di  India
dalam bentuk  naskah sastra,  sedangkan bukti  fisik  justru  berada di  belahan dunia
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barat  yaitu  Piramid di  Mesir  dan Amerika  Selatan.  Singkatnya  segala  penyelidikan
diatas berusaha menyatakan bahwa umat  manusia  pernah maju dalam peradaban
Atlantis dan Rama. Bahkan jauh sebelum 4000SM manusia pernah memasuki abad
antariksa dan teknologi nuklir. Akan tetapi zaman keemasan tersebut berakhir akibat
perang nuklir yang dahsyat hingga pada masa sesudahnya, manusia sempat kembali
ke zaman primitif hingga munculnya peradaban Sumeria sekitar 4000 SM atau 6000
tahun yang lalu.

Tahun 1972 silam, ada sebuah penemuan luar biasa yang barangkali bisa semakin
memperkuat dugaan bahwa memang benar peradaban masa silam telah mengalami
era Nuklir yaitu penemuan tambang Reaktor Nuklir berusia dua miliyar tahun di Oklo,
Republik Gabon.

Infonya:

Reaktor Nuklir Berusia 2 Miliyar Tahun di Oklo, Republik Gabon

Pada  tahun  1972,  ada
sebuah  perusahaan
(Perancis)  yang
mengimpor  biji  mineral
uranium  dari  Oklo  di
Republik  Gabon,  Afrika
untuk  diolah.  Mereka
terkejut  dengan
penemuannya, karena biji
uranium  impor  tersebut
ternyata  sudah  pernah
diolah  dan  dimanfaatkan
sebelumnya  serta
kandungan  uraniumnya
dengan  limbah  reaktor
nuklir  hampir  sama. Penemuan ini  berhasil  memikat para ilmuwan yang datang ke
Oklo untuk suatu penelitian, dari hasil riset menunjukkan adanya sebuah reaktor nuklir
berskala  besar  pada masa  prasejarah,  dengan kapasitas  kurang lebih  500 ton  biji
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uranium di enam wilayah, diduga
dapat  menghasilkan  tenaga
sebesar 100 ribu watt.  Tambang
reaktor nuklir tersebut terpelihara
dengan  baik,  dengan  lay-out
yang  masuk  akal,  dan  telah
beroperasi selama 500 ribu tahun
lamanya.  Yang  membuat  orang
lebih tercengang lagi ialah bahwa
limbah  penambangan  reaktor
nuklir  yang  dibatasi  itu,  tidak
tersebarluas  di  dalam  areal  40
meter  di  sekitar  pertambangan.
Kalau  ditinjau  dari  teknik
penataan reaksi nuklir  yang ada,
maka  teknik  penataan  tambang
reaktor  itu  jauh  lebih  hebat  dari
sekarang, yang sangat membuat
malu  ilmuwan  sekarang  ialah
saat  kita  sedang  pusing  dalam
menangani  masalah  limbah
nuklir,  manusia  zaman
prasejarah  sudah  tahu  cara
memanfaatkan  topografi  alami

untuk menyimpan limbah nuklir!

Tambang uranium di Oklo itu kira-kira dibangun dua miliar tahun, setelah adanya bukti
data  geologi,  dan  tidak  lama  setelah  menjadi  pertambangan  maka  dibangunlah
sebuah reaktor nuklir ini. Mensikapi hasil riset ini maka para ilmuwan mengakui bahwa
inilah sebuah reaktor nuklir  kuno,  yang telah mengubah buku pelajaran selama ini,
serta  memberikan  pelajaran  kepada  kita  tentang  cara  menangani  limbah  nuklir.
Sekaligus  membuat  ilmuwan  mau  tak  mau  harus  mempelajari  dengan  serius
kemungkinan  eksistensi  peradaban prasejarah itu,  dengan kata lain  bahwa reaktor
nuklir  ini  merupakan  produk  masa  peradaban  umat  manusia.  Seperti  diketahui,
penguasaan teknologi  atom oleh umat  manusia baru dilakukan dalam kurun waktu
beberapa puluh  tahun saja,  dengan adanya penemuan ini  sekaligus  menerangkan
bahwa  pada  dua  miliar  tahun  yang  lampau  sudah  ada  sebuah  teknologi  yang
peradabannya  melebihi  kita  sekarang  ini,  serta  mengerti  betul  akan  cara
penggunaannya. 

Hal  yang  patut  membuat  orang  termenung  dalam-dalam  ialah  bahwa  mengapa
manusia  zaman  prasejarah  yang  memiliki  sebuah  teknologi  maju  tidak  bisa
mewariskan teknologinya, malah hilang tanpa sebab, yang tersisa hanya setumpuk
jejak saja.  Lalu bagaimana kita  menyikapi  atas penemuan ini? Permulaan sebelum
dua miliar tahun hingga satu juta tahun dari peradaban manusia sekarang ini terdapat
peradaban manusia. Dalam masa-masa yang sangat lama ini terdapat berapa banyak
peradaban yang demikian ini menuju ke binasaan? Jika kita abaikan terhadap semua
peninggalan-peninggalan  peradaban  prasejarah  ini,  sudah  barang  tentu  tidak  akan
mempelajarinya secara mendalam, apalagi menelusuri bahwa mengapa sampai tidak
ada  kesinambungannya,  lebih-lebih  untuk  mengetahui  penyebab  dari  musnahnya
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sebuah  peradaban  itu.  Dan  apakah  perkembangan  dari  ilmu  pengetahuan  dan
teknologi  kita  sekarang  akan  mengulang  seperti  peradaban  beberapa  kali
sebelumnya?  Betulkah  penemuan  ini,  serta  mengapa  penemuan-penemuan
peradaban prasejarah ini dengan teknologi manusia masa kini begitu mirip? Semua
masalah ini patut kita renungkan dalam-dalam.

Sumber:
Prehistoric Civilization Inspiration for Mankind.
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Crop Circle
i Inggris, Canada, Amerika, Australia dan Jepang, banyak ditemukan fenomena
crop  circle.  Fenomena  ini  biasanya  muncul  di  musim  panas  saat  ladang
pertanian  ditumbuhi  dengan  tanaman.  Dan  keunikan  fenomena  ini  adalah
terbentuknya  lingkaran-lingkaran  aneh  atau  bentuk  geometri  di  ladang

pertanian tersebut. Bentuk geometri itu kadang berupa lingkaran-lingkaran atau bisa
juga berbentuk rangkaian gambar yang unik, yang menunjukkan bahwa pembuatnya
adalah  makhluk  yang  cerdas.  Tapi,  crop  circle  ini  bukan  dibuat  oleh  manusia
berdasarkan berbagai bukti yang telah diselidiki oleh para ilmuwan. Crop circle banyak
dijumpai di Inggris selatan. 

Banyak yang mengkaitkan crop circle ini dengan kegiatan spiritual karena rangkaian
bentuk geometri yang terbentuk di ladang pertanian itu (gambar-gambar itu terbentuk
dengan  tanaman  yang  rebah  /  roboh).  Menurut  informasi  yang  ada,  kemunculan
fenomena crop circle ini sering disertai juga dengan pemunculan ufo yang berbentuk
bola cahaya.  Sebuah video yang berhasil  merekam proses terjadinya sebuah crop
circle (di oliver's castle tahun 1996, lihat foto atas) menunjukkan bahwa sebuah crop
circle terbentuk dalam waktu hanya sekitar 20 detik saja. Padahal besarnya mencapai
puluhan meter. Fenomena ini bahkan diperkirakan telah muncul sejak ratusan tahun
lalu.  Sebuah  ukiran  pahatan  kayu  dari  abad  17  yang  dinamakan  "Mowing  Devil"
menunjukkan ada makhluk yang dipercaya adalah setan, membuat kerusakan berupa
lingkaran di ladang pertanian. Banyak peneliti ufo yang mengabaikan fenomena crop
circle, padahal sebenarnya bisa menjadi salah satu bukti tentang keberadaan makhluk
cerdas  selain  manusia.  Masih  ada  hubungannya  dengan  artikel  Crop  Circle
sebelumnya. Kali ini kita akan membicarakan mengenai berbagai macam spekulasi-
spekulasi dan pandangan banyak orang mengenai terjadinya fenomena ini.

Crop Circle  merupakan fenomena alam penuh misteri  yang sampai  saat  ini  paling
sering di jumpai. Sudah hampir 350 tahun semenjak kemunculannya pertama kali di
Inggris pada tahun 1647, sampai sekarang belum ada jawaban yang pasti bagaimana
cara mereka terbentuk.

Crop circle sendiri adalah lingkaran aneh yang sering terbentuk diatas ladang gandum
(biasanya pada musim semi dan panas) , uniknya lingkaran-lingkaran yang bentuknya
sangat  sempurna  dan memiliki  tingkat  kerapian  dan  ketelitian  yang  tinggi  tersebut
terbentuk  dalam waktu  sekejap  saja.  Lingaran-lingkaran  pada  crop  circle  biasanya
terbentuk dengan dimensi yang lebar dan besar. Crop Circle banyak muncul di daerah
pertanian  gandum  Amerika,  Inggris,  Rusia,  Australia  dan  sebagian  Asia.  Namun
sebagian besar banyak ditemui di Inggris terutama di Kota Winchester. Yang menarik
dari  Crop  Circle  adalah  macam-macam  bentuk  dari  lingkarannya,  bahkan
penampakannya  tidak  hanya berupa  lingkaran  saja,  namun  sempat  beberapa  kali
Crop  Circle  membentuk  citra  makluk  hidup  seperti  kalajengking,  bunga  matahari,
Lebah,dll.

Kemunculannya di Rusia beberapa tahun yang lalu sangatlah menakjubkan, dimana
mereka bermunculan silih berganti. Masyarakat sekitar yang melihatnya sungguh tidak
mengerti, bagaimana cara mereka bisa terbentuk secepat itu. dalam kurun semalam
saja,  sekitar  6-7 crop circle  dengan ukuran yang besar telah terbentuk dihamparan

D

32



ladang gandum mereka.  Yang membuat  mereka  semakin  berdecak  kagum adalah
macam-macam bentuk dari crop circle itu sendiri, ada yang membentuk citra bunga
matahari yang luar biasa indahnya. Sampai saat ini, banyak spekulasi dan pandangan
mengenai  peroses  terbentuknya  Crop  Circle.  Ada  yang  beranggapan  fenomena
tersebut memang dibuat oleh manusia, tapi  ada pula yang beranggapan murni  dari
proses gejala alam.

Lingkaran aneh nan misterius di ladang gandum adalah fokus yang selalu menarik
perhatian  dan  penelitian  dari  kalangan  ilmuwan,  dan  hingga  kini  belum  ada
kesimpulan atas sebab terjadinya fenomena tersebut, saat ini terdapat 5 versi utama.

1. Perbuatan manusia

Cukup banyak yang beranggapan, bahwa apa yang disebut lingkaran ladang gandum
itu tidak lebih dari perbuatan iseng seseorang. Menurut ilmuwan Anderro dari Inggris
yang  telah  menyelidiki  sekaligus  meneliti  fenomena  tersebut  selama  17  tahun
lamanya,  bahwa ada sekitar  80% lingkaran  ladang gandum itu  merupakan buatan
manusia. Seorang warga Inggris pernah menuturkan kepada media massa, bahwa dia
dan beberapa temannya adalah pembuat lingkaran ladang gandum di London, Inggris.
Sebelumnya mereka telah mempersiapkan gambar desain, ketika gandum di ladang
hampir  matang, dengan sebuah paku panjang dipantakkan di  ladang gandum, dan
paku itu dijadikan sebagai pusatnya, selanjutnya, melingkari permukaan tanah dengan
tali, lalu muncullah sebuah lingkaran ladang gandum. Masalahnya, apakah mungkin
dia  dapat  membuat  lingkaran  tersebut  dalam  satu  malam  tanpa  alat  bantu  yang
memadai? lalu tujuan membuatnya untuk apa?

2. Medan magnet

Sebagian  lingkaran  aneh  tersebut  telah  dikesampingkan  kemungkinannya  terjadi
karena ulah  manusia.  Sebab struktur  gambar  mereka  (lingkaran  aneh)  yang rumit,
ukurannya yang besar, desain yang indah, sama sekali bukan hasil buatan manusia
yang  dapat  dikerjakan  dalam  waktu  semalam.  Meskipun  Anderro  bersikeras
mengatakan  bahwa  80%  lingkaran  ladang  gandum  itu  adalah  buatan  manusia,
namun, dia juga yakin, bahwa 20% sisanya adalah pembentukan alami karena efek
medan magnet bumi.  Dalam medan magnet  terdapat  suatu daya gerak yang gaib,
dapat menghasilkan suatu arus listrik, sehingga tanaman berbaring dataran di atas
permukaan tanah

Ahli  terkait  asal  AS yakni  Jeffery  Walson telah meneliti  130 lebih  lingkaran ladang
gandum,  dan  didapati  bahwa  90  %  disekitar  lingkaran  aneh  tersebut  terdapat
transformator  yang berhubungan dengan kabel  tegangan tinggi.  Di bawah panjang
garis keliling sepanjang 270 meter tersebut terdapat sebuah kolam, oleh karena di-airi,
maka  ion  yang  dikeluarkan  tanah  dari  bagian  dasar  ladang  gandum  dapat
menghasilkan  elektrik  negatif,  sedangkan  transformator  yang dihubungkan  dengan
kabel tegangan tinggi menghasilkan elekrik positif. Setelah elektrik negatif dan positif
bersentuhan  dapat  menghasilkan  energi  magnet  listrik,  selanjutnya  merobohkan
gandum  lalu  membentuk  lingkaran  aneh.  Namun  demikian  mereka  belum  bisa
memberikan seluruh jawaban dari pertanyaan bagaimana bentuk – bentuk aneh itu
dapat terbentuk? Apakah mungkin energi dapat berbentuk bunga atau kelajengking?

3. Angin Tornado
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Menurut  fisikawan  dari  Universitas  Michigan,  AS  yakni  Dr.Delon  Smith,  bahwa
perubahan  musim  panas  tidak  menentu,  angin  tornado  adalah  sebab  utama  yang
menyebabkan lingkaran  aneh itu.  Melalui  risetnya  dia  mendapati,  bahwa sejumlah
besar lingkaran aneh di ladang gandum yang muncul di sisi gunung atau daerah yang
berjarak 60-70 km dari gunung, dimana tempat seperti ini adalah tempat yang mudah
sekali  membentuk  angin  tornado.  Tapi  apakah  angin  tornado  dapat  membuat
lingkaran dengan ketelitian tertentu tersebut?

4. Buatan makhluk luar angkasa

Banyak  yang  meyakini,  bahwa  sebagian  besar  lingkaran  aneh  di  ladang  gandum
terbentuk dalam waktu satu malam, besar kemungkinan adalah hasil karya makhluk
luar angkasa. Sejak 1990, fotografer Alexander mengatakan, dia melihat cahaya yang
ganjil di ladang gandum, cahaya itu terbang kesana-kemari di antara kedua lingkaran
aneh.  Keberadaan  alien  di  perut  bebek  liar  di  San  Franscisco  AS  barangkali
memperkuat dugaan ini.

5. Heterodoxy (pandangan sumbang)

Sejumlah orang percaya, bahwa di balik lingkaran ladang gandum terdapat berbagai
macam kekuatan gaib, sama seperti Segi Tiga Bermuda. Menurut dugaan ini, ada
yang lantas menyebut lingkaran aneh itu sebagai pemberitahuan bencana, agar
supaya menyebarkan pandangan sumbang yang meyimpang dari ajaran ortodoks.
Mengapa lingakaran aneh tersebut kerap muncul disitu? Dan kini, lingkaran itu pernah
muncul di ladang bunga matahari, Rusia, lantas kenapa bisa demikian? Mungkin kita
hanya dapat menunggu ilmuwan untuk menyingkapnya lebih lanjut.

Avebury Trusloe, nr Beckhampton, Wiltshire. Reported 30th June 2006
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Wayland Smithy, nr Ashbury, Oxfordshire. Reported 8th July

Saskatchewan,Canada.Reported June 2006
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Peradaban Troy 

roy  merupakan  sebuah  kota  kuno  dalam  kitab  Iliad,  epik  terkenal  karangan
penyair Yunani kuno Homer. Kota dan peradaban ini pernah dianggap sebagai
mitos dan khayalan semata, sama persis dengan kisah-kisah tentang peradaban
Atlantis dan Lemuria.

Namun pandangan tersebut akhirnya tumbang, bermula setelah seorang cendekiawan
Inggris, Charles McClaren, pada tahun 1822 berpendapat bahwa Troy yang dimaksud
Homer kemungkinan besar berada di Turki.  Dia menunjuk sebuah gundukan tanah
luas yang disebut Hisarlik dekat Dardanella, yaitu sebuah kawasan di laut sempit yang
menghubungkan Laut hitam dan Aegea.

Setelah  itu  seorang  arkeolog  Jerman,  Heinrich  Schiliemann,  mulai  mengadakan
penggalian  terhadap  gundukan  di  Hisarlik  pada  tahun  1871.  Baru  pada  1873,
Schliemann berhasil  menemukan sisa-sisa  sebuah kota yang sangat  kuno yang ia
percayai sebagai reruntuhan peradaban Troy.

Selain itu, ia bersama para krunya juga menemukan harta karun emas dan perak yang
ia sebut sebagai harta karun Priam,  sesuai  dengan legenda Raja Troy yaitu Priam
yang disebutkan dalam epik karangan Homer, Iliad.  Namun sayangnya, harta-harta
karun tersebut malah ia selundupkan keluar Turki untuk membawanya ke Eropa.

Sembilan Lapisan Kota Troy yang telah porak-poranda 

Pada  tahun  1876,
Schliemann  kembali
melakukan  penggalian  di
kawasan Mycenae, Yunani.
Dia  menemukan  apa  yang
dia pikirkan sebagai makam
Agamemnon, seorang Raja
musuh bangsa  Troy dalam
Epik Iliad.

Baru  pada  tahun  1890-an,
Wilhem  Dorpfield
menunjukkan  bahwa
gundukan  di  kawasan
Hisarlik  tersusun  dari
sembilan  lapisan  sisa-sisa
kota,  dari  penemuan  ini

bisa kita ketahui bahwa sangat tua umur peradaban Troy itu, mungkin berada satu era
dengan peradaban Atlantis.

Lebih  lanjutnya  ia  mengatakan  kemungkinan  peradaban  tersebut  berakhir  dengan
sempurna dikarenakan kota ini dihancurkan oleh gempa bumi dan air bah dasyat yang
terjadi selama sembilan kali. Setiap orang yang selamat kembali membangun di atas
reruntuhan kota tersebut. Schliemann menganggap bahwa Troy yang dikatakan oleh
Homer mungkin adalah Troy II (2), yaitu lapisan reruntuhan kota ke-dua dari bawah.
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Sedangkan  menurut  Dorpfield  berpendapat  itu  adalah  Troy  ke-VI.  Masa  Troy  5
menurut para peneliti mungkin berasal dari zaman perunggu (sekitar 3000 SM-1900
SM), sedangkan sampai  saat  ini  belum ada penjelasan mengenai  Peradaban Troy
keberapakah yang dimaksudkan Homer dalam Iliad-nya.  Yang pastinya  peradaban
tersebut  mungkin  benar  adanya  berasal  dari  era  ke-2/ke-3  yaitu  ketika  berada  di
zaman es 11.000-10.000 tahun yang lalu.

Sekarang,  teka-teki  suatu
peradaban  yang  dulunya
dianggap hanyalah sebuah mitos
telah  berhasil  dipecahkan  dan
ditemui  kebenarannya,  tinggal
menunggu  perkembangan  dari
pencarian  reruntuhan  terhadap
peradaban Atlantis dan Lemuria.

Saat  Schliemann  menemukan
Topeng  emas  ini  di  Mycenae
pada  1876,  dia  beranggapan
topeng ini milik Agamemnon

38



Bangsa Viking
angsa  Viking  merupakan
para  perompak  pemberani
dari  daratan  Norwegia,
Swedia,  dan  Denmark.

Diantara  tahun  800  dan  1100  M,
mereka  menyisir  pantai  barat  laut
Eropa dalam kapal  panjang  untuk
mencari  dan  membawa  barang
rampasan  yang  sangat  berharga.
Masyarakat  pada  masa  itu  pada
umumnya  sangat  takut  dengan
serangan  kilat  dan  kebrutalan
Bangsa  Viking,  sebuah  doa  dari
masa  itu  berbunyi  "Selamatkan
kami  Tuhan,  dari  kemarahan
Norsemen  (Bangsa  Viking).
Mereka  kerap  memporak-
porandakan  tanah  kami.  Mereka
memebunuh anak-anak dan wanita
kami" 

Para  Viking  membanggakan  diri
atas  keberanian  mereka  saat
berperang,  sebagian  besar
berperang  dengan  berjalan  kaki
dan  membawa  pedang,  tombak,
serta  kapak.  Sedangkan  para  petingginya  menggunakan  kuda  perang.  Pasukan
"pengejut" yang disebut berserker memimpin serangan. Berserk adalah bangsa Norse
dengan ciri khas 'tanpa mengenakan baju perang besi' dengan tampang yang bengis
dan tubuh yang kekar, serta sifatnya yang brutal. Sebelum berperang mereka menjadi
gila  bertempur  dengan  mabuk  dan  narkotika  serta  mempercayakan  pada  Dewa
mereka,  Odin,  agar  mereka  tetap  selamat.  Kata  Viking  dipakai  ahir-ahir  ini  saja,
masyarakat  pada  waktu  itu  menyebut  mereka  Norsemen.  Kata  tersebut  mungkin
berasal  dari  Vik,  sebuah Kota pusat perompak di  Norwegia. Ketika para Norsemen
pergi 'sebagai seorang Viking', berarti mereka bertarung sebagai seorang perompak.
Bangsa Viking Swedia yang menetap di Eropa Timur mungkin disebut sebagai Runs,
dan  jadilah  Rusia  sebagai  nama  mereka.  Namun,  tidak  semua  Bangsa  Viking
perompak, di tanah airnya, mereka adalah petani dan nelayan, pedangan dan perajin.
Banyak diantara mereka pergi bersama perompak dan hidup di Prancis utara, Inggris
Utara, dan Irlandia. Kerap kali mereka menyerang Inggris dan Irlandia, lalu menjarah
hingga ke Gibraltar dan Mediterania.

Armada Laut Bangsa Viking

Di Eropa Timur, kapal Bangsa Viking membawa mereka sampai ke pedalaman dan
menyusuri berbagai sungai. Mereka bertualang sangat jauh sampai kedaerah Rusia
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dan Ukraina, kadang-kadang merampok menyisir Konstantinopel, yang sering disebut
Miklagard/Kota Besar. Sedangkan para Viking yang tinggal di Perancis Utara disebut
Bangsa  Norman.  Raja mereka  yang terkenal  adalah  William Sang Penakluk,  yang
menduduki Inggris di tahun 1066.

Para Viking umumnya merupakan pelaut ulung dan tangguh, kapal-kapal kayu mereka
yang disebut kapal panjang merupakan sebuah kontruksi kapal laut yang sangat
kokoh,  ringan  dan  mempunyai  bagian  bawah  datar  yang  memungkinkan  untuk
berlayar
di sungai yang dangkal dan juga diperairan terbuka.
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Bumi kita kecil ya!
Cuma Gambar
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Planet Mirip Bumi
"Super Earth" 

Planet baru mirip Bumi ini sering dipanggil "Super Earth" oleh para Astronom Berita.
rada  basi  nih...tapi  top!  Para  Astronom di  Garcing,  Jerman,  tgl  25  April  Kemaren
mengumumkan  kesuksesan  mereka  menemukan  sebuah  Planet  yang  memiliki
kemiripan ma Bumi di luar sistem Tata Surya Matahari.  Planet tsb mengorbit  pada
Bintang yang disebut Gliese 581. Suhu planet ini diperkirakan "friendly" banget sama
kita-kita para makluk hidup, yaitu 0 hingga 40 derajat celcius.

Menurut para Astronom, dengan suhu segitu, kemungkinan disana memiliki sumber
air  di  permukaannya,  tentunya  air  dalam  bentuk  cair,  mengingat  suhu  planet  tsb
temperaturnya tidak kurang dari titik beku air dan sangat jauh dari titik didih air. Letak-
nya sendiri yang terpantau dari Telskop ESO 3,6m di Chilie, berjarak sekitar kurang
lebih 20,5 tahun cahaya dari sistem tata surya kita, jauh amat ya...

Orbit: 13 hari

Suhu: 0 - 40 derajat Celcius

Jarak: 20,5 tahun cahaya

Gugus bintang: Libra

Ukuran Planet yang belum diberi nama tsb lebih besar 1,5 kali bumi dan diperkirakan
permukaannya terdiri dari bebatuan, sama kaya Bumi. Untuk mengetahui ada tanda-
tanda kehidupan atau tidak di planet itu, para Ilmuan kini telah menempatkan teleskop
khusus  untuk  memantaunya.  Uniknya  dari  planet  baru  ini  adalah  masa  orbitnya
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terhadap  bintang  Gliese  581,yaitu  hanya
membutuhkan  waktu  13  hari,  artinya  satu
tahun  di  planet  itu  sama  dengan  13  hari  di
Bumi!!! cepetnya...

Gliese 581,  jauh lebih  dingin  dan redup dari
Matahari.  Gliese  581  yang  berhasil
diidentifikasi oleh fasilitas European Southern
Observatory  di  La  Silla,  di  padang  pasir
Atacama,  mempunyai  ukuran lebih  kecil  dari
Matahari,  lebih  dingin,  dan  tidak  memiliki
cahaya sehebat matahari.  Paling tidak ada 3
planet  loh  yang  berputar  mengelilingi  Gliese
581, yang pertama ya planet yang mirip bumi
tadi,  yang  kedua  palenet  yang  besarnnya
sekitar  15 kali  massa bumi,  dan yang ketiga
lebih  besar  8  kali  dari  bumi  dan  jaraknya
paling jauh dari Gliese 581.

Tentunya dari penemuan ini, para Ilmuan menaruh banyak harapan sama tu planet.
Katanya  bisa  buat  tempat  tinggal  cadangan  bagi  manusia  jika  bumi  udah  mulai
ngambek! weqs, tapi masalahnya naik apa kesana? cahaya aja yang cepetnya minta
ampun butuhin waktu 20,5 tahun untuk sampai kesana (perhitungannya dari sistem
tata surya kita loh)
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End of Times?
The Mayan Calendar

egini.....teman-teman  pernah  dengarkan  mengenai  mitologi-mitologi  setiap
bangsa  didunia,  misalnya  mitologi  perdaban  China,  Mesir,  Sumeria,
Yunani,dsb.  Nah,  dikisahkan  didalam  beberapa  mitologi-mitologi  tsb  bahwa
bumi  ini  pernah  dilanda  banjir  dahsyat  yang  mengerikan,  hampir  semua

peradaban-peradaban zaman dulu ada cerita tentang bencana yang satu ini, misalnya
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diantara lebih dari  130 suku Indian di Benua Amerika hampir  tidak ada suku yang
tidak memitoskan banjir dasyat sebagai topik.

Kalau  mau  lebih  mudahnya,coba  ingat-ingat  Kisah  Nabi  Nuh  (Noah).  Dikisahkan
didalam Al-Qur'an maupun Bible,  bahwa seluruh peradaban manusia pada saat  itu
musnah,  terkecuali  bagi  orang-orang  yang  percaya  pada  ajaran  Alllah  yang
disampaikan oleh Nabi Nuh yang selamat dari bencana air bah yang maha dasyat itu.
Di sekitar pedalaman kaki Gunung Himalaya, Tibet misalnya, orang-orang menjumpai
sebuah suku, keturunan dan rupa mereka hampir mirip dengan orang Yunani. Konon
katanya,  mereka  adalah  orang-orang  yang  beruntung  masih  hidup  atas  peristiwa
banjir yang dahsyat itu.

Pada tahun 1986, kantor berita pemerintah Turki menyatakan bahwa 5.200 meter di
atas permukaan laut  puncak gunung (Ararat),  telah ditemukan sebuah benda yang
mirip  dengan  perahu  Nabi  Nuh  yang  berbentuk  persegi  empat,  lalu  mengambil
gambarnya dari angkasa, dan panjang perahunya sesuai dengan yang dicatat dalam
kitab suci.

Pernah  beberapa waktu lalu  aq  sempat  membaca  sebuah artikel  manarik,menurut
penuturan dari Mister Li Hongzi (pendiri Fulun Gong/Fulun Dafa) dalam ceramah Alam
Semesta-nya,Beliau menuturkan bahwa peradaban dimuka bumi ini setidaknya telah
dihancurkan kurang lebih sebanyak empat kali oleh Sang Pencipta. Dan,pada saat era
dimana kita hidup sekarang ini, merupakan masa kehidupan peradaban umat manusia
ke-5 dibumi.

Lalu  kenapa  manusia  bisa  mengalami  bencana  itu?  Mitologi  dari  setiap  negara
mempunyai  penjelasan  yang  sama  terhadap  hal  ini.  Semua  ini  dikarenakan
kemerosotan  dan  kebejatan  manusia,  lalu  Sang  Penguasa  Alam  Semesta
memutuskan  untuk  menghukum  manusia.  Mengenai  penggambaran  atas  peristiwa
dimusnahkannya beberapa peradaban-peradaban manusia masa silam ,sebenarnya
bisa kita peroleh penjelasannya dari beberapa Hadist. Pernah aq membaca sebuah
hadist riwayat (lupa tapi hadist riwayat siapa),disitu dikisahkan pada zaman nabi-nabi
terdahulu,ada yang disebut  sebagai  zaman edan dan zaman apa gitu  deh  (intinya
setiap manusia pada zaman ini kembali fitrah), sehabis zaman edan akan kembali lagi
ke zaman fitrah sampai saatnya tiba alam semesta ini benar-benar akan dihancurkan
secara keseluruhan.

Nah,  dari  isi  hadist  tsb  dapat  kita  peroleh  penjelasan,  bahwa ketika  suatu  zaman
dimana  manusia  telah  menunjukkan  kemerosotan  moral  yang  luar  biasa  (zaman
edan),  Sang  Penicipta  memutuskan  untuk  mengahiri  peradaban  tersebut  dengan
mengirim-kan beberapa bencana besar yang ahirnya mengakhiri  kehidupan dimuka
bumi pada saat itu.

Hanya beberapa oranglah yang disisakan untuk memulai peradaban baru selanjutnya.
Pada waktu peradaban baru ini lahir,  hati  orang-orang yang berhasil  terselamatkan
tersebut  kembali  dalam  keadaan  bersih/fitrah  (setelah  bertobat)  karena  telah
disadarkan  oleh  rentetan  bencana  mengerikan  yang  menimpanya  dimasa  silam.
(mohon  dikoreksi  lagi  yah hadistnya)  Siklus  seperti  itu  terus  menurus  berlangsung
sampai  pada  masa  peradaban  kita  saat  ini  (masa  peradaban  umat  manusia  ke-
5/matahari ke-5).
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Pada saat  ini,  dimana tanda-tanda zaman edan telah dapat  terlihat  dengan begitu
jelas, mungkin kembali saatnya peradaban pada saat ini harus kembali diakhiri, dan
akan digantikan dengan sebuah peradaban baru yang tidak ada hubungannya sama
sekali dengan peradaban sebelumnya. (mungkin manusia-manusia yang akan datang
akan mengenal sisa-sisa peradaban kita sebagai sebuah peradaban maju yang hilang
ditelan masa, seperti  halnya kisah mengenai peradaban Atlantis dan Lemuria yang
tenggelam dimasa silam) Kini muncul pertanyaan, apa hubungannya peradaban ke-5
dimuka bumi ini dengan tahun 2012?

Mayan Calendar

Pada  sistem  penanggalan  didalam  Kalender  Bangsa  Maya/Maya  Calendar  yg
merupakan  kalender  paling  akurat  sampe  sekarang  yg  pernah  ada  di  bumi.
(Perhitungan Maya Calendar dari 3113 SM sampai 2012 M), mereka (Bangsa Maya)
menyatakan pada tahun 2012, tepatnya tanggal 21 Desember 2012, merupakan "End
of  Times".  maksud dari  "End  of  Times"  itu  sendiri  masih  diperdebatkan  oleh  para
ilmuwan, dan arkeolog.

Ada yang menyatakan bahwa maksudnya adalah :
Berhentinya waktu (bumi berhenti berputar)
Peralihan dari Zaman Pisces ke Aquarius
Peralihan dari Abad Silver ke Abad keemasan
End of Times = End of the World as we know it

Akan ada sebuah galactic Wave yang besar, yang memberhentikan semua kegiatan
di  muka  bumi  ini,  termasuk  kemusnahan  manusia   Perubahan  dari  dimensi  3  ke
dimensi 4, bahkan 5 Kehidupan manusia meningkat dari level dimensi 3, ke 4, DNA
manusia  meningkat  dari  strain  2  ke  12,  sehingga  manusia  dapat  menggunakan
telepati  bahkan  telekinesis.  Ada  yang menyatakan  tidak  akan  terjadi  apa-apa Ada
yang menyatakan waktu sudah tidak akan berlaku, jadi waktu tidak linear, tetapi bisa
berubah2, sesuai dengan waktu yang kita alami, karena ditemukannya mesin waktu.

Ditemukannya mesin waktu dan stargate

Manusia sudah dapat melakukan transportasi ke galaxi lain, melalui stargate 

Bangkitnya messiah, yang akan menyelamatkan manusia dari kehancuran 

Kebangkitan Isa AS / Jesus

First Contact pertama kali peradaban manusia dengan Alien/UFO

Manusia bergabung dengan komunitas antar galaxi pertama kali,  manusia = galaxy
being.

Dalam  kalender  bangsa  Maya  yang  sangat  tersohor  itu,  diramalkan  bahwa  pada
periode 1992-2012 bumi akan dimurnikan, selanjutnya peradaban manusia sekarang
ini akan berakhir dan mulai memasuki peradaban baru.

Dalam sejarah peradaban kuno dunia, bangsa Maya dikenal menguasai pengetahuan
tentang ilmu falak yang khusus dan mendalam, sistem penanggalan yang sempurna,
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penghitungan perbintangan yang rumit  serta metode pemikiran abstrak yang tinggi.
Kesempurnaan dan akurasi dari pada penanggalannya membuat orang takjub. 

Sekelompok masyarakat yang misterius ini tinggal di wilayah selatan Mexico sekarang
(Yucatan) Guetemala, bagian utara Belize dan bagian barat Honduras. Banyak sekali
pyramid,  kuil  dan bangunan-bangunan kuno yang dibangun oleh Maya yang masih
dapat  ditemui  di  sana.  Banyak juga batu-batu pahatan dan tulisan-tulisan misterius
pada meja-meja yang ditinggalkan mereka.

Para arkeolog percaya bahwa Maya mempunyai peradaban yang luar biasa. Hal itu
bisa  dilihat  dari  peninggalannya  seperti  buku-bukunya,  meja-meja  batu  dan  cerita-
cerita yang bersifat mistik. Tetapi sayang sekali  buku-buku mereka di perpustakaan
Mayan  semuanya  sudah  dibakar  oleh  tentara  Spanyol  ketika  menyerang  sesudah
tahun 1517. Hanya beberapa tulisan pada meja-meja dan beberapa system kalender
yang membingungkan tersisa sampai sekarang.

Seorang sejarahwan Amerika, Dr. Jose Arguelles mengabdikan dirinya untuk meneliti
peradaban bangsa ini.  Ia mendalami ramalan Maya yang dibangun di  atas fondasi
kalender  yang dibuat  bangsa itu,  dimana prediksi  semacam ini  persis  seperti  cara
penghitungan  Tiongkok,  ala  Zhou  Yi.  Kalendernya,  secara  garis  besar
menggambarkan  siklus  hukum benda  langit  dan  hubungannya  dengan  perubahan
manusia.

Dalam karya Arguelles, The Mayan Factor: Path Beyong Technology yang diterbitkan
oleh  Bear  &  Company  pada  1973,  disebutkan  dalam  penanggalan  Maya  tercatat
bahwa  sistim  galaksi  tata  surya  kita  sedang  mengalami  'The  Great  Cycle'  (siklus
besar)  yang  berjangka  lima  ribu  dua  ratus  tahun  lebih.  Waktunya  dari  3113  SM
sampai  2012  M.  Dalam  siklus  besar  ini,  tata  surya  dan  bumi  sedang  bergerak
melintasi sebuah sinar galaksi (Galatic Beam) yang berasal dari inti galaksi. Diameter
sinar  secara  horizontal  ini  ialah  5125  tahun  bumi.  Dengan  kata  lain,  kalau  bumi
melintasi sinar ini akan memakan waktu 5125 tahun lamanya.

Orang  Maya  percaya  bahwa  semua  benda  angkasa  pada  galaksi  setelah  selesai
mengalami  reaksi  dari  sinar galaksi  dalam siklus besar  ini,  akan terjadi  perubahan
secara  total,  orang  Maya  menyebutnya,  penyelarasan  galaksi  (Galatic
Synchronization). Siklus besar ini dibagi menjadi 13 tahap, setiap tahap evolusi pun
mempunyai  catatan  yang  sangat  mendetail.  Arguelles  dalam  bukunya  itu
menggunakan  banyak  sekali  diagram-diagram  untuk  menceritakan  kondisi  evolusi
pada setiap tahap. Kemudian setiap tahap itu dibagi lagi  menjadi 20 masa evolusi.
Setiap masa itu akan memakan waktu 20 tahun lamanya. Dari masa 20 tahun antara
tahun 1992-2012 itu, bumi kita telah memasuki tahap terakhir dari fase Siklus Besar,
bangsa  Maya  menganggap  ini  adalah  periode  penting  sebelum  masa  pra-Galatic
Synchronization,  mereka  menamakannya:  The  Earth  Generetion  Priod  (Periode
Regenerasi Bumi). Selama periode ini bumi akan mencapai pemurnian total. Setelah
itu, bumi kita akan meninggalkan jangkauan sinar galaksi dan memasuki tahap baru:
penyelarasan galaksi.

Pada 21 Desember 2012 akan menjadi hari berakhirnya peradaban umat manusia kali
ini,  dalam perhitungan kalender Maya. Sesudah itu,  umat manusia akan memasuki
peradaban baru total yang tidak ada hubungannya sama sekali  dengan peradaban
sekarang. Pada hari itu, tepatnya musim dingin tiba,  matahari akan bergabung lagi
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dengan titik  silang  yang terbentuk  akibat  ekliptika (jalan  matahari)  dengan ekuator
secara total. Saat itulah, matahari tepat berada di tengah-tengah sela sistem galaksi,
atau dengan kata lain galaksi terletak di atas bumi, bagaikan membuka sebuah "Pintu
Langit" saja bagi umat manusia. Mulai 1992, bumi memasuki apa yang oleh bangsa
Maya  disebut  'Periode  Regenerasi  Bumi".  Pada  periode  ini,  Bumi  dimurnikan,
termasuk  juga  hati  manusia,  (ini  hampir  mirip  ramalan orang Indian  Amerika-Utara
terhadap  orang  sekarang  ini),  subtansi  yang  tidak  baik  akan  disingkirkan,  dan
substansi yang baik dan benar akan dipertahankan, akhirnya selaras dengan galaksi
(alam semesta),  ini adalah singkapan misteri  dari gerakan sistem galaksi  kita yang
diperlihatkan oleh bangsa Maya.

Sejak tahun 1992 sampai 2012 nanti, bagaimana terjadi "pemurnian" dan bagaimana
pula terjadi "regenerasi" pada bumi kita ini, tidak disebutkan secara detail oleh bangsa
Maya. Dalam ramalan mereka pun tidak menyinggung tentang apa hal konkret yang
memberikan semangat manusia untuk bangkit dari kesadaran dan bagaimana bumi
mengalami  permurnian,  yang  ditinggalkan  oleh  mereka  kepada  anak  cucunya
(barangkali tidak tercatat). Lantas, fenomena baru apa yang sudah bisa kita lihat sejak
tahun 1992 sampai sekarang yang bisa kita kaitkan dengan ramalan bangsa Maya
yang beradab itu? 

Mungkin sudah diatur, bahwa kalender Maya tidak hilang dan sejarah manusia, dan
harus  diuraikan  dengan  kode  oleh  manusia  sekarang.  Namun  ia  tetap  saja  harus
dilihat,  apakah  umat  manusia  yang  terpesona  oleh  konsepsinya  yang  trerbentuk
sesudah kelahiran dapat menembus batas-batas untuk mengingatkan dan memahami
kebenaran yang melampoi sistim pengetahuan kita.

Sebenarnya,  jika  ditinjau  dari  beberapa  penelitian  yang  telah  dilakukan  saat  ini.
Memang  pada  beberapa  dua  dasawarsa  belakangan  ini,  bumi  sedang  mengalami
suatu siklus yang dinamakan pembalikan daya magnet kutub.

Pembalikan daya magnet kutub adalah proses yang terjadi pada waktu kutub utara
dan kutub selatan saling bertukar posisi. Ketika ini terjadi, untuk beberapa saat medan
magnet  bumi  mencapai  Gauss  nol,  yang berarti  bumi  pada waktu  itu  punya  daya
magnet  nol.  Ketika  ini  terjadi  bersamaan dengan perbalikan  orbit  sebelas  tahunan
kutub matahari, masalah besar akan terjadi.

Menurut  perhitungan  computer  Hyderabad,  pembalikan  kutub  Bumi  dan  Matahari
dapat  mengakibatkan  masalah  besar  selain  elektronik  tidak  bekerja  dengan
semestinya, burung yang bermigrasi kehilangan haluan, dan bermacam macam:

Sistem ketahanan tubuh semua hewan dan termasuk manusia akan banyak
melemah.

Lapisan luar bumi akan mengalami pertambahan gunung berapi, pergerakan
tektonik, gempa bumi, dan tanah longsor.

Medan magnet Bumi akan melemah dan radiasi alam semesta berasal dari
matahari  bertambah  berlipat  ganda  mengakibatkan  bahaya  radiasi  seperti
kanker dan sebagainya tidak dapat dihindari.

Benda-benda angkasa akan tertarik masuk ke Bumi.
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Daya gravitasi  Bumi  akan  mengalami  perubahan  meskipun  tidak  diketahui
bagaimana ia akan berubah.

Jika  anda  menambahkan  semua  skenario  bencana  yang  mungkin  terjadi,
anda dapat dengan mudah mengatakan dengan kalimat sederhana ini, Bumi
dapat menjadi tempat yang tidak cocok untuk ditinggali  peradaban manusia
pada  2012  ataupun  mereka  yang  hidup  dekat  lapisan  luar  bumi.  Hal  ini
mungkin saja dapat terjadi pada Mars jutaan tahun yang lalu.

Mungkin  benar  adanya  apa  yang  dikatakan  Bangsa  Maya  mengenai  kehancuran
perdaban manusia di tahun 2012 esok, hal tersebut tentunya dapat kita lihat dari sifat-
sifat manusia zaman sekarang yang tau sendirikan bagaimana moralnya,kelakuan,dll,
dan alam-pun kelihatannya semakin tidak bersahabat dengan kita.

Yang lebih menarik lagi kali  ini  aq coba mengutip pernyataan si Mama Louren (tau
kan, peramal yang suka muncul di Tipi itu lo).Kata dia,"pada tahun 2012 nanti jumlah
penduduk di  Indonesia  ini  tinggal  40%".  Lalu  ketika  ditanya apa penyebabnya,  dia
menuturkan,  "pada  tahun  itu  sebuah  bencana  besar  akan  melanda  Bumi  secara
Global, mungkin pada setiap negara nantinya hanya menyisakan 30%-40% kehidupan
untuk kembali membangun kehidupan baru".

Ramalan serupa juga diutarakan oleh Beberapa Biksu di Tibet yang terkenal pengan
penguasaan clairvoyance-nya yang sangat baik. Mereka mengatakan pada awal tahun
2012 merupakan tahun paling mendebarkan bagi umat manusia di muka Bumi,dimana
pada permulaan tahun,beberapa fenomena aneh akan banyak bermunculan.Namun
dalam  penutupnya,Para  Biksu  mengatakan  Bumi  akan  terselamatkan  oleh  sebuah
kekuatan besar yang melindungi mereka secara kasat mata,sehingga memungkinkan
peradaban manusia tidaklah sepenuhnya musnah.

Kalau  menurutku  pribadi,  tidak  ada  seorangpun  yang  bisa  meramalkan  kapan
tepatnya  kiamat  itu  datang.  Tapi  dilain  sisi,  aq  percaya  akan  regenarasi  suatu
peradaban  yang  diramalkan  para  Orang  Bangsa  Maya  ditahun  2012  nanti.  Ini
bukanlah  suatu  kehancuran  Alam  semesta  secara  keseluruhan  (Jadi  belum  bisa
diartikan kiamat yang sebenarnya),  mungkin nantinya secuil  para manusia-manusia
yang terselamatkan dari bencana akan kembali membangun tonggak peradaban baru
yang lebih baik dan lebih bermoral daripada kita. Wallahualam bi shawab. Tapi intinya,
mau kiamat itu datangnya kapan, pokoknya mulai sekarang kita harus wajib bertobat
dan lebih mendekatkan diri kepada-Nya.

Siklus  penyelarasan  Galaksi  ini  memang  terjadi  setiap  5125  tahun  sekali,  titik
permulaannya adalah pada tahun 3113 SM dan mencapai  titik  puncaknya di tahun
2012 M (3113 + 2012 = 5125).

Selama siklus besar ini berjalan, setidaknya ada 13 tahap paling utama yang dilalui
oleh kehidupan Manusia diantara jenjang waktu 5125 tahun itu.

Berikut ini aq coba uraikan ke-13 tahap itu :
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13 Baktum Cycle : Galatic Synchronization Beam Cycle

Perhatikan tabel 13 siklus perputaran Baktum diatas,

Tahap paling awal dari siklus tersebut dimulai dari yang paling kiri yaitu Baktun of The
Star Planting, kemudian dilanjutkan oleh tahap berikutnya sampai ahirnya memasuki
tahap ahir yang disebut Baktun Transformation of Matter (paling kanan).

Pada  setiap  Baktun  terdiri  dari  144,000  hari.  Namun  sampai  saat  ini  belum  ada
kepastian  mengenai  kapan  tepatnya  tanggal  perputaran  Baktun  ini  dimulai.  Para
Sarjana  banyak  yang  berbeda  pendapat  mengenai  hal  ini,  ada  yang mengatakan
mulai  bergulir  pada tanggal  13  Agustus  3113  SM, ada juga  yang mengatakan  11
Agustus 3113 SM.

Nantinya, disetiap Baktun akan diuraikan beberapa kejadian besar yang pernah dan
yang akan dilalui oleh peradaban manusia ke-5 dibumi ini, yaitu dimulai dari Baktun
pertama (3113 SM) sampai Baktun paling puncak/terakhir (2012 M).

Berikut  ini  aq  coba  tampilkan  rentetan  Kejadian-kejadian  besar  tersebut  secara
berurutan : (sengaja engga' aq jabarkan secara spesifik, soalnya panjang buanget &
cape' ngetiknya T_T)

(Sambil dicocokin dengan tabel diatas yah.....

1. Baktun 0 = "Baktun of the Star Planting" (Periode 3113-2718 SM) 13.0.0.0.0
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*Masuknya Bumi pada "Galactic Synchronization Beam" tahap awal
*Masuknya Bumi pada siklus "Star transmission" baru di alam semesta
*Peradaban manusia baru (ke-5) dimulai
*Bangsa Mesir Kuno muncul 3100 SM
*Expansi Sumeria 3000 SM
*Kontruksi awal Pembangunan Stonehenge dimulai 2800 SM

2. Baktun 1 = "Baktun of the Pyramids" (Periode 2718-2324 SM) 1.0.0.0.0

*Konstruksi awal pembangunan Great Pyramid Giza 2700-2600 SM
*Penyebaran Peradaban Sumeria di Timur Tengah
*Pengembangan perkakas Perunggu
*Peradaban Harapa India dimulai
*Masa becocok tanam berkembang pesat di China, Mesoamerica, dan Andes

3. Baktun 2 = "Baktun of the Wheel" (Periode 2324-1930 SM) 2.0.0.0.0

*Roda ditemukan
*Alat transportasi beroda muncul
*Code hukum ditulis
*Mulainya Imperium Babilonia pertama
*Era of Legendary Emperors China
*Peradaban Minoa,Crete dimulai

4. Baktun 3 = "Baktun of the Sacred Mountain" (Periode 1930-1536 SM) 3.0.0.0.0

*New Kingdom di Mesir
*Kerajaan  Mesir  mengabadikan  mengenai  kekuasaan  keturunan  Raja,
memperkuat  pola  defensif  territorial  sebagai  norma  untuk  kehidupan  yang
beradab
*Hancurnya peradaban Minoan (peradaban indus) oleh Bangsa Arya

5. Baktun 4 = "Baktun of the Shang" (Periode 1536-1141 SM) 4.0.0.0.0

*Dinasti  Shang  China  berdiri,  doktrin  pengucapan  Yin  Yang,  Kemajuan
pengetahuan akan pengolahan perunggu
*Peradaban Vidic India dimulai
*Kemunculan Peradaban Chavin, Olmec, Mesoamerica
*Masa kenabian Ibrahim sampai Musa
*Munculnya peradaban Mesopotamia

6. Baktun 5 = "Baktun of the Imperial Seal" (Periode 1141-747 SM) 5.0.0.0.0

*Imperium Babilonia-Assyirian dimulai
*Perkenalan persenjataan Besi
*Kenaikan mycenean Yunani di Mediterania
*Awal Dinasti Chou di China
*Kuda  digunakan  pertamakali  untuk  berperang,dan  munculnya  pola  gemar
berperang pada setiap kerajaan

7. Baktun 6 = "Baktun of the Mind Teachings" (Periode 747-353 SM) 6.0.0.0.0
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*Gelombang periode pertama Peradaban Maya di Mesoamerika
*Imperium Persia dimulai
*Zaman-zaman bagi para filusuf Yunani (Plato, Socrates dan Aristoteles)
*Six Schools of Vedic thought
*Mahavira dan Budha, kehidupan Confucius, Lao Tze, Chang Tzu di China
*Sistem Kalender Bangsa Maya diciptakan

8. Baktun 7 = "Baktun of the Annoited One" (Periode 353 SM - 41 M) 7.0.0.0.0

*Alexander The Great, Rise of Rome
*Teknologi Besi diperkenalkan
*Permulaan Dinasti Han
*Konstruksi The Great Wall China
*Penyebaran Budha sebagai Agama Cosmopolitan di India sampai Central Asia
*Masa Kenabian Isa Almasih/Yesus Kristus
*Difusi Olmec dan permulaan dari Teotihuacan

9. Baktun 8 = "Baktun of The Lords of Red and Black" (Periode 41-435 M) 8.0.0.0.0

*Konstruksi ahir Piramida Teotihuacan
*Konsolidasi rezim kebudayaan Mesoamerika
*Ajaran Lord and Black pertama muncul di Quetzalcoatl
*Peradaban Nazca dan Easter Island
*Ekspansi dan masa kemunduran Kerajaan Romawi
*Munculnya Kristen sebagai suatu keyakinan/agama
*Dinasti Han runtuh
*Budha tersebar ke wilayah Asia Tenggara

10. Baktun 9 = "Baktun of The Maya" (Periode 435-830 M) 9.0.0.0.0

*Gelombang kedua Galactic Maya Civilization
*Masa  Kenabian  Muhammad  SAW  dan  munculnya  Islam  sebagai  suatu
keyakinan/agama
*Kristen  menyebar  ke  Eropa,Kristen  Romawi  di  Eropa  Barat  dan  Ortodoks  di
Eropa Timur
*Hindu menjadi agama dominan di India
*Ajaran Budha tersebar ke wilayah Korea dan Jepang
*Masa Dinasti T'ang
*Kejayaan Kerajaan2 di wilayah Asia Tenggara,Indonesia
*Kedudukan penting Tiahuanaco, Andes
*Munculnya peradaban Polinesia, Oceania dan Nigeria

11. Baktun 10 = "Baktun of the Holy Wars" (830-1224 M) 10.0.0.0.0

*Kehancuran Peradaban Maya dan Central Mexico
*Masa keemasan peradaban Toltecs
*Munculnya peradaban Chimu di Andes
*Perang salib
*Berjayanya peradaban Tibet
*Munculnya Peradaban Khemer di Asia Tenggara

12. Baktun 11 = "Baktun of Hidden Seed" (1224-1618 M) 11.0.0.0.0
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*Penyebaran Islam Ke India , Asia Tenggara , dan Afrika Barat
*Kejayaan Orang-orang Turki
*Puncak perkembangan Kristen di Eropa Barat
*Puncak perkembangan Kristen Ortodoks di Eropa Timur
*Peradaban Eropa berhasil menaklukkan Bangsa Inca dan Aztec

13. Baktun 12 = "Baktun of  The Transformation of  Matter"  (Periode 1618-2012 M)
12.0.0.0.0

*Zaman Imperialisme dan Kapitalisme
*Revolusi Industri
*Revolusi Amerika
*Kolonialisme di Afrika,Amerika Latin dan Asia
*Revolusi Prancis
*Industrialisasi di Jepang
*Paham Marxisme oleh Karl Marx
*Revolusi Komunis Rusia dan China
*Perang Dunia 1 dan 2 meletus,era bom atom
*Era Nuklir dimulai
*Teror mulai merajalela secara global
*Kejayaan Islam dan Munculnya kekuatan baru di India dan Timur Tengah
*Mulai tidak stabilnya peradaban di Bumi
*Bumi memasuki era ahir global regeneration
*Bumi memasuki Zona Photon tahap akhir
*Akhir Galactic Synchronization (December 2012)

Jika kita lihat dari siklus Baktum diatas, maka benar tahun 2012 merupakan titik ahir
dari Galactic Synchronization dan Zona Photon. Coba perhatikan pada uraian Baktun
12  diatas,  yang  aq  garis  bawahi  dari  Era  Nuklir  dan  Ahir  Galctic  Sychronization
merupakan tahun dimana saat ini kita masih bernafas, sampai jangka waktu tahun2
kedepannya (2008-2012).

Mungkin  pengetahuan  yang akan  aq  uraikan  dibawah  ini  masih  sangat  asing  kita
dengar, namun tidak ada salahnya kan aq uraikan untuk memperluas wawasan kita.

Zona Photon adalah daerah yang terdiri dari partikel cahaya photon. Cahaya photon
adalah akibat dari tabrakan anti elektron dengan elektron. Tabrakan itu menyebabkan
kedua partikel itu saling menghancurkan yang kemudian menimbulkan energi photon
atau partikel cahaya. Kelak kemudian hari photon akan menjadi sumber energi utama
untuk memenuhi kebutuhan energi, selain energi nuklir tentunya.

Sebenarnya  ada  suatu  rahasia  alam  semesta  yang  selama  ini  mungkin  belum
diketahui oleh banyak orang. Seperti yang kita ketahui, bahwa setiap sistem galaksi
dan tata surya tentu mempunyai suatu pusat, misalnya Galaksi Bima Sakti kita (The
Milky Ways) yang berpusat pada Matahari.

Tapi  tahukah,  bahwa  selain  berotasi  mengelilingi  matahari,  konon  Bumi  juga
mengintari suatu matahari pusat alam semesta (Central Sun) yang berada pada gugus
bintang Pleiades.
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Semua bintang  dan planet  di  alam semesta,  tak  terkecuali  Matahari  juga  berputar
mengitari Central Sun. Para Astronom menamai Central Sun ini ALCIONE.

Perhatikan  pada gambar  diatas,  titik  pusat  lingkaran  digambarkan sebagai  Central
Sun Alam Semesta (ALCIONE), semua gugus Bintang ( baik itu Taurus, Libra,dsb)
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yang disetiap gugusnya terdiri dari ber-milyar-an Bintang2 dan Planet2, wajib berotasi
mengelilinginya.  Galaksi  Kita  (The  Milky  Ways)  berikut  planet-planetnya  termasuk
bumi memerlukan waktu 25.860 tahun untuk mengitari ALCIONE itu, maka tiap 12.500
tahun tata surya kita bertabrakan dengan Zona Photon. Untuk melintasi Zona Photon
diperlukan 1000-2000 tahun.

Sejak 1961 tata surya kita sudah mulai memasuki Zona Photon. Dan akan berada di
pusatnya pada tahun 2011-2012.  Masuknya tata surya kita  ke dalam zona photon
akan  memberikan  dampak  peningkatan  frekwensi  getaran  bumi  dan  peningkatan
kesadaran manusia, yang selanjutnya memicu perubahan besar dalam kehidupan di
planet bumi.

Lalu apakah yang terjadi pada Bumi disaat masa-masa transisi tersebut?

Di tepi Zona Photon terdapat suatu dinding pembatas yang disebut Zona Nil. Di Zona
Nil tersebut terjadi  kompresi energi yang sangat dahsyat, di mana medan magnetik
sangat padat sehingga segala sesuatu yang melintasi Zona tersebut pasti mengalami
perubahan.

Berarti  juga  medan  magnetik  bumi  dan  matahari  akan  berubah  mengalami  jenis
magnetik  yang  baru.,  yakni  magnetik  interdimensional  yang  mengakibatkan
perubahan  drastis  pada  medan  elektrik  magnetis  dan  gravitasional  bumi.  Dapat
dibayangkan pengaruhnya pada semua alat listrik yang kita kenali sekarang, semua
tak akan berfungsi, Mobil  dan pesawat tak dapat distarter, Pendingin ruangan akan
mati total, Lampu-lampu listrik tak lagi menyala.

Selain  itu,  dampak peningkatan  frekwensi  getaran  alam akibat  energi  photon akan
meningkatkan  aktivitas  gelombang  laut,  gunung  berapi,  gempa  bumi,  perubahan
cuaca/ilklim,  pemanasan  global  dan  terciptanya  lobang-lobang  ozon.  Diperkirakan
penghuni bumi menghadapi suatu kehidupan dan kegelapan yang tak bisa dipahami
diantara ahir Zona Photon nanti (2011-2012).

Hari 1-2: Matahari tidak bersinar dan bumi menjadi gelap gulita
dan dingin yang dahsyat.

Hari 3-4: Tampak cahaya temaram, bagai fajar, bintang-bintang
mulai muncul di langit

Hari  5-6.  Menghadapi hari  yang bercahaya benderang selama
24 jam terus menerus. 

Seluruh mahluk bangkit dengan semangat baru. Menerima energi baru. Kemampuan
Supranatural muncul suatu Era zaman baru

Tanda-tanda  taransisi  mudah  kita  lihat  dengan  berbagai  rentetan  peristiwa  yang
ditayangkan media massa maupun media elektronik.

Hidup yang semakin sulit dan banyak tantantangan dan masalah, masa depan yang
suram,  kehidupan sosial  politik  dan ekonomi  yang hiruk pikuk  dan heboh.  Banyak
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orang yang gelisah dan dirundung kecemasan, dan tekanan jiwa, gelisah, kekalutan
mental,  tindakan  kekerasan,  kekejaman,  atau  pemberontakan  untuk  mencapai
kebebasan dan reformasi. (Zaman Edan telah mencapai puncaknya)

Zona  Photon  dikenal  juga  dengan  sebutan  Nebula  Emas.  Dimana  manusia  akan
menikmati zaman keemasan. Manusia-manusia yang dapat tetap hidup dan lolos dari
tahap  ahir  Galactic  Synchronization  nanti  akan  memiliki  tingkat  kesadaran  yang
super . Mungkin inilah saatnya yang dinyatakan dalam Al-Qur'an maupun Bible bahwa
manusia akan berubah dalam sekejap mata.

Kemampuan-kemampuan  spiritual  seperti  telekenensis,  clairvoyance,  clairaudience
dan kemapuan-kemampuan spiritual  yang hanya dimiliki  orang-orang tertentu  akan
menjadi  milik  setiap orang.  Penghuni  bumi  akan menjadi  mahluk superbeing,  atau
manusia super.

Badan jasmani manusia yang berhasil melampaui masa transisi dan tetap hidup, akan
mengalami  perubahan.  Kebutuhan  jasmani  juga  berkurang,  tidak  seperti  manusia
jaman sekarang yang terlalu banyak menuntut gaya hidupnya. Kehidupan di Zaman
Baru  akan  memberikan  kekuasaan  manusia  berkesempatan  dan  berkemampuan
untuk meremajakan diri jasmaninya dan hidup tanpa batas waktu.

Bangsa  Manusia  Baru  akan  mempunyai  pemimpin  yang  memiliki  kesadaran
multidimensional, memimpin manusia menuju kehidupan yang damai, sejahtera, dan
bahagia sesuai dengan rencana Tuhan Sang Maha Pencipta.

Sejarah planet bumi dan asal-usul manusia akan terungkap. Sejarah yang selama ini
dibayangkan atau ditemukan oleh ahli-ahli  sejarah sangat berbeda dengan kejadian
yang sesungguhnya.Akhirnya manusia akan memahami jati dirinya, tahu siapa dirinya
di  masa silam dan apa tugas serta  takdirnya,  tidak semata-mata sebagai  manusia
bumi, tetapi sebagai manusia galaktik yang memiliki kesadaran kosmik.
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Perahu Nabi Nuh
by kyokorin 

i  sebuah  gunung  yg  sentiasa  diselimuti  salju  yg  terletak  di  Timur  Turki,
tersembunyi  sebuah  misteri  "berharga"  yang  berusia  lebih  dari  5000  tahun.
Peninggalan  sejarah  yg  maha  berharga  itu  bukan  saja  menarik  minat  para
pengkaji  Sejarah  saja,  namun  pihak  penyelidik  US  seperti  CIA/KGB  pun

mencoba  untuk  melakukan  penelitian  disana.  Sejauh  ini  CIA  telah  menggunakan
satelite dan pesawat 'Stealth'  utk mengambil gambar objek yg terdampar di puncak
gunung tersebut.

D

59



Gambar2 itu  telah menjadi  "rahasia  besar"  dan tersimpan rapi  dengan kawalan yg
ketat bersama dengan "rahasia2" penting yg lain di Pentagon. Sudah beratus2 orang
mencoba untuk mendaki Gunung Aghi-Dahl yg kerap dijuluki juga sebagai "Gunung
Kesengsaraan"  atau  dengan  nama  peta-nya  yaitu  Mount  Ararat,  namun  hanya
beberapa2  orang  saja  yang  berhasil  menaklukannya.Sebagian  lagi  selebihnya
hanyalah  menambah  deretan  panjang  pendaki-pendaki  yang  menjadi  korban
keganasannya.

Hingga  hari  ini,  hanya  ada  beberapa  orang  pendaki  yg  dapat  sampai  ke  puncak
Mt.Ararat  sekaligus  dapat  menyaksikan  dgn mata  kepala  sendiri  sebuah artifak  yg
'mahaberharga' tersimpan abadi dipuncaknya.

Lalu apakah sebenarnya artifak "mahaberharga" yang terkubur selama ribuan tahun di
puncak Ararat itu?

Yup,  menurut  para ahli  kepurbakalaan,  mereka  menafsirkan  bahwa artifak  dengan
dimensi  yang  sangat  besar  tersebut  tak  lain  adalah  The  Great  Noah  Ark
(Perahu/Bahtera Nabi Nuh)!

Seperti  yang kita  ketahui  bahwa The Great  Pyramid  of  Giza,  Mesir  telah  terkubur
didalam tanah  selama  kurang  lebih  2000  tahun  lamanya  sebelum  ditemukan  dan
dilakukan penggalian terhadapnya.

Begitu pula halnya dengan The Great Noah Ark, sebelum terjadinya sebuah gempa
bumi hebat yang melanda daerah itu pada 2 Mei 1988 silam, artifak tersebut tertimbun
di  bawah  salju  hampir  selama  5000  tahun  lamanya  tanpa  ada  yang  mengetahui
bahwa sebenarnya tersimpan sebuah rahasia besar didalamnya.
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Sebenarnya,  zaman Nabi Noah AS dulu tidaklah seprimitif yg kita semua bayangkan.
Pada hakikatnya pengetahuan Sains dan teknologi mereka sudah maju pada masa
itu.

Contohnya  dari  beberapa  hasil  temuan  di  kaki  Mount  Ararat,  Para  Pengkaji  dan
Scientist Russia telah menemui lebih kurang 500 kesan artifak batu baterai elektrik
purba  yg  digunakan  utk  menyadurkan  logam.Tentunya  temuan  tersebut  bisa
membuktikan bahwa masyarakat zaman Nabi Noah/Nuh telah mengenal listrik.

Mengikut  perkiraan  para  ahli,  Nabi  Noah  AS  kira-kira  memulai  membangun
bahteranya pada tahun 2465 B.C dan hujan lebat baru turun dan mengguyur bumi
selama bertahun-  tahun sehingga mengakibatkan  munculnya  air  bah maha dasyat
yang rata-rata dapat mengahiri sebagian populasi manusia dimuka bumi diperkirakan
terjadi pada 2345 B.C

Rupa bentuk  dari  The Great  Noah  Ark  itu  sendiri  sebenarnya  tidak  sama dengan
bentuk kapal  laut  masa kini pada umumnya.  Menurut para peneliti  dan pendaki  yg
pernah melihat langsung "Noah Ark" di puncak Mt.Ararat serta beberapa image yang
diambil  dari  pemotretan  udara,  The Great  Noah  Ark  memang  merupakan  sebuah
bahtera yang berdimensi sangat besar dan kokoh.

Kontruksi  utamanya  tersusun  oleh  susunan  kayu  dari  species  pohon  purba  yg
memang sudah  tidak  bisa  ditemui  lagi  didunia  ini  alias  sudah punah.  Pengukuran
obyek  yang  ditandai  mempunyai  altitude  7.546  kaki  dengan  panjang  dari  bahtera
kurang lebih 500 kaki, 83 kaki lebar, dan 50 kaki tinggi.

Ada juga Para Pengkaji  berpendapat, "Noah Ark" berukuran lebih luas dari sebuah
lapangan sepak bola.

Luas pada bagian dalamnnya cukup utk menampung ratusan ribu manusia. Jarak dari
satu tingkat ke satu tingkat lainnya ialah 12 hingga ke 13 kaki. Sebanyak kurang lebih
ribuan sampai  pulahan ribu balak kayu digunakan untuk membangunnya. Totalnya,
terdapat kurang lebih ratusan ribu manusia dan hewan dari berbagai species yang ikut
menaiki  bahtera ini,  Mengikuti  kajian dari  Dr.Whitcomb,  kira2 terdiri  3.700 binatang
mamalia, 8.600 jenis itik/burung, 6300 jenis reptilia, 2500 jenis amfibia yg menaiki The
Great Noah Ark tersebut,  sisanya adalah para kaum Nabi Nuh yang percaya akan
ajaran yang dibawanya. Total  berat  kargo/muatan bahtera itu keseluruhan mungkin
mencapai kurang lebih 24,300 ton.

Di sekitar obyek tersebut, juga ditemukan sebuah batu besar dengan lubang pahatan.
para  peneliti  percaya  bahwa batu  tersebut  adalah  "drogue-stones",  di  mana  pada
zaman  dahulu  biasanya  dipakai  pada  bagian  belakang  perahu  besar  untuk
menstabilkan perahu. Radar dan peralatan mereka menemukan sesuatu yang tidak
lazim pada level "iron oxide" atau seperti molekul baja. Struktur baja tersebut setelah
dilakukan penelitian bahwa jenis "vessel" ini telah berumur lebih dari 100.000 tahun,
dan terbukti  bahwa struktur dibuat oleh tangan manusia. Mereka percaya bahwa itu
adalah jejak pendaratan perahu Nuh.

Beberapa sarjana berpendapat  bahwa kemungkinan  besar  'Noah Ark'  ini  dibangun
disebuah tempat bernama Shuruppak, yaitu sebuah kawasan yg terletak di selatan
Iraq.
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Jika ia dibangun di selatan Iraq dan akhirnya terdampar di Utara Turkey, kemungkinan
besar  bahtera  tersebut  telah  terbawa arus air  sejauh  kurang lebih  520 Km. Mount
Ararat Mt.Ararat itu sendiri bukanlah sembarang gunung, ia adalah sebuah gunung yg
unik. Diantara salah satu keunikan yg terdapat pada gunung ini ialah, pada setiap hari
akan muncul pelangi pada sebelah utara puncak gunung itu. Mt.Ararat ini ialah salah
satu  gunung  yg  mempunyai  puncak  yg  terluas  di  muka  bumi  ini.  Statusnya  juga
merupakan puncak tertinggi di Turki yaitu setinggi 16,984 kaki dari permukaan air laut.
Sedangkan  puncak  kecilnya  setinggi  12,806  kaki  .Jika  kita  berhasil  menaklukkan
puncak  besarnya,  kita  dapat  melihat  3 wilayah negara  dari  atasnya,  yaitu  "Russia,
Iran, dan Turkey".

Sebuah  "batu  nisan"  yg  didakwa  kepunyaan  nabi  Nuh  AS  telah  dijumpai  di
Mt.Lebanon di Syria. Batu nisan itu berukuran 120 kaki panjang.
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Pada  tahun  1917,  Maharaja  Russia  Tsar
Nicholas II  mengirim sejumlah 150 org pakar
dari  berbagai  bidang  yg  terdiri  dari
saintis,arkeolog  dan tentara untuk melakukan
penyelidikan  terhadap  The  Great  Noah  Ark
tersebut.  Setelah  sebulan,  tim  ekspedisi  itu
baru  sampai  ke  puncak  Ararat.  Segala
kesukaran  telah  berhasil  mereka  lewati,  dan
akhirnya  menemukan  perahu  Nuh  tersebut.
Dalam keadaan terkagum, mereka mengambil
gambar  sebanyak  mungkin  Dalam  keadaan
terkagum,  mereka  mengambil  gambar
sebanyak  mungkin.  Mereka  mencoba
mengukur panjang perahu Noah dan didapati
berukuran panjang 500 kaki, lebar 83 kaki dan
tinggi  50 kaki,  sebagian lainnya tenggelam di
dalam salju.

Hasil  dari  perjalanan  itu  dibawa  pulang  dan
mau  diserahkan  kepada  Tsar,  malangnya
sebelum  sempat  melaporkan  temuan  itu  ke
tangan  kaisar,  Revolusi  Bolshevik  Komunis

(1917) meletus. Laporan itu akhirnya jatuh ke tangan Jenderal Leon Trotsky. Sehingga
sampai  sekarang  masih  belum diketahui,  apakah  laporan  itu  masih  disimpan  atau
dimusnahkan.
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Kutub Utara Magnet
Bumi Bergeser
San Fransisco, Jumat

utub  utara  magnet  Bumi  tidak  berada  tepat  pada  poros  dan  bergeser  dari
Kanada bagian utara ke Siberia.

Bumi adalah magnet raksasa yang memiliki dua kutub sehingga kompas dapat
selalu  menunjuk  arah  utara  dan  selatan.  Meskipun  demikian  letak  kutub-kutubnya
tidak  selalu  tetap.  Menurut  para  ilmuwan,  kutub  utara  magnet  Bumi  bergerak  dari
Kanada ke Siberia secara signifikan.

Kutub-kutub magnet adalah bagian Bumi yang dibentuk oleh besi cair dalam inti Bumi.
Letak dan arahnya berbeda dengan kutub geografis yang merupakan sumbu putaran
Bumi.

Para  ilmuwan  telah  lama  mengetahui
bahwa  kutub  magnet  Bumi  bergerak  ke
lokasi  yang berbeda.  Meskipun  demikian,
mengapa  pergerakan  ini  terjadi  masih
belum diketahui.  "Ini  mungkin bagian dari
pergerakan  normal  dan  secara  bertahap
akan  kembali  ke  Kanada,"  kata  Joseph
Stoner,  seorang  ahli  paleomagnetik  dari
Oregon State University dalam pertemuan
American  Geophysical  Union,  Kamis
(8/12).

Penelitian  sebelumnya  menunjukkan
bahwa kekuatan magnet Bumi menurun 10

persen  dalam 150 tahun  terakhir.  Sedangkan analisis  terbaru  Stone  menunjukkan
bahwa  selama  periode  tersebut,  kutub  utara  magnet  juga  bergerak  sejauh  1.100
kilometer dari Kutub Utara. Meskipun demikian, kemungkinan hilangnya sifat magnetik
sangatlah kecil.

Kutub  utara  magnet  Bumi  pertama  kali  ditemukan  pada  1831  dan  ketika  diukur
kembali pada 1904, para peneliti menemukan bahwa letaknya telah bergerak sejauh
50  kilometer.  Menurut  para  peneliti  Oregon,  tingkat  pergerakan  kutub  magnet  itu
meningkat seabad terakhir dibandingkan abad-abad sebelumnya.

Selama  berabad-abad,  pemandu  arah  yang  menggunakan  kompas  harus  belajar
untuk  menyesuaikan  perbedaan  antara  arah  utara  magnet  dengan  arah  utara
geografis  Bumi.  Sebab,  sebuah  kompas  akan  menunjuk  arah  utara  magnetik
bukannya arah Kutub Utara. Sebuah kompas yang membaca arah utara di Oregon,
misalnya, menunjukkan arah 17 derajat sebelah timur Kutub Utara.

K
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Untuk mengetahui pergerakan kutub magnet Bumi, Stoner dan para ilmuwan lainnya
mempelajari endapan yang direkam dari beberapa danau di Arktik. Endapan-endapan
tersebut  merekam  medan  magnetik  Bumi  pada  waktu  tertentu.  Para  ilmuwan
menggunakan detektor karbon untuk melacak perubahan medan magnetnya.

Dengan cara itulah mereka menemukan bahwa arah utara magnet berubah secara
signifikan dalam 1.000 tahun terakhir. Perubahannya bergerak antara Kanada bagian
utara dan Siberia, tapi kadang-kadang ke arah yang berbeda. 

sumber: kompas
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Pergeseran dan
Pembalikan Kutub di
Tahun 2012
Oleh: Patrick Geryl

Pada  2012  pembalikan  kutub  akan  terjadi  di  bumi.  Ini  artinya  kutub  utara  akan
berubah pindah ke kutub selatan. Secara ilmiah ini hanya bisa dijelaskan dengan fakta
bahwa bumi akan berputar atau berotasi dengan arah sebaliknya, bersamaan dengan
terjadinya bencana yang besarnya belum diketahui.

Di banyak buku-buku saya, saya mengungkap bencana alam yang sangat besar yang
akan mendera bumi  dalam beberapa waktu ke depan yang tidak terlalu  lama lagi.
Diasumsikan  oleh  sebagian  besar  orang  dan  ilmuwan  secara  umum  bahwa  bumi
berotasi secara stabil,  bagaimanapun juga, seperti  di jelaskan pada apa yang saya
kerjakan  mengenai  masalah  ini,  bahwa  bukan  itu  masalah  sebenarnya.  Laporan-
laporan mengerikan mengenai malapetaka yang terjadi sebelumnya seharusnya telah
menjadikan semuanya lebih jelas.

Eksplorasi  historis  mengenai  kosmologi  (cabang ilmu metafisika yang berhubungan
dengan alam dan  semesta)  di  buku-buku sebelumnya ditemukan pada terjemahan
tulisan  hieroglif,  pemecahan  kode-kode,  penemuan  pembalikan  daya  magnetis
matahari,  pembelajaran  peta-peta  kuno,  pengkodean  ulang  petunjuk-petunjuk
astronomis, riset geologis, dan penemuan arkeologis di jaman moderen:

1.  seperti  kebiasaan jam berjalan secara normal,  pembalikan kutub bumi secara
tiba-tiba adalah  sesuatu  yang normal.  Hasilnya adalah  kehancuran dunia,  dan
didukung dengan bukti2 paleo magnetis dan manuskrip2 kuno

2.  pembalikan kutub  adalah salah  satu proses  dalam siklus  harmonisasi  medan
magnet pada matahari

3.  pembalikan kutub dapat dihitung dengan tepat dengan berdasar pada teori siklus
bintik  matahari  atau  teori  medan  magnet,  yang  banyak  dikuasai  oleh  bangsa
Maya dan mesir  kuno.  Rahasia2  ini  disimpan di  Labyrinth  of  Hawara,  sebuah
tempat sangat besar yang memiliki 3000 ruangan.

Saya  menjelaskan  secara  panjang  lebar  dan  jelas  sebab  kehidupan  setelah
pembalikan kutub adalah kehidupan horor dan benar2 murni horor. Semua keamanan
yang  kita  miliki,  makanan,  transportasi  dan  obat2an  akan  hilang  dalam  satu  kali
ledakan saja, semuanya hilang ke dalam ketidakadaan. Tidak akan lebih mengerikan
dari hal ini, ini lebih buruk dari mimpi buruk. Lebih destruktif daripada perang nuklir
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yang  gudang  senjatanya  diledakkan  dalam  satu  kali  ledakan  saja.  Apakah  anda
menangkap faktanya?

Bumi akan dihancurkan secara total. Dan akan lebih parah daripada penjelasan saya.
Kelaparan yang mengerikan, dingin dan sakit, dan lebih dari itu semua akan menjadi
keseharian anda, tanpa harapan penyembuhan dan perbaikan secara cepat, karena
semua pengetahuan dan sumber2nya akan dihancurkan secara total. Ini akan menjadi
realitas pada keseharian kita setelah pembalikan kutub. Dan dalam skenario ini anda
akan berusaha untuk bertahan.

Teka-Teki Medan Magnet Terpecahkan

Sekarang para ilmuwan masih belum mengetahui  banyak tentang mekanisme yang
membangkitkan medan magnet bumi. Tidak ragu lagi bahwa kelanjutan eksistensi kita
bergantung pada ini. Ribuan tahun lalu, para pendahulu kita mengetahui bahwa jika
medan magnet ini miring, maka akan terjadi kehancuran seluruh dunia. Ahli geologi,
astronot  dan  ahli  fisika  hanya  tahu  sedikit  mengenai  hal  ini.  Maka  dari  itu  kita
sebenarnya sedang menuju hari kiamat, tanpa mengetahui tentangnya dari sumber-
sumber yang jelas.

Jadi  apa yang perlu  diketahui  oleh para profesor  kita? Tidak ada!  Secara singkat,
skenarionya seperti  ini : sebuah inti berotasi di tengah bumi. Dikelilingi oleh lapisan
besi cair,  di atasnya kerak bumi terus mengalir.  Seluruh struktur ini tampak seperti
dinamo  yang  sedang  berputar.  Dan,  lapisan  besi  cair  berotasi  pada  medan
elektrostatik matahari serta melakukan pengisian tenaga secara otomatis.

Bagaimanapun juga hal  ini  tidak efisien : pengeluaran tenaga elektrik lebih banyak
daripada pemasukannya. Seperti batere yang hampir kosong sehingga susah untuk di
charge  dan menjadi  semakin  mudah  dan  cepat  lelah.  Inilah  situasi  batere  medan
magnet bumi. Karena alasan inilah orang melihat kekuatan medan magnet menyusut
sebanyak 60 % selama lebih dari 2000 tahun terakhir.

Pada level ini tidak ada waktu yang tersisa kecuali hanya beberapa dekade saja! Dan
kemudian terjadilah pembalikan kutub. Tapi tidak ada seorang pun yang mengetahui
bagaimana  proses  terjadinya,  ataupun  konsekuensi  yang  akan  terjadi,  sebaliknya
dengan bangsa Maya dan mesir  kuno yang mengetahui  konsekuensi2 mengerikan.
Ilmu pengetahuan mereka, agama mereka dan way of life mereka benar2 didasarkan
pada hal tersebut. Mereka menerjemahkan pengetahuan mereka dalam angka2 suci
dan arsitektur mereka.

Saya membutuhkan berhari-hari, berbulan-bulan dan tahun untuk mengikuti petunjuk2
mereka secara hati2 dan menerjemahkan kode2 itu. Setelah pencarian panjang, saya
menemukan bahwa kode2 ini  terhubungkan dengan peristiwa2 besar  di bumi yang
disebabkan pergeseran kutub. Beberapa kodenya sangat rumit walaupun tetap dapat
dimengerti.  Begitu  anda  menemukan  kuncinya,  anda  akan  dapat  mengetahui
tingkatan2  yang  berbeda  pada  bahasa  ilmiah  mereka.  Kemudian  anda  dapat
mengupas lapisan demi  lapisan  secara literal  sampai  anda meraih  hasil  mengenai
latar belakang bencana2 itu.
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Teori Bintik Matahari yang tak dikenal Menjawab

Jawaban2 atas pertanyaan2 ini  sangat menakutkan. Seluruh uraian saya menunjuk
kepada  sebuah  ilmu  pengetahuan  yang  kompleks  dan  luar  biasa.  Ketika  anda,
sebagai  seorang ilmuwan, menemukan sesuatu yang tidak diketahui  oleh para ahli
astronomi,  maka  tidak  ragu  lagi  telah  menemukan  sesuatu  yang  sangat  penting.
Semua orang harus mengakuinya, dan inilah yang sebenarnya telah saya lakukan :
Saya menemukan gema dari  terminologi  teknologi  yang telah lama hilang,  sebuah
bangunan  agung  dengan  kunci  yang  canggih.  Angka2nya  didasarkan  siklus  bintik
matahari,  yang  telah  mereka  temukan.  Sebuah  teori  yang  tak  dapat  dibantah
kebenarannya dan belum diketahui  oleh para ahli  fisika kita.  Tidak ada yang lebih
menakutkan daripada ini …

Teori ini, pada gilirannya, berhubungan dengan periode pembalikan kutub bumi. Saya
sukses  menyelesaikan  seluruh  teka-teki  dan  sebuah  struktur  besar  yang  muncul.
Pengembangannya sangat matematis dan berakhir pada hari terjadinya pembalikan
kutub.

Seperti saat kita menghitung mundur peluncuran roket, mereka menghitung mundur
ke akhir  waktu. Pada hari  terakhir  dari  kalender kutub utara akan berubah menjadi
kutub selatan. Mereka tahu ini bukan saja akhir dari peradaban mereka, namun juga
akhir peradaban dunia!

Kilatan Matahari Penyebab Pembalikan Kutub

Dari  beberapa  legenda  dan  teori  siklus  bintik  matahari  suku  maya,  kita  dapat
mengkonstruksi ulang penyebab pembalikan kutub. Hal ini telah lama diketahui ketika
sinar  menyorot  magnet,  maka  kutub  magnet  itu  akan  bertukar  tempat.  Mari  kita
menerapkan konsep ini dalam skala yang lebih besar.

Bumi  kita  adalah  magnet  besar,  dengan  kutub  selatan  dan  utara.  Sirkuit  pendek
dengan sorot sinar , atau magnet, dapat berakhir pada bencana pembalikan kutub. Ini
artinya kutub utara akan bertukar tempat dengan kutub selatan. Tapi apa yang dapat
menyebabkan ini? Kekuatan apa yang cukup kuat untuk menghentikan rotasi  bumi
dan membalikkan rotasinya?

Hanya satu yang dapat melakukan ini: yaitu Matahari. Anda tahu di dalam buku saya,
The Orion Prophecy, dikatakan bahwa medan magnet matahari mengalami perubahan
drastis  setiap  11500-12000  tahun.  Begitu  mencapai  titik  puncak,  daya  magnet
tersebut akan berbalik secara instan. Kesemrawutan akan membarengi fenomena ini
dan sebuah awan plasma yang sangat  besar  dan luas terlempar  ke luar  angkasa.
Kemudian  gelombang  kejut  partikel2  nya  mencapai  planet  kita  dan  terjadilah
pembalikan kutub

Dengan kekuatan  yang belum diketahui  sinar  matahari  menyerang  planet  kita  dan
menyebabkan  hubungan  pendek  yang  besar.  Itulah  kebenaran  besar  di  balik
pembalikan kutub bumi. Tapi bagaiana kita secara ilmiah menggambarkan fakta ini?
Apa penyebab fisik secara pasti yang menyebabkan pembalikan kutub matahari ini?
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Badai Matahari Penyebab Kutub Bergeser

Dalam buku Earth Under Fire,  saya membawa sebuah teori  yang benar.  Tepatnya
pada bab yang berjudul Solar Storms and Geomagnetic Flips. Seorang ahli astronomi
Paul  la  Violette  menulis  “perputaran  medan  magnet  telah  dibuktikan  melalui
eksperimen. Dengan menembakkan partikel  dalam jumlah besar ke magnet  bipolar
(yg memiliki 2 kutub). Partikel2 ini ditangkap pada medan magnet dan menyebabkan
'ring-stream'  (aliran  cincin)  pada  magnet  tersebut.  Pada  saat  tertentu  aliran  ini
kecepatannya bertambah besar sampai medan magnet berbalik secara total”

Dalam skenario yang sama medan magnet bumi  dapat berbalik  dengan cara yang
sama. Para ahli astronomi tahu bahwa badai partikel matahari dapat menekan medan
magnet bumi dan menaikkan kekuatannya secara bertahap.

Ketika  partikel  matahari  mencapai  bumi,  partikel2  elektromagnetis  akan  bergerak
dalam lintasan spiral sepanjang garis magnetis ; dari kutub utara sampai kutub selatan
dan balik lagi. Ketika melewati poros utara-selatan, partikel2 itu akan bergerak ke arah
garis katulistiwa. Ketika sampai di situ partikel2 itu akan bergabung dan membentuk
sebuah cincin arus yang super kuat.

Cincin  arus  menghasilkan  medan  magnet  yang  hebat  yang  berlawanan  dengan
medan magnet bumi. Untuk menghadang medan magnet bumi, kita memerlukan sinar
matahari yang ratusan kali lebih kuat daripada yang terkuat dari yang pernahkita lihat
sekarang. Pada pembalikan medan magnet matahari pada derajat ini akan dicapai.

Mulai dari sini, sudut pandang saya mulai berbeda dengan pendapat Paul La Violette.
Bukan saja akan terjadi pembalikan kutub, tapi bumi akan mulai berputar pada arah
yang sebaliknya. Ini dapat terjadi ketika cincin arus menekan inti bumi di arah yang
berlawanan.

Semua orang tahu bahwa ketika kita  merubah kutub elektrik motor,  motor  tersebut
akan  belok  menuju  arah  yang  lain.  Hal  ini  juga  berlaku  bagi  bumi.  Ketika  ada
hubungan pendek dari luar, inti bumi tidak dapat berbuat apa2 selain berputar pada
arah sebaliknya.

Pembinasaan dan Kehidupan Baru

Bencana ini tidak hanya berakibat pada kehancuran besar pada kehidupan di bumi,
namun juga pada kelanjutan eksistensinya. Bagaimanapun juga ini terdengar susah
untuk dipahami. Begini penjelasannya. Medan magnet bumi tidak terjadi secara alami.
Fungsi  utamanya  adalah  untuk  melindungi  kita  dari  radiasi  kosmik  sinar  matahari.
Tanpa  medan  magnet  ini,  kehidupan  secara  praktis  merupakan  sesuatu  yang
mustahil,  kehidupan  di  planet  kita  akan  musnah.  Semua  akan  terbakar,  radiasi
radioaktif mematikan akan mendera permukaan bumi

Jadi  sekarang  kita  akan  berbicara  mengenai  dualitas  yang  tidak  kompatibel:  di
samping  banyak  mahluk  hidup  yang  akan  musnah,  kehidupan  juga  terus  akan
berjalan,  karena  batere  bumi  yang sudah  terlalu  lelah  akan  diisi  ulang  oleh  sinar
matahari. Selama ribuan tahun medan magnet bumi akan menjadi stabil, melindungi
tumbuhan dan hewan dari radiasi  yang merusak. Ketika melakukan ini batere bumi
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akan  habis  kembali  dan  siklus  kehancuran  lain  akan  mengikuti  diikuti  dengan
penciptaan dan mutasi baru.
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Yakuza
sumber: wikipedia

ejarah  panjang  Yakuza  dimulai  kira-kira  pada  tahun  1612,  saat  Shogun
Tokugawa  berkuasa  dan  menyingkirkan  shogun  sebelumnya.  Pergantian  ini
mengakibatkan  kira-kira  500.000  orang  samurai  yang  sebelumnya  disebut
hatomo-yakko (pelayan shogun) menjadi kehilangan tuan, atau disebut sebagai

kaum ronin.

Seperti  kata  pepatah  :  “orang yang hanya  punya martil  cenderung melihat  segala
sesuatu bisa beres dengan dimartil..”, demikian juga dengan kaum ronin ini. Banyak
dari  mereka  menjadi  penjahat  dan  centeng.  Mereka  disebut  sebagai  kabuki-mono

S
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atau  samurai  nyentrik  urakan  yang  ke  mana-mana  membawa  pedang.  Mereka
berbicara satu sama lain dalam bahasa slang dan kode rahasia. Terdapat kesetiaan
tingi di antara sesama ronin sehingga kelompok ini sulit dibasmi.

Apakah kaum ronin ini yang menjadi biang Yakuza…? Bukan.

Untuk  melindungi  kota  dari  para  kabuki-mono,  banyak  kota-kota  kecil  di  Jepang
membentuk  machi-yokko  (satgas  kampung).  Satgas  ini  terdiri  dari  para  pedagang,
pegawai, dan orang biasa yang mau menyumbangkan tenaganya untuk menghadapi
kaum kabuki-mono. Walaupun mereka kurang terlatih dan jumlahnya sedikit,  tetapi
ternyata  para  anggota  machi-yokko  ini  sanggup  menjaga  daerah  mereka  dari
serangan para kabuki mono. Di kalangan rakyat Jepang abad ke 17 – kaum machi-
yokko ini dianggap seperti pahlawan.

Masalah  jadi  rumit,  karena  setelah  berhasil  menggulung  para  ronin,  para  anggota
machi-yokko ini malah meninggalkan profesi awal mereka – dan memilih jadi preman.
Hal  ini  diperparah  lagi  dengan  turut  campurnya  Shogun  dalam  memelihara  para
machi-yokko ini. Ada dua kelas profesi para machi-yokko, yaitu kaum Bakuto (penjudi)
dan Tekiya (pedagang). Namanya saja kaum pedagang – tetapi pada kenyataannya,
kaum Tekiya ini suka menipu dan memeras sesama pedagang. Walau begitu, kaum
ini punya sistem kekerabatan yang kuat. Ada hubungan kuat antara Oyabun (Boss-
bapak)  dan  Kobun  (bawahan-anak),  serta  Senpai-Kohai  (Senior-Junior)  yang
kemudian menjadi kental di organisasi Yakuza.

PEJUDI SEWAAN

Kaum  Bakuto  (penjudi),  punya  sejarah  yang  unik.  Awalnya  mereka  disewa  oleh
Shogun untuk  berjudi  melawan para pegawai  konstruksi  dan irigasi.  Untuk  apa…?
Agar gaji para pegawai konstruksi dan irigasi habis di meja judi – dan tenaga mereka
bisa disewa dengan harga murah!

Jenis judi yang biasa dilakukan adalah menggunakan kartu Hanafuda dengan sistem
permainan mirip Black Jack. Tiga kartu dibagikan dan bila angka kartu dijumlahkan –
maka  angka  terakhir  menunjukkan  siapa  pemenang.  Nah  diantara  sekian  banyak
“kartu sial”,  kartu berjumlah 20 adalah yang paling sering disumpahi orang, karena
berakhiran nol. Salah satu konfigurasi kartu ini adalah kartu dengan nilai 8-9-3 – yang
dalam  bahasa  Jepang  menjadi  Ya-Ku-Za  –  yang  kemudian  menjadi  nama  asal
Yakuza.

Dari kaum Bakuto ini juga muncul tradisi menandai diri dengan tattoo sekujur badan
(disebut  irezumi)  dan  yubitsume  (potong  jari)  sebagai  bentuk  penyesalan  ataupun
sebagai  hukuman.  Awalnya  hukuman  ini  bersifat  simbolik  –  karena  ruas  atas  jari
kelingking yang dipotong membuat si empunya tangan menjadi lebih sulit memegang
pedang dengan mantap. Hal ini menjadi simbol ketaatan terhadap pimpinan.

YAKUzA MODERN
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Waktu pun berlalu, kaum Bakuto dan Tekiya menjadi satu identitas sebagai Yakuza.
Kaum yang asalnya bertugas melindungi masyarakat – menjadi ditakuti masyarakat.
Para pimpinan Jepang memanfaatkan hal ini untuk mengendalikan masyarakat dan
menggerakkan nasionalisme. Yakuza ikut direkrut oleh pemerintah Jepang dalam aksi
pendudukan di Manchuria dan China oleh Jepang tahun 1930-an. Para Yakuza dikirim
ke  daerah  tersebut  untuk  merebut  tanah,  dan  memperoleh  hak  monopoli  sebagai
imbalan.

Peruntungan kaum Yakuza berubah setelah Jepang menyerang Pearl Harbor. Militer
mengambil  alih  kendali  dari  tangan Yakuza.  Para anggota  Yakuza akhirnya  harus
memilih  apakah  bergabung  dalam  birokrasi  pemerintah,  jadi  tentara  atau  masuk
penjara. Boleh dikata pamor Yakuza tenggelam.

Setelah Jepang menyerah, para anggota Yakuza kembali ke masyarakat. Muncul satu
orang  yang  berhasil  mempersatukan  seluruh  organisasi  Yakuza.  Orang itu  adalah
Yoshio  Kodame,  seorang  ex-militer  dengan  pangkat  terakhir  Admiral  Muda  (yang
dicapainya  di  usia  34  tahun).  Yoshio  Kodame  berhasil  mempersatukan  dua  fraksi
besar Yakuza, yaitu Yamaguchi-gumi yang dipimpin Kazuo Taoka, dan Tosei-kai yang
dipimpin Hisayuki Machii. Yakuza pun bertambah besar keanggotaannya terutama di
periode 1958-1963 – saat organisasi Yakuza diperkirakan memiliki anggota 184.000
orang – atau lebih banyak daripada anggota tentara angkatan darat Jepang saat itu.
Yoshio Kodame dinobatkan sebagai godfather-nya Yakuza.
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ECSTASY, PACHINKO DAN PELUNCUR ROKET

Di masa kini, keanggotaan Yakuza diperkirakan telah menurun tajam – tetapi bukan
berarti  tidak  berbahaya.  Tulang  punggung  bisnis  illegal  mereka  adalah  pachinko,
perdagangan  ampethamine  (termasuk  ice  dan  ecstasy),  prostitusi,  pornografi,
pemerasan, hingga penyelundupan senjata.

Di era 1980-an, Yakuza mengembangkan sayap mereka hingga ke Amerika, dan ikut
masuk dalam bisnis legal  untuk mencuci  uang mereka.  Dalam operasinya,  Yakuza
membeli  asset  di  Amerika  –  dan salah  satu  yang pernah  mencuat  ke  permukaan
adalah keterlibatan Prescott Bush Jr., saudara dari presiden George Bush dan paman
dari  Presiden  George  W.  Bush  Jr.,  dalam  transaksi  penjualan  perusahaan  Asset
Management International Financing & Settlements di awal 1990-an.

Berdasarkan perkiraan kasar dari sumber majalah Far Eastern Economic Review edisi
17  Januari  2002  –  Yakuza diperkirakan  telah  menanamkan  uang  hingga  USD 50
Milyar  dalam  investasi  saham  dan  perusahaan  di  Amerika.  Bandingkan  dengan
cadangan devisa Indonesia yang USD 36 Milyar.

Di  dalam  negeri,  Yakuza  juga  ditengarai  turut  berperan  dalam anjloknya  ekonomi
Jepang  selama  10  tahun  terakhir.  Sebagai  akibat  amblasnya  bisnis  properti  dan
macetnya kredit bank di Jepang pasca 1990 – banyak debitor yang menyewa anggota
Yakuza agar agunan mereka tidak disita oleh bank.  Selain itu,  banyak perusahaan
yang memperoleh pinjaman bank – pada dasarnya adalah sebuah kigyo shatei atau
perusahaan  boneka  miliki  Yakuza.  Perusahaan  milik  Yakuza  ini  diperkirakan
memperoleh kredit antara USD 300-400 Milyar, dan sebagian dari jumlah itu dialirkan
ke induk organisasi Yakuza. Menghadapi hal seperti ini - bank Jepang jelas tidak bisa
berkutik.

Di sisi lain, anggota Yakuza juga kerap membeli asset properti dengan harga miring
dari perusahaan yang butuh cash – untuk dijual kembali dengan harga tinggi – apapun
itu mulai dari apartemen, perkantoran hingga rumah sakit. Bila sebuah bangunan telah
dibeli  oleh  Yakuza  –  siapa  sih  yang  berani  jadi  tetangga  mereka?  Alhasil  harga
properti langsung amblas, dan segera naik segera setelah Yakuza menjualnya.

Selain beroperasi secara di level bawah, Yakuza juga menggurita di kalangan politisi
Jepang.  Beberapa  praktek  suap  telah  terbongkar  termasuk  dalam program  tender
proyek umum senilai  trilyunan yen. Program rekapitalisasi  perbankan Jepang yang
berlarut-larut tidak kunjung selesai – diperparah oleh keterlibatan Yakuza yang sangat
berkepentingan  dalam  bisnis  properti  dan  kredit  perbankan.  Saat  ini  perbankan
Jepang masih menanggung beban kredit macet sebesar kira-kira USD 1,2 Trilyun –
dan membuat ekonomi tidak bertumbuh selama 10 tahun terakhir
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Jengis Khan

engis Khan, penakluk Mongol terbesar, dilahirkan kira-kira tahun 1162. Ayahnya
seorang  kepala  suku  kecil,  menamakan  anaknya  Temujin  sesudah  dia
mengalahkan  kepala  suku  lain.  Tatkala  Temujin  berumur  sembilan  tahun,
ayahnya terbunuh oleh suku lawannya, dan sesudah itu anggota familinya yang

kebetulan masih hidup berada dalam cengkeraman ketakutan dan keterasingan. Ini
betul-betul suatu pemula dari kehidupan yang getir, dan bagi Temujin lebih-lebih lagi
sebelum ada perubahan yang lebih baik untuk dirinya. Tatkala dia sudah menginjak
usia muda remaja, dia tertawan dalam suatu pertempuran melawan suku lawannya.

Untuk  mencegah  dia  bisa  lolos,  sebuah  gelang  bambu  digantungkan  di  batang
lehernya.  Dari  keadaan yang tak tampak jalan lolos dalam tahanan kelompok buta
huruf yang primitif, dari negeri yang kering kerontang papa sengsara, Temujin mampu
bangkit menjadi manusia yang terkuat di dunia.

Kebangkitannya  bermula  dari  usahanya  meloloskan  diri  dari  tahanan  lawannya.
Kemudian dia bergabung dengan Toghril, teman akrab mendiang ayahnya, seorang
kepala suku yang punya kaitan hubungan di daerah itu. Tahun-tahun berikutnya yang
penuh  dengan  baku  hantam  antar  suku,  Temujin  setapak  demi  setapak  berjuang
keras mencapai puncak.

Suku-suku  Mongol  lama  terkenal  penunggang-penunggang  kuda  yang  mahir  dan
pendekar-pendekar  yang  keras  tak  kenal  ampun.  Sepanjang  sejarah  mereka  tak
henti-hentinya  menggempur  Cina  bagian  utara.  Tetapi,  sebelum  Temujin  muncul,

J
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antar  suku  Mongol  suka  berhantam  sesamanya  menyia-nyiakan  energi.  Dengan
kelihaian menggabungkan sikap keberanian, diplomasi, kekerasan dan kesanggupan
mengorganisir,  Temujin  berhasil  menyatukan  semua  suku-suku  dibawah
kepemimpinan Temujin, dan pada tahun 1206 sebuah permusyawaratan besar antar
suku-suku  Mongol  memberi  julukan  Temujin  "Jengis  Khan"  yang  berarti  "Kaisar
semesta."  Kekuatan  militer  Jengis  Khan  yang  menakutkan  yang  digalangnya
menujukan  ujung  tombaknya  ke  negeri-negeri  yang  berdampingan.  Mula-mula  dia
melabrak  Hsi  Hsia  di  timur  laut  Cina  dan Kekaisaran  Chin  di  utara  Cina.  Tatkala
pertempuran  berlangsung  percekcokan  timbul  antara  Jengis  Khan  dan  Khwarezm
Shah Muhammad yang memerintah kerajaan yang lumayan besarnya di Persia dan
Asia  Tengah.  Di  tahun  1219  Jengis  Khan  menggerakkan  pasukannya  melabrak
Khwarezm Shah. Asia Tengah dan Persia diambil alih dan kerajaan Khwarezm Shah
Muhammad  dihancurluluhkan.  Bersamaan  dengan  itu  sebagian  pasukan  Mongol
menyerang Rusia, Jengis Khan pribadi memimpin tentara menyerbu Afganistan dan
India bagian  utara.  Dia kembali  ke  Mongolia  tahun 1225 dan wafat  di  sana tahun
1227.

Sesaat sebelum Jengis Khan menghembuskan nafas terakhir, dia minta agar putera
ketiganya,  Ogadai,  ditetapkan  jadi  penggantinya.  Ini  merupakan  pilihan  bijaksana
karena Ogadai menjadi seorang jendral brilian atas hasil usahanya sendiri. Di bawah
kepemimpinannya, pasukan Mongol meneruskan penyerbuannya di Cina, sepenuhnya
menguasai  Rusia,  dan  menyerbu  maju  menuju  Eropa.  Di  tahun  1241  gabungan
tentara  Polandia,  Jerman,  Hongaria  sepenuhnya  dipukul  oleh  orang-orang  Mongol
yang maju pesat  menuju Budapest.  Tetapi,  tahun itu  Ogadai  meninggal  dunia  dan
pasukan Mongol mundur dari Eropa dan tak pernah kembali lagi.

Ada masa lowong yang kentara tatkala para kepala suku Mongol saling adu alasan
mengenai  soal  pengganti  pimpinan.  Tetapi,  sementara  itu  di  bawah  dua  Khan
berikutnya (Mangu Khan dan Kublai Khan, keduanya cucu Jengis Khan) orang-orang
Mongol meneruskan maju mendesak terus di Asia. Tahun 1279 orang-orang Mongol
sudah  menguasai  sebuah  empirium  yang  terluas  dalam  sejarah.  Penguasaan
daerahnya  meliputi  Cina,  Rusia,  Asia  Tengah,  juga  Persia  dan  Asia  Tenggara.
Tentaranya  melakukan  gerakan  maju  yang penuh keberhasilan  menambah daerah
yang membentang mulai  dari  Polandia hingga belahan utara India,  dan kekuasaan
Kublai Khan diakhiri di Korea, Tibet, dan beberapa bagian Asia Tenggara.

Suatu empirium yang begini  luas daerahnya dengan sendirinya sukar  diatasi  lewat
sistem  transportasi  yang  masih  primitif.  Akibatnya  adalah  musykil  memelihara
keutuhan daerah kekuasaan,  sehingga pada akhirnya empirium itu  terpecah belah.
Tetapi,  kekuasaan  Mongol  masih  mampu  bertahan  bertahun-tahun.  Orang Mongol
baru terhalau dari sebagian besar Cina tahun 1368. Malahan, kekuasaan mereka atas
daerah  Rusia  berlangsung  lebih  lama.  "Pengelana  Emas,"  begitulah  julukan  yang
lazim diberikan kepada kerajaan cucu Jengis Khan bernama Batu didirikan di Rusia
berlangsung  hingga abad  ke-16  dan  Khamate  dari  Crimea bertahan  hingga  tahun
1783.  Cicit-cicit  lain  Jengis  Khan  mendirikan  dinasti-dinasti  yang  menguasai  Asia
Tengah  dan  Persia.  Kedua  daerah  ini  ditundukkan  di  abad  ke-14  oleh  Timurleng
(Tamerlane),  juga  berdarah  Mongol  dan  mengklaim  diri  keturunan  Jengtis.  Dinasti
Tamerlane  berakhir  di  abad  ke-15.  Tetapi  meski  ini  berakhir  bukanlah  berarti
penaklukan-penaklukan  dan  penguasaan  Mongol  sudah  stop.  Cicit  Tamerlane
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bernama  Baber  menyerbu  dan  menduduki  India  dan  mendirikan  dinasti  Mogul
(Mongol).  Penguasa-penguasa  Mogul,  yang  menguasai  hampir  seluruh  India  tetap
menggenggam tampuk kekuasaan hingga pertengahan abad ke-18.

Dalam perjalanan sejarah telah dapat dipastikan penguasaan oleh manusia-manusia
--katakanlah  manusia "sinting"  kalau  mau--  yang telah  mampu menaklukkan dunia
dan  berhasil  menguasainya.  Yang  paling  menonjol  dari  para  "Megalomaniak"  ini
adalah  Alexander  Yang Agung,  Jengis  Khan,  Napoleon Bonaparte  dan Hitler.  Apa
sebab  dan  alasan  apa menempatkan  keempat  orang ini  dalam daftar  urutan  atas
dalam daftar buku ini? Bukankah yang namanya ide lebih bermakna ketimbang bala
tentara?  Saya tentu  saja  sepakat  bahwa  dalam  jangka  panjang  pena  jauh  punya
kekuatan  ketimbang  pedang.  Bahkan  juga  dalam  ukuran  jangka  pendek.  Masing-
masing dari keempat tokoh di atas menguasai begitu luas daerah dan begitu banyak
penduduk dan menanamkan pengaruh begitu besar kepada orang-orang sejamannya
dan mereka tidaklah bisa disebut dan disisihkan semacam menghadapi bandit biasa.

Apa sebab saya berkesimpulan Jengis Khan lebih penting dari ketiga tokoh lainnya?
Sebagian --tentu saja-- karena pengaruhnya menyebar ke daerah yang lebih luas dari
pengaruh  lainnya.  Dan  yang  lebih  penting  lagi,  pengaruhnya  berlangsung  dalam
jangka  waktu  yang  lebih  lama.  Napoleon  dan  Hitler  terkalahkan  tatkala  keduanya
masih hidup dan penaklukannya berjangka pendek. Meski pasukan Alexander Yang
Agung tak terkalahkan pada saat ia tutup usia, dia tak pernah menunjuk penggantinya
dan  sesudah  kematiannya  empiriumnya  segera  berantakan.  Tetapi,  Jengis  Khan
mampu mengorganisir daerah taklukannya begitu cermat dan rapinya, dan baik anak-
anak maupun cucu-cucunya semuanya merupakan pewaris yang teguh. Orang-orang
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Mongol  meneruskan  penguasaan  atas  daerah  begitu  luas  di  Asia  berabad-abad
sesudah kematian Jengis Khan.

Salah  satu  akibat  tak  langsung  penaklukan  oleh  Jengis  Khan  menyimpan  makna
tersendiri. Penaklukan Mongol yang berbarengan dengan penyatuan sebagian besar
Asia  lebih  mengembangkan  rute  perdagangan  di  kawasan  itu  daripada  keadaan
sebelumnya.  Dan sekaligus  mendorong arus perdagangan antara  Cina dan Eropa.
Pedagang-pedagang Eropa seperti  Marco Polo dengan  demikian  dapat  melakukan
perjalanan ke Cina dan kembali membawa pelbagai rupa kisah tentang betapa kaya
dan makmurnya Cina. Peningkatan kegiatan ekonomis dengan daerah Timur ini dan
kenaikan minat di Cina sendiri salah satu sebab yang menggoda orang-orang Eropa
untuk berdatangan mencari rejeki dan mengeksploitir Timur.

Salah  satu  kenyataan  penting:  andaikata  Christoper  Colombus,  Simon Bolivar  dan
Thomas  Edison  tak  pernah  dilahirkan  ibu  mereka  ke  dunia,  dapat  dipastikan  ada
orang lain yang menemukan benua Amerika, yang membebaskan Amerika Latin, yang
menemukan cahaya listrik. Tetapi, jika Jengis Khan tak pernah dilahirkan emaknya,
tak bakalan dunia menyaksikan penaklukan begitu dahsyat dan besar-besaran oleh
bangsa Mongol. Suku-suku Mongol tak pernah bisa bersatu sebelum abad ke-13 dan
mereka sekarang tak bisa bersatu lagi. Jengis Khan dengan demikian tak syak lagi
merupakan penggerak utama dari perbuatan besar itu dalam sejarah manusia.
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Yue Fei
nda  yang  gemar  dengan  kisah  “Sintiauw  Hiaplu”  (Legend  of  the  Condor
Heroes/Shediao Yingxiong Zhuan)  tentu  familiar  dengan nama Jenderal  Gak
Hui,  pahlawan  masa  Dinasti  Song  yang  banyak  berjasa  dalam  menentang
invasi Bangsa Jin. Gak Hui tak lain dan tak bukan adalah Yue Fei. Perbedaan

pelafalan nama ini semata terjadi karena perbedaan dialek. Gak Hui merupakan lafal
dialek Hokkian, sedang Yue Fei adalah lafal dalam bahasa Mandarin.

Yue Fei  lahir  dari  keluarga  yang miskin  dan sederhana,  namun demikian  kelak  ia
berhasil menjadi jenderal yang penuh integritas. Sepanjang karirnya ia berjuang untuk
mencegah invasi bangsa Jin di perbatasan utara Cina yang berulang kali  mencoba
menduduki Cina.

Sebagai seorang komandan yang gagah dan bijaksana, pada suatu kali  ia berhasil
mengalahkan pasukan  Jin  yang berjumlah  500 ribu  orang  hanya dengan  pasukan
berkekuatan 800 prajurit.

Kejadian di luar kota Kaifeng itu membuat Yue Fei dipuji  oleh tokoh Wanyen Hong
Lieh (Wanyen Lieh) dalam novel Sintiauw Hiaplu sebagai seorang jenderal yang ahli
dalam  seni  berperang  dan  tanggung  di  medan  pertempuran.  Dalam  sejarah
komandan  pasukan  Jin  yang dikalahkannya  konon  berkeluh  kesah  sesaat  setelah
dikalahkan  Yue  Fei.  ”Rasanya  lebih  mudah  mengguncangkan  Gunung  Taishan
daripada  menghancurkan  pasukan  Yue  Fei”.  Berkat  Yue  Fei  dan  Jenderal  Han
Shizhong,  Dinasti  Song  Utara  yang  lemah  bisa  bertahan  selama  beberapa  waktu
lamanya.

Sayang walaupun Yue Fei dan pasukannya memenangkan berbagai peperangan dan
bisa memulihkan kondisi Dinasti Song Selatan di beberapa tempat, ada musuh yang
siap  mengintai.  Musuh  itu  adalah  seorang  gila  harta  bernama  Qin  Hui.  Qin  Hui
menebarkan fitnah palsu sehingga Yue Fei akhirnya dikirim ke penjara dan dihukum
mati. Mendengar berita ini Han Shizhong bertanya, apakah kesalahan yang dilakukan
oleh Yue Fei. Qin Hui menjawab “Mo Xu You”. Belakangan istilah ini digunakan untuk
menyebut tuduhan palsu. Yue Fei baru berumur 39 tahun saat ia dihukum mati.

Makamnya di Hangzhou

Makam dan kuil  memorial untuk Jenderal  Yue Fei hingga kini masih menjadi salah
satu atraksi turisme di Hangzhou. Kedua bangunan ini terletak di bagian selatan Kaki
Bukit  Qixia.  Bangunan  kuil  dan  makam yang  ada  sekarang  merupakan  bangunan
yang kebanyakan dibangun pada masa Dinasti  Qing. Kompleks makam dan kuil  ini
terdiri dari taman makam, kuil memorial dan kuil kesetiaan. Di sudut barat kompleks
ini terdapat taman makam yang menghadap ke timur. Dua buah kuil dibangun masing-
masing di bagian selatan dengan arah menghadap ke selatan.

Gerbang Kuil Memorial Yue Fei menghadap ke arah Danau Yue, salah satu bagian
dari  lima seksi  Danau Xihu.  Di  antara makam, kuil  dan Danau Yue berdiri  sebuah
‘hifang’ atau pintu gerbang bertuliskan ‘Kesetiaan Tanpa Batas’. Lebih dari 800 tahun
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setelah Kaisar Xiaozong dari Dinasti  Song Selatan mengeluarkan perintah kerajaan
untuk memakamkan kembali Yue Fei secara terhormat, Yue Fei masih terus dikenang
orang.

Tato kesetiaan

Sejak dalam kandungan, Yue Fei (1102-1142) sudah menunjukkan tanda-tanda kalau
orang  asal  Xiangzhou,  Tangyin  yang  lahir  dari  keluarga  petani  kelak  bakal  jadi
seseorang yang istimewa.  Pada hari  kelahirannya,  ayahnya melihat  seekor  burung
besar sedang terbang sambil mengepakkan sayapnya. Oleh karena itulah putranya ia
beri nama “Fei”. Yue Fei memiliki nama alias (Zi) “Peng Ju”. Belum genap sebulan
umur  Yue  Fei,  Sungai  Huanghe  tiba-tiba  bobol,  airnya  meluap  hingga
menenggelamkan seluruh Kabupaten Tangyin.  Dalam keadaan genting ibu Yue Fei
yang  bermarga  Yao,  demi  mempertahankan  hidup  melompat  masuk  ke  dalam
gentong besar, sambil menggendong Yue Fei. Gentong besar berisi ibu dan anak itu
mengalir bersama arus banjir bandang.

Akhirnya  mereka baru  diselamatkan setelah  mendekat  ke sebuah gundukan tanah
yang tinggi.  Setelah itulah baru keluarga Yue bertiga dapat bersatu kembali.  Sejak
kecil  tubuh  Yue Fei  tegap  perkasa.  Sebelum usianya  genap  20  tahun,  dia  sudah
berhasil menarik busur panah sebesar 300 kati dan busur silang sebesar 8 bongkah
batu besar. Ketika ratusan anak panah dilepaskan dari busurnya, maka ratusan anak
panah  itu  semuanya  akan  mengenai  sasaran.  Teknik  membidiknya  pun sangatlah
hebat.

Pada akhir  masa Dinasti  Song Utara, pemerintahan di istana sangat korup, negara
mengalami  banyak kesulitan, rakyat harus menjalani  kehidupan yang pahit,  melihat
keadaan seperti ini Yue Fei sangat geram dan marah, dalam hatinya bergejolak rasa
nasionalisme dan cinta negara dan ingin melawan musuh. Ibunda Yue Fei tahu hati
putranya ingin membela negara, sehingga di punggung Yue Fei ia mentatokan kata
“Jing  Zhong Bao Guo”  (Setia  dalam Membela  dan Membalas  Budi  pada Negara).
Ibunda  Yue  Fei  pun  mendukung  putranya  mengikuti  wajib  militer  untuk  melawan
musuh. Saat berumur 20 tahun itulah Yue Fei mengikuti wajib militer.

Tentara Jin lari terbirit-birit!

Pada tahun 1127 saat terjadi tragedi memalukan 'Jing Kang', tentara negeri Kim [Jin]
berhasil  menduduki  Bianjing [sekarang Kaifeng]. Mereka menangkap dan menawan
Kaisar  Huizong  dan  Qinzong  dan  kembali  ke  utara.  Pangeran  Kang  mendirikan
kerajaan dan bergelar Gaozong. Dia tak berani tinggal di Bianjing dan melarikan diri
ke Yangzhou, meninggalkan jenderal tua Zong Ze sendirian menjaga Kaifeng. Pada
saat itulah Yue Fei bergabung ke bawah pimpinan jenderal Zong Ze dengan menjadi
asisten jenderal.

Yue  Fei  sangat  cerdas  dan  gagah  berani,  selama  itu  ia  banyak  memenangkan
peperangan dan berjasa besar. Yue Fei melihat Kaisar Gaozong mabuk kekuasaan,
sepanjang  malam  hanya  minum  arak  dan  bersenang-senang.  Dalam  kemarahan
tanpa mempedulikan status dirinya sebagai bawahan, ia menulis surat pada Gaozong
dan memintanya kembali ke ibukota dan membereskan kembali Cina Pusat.
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Menteri korup, Huang Qianshan dan Wang Boyan membaca surat yang dilayangkan
Yue Fei. Di dalamnya terdapat laporan yang menyatakan mereka berdua berkhianat
pada Negeri Song. Kedua orang itu kontan kesal dan melakukan berbagai cara agar
Yue Fei dipecat dari jabatannya. Walaupun terpukul, Yue Fei tidak merasa putus asa.
Dia kemudian bergabung dengan Panglima Zhao dari Hebei. Begitu kedua orang ini
bertemu, mereka seperti telah lama mengenal dan punya pandangan yang sama.

Jenderal Zhang Suo lalu mempercayakan jabatan komandan pasukan. Yue Fei tidak
mengecewakan, berkali-kali dia menghancurkan pasukan Jin. Pasukan Jin ketakutan
melihatnya, bahkan memanggilnya dengan julukan kehormatan “Kakek Yue”. Setiap
kali  melihat  panji  perang  Yue  Fei  melambai-lambai,  mereka  akan  lari  terbirit-birit
ketakutan. Karena Yue Fei berselisih dengan komandan lain Wang Yan, dia kemudian
membawa  pasukannya  untuk  kembali  berada  di  bawah  komando  Zong  Ze.  Dia
kembali  banyak  mencatat  jasa  dan  memenangkan  peperangan  sehingga  diberi
jabatan sebagai Pengendali Pusat Pasukan Penjaga. Setelah Zong Ze meninggal, Du
Chong diangkat sebagai penggantinya.

Pada  tahun  ketiga  tahta  Jianyan,  Yue  Fei  mengikuti  Du  Chong  mengawal  Istana
Jiankang. Pada akhir tahun yang sama, tentara Jin menyerang ke selatan. Tentara Du
Chong  berhasil  dikalahkan  tentara  Jin.  Yue  Fei  sendirian  memimpin  pasukannya
sendiri  untuk  mengumpulkan  prajurit  yang  terpencar  dan  mendirikan  pasukannya
sendiri.  Kebetulan  tentara  Jin  menyerang Hangzhou.  Yue Fei  kemudian  memimpin
pasukan  untuk  melakukan  penyerangan.  Dalam  enam  kali  pertempuran,  ia
memenangkan keenam pertempuran itu. Jenderal besar Jin, Wu Zhu yang dikalahkan
Yue  Fei,  mengumpulkan  sisa  tentaranya  untuk  mundur  dan  berjaga  di  Jianbei.
Sepanjang pelariannya ia selalu diserang kembali oleh Yue Fei. Tentara Jin akhirnya
berhasil  ditumpas  habis  oleh  Yue  Fei.  Jin  Wu  Zhu  melarikan  diri  untuk
menyelamatkan nyawanya, tapi Yue Fei terus mengejar hingga Wu Zhu hampir saja
jatuh dari kudanya. Keesokan harinya, Yue Fei akhirnya berhasil merebut Jiankang.

Laparpun tak boleh merampok rakyat!

Tak ada yang meragukan kesetiaan prajurit-prajurit yang berada di bawah pimpinan
Yue Fei kepada sang komandan. Orang mengenal Yue Fei sebagai sosok yang sudi
berbagi  suka  dan  duka  dengan  pasukannya,  namun  ia  juga  sangat  disiplin  pada
pasukannya.  Begitu  disiplin  dan  tegasnya  Yue  Fei  sampai  ia  meminta  prajuritnya
berjanji,  “dalam keadaan dingin sekalipun tak boleh merampas rumah orang, dalam
keadaan lapar sekalipun tak boleh merampok penduduk”. Berkat kerja kerasnya ini,
Yue Fei  akhirnya berhasil  membina  pasukan yang disiplin  tanpa pernah ada yang
berkhianat padanya.

Pada tahun 1134, Yue Fei untuk pertama kalinya memimpin ekpedisi tentara Song ke
Utara  yang  pertama  dan  berhasil  mendapatkan  kembali  enam  kabupaten  di
Xiangyang. Hal ini membangkitkan semangat juang para prajurit  dan rakyat di Song
Selatan. Istana kemudian menerimanya sebagai pejabat. Pada saat itu Yue Fei yang
berumur 32 tahun merupakan jenderal termuda yang turut berjasa mendirikan Dinasti
Song Selatan. Namun Yue Fei tidak pernah puas dengan sumbangsihnya ini, dia ingin
menaklukkan kembali  Cina pusat  dan membersihkan aib “Jing Kang”.  Oleh karena
itulah  ia menuliskan  puisi  berjudul  “Man Jiang  Hong”  (Sungai  itu  Berwarna Merah)
untuk mengutarakan keteguhan semangatnya untuk membela negara.
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Tradisi meludah di makam Yue Fei

Meski berkeinginan untuk menumpas pasukan Jin, dan mengembalikan wilayah Cina
yang dijajah, Yue Fei justru menghadapi tantangan dari dalam istana. Qin Hui, menteri
yang  iri  menudingnya  ingin  menghamburkan  uang  negara,  karena  peperangan
memerlukan  banyak  uang.  Hasutan  Qin  Hui  berhasil.  Semakin  banyak  menteri
menentang Yue Fei. Tahun 1141 Yue Fei dipanggil menghadap Kaisar Song Gaozong
ke  istana.  Di  sini  ia  difitnah  telah  bersekongkol  dengan  musuh.  Yue  Fei  dijatuhi
hukuman  penjara  dan  seperti  dijelaskan  pada  bagian  pertama  tulisan  ini  sang
pahlawan rakyat ini dijatuhi hukuman mati bersama anaknya, Yue Yun.

Pada tahun 1163, Kaisar Gaozong memerintahkan penggalian atas makam Yue Fei
dan dipulihkan nama baiknya. Ia lalu dimakamkan di lokasi makamnya sekarang. Baru
pada tahun 1221 sebuah kuil memorial dibangun untuk Yue Fei lengkap dengan arca
raksasa Yue Fei yang dipasang di dalamnya. Dalam perjalanan waktu kuil memorial
itu telah dihancurkan dan dibangun kembali  selama beberapa kali.  Kuil  yang masih
berdiri sampai sekarang merupakan hasil restorasi tahun 1923. Di dalamnya terdapat
sebuah  arca  setinggi  4.54  meter  lengkap  dengan  pedang  di  tangan,  siap  untuk
berperang kapan saja. Di belakangnya terdapat kaligrafi karya Yue Fei yang berbunyi
“Kembalikan gunung dan sungai pada kami”. Ini menunjukkan rasa patriotisme dan
perlawanan Yue Fei pada Negeri Jin (Kim). Di kedua sisi  kuil terdapat 120 prasasti
yang di atasnya di-grafir puisi-puisi ciptaan Yue Fei.

Di sebelah kanan Kuil memorial terdapat Musoleum Yue Fei. Di sini terdapat 4 patung
besi  masing-masing  Qin  Hui  dan  istrinya,  Zhang  Jun  dan  Mo Qixie  yang  sedang
berlutut  di  depan  makam.  Di  masa  silam  terdapat  tradisi  memaki  dan  meludahi
keempat patung ini  yang dilakukan oleh pengunjung yang berjiarah ke makam Yue
Fei. Pengunjung bahkan boleh melepas sepatu dan melemparkannya ke dua patung
tersebut. Kini terdapat tanda “jangan meludah” di sisi setiap patung. Sebagai gantinya
para pengunjung melakukan “tradisi”  lain  untuk mengungkapkan kekesalan kepada
empat penghianat itu yakni dengan cara menampar bagian belakang kepala patung
tersebebut. Di kedua sisi makam Yue Fei juga terdapat enam patung batu, dua kuda,
dua harimau, dan dua kambing yang menyimbolkan para pengawal Yue Fei. Setiap
tahun tak terhitung pejiarah yang datang ke tempat ini untuk mengenang kepatriotan
Yue Fei.

Ada satu hal  lagi  yang di  masa silam diidentikkan dengan Qin Hui  yakni  makanan
yang kita kenal dengan nama Cakwe. Dahulu, Cakwe yang dalam bahasa Mandarin
dikenal  dengan “Youtiao” sering diibaratkan sebagai  Qin Hui yang suka berkhianat.
Untuk  melampiaskan  kegemasan  pada  Qin  Hui,  rakyat  Cina  menggoreng  Cakwe
dalam minyak yang panas!

(baru tau kan ..hhehehehe)
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84



Benito Mussolini

Urutan Perdana Menteri Italia
Presiden dari 31 Oktober 1922 – 25 Juli 1943
Pendahulu Luigi Facta
Pengganti Pietro Badoglio (Provisional Military Government)
Tanggal lahir 29 Juli 1883
Predappio, Forlì, Emilia-Romagna, Italia
Meninggal 28 April 1945
Giulino di Mezzegra, Italia
Partai politik Partito Nazionale Fascista
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Suami/istri Donna Rachele Mussolini

enito Amilcare Andrea Mussolini (29 Juli 1883 – 28 April 1945) adalah seorang
diktator Italia yang menganut Fasis. Ia adalah diktator Italia pada periode 1922-
1943. Ia dipaksa mundur dari jabatan Perdana Menteri Italia pada 28 Juli 1943
setelah serangkaian kekalahan Italia di Afrika. Setelah ditangkap, ia diisolasi.

Dua tahun kemudian, ia dieksekusi di Como, Italia utara. Mussolini mengakhiri sebuah
dekade seperti di Jerman yang dilakukan diktator Adolf Hitler dengan Nazi-nya.

Kehidupan Awal

Mussolini  lahir  di  Predappio,  Forlì  (Emilia-Romagna).  Ayahnya Alessandro  seorang
pandai  besi  dan  ibunya  Rosa  seorang  guru  sekolah.  Seperti  ayahnya,  ia  menjadi
seorang sosialis  berat.  Tahun 1902 ia  beremigrasi  ke Swiss.  Karena sulit  mencari
pekerjaan tetap, akhirnya ia pindah ke Italia. Pada 1908 ia bergabung dengan surat
kabar Austria di kota Trento.

Keluar dari situ, ia jadi editor sebuah koran sosialis la Lotta di Class (Pertentangan
Kelas). Di sini antusiasmenya pada Karl Heinrich Marx makin besar. Tahun 1910, ia
menjabat  sekretaris  partai  sosialis  tingkat  daerah  di  Forlì  dan  kepribadiannya
berkembang menjadi  antipatriot.  Ketika  Italia  menyatakan perang dengan Kerajaan
Ottoman  tahun  1911,  ia  dipenjara  karena  propaganda  perdamaiannya.  Ini
bertentangan dengan kinerjanya kemudian.

Setelah  ditunjuk  jadi  editor  koran  sosialis  Avanti,  ia  pindah  ke  Milan,  tempatnya
membangun dirinya sebagai kekuatan berpangaruh atas para pemimpin buruh sosialis
Italia. Ia percaya, para proletar bisa dibuhul dalam gerakan fascio. Agaknya inilah cikal
bakal gerakan fasis, yang lahir di saat perekonomian Italia memburuk akibat perang,
dan pengangguran merebak di mana-mana.

Pada  Maret  1919,  fasisme  menjadi  suatu  gerakan  politik  ketika  ia  membentuk
Kelompok  untuk  Bertempur  yang  dikenal  sebagai  baju  hitam,  yakni  kumpulan
penjahat,  kriminal,  dan preman yang bertindak  sebagai  tukang pukul  para cukong.
Penampilan mereka seram dan tiap hari terlibat perkelahian di jalan-jalan.

Setelah gagal pada Pemilu 1919, ia mengembangkan paham kelompoknya, sehingga
mulai  mendapat  pengaruh.  Mereka,  kaum  fasis,  menolak  parlemen  dan
mengedepankan kekerasan fisik. Anarki pecah di mana-mana. Pemerintah liberal tak
berdaya menghadapinya. Ia membawa “geng”nya, sejumlah besar kaum fasis yang
bertampang sangar, untuk melakukan Berbaris ke Roma.

Melihat rombongan preman berwajah angker memasuki Roma, Raja Victor Emmanuel
III menciut jeri. Mussolini diundang ke istana lalu diberi posisi sang Pemimpin. Pada
Oktober  1922,  Raja  memintanya  membentuk  pemerintahan  baru.  Jadilah  Italia
dikelola pemerintahan fasis.

Gebrakan  pertamanya  setelah  memegang  kekuasaan,  adalah  menyerang  Ethiopia
dengan  merujuk  pada  pandangan  rasis  Charles  Robert  Darwin,  “Ethiopia  bangsa
kelas  rendah,  karena  termasuk  kulit  hitam.  Jika  diperintah  oleh  ras  unggul  seperti
Italia, itu sudah merupakan akibat alamiah dari evolusi.” Bahkan ia bersikeras bahwa
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bangsa-bangsa  berevolusi  melalui  peperangan.  Sehingga  jadilah  Italia  waktu  itu
bangsa yang ditakuti sepak terjangnya.

Yang  meresahkan,  ketika  ia  menduduki  Abbesinia  tahun  1937,  kontan  dunia
tersentak. Teman akrabnya di Eropa adalah Adolf Hitler, dan mereka membuat aliansi,
yang menyeret Italia ke dalam Perang Dunia II di pihak Jerman pada 1940. Namun,
pasukannya  kalah  di  Yunani  dan  Afrika,  dan  Italia  sendiri  diserbu  oleh  pasukan
Britania  Raya  dan  Amerika  Serikat  pada  1943.  Pada  saat  itu  Mussolini  telah
diturunkan dari takhtanya dan ditahan. Pasukan payung Jerman membebaskan dan
mengembalikannya berkuasa di Italia Utara. Akhir riwayatnya tiba tak lama kemudian.
Ketika  akhirnya  Italia  dikalahkan,  ia  ditembak  oleh  musuh  Italianya  dan mayatnya
digantung terbalik di Piazza Loreto di Milan.
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Kerajaan Romawi Kuno
Dibangun Dalam
Semalam

enurut  laporan  sebuah situs  Amerika,  bahwa arkeolog  menemukan  misteri
yang  mengejutkan,  di  mana  bukti  terbaru  akhirnya  membuktikan
bahwasannya  kerajaan  Romawi  kuno  mulai  dibangun  pada  tanggal  13
Agustus  tahun  625  SM  dan  selesai  dirampungkan  sebelum  Matahari

terbenam. Ketika wartawan menanyakan kepada mereka di mana mendapatkan bukti-
bukti  itu,  para  arkeolog  mengeluarkan  satu  gulungan,  yaitu  sebuah  dokumen  dan
kontrak yang ditandatangani sendiri oleh Julius Caesar.

Sebagian  di  dalam  kontrak  yang  berbahasa  Latin  itu  jika  diterjemahkan  adalah
sebagai  berikut: “Kami  dari  perusahaan  developer  Aljeida  Babylon  setuju,
bahwasannya pada tanggal  13 Agustus tahun 625 SM ini  akan  mulai  bekerja  dan
merampungkan bangunan kerajaan Romawi, jika kami tidak dapat menyelesaikannya
dalam  waktu  yang  ditentukan  kerajaan,  kemaharajaan  Caesar  boleh  memenggal
kepala kami dan berikan kepada singa sebagai santapan.”

Menurut para arkeolog,  bahwa bukti  ini  mutlak berlaku, dan para pekerja  ahli  pasti
dalam waktu satu hari menyelesaikan pembangunan kota Roma, sebab mereka tidak
menemukan apa pun sisa fosil kepala yang dipenggal.

Pada kenyataannya,  dokumen  kemaharajaan  Caesar  ini  sama  persis  dengan kain
pembungkus mayat,  bisa dipercaya namun juga meragukan.  Dan saat ini,  ilmuwan
sedang  menaksir  usia  sebenarnya  isi  gulungan  itu  yang  menggunakan  cara
penentuan tahun dengan karbon.

Orang-orang  mengetahui  dari  mata  pelajaran  di  sekolah,  bahwa  wilayah  kerajaan
Romawi seluas 280 ribu meter persegi, dan di dalamnya termasuk sejumlah kota, kota
kecil, beberapa sungai, sejumlah gunung, dan beberapa gedung teater, banyak sekali
saluran pipa air, saluran pembuangan air, gerbang lengkung, museum, gereja katedral
bersepuh emas, dan pondok piza dan lain sebagainya, yang mana kesemuanya itu
harus dalam satu hari, artinya mesti diselesaikan dalam waktu 12 jam, sama sekali di
luar imajinasi.

Arsitek  bernama  Flayter  mengatakan,  “Dalam  waktu  satu  hari,  tim  proyek
pembangunan saya bahkan tidak bisa menyelesaikan sebuah tembok pembatas kota.
Di  lihat  dari  gambar  maket  kota  Roma ini,  perusahaan  saya harus  menghabiskan
waktu ratusan tahun baru bisa menyelesaikan seluruh proyek pembangunan kerajaan
Roma.”
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Jika kondisi yang dilukiskan dokumen tersebut itu benar, maka ilmuwan dan arsitek
sekarang akan terperosok lagi ke labirin yang baru, mereka tidak mampu menjelaskan
bagaimana orang-orang pada masa itu dapat menyelesaikan pembangunan kerajaan
Roma yang luasnya 280 ribu meter persegi itu hanya dalam waktu 12 jam.

Sejarawan Rogyes berpendapat, bahwa semua ini sama seperti bangunan piramida,
adalah misteri sepanjang masa, hanya bisa membayangkan bahwa sejumlah benda-
benda  yang  dikuasai  orang-orang  di  masa  itu  telah  hilang  tak  terwariskan,  dan
teknologi  kita  sekarang  tidak  bisa  bersaing  dengannya.  Pertama-tama  mereka
membangun  piramida,  berikutnya  mereka  membuat  patung  muka  singa  berbadan
manusia, dan belakangan mereka membangun menara dsb, serta bangunan misterius
dan unik yang tak terhitung banyaknya.
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Kong Hu-Cu

ahir sekitar tahun 551 SM di kota kecil Lu, kini masuk wilayah propinsi Shantung
di timur laut daratan Cina. Dalam usia muda ditinggal mati ayah, membuatnya
hidup sengsara di samping ibunya. Waktu berangkat dewasa dia jadi pegawai
negeri  kelas  teri  tapi  sesudah  selang  beberapa  tahun  dia  memutuskan

mendingan copot diri saja. Sepanjang enam belas tahun berikutnya Kong Hu-Cu jadi
guru,  sedikit  demi  sedikit  mencari  pengaruh  dan  pengikut  anutan  filosofinya.
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Menginjak  umur  lima  puluh  tahun  bintangnya  mulai  bersinar  karena  dia  dapat
kedudukan tinggi di pemerintahan kota Lu.

Sang nasib baik  rupanya tidak selamanya ramah karena orang-orang yang dengki
dengan ulah ini dan ulah itu menyeretnya ke pengadilan sehingga bukan saja berhasil
mencopotnya dari kursi jabatan tapi juga membuatnya meninggalkan kota. Tak kurang
dari tiga belas tahun lamanya Kong Hu-Cu berkelana ke mana kaki melangkah, jadi
guru keliling, baru pulang kerumah asal lima tahun sebelum wafatnya tahun 479 SM.

Kong Hu-Cu kerap dianggap selaku pendiri sebuah agama; anggapan ini tentu saja
meleset.  Dia  jarang  sekali  mengkaitkan  ajarannya  dengan  keTuhanan,  menolak
perbincangan alam akhirat, dan mengelak tegas setiap omongan yang berhubungan
dengan soal-soal  metaflsika.  Dia -tak lebih dan tak kurang- seorang filosof sekuler,
cuma berurusan dengan masalah-masalah moral politik dan pribadi serta tingkah laku
akhlak.

Ada dua nilai  yang teramat  penting,  kata Kong Hu-Cu, yaitu  "Yen"  dan "Li:"  "Yen"
sering  diterjemahkan  dengan  kata  "Cinta,"  tapi  sebetulnya  lebih  kena  diartikan
"Keramah-tamahan  dalam  hubungan  dengan  seseorang."  "Li"  dilukiskan  sebagai
gabungan antara tingkah laku, ibadah, adat kebiasaan, tatakrama dan sopan santun.

Pemujaan  terhadap  leluhur,  dasar  bin  dasarnya  kepercayaan  orang  Cina  bahkan
sebelum  lahirnya  Kong  Hu-Cu,  lebih  diteguhkan  lagi  dengan  titik  berat  kesetiaan
kepada sanak keluarga dan penghormatan terhadap orang tua. Ajaran Kong Hu-Cu
juga menggaris bawahi arti penting kemestian seorang istri menaruh hormat dan taat
kepada suami serta kemestian serupa dari seorang warga kepada pemerintahannya.
Ini  agak berbeda dengan cerita-cerita rakyat Cina yang senantiasa menentang tiap
bentuk  tirani.  Kong  Hu-Cu  yakin,  adanya  negara  itu  tak  lain  untuk  melayani
kepentingan rakyat, bukan terputar balik. Tak jemu-jemunya Kong Hu-Cu menekankan
bahwa penguasa mesti memerintah pertama-tama berlandaskan beri contoh teladan
yang moralis dan bukannya lewat main keras dan kemplang. Dan salah satu hukum
ajarannya sedikit mirip dengan "Golden Rule" nya Nasrani yang berbunyi "Apa yang
kamu tidak suka orang lain berbuat terhadap dirimu, jangan lakukan."

Pokok  pandangan  utama  Kong  Hu-Cu  dasarnya  teramat  konservatif.  Menurut
hematnya,  jaman  keemasan  sudah  lampau,  dan  dia  menghimbau  baik  penguasa
maupun rakyat supaya kembali asal, berpegang pada ukuran moral yang genah, tidak
ngelantur.  Kenyataan yang ada bukanlah perkara yang mudah dihadapi.  Keinginan
Kong Hu-Cu agar cara memerintah bukan main bentak,  melainkan lewat tunjukkan
suri teladan yang baik tidak begitu lancar pada awal-awal jamannya. Karena itu, Kong
Hu-Cu lebih  mendekati  seorang pembaharu,  seorang inovator  ketimbang apa yang
sesungguhnya jadi idamannya.

Kong Hu-Cu hidup di jaman dinasti Chou, masa menyuburnya kehidupan intelektual di
Cina, sedangkan penguasa saat itu tidak menggubris sama sekali petuah-petuahnya.
Baru sesudah dia wafatlah ajaran-ajarannya menyebar luas ke seluruh pojok Cina.

Berbetulan  dengan munculnya dinasti  Ch'in  tahun 221 SM, mengalami  masa yang
amat  suram.  Kaisar  Shih  Huang  Ti,  kaisar  pertama  dinasti  Ch'ing  bertekat  bulat
membabat  habis  penganut  Kong  Hu-Cu  dan  memenggal  mata  rantai  yang
menghubungi  masa  lampau.  Dikeluarkannya  perintah  harian  menggencet  lumat
ajaran-ajaran Kong Hu-Cu dan menggerakkan baik spion maupun tukang pukul dan

91



pengacau  profesional  untuk  melakukan  penggeledahan  besar-besaran,  merampas
semua  buku  yang  memuat  ajaran  Kong  Hu-Cu dan  dicemplungkan  ke  dalam  api
unggun sampai hancur jadi abu. Kebejatan berencana ini rupanya tidak juga mempan.
Tatkala  dinasti  Ch'ing mendekati  saat  ambruknya, penganut-penganut  Kong Hu-Cu
bangkit  kembali  bara  semangatnya  dan mengobarkan lagi  doktrin  Kong Hu-Cu. Di
masa dinasti berikutnya (dinasti Han tahun 206 SM - 220 M). Confucianisme menjadi
filsafat resmi negara Cina.

Mulai  dari  masa  dinasti  Han,  kaisar-kaisar  Cina  setingkat  demi  setingkat
mengembangkan sistem seleksi bagi mereka yang ingin jadi pegawai negeri dengan
jalan  menempuh  ujian  agar  yang  jadi  pegawai  negeri  jangan  orang  serampangan
melainkan  punya  standar  kualitas  baik  ketrampilan  maupun  moralnya.  Lama-lama
seleksi makin terarah dan berbobot: mencantumkan mata ujian filosofi dasar Kong Hu-
Cu.  Berhubung  jadi  pegawal  negeri  itu  merupakan  jenjang  tangga  menuju
kesejahteraan material dan keterangkatan status sosial,  harap dimaklumi apabila di
antara para peminat terjadi pertarungan sengit berebut tempat. Akibat berikutnya, ber
generasi-generasi  pentolan-pentolan  intelektual  Cina  dalam  jumlah  besar-besaran
menekuni sampai mata berkunang-kunang khazanah tulisan-tulisan klasik Khong Hu-
Cu. Dan, selama berabad-abad seluruh pegawai negeri Cina terdiri dari orang-orang
pandangannya berpijak pada filosofi  Kong Hu-Cu. Sistem ini (dengan hanya sedikit
selingan)  berlangsung hampir  selama dua ribu tahun, mulai  tahun 100 SM sampai
1900 M.

Tapi,  Confucianisme  bukanlah  semata  filsafat  resmi  pemerintahan  Cina,  tapi  juga
diterima  dan  dihayati  oleh  sebagian  terbesar  orang  Cina,  berpengaruh  sampai  ke
dasar-dasar kalbu mereka, menjadi pandu arah berfikir selama jangka waktu lebih dari
dua ribu tahun.

Ada beberapa sebab mengapa Confucianisme punya pengaruh yang begitu dahsyat
pada orang Cina. Pertama, kejujuran dan kepolosan Kong Hu-Cu tak perlu diragukan
lagi. Kedua, dia seorang yang moderat dan praktis serta tak minta keliwat banyak hal-
hal  yang  memang  tak  sanggup  dilaksanakan  orang.  Jika  Kong  Hu-Cu  kepingin
seseorang jadi  terhormat,  orang itu tidak usah bersusah payah menjadi  orang suci
terlebih  dahulu.  Dalam  hal  ini,  seperti  dalam  hal  ajaran-ajarannya  yang  lain,  dia
mencerminkan dan sekaligus menterjemahkan watak praktis orang Cina. Segi inilah
kemungkinan yang menjadi  faktor terpokok kesuksesan ajaran-ajaran Kong Hu-Cu.
Kong Hu-Cu tidaklah meminta keliwat banyak. Misalnya dia tidak minta orang Cina
menukar  dasar-dasar kepercayaan lamanya.  Malah kebalikannya,  Kong Hu-Cu ikut
menunjang  dengan  bahasa  yang  jelas  bersih  agar  mereka  tidak  perlu  beringsut.
Tampaknya,  tidak  ada  seorang  filosof  mana  pun  di  dunia  yang  begitu  dekat
bersentuhan  dalam  hal  pandangan-pandangan  yang  mendasar  dengan  penduduk
seperti halnya Kong Hu-Cu.

Confucianisme  yang  menekankan  rangkaian  kewajiban-kewajiban  yang  ditujukan
kepada  pribadi-pribadi  ketimbang  menonjolkan  hak-haknya  -rasanya  sukar  dicerna
dan kurang menarik bagi ukuran dunia Barat. Sebagai filosofi kenegaraan tampak luar
biasa efektif. Diukur dari sudut kemampuan memelihara kerukunan dan kesejahteraan
dalam negeri Cina dalam jangka waktu tak kurang dari dua ribu tahun, jelaslah dapat
disejajarkan dengan bentuk-bentuk pemerintahan terbaik di dunia.
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Gagasan  filosofi  Kong  Hu-Cu yang  berakar  dari  kultur  Cina,  tidaklah  berpengaruh
banyak  di  luar  wilayah  Asia  Timur.  Di  Korea  dan  Jepang  memang  kentara
pengaruhnya dan ini disebabkan kedua negeri itu memang sangat dipengaruhi oleh
kultur Cina.

Saat  ini  Confucianisme  berada  dalam  keadaan  guram  di  Cina.  Masalahnya,
pemerintah  Komunis  berusaha  sekuat  tenaga  agar  kaitan  alam  pikiran  penduduk
dengan  masa  lampau  terputus  samasekali.  Dengan  gigih  dan  sistematik
Confucianisme digempur habis sehingga besar kemungkinan suatu saat  yang tidak
begitu jauh Confucianisme lenyap dari bumi Cina. Tapi karena di masa lampau, akar
tunggang  Confilcianisme  begitu  dalam  menghunjam  di  bumi  Cina,  bukan  mustahil
-entah seratus atau seratus lima puluh lahun yang akan datang - beberapa filosof Cina
sanggup mengawinkan dua gagasan besar:  Confucianisme dan ajaran ajaran  Mao
Tse-Tung.
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Gwon Yul
Pahlawan korea

Sumber: wikipedia.org/wiki/Gwon_Yul

ejarah Korea mungkin kurang banyak yang mengenalnya karena sumber2nya
sangat kurang, maka itu gw menerjemahkan bbrp artikel unk wikipedia indo &
juga  gw  kirim  kesini.  sama  seperti  sejarah2  asia  timur  lain,  Korea  juga  ga
pernah kekurangan pahlawan2 besar yg mengabdikan hidupnya bagi negara.

Gwon Yul (Hangul: 권율, Hanzi: 權慄, 1537-1599) adalah seorang jenderal Korea dari
Dinasti Joseon yang terkenal dalam Pertempuran Haengju melawan Jepang.

Kehidupan awal

Gwon Yul  terlahir  dalam keluarga Gwon dari  Andong.  Ia adalah keturunan pejabat
tinggi, ayahnya, Gwon Cheol, adalah mantan perdana mentri Joseon. Namun Gwon
Yul sendiri tidak pernah terlibat dalam politik maupun militer hingga usianya yang ke
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46. Ia menjadi pejabat militer dan menempati beberapa jabatan, kebanyakan sebagai
komandan  lokal  dan  mayor.  Pamornya  naik  dalam  perang  menghadapi  invasi
Toyotomi Hideyoshi (Perang Tujuh Tahun).

Perang Tujuh Tahun

Pada permulaan perang  melawan  Jepang  tahun 1592,  bersama komandannya,  Yi
Gwang, ia menghimpun 1000 milisi di dekat kota Namwon lalu menuju ke Seoul untuk
bergabung dengan pasukan inti.  Yi  Gwang pada akhirnya dikalahkan oleh Jepang,
namun  Gwon  memimpin  pasukannya  ke  Ichi  dimana  mereka  berhadapan  dengan
pasukan  Jepang  yang  dipimpin  Kobayakawa  Takakage.  Pasukannya  bertempur
dengan sengit dan menang sehingga berhasil merebut kembali Provinsi Jeolla.

Pemerintah Joseon setelah mendengar kepahlawanan Gwon mengangkatnya sebagai
gubernur  provinsi  itu.  Kemudian  Gwon  memimpin  2000  pasukannya  ke  Gyeonggi
untuk merebut Seoul. Kekuatan pasukannya bertambah hingga mencapai lebih dari
10.000  orang  dengan  ikut  bergabungnya  milisi  lokal  dan  para  biarawan.  Namun
pasukannya  masalah  serius  yaitu  kekurangan  persediaan  pangan  sehingga  Gwon
berencana untuk mundur sementara ke markasnya. Bagaimapun pihak istana tetap
memerintahkannya untuk terus ke utara dan memerangi Jepang di Seoul.

Belajar dari  kekalahan Yi Gwang, ia menggerakkan pasukannya perlahan-lahan ke
selatan  dan  berkemah  di  benteng  Doksung  (禿城山城 ,  dekat  Suwon).  Jenderal
Jepang, Ukita  Hideie  mendengar  kabar  itu  langsung  memimpin  pasukannya
menyerang benteng Doksung. Berkat kegigihan pasukan Gwon dalam mempertahan
diri, Hideie gagal merebut benteng itu dan akhirnya memutuskan mundur kembali ke
Seoul.  Gwon lalu mengejar pasukan Jepang yang melarikan diri  dan menyebabkan
kerusakan besar di pihak lawan. Dalam pertempuran itu, pasukannya juga bertemu
dengan pasukan Ming, Tiongkok, mereka pun bergabung dan menuju Seoul.

Pertempuran Haengju

Gwon dan pasukannya kemudian berkemah di reruntuhan benteng Haengju (幸州山
城 ). Walaupun milisi lokal, biarawan dan pasukan Tiongkok bergabung bersamanya,
jumlah pasukannya sudah menyusut hingga kurang dari 10.000 orang. Kato Kiyomasa
dan Ukita Hideie menyerang benteng itu dengan 40.000 pasukannya dengan tujuan
memusnahkan pasukan Gwon. Ukita yang tidak pernah secara langsung memimpin di
garis depan, mengendalikan pasukannya dari benteng. Pertempuran Haengju dimulai
pada pagi hari 12 Februari 1593. Pasukan Jepang yang kini sudah berjumlah sekitar
70.000  orang  dipimpin  Kato  dan  Ukita  yang  diperlengkapi  dengan  senapan
mengepung benteng itu dan melanjarkan sejumlah serbuan besar-besaran. Pasukan
Gwon dan  penduduk  sipil  di  balik  benteng  bahu-membahu  bertahan  dengan  gigih
sehingga pasukan Jepang menderita  kerusakan  besar  dan  dipaksa  mundur.  Lebih
dari  10.000  pasukan  Jepang  terbunuh,  Ukita  dan  Kato  kabur  bersama  sisa
pasukannya. Kemenangan ini menjadi kemenangan militer Korea yang terbesar dalam
Perang Tujuh Tahun.

Pasca peperangan
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Gwon tetap memegang jabatannya hingga negosiasi damai antara Ming Tiongkok dan
Hideyoshi.  Kemudian  dia  dipindahkan  ke  Provinsi  Jeolla,  sejak  itu  dia  diangkat
menjadi  marsekal  lapangan  dan  komandan  kepala  militer  Korea.  Dia  sempat
diberhentikan sebentar karena perlakuan buruknya terhadap tawanan perang, namun
dipulihkan lagi tahun berikutnya. Dia memerintahkan komandan kepala angkatan laut
Korea, Won Kyun, untuk memerangi Jepang dalam Pertempuran Chilchonryang yang
dimenangkan oleh Jepang. Namun belakangan Korea di bawah pimpinan Laksamana
Yi  Sunsin  berhasil  memenangkan  kembali  perang  itu  dalam  Pertempuran
Myongryang.

Tahun 1597,  Gwon dan komandan  Tiongkok,  Ma Gui,  berencana  untuk berperang
dengan  Jepang  di  Ulsan,  namun  kepala  komandan  kepala  Tiongkok  itu
memerintahkan  Gwon  untuk  mundur.  Gwon  kemudian  mencoba  untuk  menyerang
Jepang di Suncheon, namun sekali lagi ide ini ditolak oleh Tiongkok. Setelah perang
usai,  Kwon  mengundurkan  diri  dari  semua  jabatannya  dan  menghabiskan  sisa
hidupnya hingga meninggal Juli  1599. Dalam sejarah Korea, Gwon dikenal  sebagai
seorang patriot dan salah satu komandan militer terbaik.
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