PENGENALAN KEPADA PENGAJIAN "THE MATRIX"
"Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama..." (AlQuran 2:31)

Apakah Matrix itu?Matematik?MLM?
atau kad matriks?;>

Matrix ialah bergantung kepada APA YANG ANDA PERCAYA.

Bagaimana rupanya?Apa yang ada di dalamnya?

Lama sebelum filem The Matrix yang pertama ditayangkan di pawagam-pawagam seluruh
dunia,beberapa kelompok pemikir dari kalangan Barat telah menemui sedikit kenyataan serta
hakikat sebenar dari dunia dan alam kehidupan yang manusia alami.Kelompok pemikir ini telah
mengkaji dari pelbagai-bagai sumber;dan di sana ada dua sumber utama yang menjadi tunjang
kepada pengetahuan The Matrix,esoterik Hindu dan satu lagi sumber yang mereka rahsiakan
kepada umum.
Asas kepada pengetahuan yang mereka gali dari kerohanian di dunia sebelah Timur inilah yang
menjadi kuasa kepada pergerakan New Age dan Theosofi.
Selama beratus tahun sebelum pergerakan New Age wujud,pelbagai aliran kerohanian telah
muncul bak cendawan selepas hujan di beberapa bahagian
Eropah.Rosicrusian,Martinism,Gnostic,Cathars dan banyak lagi termasuk pergerakan
'illumination' dan berasaskan Kabbalah yang berkembang selaras dengan pertembungan budaya
Barat-Timur sama ada berpunca dari kegiatan perdagangan mahupun peperangan.Para pendiri
aliran-aliran kerohanian ini telah mengembara ke seluruh pelusuk dunia Timur;di mana dapat
dipecahkan kepada dua destinasi utama sumber ajaran kerohanian dunia, Timur Tengah dan
Indo-Asia.Mereka telah berguru dengan pelbagai guru kerohanian Timur;shaman,tukang
tilik,ahli sihir,ahli sufi,pemuka-pemuka agama,pendeta,para sami,dukun dan sebagainya sematamata untuk menjawab pertanyaan ini:
"SIAPA KITA DAN APA TUJUAN HIDUP KITA?"
Inilah asal-usul bermulanya idea The Matrix sehinggalah Wachowski Brothers mula
mengarahkan filem yang popular itu lewat menanti menjelangnya alaf baru.
Sebenarnya,sebelum kesedaran dan pengetahuan rahsia ini timbul dari kalangan orang-orang
Barat,pengetahuan rahsia alam dan kehidupan telah lama berlegar-legar di kalangan orang-orang
sebelah Timur.Di dunia sebelah Timur di mana agama-agama besar dunia berasal,adalah sumber

dan pusat kegiatan spiritual.Dalam pada itu masyarakat sebelah Barat masih teraba-raba dalam
zaman gelap yang panjang,menganut fahaman animisme dan pagan,membersihkan diri dengan
air kencing sendiri dan sekurang-kurang tamadun Yunani dan Rom lah lebih maju sedikit dengan
sistem dewa-dewi yang lebih sistematik dan kelahiran ahli-ahli falsafah yang pada hakikatnya
majoriti darinya bergurukan ahli falsafah Timur,sebahagian besarnya dimanfaatkan ketika perang
seperti perang dengan Empayar Parsi dan kaum-kaum yang digelar mereka 'barbarian'.Pelbagai
falsafah dan pemikiran tentang hakikat dan rahsia disebalik kehidupan menjadi asam garam dan
makanan di kalangan penduduk Asia kuno.Pengetahuan rahsia ini tidak syak lagi telah diajarkan
oleh orang-orang yang bijak pandai di kalangan mereka,kadangkala digelar ORANG SUCI.
Orang-orang suci inilah menjadi misteri.Di sebelah Benua Kecil,India telah muncul para rishi
yang mengajarkan hikmah kehidupan kepada penduduk asli India yang kurang bertamadun.Pada
awalnya mereka mengajarkan bahawa TUHAN ITU SATU,satu entiti yang digelar
Brahman.Itulah hikmah pertama yang paling kuno di mana ketika itu ajaran tersebut tidaklah
dikenali sebagai Hindu (di mana konotasi 'Hindu' sebenarnya dipopularkan orang-orang Barat)
tetapi satu ajaran suci yang dipercayai berasal dari para utusan Tuhan.Kajian juga mendapati
bahawa ajaran-ajaran yang lebih maju dan sistematik di dalam sejarah kuno Hindu sebenarnya
dibawa ketika penaklukan bangsa Aryan dari kawasan Asia Tengah ke atas India Dravidia iaitu
penduduk asli India yang masih bercawat dan duduk di pinggir-pinggir hutan beribu-ribu tahun
dahulu.Bangsa Aryan yang lebih maju dan bertamadun ini membawa bersama-sama mereka
ajaran kerohanian mereka;pengetahuan tentang entiti yang dikenali sebagai Tuhan dan rahsia
kehidupan manusia.Teks-teks Sanskrit kuno ada menyatakan tentang rahsia penciptaan alam
semesta dan para utusan Tuhan,di mana terdapat nama-nama yang menyebut perihal Ibrahim dan
Muhammad dalam lenggok sanskrit kuno (rujuk Rig Veda).Ini tidaklah menghairankan apabila
para pengkaji manuskrip Sanskrit-Hindu pada hari ini telah telah mendapati bahawa kitab Rig
Veda yang merupakan paling tertua di antara kitab-kitab Veda yang lain mengandungi peristiwaperistiwa berkenaan raja-raja Babilon dan Mesir serta peperangan mereka.Lebih menarik
lagi,ditemui kenyataan bahawa seperlima daripada Rig Veda adalah berasal daripada kitab-kitab
Babilon Kuno (Dr. Pran Nath,Times of India).
Terdapat banyak lagi kenyataan yang menggemparkan di dalam teks-teks kuno Hindu termasuk
di dalam Upanishad,Purana dan Antharva Veda,menunjukkan satu bukti terahsia selama beriburibu tahun- bahawa pengetahuan The Matrix (merujuk kepada pengetahuan rahsia ini)
sebenarnya telah diajarkan oleh para rishi bersumber dari wahyu yang diterima dari para utusan
Tuhan;para nabi yang mulia.Dan akhirnya bersumber dari The Source;Allah Rabbul Izzati
(sesetengah bukti dari manuskrip Hindu menunjukkan rishi iaitu guru kerohanian itulah para
nabi).Kajian yang lebih lanjut ke atas teks-teks Babilon dan Sumeria pula,sebahagian besarnya
masih dalam tulisan pepaku (cuneiform) menunjukkan kehadiran para utusan Tuhan yang
mengajarkan hikmah kehidupan dan pengetahuan TUHAN YANG SATU.Ini tidak termasuk
teks-teks kuno dari warisan Judeo-Kristian,iaitu Yahudi dan Nasrani seperti Injil dan Taurat
berserta suhuf-suhuf serta zabur (psalms,hynms) nabi-nabi dari kalangan Yahudi seperti
Ezekiel,Jeremiah,Ezra dan lainnya yang sudah dahulu ditemui tentang agama Tauhid,para
Kekasih-Nya dan 'The One',Muhammad yang misteri;tercantum dalam ramalan-ramalan tua
(prophecies),puji-pujian,hikayat serta nyanyian keagamaan (hymns) berusia beribu
tahun.Benarlah bahawa agama Tuhan itu telah disebarkan ke seluruh dunia oleh orang-orang
pilihan-Nya dan benarlah kata-kata AlQuran yang mulia:

"Sesungguhnya Kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita
gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada
padanya seorang pemberi peringatan". (AlQuran 35:24)

Pengetahuan The Matrix (istilah ini diambil dari sensasi filemnya-mewakili perspektif terkini
kerohanian) adalah rahsia turun-temurun dari Sang Pencipta kepada yang diciptakannya.Sang
Pencipta yang Maha Tunggal apabila menciptakan makhluk-makhluk dari zatnya yang Maha
Suci;berkehendakkan INGIN DIKENAL;maka pengetahuan mencari dan mengenali Sang
Pencipta inilah menjadi rahsia yang teragung yang ingin dicari zat-zat yang tercipta dari Zat
Induk;Allah Rabbul Izzati (The Source).

"Dan Dia mengajarkan kepada Adam NAMA-NAMA seluruhnya, kemudian mengemukakannya
kepada para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku NAMA-NAMA itu jika kamu
mamang benar orang-orang yang benar!"
"Mereka menjawab: "Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah
Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha
Bijaksana"

"Allah berfirman: "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka NAMA-NAMA ini." Maka setelah
diberitahukannya kepada mereka NAMA-NAMA itu, Allah berfirman: "Bukankah sudah Ku
katakan kepadamu, bahwa sesungguhnya Aku mengetahui rahsia langit dan bumi dan
mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?" (AlBaqarah ayat 31-33)

Pengetahuan ini telah disebarkan oleh orang-orang pilihan-Nya iaitu para Nabi dan Rasul sejak
Bumi diduduki manusia pertama Adam (juga salah seorang nabi) hinggalah ke nabi yang
terakhir,Muhammad s.a.w dan disambung oleh para mukmin pewaris para nabi sampailah ke hari
ini-zaman komputer,televisyen dan telefon bimbit.

The Matrix adalah bukan sekadar teknologi komputer dan aksi kungfu ala Hollywood,tetapi ada
maksud tersirat darinya.Soalannya sekarang:
"Bagaimana Hollywood mengadaptasi pengetahuan rahsia ini ke dalam filem dan dari mana
mereka mengetahuinya?"
Jika anda membaca bahagian awal artikel ini,anda akan tahu satu sumber para pemikir Barat
ini...
Tetapi ada satu sumber lain yang dirahsiakan mereka...
Sumber rahsia ini pula berpecah kepada dua bahagian;satu sumber rahsia yang mereka rahsiakan
kepada umum
dan satu lagi rahsia yang mereka tidak ingin dunia tahu inilah sumber rahsia mereka...
Keliru?
Di sini ada satu jigsaw puzzle.
Bahagian rahsia yang mereka rahsiakan kepada umum adalah rahsia yang mereka pelajari dari
para syaitan dan Iblis Laknatullah,sebahagiannya melalui bantuan Dajal Laknatullah,'syaitan
manusia' kesayangan Iblis.Pengetahuan ini disebarkan melalui pelbagai cara;melalui mimpi atau
suara bisikan yang dimainkan oleh syaitan,penjelmaan Iblis atau syaitan peringkat tinggi kepada
bentuk manusia dan bantuan Dajal Al-Masih Laknatullah.Pengetahuan ini biasanya telah
diselewengkan di sana-sini,bertujuan menyesatkan manusia.Terdapat beberapa bahagian
dikekalkan kebenarannya bagi menampakkan keaslian dan keunggulannya.Ada yang ditokok
tambah menjadikannya 'multilayer' (rujuk jigsclue #001)

Iblis Laknatullah sebelum bergelar Makhluk yang Terkutuk adalah bekas Ketua Para
Malaikat.Gelarannya Izazil(Azazel),dia adalah makhluk yang paling taat dan rapat dengan Tuhan
Maha Perkasa.Sejak dari kecil dia telah diajar rahsia-rahsia dan pengetahuan agung menjadikan
dirinya dihormati oleh para malaikat yang lain.TETAPI ILMU YANG BANYAK TIDAK
CUKUP,IMAN YANG MANTAP DIPERLUKAN UNTUK MEMBACA SETIAP
PERMAINAN DAN UJIAN TUHAN.Akhirnya dia tertipu nafsu sendiri dalam peristiwa dirinya
dan Nabi Adam yang ketika itu baru diciptakan.
The Matrix adalah kisah pencarian manusia kepada asal-usulnya;dari mana dia datang,di mana
dia dan ke mana dia akan pergi.
"You're going to have to make a choice..."
(Oracle -The Matrix)
Setiap orang diberi masa dan pilihan.
“Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan.” (Al–Balad 90:10)
MASALAHNYA IALAH PILIHAN.Dan setiap orang bertanggungjawab terhadap pilihan
masing-masing.
"Choice. The problem is choice"
(Neo -MatrixReloaded)
Tetapi ada satu rahsia lain...
Di peringkat lebih tinggi,PILIHAN bukanlah permasalahan penting lagi
"Because you didn't come here to make the choice, you've already made it. You're here to try to
understand why you made it..."
(Oracle - MatrixReloaded)
Hakikat yang paling mendalam sebenarnya TIADA PILIHAN.Pilihan adalah ilusi,digunakan
untuk menguji manusia.
"No. Wrong. Choice is an illusion, created between those with power..."
(Merovingian -MatrixReloaded)
Zat-zat lain mencari-cari pilihan dan menghabiskan masanya membuat pilihan padahal mereka
sebenarnya telahpun memilih
Zat-zat lain pula belajar memahami mengapa ia membuat pilihan itu...
Allah Swt berfirman: "Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak
Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya
berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan

kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak
mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini
(keesaan Tuhan)", atau agar kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya orang-orang tua kami telah
mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang
(datang) sesudah mereka. Maka, apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan
orang-orang yang sesat dahulu" (QS. Al A'raf: 172-173)
Rupa-rupanya di alam roh ('the real world'),manusia telah pun mengaku "Allah adalah TUHAN"
sebelum masuk ke "MATRIX" lagi!!

Kami mengalu-ngalukan anda...
Posted by Ajaque Rahman at 2:00 PM
Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to Facebook
5 comments:

1.
KHAIROLL NAQIUDDIN ABDUL RAHMANNovember 25, 2012 at 10:39 PM
Saya baru terjumpa blog ni 3 hari lepas.. Saya tertarik dengan isi-isi dalam blog ni..
Tetapi, mungkin lebih phm kalau dibaca dari mula..
Jd hari ni saya start dari awal.. (1st post)
Kpd admin.. blog yang best, teruskan pengisian..
hee~
Reply
Replies

1.
Ajaque RahmanNovember 30, 2012 at 12:53 AM
Semoga ia memberi manafaat buat kita semua, Insya Allah
Reply

2.
Muhammad Khair_1423December 29, 2012 at 9:38 PM
saya suka blog nie...membongkar konspirasi barat ..
Reply

3.

manishah shahMarch 3, 2013 at 8:23 PM
SALAM... SAYA BARU BACA... HUMMM.... BANYAK YG BLUM DIFAHAMI...
Reply

4.
Aiman ToreqMarch 7, 2013 at 1:55 PM
salam. this philosophical statement that is "i think, therefore i am," are you familiar with
it?
saye baru belajar sesedikit pasal philosophy and perkara about "consciousness" is the
thing that fascinates me the most. seperti yg saudara tulis, dunia roh is the real world and
this world is the matrix. so using that context we are all not conscious then?
i am deeply interested in this topic and is hoping that you could share your knowledge
with me and we could exchange ideas.
aiman_arsenal_fan@yahoo.com
this is my email and i'm really hoping that we could make contact. i'm more interested in
philosophical questions sbb saudara boleh bagi pendapat saudara dari pandangan islam
sbb saudara memberi hujah sambil memberi quote from the Quran. you've linked your fb
profile with this but i don't wanna take things too fast too soon. haha
and don't worry, saya seorang muslim dan bukan ejen america/israel. i'm not here to
monitor you. haha.
so here are your two pills; the red pill and the blue pill. which one are you gonna choose?
:D

Matrix02:Terminologi Dalam Masalah Matrix

Peringatan
Artikel-artikel di dalam siri The Matrix kebanyakan di luar kotak pemikiran biasa.Ada yang
menyentuh ilmu-ilmu kerohanian tertentu terutamanya Ilmu Tasawuf (Sufism).Sekiranya ada di
antara artikel di dalam siri ini telah mengganggu ketenteraman anda,anda tidaklah digalak
meneruskan pembacaan.Sekiranya anda merasa keliru atau sangsi setelah membaca isi
kandungannya,terutama mengenai ajaran kerohanian,sila rujuk guru-guru agama yang mursyid
dalam bidang Tasawuf.Sekiranya perlu sila rujuk AlQuran dan AlHadis serta kitab-kitab
Tasawuf yang muktabar,sekadar menyebutkan contoh, kitab Sirus Salikin dan kitab Hikam.The
Matrix adalah sekadar model untuk pemahaman masalah kehidupan manusia dari kaca mata
terkini,di mana tidak mengubah sedikit pun konsep dan kepercayaan sebenar ilmu kerohanian itu
sendiri.Dalam hal ini MistisFiles cuba untuk menyederhanakan isi kandungannya sesuai dengan
tingkat kefahaman awam.

-M.O

"You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the
rabbit hole goes"
(Morpheus -The Matrix)

Dalam membahaskan masalah di dalam Matrix,perlulah diketahui dahulu istilah-istilah yang
terlibat dalam perbahasan Matrix ini.Kelak apabila kita 'mengembara' ke dalam dunia Matrix ini
lebih jauh,kita tidaklah tertanya-tanya istilah atau pengertian yang pelik-pelik yang
memungkinkan kita sesat atau ditangkap oleh 'ejen-ejen' (rujuk ejen Smith) yang memang
mencari mangsa untuk dikelirukan secukupnya.

"Pengajian The Matrix"
The Matrix adalah sekadar model untuk menerangkan masalah kerohanian dan pengetahuan
Kuantum peringkat tinggi,dimana sebelum ditemui model 'The Matrix',para guru
kerohanian,nabi-nabi,ahli sufi,orang-orang suci,para rishi,arahat,sami dan pendeta telah cuba
mengungkapkan rahsia kehidupan melalui pelbagai model untuk memudahkan orang awam
memahaminya sebagai
contoh,'sarung','moksha','nirvana','reinkarnasi','karma','samsara,'pakaian','perut burung','karung'
dan sebagainya untuk mewakili bahagian-bahagian dalam masalah alam fizikal dan alam
ghaib.Semakin tinggi pengetahuan manusia mengenai alam benda di sekelilingnya maka makin
berubah dan makin mudah manusia MENGAITKAN masalah kerohanian dengan benda atau pun
peralatan yang mereka biasa atau gunakan sehari-hari.
Model The Matrix mengambil perkakasan komputer sebagai asas pemahaman.Di dalam
pengajian The Matrix,anda akan bertemu dengan istilah-istilah seperti kerangka utama
(mainframe),port,plug in/plug out,hack,virus,trojan,reformat,virtual reality,program dan lain-lain.

"The Matrix"
Matrix sebenarnya suatu istilah umum,yang merujuk kepada dua kategori
*ruang fizikal di luar minda
*ruang esoterik di dalam minda
Ruang fizikal di luar minda ialah ruang-masa yang kita berhidup sekarang.Ruang yang kita
TAHU melalui deria kita;kita dapat lihat ia,rasakan,hidu dan dengar.Ia adalah dunia fizikal yang
kita SEDAR sekarang ini.Perlu diketahui,di dalam teks-teks kerohanian tidak kira dari sumber
Islam atau non-Islam,ada dicatatkan kewujudan pelbagai alam dalam pelbagai istilah seperti
'kayangan','tusita','jabarut' dan sebagainya.Di dalam kajian Fizik Kuantum dan Fizik Teori,alam
yang kita berhidup sekarang adalah berbentuk 3 dimensi ruang dan 1 dimensi masa (3Dpanjang,lebar,dalam).Jadi sudah tentu terdapat ruang dua dimensi (panjang,lebar) dan 1 dimensi
(satu garisan).Dalam pada itu terdapat juga ruang yang lebih tinggi dari ruang 3 dimensi;4
dimensi,5 dimensi dan seterusnya di mana kajian Fizik Kuantum yang bergabung dengan Teori
Kuantum-Graviti telah menjumpai keseluruhan jumlah dimensi adalah berjumlah 11 dimensi
ruangmasa setakat ini (seterusnya akan dibincangkan di bawah silibus "Matrix Lebih Tinggi"
serta "Hubungan Matrix dan Dimensi")
Ringkasnya,dalam kata lain yang lebih sederhana,Matrix bermaksud 'alam-alam'
Ruang esoterik di dalam minda merujuk kepada pengetahuan yang lebih tinggi dan
abstrak.Subjek ini akan membincangkan perkaitan antara dunia fizikal dan rahsia minda.Masalah

'Ruang di dalam minda' adakalanya berselisih (distort) dengan masalah 'Ruang di luar minda'
tetapi jika diperhalusi,keduanya saling melengkapi dan menjelaskan kewujudan mereka masingmasing.Telah diketahui turun-temurun bahawa minda adalah entiti yang paling misteri di mana
guru-guru kerohanian timur ada menerangkan mengenai 'minda' dan 'tubuh' yang terperincinya
terdapat dalam '3 Jenis Diri':
-Diri Terdiri
-Diri Terperi
-Diri Sebenar Diri
Ini adalah salah satu definisi popular di mana konsep ini telah dikenali dengan pelbagai istilah
mengikut aliran kerohanian tertentu.Kaitan 'minda' dan 'tubuh' adalah misteri yang amat digemari
dan dibahaskan selama beribu-ribu tahun oleh pelbagai agama-agama besar,pendiri-pendiri aliran
kerohanian,para pengkaji dan pakar-pakar perubatan di seluruh dunia.Di hujung pengembaraan
nanti akhirnya dapat ditemui rahsia paling penting;bahawa sebenarnya segala sesuatu itu
BUKANLAH DI LUAR MINDA TETAPI DI DALAM MINDA.

"The One"
Istilah ini merujuk kepada orang-orang pilihan Tuhan dalam menyampaikan ilmu pengetahuan
ini.Orang-orang ini kerap disebut sebagai nabi,orang suci,peramal,pendeta agung,maitreya,avatar
dan sebagainya biasanya merupakan orang yang disegani dari segi akhlak dan sikap yang
terpuji.'The One' bukanlah orang yang mewar-warkan dirinya sebagai nabi atau utusan Tuhan
melainkan setelah diarahkan begitu.Mereka sendiri tidak tahu pada awalnya bahawa diri mereka
terpilih sehinggalah diberitahu secara wahyu,ilham atau cara-cara tertentu.'The One' tidak suka
orang disekelilingnya terlalu menyanjung dirinya.Mereka ini biasanya berperawakan
tampan,bertubuh tegap dengan ketinggian yang optimum,berwajah manis dan menawan,tutur
kata yang elok dan ada aura dan karisma diri.Ini penting untuk memudahkan para pengikut
mereka mengikuti ajaran-ajaran mereka dengan rela dan konsisten.

"Plug in/Plug out"
'Plug in' bermaksud dilahirkan di dalam 'Matrix' terutamanya Matrix yang manusia
berhidup,mencari pilihan dan membuat pilihan.'Plug in' juga bermaksud masuk ke dalam
kesedaran yang lebih tinggi.Proses teknikal dalam penukaran antara Matrix juga disebut 'plug in'.
'Plug out' pula bermaksud dimatikan dalam Matrix yang sedang dialami.Ia juga bermaksud
dikeluarkan dari Matrix.'Plug out' adalah simbol kepada 'kematian','pengakhiran' atau
'selesai'.Proses teknikal dalam penukaran antara Matrix juga disebut 'plug out'.

'The Source'
The Source adalah sumber segala sesuatu.Dalam terminologi Matrix,The Source adalah sumber

untuk membina kod-kod program di mana dalam hal ini ia digelar 'source code'.Dalam tafsiran
kerohanian tradisional,ia adalah mewakili sumber segala kejadian dan penciptaan makhluk.Ia
juga digelar 'supermind','overmind' dan 'The Mind'.Setiap minda manusia berhubung dengan
'Mind' ini.'The Source' seringkali bertembung dengan satu lagi entiti iaitu 'The
Architect'.Sesetengah kerohanian terutamanya dari Barat memisahkan 'The Architect' dengan
'The Source'.Tetapi dalam disiplin kerohanian Sufism (tasawuf),'The Source' itu adalah 'The
Architect'.

'The Architect'
The Architect adalah entiti yang membina Matrix;segala Matrix yang ada.Dialah yang menyusun
program dan mengatur segala kod,trafik,protokol,port,format,codec,komunikasi dan lain-lain di
dalam Matrix.Dialah yang menghidupkan program,mematikan program (shut
down),memasukkan program serta mengeluarkan program.Dia juga yang menentukan jumlah
program yang berjalan,protokol yang digunakan dan masa yang dihabiskan ('The Architect' tidak
tertakluk pada 'masa' kerana 'masa' juga adalah sebuah program).'The Architect' juga bersikap
seperti pengaturcara (programmer).Dalam tafsiran kerohanian dan mungkin saja istilah yang
biasa difahami manusia umum,'The Architect' ini adalah apa yang digelar Maha
Pencipta;Tuhan,'God','Lord' dan sebagainya.

'Programmer'
Pengaturcara.Iaitu entiti yang tugasnya menyusun program yang berjalan di dalam Matrix.Setiap
program ada pengaturcara yang menjaganya.'Programmer' tidak dapat melaksanakan program
tanpa 'The Source'.Dari sinilah dia mendapat sumber kod untuk menjalankan
tugasnya.'Programmer' yang sebenar adalah 'The Architect' kerana dialah yang sebenarnya
mempunyai katakunci (password) untuk semua 'source code' dan tidak ada seorang pun
'programmer' yang dapat mengakses 'mainframe' (kerangka utama) kepada 'source code' ini tanpa
keizinannya.Tetapi 'The Architech' telah membina 'programmer-programmer' yang lain,sebagai
menunjukkan kebijaksanaannya dan kehebatannya mencipta (bukan untuk membantunya atau
menunjukkan kelemahannya).Setiap parameter program dikawal oleh 'programmer' ini.Sebagai
contoh,dalam dunia realiti manusia,setiap perjalanan material fizik mempunyai ukuran-ukuran
tertentu untuk mampu berjalan lancar.Manusia dan benda-benda mampu bergerak stabil di atas
bumi kerana dibekalkan dengan daya graviti yang mempunyai ukuran tertentu.Begitu juga
jumlah titisan hujan yang turun,burung-burung yang terbang,pohon-pohon yang bergoyang dan
kadar desibel guruh di langit juga kadar haba yang dipancarkan matahari,mempunyai parameterparameter yang diselia oleh para 'programmer' ini.SETIAP SATU MEMPUNYAI UKURAN
TERTENTU MENUNJUKKAN IA ADALAH DICIPTA,BUKAN TERJADI DENGAN
SENDIRINYA.Dalam tafsiran yang sederhana dari disiplin kerohanian,para 'programmer' ini
adalah para malaikat yang menjalankan pelbagai tugas di semua Matrix yang dibenarkan
khasnya Matrix yang manusia berhidup sekarang.Setiap titisan hujan ada malaikat yang
menjaganya.Begitu juga elektron-elektron yang berputar-berputar di orbitnya,setiap satu ada
malaikat yang mengawalnya.Maha Suci Tuhan.

'Program'
Iaitu rancangan-rancangan,fasiliti,tema,peristiwa,subjek/objek dan sebagainya yang berjalan di
dalam Matrix.Program adalah struktur kepada Matrix.Tanpa program,Matrix adalah satu ruang
kosong yang menjemukan.Tiada apa-apa.Nothing.Program terdiri dari beratus-ratus,beribu
hingga infiniti kod-kod yang diambil dari 'The Source' di 'mainframe'.Kod-kod ini disusun
menjadi parameter-parameter,peraturan perisian,masa dan struktur lain sehingga menjelma
menjadi program.Setiap entiti yang wujud termasuk para 'programmer' itu sendiri adalah
'program'.Segalanya 'program' sehingga Matrix pun merupakan 'program' yang dicipta.Hanya
'The Architect' sahaja bukan 'program'.Dia adalah entiti yang memegang peranan 'The
Architect','The Source' dan 'Programmer' sekaligus.Dalam tafsiran kerohanian
tradisional,'program' ini merujuk kepada makhluk,iaitu YANG DICIPTAKAN.Makhluk bukan
sahaja bermakna yang bernyawa sahaja,tetapi juga yang tidak
bernyawa.Kucing,sudu,pinggan,nasi goreng,tahi cicak,kambing,bantal
busuk,komputer,matahari,Nebula Ketam,galaksi,elektron,proton,quark,bozon dan sebagainya
adalah 'program',iaitu makhluk yang diciptakan.Makhluk diciptakan oleh Khaliq iaitu
PENCIPTA.'Program' berasal dari kod-kod yang disusun,di mana kod-kod itu pula diambil dari
'The Source' yang bertempat di 'mainframe'.

'Mainframe'
Kerangka utama.Iaitu tempat dimana kod-kod disimpan dan dikawal rapi.'Mainframe' bertempat
di luar kod biasa Matrix dan mempunyai katakunci (password) yang teramat rahsia untuk
memasukinya.'Mainframe' menyimpan segala kod di dalam 'memori' nya yang khas.Tidak
diketahui secara jelas adakah terdapat 'programmer' yang dapat mengaksesnya (apa pun dengan
kebenaran 'The Architect') tetapi terdapat 'The One' yang dapat mencapai akses ke
'mainframe'.Di dalam tafsiran kerohanian (sufism) 'mainframe' mewakili Lauh Mahfuz yang
menyimpan 'Kitab Yang Terpelihara' iaitu berisi pengetahuan yang lepas,kini dan akan datang.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Setakat ini dahulu MistisFiles memberikan definisi istilah-istilah yang dipakai dalam model
kerohanian The Matrix.Istilah-istilah di atas adalah istilah dalam kategori asas yang perlu di beri
penjelasan dahulu.Terdapat berpuluh-puluh lagi istilah tetapi lebih mudah kalau diterangkan
istilah itu bersama-sama artikel kerana istilah-istilah ini lebih bersifat rumit dan mungkin akan
menimbulkan anggapan negatif dari pembaca.
Anda sudah faham sekarang?
Ok,sebelum memasuki 'Matrix',kami ingin memberitahu anda beberapa perkara.
Kita semua adalah pengemis kebenaran.Kita semua dilahirkan di dalam penjara. PENJARA
MINDA yang TIDAK berbau atau dapat dirasa,didengar dan dilihat.Ia adalah penjara yang
sunyi sepi,gelap dan kosong.Malangnya,tidak seorang pun yang dapat memberitahu anda
setepatnya apakah Matrix itu.Anda KENA CARI DAN KAJI SENDIRI.Ini adalah peluang anda
yang terakhir,selepas ini tiada ruang untuk KEMBALI.Di sini ada dua biji pil;merah dan biru.
Anda ambil pil biru,semua cerita akan berakhir di sini;anda akan bangun dari tidur dan anda
percaya apa yang anda ingin percaya.
Anda ambil pil merah,anda akan tetap di dunia yang benar-benar menakjubkan...kami jamin, dan
kami akan bawa anda sedalam mana 'lubang sang arnab' itu pergi.
INGAT!Apa yang kami tawarkan di sini adalah bertujuan untuk mencari kebenaran sematamata,tiada niat yang lain.

OK, SUDAH BERSEDIA?

IKUT KAMI

Matrix03:Apa Yang Ada Di dalam Matrix?

Artikel di bawah merujuk kepada Matrix manusia,iaitu Matrix di mana manusia berhidup
sekarang.
-M.O

Ok, sekarang buka mata anda.
Lihat disekeliling anda
Apa yang anda lihat?
mungkin sebuah bilik,meja,kerusi,jam...
atau apa saja...

Bergeraklah ke luar,atau lihat melalui tingkap...
Apa yang anda lihat?
Pohon,awan yang memutih,langit biru,burung-burung...(sekadar contoh, bergantung pada apa
yang anda lihat sekarang)

Apakah semua ini?
Apa yang anda boleh takrifkan dengan apa yang anda lihat?

Dunia?Alam?Benda-benda?Lihat diri anda.
Lihat tangan anda.
Cubit tangan anda.
Adakah anda merasa sakit?Pergilah ke cermin.Tatap wajah anda.Adakah anda melihat diri anda
di dalam cermin?
Semua yang anda lihat ini dan juga diri anda ini adalah 'alam dunia'.Ini adalah istilah kepada
model yang tradisional dan kontemporari.Ini adalah dunia nyata.Dunia yang anda lihat,anda
dengar,anda hidu dan anda rasa.Ini adalah dunia realiti,dunia yang kita percaya ia wujud.Dunia
yang kita percaya kita berada di dalamnya.
Apa yang menyebabkan kita PERCAYA ini adalah realiti?Mengapa kita katakan ia adalah
realiti?Kerana ia nyata.
Wujud.

Ada.
"Ya, saya boleh lihat betapa birunya langit ini...ya warnanya biru"
"Oh...lembutnya kain langsir pada tingkap ini...dinding ini terasa kasar"
"Saya boleh bernafas,saya dapat merasakannya"

"What is real. How do you define real?" (Morpheus -The Matrix)

Jika kita boleh menjawab pertanyaan ini,kita akan melangkah lebih jauh ke dalam misteri ini.
Ini ada satu jigsaw puzzle.
Kita katakan semua ini adalah 'real' kerana kita 'lihat',kita 'rasa',kita 'dengar',kita 'hidu'.Kita
menakrifkan realiti melalui deria kita.Deria yang dibekalkan semenjak kita sedar keberadaan kita
di alam dunia ini.Kita melihat melalui deria mata,kita dengar melalui deria telinga,kita hidu
melalui deria hidung,kita merasa dengan lidah dan kita menyentuh dengan deria pada kulit
kita.KITA MENAKRIFKAN DUNIA INI BERDASARKAN DERIA-DERIA KITA.
Apa akan terjadi jika deria-deria ini tidak berfungsi?Ada rahsia penting di sini.
Kita ambil satu contoh, orang yang buta sejak lahir.Adakah dia dapat menakrifkan apakah itu
warna hijau dengan tepat?Jika dia berkata "Oh ya...warna hijau seperti warna pada daun tumbuhtumbuhan".Nah,bagaimana dia tahu daun berwarna hijau?(bukan diberitahu oleh orang
lain).Warna adalah paradoks yang hanya dapat diketahui oleh penglihatan.Kita tidak dapat
menakrifkan bagaimanakah rupanya warna hijau itu selain mengaitkan dengan bendabenda.Inilah yang dinamakan RELATIF.Manusia selalu menggunakan konsep relatif (perkaitan)
untuk menjelaskan apa jua takrifan yang dilihat atau diketahui dari derianya yang terbatas.
'RELATIF' ADALAH SATU KEMAHIRAN MANUSIA UNTUK MENJELASKAN
SESUATU YANG TIDAK MAMPU UNTUK DIJELASKANNYA.
Ini menunjukkan ada sesuatu yang tidak kena di sini.Jika ada sesuatu yang tidak dapat dijelaskan
oleh manusia,dia kerap membuat perkaitan (relatif).Katakan anda berpeluang melihat komodor,
selepas itu anda ditanya,"macam mana rupanya komodor itu?".Kemungkinan besar anda akan
menjawab begini,"Macam mana ye?Macam mana aku nak terangkan...oh ya,rupanya macam
biawak,tapi besar.Ya...macam biawak yang besar".Ataupun ayat klise ini,"Aku seperti pernah
melihatnya...tapi di mana ya?".
Konsep Relatif
Konsep relatif ini amat popular bila dikaitkan dengan Kisah Orang Buta dengan Gajah.Si buta
yang memegang ekor akan membuat relatif;gajah seperti ular.Si buta yang memegang badan

gajah membuat relatif;gajah seperti tembok atau dinding,dan seterusnya.Bagaimana akhir dari
cerita ini?Bagaimana kesemua orang buta ini tahu gambaran sebenar seekor gajah?
APABILA SEMUA 'RELATIF' MEREKA DIGABUNGKAN MENJADI SATU.
Sejauh mana konsep relatif ini digunapakai oleh manusia?Selagi pengetahuan meningkat sedikit
demi sedikit.Sesuatu yang belum mampu untuk dijelaskan oleh manusia,otak manusia akan
automatik mencari item di dalam pangkalan datanya untuk dibuat relatif.Jika tidak dapat
menemuinya,di sini...ya di sinilah manusia akan menganggap sesuatu itu pelik,ganjil dan luar
biasa.Otak pun automatik akan menambahnya sebagai item baru ke dalam pangkalan
datanya.Inilah proses pemikiran manusia,sentiasa bermain dengan relativiti di dalam Matrix
dunia yang misteri ini.
Sejauh itu?
Tidak,tidak SETAKAT ITU...
Semua pernyataan di atas menerangkan satu rahsia yang berjalan di sebalik Matrix dunia ini.Ia
ibarat 'pandora box' yang menunggu masa terbuka.

"I hate this place, this zoo, this prison, this reality, whatever you want to call it".
(Agent Smith -The Matrix)

Manusia sebenarnya HIDUP DI ATAS RELATIF-RELATIF.Tanpa relatif,manusia tidak dapat
membayangkan apakah dia dunia yang dilihatnya.Tanpa relatif,minda tidak dapat memproses
maklumat dan data-data yang masuk ke dalamnya.Akhirnya manusia tidak dapat memahami
apakah dunia ini,apakah benda yang dilihat,dirasa,dihidu,didengar atau disentuhnya.Manusia tadi
akan menjadi gila.Kelakuannya akan menjadi tidak siuman dan akhirnya MATI DALAM
KEADAAN KELIRU.
FIKIR...FIKIR...
Manusia yang pernah merasai nikmat kasih sayang,tiba-tiba
dipukul,ditengking,dimalukan,dihina dan sebagainya akan merasa kurang selesa.Dia akan merasa
tergugat.Emosinya terganggu.Hormon-hormon di dalam badannya bertindakbalas...dan akhirnya
air matanya tidak dapat ditahan lagi.
Dia pun menangis.
Manusia yang selama hidupnya sendirian.Sering disisihkan,dihina dan diperlekehkan.Tiada siapa
mempedulikan dia,malah diejek dan dipukul.Kebencian adalah dunianya apatah lagi kasih
sayang...
Suatu hari seorang gadis misteri asyik merenungnya...

Dan si gadis pun menghadiahkan sesuatu yang dinamakan 'CINTA'
Agaknya apa yang terjadi kepada manusia tadi?
Dia akan terasa seolah-olah mendapat 'Pencerahan Agung'!
INILAH KUASA RELATIF
Kita tidak dapat merasai nikmatnya sebutir nasi,sehinggalah kemarau tiba dan tiada nasi untuk
dimakan.Kita tidak sedar betapa nikmatnya gigi yang diciptakan sehinggalah gigi kita semuanya
luruh.Kita tidak terasa pun nikmat tubuh badan yang sihat,sehingga kita jatuh sakit dan
merengek-rengek kepada Tuhan:
"Tuhan,aku sakit..."
RELATIF ADALAH RAHSIA BAGAIMANA MINDA SEDAR BEKERJA.
Merelatifkan sesuatu adalah kemahiran (skill) yang digunakan oleh minda sedar kita.Ia adalah
bahasa pengaturcaraan (programming language) kepada antaramuka (interface) minda sedar dan
deria-deria.TANPA KEMAHIRAN INI MINDA SEDAR TIDAK DAPAT MEMAHAMI
DERIA DAN MENGGUNAKAN DERIA.
“Dan demikanlah pula Kami bangkitkan mereka (dari tidurnya), supaya mereka bertanyatanyaan sesama sendiri. Salah seorang di antaranya bertanya: "berapa lama kamu tidur?"
(sebahagian dari) mereka menjawab : "kita telah tidur selama sehari atau sebahagian dari sehari".
(sebahagian lagi dari) mereka berkata: "Tuhan kamu lebih mengetahui tentang lamanya kamu
tidur; sekarang utuslah salah seorang dari kamu, membawa wang perak kamu ini ke Bandar;
kemudian biarlah dia mencari dan memilih mana-mana jenis makanan yang lebih baik lagi halal,
kemudian hendaklah ia membawa untuk kamu sedikit habuan daripadanya; dan hendaklah ia
beramah-lembut dengan bersungguh-sungguh (semasa di Bandar); dan janganlah dia melakukan
sesuatu yang menyebabkan sesiapa pun menyedari akan hal kau.” (surah Al-Kahfi:19)
Titik kepada kewujudan konsep relatif ini terbongkar jika dua manusia melihat objek yang sama
tetapi menjelaskannya dengan pandangan yang berbeza.Inilah dia yang dimaksudkan dalam
Kisah Orang Buta dengan Gajah.
"Sekiranya benda yang sama boleh menjadi merah dan panas bagi sesetengah orang dan
sebaliknya bagi setengah yang lain, ini bermakna bahawa kita adalah berada di bawah pengaruh
kekeliruan dan 'benda' itu hanya wujud di dalam minda kita". (George Berkeley)
Dari relatif manusia membina kemahiran lain yang dikenal sebagai
PENGALAMAN.Pengalaman adalah gabungan dua atau lebih entiti relatif di dalam proses
minda sedar manusia.Kesimpulannya,manusia hidup di dalam dunia relatif.Relatif adalah rahsia
kewujudan Matrix di mana manusia berhidup sekarang.

"Untuk memahami struktur dan pergerakan alam semesta secara keseluruhan, maka kita harus
memahami interaksi antara partikel. Penelitian ini akan menghubungkan kita kepada alam subatomik" (Fizik Kuantum)
Sejak beratus-ratus tahun yang lalu manusia mencari rahsia alam ini.Manusia mencari apakah
benar bumi ini leper?Bagaimana sebenar dunia ini berbentuk?Mengapa kapal-kapal yang
berlayar tidak jatuh di hujung dunia?Teks-teks kerohanian tertentu mengatakan bumi ini terletak
di atas seekor lembu.Dalam kepercayaan yang lain pula,apabila terjadi gerhana matahari,mereka
mengatakan seekor naga menelan matahari tadi.Adakah anda melihat ini sesuatu yang lucu?
SEBENARNYA MEREKA SEDANG MEMBUAT RELATIF-RELATIF.Itulah cara berfikir
manusia.Mereka cuba hendak memahami fenomena yang terjadi di dunia ini.
MEREKA CUBA HENDAK MENERANGKAN APAKAH DIA DUNIA YANG MEREKA
BERHIDUP SEKARANG.
Jadi sejauh manakah relatifnya dunia ini?
KESEMUANYA.Kesemuanya adalah relatif.Tiada satu pun yang dapat diterangkan oleh
manusia yang lemah ini.Deria hanyalah alat (device) untuk menjana relatif-relatif.BUKAN
MENJELASKAN HAKIKAT SESUATU.Manusia memahami berdasarkan relatif-relatif.Jika
deria anda menyatakan sesuatu itu relatif ke A maka itulah yang anda percaya.JIka deria anda
menyatakan sesuatu itu relatif B,maka sesuatu itu adalah B.
Matrix ialah bergantung kepada APA YANG ANDA PERCAYA.
Inilah asas dan rahsia kepada Teori Relativiti oleh Albert Einstein.

Relativiti
Tidak perlu anda tahu apakah dia rumus-rumus,pekali,konstan,jalan kerja matematik dan apa jua
teknikal dalam Teori Relativiti.Albert Einstein telah lama menemui keganjilan ini (anomalies)
ketika menghabiskan kertas kerjanya berkenaan Teori Relativity.(teori ini sebenarnya bukan idea
mutlak Einstein,sebelum itu ramai saintis telah menemui keganjilan ini termasuklah Nikola
Tesla).
Inilah rahsia yang ditemui oleh Einstein,dan ini juga menerangkan mengapa dia bermati-matian
ingin mencari satu rumus yang menerangkan hakikat kewujudan dunia ini.Hakikat yang
menerangkan semua hukum fizik,yakni satu rumus yang dapat menggabungkan kesemua elemen
Fizik,di mana Teori Relativiti jauh lagi dari 'kesempurnaan'.Terdapat banyak persoalan fizik dan
matematik yang tidak dapat dijawabnya.Rumus inilah digelarnya Unified Field (mula
diperkenalkan oleh Nikola Tesla).Namun sehinggalah kematiannya,dia tidak dapat
menyelesaikannya dan menjawab semua keanehan ini,bahawa;
"SIFAT-SIFAT OBJEK ADALAH RELATIF KEPADA PEMERHATI"

-Fizik Kuantum
Usahanya disambung oleh saintis-saintis selepasnya hingga ke hari ini.Hari ini mereka
menamakannya M-Theory merujuk kepada 'Theory of Everything'.Pengasas kepada M-Theory
adalah Edward Witten,seorang yang diakui amat genius ketika usia muda.Jadi,mereka akan terus
mencari dan mencari hakikat ketidakwujudan alam ini.'Theory of Everything' akhirnya menjadi
'Theory of Nothing'.
Anehnya,Edward Witten tidak memberitahu apakah yang diwakili oleh huruf 'M' itu.(anda dapat
menekanya?)
Di sini terdapat peti menyimpan rahsia.Ia ibarat 'Ark of Covenant' dalam dunia Sains Fizik.
MANUSIA PURBA YANG MEMBUAT RELATIF 'NAGA MENELAN MATAHARI' untuk
menerangkan kejadian gerhana,berfikir dengan cara yang sama ketika EINSTEIN MEMBUAT
RELATIF;"BENDA DAN TENAGA ADALAH RELATIF DAN CAHAYA ADALAH
KONSTAN" untuk menerangkan fenomena hubungan benda dan tenaga.
Perbezaannya,adalah tingkat pengetahuan.Semakin tinggi tingkat pengetahuan manusia,semakin
berubah gaya dan cara relatif dibuat.YANG PENTING DI SINI RELATIF TETAP
WUJUD,DAN SELAMANYA MANUSIA TIDAK AKAN DAPAT MENCAPAI HAKIKAT
KEWUJUDAN ALAM BENDA.
Teori Relativiti secara umum terbahagi kepada dua,Relativiti Khas (Special Relativity) dan
Relativiti Umum (General Relativity), di mana Einstein sendiri tidak berani menyatakan teorinya
adalah 'segalanya' atau 'hakikat' tetapi tetap meletakkan perkataan 'Relativiti' pada teorinya.JIKA
MANUSIA BERFIKIR KEHIDUPANNYA BERDASARKAN MATERIAL SEMATAMATA,DIA AKAN MENEMUI BAHAWA HIDUPNYA SEKADAR KERELATIFAN
SEMATA-MATA.

"this,this isn't real?" (Neo -The Matrix)

Tetapi jika manusia berfikir kehidupannya dari sudut yang lain...
Jadi saya dan anda boleh bertanya kepada diri sendiri,
"APA ERTI HIDUP INI?ADAKAH APA YANG AKU LIHAT INI HAKIKAT YANG
SEBENARNYA".
Selama beribu-ribu tahun manusia mencari erti hidup ini.Ada yang mencarinya di tengah-tengah
kehausan dan penderitaan.Ada yang mencarinya di celah-celah emas dan permata.Ada yang
mencarinya di tempat-tempat sunyi,di dalam gua di puncak-puncak gunung.Ada yang berlapar
dahaga dan menyeksa diri.

Kesimpulan
Jadi,pelajaran yang pertama di sini adalah:KITA HIDUP DI DALAM MATRIX.
Pengetahuan ini membawa kepada pelajaran lain:BAHAWA MATRIX INI TERDIRI DARI
RELATIF-RELATIF.Tiada hakikat sebenarnya.

Spoon boy: Do not try and bend the spoon. That's impossible. Instead only try to realize the
truth.
Neo: What truth?
Spoon boy: There is no spoon.
(The Matrix)

Matrix ini adalah dunia yang palsu dan menipu.Tiada apa sebenarnya.Tiada rumus matematik
dan fizik yang dapat menunjukkan Matrix ini abadi,wujud,realiti dan hakikat.Semua rumus
matematik dan fizik menjelaskan dunia ini relatif,terdiri daripada polariti yang
bertentangan,memerlukan keadaan seimbang,sebab dan akibat,ketidakpastian (uncertainty) dan
sebagainya,semuanya menunjukkan dunia Matrix ini mempunyai kelemahan,boleh termusnah
dan bersifat sementara.
"Perhatikan,segala sesuatu selain Allah adalah palsu belaka". (Hikam)
“Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Dan jika kamu beriman
serta bertaqwa, (maka) Allah akan memberikan pahala kepadamu, dan Dia tidak meminta hartahartamu”. (surah Muhammad ayat 36)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mungkin ini masa yang sesuai untuk kita raikan bersama:
"SELAMAT DATANG KE DUNIA MATRIX"
Jika anda sudah faham,kami ucapkan tahniah
"Congratulations". (Neo -Matrix Reloaded)
Selepas ini jika ada orang bertanya kepada anda,
"Apa yang ada di dalam Matrix?"

ANDA SUDAH TAHU JAWAPANNYA.

Rahsia Matrix

Peringatan
Artikel-artikel di dalam siri The Matrix kebanyakan di luar kotak pemikiran biasa.Ada yang
menyentuh ilmu-ilmu kerohanian tertentu terutamanya Ilmu Tasawuf (Sufism).Sekiranya ada di
antara artikel di dalam siri ini telah mengganggu ketenteraman anda,anda tidaklah digalak
meneruskan pembacaan.Sekiranya anda merasa keliru atau sangsi setelah membaca isi
kandungannya,terutama mengenai ajaran kerohanian,sila rujuk guru-guru agama yang mursyid
dalam bidang Tasawuf.Sekiranya perlu sila rujuk AlQuran dan AlHadis serta kitab-kitab
Tasawuf yang muktabar,sekadar menyebutkan contoh, kitab Sirus Salikin dan kitab Hikam.The
Matrix adalah sekadar model untuk pemahaman masalah kehidupan manusia dari kaca mata
terkini,di mana tidak mengubah sedikit pun konsep dan kepercayaan sebenar ilmu kerohanian itu
sendiri.Dalam hal ini MistisFiles cuba untuk menyederhanakan isi kandungannya sesuai dengan
tingkat kefahaman awam.
Inilah adalah fail Matrix bernombor: Matrix04.
Selamat Membaca.
-M.O

"no one can be told what the Matrix is. You have to see it for yourself..." (MOrpheus -The
Matrix)

Apakah Matrix itu?

Menurut pengetahuan yang ada setakat ini,Matrix bermaksud ruang.Ruang di mana entiti dapat
berdiri dan wujud.Ruang dimana entiti dapat menjalankan aktivitinya.Ruang di mana entiti hidup
atau berdiam diri.Ruang ini terdiri daripada kod-kod yang terbina di dalam strukturnya.

Ada berapa banyak Matrix yang ada?
Bagi entiti yang wujud di dalam Matrix,ia berjumlah infiniti;tidak terkira banyaknya.Di luar
Matrix,tiada Matrix.
Telah dijelaskan sebelum ini,Matrix adalah sebuah program.Ia terdiri dari kod-kod yang
diekstrak dari memori yang bersumber dari The Source.Memori ini bertempat di dalam satu
Matrix lain yang disebut 'Mainframe'.
Entiti berada di dalam Matrix.Entiti hanya mengenal realitinya berdasarkan Matrix yang ia
wujud di dalamnya.Matrix adalah ruang di sekelingnya.
"The Matrix is everywhere. It is all around us, even now in this very room. You can see it when
you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to
work..." (Morpheus -The Matrix)
Entiti tidak dapat mengalami Matrix yang lain,selain Matrix yang diketahuinya,kecuali dengan
cara yang lain,cara yang tertentu.Entiti yang mengikut protokol Matrixnya sahaja akan
selamanya akan terkongkong dalam Matrixnya sahaja.
"Di antara bukti-bukti kekuasaan Allah yang luar biasa ialah dapat menghijab engkau daripada
melihat kepada-Nya dengan hijab yang tiada wujudnya (yakni bayang-bayang hijab) di sisi
Allah". (Hikam)

Entiti yang wujud di dalam Matrix hanya merasakan Matrixnya sahaja yang realiti.Entiti tadi
dapat merasakan keberadaan Matrix berdasarkan deria-derianya.Berdasarkan protokol
Matrix,deria-deria adalah alat (tool/device) berfungsi untuk menjelaskan kewujudan Matrix.
Matrix terdiri daripada protokol-protokol tertentu.Matrix juga mempunyai format yang telah
disetkan.Sebagai contoh,program A yang terdapat di dalam Matrix B dan Matrix C.Katakan di
dalam Matrix B,program A mempunyai warna merah manakala di dalam Matrix C,program A
disetkan berwarna biru.Ini adalah program yang sama tetapi di dalam Matrix yang
berbeza.'Programmer' juga boleh membuatkan Matrix C tadi tiada memiliki program A,boleh
jadi program itu telah dipadamkan (delete).
"And why would a program be deleted?" (Neo -Matrix Reloaded)
Deria bertindak sebagai dekoder kepada kod-kod di dalam Matrix.Setiap deria yang berbeza
peranannya akan mengekstrak seterusnya mendekodkan kod-kod yang bersimpang-siur di dalam
trafik dan membuahkan hasilnya yang berbeza.Sebagai contoh,seseorang yang berhadapan
dengan sebuah radio.Deria matanya akan dapat mendekodkan cahaya (kod) dan telinganya dapat
mendekodkan gelombang bunyi(juga mewakili kod).Rahsianya ialah,mata tidak dapat
mendekodkan kod-kod pendengaran,telinga tidak dapat mendekodkan kod-kod penglihatan.
Kod-kod mengalir dan bersimpang-siur di dalam Matrix dengan kelajuan melebihi kelajuan
cahaya yang standard.Kod-kod bergerak dan berfungsi mengikut protokol dan format yang telah
ditetapkan.Keadaan ini dinamakan PERATURAN (rules).
Masalah ini dapat difahami dengan lebih jelas jika kita memandang Matrix itu sebagai sebuah
permainan komputer.

Matrix Sebagai Permainan Komputer
“Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau..." (surah Muhammad
ayat 36)
Kita ambil contoh permainan Counter Strike (CS) yang dikeluarkan oleh Sierra
Entertainment.Contoh ini diambil kerana mempunyai ciri-ciri realiti maya (virtual
reality).Sesebuah Peraturan adalah panduan kepada sesuatu program berfungsi.Dalam konteks
Matrix,Peraturan adalah 'bahasa pengaturcaraan-terbina dalam' (built-in programming language)
yang mengarahkan ia bergerakbalas mengikut arahan dari Peraturan.
Di dalam CS,ia dibina dengan Peraturan tertentu.Kita ambil contoh pergerakan 'terrorist' dan
'counter-terrorist' di dalam CS adalah tidak terapung-rapung dan stabil di atas permukaan
bumi.Peraturan ini dinamakan 'sv_gravity'.'Mp_time limit' adalah Peraturan untuk masa
bermain.Penglihatan karakter juga disetkan dalam Peraturan 'gl_zmax'.Semua kod Peraturan ini
dinamakan 'cvarlist' di mana dapat diakses melalui konsol.Peraturan sebagai kesimpulannya
adalah satu set protokol dan format,berfungsi sebagai panduan sesuatu program terlaksana
(execution).Dalam disiplin tasawuf,ini dinamakan 'sunnatullah'.

Peraturan adalah terlampau banyak,bergantung kepada keperluan di dalam sesuatu
Matrix.Sunnatullah adalah istilah untuk Peraturan ini dalam definisi realiti.Sunnatullah terbahagi
kepada dua kategori,hukum Fizik dan hukum kehidupan.Hukum Fizik merujuk kepada set-set
Peraturan yang mencakupi bagaimana elemen-elemen fizik mempengaruhi antara satu sama
lain.Contohnya Tekanan (pressure) dipengaruhi oleh Daya (force) dan Luas Permukaan
(area).Sama juga seperti halaju,pecutan,momentum,ketumpatan,graviti dan lain-lain.Ini adalah
Peraturan untuk alam fizikal kita.

"This is a sparring program, similar to the programmed reality of the Matrix. It has the same
basic rules, rules like gravity. What you must learn is that these rules are no different that the
rules of a computer system. Some of them can be bent. Others can be broken. Understand?"
(Morpheus -The Matrix)
Kategori kedua lebih menjurus kepada terma falsafah.Peraturan yang penting dan paling popular
dalam kategori ini adalah Hukum Sebab dan Akibat.
"You see, there is only one constant, one universal, it is the only real truth: causality. Action.
Reaction. Cause and effect" (Merovingian -Matrix Reloaded)
Pembalasan,karma,kesedihan,sakit,tua,miskin dan kaya,kejahatan dan kebaikan,lahir dan mati
adalah di antara terma-terma di dalam kategori ini.Perubahan di dalam sesuatu Peraturan adalah
sesuatu yang luar biasa pada pandangan entiti di dalam Matrix.Soalannya sekarang,
Adakah Peraturan dapat diubah?
Ini adalah soalan yang menarik.Matrix sebagaimana pengetahuan sebelum ini adalah konsep
yang mempunyai kelemahan,memerlukan keseimbangan,berdiri di atas relatif-relatif dan
sebagainya menunjukkan IA BOLEH DIUBAH.Semua program boleh diubah (edit/modify)
termasuk Matrix.Apa-apa yang bersifat program adalah bersifat sementara,akan musnah,tidak
kekal dan boleh bertambah berkurang.SELAIN PROGRAM,ADALAH KEABADIAN.
"Dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan" (Ar-Rahman ayat
27)
Asalkan program,ia boleh diubah.Tetapi kuasa mengeditnya adalah di tangan 'The Architect'
malahan 'programmer-programmer' yang ditugaskan untuk mengawal program juga tidak mampu
mengubah kod-kod program tanpa kebenaran 'admin'.'Server' (pelayan) di 'Mainframe' tidak
dapat dilog masuk (log in) jika tidak mempunyai kata laluan (password) yang khas bagi tujuan
'editing'.
Bagaimana Peraturan dapat diubah?
Peraturan dapat diubah dengan memadam,menambah atau menggantikan 'coding' di dalam
aturcara program.Sekira program itu adalah sebuah laman web yang terpapar di browser,maka

kandungan laman web tadi dapat diedit dengan menggunakan kod HTML.
"Watch - you see, I have sent her dessert, a very special dessert.I wrote it myself. It starts so
simply, each line of the program creating a new effect, just like poetry" (Merovingian -Matrix
Reloaded)
Program diubah melalui proses pengubahsuaian (editing) pada baris-baris aturcara (line) iaitu
'skrip' di dalam program.Pengubahsuaian ini dilakukan pada fail-fail Peraturan,yang
sesetengahnya berada di dalam 'driver' yang menghubungkan perkakasan (hardware) dengan
perisian (software).Proses ini perlu melalui banyak tapisan,antaranya 'encryption'.Tidak semudah
itu untuk menulis program apatah lagi untuk mengubahnya.Semuanya telah di'encryption.Hanya
'programmer' yang dibenarkan sahaja boleh membaca kod-kod ini.Tetapi sesetengah entiti dapat
membacanya.Ini adalah kes yang lain.
Dalam contoh CS,Peraturan permainan dapat diubah dengan menukar parameter
Peraturan,sebagai contoh untuk menukar kadar graviti,kita boleh memanfaatkan kod Peraturan
'sv_gravity' tadi.Karakter akan melompat tinggi dan seakan terbang di antara bangunan dan
rumah.Jika kadar graviti diubah kepada kadar yang lebih tinggi,semua karakter akan melekat ke
bumi dan tidak boleh bergerak langsung.Enjin permainan lain seperti Max Paine menggunakan
kod 'jump30'.Ini dinamakan 'cheatcode'.Ia biasa digunakan dalam definisi lebih besar dalam
kerja-kerja 'hacking' (godam).

Penggodam (hacker) permainan yang lebih maju menggunakan 'cheatcode' tertentu untuk
mengubah markah (point) dalam permainan dalam talian (online) seperti Ragnarok
Online.Dalam CS,jumlah wang untuk membeli senjata,jenis senjata,kadar pergerakan sehingga
rupa dan warna pakaian karekter pun dapat diubah dengan mengaktifkan 'cheatcode' tadi.Ini
dinamakan 'cheatmode'.Permainan-permainan yang tidak dapat diubah melalui 'real-time editing'
(biasanya menggunakan konsol),proses 'cheat' dapat dilakukan dengan mengakses ke dalam fail
tertentu dan mengubah arahan-arahan di dalamnya dengan menggunakan perisian 'word editor'
yang khas.Sekadar fakta menarik,dengan menaipkan 'god' sebagai 'cheatcode' di dalam
permainan Halflife,karakter di dalamnya tidak akan mati,boleh terbang ke sana sini,halimunan
dan persenjataannya tidak akan kehabisan.

"He's doing his Superman thing" (Link -Matrix Reloaded)

'Programmer' yang mendapat kebenaran menggunakan kod akan memulakan tugas mengedit
Peraturan.Ini dinamakan ARAHAN.'Programmer' tidak dapat menulis program baru tanpa
mendapat Arahan dari 'The Programmer'.Jangan keliru,perlu diingat,'programmer' juga adalah
sebuah program dan mereka juga terdiri dari set-set arahan tertentu.Terdapat satu rahsia di sini.
Semua program yang ditulis,sama ada yang tetap atau diubah adalah bergantung kepada satu
spesifikasi yang telah ditetapkan oleh 'The Programmer'.Spesifisikasi (spec) ini dinamakan
Perancangan atau Plan.

"Dan Aku pun membuat perancangan pula dengan sebenar-benarnya" (At-Thariq ayat 16)

Ini membuka satu istilah yang penting dalam disiplin Tasawuf:Takdir.

Adakah ia berkaitan dengan Matrix?
Secara keseluruhannya,ya.Tetapi takdir adalah persoalan lain yang agak falsafah.Perbahasan di
sini berkisar kepada soalan 'Apakah Matrix itu'
(persoalan takdir akan dibincangkan di bawah silibus yang lain)
Kesemua Peraturan dan Arahan akan membentuk definisi yang lebih besar,disebut Sistem.

"The Matrix is a system, Neo" (Morpheus -The Matrix)

Sistem mengandungi berinfiniti Peraturan dan Arahan yang berkombinasi antara mereka untuk
membentuk keseimbangan (balance).

"Your life is the sum of a remainder of an unbalanced equation inherent to the programming of
the Matrix" (The Architect -Matrix Reloaded)

Keseimbangan memerlukan dua keadaan yang bertentangan.Tanpanya sistem akan
runtuh.Polariti adalah asas keseimbangan.

"He is you, your opposite, your negative, the result of the equation trying to balance itself out"
(Oracle -Matrix Revolution)
Matter dan antimatter,yin dan yang,positif dan negatif,lelaki dan perempuan,siang dan malam
dan sebagainya adalah polariti yang berfungsi untuk mengekalkan keseimbangan dalam sesuatu

Sistem.Matematik juga dibina dengan cara ini.

"dan yang genap dan yang ganjil" (AlFajr ayat 3)

Terdapat rahsia di sini.
Sistem dibina dengan menggunakan polariti.Tujuannya untuk mencipta keseimbangan.Tanpa
keseimbangan tiadalah Sistem.Sistem akan runtuh dan musnah begitu sahaja.Ini adalah bukti
KELEMAHAN Matrix.Ia tidak abadi.Ia bersifat sementara dan akan musnah.Sisi yang lain
memerlukan sisi yang lain.Tanpa sisi yang lain,Sistem tidak wujud.Yang kekal adalah diluar
polariti;Tunggal
"Sesungguhnya Allah itu witir (esa/ganjil) dan suka pada yang ganjil"
(Hadits Hasan diriwayatkan oleh Abu Daud dan Turmudzi)
Polariti berasaskan konsep dualisme.Dua entiti yang mempengaruhi di antara satu sama
lain.Kerohanian Cina menamakan konsep ini Yin dan Yang.Satu akan dipasangkan dengan satu
yang lain.Jadi,semuanya diciptakan berpasang-pasangan.Dalam teks Judeo-Kristian terdapat
frasa Alpha Omega.Dewa-dewa Hindu terutama dalam Trimurthi juga dipasangkan dengan
pasangan masing-masing bagi mencapai konsep keseimbangan dalam esoterik Hindu.Ini semua
menjelaskan konsep berpasang-pasangan.

"Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya,baik dari apa yang
ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui" (Yasin
ayat 36)
"Dan Yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan (Zukhruf ayat 12)

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran
Allah". (Adz Dzaariyaat ayat 49)
"dan Kami jadikan kamu berpasang-pasangan," (An Naba' ayat 8)
Sesuatu selain Allah s.w.t adalah bersifat berpasang-pasangan;menunjukkan aspek
kelemahannya.Allah adalah Maha Tunggal dan tidak bergantung kepada konsep
kesimbangan.Dia sedia ada Maha Kuat dan Teguh,keseimbangan tidak relevan kepadaNya.Keseimbangan hanya diperlukan oleh makhluk yang diciptakannya,demi meneruskan
perjuangan (survival) kewujudannya.

------------------------------------------------------------------------------------*Terminologi*

Trafik
Merupakan jumlah muatan data yang ada pada sesuatu komunikasi di mana terjadi interaksi
antara 'server/provider' dengan pengguna (user).Kod-kod yang merupakan data akan bergerak
teramat laju di dalam Matrix mengikut kehendak 'The Architect'.'Programmer' menggunakan
trafik dalam menjalankan tugas-tugas yang tertentu.Data-data di dalam trafik adakalanya
dienkripsi (encyption) di mana para 'programmer' perlu meminta kebenaran 'admin' untuk
membaca (decryption) data-data terbabit.Dalam dunia rangkaian (networking),para admin dan
'hacker' (penggodam) menggunakan perisian khas seperti Netcat dan Nmap untuk menapis dan
memerangkap data di dalam trafik.Kaedah ini disebut 'sniffing'.Di dalam Matrix,trafik ini tidak
dapat dilihat dan dirasa kewujudannya oleh entiti yang berada di dalamnya melainkan setelah
dibuat kajian mengenainya.Bidang sains yang mengkaji perkara ini adalah Sains Fizik dalam
cabang Mekanik Kuantum.

Admin
Iaitu salah satu sifat atau peranan The Architect.Admin akan mengawal,memantau,menyelia dan
menyenggara sistem yang terdapat di dalam Matrix.Aktiviti-aktiviti seperti mengakses,ubahsuai
(editing),membaca data di trafik,pemasangan (installation),pemadaman (deletion) dan
sebagainya hendaklah mendapat keizinan dari admin.Ini dilakukan dengan log masuk (log in) ke
dalam akaun admin.Dalam hakikat sebenar 'The Architect'lah sebagai admin yang melakukan
semua aktiviti itu bukannya para 'programmer'.

Protokol
Peraturan.Ia digunakan sebagai panduan (guideline) dalam sesuatu fungsi tertentu.Contohnya
dalam dunia perkomputeran,protokol SNMP (Simple Network Management Protocol) adalah
protokol yang direkabentuk untuk memberikan kemampuan kepada pengguna untuk menyelia
rangkaian komputernya dari jarak jauh.Protokol biasa untuk sistem rangkaian adalah TCP/IP di
mana Internet turut juga menggunakan protokol ini.Para penggodam (hacker) selalu
menggunakan protokol UDP untuk menerima paket-paket data dari Trojan Horse
mereka.Peralatan (hacking tool) menggodam seperti Subseven dan Netbus adakalanya dapat
bertukar-tukar protokol untuk mengelirukan sistem.
Format
Rekabentuk,stail kandungan atau setup asal.Ia merupakan ciri yang telah dibuat penetapan
awal.Ia adalah diset dengan ciri-ciri tertentu.Ia boleh dikembalikan (default) dengan itu ia
disebut 'reformat'.Format juga bermaksud stail kandungan di mana Matrix-Matrix adakalanya di
dalam format-format yang berbeza.Entiti yang berlainan format dengan Matrix yang ingin

dimasukinya boleh mengakibatkan kehancuran serta-merta.Dalam Fizik Graviti Kuantum
bergabung dengan Fizik Nuklear,partikel-partikel dalam 'string' tertutup tidak boleh
menyeberangi atau menyentuh langsung 'membran' yang lain.Dalam bidang Fizik Teori
bergabung dengan Mekanik Kuantum,partikel dalam 3 dimensi ruang tidak boleh wujud dalam 4
dimensi ruang atau seterusnya.Jika dipaksakan akan menyebabkan perubahan susunan atom dan
mengganggu struktur dalam skala besar.Ia akan termusnah atau 'ghaib' begitu sahaja.
Sistem
Terdiri daripada Peraturan dan Arahan.Sistem berdiri berdasarkan konsep Keseimbangan,di
mana konsep ini terbina dari polariti-polariti.Kerohanian Cina menyebutnya sebagai Yin dan
Yang.Semua Sistem mengandungi elemen-elemen berpasang-pasangan untuk mengekalkannya
di dalam Keseimbangan.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jadi,apakah sebenarnya Matrix itu?
Matrix adalah perangkap,penjara,kurungan atau apa saja sejenisnya yang membuatkan entiti di
dalamnya tidak tahu apa diluarnya.
"What is the Matrix? Control". (Morpheus -The Matrix)
Jika kita berfikir dengan cara Matrix berfikir,maka kita selamanya akan dikawal oleh Matrix
yang kita berdiam di dalamnya.
"Free your mind". (Morpheus -The Matrix)
Jadi apakah sebenarnya Matrix itu?

Di dalam penjelasan di atas terdapat 'clue' yang amat penting.Rahsia yang terpendam di dalam
Matrix pembohong ini sekian lama.
Ia adalah 'Ark of Covenant' yang menanti untuk dibuka.Sebuah pintu 'Stargate' yang menanti
untuk dimasuki.
Sudah dapat 'clue' itu?
Ok,ini adalah petikan yang mengandungi rahsia itu dari penjelasan di atas:

"Di antara bukti-bukti kekuasaan Allah yang luar biasa ialah dapat menghijab engkau daripada
melihat kepada-Nya dengan hijab yang tiada wujudnya (yakni bayang-bayang hijab) di sisi

Allah". (Hikam)

Sudah nampak rahsianya?
Jadi,apakah sebenarnya Matrix itu?

MATRIX ADALAH HIJAB

Matrix05

Peringatan
Artikel-artikel di dalam siri The Matrix kebanyakan di luar kotak pemikiran biasa.Ada yang
menyentuh ilmu-ilmu kerohanian tertentu terutamanya Ilmu Tasawuf (Sufism).Sekiranya ada di
antara artikel di dalam siri ini telah mengganggu ketenteraman anda,anda tidaklah digalak
meneruskan pembacaan.Sekiranya anda merasa keliru atau sangsi setelah membaca isi
kandungannya,terutama mengenai ajaran kerohanian,sila rujuk guru-guru agama yang mursyid
dalam bidang Tasawuf.Sekiranya perlu sila rujuk AlQuran dan AlHadis serta kitab-kitab
Tasawuf yang muktabar,sekadar menyebutkan contoh seperti Tanwirul Qulub, Minhajul
Abidin,Futuhatul Ariffin,Sirus Salikin dan Hikam,atau lebih bagus sebagai permulaan kitab
Imam Al-Ghazali, Ihya 'Ulumuddin.The Matrix adalah sekadar model untuk pemahaman
masalah kehidupan manusia dari kaca mata terkini,di mana tidak mengubah sedikit pun konsep
dan kepercayaan sebenar ilmu kerohanian itu sendiri.Dalam hal ini MistisFiles cuba untuk
menyederhanakan isi kandungannya sesuai dengan tingkat kefahaman awam.
Kepada pembaca siri Matrix yang baru,sila semak siri-siri Matrix sebelumnya untuk pemahaman
yang lebih jelas. Ini adalah Matrix05 di bawah tajuk "Matrix Lebih Tinggi"
Matrix01
Matrix02
Matrix03
Matrix04
atau The Matrix AtasBawah

-M.O

"We are not human beings on a spiritual journey. We are spiritual beings on a human journey"
(Stephen R. Covey)

Di dalam dunia yang kita berhidup sekarang,sebenarnya...adalah salah satu dari berinfiniti alam
yang tercipta sebagai makhluk Tuhan.Alam ini,di mana manusia dapat merasainya dengan semua
derianya adalah dinamakan Alam Nasut dalam istilah Tasawuf,di mana alam ini juga tidak
diketahui anggaran dan ukurannya keluasannya.Dari sebesar-besar semesta yang gelap gelita
dengan segala galaksi dan dimensinya,hingga sekecil-kecil jasad;elektron,proton,bozon,quark
hingga ke zarah-zarah mikron yang kini sedang dipecahkan di makmal CERN,sesungguhnya
akal manusia yang dikatakan lebih hebat dari superkomputer ini juga tidak mampu untuk
mengagak betapa luas dan hebatnya alamnya sendiri,Alam Nasut ciptaan Rabbul Izzati,apatah
lagi untuk membicarakan alam Malakut.
Kita tidak tahu untuk apakah alam ini diciptakan sehebat-hebatnya.Pernahkah kita bertanya ke
dalam hati kita,pada malam yang gelap ketika merenung luas langit yang ditaburi bintangbintang,untuk apakah semua ini dicipta?Untuk apakah Alam Nasut ini dicipta hanya untuk
menempatkan manusia yang lemah ini berserta haiwan-haiwan bagi kegunaan mereka?Mengapa
alam yang sebegini luas dibina hanya untuk memuatkan bumi manusia yang di dalamnya para
manusia sibuk berperang,bergaduh dan berbunuh-bunuhan sesama sendiri?ADA RAHSIA DI
SINI.Jika kita memahami konsep mikro dan makro dalam diri manusia itu sendiri,kita akan
dapat memahami mengapa alam sebegini luas,hanya dicipta buat manusia yang lemah dan bodoh
ini.
Jika kita dapat memahami Alam Nasut ini,barulah kita dapat bercerita tentang Matrix yang lebih
tinggi darinya.Barulah kita dapat memahami mengapa Tuhan menciptakan alam-alam yang lain
seperti Alam Jabarut,Malakut dan Lahut.

Matrix Lebih Tinggi

"Maha suci Allah dari bertempat atau bergerak atau berpindah-randah"
(Sirus Salikin)

Di dalam perbahasan Matrix sebelum ini,kita tahu bahawa prinsip pertama untuk memahami
Matrix adalah:
Bagi entiti yang wujud di dalam Matrix,ia berjumlah infiniti;tidak terkira banyaknya.Di luar
Matrix,tiada Matrix.
Entiti fizikal kita tidak akan mampu mengetahui apa yang diluar Matrix yang kita tinggal
sekarang,tetapi entiti spiritual kita yang membolehkan kita tahu apa yang berlaku di luar
Matrix.Akal manusia tidak akan dapat menjangkaunya walaupun 100 Albert Einstein
dikumpulkan dan dikerah untuk mencipta mesin yang mampu menembusi Matrix manusia ini
(Alam Nasut).Hanya rohani yang kuat dan tepat dapat mengetahui kewujudan Matrix selain
Matrix manusia.INILAH PERBEZAAN ANTARA AKAL DAN ROHANI.Sejak beribu-ribu
tahun dahulu,para petapa,ahli agama,orang suci,rahib,biarawan dan para sufi cuba untuk
mengungkapkan Matrix diluar mereka.SEBENARNYA manusia tidak akan pernah tahu beritaberita tentang Matrix diluar mereka jika tidak diberitahu.Siapakah yang mempunyai pengetahuan
peringkat tinggi ini,di mana tidak ada ilmu sains yang mampu mencapainya??Tidak lain tidak
bukan adalah para Nabi-nabi dan Rasul-rasul.Mereka adalah para manusia yang terpilih,yang
mendapat wahyu,iaitu berita-berita dari TUHAN,yang berada DI LUAR MATRIX,atau lebih
tepat lagi YANG TIDAK BERGANTUNG dengan apa-apa MATRIX.

"Sesungguhnya Kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita
gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada
padanya seorang pemberi peringatan".
(AlQuran 35:24)

Jika kita menganggap bahawa para nabi-nabi itu diturunkan kepada orang-orang Yahudi,Arab
dan sejenis dengan mereka sahaja,maka pandangan ini adalah amat silap.Memang benar para
Rasul (terutamanya 25 Rasul dalam AlQuran) kebanyakannya diturunkan di kawasan Timur
Tengah,tetapi adakah jumlah para nabi yang menjangkau beribu-ribu itu semuanya tinggal di
Tanah Arab dan Kanaan??TIDAK SAMA SEKALI.Para nabi diturunkan kepada pelbagai kaum
dan bangsa,cuma adakah bangsa tersebut menerimanya atau tidak.Adakah bangsa dan kaum itu
mendengar kata-kata 'orang suci' ini atau meremehkannya dan tidak
mempedulikannya.Sesetengahnya pula menokoktambah cerita-cerita orang suci ini mengikut
kepercayaan animisme mereka sendiri.Setengahnya pula amat mengkagumi 'cerita-ceriti' orang
suci ini sehingga menjadikannya idola dan sembahan.INGAT!Tidak ada suatu umat pun
melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan.

Dari sini asalnya pengetahuan tentang Matrix sampai kepada semua bangsa dan kaum.Jika tidak
diturunkan para nabi-nabi ini,sudah tentu manusia akan bertuhankan nafsu dan melihat Matrix
ini melalui kacamata nafsu dan akal semata.Manusia tidak akan tahu untuk apa dia
diciptakan,tujuan hidupnya dan ke mana dia akan pergi selepas mati.Akal sahaja tidak akan
berguna jika tiada kekuatan rohani atau spiritual.Akal cuma bertindak MELALUI DERIADERIA sahaja.Deria-deria ini bertindak sebagai sensor untuk memberikan input-input kepada
akal manusia untuk diprosesnya.Jadi akal hanya tahu APA YANG DI DALAM MATRIX
sahaja.Di luar Matrix,tidak akan disentuh dan dijangkau oleh akal,kerana deria-deria tidak dapat
mengesan entiti di luar Matrix.
Terdapat satu cara,di mana manusia dapat merasai ia satu keganjilan tetapi tidak dapat
mengungkapkannya.Dari sini manusia tahu bahawa alam ini bukan hanya sepertinya ini.ADA
RAHSIA LAIN.
Pengalaman-pengalaman manusia berhadapan dengan perkara-perkara paranormal,'anomalies'
dan mistik,menjelaskan kepada manusia bahawa terdapat entiti lain yang sukar untuk
dijelaskan,sama-sama berhidup di dalam Matrix ini.Entiti ini,majoritinya menimbulkan

ketakutan kepada manusia kerana kewujudannya menyalahi hukum akal manusia.APA JUA
PERKARA YANG MENYALAHI HUKUM AKAL,AKAL AKAN MELIHAT IA SESUATU
YANG LUARBIASA.Ini dinamakan 'bug' dalam terminologi Matrix.
'Bug' yang terlalu banyak akan mengakibatkan 'overflow' dan lama-kelamaan sistem pemikiran
manusia akan 'hang'.

Perkara-perkara ghaib,mistik dan seumpamanya akan dianggap oleh akal bahawa luarbiasa dan
ia tidak mampu menjelaskannya,atau dengan lebih saintifik,akal manusia tidak dapat memproses
data-data dari kategori 'mistik' dan 'ghaib' ini.Apabila akalnya tidak dapat menjelaskan
paranormal ini,manusia akan mengeluarkan satu aura hormon yang dinamakan
'KETAKUTAN'.Terma yang lebih tepat dalam bahasa Melayu adalah 'seram'.Perasaan takut
akan mengeluarkan aura tertentu yang tidak dirasai oleh deria manusia tetapi dapat dihidu dan
dirasai oleh 'entiti' lain.Contoh yang paling popular adalah anjing.Kajian saintifik mendapati
anjing dapat mengesan sejenis 'bau' yang dikeluarkan oleh manusia yang di dalam
ketakutan.DARI SINI MANUSIA MENYEDARI TERDAPAT ENTITI LAIN YANG
TINGGAL BERSAMA-SAMA MEREKA di dalam Matrix,tetapi tidak dapat dirasai oleh deraderia mereka secara langsung.Syaitan,jin,hantu,devil,demon,asura,goblin dan bermacam-macam
lagi nama yang diberikan kepada entiti ini.TERDAPAT RAHSIA DI SINI.
Adakah entiti-entiti ini tinggal di dalam Matrix lebih tinggi?Jika begitu,adakah kita dapat
berhubung dengan Matrix lebih tinggi hanya dengan berhubung dengan entiti ini??DI SINI
MANUSIA SELALU TERPERANGKAP!!

Parallel Universe

You've never used them before. Rest, Neo. The answers are coming.
(Morpheus -The Matrix)

Di dalam dunia Fizik,terdapat satu teori yang dapat menjelaskan keberadaan segala entiti yang
dipanggil jin dan syaitan ini.Teori ini dikenali sebagai Parallel Universe,kesinambungan dari
Superstring Theory.Mengikut teori ini,dunia yang kita duduki ini sebenarnya berada di dalam
dimensi lebih besar.Istilahnya,dunia kita 'terbungkus' di dalam dimensi Matrix yang lain,yang
lebih besar.Katakan kita berhidup di dalam 3 dimensi ruang.Dunia 3 dimensi ini pula terbungkus
di dalam 4 dimensi ruang.Namun di dalam 4 dimensi ruang ini terdapat banyak lagi 3 dimensi
ruang.Dan sudah tentu di dalam 5 dimensi ruang,terdapat banyak lagi 4 dimensi ruang di
dalamnya.Jadi berbalik kepada dunia 4 dimensi ruang,terdapat banyak dunia 3 dimensi ruang di
dalamnya.Walaubagaimanapun semua dunia 3 dimensi ruang ini tidak berhubung di antara satu
sama lain.Dengan kata lain,entiti di dalam satu dunia 3 dimensi tidak dapat berhubung dengan
entiti di dunia 3 dimensi yang lain secara langsung.Ini adalah maksud yang sederhana,sebagai
permulaan.Selepas ini kita akan lanjutkan dengan perbahasan yang lebih kompleks tentang dunia
MATRIX LEBIH TINGGI ini.
Inilah asas kepada apa yang dikatakan Dunia Yang Selari.Dengan kata lain terdapat dunia lain
yang sama dimensi dengan kita tetapi deria kita tidak dapat menyentuhnya.Mengapa?Kerana
terdapat satu konsep lain yang akan menerangkan mengapa dunia-dunia ini berkongsi hidup dan
tempat tinggal dengan kita,tetapi pada masa yang sama kita tidak dapat melihat
mereka,menyentuh mereka atau mendengar mereka bercakap-cakap.Di dalam Parallel
Universe,terdapat banyak dunia yang berkongsi dalam satu tingkat Matrix.Dunia-dunia ini
berhidup dalam peraturan mereka yang tersendiri.Tidak diketahui berapakah jumlahnya dan
apakah yang ada di dalamnya,tetapi setiap subMatrix ini sudah pasti memiliki format dan setup
yang berbeza dari Matrix manusia,atau lebih tepat lagi Matrix di mana manusia dapat mengesan
melalui derianya. SESUNGGUHNYA MANUSIA HIDUP DI DALAM MATRIX
DERIANYA SAHAJA.Jika manusia melihat sehelai daun berwarna hijau,adakah entiti lain dari
parallel world yang lain melihat daun itu dengan warna dan bentuk yang sama dengan

manusia?ADAKAH DUNIA INI BENAR-BENAR SEPERTI YANG DIGAMBARKAN OLEH
DERIA-DERIA KITA??Sebenarnya kita terkurung di dalam dunia deria kita sahaja.Orang yang
terkurung di dalam dunia derianya,tidak akan dapat keluar dari Matrixnya.Dia akan tetap
terkurung di dalam Matrix sehingga dikeluarkan secara 'paksa' di dalam Matrix ini setelah
sampai masanya.
Apa akan jadi jika semua deria kita dicabut??Atau deria ini diganti dengan deria entiti yang
tinggal di 4 dimensi ruang??Apakah yang akan kita lihat,dengar,hidu dan rasa ketika itu
agaknya??INILAH HAKIKAT HIDUP DI DUNIA YANG FANA INI.Segalanya permainan
dan senda gurau semata.Tidak ada yang kekal,hanya Wajah-Nya yang kekal abadi.
Jadi adakah para Jin atau 'hantu' ini hidup dalam Matrix lebih tinggi??TIDAK SAMA
SEKALI.Mereka hidup di dalam Matrix yang sama dengan kita,tetapi berselari di dalam dimensi
Matrix ini.Inilah dia Parallel Universe.
Bagaimana entiti-entiti dalam dunia yang berselari ini dapat berhubung?
Untuk menjawab soalan ini,kita mesti tahu dulu prinsip asas Fizik Kuantum tentang entiti-entiti
yang berlainan dimensi.Kita mesti mengetahui dahulu apakah yang dinamakan sebagai 'dimensi'
dan 'ruang'.Kita perlu tahu apakah perbezaan antara 'Matrix' dan 'Dimensi'.Ini kerana soalan ini
hanya boleh dijawab menerusi Kuantum Graviti,M-Theory dan Superstring Theory.
Buat permulaan kita belajar dahulu konsep asas dimensi.

Fizik asas 'Dimensi'

"Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang
malaikat menjunjung 'Arsy Tuhanmu di atas (kepala) mereka"
(AlHaaqqah ayat 17)

Dimensi secara sederhana adalah bermaksud ukuran.Kita menafsirkan dunia ini berdasarkan
ukuran-ukuran.Dunia ini lebih bermakna jika kita tahu bahawa bola pingpong lebih kecil dari
bolasepak.Lebih bermakna jika kita tahu bahawa KLCC lebih tinggi dari Komtar.Lebih
bermakna jika kita dapat mengkagumi kejelitaan Rozita Che Wan atau Cameron Diaz (namun ini
agak abstrak).Berapa besar?Berapa tinggi?Berapa luas?Berapa panjang?Ini adalah asas kepada
aplikasi Matematik.Kita gunakan Matematik untuk menerangkan dunia ini.Kita menjelaskan
sebahagian dunia ini dengan angka-angka.

"dan yang genap dan yang ganjil"
(AlFajr ayat 3)

Jadi dimensi berkaitan dengan ukuran.Berapakah dimensi tapak rumah anda?Soalan ini bercakap
tentang UKURAN.Ukuran adalah satu kuasa yang ada pada manusia untuk mengetahui perkaraperkara yang lain.Berapa besar dunia ini?Berapa kecil setiap hati nyamuk yang dikumpulkan
dalam kisah Puteri Gunung Ledang?Berapakah Phase Margin,Gain Margin dan Frequency
Response yang optimum untuk para jurutera jambatan Golden Gate di San Francisco merangka
jambatan tersebut?Berapa lebar tapak kaki Sang Gedembai?Berapa lebar 'misalignment' yang
dibenarkan dalam rekabentuk sebuah kapalangkasa 'Shuttle'?
Panjang,tinggi,lebar,luas dan sebagainya adalah komponen dimensi.Semua konotasi ini
membentuk ukuran ruang kita.DAN MENJELASKAN GAMBARAN SEBENAR RUANG
YANG KITA TINGGAL DI DALAMNYA.Bagaimana sebenarnya rupa ruang yang kita tinggal
ini?Kita mulakan dengan tingkatan dimensi.
1 Dimensi:Hanyalah satu garisan panjang.Garisan ini tidak tertutup,maknanya jika ada dua
garisan selari,ia tidak bercantum dikedua-dua hujung.Pada satu garisan,komponen yang jelas
adalah PANJANG.
2 Dimensi:Garisan tertutup (close-loop).Bayangkan sebuah bulatan,atau sebuah segiempat
sama.Pada segiempat sama kita dapati ada dua komponen iaitu PANJANG dan LEBAR.
3 Dimensi:Garisan tertutup dengan titik pandangan (point of view).Bayangkan segiempat sama
tadi menjadi berbongkah.Kita akan dapati 3 komponen dimensi iaitu PANJANG,LEBAR dan
DALAM.
4 Dimensi:3 Dimensi ruang dan 1 Dimensi masa.

Sampai di sini ilmu dimensi dapat diterangkan dengan bahasa yang sederhana.Tambahan pula
Fizik asas menjelaskan manusia hidup dalam ruang 4 dimensi sebenarnya (3 dimensi ruang dan 1
dimensi masa),dengan kata lain ruang yang bergerak dalam satu garis masa yang abstrak.Adakah
terdapat 7 dimensi ruang dan 1 dimensi masa?ADA,tetapi penglihatan dan neuron otak tidak
dapat menafsir bentuk yang terdapat dalam 7 dimensi ruang ini.Terlampau kompleks.Objek 7
dimensi ruang hanya terkumpul di belakang titik buta tanpa diserap oleh cahaya supaya dibawa
ke otak untuk ditafsirkan.
Ini adalah Fizik paling asas untuk menerangkan dunia fizikal kita.Namun untuk menerangkan
lebih jelas lagi,kita perlukan Fizik Kuantum.

"Fizik Kuantum adalah ilmu yang cuba untuk menerangkan dunia ghaib secara saintifik"
(anonymous)

Di dalam dimensi asas ini manusia cuba untuk memikirkan banyak perkara.Salah satunya
cahaya.Cahaya telah lama menarik minat manusia untuk mengkaji alam ini.Apakah yang
menjadikan cahaya?Adakah ia mempunyai berat?Adakah ia berjisim?

"Malaikat dicipta daripada cahaya, jin dicipta daripada api dan manusia dicipta daripada apa
yang diceritakan kepadamu (tanah)"
(Hadis Nabi diriwayatkan oleh Muslim)

Ini membuka persoalan yang lebih besar,adakah kita boleh menyeberang ke dimensi lain??

------------------------------Terminologi

Dimensi:Ukuran.Dimensi adalah cara manusia menerangkan dunia fizikal yang
ditempatinya.Melalui dimensi juga manusia dapat mengetahui keadaan sebenar konsep ruang
dan masa.Dimensi hanya sah di dalam Matrix sahaja.Di luar Matrix,tiada dimensi.

Bug:Merupakan satu pincangtugas di dalam pemprosesan data yang dihantar ke CPU
micro.Dalam kes ini minda manusia.Ini terjadi apabila data yang terkumpul di dalam pangkalan
data tidak dapat mengeluarkan maklumat seperti dicari atau sepadan dengan persoalan atau data
yang diminta.Proses ini akan berulang-ulang dalam 'loop' yang jika tidak dikawal akan
menyebabkan 'overflow'.
Overflow:Lambakan aliran tugas.Apabila tugas yang berulang-ulang masuk manakala tugas lama
tidak sempat diselesaikan maka terjadilah fenomena 'overflow'.Ini samalah teknik DoS (Denied
on Service) yang digunakan oleh para 'hacker' bagi menggodam atau memusnahkan sesuatu
sistem.Ini akan mengakibatkan sistem tergendala (hang).Dalam situasi manusia,apabila sesuatu
fenomena tidak dapat diterangkan oleh akal mereka,maka mereka akan panik dan hairan.JIka
fenomena itu seperti memprovok mangsa,maka aura 'seram' atau ketakutan akan timbul.Ini
adalah kesan dari 'DoS' tadi.Pada skrin komputer mungkin akan tertera Blue Screen of Death.

Parallel Universe:Dunia yang berselari.Dalam 'Parallel Universe' dunia yang berselari ini
mungkin akan menindan antara satu sama lain.Dalam Fizik Kuantum,alam-alam di dalam
'Parallel Universe' berhubung dengan perantaraan TENAGA.Dalam String Theory bergabung
dengan Mekanik Kuantum,alam-alam ini dapat berhubung melalui membran yang sama,jika
'string' yang lain dapat 'terbang' dan melekat dalam satu membran.Dalam Graviti Kuantum
bergabung dengan Elektromagnetik Kuantum,mungkin terdapat daya Foton atau Graviton yang
menyokong perhubungan antara partikel.

---------------------------------

Adakah anda dapat memahami rahsia Matrix dengan lebih mendalam setakat ini?Tidak
mengapa,adakalanya kenyataan adalah teramat sukar untuk difahami dari kepalsuan.

"This is the nature of the universe. We struggle against it, we fight to deny it, but it is of course
pretense, it is a lie. Beneath our poised appearance, the truth is we are completely out of
control"
(Merovingian -Matrix Reloaded)

Walau apapun caranya anda telah termasuk ke dalam 'lubang sang arnab' ini. MASA AMAT

MENCEMBURUI KITA.Sila ambil tempat duduk anda.
Pil yang anda ambil tadi adalah sebahagian dari program pencari.Ia direka untuk menganggu
isyarat pembawa input/output anda,jadi kami dapat menjejak lokasi anda.
LIHAT SINI.
Adakah anda pernah bermimpi,di mana anda merasakan ia benar-benar terjadi?Bagaimana jika
anda tidak bangkit dari mimpi itu?Bagaimana anda dapat membezakan antara dunia mimpi dan
dunia sebenar?

WELCOME TO THE REAL WORLD

Matrix Di Dalam Matrix

Semakin lama manusia mengkaji tentang alam ini,semakin dekat hasil keputusan mereka dengan
apa yang tertulis di dalam kitab-kitab yang diwahyukan.Lebih dalam mereka memahami setiap
baris persamaan algebra dan aritmatik,lebih dekat maksudnya dengan dogma-dogma
agama.SEgala persamaan matematik dan Fizik anehnya semakin menjelaskan bahawa alam ini
tiada dan sementara;tidak kekal abadi.
Alam semesta kita tidak unik.Di dalamnya terdapat pelbagai alam yang berdimensi sama tetapi
berlainan Matrix.Dan ia dibungkus di dalam Matrix yang lebih besar;Matrix lebih tinggi.

Matrix Di Dalam Matrix

Ketahuilah
tiada yang wujud selain Dia
tiada yang melihat selain Dia
tiada yang berkata selain Dia
tiada yang mendengar selain Dia
tiada yang berbuat selain Dia
(Kitab Taman Rahsia)

Manusia yang berakal semakin lama semakin memikirkan apakah sebenarnya alam ini?Dengan
apakah Tuhan membikinnya?Dari mana asalnya alam ini?Sementara manusia-manusia ini
mengkaji asal-usul alam ini,terdapat sekelompok manusia lain yang dianugerahkan hikmah dan
pengetahuan,mengetahui hakikat alam ini beribu-ribu tahun sebelum manusia menemui partikel
paling terkecil sekali;yang dikatakan adalah entiti paling asas membentuk alam semesta.
Di sini terdapat dua jenis manusia.Pertama mereka yang sampai kepada Tuhan dengan jalan
mempelajari agama.Kedua orang yang sampai kepada Tuhan dengan jalan mencari-Nya di dalam
kitab-kitab Matematik dan Fizik;melalui ilmu Sains.Kedua-duanya akan sampai,jika kena
caranya.Tetapi jalan yang pertama pasti lebih sampai dahulu,kerana ia adalah jalan paling
cepat.Yang kedua,melalui jalan-jalan yang berliku,bermain dengan segala persamaan,hipotesis
dan teori.Hilang satu anu atau pekali dalam persamaan maka sesatlah jalan menuju

Tuhan;mungkin jalan menuju syaitan.Sesetengah golongan kedua memperlekehkan golongan
pertama,mempersoalkan logik tidak logik apa yang tertulis di dalam kitab-kitab agama.Golongan
pertama;golongan agama tidak dapat menjelaskan secara saintifik apa yang ditulis dalam kitab
mereka lantas terpaksa mempertahankan diri mereka dengan alasan agama tidak boleh difikirkan
secara logik akal.Golongan kedua terus mengejek-ngejek sambil mengetawakan golongan
pertama yang dianggap kolot,jumud dan tidak moden.Ketika zaman berganti zaman,golongan
kedua tadi makin hebat mengkaji alam dengan segala kepandaian mereka dan peralatan yang
semakin canggih.Suatu hari mereka menemui satu teori maha hebat yang menjelaskan asal-usul
alam ini.Teori ini dicapai setelah beribu kali membaiki pelbagai persamaan Matematik dan
Fizik,serta menggabungkan beberapa teori sains yang dibuat oleh pakar-pakar mereka sebelum
itu.
Teori itu berbunyi:
"Bahawasanya alam semesta ini wujud melalui letupan titik tunggal ini dengan isipadu sifar.
Letupan ini dinamakan ‘Big Bang’ "
Golongan kedua ini beramai-ramai mengusung segala kitab Matematik dan Fizik mereka ke
surau dan masjid-masjid 'menyerang' golongan pertama setelah berabad-abad bertapa di dalam
makmal dan balai cerap sambil ditimbuni segala kitab sains dan rumus-rumus,akhirnya mereka
berjaya menemui asal-usul alam yang fana ini.Maka terhairan-hairanlah para ulama yang
bertekur berzikir di dalam rumah Tuhan yang mulia gerangan apakah beramai-ramai datang
sambil tersenyum bangga dan mendabik dada.Maka ditunjukkan mereka sebaris ayat yang
di'frame'kan dengan kerangka emas bersalut berlian,ditulis dengan tinta berdakwat emas 24karat
dan disembur harum-haruman mahal dari Paris.Maka berfikirlah dengan mendalam ulama di
dalam masjid itu sambil merenung jauh.Memang tidak dapat dipecahkan masalah itu dengan
kepalanya apatah lagi memahami segala persamaan matematik yang satu penyelesaian
kuadratiknya sahaja mencapai 10 muka surat,yang disua-suakan oleh saintis Fizik itu untuk
menerangkan teorinya.Maka dicapailah ia satu kitab berusia 1400 tahun lebih,dibukakan kitab
kuno itu.Diselaknya lagi dan diselaknya,kemudian ditunjukkan kepada para saintis bijak pandai
itu dua ayat dari kitab kuno itu.
“Dan apakah orang-orang yang kafir itu tidak mengetahui sesungguhnya langit dan bumi itu
keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan keduanya. Dan daripada
air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman?”
(Surah al-Anbiya; 30).
“Dan langit Kami bangunkan dengan kekuasan Kami, dan sesungguhnya Kami meluaskannya.”
(Surah az-Zariyat; 47).

Maka tercenganglah semua saintis itu pada hari itu.Bagaimana satu kitab tua berusia 1400 tahun

lebih boleh membicarakan masalah 'Big Bang'??
Kita akan telusuri sejarah golongan kedua mencari rahsia alam dari Fizik Newton,Einstein
hinggalah ke M-Theory atau Theory of Everything,menelusuri rahsia Kuantum dan String
Theory.

Buah Epal dan Fizik Klasik

Suatu hari,seorang lelaki sedang enak-enak duduk di bawah sepohon pokok epal.Dia sedang
memikirkan satu masalah yang amat berat;mengapa kita semua terlekat di tanah dan tidak
terbang melayang-layang?Dia pun berfikir dan berfikir.Tiba-tiba suatu kemalangan yang tidak
terduga menimpa lelaki malang ini.Sebiji epal jatuh menimpa kepalanya.Ketika menggosokgosok kepalanya yang sakit,tiba-tiba dia mendapat ilham.Ilham ini yang akan membuka satu
sejarah dalam bidang Sains Fizik,GRAVITI.Lelaki itu telah menemui graviti!!Dia pulang ke
rumah dan mencatatkan penemuannya.Hari ini kita tahu lelaki ini ialah Isaac Newton.
Ketika itu Newton tahu bahawa daya gravitilah yang menyebabkan buah epal itu jatuh.Hari ini
kita juga tahu bahawa daya inilah yang menyebabkan planet-planet dapat mengorbit
matahari.Newton telah berjaya mengubah pandangan dunia dengan satu daya yang tidak dapat
dilihat dan disentuh,kini dapat dihitung dan digunakan dalam pelbagai aplikasi.Catatannya dalam
'Principia of Mathematica' telah digunakan untuk menambahbaik prinsip kendalian meriammeriam ketika perang dan masih digunakan orang untuk meluncurkan roket ke bulan dan
menghantar Discovery ke angkasa.

Teori Relativiti

Seorang pemuda bekerja di sebuah pejabat paten sedang mengkaji berkenaan cahaya.Dia telah
menemui bahawa cahaya merambat dengan kecepatan yang amat tinggi dan tidak ada satu objek
pun yang mampu bergerak melebihi kecepatan cahaya.Pada tahun 1905,dia telah menerbitkan
kajiannya itu dalam tulisan yang berjudul "On the Electrodynamics of Moving Bodies";di mana
lahirlah Teori Relativiti Khas.Teori ini mengatakan:
1. Hukum-hukum Fizik adalah sama bagi semua pemerhati di dalam satu kerangka rujukan
relatif antara satu sama lain.
2. Kelajuan cahaya di dalam hampagas adalah sama bagi semua pemerhati,tidak kira dari
pergerakan relatif atau dari pergerakan dari sumber cahaya itu.
Ringkasnya jika anda pejamkan mata,kemudian seseorang membawa anda ke satu bilik yang
berada di dalam kapal selam yang bergerak dalam kelajuan tetap,ketika anda membuka
mata,anda tidak akan perasan sama ada anda berada di dalam bilik yang pegun atau berada di
dalam kapal selam yang bergerak.Inilah dia relativiti.Bergantung kepada TITIK
RUJUKAN.Pada anda,anda duduk di dalam bilik yang pegun.Tetapi bagi rakan yang membawa
anda,anda berada di dalam kapal selam yang bergerak.Pada anda,sama ada anda berada di dalam
bilik di atas tanah,atau berada di dalam bilik kapal selam itu,sama sahaja.Jika anda membaling
bola dari atas ke bawah di dalam bilik kapal selam,bola itu juga akan berkelakuan sama di dalam
bilik pegun.DENGAN KATA LAIN HUKUM-HUKUM FIZIK SAMA SAHAJA DI
DALAM BILIK PEGUN ATAU DI DALAM BILIK KAPAL SELAM YANG
BERGERAK ITU.
Kemudian dia menerbitkan satu lagi kertas kerja tentang relativiti pada tahun 1916.Teorinya kali
ini digelar Relativiti Am.Anehnya lama sebelum itu ada seorang ahli Matematik Jerman yang
bernama David Hilbert telah menulis persamaan yang sama. INI ADALAH KISAH
LAIN.KONSPIRASI YANG LAIN.Teori ini menggantikan Teori Graviti Newton.Teori ini
mengatakan sesuatu yang melangkaui kepercayaan orang tentang apakah graviti itu sebenarnya
di mana Newton sendiri tidak dapat menjelaskannya.Teori ini menjelaskan bahawa graviti itu
bukanlah suatu daya sebenarnya tetapi hasil dari ruang-masa yang dilengkungkan oleh jisimjisim besar seperti matahari dan bintang.TEori ini menambah lagi,bahawa MASA BERGERAK
LEBIH LAMBAT DALAM MEDAN GRAVITI YANG TINGGI.

Bayangkan satu trampolin yang permukaannya tegang.Kemudian dimasukkan satu bola boling
ke dalamnya.Sudah tentu trampolin itu akan melendut ke bawah.INI ADALAH GAMBARAN
JISIM BESAR AKAN MELENGKUNGKAN RUANG-MASA.Kemudian masukkan bola yang
lebih kecil;bola tenis misalnya dengan dilepaskan perlahan-lahan bermula dari tepi trampolin
bersama-sama bola boling merentasi trampolin itu,bola tenis itu akan bergerak ke tengah,tetapi
membelok disebabkan bola boling tadi yang melendutkan permukaan trampolin.INI
GAMBARAN MENGAPA PLANET BERGERAK MENGELILINGI MATAHARI.
Jadi orbit planet-planet disebabkan pergerakan planet yang bergerak lurus tetapi melengkung
kerana kesan jisim matahari yang besar telah melengkungkan ruang-masa.
Pada tahap ini,graviti seolah-olah bukan satu daya yang misteri lagi,tetapi satu tindakbalas
ruang-masa yang menakjubkan.Daya graviti akhirnya telah berjaya dijelaskan.Sehingga kini
teori ini berjaya menjelaskan dengan baik pergerakan planet-planet,bintang serta objek-objek
berjisim besar yang lain.TEORI RELATIVITI MENJELASKAN ALAM YANG BERUKURAN
BESAR.Penemu teori ini yakin bahawa alam semesta berjalan mengikut peraturan-peraturan
yang tertentu.
"Tuhan tidak bermain dadu",katanya

Lelaki ini telah mengubah pandangan orang tentang bagaimana untuk melihat ruangmasa.Baginya ruang-masa bagaikan selembar kain yang amat besar;dapat meregang,menguncup
dan bergulung-gulung.Oh ya,lupa untuk memperkenalkan lelaki ini.Namanya Albert Einstein.

Era Fizik Kuantum

Pada tahun 1861,seorang ahli Fizik British,James Clerk Mazwell telah menerbitkan satu kertas
kerja yang berjudul “On Physical Lines of Force".Ini membuka satu penemuan yang
besar,elektromagnet.Selepas itu di dalam siri kajiannya tentang daya elektromagnet,beliau
merumuskan bahawa elektrik dan magnet adalah daya-daya.Kedua-duanya saling bergantungan
dan inilah yang membentuk daya elektromagnatik.Maxwell telah berjaya menggabungkan kedua
daya tersebut menjadi daya asas alam selain daya graviti.Daya elektromagnet dihasilkan alam
setiap saat malahan setiap partikel membawa muatan elektrik yang mempengaruhi interaksi
antara partikel.
Beberapa lama selepas kematiannya pada tahun 1879,ketika Einstein popular dengan
relativitinya,kertas kerja Maxwell telah dikaji oleh para saintis dan ini diajukan kepada
Einstein.Mereka yakin jika daya graviti memerlukan ruang untuk melengkungkannya maka daya
elektromagnet juga perlukan satu medium untuk bergerak.Tetapi di mana?Untuk menjawab
soalan ini para saintis telah mencadangkan satu dimensi ruang tambahan supaya daya tersebut
merambat.Einstein menerima idea ini.Tetapi di mana dimensi tambahan ini?Mengapa kita tidak
dapat melihatnya?
Seorang ahli Matematik berbangsa Polish-Jerman, Theodor Kaluza dan ahli Fizik Sweden Oskar
Klein telah mencadangkan bahawa dimensi tambahan itu teramat kecil.Ia seperti satu kabel
elektrik yang amat jauh dan anda memandangnya seperti satu benang halus yang hanya ada
panjang tanpa lebar.Tetapi jika dari pandangan seekor semut misalnya,kabel ini menjadi 3
dimensi dan semut ini dapat bergerak ke depan atau ke belakang dan memutari kabel
tersebut.Inilah dimensi yang tidak nampak itu.Kaluza dan Klein mengatakan dimensi tambahan
ini berukuran sangat kecil di setiap lokasi pada ruang.

*James Clerk Maxwell

Dari sinilah Einstein mendapat ilham tentang 'Unified Theory'nya.Beliau berpendapat untuk
memahami alam ini secara menyeluruh maka daya elektromagnet ini mestilah disatukan dengan
daya graviti.Sejak itu,Einstein telah menghabiskan seluruh hidupnya mengkaji Unified Theory.
Apabila Neils Bohr memperkenalkan model atomnya yang terdiri daripada proton,elektron dan
neutron,orang mula berfikir tentang alam semesta yang kecil.Ini menghantar pemikiran manusia
ke dunia sub-atomik.Di sinilah lahirnya FIZIK KUANTUM.
JIka Teori Relativiti membicarakan alam semesta yang besar,Kuantum bermain-main dengan
alam semesta yang teramat kecil.
Di sinilah para saintis menemui kepincangan dalam Teori Relativiti.Di dalam dunia Kuantum
yang teramat kecil,daya graviti seakan-akan tiada langsung.Malahan di dunia Kuantum para
saintis menemui daya nuklear kuat dan daya nuklear lemah.Daya nuklear kuat adalah daya yang
melekatkan inti-inti atom pada tempatnya manakala daya nuklear lemah yang mengakibatkan
keruntuhan atom atau radiasi.Sampai di sini para pengkaji telah bersepakat mengatakan terdapat
4 daya asas alam semesta:
-Daya Graviti
-Daya Elektromagnet
-Daya Nuklear Kuat
-Daya Nuklear Lemah
Di antara keempat-empat daya ini,daya nuklear kuatlah yang paling terkuat.Ini terbukti dalam
pembuatan bom atom,ledakan bom atom adalah kesan peleraian zarah-zarah atom secara paksa
dan ini yang menyebabkan terbebasnya daya nuklear kuat tadi.Daya yang paling lemah adalah
graviti.Graviti hanya dirasakan pada jisim-jisim amat besar seperti bintang dan planet.Di alam
yang teramat kecil atau Kuantum,daya graviti hilang pengaruh sama sekali,kerana kekuatan daya

yang teramat kecil untuk dibuat pengiraan.Graviti hanya 'angkuh' di alam semesta tetapi
pengecut di alam Kuantum.

Singulariti dan Lohong Hitam

Dalam kesempatan yang lain,dua orang saintis,Roger Penrose dan Stephen Hawking telah
mengkaji satu fenomena alam yang menarik,iaitu KERUNTUHAN BINTANG.Sebuah bintang
akan runtuh jika setiap partikel yang membentuknya kehilangan tenaga.Elektron yang
kehilangan tenaga akan runtuh ke pusat atom.Ukuran atom yang menyusut amat penting
sehingga ukuran bintang itu juga ikut menyusut sebagaimana atom-atomnya.Namun begitu,daya
gravitinya tidak berubah.Kesimpulannya, pada ukuran yang semakin kecil,daya graviti teramat
kuat,mengakibatkan ruangmasa terlengkung ke ukuran tidak terhingga.
Bayangkan sebuah bola besi berukuran bola sepak beratnya 1kg dan sebuah guli besi juga
beratnya 1kg.Letakkan bola sepak besi tadi ke dalam sebuah trampolin.Kemudian alihkan bola
sepak besi tadi dan letakkan pula guli besi tadi.Pada fikiran anda,yang manakah lebih
melendutkan permukaan trampolin?
Pada jisim yang sama,objek yang lebih kecil AKAN LEBIH MENUMPUKAN DAYA
GRAVITI.
Oleh kerana kuatnya daya graviti ketika bintang runtuh maka semua yang ada di sekelilingnya
akan ditarik sehingga cahaya pun tidak dapat lepas!Apabila ini terjadi,kita tidak dapat melihat
kewujudan bintang runtuh itu.Kewujudannya hanya dapat dikesan di zon gelap di alam semesta
yang memiliki graviti yang kuat.Inilah yang dipanggil BLACK HOLE (lohong hitam).
Partikel-partikel cahaya yang disebut foton yang jatuh ke dalam lubang hitam tidak akan dapat
melepaskan diri.Namun pada jarak tertentu dari pusat lubang hitam dimana daya graviti tidak

terlalu kuat sehingga cahaya masih dapat bertahan untuk tidak jatuh namun terlalu lemah untuk
mampu lepas, maka cahaya tersebut hanya dapat melayang-layang di situ. Jarak ini disebut
horizon peristiwa (event horizon). Dinamakan demikian karena dipercayai jika cahaya berhenti
bergerak, maka waktu setempat ikut berhenti.

Big Bang

“Dan apakah orang-orang yang kafir itu tidak mengetahui sesungguhnya langit dan bumi itu
keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan keduanya. Dan daripada
air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman?”
(Surah al-Anbiya; 30).

Penrose telah memberikan ideanya kepada Hawking tentang asal-usul alam semesta. IDEA
TENTANG KEADAAN SEBENAR ALAM SEMESTA INI KETIKA MULA
TERBENTUK.Menurut Penrose,di masa dahulu,alam ini berukuran teramat kecil.Dan setelah
itu Hawking juga bersetuju mengatakan bahawa alam semesta ini bermula dari sebuah titik
tunggal yang amat kecil.Sebuah singulariti.
Sebenarnya, permasalahan ini telah disingkap secara teori lebih awal. Albert Einstein,
menyimpulkan dari pengiraan yang membawanya untuk merumuskan Teori Relativiti pada tahun
1915, telah merumuskan bahawa alam semesta bukanlah statik. Terkejut dengan penemuan ini,
Einstein telah menambah satu faktor yang dipanggil ‘pemalar kosmologi’ (cosmological
constant) ke dalam persamaannya dengan sengaja untuk mengelakkan persamaan ini daripada
menjadi satu kesimpulan. Kerana diyakinkan oleh ahli astronomi lain bahawa alam semesta

adalah statik, dia tidak ingin teori ini bertentangan dengan model ini (universe static). Pandangan
ini, yang mana kemudiannya ditolak oleh Einstein sendiri –yang diakui sebagai satu kesilapan
paling besar di dalam kariernya.
SEBENARNYA BIG BANG ADALAH HASIL KEPUTUSAN YANG AKHIR DARI
RELATIVITI TETAPI EINSTEIN MEMBUANGNYA KERANA TIDAK DAPAT
MENERIMA KENYATAAN YANG MENGGEMPARKAN INI.
Pada tahun 1920, di sebuah balai cerap di Mount Wilson, California, seorang ahli astronomi
berbangsa Amerika bernama Edwin Hubble telah membuat satu penemuan yang besar di dalam
sejarah astronomi. Ketika membuat pemerhatian terhadap bintang-bintang melalui teleskop
gergasinya, dia mendapati bahawa cahaya yang dipancarkan dari bintang-bintang itu beralih
kepada warna merah yang terletak di hujung spektrum cahaya dan bahawa peralihan ini semakin
terang apabila bebintang itu semakin menjauhi bumi. Penemuan ini amat mengejutkan dunia
sains ketika itu, kerana berdasarkan kepada hukum-hukum fizik yang diakui, spektrum cahaya
yang bergerak menuju ke arah titik pemerhatian cenderung kepada warna ungu sementara
spektrum cahaya ini akan cenderung berwarna merah ketika cahaya ini bergerak menjauhi titik
pemerhatian itu. Ini bererti bahawa bintang-bintang itu secara tetap bergerak menjauhi kita.
Sebelum ini, Hubble telah membuat satu lagi penemuan penting; bintang dan galaksi bergerak
menjauhi bukan sahaja daripada kita (bumi), tetapi juga antara satu sama lain. Satu-satunya
kesimpulan yang boleh diputuskan dari sebuah alam semesta di mana setiap sesuatu bergerak
menjauhi sesama mereka ialah alam semesta itu secara tetap ‘berkembang’. Untuk
menerangkannya, keadaan alam semesta ini sama seperti permukaan sebiji belon yang ditiup.
Sama seperti titik-titik di permukaan sebiji belon bergerak menjauhi antara satu sama lain ketika
belon itu mengembang, dan begitu jugalah objek-objek di dalam ruang angkasa juga bergerak
menjauhi antara satu sama lain ketika alam semesta terus berkembang.
Big Bang adalah penemuan teragung dunia Fizik,dan ini membuka ke banyak pintu rahsia.
Kajian ke atas bintang runtuh dan Lohong Hitam bagaikan melihat Big Bang dari arah
terbalik.Lohong Hitam adalah singulariti.Oleh itu,untuk memahami bagaimana alam ini
diciptakan adalah dengan menggabungkan 4 daya asas yang ada.Sehingga ke hari ini,manusia
sudah berjaya menggabungkan daya Elektromagnet dengan daya nuklear lemah menjadi daya
elektrolemah (Electroweak Force).Kemudian daya ini dapat pula digabungkan dengan daya
nuklear kuat menjadikan satu asas kepada model yang standard kepada satu teori akhir yang
mampu menjelaskan asal-usul alam semesta dalam satu teori tunggal;Teori Segalanya atau
Theory of Everything.

Masalah di dalam Relativiti dan Kuantum
Teori Relativiti tidak berlaku di alam berukuran Kuantum kerana pada teori ini daya graviti
sangat berperanan dan hanya melibatkan benda-benda besar. Teori Kuantum mampu
menjelaskan alam sangat kecil ini namun ia tidak mampu melibatkan daya graviti.Inilah
pertentangan antara Fizik Kuantum dan Teori Relativiti Einstein.

Tetapi secara aneh para saintis seakan terlupa melihat Lohong Hitam yang penuh misteri!
Ketika mereka terpaksa mengabaikan daya graviti kerana terlalu lemah di dunia atom atau
Kuantum,tiba-tiba ketika bintang runtuh,daya graviti boleh muncul malah semakin 'gagah' dan
kuat pula!Di depan mata mereka terpampang satu fenomena nyata tentang penyatuan daya-daya
tersebut ke dalam sebuah singulariti.Bagaimana objek tidak terhingga kecilnya (Lohong Hitamdalam kes ini bermaksud berukuran Kuantum) dapat menghasilkan graviti (yang tidak mungkin
wujud di dunia Kuantum) yang begitu besar??Bagaimana untuk menjelaskan keanehan
ini?Bagaimana untuk menjelaskan mekanisma Lohong Hitam?
Kesimpulannya hukum-hukum Fizik telah runtuh bersama-sama atom-atom di Lohong
Hitam.Benar-benar sebuah Lohong Hitam teramat gelap sehingga tidak ada satu pun teori sains
yang mampu menjelaskannya.
Para saintis terus kebingungan sehinggalah kemunculan satu teori yang agak pelik dan ditolak
pada mulanya,tetapi dapat menjelaskan semua misteri ini.
Ia adalah String Theory.

"You have the sight now, Neo. You are looking at the world without time."
(Oracle -Matrix Reloaded)
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Beberapa orang saintis sedang menjalankan deduksi di dalam sebuah makmal canggih.Makmal
itu dibiayai The National Science Foundation hasil kerjasama Massachusetts Institute of
Technology (MIT) dan California Intitute of Technology (CIT).Sudah bertahun-tahun mereka
bekerja di situ.Makmal itu lebih dikenali sebagai Laser Interferometer Gravitational Wave
Observatory (LIGO).Tujuan mereka membinanya adalah untuk mencari rahsia graviti alam
semesta.
Di Illinois pula,seorang juruteknik nampaknya sedang membaiki sebuah mesin penganalisis
atom di satu bilik di Fermilab,sebuah makmal yang mempunyai 'atom smasher' iaitu sebuah
pemecut partikel yang berfungsi untuk mempercepatkan teras atom hidrogen dalam suatu
lintasan sepanjang 4 batu untuk kemudian dilanggarkan dengan teras atom hidrogen lain di
hujung lintasan. Teras atom yang dilanggarkan akan terpecah dan menghasilkan serakan partikelpartikel yang lebih kecil.
Namun ada lagi 'atom smasher' yang lebih besar.Ia berukuran 7 kali ganda besarnya dari yang
terdapat di Fermilab.Pemecut partikel dan 'atom smasher' ini dimiliki oleh CERN,Switzerland.
SEmuanya adalah usaha manusia yang kerdil dan lemah ini untuk mengetahui dari apakah alam
semesta ini dibuat?Mereka ingin tahu bagaimana Tuhan membikin alam semesta ini?Adakah
Tuhan membuatnya dari pasir,batu-bata dan simen?Adakah Tuhan membuatnya dari air?Atau
bagaimana?Manusia yang berfikir akan mengkaji dan mengkaji.Suatu hari mereka akan tahu dari

apakah alam semesta ini dibina.Selepas itu mereka akan bertanya siapakah yang membinanya.

Asal-usul Segala Matrix

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang
terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. (Yaitu) orang-orang yang mengingat
Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang
penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Robb kami, tiadalah Engkau menciptakan ini
dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka”
(QS. Ali Imran: 190-191)

Bentuk atom,molekul atau apa jua zarah yang kita belajar di sekolah dahulu sudah tentu
digambarkan berbentuk bulat.Model atom yang popular,dan ya...sudah tentu di kalangan anda
yang mengambil jurusan sains masih ingat bagaimana anda melukis bulatan yang di dalamnya
adalah nukleus;terdiri dari neutron dan proton.Kemudian anda perlahan-lahan melukiskan orbitorbit dan ada bulatan-bulatan kecil mewakili elektron.Itulah dia model atom yang dipopularkan
oleh Neil Bohr,ahli Fizik Denmark yang pernah menang Hadiah Nobel.Model atom standard ini
telah digunakan dalam Teori Kuantum dan Pemalar Planck.SEmenjak itu orang dapat

membayangkan bagaimana dunia ini terbentuk.Tetapi model ini tidak dapat menjawab banyak
persoalan Fizik dewasa ini.Dan sudah pasti di dalam masalah Fizik yang lebih besar seperti
masalah Lohong Hitam dan keruntuhan bintang,model ini akan dibakul sampahkan serta-merta
tanpa prejudis!Model Kuantum dan segala persamaan Matematik-Fizik tidak dapat bernafas
dengan baik di dalam Lohong Hitam!
Mungkin ini masanya String Theory menunjukkan aksinya!

*Model atom standard

String Theory dan Rahsia Dunia Yang Fana

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera
yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan
dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia
sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan
antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi
kaum yang memikirkan"
(AlBaqarah ayat 164)

Orang yang menemukan teori ini berpendapat masalah yang terjadi disebabkan kita salah
memandang bentuk zarah.Jadi masalah Fizik yang dihadapi adalah pada 'bentuk'.Mereka
menjelaskan bahawa zarah-zarah yang membentuk alam semesta ini bukanlah berbentuk
bulat,tetapi berbentuk tali-temali atau istilahnya 'string'.
String berukuran sangat kecil, iaitu berjuta-juta kali lebih kecil dari quark. Untuk membayangkan
ukuran string yang sangat kecil ini, bayangkanlah bila sebuah atom adalah sistem solar kita,
maka sebuah string berukuran sehelai rumput di bumi. String yang amat kecil ini dianggap hanya
memiliki panjang saja (1 Dimensi ruang) bergetar dan variasi getarannya itulah yang
menghasilkan apa yang kita lihat sebagai partikel-partikel. Para pengusung teori string ini
mengatakan bahawa string adalah satu-satunya bahan asas pembentuk ruang dan waktu. Yang
kita lihat sebagai beraneka ragam partikel itu sebenarnya adalah hasil variasi getar string-string
yang sama.Maksudnya seperti partikel foton yang membentuk cahaya dan udara berbeza kerana
frekuensi getaran string yang berbeza.
LIHAT,PERBEZAAN FREKUENSI SAHAJA AKAN MENGUBAH RUPA
PARTIKEL.Contohnya bunyi dapat didengar oleh kita tapi foton tidak,tapi kita dapat
melihatnya (cahaya).Graviton pula kita tidak dapat melihat atau mendengarnya tapi kita dapat
melihat kesan yang ditimbulkannya (graviti).
JADI TIDAK HAIRANLAH JIN DAN SYAITAN,KITA TIDAK DAPAT MELIHAT
MEREKA.Tidak ada kepelikan dengan sifat 'ghaib' mereka kini,jika kita dapat berfikir secara
saintifik kewujudan mereka.
Ingat masalah Teori Kuantum yang tidak menerima daya graviti?Dunia Kuantum tidak dapat
menghitung daya graviti yang seolah-olah lesap dalam suasana atom,proton,neutron,quark dan
bozon.Tetapi dengan menerima idea String Theeory ini maka perhitungan atau persamaan
matematiknya menjadi berubah sama sekali.Dunia Kuantum yang tadinya mengabaikan daya
graviti sekarang dapat menerima daya graviti tersebut sebagai sebahagian dari persamaan
matematiknya,atau dengan kata lain boleh dikatakan telah ditemui daya graviti di alam kuantum.
Teori Relativiti dan Teori Kuantum berjaya disatukan.Setakat ini,Teori String adalah teori
terhebat yang memimpin kepada Theory of Everything;Teori Segalanya.
Bagaimana String Theory muncul?Pada tahun 1968,seorang ahli Fizik muda berbangsa Itali,
Gabriele Veneziano,(kini bekerja di CERN) telah mempelajari persamaan matematik yang
menjelaskan daya nuklear kuat. Beliau menemui persamaan ini membuka jalan pada penelitian
daya tersembunyi di teras atom. Kemudian penelitian menimbulkan tarikan ilmuwan lainnya,
Leonard Suskind dari Stanford University yang melihat bahawa persamaan tersebut
menunjukkan sesuatu yang tersembunyi, sebuah partikel yang memiliki struktur dalaman yang
boleh melendut dan meregang. Partikel ini bukan berbentuk titik atau bola, namun berbentuk
string yang secara alami bergerak lentur.
Pada tahun 1973, seorang ahli Fizik sedang melanjutkan pemerhatian terhadap masalah string
ini.Beliau ialah John H. Schwarz dari California Institute of Technology, mengemukakan
bahawa jika string ini benar, maka string akan mampu menjelaskan banyak misteri alam ini.
Schwarz berhasil menarik perhatian para ilmuwan dunia dan orang mulai banyak bergabung

mendalami teori radikal ini.
Namun teori string mengalami halangan besar,iaitu terdapat beberapa keanehan pada
perhitungan atau persamaan matematiknya. Pertama, teori string melibatkan sebuah partikel
berjisim kosong dan partikel tachyon, iaitu partikel yang bergerak lebih cepat dari kecepatan
cahaya. Telah disentuh sebelumnya bahawa Teori Relativiti tidak membenarkan adanya objek
yang bergerak melebihi kecepatan cahaya. Teori string hampir-hampir tumbang.
Michael B. Green dari Cambridge University bergabung dengan Schwarz untuk mengkaji
persamaan matematik Teori String ini lebih dalam. Pada tahun 1984 ,mereka berhasil
meniadakan keanehan tersebut. Mereka menemukan bahawa partikel aneh yang menjadi
halangan teori ini sebenarnya adalah “graviton” iaitu partikel untuk daya graviti. Peristiwa yang
sangat bersejarah ini dicatat sebagai salah satu yang menggemparkan dunia. Schwarz dan Green
menemukan daya graviti dalam persamaan mereka. Mereka berjaya menghilangkan 'anomalies'
itu sekaligus mengukuhkan String Theory.
Selepas itu semakin ramai yang mengikuti String Theory ini sehinggalah mereka menemui
masalah lain di mana String Theory ini melibatkan dimensi tambahan.
Seperti yang dijelaskan sebelum ini bahawa kita hidup di alam dengan 3 dimensi-ruang iaitu
panjang, lebar, dan tinggi ditambah 1 dimensi waktu menjadikan jumlahnya 4 dimensi ruangwaktu. Namun string harus bergerak di lebih dari 3 dimensi ruang itu. String harus bergerak di 9
dimensi ruang! Sehingga menurut teori string, alam yang kita tinggal ini sebenarnya memiliki 10
dimensi ruang waktu.
Lalu dimana dimensi-dimensi ruang lainnya? Mengapa kita tidak mampu melihat atau
merasakannya? Sekali lagi Kaluza dan Klein mencadangkan bahwa 6 dimensi ruang ini
berukuran sangat kecil sehingga tidak mampu diperhati.
Namun kemudian orang mulai menerima kehadiran dimensi tambahan ini karena memang
seharusnya ada dimensi tambahan di alam ini bagi string untuk wujud. Kemudian mereka
mendapati terdapat 5 teori string kesemuanya!Ini merupakan masalah besar. Bagaimana sebuah
teori segala hal hadir dalam 5 versi? Setiap teori sama-sama benar namun memiliki perbezaan
asas pada persamaan matematiknya.

M-Theory

Kemudian pada tahun 1995, pada konvensyen Fizik sedunia, seorang ahli Fizik yang
kemudiannya menjadi sangat terkenal, iaitu Edward Witten, dari Institute for Advance Study,
menerbitkan kertas kerjanya. Edward Witten digelar sebagai orang tercerdas di planet bumi ini
dan mendapat panggilan “the true successor of Einstein”, beliau berhasil menggabungkan kelima
teori string menjadi sebuah teori tunggal iaitu M-Theory.
Witten mengemukakan bahawa kelima teori string itu sebenarnya hanyalah ragam cara melihat
suatu perkara yang sama. Kita bagaikan berada dalam ruangan gelap gelita dan saling meraba
seekor gajah yang sama di depan kita. Sebahagiannya meraba kepalanya, sebahagian meraba
kakinya, yang lainnya meraba belalainya dan ada yang meraba badannya, begitulah Edward
Witten memberikan penerangan di dalam ruangan, barulah orang menyedari bahawa sebenarnya
mereka semua meraba seekor gajah yang sama!
Penerangan yang dibawa oleh Witten dalam M-Theory nya ini adalah dengan menghadirkan
sebuah dimensi ruang tambahan ke dalam perkiraan matematik teori string. Seluruh persamaan
menjadi serasi dan semuanya menjadi masuk akal. Kini alam kita diyakini oleh string/M-theory
memiliki 10 dimensi ruang menjadikan kesemuanya 11 dimensi ruang-waktu.
Apakah maksud 'M' dalam M-Theory itu?Edward Witten merahsiakannya.Anda tentu tahu
jawapannya.

Apakah yang dibawa oleh M-Theory?

"Hijab Allah adalah Nur,yang apabila dibuka nescaya dapat membakar apa saja yang
diperlihatkannya..."
(Hadis Qudsi dipetik dari Kitab Hikam)

M-Theory menjelaskan:
-String berbentuk tali teramat kecil yang memiliki panjang sahaja (1 dimensi) dengan kedua
hujungnya terbuka (open loop).
-Terdapat string yang merata sehingga memiliki panjang dan lebar (2-dimensi), membentuk
membrane (disingkat, “brane”) atau sebuah lembaran amat tipis. Kita sebut ini sebagai 2-brane.
Sedangkan string 1 dimensi disebut dengan 1-brane.
-Kedua ujung string 1-brane harus melekat / bertumpu pada 2-brane.

*Model zarah asas 'string' dalam String Theory

Suatu perbezaan ketara dari M-Theory ialah dimensi tambahan yang dikatakan itu bukanlah
teramat kecil malah,M-Theory memberi gambaran pada kemungkinan yang berlawanan, iaitu
dimensi-ruang tambahan itu berukuran sangat besar. Kita mungkin hidup di alam semesta 3
diemensi-ruang yang berada di dalam sebuah dimensi-ruang yang lebih besar lagi,bahawa alam
semesta kita berupa membrane 3 dimensi ruang atau 3-brane, dan alam 3-brane kita berada di
dalam alam berdimensi lebih tinggi iaitu alam 4 dimensi-ruang atau 4-brane.
Agar lebih mudah difahami konsep membrane ini, bayangkanlah bahawa kaca televisyen anda
adalah sebuah dunia dua dimensi. Semua karakter di dalam televisyen hidup di alam dengan 2
dimensi-ruang saja (hanya memiliki dimensi panjang dan lebar) mereka tidak memiliki dimensi
ruang ke-tiga. Mereka tidak tahu dan tidak menyedarinya. Jarak antara mata anda ke kaca
televisyen adalah sebuah dimensi-ruang ketiga yang tidak dimiliki alam dalam televisyen itu,atau
boleh kita katakan bahawa untuk menemukan dimensi tambahan, maka makhluk yang hidup di
dimensi kaca televisyen harus keluar dari kaca televisyen tersebut.
Sampai tahap ini apakah anda sudah dapat membayangkannya? Sekarang cuba bayangkan alam
semesta kita adalah kaca televisyen tersebut. Televisyen dengan 3 dimensi ruang. Maka jarak

antara pemerhati lain di luar televisyen ke kaca televisyen itu adalah dimensi ruang keempat
yang tidak dimiliki oleh alam kita. Alam di luar alam kita adalah sebuah alam semesta yang
memiliki 4 dimensi-ruang.Sekarang bayangkan bila alam semesta dengan 4 dimensi-ruang itu
adalah sebuah kaca televisyen. Maka jarak antara pemerhati lain di luar televisyen ke kaca
televisyen itu adalah dimensi ruang kelima yang tidak dimiliki oleh alam 4 dimensi-ruang.
Demikian seterusnya.

Alam semesta kita yaitu 3-brane berada di membrane yang lebih tinggi; 4 brane,atau dengan kata
lain alam 3-brane kita dibungkus oleh alam 4-brane. M-Theory mengatakan bahawa alam 3brane kita memiliki kemungkinan wujud berdampingan dengan alam 3-brane lainnya (parallel
universe). Ada berapa banyak parallel universe? Tidak ada yang tahu.Infiniti.
Lalu dimana dimensi 5, 6, 7, 8, 9, dan 10?
Mari kita lanjutkan lagi membayangkannya. Bila alam 3-brane dibungkus alam 4-brane, maka:
Alam 3-brane dibungkus oleh alam 4-brane (lapis 1)
Alam 4-brane dibungkus oleh alam 5-brane (lapis 2)
Alam 5-brane dibungkus oleh alam 6-brane (lapis 3)
Alam 6-brane dibungkus oleh alam 7-brane (lapis 4)
Alam 7-brane dibungkus oleh alam 8-brane (lapis 5)
Alam 8-brane dibungkus oleh alam 9-brane (lapis 6)
Alam 9-brane dibungkus oleh alam 10-brane (lapis 7)

"Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan tujuh langit bertingkattingkat?"
(Nuh ayat 15)
"dan Kami bina di atas kamu tujuh buah (langit) yang kokoh,"
(An Naba' ayat 12)

Jadi alam semesta kita dibungkus oleh alam lainnya yang berdimensi-ruang lebih tinggi. Dan di
setiap membrane (Matrix yang membungkus) terdapat 'parallel universe'.Matrix di dalam Matrix.
Dimensi masa pula dimiliki oleh semua alam-alam ini.

Rahsia Alam Ghaib

"JIka hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka sesungguhnya: Aku dekat."
(Hadis Qudsi)

Mari kita ulangkaji kembali berkenaan M-Theory.Di dalam penjelasan di atas kita tahu bahawa
alam semesta ini dibentuk oleh bahan asas yang disebut string.String ini terdiri dari dua
jenis;string tertutup (close loop) dan string terbuka (open loop).
String terbuka tidak boleh tidak pasti akan tertambat pada membran.MEMBRAN MEWAKILI
ALAM KITA;ALAM FIZIKAL KITA.Alam yang kita tahu,dirasa,disentuh,dilihat,didengar dan
dibau.String yang tertambat mewakili sifat-sifat alam fizikal kita.Tidak kira,adakah ia berupa
daya atau tenaga.Contohnya daya elektromagnet dan tenaga haba.Ini adalah contoh string
terbuka.Ia tertambat pada membran jadi ia dapat dikesan di alam 3 dimensi ruang kita.
Tetapi ada entiti lain yang tidak tertambat pada membran.

Ia adalah entiti string tertutup.Apabila string tertutup,bayangkan satu gelang getah.Ia tidak
mempunyai hujung-hujung yang dapat ditancap pada membran,jadi ia akan bebas melayanglayang malah boleh hinggap antara membran-membran lain (parallel universe).JADI ENTITI
JENIS INI ADALAH GHAIB DARI PENGETAHUAN DERIA KITA.Apakah contoh entiti
string tertutup?
Salah satunya Graviton dan hanya inilah entiti yang dapat diketahui oleh dunia Fizik setakat
ini.Dengan sifat graviton yang bebas itu maka daya graviti sesungguhnya sangat kuat, bahkan
mungkin sama kuatnya dengan daya electromagnetik. Ia nampak lemah kerana sebahagian
kekuatan daya graviti mampu menyeberang ke brane lainnya dengan bebas.
Graviton adalah satu-satunya partikel setakat ini yang diyakini bebas bergerak menyeberang ke
membrane lainnya.Daya lainnya tidak mampu meninggalkan suatu membrane. Sehingga tidak
mungkin kita dapat melihat alam brane lain atau parallel universe kerana cahaya tidak dapat
keluar dari membrane. Daya nuklear kuat, daya nuklear lemah, electromagnetik dan cahaya
terperangkap di dalam sebuah membrane.SEBAB ITU KITA DAPAT MELIHAT
CAHAYA,KERANA CAHAYA ADALAH STRING TERBUKA JADI IA TERTAMBAT
PADA MEMBRAN.
Graviton bukanlah kepunyaan dunia 3 dimensi kita.Malah graviton dapat muncul pada dimensi
yang lain.Bagaimana graviton membuatkan sesuatu itu lenyap dari dimensi kita?Atau soalan
yang lebih liar lagi BAGAIMANA JIN DAN SYAITAN DAPAT LENYAP DARI
PANDANGAN KITA?Kita akan mengkaji sifat-sifat Lohong Hitam untuk merungkai masalah
ini.Kemudian kita akan tahu di mana jin dan syaitan bersembunyi selama ini.

"I can see it in your eyes. You have the look of a man who accepts what he sees because he is
expecting to wake up. Ironically, this is not far from the truth. Do you believe in fate, Neo?
(Morpheus -The Matrix)

-------------------------------------

Wake up, Neo. The Matrix has you.

*What? What the hell?

Follow the white rabbit.

*Follow the white rabbit?
Knock knock, Neo.

* Who is it?

Matrix08

Apakah sebenarnya dunia yang kita tinggal ini?Adakah ada makhluk lain di planet lain?Adakah
terdapat makhluk yang dapat berfikir di galaksi lain?Mengapa kita tidak dapat melihat Jin dan
Syaitan?
Ini adalah Matrix08 di bawah tajuk "Ruang-ruang Tersembunyi"
Penjelasan di bawah mengandungi satu rahsia besar.Jika anda keliru dengannya anda
dinasihatkan kembali kepada pemahaman paling asas dalam Islam.Jika tidak,anda mungkin akan
menambah saf jemaah ajaran sesat yang lain.

Ruang-ruang Tersembunyi

Pada perbincangan yang lepas kita telah didedahkan dengan model Fizik String.Para saintis
setakat ini mengatakan bahan asas yang membentuk alam semesta ini adalah berbentuk string
(tali temali) yang bergetar setiap saat.Variasi getaran string inilah yang membentuk entiti-entiti
berbeza.Contohnya,perbezaan frekuensi foton (partikel cahaya) menghasilkan warna-warna yang
berbeza.Ini dinamakan frekuensi spektrum.Misalnya untuk menghasilkan warna merah,partikel
haruslah bergetar sebanyak 400–484 THz pada panjang gelombang 620–750 nm.Untuk warna
ungu pula,frekuensinya ialah 668–789 THz pada panjang gelombang 380–450 nm.Ini bermaksud
partikel cahaya terpaksa bergetar lebih laju untuk menghasilkan warna ungu berbanding warna
merah.

RAHSIANYA IALAH GETARAN.Perbezaan getaran menghasilkan 'benda' yang berbeza.Kita
dapat merasa atau menyentuh objek-objek fizikal disebabkan getaran yang dihasilkan 'serasi'
dengan julat getaran yang dibenarkan oleh deria kita.Maksudnya 'sensor' sentuhan kita diset
untuk mengesan objek pada frekuensi tertentu.Objek diluar frekuensi ini tidak dapat dirasa oleh
tangan kita.Dari objek sekeras batu hinggalah sehalus angin sepoi-sepoi bahasa,deria kita
berfungsi sebagai 'sensor' yang kemudiannya akan menghantar maklumat frekuensi tadi kepada
otak untuk ditafsirkan.JIka terdapat objek di luar julat frekuensi (getaran) maka deria tidak dapat
mengesan kewujudannya sekaligus maklumat tidak dapat dihantar ke otak.Keras atau lembut
hanya otak yang dapat menafsir.
Begitu juga cahaya,terdapat 'cahaya' yang tidak dapat dilihat oleh kita.'Cahaya' ini tidak dapat
dikesan oleh mata kita disebabkan julat frekuensinya di luar kemampuan deria mata untuk
mengesannya.Begitu juga deria bau.Tahukah anda,setiap emosi yang kita pancarkan dari dalam
diri kita ini akan mengeluarkan sejenis bau?Tetapi hidung kita tidak dapat mengesannya.Contoh
yang paling popular ialah anjing.Haiwan ini dapat mengesan bau yang dihasilkan oleh orang
yang di dalam ketakutan.DAN INI MENERANGKAN MENGAPA ORANG YANG 'LEMAH
SEMANGAT' KERAP DIGANGGU PARANORMAL.Istilah 'lemah semangat' ini sebenarnya
ialah keadaan di mana mereka telah mengeluarkan bau yang tertentu sehingga 'menarik'
perhatian entiti-entiti untuk mengerumuninya.

Boleh juga emosi mereka telah menghasilkan getaran-getaran tertentu sehingga dapat membuka
portal yang mewujudkan entiti-entiti ini.Jika entiti-entiti ini dapat menghasilkan getaran yang
sama dengan spektrum cahaya yang dapat dikesan oleh mata kita,maka kita akan dapat melihat
entiti paranormal ini.Begitu kejadian histeria.Kejadian histeria kerap berlaku ke atas wanita
kerana mereka secara umum tidak dapat mengawal emosi.Aura ketakutan (atau lebih tepat
keseraman) yang tidak dapat dikawal akan menarik entiti paranormal untuk memasuki tubuh
wanita terbabit. SEBENARNYA DI SEKELILING KITA TERDAPAT LAPISAN AURA
TERTENTU.Aura orang yang berzikir mengingati Allah s.w.t sudah tentu berbeza dengan aura
orang yang sedang menonggang botol arak berjenama Anchor misalnya.Entiti-entiti ini juga

harus menimbangkan kehadiran aura di sekeliling tubuh manusia untuk menembusinya.Wanita
yang tidak dapat mengawal emosi seram mereka akan menghasilkan 'lompang' yang dapat
dimasuki oleh entiti ini.'Lompang' ini terhasil apabila getaran aura di sekeliling mereka telah
menjadi lemah dan ini menghasilkan frekuensi yang tepat dengan deria entiti ini;maksudnya
entiti paranormal ini merasakan tembok tebal tadi telah menjadi lembut umpama span dan
mereka dapat merobek masuk untuk menghuni di dalam tubuh wanita terbabit.Sebab itu para
wanita perlu belajar untuk menghindarkan diri mereka dari berada di dalam keadaan lemah atau
'kurang daya tahan melawan penyakit'.Mereka perlu imunisasi yang cukup sebagaimana
umumnya dimiliki oleh lelaki.

Rahsia Getaran

"It's unbelievable. Trin... Light everywhere, like the whole thing was built with light. I wish you
could see what I see"
(Neo -Matrix Revolution)
Berbalik kepada perbincangan kita,setakat ini kita tahu bahawa GETARAN ADALAH
RAHSIA PERBEZAAN BENTUK DAN SIFAT SEGALA BENDA-BENDA.Lain getaran
maka lainlah objek dan sifatnya.Sedikit sahaja berubah kadar panjang gelombang sesuatu
getaran,maka objek itu akan berubah menjadi objek lain.MAHA SUCI ALLAH YANG
MENCIPTA BENDA-BENDA.Anda sudah nampak RAHSIA BESAR di sini?
OBJEK-OBJEK TERCIPTA HANYA DENGAN MENGUBAH FREKUENSINYA.

Atau dengan lebih tepat objek-objek ini wujud hasil dari perubahan getaran string.KOnsep ini
sebenarnya adalah konsep paling universal di alam semesta ini. ASAS AKAN MEMBENTUK
YANG KOMPLEKS.Tuhan menjadikan benda paling asas,dan dengan benda ini,Dia mencipta
atau ,mengembangkannya ke benda-benda lain yang lebih kompleks.Apakah konsep yang sama
digunakan manusia yang dapat dikaitkan dengan konsep paling universal ini?
Ia adalah KOMPUTER.Dari benda paling asas iaitu dua angka 0 dan 1 atau dua keadaan ON dan
OFF,manusia boleh membuat KOMPUTER yang canggih secanggih kalkulator CASIO lama
kepunyaan apek kedai sehinggalah Superkomputer Cray atau IBM BlueGene.Dari program
BASIC untuk menulis nama anda sehinggalah pembinaan permainan komputer War
Craft,asalnya hanyalah DUA KEADAAN iaitu ON dan OFF.Asas membentuk kompleks.Jika
anda faham sejauh ini,maka rahsia dari KITAB TAMAN RAHSIA dan RAHSIA ORANGORANG SALIK telah terbuka untuk anda.
TETAPI INGAT!SESAT MENAFSIRKAN ILMU TASAWWUF MENGAKIBATKAN
KESAN YANG DASYAT DAN NGERI!
JIka gagal menafsirkan maksud sufi,anda akan menjadi sesetengah pengikut-pengikut Hallaj atau
pun Ibnu Arabi (dua nama ini adalah tokoh yang berkaitan dengan aliran sufi tertentu) yang sesat
menyalahtafsirkan ajaran-ajaran mereka.Sampai satu tahap,mereka berkata solat,puasa,zakat
dalan lain-lain adalah bidaah dan syirik.Arak dan zina adalah halal kerana pada pendapat mereka
'orang yang telah sampai kepada Tuhannya' adalah bebas daripada peraturan.INI ADALAH
PEMBOHONGAN SEMATA-MATA.Padahal apa yang dimaksudkan oleh tokoh-tokoh Sufi ini
amat berlainan dari apa yang mereka dakwa (sebenarnya mereka ingin benar memuaskan nafsu
serakah sendiri dengan menjual nama aliran Sufi).Lihat Kekasih Allah,Muhammad s.a.w.Adakah
makam mereka lebih tinggi dari makam para Rasul dan Nabi-nabi?Nabi Muhammad s.a.w
melakukan solat,puasa,zakat,haji dan keluar berperang mempertahankan agama.Nabi tidak
berzina atau minum arak.Nabi tetap bekerja mencari rezeki seperti manusia biasa lain walaupun
baginda KEKASIH TUHAN!!SEbenarnya mereka tidak sampai ke mana,taraf makam wali pun
tidak sampai malah mereka telah menempuh jalan yang sesat lagi menyesatkan.Mereka telah
mencapai taraf wali syaitan dan nafsu sendiri.Apa sebenarnya di sebalik semua ini?
SEBENARNYA SELAGI KITA DI DALAM MATRIX DUNIA,KITA HENDAKLAH
MENGIKUT PERATURANNYA YANG DITETAPKAN OLEH TUHAN.
Tiada kompromi.Walaupun anda ahli sufi bertahap Wali Allah peringkat RIJALUL GHAIB,dan
dikelilingi wali-wali Kutub dan Abdal,anda masih berada di dalam Matrix ini,maka anda kena
ikut peraturannya.Kena solat,puasa berzakat seperti manusia biasa.INGAT PENJELASAN
INI.Jangan keliru dengan permainan syaitan.
JANGAN BIARKAN DIRI ANDA MENJADI SEBAHAGIAN DARI STATISTIK
PENGIKUT AJARAN SESAT DI MALAYSIA.
JIka anda menyertai mana-mana Tarikat Sufi,ikut petunjuk ini: PERHATIKAN ADAKAH
JALAN MEREKA SESUAI DENGAN AKHLAK RASULULLAH?Jika tidak,segera
tinggalkan.Firman Allah s.w.t:
"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik (uswatunhasanah)
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan

dia banyak menyebut Allah"
(Al-Ahzab ayat 21)
Rasullullah s.a.w adalah model yang terbaik.Paling terbaik dari segala macam bentuk aliran
Tarikat yang ada apatah lagi jika hendak membincangkan perihal ajaran sesat.Ini adalah caranya
untuk menapis segala ajaran sesat yang teramat bodoh lagi membodohkan umat Islam.
Berbalik kepada rahsia tadi,kami akan membukanya perlahan-lahan.Allah s.w.t menjadikan alam
ini dari satu bahan asas.Bahan inilah yang menjadi pencarian para saintis zaman berzaman.Dari
bahan asas ini,Allah s.w.t telah mengembangkannya ke pelbagai ciptaan;pelbagai
makhluk.Syaitan misalnya diperbuat dari api

"Dan Kami telah menciptakan jin sebelum (Adam) dari api yang sangat panas"
(AlHijr ayat 27)
dan unsur api ini dihasilkan dari getaran string tertentu.Malaikat dari unsur cahaya dan ini juga
ada kadar getarannya untuk menghasilkan malaikat tadi.Manusia diperbuat dari unsur tanah
(mewakili alam fizikal yang dapat dirasa oleh deria sebagai 'sensor') maka string perlu diset pada
kadar frekuensi tertentu untuk mewujudkan alam manusia.
Sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan daripada Aisyah ra :
"Malaikat dicipta daripada cahaya, jin dicipta daripada api dan manusia dicipta daripada apa
yang diceritakan kepadamu (tanah)" [Riwayat Muslim]
Dari mana Allah s.w.t mendapatkan bahan asas ini?Adakah terdapat jisim lain?

RAHSIA TERBESAR Dari Maksud KEESAAN ALLAH

"Akulah harta tersembunyi dan Aku ingin dikenal sehingga Aku menciptakan; dan dengannya
mereka (makhluk ciptaan) akan mengenalKu."
(Hadis Qudsi)
Jika anda dapat memahami betapa Esa nya Allah s.w.t,anda akan dapat memahami rahsia
ini.Pemahaman keEsaan Allah s.w.t dapat dilihat dari pelbagai peringkat pemahaman mengikut
kadar pemahaman manusia.Peringkat biasa ialah manusia beriman tahu bahawa Tuhan itu
Satu.Allah itu Tuhan yang Satu.TIADA TUHAN SELAINNYA.Ini benar dan tidak
dinafikan.Terdapat beberapa peringkat sehingga peringkat paling Tinggi.Peringkat Tinggi inilah
yang menyebutkan Bahawa:

Tiada sesuatu itu selain-Nya.

Pernahkan anda mendengar ungkapan "kita datang dari-Nya dan kepada-Nya lah kita
kembali"?Ini ungkapan yang amat mendalam maksudnya.Bukan setakat diri kita,malah semua
kejadian makhluk adalah bersumber dari Zatnya yang Maha Suci. TAPI DI SINI ADA
PERANGKAP.Kita datang dari Zat Allah bukan bermaksud kita adalah sama dengan ZatNya.Maha Suci Allah dari segala yang diada-adakan oleh kesesatan.ADA BEZA DI
SINI.Cahaya Allah yang DIHIJAB ADALAH BERBEZA DENGAN ZAT ALLAH YANG
TIDAK DIHIJAB.MAHA SUCI ALLAH DARI SEGALA KELEMAHAN DAN
KEKURANGAN.Kita adalah Zat-Nya yang mencari-Nya.Yang ingin mengenal-Nya.Kita
terperangkap di dalam Matrix ini.DAN MATRIX INI ADA PERATURANNYA.Rahsianya
ialah:

IKUT PERATURAN MATRIX,DAN HIJAB AKAN DIBUKA.

Jika tidak anda akan menjadi cahaya-Nya yang tidak mengenal-Nya.Anda akan sesat dan
akhirnya anda akan DIRESET!Anda adalah cahaya-Nya yang gagal mencari-Nya kembali.Gagal
kembali ke pangkuan-Nya.
Ini adalah pengetahuan tahap tinggi.Jika anda sukar memahaminya,dinasihatkan kembali ke
pemahaman tradisional.Kembali ke pemahaman yang biasa.Ini lebih baik.Tidak salah dan anda
tetap di jalan yang benar.
JIka anda memahaminya,anda akan sedar bahawa Keesaan Allah itu adalah amat hebat sehingga
segala alam semesta dan makhluk-makhluk di dalamnya:TIADA.
Penjelasan seterusnya akan menerangkan secara teknikal apakah Matrix ini yang bertindak
sebagai HIJAB kepada YANG INGIN MENGENAL TUHANNYA
Jika anda mengaitkan semua pengetahuan ini dengan kehidupan manusia,anda akan sedar
bahawa kita SEBENARNYA TERPERANGKAP DALAM JULAT GETARAN STRING
YANG TERTENTU.
Julat inilah yang dinamakan

HIJAB

----------------------------

Matrix09

Matrix Sebagai Hijab

-Black Hole
-Makhluk-makhluk pelbagai dimensi
-Dark Energy
-Dark Matter
-Matter dan Anti Matter
-Kajian lanjut Graviton
-Misteri lapisan Matrix
-Rahsia yang terpendam

Please stay tuned...

Struktur Matrix

Peringatan Artikel-artikel di dalam siri The Matrix kebanyakan di luar kotak pemikiran
biasa.Ada yang menyentuh ilmu-ilmu kerohanian tertentu terutamanya Ilmu Tasawuf
(Sufism).Sekiranya ada di antara artikel di dalam siri ini telah mengganggu ketenteraman
anda,anda tidaklah digalak meneruskan pembacaan.Sekiranya anda merasa keliru atau sangsi
setelah membaca isi kandungannya,terutama mengenai ajaran kerohanian,sila rujuk guru-guru
agama yang mursyid dalam bidang Tasawuf.Sekiranya perlu sila rujuk AlQuran dan AlHadis
serta kitab-kitab Tasawuf yang muktabar,sekadar menyebutkan contoh seperti Tanwirul Qulub,
Minhajul Abidin,Futuhatul Ariffin,Sirus Salikin dan Hikam,atau lebih bagus sebagai permulaan
kitab Imam Al-Ghazali, Ihya 'Ulumuddin.The Matrix adalah sekadar model untuk pemahaman
masalah kehidupan manusia dari kaca mata terkini,di mana tidak mengubah sedikit pun konsep
dan kepercayaan sebenar ilmu kerohanian itu sendiri.Dalam hal ini MistisFiles cuba untuk
menyederhanakan isi kandungannya sesuai dengan tingkat kefahaman awam.
Kepada pembaca siri Matrix yang baru,sila semak siri-siri Matrix sebelumnya untuk pemahaman
yang lebih jelas.
Ini adalah Matrix09 di bawah tajuk "Struktur Matrix"

-M.O

"There's a building. Inside this building there's a level where no elevator can go, and no stair
can reach. This level is filled with doors. These doors lead to many places, hidden places, but
one door is special. One door leads to the Source. This building is protected by a very secure
system. Every alarm triggers the bomb"

(Keymaker -Matrix Reloaded)

Dunia Sains kini percaya bahawa alam semesta ini bermula dengan satu titik tunggal.Titik
tunggal ini adalah asal-usul terjadinya alam semesta.Daripada titik tunggal ini maka lahirlah
alam-alam dan dimensi.Alam-alam ini berkembang dan berkembang berasal dari titik tunggal
ini.Titik tunggal ini menerbitkan benda-benda;dari yang abstrak hinggalah yang konkrit.Dari
mimpi-mimpi hinggalah kenyataan dan realiti.Dari segala harapan dan sangkaan hinggalah
suratan atau kebetulan.Titik tunggal ini adalah 'nenek moyang' alam semesta.Dari satu titik yang
satu ini maka bercambahlah segala alam-alam yang tidak terkira banyaknya;seolah-olah
infiniti.Alam-alam yang teramat banyak ini rupanya lahir dari titik yang tunggal ini.Alam-alam
ini adalah MANIFESTASI dari titik tunggal ini.Dari satu menjadi banyak;banyak dari yang
satu.ASAS MENJADI KOMPLEKS.
Berjuta-juta tahun dahulu,atau mungkin lebih dari itu,titik tunggal ini tercipta.Dan dari titik
tunggal ini,kata para Pendita Ilmu Sains Fizik;lahirlah alam semesta ini.Mereka menggelarnya
Big Bang.Ahli Sufi menggelarnya Nur Muhammad.

Nur Muhammad dan Struktur Matrix

“Perkara yang paling awal yang diciptakan Allah ialah nurku”
(Hadis Rasullullah s.a.w)

Di dalam Kitab 'Taman Rahsia' versi Fizik Moden iaitu Endless Universe oleh Paul Steinhardt
dan Neil Turok,ada dinyatakan tentang kronologi Big Bang.Selepas terjadinya Big Bang,
berlakulah penyerakan partikel merata ke seluruh ruang. Kemudian terdapat satu bahan yang
dipanggil Dark Matter, mengimbangi penyebaran tersebut. Ini boleh digambarkan melalui tanah
liat atau pun plastisin (tanah liat buatan).Bayangkan anda menekan-nekan tanah liat tersebut
dengan jari anda. Tanah liat akan menjadi datar, rata, tipis.Inilah yang dilakukan oelh Dark
Matter ke atas alam semesta kita selama 15 juta tahun ini,dan sehingga jutaan tahun ke akan
datang (sekiranya boleh) akan menjadikan alam semesta kita semakin datar.Ini dipanggil 'Flat
Universe'.

Kejadian Big Bang ini dapat digambarkan melalui Eksperimen Belon.Bayangkan belon yang
telah dilukis titik-titik kecil di atasnya secara rawak.Kemudian tiup belon tadi.Apabila
permukaan kulit belon mengembang,titik-titik tadi ikut menjauhi di antara satu sama lain.Proses
ini terus berlaku sehingga waktu yang tidak diketahui.Alam semesta akan mengembang dan terus
mengembang.Jasad-jasad akan terus terbentuk dan mati.Tetapi para saintis tahu,proses ini pasti
akan menyusut!Melalui pengiraan matematik yang rumit,saintis-saintis Fizik Teori mendapati
pengembangan ini tidak kekal,malah menyusut dan terus menyusut.

Maksudnya pengembangan akan melalui suatu titik puncak dan graf mula menurun dan berakhir
ke nilai kosong kembali!Bagaimana mereka tahu?Bagaimana semua ini terjadi?Ini terjadi
disebabkan konsep 'Flat Universe' tadi.Proses 'perataan' alam-alam ini menyebabkan alam
semesta tidak akan terus mengembang secara tidak terkawal.Bagaimana diketahui alam ini
menjadi semakin 'flat'?Selama bertahun-tahun manusia telah mengamati melalui pemerhatianpemerhatian yang rumit bahawa terdapat satu daya graviti yang dihasilkan oleh satu objek
misteri.Objek ini tidak mampu dilihat dengan mata kasar,namun daya gravitinya mempengaruhi
objek lain di sekelilingnya.Sains memanggilnya Dark Matter.
Apakah itu Dark Matter?
Dark Matter atau 'Bahan Gelap' adalah sebuah nama untuk sejenis bahan di alam ini yang tidak
pernah mampu diketahui struktur dalamannya.'Dark' atau gelap digunakan oleh ilmuwan Sains
Fizik untuk melabelkan objek yang tidak mampu dijelaskan.
Dark Matter sebenarnya memang wujud.Ini kerana pengaruh graviti dan tenaganya atau disebut
Dark Energy dapat dikesan dan dirasakan.Malahan Dark Matter mengisi 23% jisim bahan di

alam semesta ini, dan Dark Enegy menguasai 73% dari tenaga yang ada di alam semesta ini.
Namun Dark Matter tidak memancarkan cahaya (namanya sudah membayangkan
sifatnya).Sehingga kini,para saintis masih mencari-cari dari apakah Dark Matter ini berasal.
Dark Matter memainkan peranan terhadap berkumpulnya bintang-bintang yang kemudiannya
membentuk kumpulan-kumpulan galaksi atau 'cluster'. NASA melalui teleskop Hubble telah
mencuba menggambarkan bagaimana Dark Matter membentuk wajah alam semesta kita
sehingga menjadi yang sekarang kita lihat.Dark Matter juga berperanan menjaga jarak antara
antara bintang di dalam galaksi tetap sama walaupun jarak antara galaksi-galaksi semakin
menjauhi.

Nampaknya amat penting peranan Dark Matter ini.Tetapi mengapakah ia 'gelap' dan tidak boleh
dilihat?Telah diterangkan sebelum ini bahawa partikel-partikel graviton yang membentuk graviti
juga tidak dapat dilihat dan ini bermakna ia dikategorikan sebagai partikel diluar dimensi kita
kerana memiliki string tertutup.Berdasarkan ini,maka boleh dikatakan Dark Matter juga
tergolong di dalam string tertutup dan ia di luar dimensi kita,di mana partikel cahaya tidak
mampu mencapainya disebabkan partikel cahaya (foto) bersifat string terbuka dan melekat pada
membran-membran Matrix.
JIKA PARTIKEL CAHAYA DAPAT MENYEBERANGI ANTARA MEMBRAN,KITA
AKAN DAPAT MELIHAT APA YANG TERDAPAT DI ALAM LAIN,KERANA
PENGLIHATAN MANUSIA BERGANTUNG KEPADA PERANTARAAN CAHAYA.
Bagaimanakah mulanya manusia mula tertarik mengkaji objek-objek diluar dimensi ini?Konsep
partikel di luar dimensi kita semakin menarik apabila kajian telah dilakukan ke atas Lohong

Hitam (Black Hole).Kajian LOhong Hitam ini lebih terkenal dengan penglibatan saintis kurang
upaya,Professor Stephen William Hawking yang mengabdikan dirinya kepada kajian Fizik Teori
ke atas Lohong Hitam dan juga Big Bang.
Black Hole atau Lubang Hitam adalah istilah yang diberikan untuk suatu peristiwa keruntuhan
bintang. Bintang tidak selamanya mampu melepaskan tenaga yang menjadikannya objek yang
tetap panas di alam semesta.Pada suatu ketika pasti bahan bakar atau tenaganya akan habis dan
tidak ada lagi yang dapat dibakar, sehingga bintang pun mula mengalami keruntuhan.Peristiwa
"runtuh" ini terjadi di setiap atom penyusun bintang, elektron yang bergerak mengelilingi pusat
atom akan kehabisan tenaga dan jatuh ke pusat atom.Bintang pun mengalami penyusutan
isipadu.Ukuran bintang akan susut ke isipadu tidak terhingga kecilnya.Namun apa yang terjadi
pada jisimnya?Jisim bintang tidak berkurang,dan daya graviti yang ditimbulkannya pun tidak
berkurang, menjadikan Lohong Hitam sebuah benda kecil bergraviti besar.Lohong Hitam adalah
singulariti.

Graviti yang sangat besar ini menarik objek di sekelilingnya, termasuk cahaya atau foton.
Cahaya pun tidak dapat melepaskan dirinya.Pada jarak tertentu dari Lohong Hitam,foton ada
yang masih kuat untuk tidak tersedut,namun terlalu lemah untuk dapat melepaskan diri, maka
foton tersebut hanya melayang-layang saja di tempat tersebut. Jarak ini disebut Event-Horizon
atau Horizon Peristiwa.Adalah dipercayai apabila cahaya berhenti,maka waktu pun turut
berhenti.
Bila cahaya tidak dapat melepaskan diri, maka kita tidak mampu melihat Lohong Hitam ini, kita
dapat mengetahui adanya Lohong Hitam di suatu tempat dengan mengamati cahaya yang
mengelilingi sebuah objek gelap, atau mengamati benda langit seperti bintang atau planet
mengorbit suatu objek tidak nampak namun memiliki daya graviti kuat.
Lohong Hitam adalah momok bagi Fizik kerana semua perhitungan matematik akan runtuh di
singulariti.Sains menemukan jalan buntu di situ.Namun Lohong Hitam adalah objek penting

yang mampu menjawab bagaimana Big Bang terjadi di masa lalu dan bagaimana situasi alam
semesta ini pada awal penciptaannya.
Stephen Hawking adalah saintis yang mempelajari dengan sangat mendalam Lohong Hitam
ini.Suatu ketika beliau berusaha mengukur entropi Lohong Hitam.Lohong Hitam memiliki
radiasi dan radiasi adalah satu entropi iaitu tenaga yang tidak bekerja atau digunakan.Penemuan
Hawking sangat memeranjatkan.Nilai entropi Lohong Hitam adalah sama dengan luas
permukaan lubang hitam.
Fikirkan,Hawking ingin mengira isipadu tenaga yang memenuhi Lohong Hitam dan sudah tentu
pengiraannya berkait rapat dengan ISIPADU,iaitu unit Fizik yang bersifat 3 dimensi.Namun
yang anehnya ISIPADU Lohong Hitam adalah sama dengan LUASNYA!Dimanakah isipadu
Lohong Hitam?Nilai isipadu sesuatu objek tidak boleh sama dengan luasnya kerana isipadu
melibatkan penambahan satu dimensi ruang.
Bagaimana mungkin menghitung 3 dimensi tetapi yang didapati adalah 2 dimensi?Ini adalah
sesuatu yang aneh.
Namun kemudiannya, setelah M-Theory diperkenalkan,apa yang didapati oleh Hawking adalah
wajar dan benar.Lohong Hitam adalah objek 2 dimensi.Bukan 3 dimensi.Jadi bagaimana untuk
mengetahui struktur dalaman Lohong Hitam?Lohong Hitam adalah objek 2 dimensi ruang di
alam semesta kita.Struktur dalamannya bukan milik alam semesta kita.Di dunia kita,Lohong
Hitam hanya dapat dirasai oleh deria kita satu objek tipis seperti mana anak-anak kita
melukiskan bulatan di atas kertas.Kita tidak akan tahu apakah yang berada di dalamnya sehingga
kita mampu menukar tubuh badan kita menjadi satu objek 2 dimensi.Cadangan lain?Ya,ada yang
lebih mudah.Kita perlu menukarkan partikel cahaya menjadi partikel 2 dimensi dengan string
tertutup supaya penglihatan kita dapat mengintai apakah yang berlaku di dalam Lohong Hitam.

Rahsia Tingkatan Dimensi Di dalam Matrix

"Aku jadikan segala perkara itu kerana engkau ya Muhammad!
dan Aku jadikan akan dikau itu kerana Aku, yakni dijadikan nur Muhammad itu dengan tiada
wasitah suatu jua pun"
(Hadis Qudsi)

Rasanya perlu juga diterangkan rahsia setiap tingkatan di dalam dimensi.Penjelasan ini adalah
penjelasan yang paling mudah setakat ini,tidak melibatkan terlalu mendalam struktur Matrix
yang kompleks dan ragam getaran string yang rumit.
Bayangkan kita makhluk yang hidup di dalam alam 3 dimensi.Kita punya panjang,lebar dan
dalam.Bayangkan lukisan diri kita di atas sehelai kertas.Lukisan ini tidak memiliki ruang 3
dimensi.'Kita' di dalamnya tinggal di dalam dunia 2 dimensi,hanya memiliki panjang dan lebar
sahaja.Bagaimanakah kita ingin mengetahui kehidupan 'kita' di dalam lukisan ini?Ini bermakna
kita haruslah menukarkan setiap atom-atom 3 dimensi kita kepada atom-atom 2 dimensi (dan ini
sudah pasti melibatkan kadar getaran string tertentu) supaya dengan itu dapatlah kita bersamasama diri 'kita' di dalam lukisan tadi dan dapat mengetahui berapa ukuran 'dalam' atau isipadu
mahupun berat badan kita di dalam dunia 2 dimensi itu.Potret kita tadi mewakili dunia 2
dimensi.Jika kita berdegil tidak mahu membuang 1 dimensi ruang (dalam hal ini kedalaman
dibuang),maka ketika kita di 'transform' kan ke dunia 2 dimensi,diri kita akan musnah dan ghaib
begitu sahaja,kerana struktur atom-atom kita akan terpecah-pecah dan disiat-siat di dalam Matrix
yang tidak membenarkan entiti 3 dimensi memasuki alam 2 dimensi.Ini samalah seperti
perbezaan 'interpolation' atau jenis 'graphic accelarator' permainan komputer yang
berbeza.Grafik permainan yang berasaskan OpenGL atau Nvidia GeForce versi terkini tidak

dapat menerima pemecut grafik yang berfasiliti rendah seperti Intel GMA X3100 atau Intel®
Graphics Media Accelerator kerana tidak dapat menampung interpolasi dan keperluan grafik
yang tinggi.Jika dipaksa memainkan permainan di dalam komputer yang tidak memiliki
keperluan pemecut grafik tersebut,maka permainan komputer tadi akan 'crash' atau jika bernasib
baik,dapat bermain di dalam keadaan grafik yang 'kotor' dan dengan warna yang bercelaru dan
grafik yang terpecah-pecah.INI MENERANGKAN MENGAPA RUPA SYAITAN DAN JIN
YANG MAMPU MUNCUL SEKETIKA DI ALAM MANUSIA MEMILIKI GRAFIK
YANG 'KOTOR' DAN MENYERAMKAN.

JASAD FIZIKAL KITA AKAN MUSNAH JIKA MENGEMBARA KE ALAM-ALAM
LAIN.CUMA ROHANI DAN MINDA YANG DAPAT MENERJAH KE ALAM-ALAM
YANG ABSTRAK INI.
Apa akan jadi jika kita mahu melawat ke dunia yang mengandungi 4 dimensi ruang?Aha...kita
perlulah menambah satu lagi dimensi ruang di dalam struktur atom-atom jasad kita,untuk
memunculkan diri ke di dalam dunia 4 dimensi ruang.Apakah 1 dimensi ruang yang perlu
ditambah itu?Kita tidak dapat melihatnya di dunia 3 dimensi kita ini.Mungkin juruteknik yang
kita import dari dunia 4 dimensi dapat melakukan semua untuk kita.Kita hanya dapat melihat 1
dimensi ruang tambahan ini apabila kita berjaya memunculkan diri kita di dunia 4 dimensi
ruang.Ketika itu barulah kita akan berkata:
"Oh,begini rupanya 1 dimensi tambahan itu"
Sama seperti yang berlaku jika kita mahu masuk ke dalam dunia 2 dimensi,jika kita terlupa
menambah 1 dimensi ruang ini ketika mahu muncul di dalam dunia 4 dimensi,maka kita akan
termusnah begitu sahaja atau muncul dalam keadaan cacat dan hodoh kerana kekurangan
sifat.Makhluk-makhluk 4 dimensi ruang akan lari ketakutan apabila melihat rupa kita yang
hodoh lagi menyeramkan itu.JIka kita bernasib baik,mungkin kita hanya akan ditertawakan oleh
mereka kerana rupa kita yang pelik itu.Mungkin ada kru-kru Seekers di kalangan mereka akan

cuba untuk menangkap kita dan dijadikan bahan kajian.
Kita tidak akan mampu menyeberangi alam-alam lain jika kita bergantung kepada ALAM
FIZIKAL KITA.Jasad kita tidak akan mampu ke mana-mana selain di alam Matrix yang terhad
ini.Hanya minda yang fokus dan rohani yang kuat,dapat menyelami rahsia alam semesta.Dapat
minum air ketakjuban di alam-alam Nasut,Jabarut,Malakut dan Lahut.

Nur Muhammad

“Sesungguhnya telah datang kepadamu Nur dari Allah dan Kitab yang nyata”
(Al Quran 5:15).

Menurut pemahaman ahli-ahli Sufi,Allah s.w.t menjadikan alam semesta ini dari satu entiti yang
tunggal.Entiti ini adalah manifestasi alam semesta ini.Kepelbagaian atau keragaman alam
semesta yang teramat kompleks ini berasal dari satu 'tenaga' atau entiti ini.Tidaklah Allah s.w.t
menjadikan alam-alam ini tanpa entiti tunggal ini.Dari entiti inilah alam semesta dan segala
makhluk ini dijadikan.Istilah ilmu Sufi untuk menerangkan keadaan ini adalah NUR
MUHAMMAD.Istilah Nur Muhammad ini sebenarnya amat dekat dengan umat Islam.Misalnya
di dalam zikir munajat:

Hasbi Rabbi Jalallah Ma Fi Qalbi Ghairullah Nur Muhammad Salallah... Nur Muhammad

Salallah...

Istilah Nur Muhammad merujuk kepada entiti ini,yang daripadanya segala alam semesta dan
makhluk-makhluk terjadi.Di alam Nusantara sendiri,antara yang membahaskan masalah Nur
Muhammad ini adalah Nur al-Din al-Raniri dan Syaikh Zain al-‘Abidin al-Fatani.
Syaikh Nur al-Din al-Raniri misalnya menulis tentang tajuk ini dalam kitabnya Bad’ Khalq alSamawat wa al-Ard yang tercetak di tepi kitab Taj al-Muluk (tanpa tarikh). (Lihat tulisan penulis
ini “Kosmologi para Fuqaha & Ulama Sufiah Dalam pemikiran Melayu”, dalam Kosmologi
Melayu, penyelenggaraan Yaacob Harun, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, Kuala
Lumpur, 2001, hal.10-22). Antara nas-nas yang disebut di dalamnya ialah hadith qudsi yang
terkenal yang bermaksud: “Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, maka Aku kasih
bahawa Aku dikenali, maka Aku jadikan makhluk, maka dengannya mereka mengenaliKu”.
(Bad’ Khalq al-Samawat wa al-Ard, hal. 10). Juga dinukilnya hadith bermaksud: “Sesungguhnya
Allah menjadikan ruh nabi dari zatNya dan Ia menjadikan alam semuanya dari ruh Muhammad
s.a.w.” (ibid. 10). Maksudnya Ia menjadikan ruh nabi daripada tidak ada kepada ada dari
SisiNya, bukannya bermakna bahawa sebahagian daripada Tuhan dijadikan ruh nabi. Dinukilnya
juga hadith yang bermaksud: “Aku (Nabi s.a.w.) dari Allah, dan orang mu’min dariku”. (ibid.
10). Ertinya sebagaimana yang dihuraikannya sendiri bahawa nabi adalah makhluk yang pertama
yang dijadikan Allah dan sekelian orang mu’min itu dijadikan Allah daripada Baginda (iaitu
daripada nurnya). (ibid. hal. 10). Dinukilkan beliau juga hadith yang bermaksud: “Aku (Tuhan)
menjadikan segala perkara kerana engkau (wahai Muhammad) dan Aku jadikan engkau
keranaKu” (ibid. 10). Juga dinukilkannya hadith yang bermaksud “kalaulah tidak kerana engkau
Aku tidak jadikan sekelian falak ini.” (ibid. 11). Dinukilkan beliau juga hadith yang bermaksud:
“Aku telahpun menjadi nabi walhal Adam berada antara air dan tanah” (ibid. 11).
Kemudian beliau menukil hadith nur Muhammad. Antaranya ialah yang bermaksud: “Perkara
yang paling awal yang diciptakan Allah ialah akal” (ibid. 11); dan yang bermaksud: “Perkara
yang paling awal yang diciptakan Allah ialah al-Qalam”, (ibid. 11); dan yang bermaksud:
“Perkara yang awal sekali yang diciptakan Allah ialah ruh-ruh” (ibid. 11). Beliau menghuraikan
bahawa akal, qalam, dan ruh itu ialah kejadian nur Muhammad s.a.w. sebagaimana yang ternyata
daripada hadith yang dinukilkan beliau yang bermaksud: “Perkara yang paling awal yang
diciptakan Allah ialah nurku” (ibid. 11). Dinukilkannya juga hadith yang bermaksud: “Perkara
yang paling awal yang dijadikan Allah ialah ruhku”. (ibid. 11).
Mengikut Syaikh Nur al-Din, Allah menjadikan Nur Muhammad itu daripada pancaran Nur
AhadiahNya, yang beliau nukilkan ialah kenyataan kitab al-Manzum yang bermakna: “Telah
berdempeklah sifat Jalal dan Sifat Jamal, maka ghaliblah Jamal itu atas sifat jalal, maka
dijadikan Allah daripada dua sifat itu Ruh Muhammad, iaitu daripada ‘adam kepada wujud
(daripada tidak ada kepada ada - uem) (Bad’ Khalq al-Samawat wa al-Ard.12). Kita perlu
nyatakan bahawa yang dijadikan itu makhluk juga, bukannya sambungan daripada zat atau Diri
Tuhan, sebab kalau demikian ada dua yang kadim, dan itu kesyirikan.

Kata beliau bahawa selepas Allah menjadikan Nur Muhammad atau Ruh Muhammad itu Ia tilik
kepadanya dengan tilik mahabbah atau kasih, maka ia malu dan berpeluh, dari peluhnya itulah
dijadikan ruh-ruh sekelian anbia, aulia dan nyawa sekelian orang mu’min yang salih, dan
daripada nyawa sekelian mu’min yang salih itu dijadikan nyawa sekelian mu’min yang fasik,
daripada mu’min yang fasik dijadikan nyawa sekelian mu’min yang munafik dan mereka yang
kafir. (ibid. 13).
Dan dijadikan daripada insan nyawa insan itu nyawa sekelian malaikat, dan daripada malaikat itu
nyawa sekelian jin, dan daripada jin itu nyawa sekelian syaitan, dan daripada syaitan itu nyawa
sekelian binatang, daripada binatang itu nyawa sekelian tumbuh-tumbuhan, setengahnya
mempunyai martabat yang melebihi yang lainnya; jadilah pula segala jenis nafas tumbuhtumbuhan itu dan segala anasir itu iaitu hawa, api, air dan angin (ibid. 13).
Kemudian beliau menyebut bagaimana Allah menilik dengan tilikan haibah pula, hancurlah ia,
setengahnya menjadi air, setengahnya menjadi api yang menghanguskan air, keluarlah asap, naik
ke angkasa, daripadanya di Allah tujuh petala langit. Setelah itu ada bakinya yang tinggal,
daripadanya dijadikan matahari, bulan, dan bintang. (ibid.13). Demikian seterusnya.
Beliau menukilkan pula riwayat yang lain, yang masyhur, bahawa Allah menjadikan sepohon
kayu dengan empat dahannya, dinamakan Syajaratul-Yaqin. Kemudian dijadikan Nur
Muhammad dalam bentuk burung merak, diletakkan atas pohon itu, lalu ia mengucap tasbih
kepada Allah, selama tujuh puluh ribu tahun. Bila merak itu terpandang terlalu cantik rupanya,
dengan elok bulunya, dan lainnya, sujudlah ia lima kali sujud, jadilah sujud itu kemudiannya
sembahyang lima waktu yang wajib atas umat Muhammad s.a.w.
Kemudian dikisahkan bahawa Allah menjadikan kandil daripada akik yang merah. (ibid. 15).
Kemudian Syaikh Nur al-Din menukil riwayat yang menyebut Nur Muhammad dalam bentuk

burung merak
Antara kitab Jawi yang popular sebagai rujukan ialah kitab “Kashf al-Ghaibiyyah”
Dalam kitab “Kashf al-Ghaibiyyah” oleh Zain al-‘Abidin al-Fatani rh (berdasarkan karangan
asalnya “Daqa’iq al-Akhbar fi Dhikr al-Jannah wa al-Nar” karangan Imam ‘Abd al-Rahim bin
Ahmad al-Qadhi, dan kitab “Durar al-Hisan” karangan al-Suyuti, dan “Mashariq al-Anwar” oleh
Shaikh Hasan al-‘Adawi antara lainnya), oleh Syaikh Zain al-‘Abidin al-Fatani rh (Maktabah wa
Matba’ah dar al-Ma’arif, Pulau Pinang, t.t.) Kitab ini dikarang oleh beliau pada tahun 1301
Hijrah. Pada halaman 3 dst. terdapat bab awal berkenaan dengan penciptaan roh teragung, (alRuh al-A’zam), iaitu nur Nabi kita Muhammad ‘alaihis-salatu was-salam. Kata beliau:
“Sesungguhnya telah datang pada khabar oleh bahawasanya Allah taala telah menjadi ia akan
satu pohon kayu baginya empat dahan, maka menamai akan dia Syajarat al-Muttaqin (Pokok
Orang-orang yang bertaqwa), dan pada setengah riwayat Shajarah al-yaqin (Pokok Keyakinan),
kemudian telah menjadi ia akan Nur Muhammad di dalam hijab daripada permata yang sangat
putih seu(m)pama rupa burung merak dan dihantarkan ia akan dia atas demikian pohon kayu itu ,
maka mengucap tasbihlah oleh Nur itu atas pohon kayu itu kadar tujuh puluh ribu tahun,
kemudian menjadi akan cermin kemaluan maka dihantarkan akan dia dengan berhadapannya;
maka tatkala menilik oleh merak itu di dalam cermin itu melihat ia akan rupanya terlebih elok
dan terlebih perhiasan kelakuan, maka malu ia daripada Allah taala, maka lalu berpeluh ia maka
titik daripadanya enam titik, maka menjadi oleh Allah taala daripada titik yang pertama akan ruh
Abu Bakar radiya’Llahu ‘anhu, dan daripada titik yang kedua itu akan ruh ‘Umar radiya’llahu
‘anhu dan daripada titik yang ketiga itu akan ruh ‘Uthman radiya’Llahu ‘anhu, dan daripada titik
yang keempat itu akan ruh ‘Ali radiya’Llahu ‘anhu, dan daripada titik yang kelima itu akan
pohon bunga mawar dan daripada titik yang keenam itu akan padi” (hal. 3).

Kemudian disebut bagaimana Nur Muhammad itu sujud lima kali, dengan itu, menjadi fardu
sujud, lalu difardukan sembahyang yang lima waktu atas Muhammad dan ummatnya. Kemudian
disebut Allah menilik kepada nur itu, lalu ia malu, berpeluh kerana malunya. Daripada peluh
hidungnya Allah jadikan malaikat, daripada peluh mukanya Allah jadikan ‘Arasy, Kursi, Lauh
dan Qalam, matahari, bulan, hijab, segala bintang, dan barang-barang yang ada di langit.
Daripada peluh dadanya dijadikan anbia, mursalin, ulama, syuhada dan solihin. Daripada peluh
belakangnya dijadikan Bait al-ma’mur, Ka’bah, Bait al-Maqdis, dan segala tempat masjid dalam
dunia. (hal. 3-4).
Beliau menyebut hadith qudsi:
"Adalah Aku perbendaharaan yang tersembunyi maka Aku kehendak akan diperkenal akan daku
maka Aku jadikan segala makhluk supaya dikenalnya akan daku." (hal. 6)
Kemudian beliau menyebut hadith Nabi s.a.w:
"Yang awal-awal barang yang suatu dijadikan Allah taala itu nurku dan pada suatu riwayat
ruhku. Kata pengarang ini: Maka adalah sekelian alam ini dijadikan Allah subhanahu taala
daripada sebab nur Muhammad s.a.w. seperti yang teleh tersebut"

Dan hadith qudsi yang lain:
"Aku jadikan segala perkara itu kerana engkau ya Muhammad dan Aku jadikan akan dikau itu
kerana Aku, yakni dijadikan nur Muhammad itu dengan tiada wasitah suatu jua pun. (hal. 6)

Melalui kitab terkenal ini tersebar fahaman tentang konsep Nur Muhammad di kalangan
Muslimin sebelah sini.

Kitab al-Kaukab al-Durri fi al-Nur al-Muhammadi oleh Syaikh Muhammad bin Isma’il Daud alFatani rh:

Kitab ini (terbitan Khazanah al-Fattaniyyah, Kuala Lumpur, 2001). Kitab ini yang dikarang oleh
penulisnya pada tahun 1304 Hijrah, di Makkah, berbicara tentang tajuk yang berkenaan dari
halaman 2-7. Isinya berdasarkan riwayat Ka’ab al-Akhbar, sebagaimana yang ada dalam kitab
“Kashf al-Ghaibiyyah” karangan Syaikh Zain al-‘Abidin al-Fatani. Antaranya maklumatnya
ialah: Tuhan menggenggam satu genggam daripada NurNya, diperintah ia menjadi Muhammad,
ia menjadi Muhammad, ia menjadi tiang, ia sujud kepada Allah, dibahagi nur itu kepada empat
bahagi, pertama menjadi Lauh, kedua Qalam, perintah menulis kepada Qalam, sampai kepada
umat nabi-nabi, yang taat dan yang derhaka, dengan akibat-akibat mereka. Sampai disebutkan
riwayat tentang sesiapa yang melihat nur itu pada bahagian-bahagian tertentu jadilah ia
mempunyai sifat-sifat tertentu. Sekelian makhluk dijadikan daripada nurnya. Ia berakhir dengan
menyebut makhluk sembahyang dengan huruf nama Ahmad dan Muhammad, berdiri qiyam
seumpama alif, ruku’ seumpama ha’, sujud seumpama mim, duduk seperti rupa dal. Juga
dikatakan makhluk dijadikan atas rupa huruf nama Muhammad, kepala bulat seperti mim, dua
tangan seperti rupa ha’, perut seperti rupa mim, dua kaki seperti rupa dal.
Kitab “Daqa’iq al-Akhbar fi Dhikr al-jannah wa al-Nar” terjemahan Melayu oleh Syaikh Ahmad
ibn Muhammad Yunus Langka:

Kitab ini diterjemahkan oleh beliau pada 1312 Hijrah di Makkah dahulunya diterbitkan oleh dar
Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, Mesir. Kemudian ia diterbitkan oleh Maktabah wa matba’ah alma’arif, Pulau Pinang, tanpa tarikh. Isi kitab ini berkenaan dengan nur Muhammad s.a.w., asal
kejadiannya, bagaimana semua makhluk dijadikan daripadanya adalah sebagaimana yang telah
disebutkan oleh Syaikh Zain al-‘Abidin dalam “Kasshf al-Ghaibiyah”nya yang menjadikan kitab
ini sebagai satu daripada sumber-sumbernya, sebagaimana yang dinyatakan dalam bahagian
permulaan kitabnya. Bab pertamanya sama isinya dengan apa yang ada dalam kitab terjemahan
ini.

Antara Hadis tentang Nur Muhammad

Hadith berkenaan dengan Nur:
Tentang hadith berkenaan dengan Nur itu antara yang boleh dikemukakan ialah:
Dalam Kitab “Kashf al-Khafa’ wa Muzil al-Ilbas ‘Amman Ishtahara min al-Ahadith ‘Ala
Alsinatin-Nas’ oleh al-‘Ajluni (men.1162 Hijrah):
Hadith yang bermaksud: “Yang pertama dijadikan Allah ialah nur Nabi engkau, wahai Jabir”.
Diriwayatkan oleh ‘Abd al-Razzaq dengan sanadnya daripada Jabir bin ‘Abd Allah dengan lafaz:
Katanya: Aku berkata: Wahai Rasulullah, bapa dan bonda hamba menjadi tebusan tuan, beritahu
kepada hamba tentang perkara terawal yang dijadikan Allah sebelum segala sesuatu. Jawab
Baginda: Wahai Jabir, sesungguhnya Allah jadikan sebelum segala sesuatu nur Nabi engkau
daripada NurNya, kemudian Ia jadikan nur itu berkisar dengan kudrat cara yang
dikehendakiNya, walhal dalam masa itu tiada Lauh (Lauh Mahfuz), tiada Qalam, Syurga dan
Neraka, tiada malaikat, langit, bumi, matahari, bulan, jin dan manusia. Maka bila Allah
kehendaki menjadikan sekelian makhluk ia membahagikan Nur itu kepada empat bahagian,
daripada juzu’ pertama ia jadikan al-Qalam, daripada yang kedua Ia jadikan Lauh (Lauh
Mahfuz), daripada yang ketiga Ia jadikan ‘Arash, kemudian Ia membahagikan pula juzu’ yang
keempat itu kepada empat bahagi, maka daripada juzu’ yang pertama Ia jadikan malaikat
penanggung ‘Arasy, daripada juzu’ yang kedua Ia jadikan Kursi, daripada yang ketiga Ia jadikan
malaikat yang baki lagi. Kemudian Ia membahagikan lagi juzu’ yang keempat itu kepada empat
bahagi yang pertamanya dijadikan langit-langit, yang keduanya bumi-bumi, yang ketiganya
Syurga dan Neraka. Kemudian yang keempatnya dibahagikan kepada empat bahagian: yang
pertamanya dijadikanNya nur pandangan mata Muslimin, daripada yang kedua cahaya hati
mereka, ia ma’rifat terhadap Allah, daripada yang ketiga dijadikanNya nur kejinakan mereka
(dengan Tuhan) iaitu ‘tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad Rasulullah’, demikian hadith
dalam “al-Mawahib” (iaitu al-Mawahib al-Laduniyyah karangan ahli hadith al-Qastallani yang
terkenal sebagai rujukan itu).

Dan seterusnya:
Menyatakan berkenaan dengan yang demikian juga: Diperselisihkan adakah Qalam makhluk
terawal selepas daripada nur Muhammad atau tidak? Al-Hafiz Abu Ya’la al-Hamadani: yang asal
ialah ‘Arash sebelum daripada Qalam, mengikut riwayat yang sabit dalam kitab “Sahih” dari ibn
‘Umar; katanya: Sabda Rasulullah s.a.w: Allah menentukan takdir bagi sekelian makhluk
sebelum Ia menjadikan langit-langit dan bumi lima puluh ribu tahun, ‘Arashnya atas air; ini sarih
atau nyata dalam perkara takdir berlaku selepas daripada penciptaan ‘Arash; takdir ada pada
awal mula tercipta Qalam; maka hadith ‘Ubadah bin al-samit, marfu’, “Awal diciptakan Allah
ialah Qalam, kemudian Ia berfirman: Tulislah, kata Qalam: Apakah yang hamba (hendak) tulis?
FirmanNya, “Tulislah takdir segala sesuatu” (Riwayat oleh Ahmad dan Tirmidhi; dianggapnya
sahih).
Dan diriwayat oleh Ahmad dan Tirmidhi, dianggapnya sahih juga, dari hadith Abu Razin al‘Uqaili, marfu’, “Bahawa air dicipta sebelum daripada ‘Arash”.
Dan al-Suddi meriwayatkan dengan sanad-sanad yang berbilang bahawa Allah tidak menjadikan
sesuatu sebelum daripada penciptaan air, maka boleh dihimpunkan antara ini dan apa yang
sebelumnya bahawa keawalan Qalam dalam hubungan dengan yang selain daripada Nur
Muhammad, Air, dan ‘Arasy.
Terdapat banyak lagi hadis-hadis tentang Nur Muhammad ini dan ia memerlukan ruang yang
lebih luas untuk membahaskannya.HAKIKATNYA JIKA PARA SAINTIS FIZIK HARI INI
MENGETAHUI BETAPA PENTINGNYA BIG BANG,UMAT ISLAM AMNYA PERLU
MEMIKIRKAN BETAPA HIKMAHNYA MAKSUD NUR MUHAMMAD INI.
Dua benda yang sama tetapi dilihat dari dua sudut berbeza.
Nur Muhammad bukan milik ahli Sufi sahaja,malah milik umat Islam jika mereka membaca
hadis-hadis Nabi.Saintis Islam terkagum-kagum dengan masalah Big Bang dan berkata:
"Kita sudah tahu bagaimana Tuhan mencipta alam!!"
Padahal nabinya sendiri telah berkata masalah Big Bang dan di dalam AlQuran juga sudah
tertulis permasalahan Big Bang lebih 1400 tahun yang lalu.Kita tidak cuba memahami (bukan
tidak memahami,baca AlQuran pun malas) rahsia AlQuran dan kata-kata Rasullullah s.a.w malah
ada di kalangan kita mengejek-ngejek agama sendiri dan undang-undang keluarga Islam yang
digariskan di dalam kitab yang sama iaitu AlQuran yang pada masa yang sama mengungkapkan
masalah Bing Bang dan awan-awan Hidrogen!
Dan tidaklah Kami ciptakan Iangit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan
bermain-main
(Al-Anbiyaa' ayat 16)

------------------------------------------
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-Matrix Di dalam Matrix II
-Kepercayaan Pelbagai Agama
-The One
-Sufism,Necronomicon dan New Age
-Dimensi Di atas Dimensi
-Parallel World
-Pengetahuan Izazil tentang Matrix
-Reinkarnasi dan kehidupan selepas kematian
-Falsafah esoterik Barat tentang Matrix
-The Source
-Merovingian-The One
-Sentinel dan Zion
-Singulariti
-Jin dan Syaitan-Reptilian, Plaeidean dan entiti lainnya
-Teori Masa
dan banyak lagi selepas ini!
Nantikan kemunculannya di MistisFiles!!!
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Konsep Nur Muhammad di Dunia Melayu oleh Muhammad Uthman El-Muhammadi (UEM)

Hakikat Hidup di Matrix Dunia

Kita hidup di dunia ini sementara.Tiada manusia yang hidup kekal abadi dalam dunia
ini.Malah dunia ini pun akan musnah.Jika ada manusia yang hidup melebihi usia dunia ini,maka
apabila bumi ini musnah,orang tadi akan jatuh melayang-layang di alam semesta kerana tiada
lagi bumi yang dapat menampung tubuhnya dan segala nafsu serakahnya.
Setiap manusia di dunia telah Allah s.w.t tentukan soal rezeki,jodoh dan mautnya.Semuanya di
dalam pengetahuan Allah Yang Maha Mengetahui.Setiap pergerakan makhluknya berada dalam
ilmu Allah s.w.t.Apa yang makhluknya mahu dan fikirkan,semua itu telah diketahui dahulu oleh
Allah Azza Wa Jalla.Walaupun makhluknya tadi tinggal di dalam batu yang diselimuti rumpai
tebal di dasar laut yang kelam di waktu malam gelap yang mendung tiada berbintang,semua itu
masih berada di dalam pengetahuan Allah s.w.t.Begitu juga soal rezeki,Allah telah tetapkan
seluruh urusan rezeki kepada semua makhluk-makhluknya.Tiada berlebih atau berkurang sedikit
pun,semuanya telah tertulis di Lauh Mahfuz.Kita masih bernafas dan bernyawa kerana masih ada
lagi rezeki Allah yang kita tidak makan,jika sudah habis rezeki Allah telah diedarkan kepada
kita,maka ketika itulah sampainya ajal kita.Walaupun seseorang itu sudah jatuh dari bangunan
tinggi,ditembak berulang kali,ditetak dan terbakar,jika masih ada nasi atau gandum yang menjadi
rezekinya masih belum dinikmatinya lagi,maka belumlah lagi saat kematian baginya dan tidak
layak dia mati sebelum habis rezeki Allah yang ditentukan kepadanya dimakan olehnya.
Setiap hari Allah telah tentukan rezeki manusia,tidak kira yang Islam atau yang kafir.Jika hari ini
seseorang itu rezekinya nasi dagang,mungkin besok rezekinya nasi minyak kenduri kahwin.Jika
seseorang itu selalu diberi makan makanan yang mewah-mewah,di dalam hotel mewah dan
ditemani rakan-rakan,mungkin besok dia hanya makan nasi dengan sedikit kuah dan dua biji
telur rebus di dalam penjara yang sunyi sepi.Walaupun orang tadi mengomel-ngomel,mengutuk
dan mencerca makanan tadi sebagai makanan anjing sebagai contoh,itulah rezekinya yang
ditentukan padanya pada saat itu dan tidak boleh manusia selemah dia untuk
menukarnya.Semuanya adalah ketentuan Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Bijaksana.Jika

orang tadi tahu betapa bernilainya rezeki Allah itu maka sudah tentu dia akan memakan makanan
itu dengan lahap dan berselera.Bayangkan jika Allah menetapkan dia tidak layak diberi sebarang
makanan pun pada saat itu,sudah tentu perutnya akan berkeroncong kelaparan.Kemungkinan dia
akan menyumpah-nyumpah makhluk lain yang membiarkan dirinya kelaparan.Kemudian setelah
tiada daya dan kekuatan lagi,mungkin hatinya merintih kepada Tuhan.

"Tuhan,berikan aku sedikit makanan,aku lapar..."

Di kepalanya mungkin tiada lagi berfikir tentang makanan yang mewah-mewah seperti lamb
chop,Italian Cuisine dan sebagainya tetapi sedikit makanan...ya...sedikit makanan untuk
menghapuskan penderitaan kelaparan yang mencucuk-cucuk perutnya saat itu.Ketika itu jika
disuakan nasi tanpa kuah dan sebiji sahaja telur rebus...sudah pasti dia akan memilih untuk
memakannya tanpa segan silu lagi kerana kepedihan yang dasyat melanda dirinya akibat
kebuluran.

Begitu lemahnya manusia ini.Manusia yang tiada berkuasa sedikit pun.Rezeki yang Allah
tetapkan tiada kaitan dengan status pekerjaan manusia itu.Pekerjaan manusia hanya asbab untuk
rezekinya.Adakah seorang peguam hanya layak makan daging,seorang pencuci lantai hospital
hanya layak makan ikan masin?Fikirkan seorang ahli politik yang mewah pada suatu hari hanya
layak makan sepinggan nasi berkuah berlaukkan dua biji telur rebus,namun pada masa yang
sama seorang pemungut sampah layak makan ayam goreng berempah masala,kentang putar
Deluxe,burger Double XL dan nugget ikan.Begitu berkuasa dan agungnya Allah menetapkan
rezeki kepada semua makhluknya hatta ulat dalam batu pun masih mempunyai rezekinya sendiri.

Pekerjaan tidak boleh memberi rezeki kepada manusia.Kilang tidak boleh beri rezeki kepada
manusia.Pejabat bukan punca rezeki kepada manusia.Tetapi Allah s.w.t lah yang memberi rezeki
kepada manusia.Allah s.w.t lah punca rezeki manusia.Ada orang bekerja di kilang tetapi 3 bulan
tidak dapat gaji kerana kemelesatan ekonomi.Ada orang bekerja di pejabat,berpendapatan besar
tetapi yang sempat singgah ditekaknya tiap-tiap bulan hanyalah tidak sampai suku pun dari
gajinya kerana hutang keliling pinggang.Ada orang yang kerjanya tukang kebun sahaja tetapi
hari-hari makan mewah kerana bekerja di kawasan istana Sultan.Pekerjaan bukanlah tujuan kita
untuk hidup.Begitu juga rezeki.Kita bukan diciptakan untuk 24 jam siang dan malam untuk
mencari rezeki.Hari ini orang sudah salah sangka bahawa pekerjaanlah yang memberi dia
rezeki.Hari ini orang sudah silap menyangka bahawa tanpa bekerja,maka tiada rezeki
baginya.Pekerjaan bukan pemberi rezeki kepada manusia.Tetapi Allah lah yang memberi rezeki
kepada manusia.Jika Allah tidak benarkan Obama,Presiden Amerika minum setitis air pun pada
hari ini,maka tiadalah daya dan kekuatan pun dapat mendatangkan walau setitis air pun
walaupun air longkang,air parit mahupun air kumbahan untuk diberi kepada ketua negara
Amerika itu.Walaupun dikumpulkan seluruh tentera Marin,Komando,intelligen,seluruh
balatentera Amerika di seluruh pengkalannya di serata dunia,ditambah pula tentera-tentera
sekutunya seperti NATO,Israel,Britain,malah dipanggil pula tentera-tentera pencacainya seperti
Turki dan negara-negara Arab yang bersekutu dengannya akhirnya ditolong pula dengan Zionis
Timur Singapura...semua itu masih belum mampu untuk mencarikan setitis air pun untuk
Barrack 'Hussein' Obama,malah jika dikumpulkan seluruh jin dan manusia serta alien-alien yang
ada (jika ada) untuk membantu Obama yang kehausan tadi,itupun sangat jauh untuk layak
menggerakkan kekuatan memasukkan setitis air untuk diteguk oleh Obama jika Allah tidak
mengizinkannya berbuat demikian.Allahuakbar....

Manusia tidak akan mati jika tidak bekerja.Allah lah yang mematikan dan menghidupkan
manusia.Nasi yang dimakan tiap-tiap hari dan air minum yang diteguk tiap-tiap hari bukanlah
datang dari pekerjaan.Semua itu datang dari Allah.Hari ini manusia sudah sombong dengan
pekerjaan masing-masing.Seorang ahli perniagaan bila melihat seorang buruh kasar sedang
meratakan tar di jalan sudah mula mencebik dan sombong.Seorang jurutera bila melihat seorang
pencuci tandas pasaraya mula bangga dengan nasib dirinya yang lebih baik dari si pencuci tandas
tadi.Seorang wakil rakyat melihat rakyat marhaen yang miskin mula menuduh rakyat hanya
mahu subsidi kerajaan,pemalas,dasar meminta-minta dan suka yang percuma sahaja.Dalam
hatinya bangga dengan pencapaian dia hari ini yang menjadi seorang yang berkedudukan hasil
usaha gigihnya belajar atas usaha sendiri,tidak seperti orang kampung miskin yang suka
meminta-minta.Padahal apa yang didapatinya berpunca dari belas ihsan Allah Yang Maha
Pemurah,bukan dari pelajarannya dan pekerjaannya.Sampai masa,apabila Allah s.w.t turunkan
kepadanya pelbagai jenis penyakit seperti kencing manis,darah tinggi dan
sebagainya,sehinggakan hanya bubur sahaja yang mampu ditelannya maka hanya itulah rezeki
baginya walaupun pendapatannya boleh membeli makanan yang mahal-mahal.

Apa jua yang kita buat,sebagai pensyarah,guru,kakitangan
kerajaan,jurutera,juruteknik,wireman,menteri,raja,tukang gunting rambut,pekerja majlis
bandaran,profesor dan sebagainya bukanlah kerja yang sepatutnya dibuat.Itu hanya
KEPERLUAN kita sahaja.Kerja yang SEBENARNYA sepatut kita buat di dunia ini adalah

BERIMAN dan mentaati Allah s.w.t serta nasihat-menasihati dengan kebenaran dan kesabaran
(dakwah atau menyampaikan kebenaran).Firman Allah s.w.t:

"Demi masa
Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasihati dengan
kebenaran dan nasihat menasihati dengan kesabaran"
(Surah Al-'Ashr ayat 1-3)

Itulah kerja sebenar kita di dunia.Hari ini orang sudah menjadikan keperluan hidupnya sebagai
kerja sepanjang hayat.Hidupnya 24jam berpenat-lelah untuk memastikan perutnya sentiasa
kenyang.Hidupnya semata-mata menjadi hamba perut,hamba nafsu dan hamba orang lain.Sibuk
menjadi hamba dan kuli sampai tanggungjawab dia kepada Tuhan pun diabaikan.Manusia yakin
bahawa jika tidak bekerja maka dia tidak dapat makan.Makanan datang dari pendapatan atau gaji
yang didapatinya.Ini adalah YAKIN yang salah.Bahkan Allah lah yang mendatangkan rezeki
baginya.Bukan pekerjaan,bukan gaji dan bukan pendapatan.Hari ini manusia yakin jika aku tidak
dapat belajar di universiti,maka hidup aku tidak terjamin dan aku tidak dapat pekerjaan yang
bagus.Ini juga YAKIN yang salah.Siti Nurhaliza misalnya,dengan keputusan SPM yang tidak
berapa cemerlang,kemahiran bahasa Inggerisnya yang sederhana,tidak pernah belajar di
universiti namun masih mampu hidup mewah dan bersuamikan orang kenamaan.Hari ini berapa
ribu siswazah yang terpaksa menanam anggur di rumah?

PERINTAH
Jadi apa perlunya aku bekerja?Baik aku duduk goyang kaki menunggu rezeki datang dari
Allah.Rezeki aku sudah ditetapkan oleh Allah.Jadi apa perlu aku risau.Baik aku duduk di masjid
atau pergi berdakwah sahaja tanpa bekerja.Rezeki aku sudah tertulis di Lauh Mahfuz.Jadi kerja
atau tidak tak penting.Lebih baik aku tidak payah belajar di sekolah dan hanya tanam anggur
sahaja di rumah.Nanti rezeki datang dari langit atau datang ke riba aku.
INI JUGA ADALAH YAKIN YANG SALAH.
Sebenarnya kita bekerja kerana ia adalah PERINTAH DARI ALLAH S.W.T.Kita bekerja
bukan kerana ia adalah sumber rezeki atau ia adalah tujuan hidup kita,tetapi ia adalah
PERINTAH Allah Azza Wa Jalla.Firman Allah s.w.t:
” …bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah kurnia (rezeki) Allah dan ingatlah akan Allah
sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan kamu menang.”
(Surah Al-Jumu’ah:10)

Ini adalah ayat perintah dari Allah s.w.t supaya kita tidak duduk diam mengharapkan rezeki
semata tetapi bertebaran mencari rezeki Allah yang Allah telah letakkan di segenap penjuru
dunia.Allah PERINTAH KITA BEKERJA TETAPI ALLAH TAK SURUH KITA YAKIN
PEKERJAAN ITU BAGI REZEKI PADA KITA.
Rezeki datang dari Allah s.w.t.Rezeki bukan datang dari pekerjaan kita.Begitu juga
makan.Kekenyangan datang dari Allah dan bukan datang dari apa yang kita makan.Ada orang
yang makan 2-3 pinggan nasi tapi masih tidak kenyang-kenyang.Ada yang hanya makan 3 biji
kurma dan seteguk air tetapi Allah beri dia kenyang.Jadi kenapa aku makan?Baik aku duduk
diam sahaja dan harap Allah bagi aku kenyang.Tidaklah perlu aku bersusah-payah memasak atau
pergi ke kedai mamak untuk membeli makanan.Tidak payahlah aku bersusah-payah mengunyah
dan menelan untuk makan kerana Allah lah yang bagi aku kenyang bukan makan atau makanan.
INI JUGA MASIH YAKIN YANG SALAH.
Sebenarnya kita makan kerana Allah PERINTAH kita untuk makan.Kita makan bukan kerana
dengan makan kita boleh kenyang tetapi kerana ia adalah PERINTAH dari Allah.Firman Allah
s.w.t:
"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan
kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah"
(AlBaqarah ayat 172)
"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan
janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah
musuh yang nyata bagimu"
(AlBaqarah ayat 168)

Kekenyangan datang dari Allah.Kekenyangan bukan datang dari apa yang kita makan.ALLAH
PERINTAH KITA MAKAN TAPI ALLAH TAK SURUH KITA YAKIN BAHAWA
DENGAN MAKAN KITA BOLEH KENYANG.
Begitu juga yang lain-lain.Allah perintahkan kita berusaha dan bertawakkal kepada Allah.Bila
kita sakit kita akan makan ubat.Eh,Allah yang kasi aku sembuh bukan ubat.Ya,Allah yang kasi
sembuh tapi Allah perintah kita makan ubat TAPI ALLAH TAK SURUH KITA YAKIN
UBAT BOLEH KASI KITA SIHAT.
Firman Allah s.w.t:
"dan bertawakkallah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai Pemelihara"
(AlAhzab ayat 33)

Jika kita memahami maksud AlQuran,kita akan dapati perintah Allah itu memang sesuai dengan
fitrah manusia.Hari ini ada orang memandang AlQuran hanya sinonim dengan perintah HUdud
potong tangan.Perintah jihad pergi berperang bunuh orang.Ini bukan sahaja yakin yang salah
tetapi bodoh dan tidak berpelajaran sama sekali.Padahal AlQuran bukan sahaja perintah kita
menjalankan undang-undang-Nya tetapi Allah perintah kita untuk makan,minum,bekerja malah
tidur juga.Tetapi siapa yang bagi kita ngantuk?Allah...

ALLAH PERINTAH KITA TIDUR TETAPI ALLAH TAK SURUH KITA YAKIN
BAHAWA TIDUR ITU BAGI KITA MENGANTUK.

Setiap perintah Allah s.w.t di dalam AlQuran mengandungi erti yang mendalam sekali.Allah
perintah semua ini kerana ia adalah fitrah manusia.Sepertimana seseorang yang membeli satu
mesin atau kenderaan,sudah pasti mesin atau kenderaan tadi dilengkapi manual cara
menggunakan atau penjagaannya dari si pembuat mesin atau kenderaan tadi.Begitu juga
manusia.Allah Azza Wa Jalla yang menciptakan manusia dan hanya Allah lah yang faham fitrah
manusia.Jadi apakah dia manual bagi manusia tadi.
ITULAH ALQURAN.
AlQuran adalah panduan bagi manusia.Sebagaimana mesin yang mempunyai panduan
menggunakannya maka AlQuran menjadi panduan atau petunjuk (guide book) bagi manusia
'menggunakan' dirinya sendiri dengan betul.Firman Allah s.w.t:
"Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa"
(AlBaqarah ayat 2)
Tetapi hari ini orang menyalahgunakan dirinya atau tidak 'menggunakan' dirinya dengan
betul.Manusia yang benar-benar faham akan menggunakan AlQuran untuk menyelesaikan
masalah kehidupannya.Hari ini segala jenis kaedah ciptaan manusia tidak berjaya dan
gagal.Segala faham ciptaan manusia tidak sempurna.Komunisme tidak dapat menyelesaikan
masalah ekonomi dan sosial,Kapitalisme juga tidak seluruhnya berjaya.Hari ini kita lihat China
dan Jepun umumnya sebagai gergasi ekonomi sebelah Timur tetapi kita tidak tahu berapa ramai
rakyat China yang terpaksa makan bayi sendiri kerana kelaparan.Kekayaan hanya bertumpu di
zon-zon ekonomi utama sahaja daripada seluruh China yang besar itu.Di Jepun berapa ramai
yang gila dan bunuh diri kerana tekanan kerja yang tinggi.
Inilah akibat kerana tidak menggunakan manual yang diberi oleh pencipta manusia itu
sendiri.Kita yakin Allah perintah kita makan,minum,tidur dan bekerja tetapi kita tidak yakin
dengan sistem ekonomi dan undang-undang dari-Nya?Betapa pelik sikap manusia hari ini.

Kita juga makan,minum,tidur dan bekerja tetapi kita tidak melakukan dengan cara yang
betul.Apakah cara yang betul itu?IAITU DENGAN CARA NABI S.A.W.
Ada orang pada hari ini tidak sukakan nabi s.a.w.Mereka tolak hadis-hadisnya.Ada orang
mempertikaikan kalimah syahadah dengan menolak lafaz 'MuhammadurrasullUllah',kerana bagi
mereka kita bersyahadah dengan Allah sahaja,berguru dengan Allah sahaja.Hanya AlQuran yang
patut diikuti bukan hadis-hadis.Padahal kalau mereka ikut AlQuran mereka juga kena ikut cara
nabi Muhammad s.a.w.Firman Allah s.w.t:
"Katakanlah: "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah
tidak menyukai orang-orang kafir."
(Ali Imran ayat 32)

Lihat,di dalam AlQuran sendiri Allah PERINTAH supaya kita taat pada-Nya dan juga kepada
Rasul-Nya iaitu Nabi Muhammad s.a.w.

LAILAHAILLALLAH,MUHAMMADURRASULULLAH.Kita taat PERINTAH Allah,tetapi
taat dengan cara bagaimana?DENGAN CARA YANG DITUNJUKKAN NABI
MUHAMMAD S.A.W.Bukan cara syariat Nabi Ibrahim,Nabi Isa atau Nabi Musa.Apatah lagi
syariat Komunis,Kapitalis,Zionis dan Iblis.Tetapi dengan syariat Nabi Muhammad s.a.w.
Jika kita faham rahsia di sebalik semua ini,kita akan faham bahawa semua perintah Allah jika
dilakukan dengan cara Nabi s.a.w maka inilah KERJA kita yang sebenar hidup di dunia ini.
Makan cara nabi,minum cara nabi,tidur cara nabi,bekerja cara nabi...Inilah yang dinamakan
sunnah nabi s.a.w.
Seterusnya jika kita lakukan apa saja dalam dunia mengikut sunnah nabi s.a.w maka apa yang
kita buat adalah dikira sebagai ibadah;membuahkan pahala ganjaran di sisi Allah...
Ibadah bukan sahaja solat,puasa,zikir dan sebagainya.Hidup berpandukan sunnah Rasulullah
s.a.w juga dikira ibadah.Tidur berdengkur melepek pun dikira ibadah!Bagaimana?Tidur dengan
niat i'tikaf di dalam masjid.Tambah-tambah jika adab tidur dijaga,dimulakan dengan doa dan
diakhiri dengan syukur sepertimana yang nabi buat.Bukan itu saja,berak bersembur najis busuk
dan duduk termenung dalam tandas juga dikira ibadah!Eh,pulak...bagaimana?Membuang air
besar yang disertai dengan adab-adab masuk tandas sebagaimana yang nabi ajarkan.Lihat,betapa
indahnya Islam.Betapa lengkapnya Islam.Islam adalah manual kehidupan lengkap seorang
manusia.Dari manual cara-cara membuang najis sehinggalah manual cara menguruskan ekonomi
dan negara,semuanya termaktub dalam Islam.
Solat dan puasa adalah PERINTAH Allah sebagaimana makan,minum dan tidur.Bezanya
solat,puasa dan undang-undang Islam bertentangan dengan nafsu kita tetapi makan,minum dan
tidur sesuai dengan nafsu serakah kita.Jika solat,puasa serta hukum Allah akan mendatangkan

dosa dan hukuman Allah jika tidak melaksanakannya,bagaimana pula dengan perintah
makan,minum dan tidur jika kita tidak melaksanakannya?Ah,setahun ni aku tak nak makan dan
minum.Ah,3 bulan aku tak nak tidur,aku nak bertapa, aku nak zuhud kononnya.
Juga berdosa kerana Allah s.w.t melarang kita sengaja mencampakkan diri ke dalam
kebinasaan.Firman Allah s.w.t:
"Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu
sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orangorang yang berbuat baik"
(AlBaqarah ayat 195)
Solat dan puasa misalnya sudahlah memang ibadah tetapi jika hidup kita seluruhnya
berpandukan Allah dan Rasul-Nya maka,
Makan jadi ibadah,minum jadi ibadah,tidur jadi ibadah,bekerja jadi ibadah...semuanya dalam
rangka mengabdikan diri pada Allah s.w.t.
Maka inilah yang menjadi sebab musababnya mengapa Allah Azza Wa Jalla menciptakan
manusia malah jin juga,

"Tidak Aku (Allah) jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada-Ku."
(Surah az-Zariyat ayat 56)

INILAH TUJUAN KITA DICIPTAKAN ALLAH,IAITU MENGABDIKAN DIRI
KEPADA-NYA...INILAH TUJUAN HIDUP KITA,INILAH KERJA SEBENAR KITA DI
DUNIA.

SUBHANALLAH.

Warning! The Matrix 3rd Density

WARNING! ACHTUNG!
The Matrix 3rd Density

Apakah hubungan tubuh dengan minda kita?Bagaimana ketika kita bermimpi,minda kita
seolah-olah menerawang ke mana-mana sedangkan tubuh kita terdiam kaku?Ke manakah orangorang yang sudah mati itu pergi?Adakah apabila tubuh mereka mati,maka minda mereka turut
mati?Adakah terdapat kehidupan selepas kematian?Bagaimana kehidupan selepas kematian itu
terjadi?Di dunia yang bagaimana?Mengapa kita tidak dapat melihat mereka?
Di manakah diri kita atau minda kita sebelum wujud di dunia ini?Bagaimana segumpal darah dan
daging di dalam kandungan ibu kita boleh berubah menjadi tubuh dan minda kita?Jika minda
kita sudah ada sebelum dalam kandungan ibu lagi,di dunia yang bagaimanakah minda kita
bertempat,sebelum terwujud di dunia yang kita hadapi kini?Adakah kita pernah hidup di dunia
lain sebelum dunia yang kita berhidup kini?

Siapa yang memasukkan dan mengeluarkan minda kita atau lebih tepat roh;dari dunia kepada
dunia yang lain dan apa tujuan dia?Mengapa dia melakukan begini dan apakah kepentingannya?
Apakah sebenarnya dunia ini?Adakah bumi dan alam semesta ini benar-benar ada?Adakah
makhluk lain di planet lain atau galaksi lain yang jumlahnya tidak terhitung banyaknya?Jika
tiada,mengapa alam semesta ini diciptakan?Untuk siapa alam semesta yang sebegini luas ini
diciptakan?
SEbelum Adam turun ke dunia,di manakah dia tinggal?Adakah di planet lain atau di galaksi
lain?Adakah Adam turun ke dunia menaiki pesawat yang teramat canggih?Atau jatuh seperti
burung kepatahan sayap terus ke bumi?Adakah 'dunia' yang dimaksudkan itu benar-benar bumi
ini atau seluruh alam semesta ini?Jika begitu di manakah Adam bertempat sebelum turun ke
alam semesta ini?Adakah ada alam semesta yang lain?Adakah Adam turun ke dunia ini bersamasama tubuh dan minda atau hanya minda sahaja kemudian mula bertubuh apabila sampai ke
'langit dunia'??
Apakah sebenarnya kehidupan kita ini?Mengapa kita hidup?Mengapa kita diciptakan?Apa tujuan
kita diciptakan?

SELAMAT DATANG KE DUNIA BARU MATRIX ANDA

Kepada yang telah mengikuti siri ini,tahniah diucapkan.Kepada yang baru,anda diberi amaran
supaya menyemak kembali siri-siri sebelumnya.Ini penting untuk mengelakkan ANDA LEMAS
DALAM KEKELIRUAN SENDIRI.

Siri The Matrix telah memasuki 3rd density dan ini merupakan satu siri yang penting.Kandungan
siri ini terdiri daripada material yang agak berat dan mencabar minda.Sebab itu kami
menasihatkan anda supaya:
1. Baca dengan teliti.Jangan membaca secara sekilas pandang (skip)
2. Tidak digalakkan membaca ketika kesibukan,anda dinasihatkan membacanya pada waktu
lapang dan tenang.
3. Selalu merujuk pada AlQuran dan Hadis.Jangan terkejut,sebenarnya AlQuran mengandungi
terlampau banyak kunci-kunci rahsia The Matrix.
Material The Matrix adalah yang lain dari yang lain.Ia bukan bahan bacaan ilmiah yang biasa
tetapi kandungannya 1000 tahun ke hadapan.Biar kami beritahu rahsia dari mana material The
Matrix ini berasal.Terdapat dua sumber pengetahuan The Matrix.Pertamanya,dari sumbersumber Barat.Tahukah anda bahawa produser filem The Matrix Trilogy telah membayar
sejumlah bayaran yang mahal kepada orang yang mempunyai idea asal The Matrix ini?Orang ini
telah menerbitkan material berkaitan seawal 1980-an lagi!Dan dari sini pihak berkaitan
mengarahkan Wachowsky Brothers untuk mengendalikan filem fiksyen sains itu.Orang ini
adalah bekas intelligen Amerika dan mempunyai kaitan dengan CIA dan 'shadow government'.
Berita buruknya,semua material dan hasil penyelidikan orang ini 'terlepas' ke tangan kami.
Semua material The Matrix dari sumber-sumber Barat ini datang dari pelbagai punca seperti
Theosophy (Secret Doctrine),Kabbalah,Sufism,Kitab-kitab Hindu,Hermetic,falsafah Buddha dan
kajian sains.Namun terdapat satu sumber terbesar mereka,iaitu dari para makhluk yang hidup
lebih awal dari manusia.Malangnya,makhluk-makhluk ini memberitahu mereka sebahagian
kebenaran dan yang lain adalah kepalsuan yang ditokoktambah.
Sumber kedua ialah dari AlQuran dan pemberitahuan dari Nabi Muhammad s.a.w.Satu
maklumat yang perlu diberitahu,bahawa orang-orang Yahudi amat meyakini apa yang keluar dari
mulut Nabi Muhammad s.a.w.Tepatnya,para Elit Yahudi.Para Elit Yahudi ini lebih menghafal
perwatakan dan rupa paras Nabi Muhammad s.a.w melebihi perwatakan anak-anak mereka
sendiri beratus tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad s.a.w!Nabi-nabi mereka ada
mengkhabarkan kehadiran messiah terakhir dan ramalan-ramalan dibuat oleh para rabbi dan
cendekiawan mereka.Ini termasuklah bahawa mereka tahu bahawa messiah ini akan tinggal di
Madinah dan orang-orang Yahudi ini sanggup berpindah ke Madinah beramai-ramai dengan
harapan keturunan mereka menjadi banyak di Madinah (dahulunya dikenali sebagai Yathrib) jadi
kemungkinan messiah itu akan lahir dari kalangan bangsa mereka.
Mereka percaya kata-kata nabi kerana bagindalah messiah yang diramalkan itu,tetapi kerana
baginda lahir sebagai seorang Arab bukannya Yahudi atau Bani Israel maka kerasulannya
ditolak.Contoh yang terkenal ialah Nostradamus.
Sebenarnya banyak lagi rahsia yang anda,dan juga kami tidak ketahui.

Adakah anda pernah mendengar hadis yang menyebutkan perihal Perang Dunia I dan II,tentang
Hitler dan Napoleon?Apakah rahsia yang dibisikkan oleh Nabi kepada penjaga rahsianya iaitu
Huzaifah Ibnu Yaman r.a?
INI ADALAH AMARAN TERAKHIR
Jika anda berasa selesa dengan kehidupan anda sekarang,anda boleh meninggalkan The
Matrix.Terlibat dengan material The Matrix hanya akan membahayakan kesihatan anda.
Kepada pembaca tegar The Matrix sebelum ini,anda sedang memasuki tahap kesedaran 3rd
density.
KAMI TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEGALA KEMUDARATAN
DAN KEMALANGAN SETELAH ANDA TERLIBAT DENGANNYA.SEGALA RISIKO
ADALAH DI BAWAH PILIHAN DAN TANGGUNGJAWAB ANDA SENDIRI.

Adakah anda sudah bersedia?

MATRIX HAS YOU.

Matrix010

Di dalam siri Matrix yang lepas,kita telah membincangkan mengenai alam ini yang dapat
diterangkan kewujudannya dari sudut String Theory.SEbelum kewujudan String Theory,pelbagai
model Fizik telah dibangunkan untuk menerangkan apakah sebenarnya alam semesta ini.Dari
model purba,Fizik Newton,Einstein hinggalah kepada model Kuantum dan diteruskan kepada
String Theory.Dan perlu diingat bahawa String Theory ini pun masih diperingkat Beta,dan
mereka mahu mencantumkan 'sedikit' lagi 'jigsaw puzzle' untuk melengkap apa yang dinamakan
Theory of Everything.
Sebenarnya manusia masih jauh lagi untuk memahami dari apakah alam ini tercipta.Dari zaman
ke zaman menyaksikan kegagalan semua model Fizik.Dan satu masa String Theory juga akan
gagal dan manusia akan menemui jalan buntu sekali lagi.

Batas-batas Infiniti

Malam ini...
jika kau berkata bintang-bintang itu pegun
aku akan berkata bintang-bintang itu bergerak
semakin menjauhi kita

Malam ini....
jika kau berkata graviti bumi menarik kita
aku akan berkata kita juga menarik bumi
dengan jumlah graviti yang sama

Malam ini....
jika bibirmu mulusmu berbisik
bumi berputar mengelilingi mentari
aku akan berbisik di telingamu
mentari juga berputar mengelilingi mentari yang lain

Malam ini....
jika kau berpegang pada hukum fizik newtonmu
aku akan berkata

"malam ini sayang...aku berpegang pada hukum fizik kuantum"
tetapi malam esok aku tidak pasti
pada hukum mana aku akan berpegang
kerana dunia ini masih
tidak aku fahami
terang dan gelap
putih hitam mataku
kepada siapa aku merujuk
hanya cinta kita
sayang.....
yang kekal
pada malam-malam
berikutnya

SEbuah eksperimen telah dijalankan di mana satu akuarium yang menempatkan seekor ikan
disediakan.Pada waktu-waktu tertentu,ikan tersebut diberi makan bijian makanan.Ikan itu makan
seperti biasa.Kemudian satu penghalang lutsinar telah diletakkan di tengah-tengah akuarium itu
menjadikannya dua bahagian sama rata;ikan di satu petak dan yang satu lagi adalah ruangan
kosong.Kemudian bijian ditaburkan di ruangan kosong.Cuba teka apa yang terjadi?
Ikan itu segera meluru ke arah bijian itu.Namun setiap kali ia mahu menuju ke arah makanan,ia
telah tersadung dinding lutsinar tersebut.Situasi begini terjadi berulang-ulang kali sehingga ikan
itu tidak lagi kelihatan cuba menuju ke arah bijian makanan tersebut.Kemudian dinding lutsinar
itu dikeluarkan.
Satu situasi menarik telah berlaku.Ikan tersebut membiarkan sahaja bijian makanan itu.Ia tidak
cuba untuk mendapatkannya.Satu akurium lain berisikan seekor ikan disediakan sebagai
kawalan.Sebaik sahaja ditaburkan makanan,ikan di dalam akuarium yang kedua bergegas meluru
mendapatkan makanan.Tetapi anehnya,ikan di dalam akuarium pertama tadi membiarkan sahaja
bijian makanan itu terapung-rapung di sudut bertentangan.Satu lagi ciri yang dapat dilihat,ikan
itu seolah-olah berenang di dalam kawasan yang terhad,iaitu separuh dari akuarium itu.
Apakah anda pelajari dari eksperimen di atas?Apakah kaitan ikan tersebut dengan manusia?
Di dalam dunia realiti hari ini,ramai orang telah terperangkap dalam sistem yang belum pasti
wujud.Mereka berfikir,bekerja dan berehat dalam satu ruang lingkup mereka sendiri.Kadangkadang mereka seolah-olah terperangkap di dalam satu kurungan yang amat kebal dan keras,di
mana cukup sukar bagi mereka untuk keluar darinya.Namun dinding-dinding itu bukanlah
nampak seperti batu-bata yang tebal atau besi-besi yang teguh.Kita namakan ia sistem
KEPERCAYAAN.

Kepercayaan
Kepercayaan adalah satu batas yang dapat mengurung manusia di dalam satu kawasan yang
abstrak,di mana manusia tersebut tidak mampu untuk melepasinya.Ikan itu tidak terhantuk pada
dinding kaca,tetapi pada sistem kepercayaannya sendiri.Kepercayaannya telah mengurung ia di
dalam satu kawasan yang terhad;bukan sahaja dari segi fikirannya (biarkan makanan itu,aku
tidak mampu mendapatkannya) malah dari segi fizikal (di sana ada dinding yang aku tak
nampak).Kepercayaan menentukan kawasan kita.Apa yang kita boleh buat,apa yang kita tidak
boleh buat.Kepercayaan juga menentukan peraturan kita sendiri.Kita hidup di dalam kepercayaan
kita.Kita berhujah menegakkan kepercayaan kita.Kita berperang kerana kepercayaan kita dan
tidak mahu keluar dari sempadannya.
Mungkin ikan itu telah berfikir: "Suatu masa dahulu aku pernah pergi ke seberang sana,tetapi
kepalaku yang sakit,kini cukuplah aku berenang-renang berpusing di sini sahaja."
"Do you believe that my being stronger or faster has anything to do with my muscles in this
place? You think that's air you're breathing now? Hah. Again."
(Morpheus -The Matrix)
Kepercayaan bertindak seperti sebuah sistem operasi (OS).Komputer yang beroperasi
menggunakan sistem pengoperasian Windows sebagai contoh,akan berfikir dan bertindak di
dalam ruanglingkup sistem operasi itu sendiri.Dari segi grafik,ikon,perisian dan antaramuka
dikawal dan ditetapkan oleh OS itu sendiri.Bukan sahaja OS itu sendiri malah orang yang biasa
menggunakan Windows mungkin tidak pernah terfikir ada OS yang lain seperti Linux,Ubuntu
dan Mac OS.Perisian yang hanya boleh dibuka dalam OS Linux misalnya tidak boleh dipasang
di dalam Window.Perisian itu mestilah dibina dalam persekitaran mesra Windows.Perisian itu
mestilah sama dengan 'sistem kepercayaan' sesuatu komputer itu.
Apa kata,kita tukar komputer tadi kepada Ubuntu?Apa yang dilihatnya?Apa yang difikirkannya?

Di dalam struktur Matrix,terdapat dua komponen penting;perisian dan perkakasan (software dan
hardware).Perkakasan adalah dunia fizikal,material,jisim dan boleh tampak.Perisian adalah
merangkumi kepercayaan,intuisi,semangat,harapan dan imaginasi.JIka perkakasan terang-terang
adalah sebuah program,bagaimana pula dengan perisian?

"I wrote it myself. It starts so simply, each line of the program creating a new effect, just like
poetry"
(Merovingian -Matrix Reloaded)

Sudah tentu ianya juga adalah sebuah program.Perisian adalah program yang ditulis untuk
menambahkan fungsi tertentu pada perkakasan di dalam struktur Matrix.

Mouse:It doesn't have everything the body needs. So I understand that you've run through the
agent training program. You know, I wrote that program.
Apoc: Here it comes.
Mouse: So what did you think of her?
Neo: Of who?
Mouse: The woman in the red dress? I designed her.
Di dalam dunia realiti,perkakasan bukan program,perisian adalah program.Namun,di dalam
falsafah Matrix,perkakasan dan perisian adalah program yang ditulis.Di atas platform,perkakasan
akan diletakkan berbaris-baris.Dan setiap perkakasan akan ditentukan yang mana akan
dimasukkan perisian.Di dalam dunia realiti,seketul batu tidak ada kehidupan,namun seorang bayi
kecil punya kehidupannya sendiri.Setiap perisian juga berbeza-beza fungsinya,ia ditulis
berdasarkan fungsi yang tertentu.
"Dan tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan
bermain-main"
(Al-Anbiyaa' ayat 16)

Setiap program di dalam Matrix mempunyai hubungkaitnya tersendiri.Setiap program yang
ditulis bukanlah berdiri dengan sendiri dengan fungsi yang tersendiri.Setiap program
memerlukan program yang lain.Ini merupakan lanjutan dari apa yang telah diterangkan sebelum
ini.Hukum Keseimbangan.Setiap yang bernama program berjuang untuk mengekalkan konsep
keseimbangan.SELAIN PROGRAM,TIDAK MEMERLUKAN KESEIMBANGAN INI.

Oracle: He doesn't understand them, he can't. To him they are variables and equations. One at a
time each must be solved and counted. That's his purpose: to balance the equation.
Neo: What's your purpose?

Oracle: To unbalance it.

Dalam struktur Matrix setiap program bergantung kepada skrip program yang lain untuk
berhidup.Kesemuanya mempunyai hiperlink antara satu sama lain.Ia dinamakan sistem
rangkaian atau dunia terdawai antaraprogram.Dalam istilah realiti,ia dinamakan sebagai rantaian
hidup.Jika kita bunuh katak di dalam kawasan sawah padi,kita mungkin akan pupus perlahanlahan.Bagaimana?Itulah rantaian makanan.Setiap yang berhidup memerlukan antara satu sama
lain.Setiap makhluk di dunia diciptakan Tuhan untuk memenuhi konsep keseimbangan ini.Setiap
entiti mempunyai sebab ia diciptakan walaupun seekor ulat hodoh dalam seketul batu.

Hakikat Perkakasan dan Perisian
"Hmph... I am a trafficker of information, I know everything I can. The question is..., "
(Merovingian -Matrix Reloaded)

Dalam tingkat pengetahuan kejuruteraan struktur Matrix yang lebih tinggi,sebenarnya bukan
perkakasan tertentu sahaja yang memiliki perisian.Hakikat sebenarnya ialah setiap perkakasan
MEMPUNYAI PERISIANNYA MASING-MASING.Namun perbezaannya ialah perisian
yang bagaimana atau pada tahap manakah perisian itu dikategorikan.Dalam realitidinding,kayu,pasu,kertas dan sebagainya mempunyai tahap perisian yang berlainan dari
pokok,kucing,ayam dan kambing.Dan manusia pula mempunyai tahap yang berlainan dari jenis
perisian haiwan dan tumbuh-tumbuhan.

"sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya"
(At-Tiin ayat 95)

Ada perkakasan yang mempunyai perisian yang lebih bagus dan lengkap dari perisian dalam
perkakasan yang lain.Untuk perbandingan dalam realiti,jin dalam segi perkakasan merupakan
lebih berkemampuan daripada manusia namun lebih rendah tahap perisiannya berbanding
manusia.

"Iblis berkata: "Aku lebih baik daripadanya, karena Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan
dia Engkau ciptakan dari tanah."
(Shaad ayat 76)

Perisian mempengaruhi perkakasan.TERDAPAT RAHSIA PENTING DI SINI.Perisian lebih
penting dan berkuasa dari perkakasan.Perkakasan hanyalah sampul atau pengenalan dalam
Matrix.Setiap Matrix akan membuat inventori masing-masing bagi setiap jenis perkakasan yang
sama.Maksudnya,MATRIX YANG BERBEZA AKAN MENGECAM PENGENALAN
YANG BERBEZA BAGI PERKAKASAN YANG SAMA.Pengompilasi program dalam PIC
(Programmable Integrated Circuit) yang berlainan bahasa misalnya,akan mengecam skrip yang
berbeza bagi arahan yang sama,sebagai contoh C++ dan JAL.Contohnya di dalam Hukum
Matrix,unsur api di dalam Matrix lain mempunyai rupa bentuk yang berbeza dalam Matrix yang
lain.Ia tidak sama.Makhluk halus seperti JIN apabila mengalami transformasi ke Matrix/Dimensi
manusia akan berubah bentuk.Pilihan (option) dalam mod transfomasi biasanya dalam bentuk
ular,anjing/kucing hitam atau makhluk hodoh.Ini adalah mod asas dalam proses transformasi.Jin
yang memiliki teknologi lebih tinggi atau mampu membeli teknologi lebih canggih mampu
menukarkan dirinya ke bentuk lebih kompleks dan baik.Mungkin ada yang benar-benar
menyerupai manusia.SEbagai maklumat tambahan,minda manusia di Matrix jin adalah
berbentuk trafik data yang boleh dimanipulasi,namun moderator yang cekap dan terlatih adalah
dari golongan syaitan.Syaitan mampu menyusup ke dalam struktur coding perkakasan manusia
misalnya di dalam realiti ia bersembunyi di dalam laluan darah di segenap pembuluh-pembuluh
darah.Semua himpunan trafik ini akan bertukar dalam Protokol.Maksudnya di Matrix
manusia,himpunan trafik data ini menjadi berbentuk 3 dimensi;tubuh manusia.
“Bahawa syaitan itu berjalan dari anak Adam pada tempat jalan darahnya, maka sempitkanlah
tempat jalannya dengan berlapar.”
(Bukhari & Muslim)

Sebab itu perkakasan boleh diubah dan diedit dan ia hanyalah pengenalan bagi urusan
pengecaman dalam SISTEM.
Tetapi perisian memiliki peranan yang lebih kompleks dan penting.Perisian lebih berguna dari
perkakasan.Ini kerana perisian mampu berpindah dari satu perkakasan ke satu perkakasan.Dalam

persekitaran komputer,perisian mampu dipindahkan melalui kabel,port (USB,memory card) dan
talian tanpa wayar (wireless).Medium pemindahannya juga pelbagai.Pendrive,external hard
disk,memory card,disket dan CD/DVD ROM adalah antara medium popular yang digunakan
untuk pemindahan data.Sebab itu PERISIAN MAMPU MEMPENGARUHI
PERKAKASAN.Perisian juga boleh di'upgrade',diedit dan dikemaskini.Namun salah satu
kelebihan luarbiasa perisian ialah kemampuannya menukar skrip dalam program
perkakasan.Perisian mampu menukarkan fungsi asal ke fungsi-fungsi tambahan sesuatu
perkakasan di mana sebelum itu ia tidak mampu menjalankan fungsi tersebut.

"He's doing his Superman thing."
(Link -Matrix Reloaded)

Perisian mampu mengubah data-data graviti,ketumpatan dan had-had Fizik yang lain dalam
Matrix manusia.Ini terjadi kerana perkembangan dalam perisian,kemampuan yang ditingkatkan
(upgrade).

Neo: Hmm. Upgrades.

Orang yang berfikiran seperti ahli sukan akan memiliki tubuh badan seorang ahli sukan.Orang
yang memiliki persediaan tubuh badan yang sama tetapi berfikiran seperti penagih dadah
akhirnya akan memiliki tubuh yang kurus dan lemah.Ini adalah contoh mudah dan paling
asas.Namun SEBENARNYA KEMAMPUAN DALAMAN MANUSIA BOLEH
MELAMPAUI HUKUM-HUKUM FIZIK.Ini kerana minda manusia bukanlah entiti yang
terperangkap dalam Matrix dalam ertikata sebenarnya.Minda/roh manusia adalah entiti diluar
Matrix dunia ini.Strukturnya,skrip dan codingnya dibina di luar Matrix yang kita berhidup
kini.Seperti juga tubuh manusia,minda/roh manusia disusun dalam struktur yang khas dan punya
fungsi tertentu.

"dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu"
(Al-Infithaar ayat 8)

Minda/roh mampu meneroka fungsi-fungsi tertentu yang tidak mampu dilakukan oleh tubuh
fizikal kita.Minda yang terperangkap di dalam kerangka Matrix akan berusaha untuk keluar dari
Matrix melalui cara dan protokol dalam Matrix.Hakikatnya,untuk berpindah dari Matrix ke
Matrix lain,sesuatu entiti tidak boleh menggunakan protokol dalam Matrix ia bertempat kini.Ia
mesti menggunakan perantara (medium) yang tidak terikat dengan protokol mana-mana
Matrix.Dalam String Theory,membran gelung tertutup adalah entiti yang mampu menyeberang
dari satu dimensi ke dimensi lain.Cahaya,walaupun manusia amat mengagumi kecantikan dan
kepantasannya,ia masih tidak dapat keluar dari lingkungan Matrix ini.Satu-satunya medium

setakat ini yang dikenalpasti oleh manusia berkemungkinan mampu menyeberang ke dimensi
lain,adalah graviti.Ini kerana graviti boleh muncul di lohong hitam,di mana objek ini berbentuk
dua dimensi (2D) di alam semesta.

Terperangkap

"I hate this place, this zoo, this prison, this reality, whatever you want to call it. I can't stand it
any longer. It's the smell, if there is such a thing. I feel saturated by it"
(Agent Smith -Matrix Reloaded)

Perkakasan sudah tentu terperangkap di dalam realiti Matrix.Namun perisian mempunyai dua
keadaan;terperangkap atau bebas.Perkakasan tidak mempunyai pilihan kerana setiap perkakasan
telah disetkan terwujud di dalam Matrixnya sahaja.INI ADALAH SETUP YANG ASAL
SEBELUM MODIFIKASI.Hakikatnya Pengaturcara (programmer) mampu mengubah apa jua
skrip program.Namun dalam persekitaran Matrix yang biasa,perkakasan sukar untuk
dipindahkan dari satu Matrix ke satu Matrix yang lain.
Perisian memiliki dua keadaan kerana sifatnya yang lebih mudah diedit.Ia memiliki peraturan
yang lebih longgar dan capaian data yang lebih luas.Seperti yang telah diterangkan sebelum
ini,perisian mewakili minda atau roh kita.Perisian boleh dikeluarkan dari perkakasan dan
dipasang (install) kembali.Perisian dapat menjelajah dari satu Matrix ke satu Matrix yang
lain.Perisian juga boleh melihat setiap perkakasan dalam satu-satu Matrix DALAM SETUP
YANG ASAL.Realitinya minda atau roh mampu melihat sesuatu entiti dalam bentuknya yang
asal iaitu di Matrix yang ia bertempat.Perisian boleh terperangkap di dalam program lain.Sebagai
contoh,perisian yang terperangkap di dalam SISTEM OPERASI.Namun perisian juga boleh
menjadi bebas,iaitu keluar dari peraturan sesuatu program yang memerangkapnya.
"Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang
melalaikan, perhiasan dan bermegah- megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang

banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani;
kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi
hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaanNya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu"
(Al-Hadiid ayat 57)

Perisian yang bebas akan keluar dari kawalan program yang membungkusnya,dalam kes ini
Sistem Operasi.Perisian itu juga mampu menyesuaikan diri dalam pelbagai Sistem Operasi
sehingga kemampuannya menjadi infiniti.Namun sebagaimana program yang lain,perisian tidak
boleh mencapai infiniti kerana hakikatnya TIADA INFINITI.Infiniti hanyalah khayalan yang
menipu semata-mata.Program tidak boleh mencapai infiniti kerana ia masih berada di dalam
SISTEM dan Sistem terikat dengan Hukum Keseimbangan.
"Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang
ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui"
(Yassin ayat 36)
Sebagaimana yang dijelaskan dalam siri yang lepas,Keseimbangan tertakluk kepada dua keadaan
yang berpasang-pasangan.Dalam persamaan Fizik dan Matematik,ini dipanggil Hukum
Keabadian.Kuantiti sebelah kiri persamaan mestilah sama dengan kuantiti sebelah
kiri.Contohnya dalam Hukum Keabadian Tenaga.Jadi rumusan yang diambil oleh saintis adalah
TENAGA tidak boleh hilang atau dimusnahkan;ia abadi.Hakikatnya tenaga menjadi satu konstan
kerana memenuhi Keseimbangan.Ia tidak abadi.Dalam istilah Matrix,ia bukan
infiniti.Sebenarnya TIADA INFINITI DALAM MATRIX.Apa jua kuantiti dan bilangan dalam
Matrix,ia menjurus kepada Keseimbangan.Hanya program dan Matrix sendiri memerlukan

konsep berpasang-pasangan;0 dan 1 serta Keseimbangan.Di luar Matrix tiada Matrix.Tiada
Keseimbangan.Tiada berpasang-pasangan.
Terdapat rahsia di sini.
Jika sesuatu perisian cuba untuk mencapai infiniti,struktur proses akan menjadi 'overflow' dan
mencapai pincangtugas.Perisian akan mencapai ketidakseimbangan dan tercemar
(corrupt).Coding yang tercemar akan dihantar ke stesen tertentu atau balik ke Source.Jadi The
Programmer telah memuatturun satu protokol bagi KEPERLUAN setiap perisian.Setiap perisian
perlu mengikut protokol khas ini bagi mengelakkan 'bug' atau Blue Screen of Death.
Bergantung kepada kronologi pengalaman sesuatu perisian,protokol khas ini mungkin satu lagi
SISTEM OPERASI atau talian hayat untuk survival perisian itu.Protokol adalah batas-batas
infiniti,kerana infiniti adalah fatamorgana yang membahayakan.Namun yang penting,perisian
perlukan protokol.Tanpa protokol,perisian akan gagal dalam tugasnya.

----------------------------------

Terminologi
Sistem Operasi:sesuatu sistem operasi (OS) adalah platform bagi sesuatu perkakasan komputer
(hardware) bertindak atau berfungsi sebagai mesin input dan output dengan baik dan mesra
persekitaran manusia.OS yang berbeza memiliki ciri-ciri berlainan dari OS yang lain,contohnya
Windows dan Linux.Dalam falsafah Matrix,OS adalah sistem KEPERCAYAAN yang menjadi
platform bagi sesuatu entiti menentukan peraturan dalam hidupnya.
Perisian:software atau kandungan program di dalam perkakasan.Perisian adalah aspek penting
dalam operasi perkakasan,malah OS juga adalah sejenis perisian.Perisian boleh
dikemaskini,ditingkatnilaikan atau diedit.Perisian juga boleh dipindahkan,dimuat turun atau
dimuatnaik.Dalam Matrix,perisian adalah minda/roh yang menggerakkan skrip-skrip abstrak
seperti harapan,imaginasi,khayalan dan impian.Belum dapat dipastikan dimanakah lokasi
sebenar perisian ini namun apa yang diketahui setakat ini perisian dibina diluar Matrix.

Perkakasan:hardware atau sampul,mesin,jentera dan peralatan.Perkakasan boleh berubah
pengenalan dirinya di dalam Matrix-matrix yang berlainan.Perkakasan adalah sampul kepada
perisian.Perkakasan boleh diubah melalui perisian dalam keadaan tertentu.
Hiperlink:hiperlink menghubungkan elemen-elemen dalam multimedia seperti gambar,text,video
atau fail bunyi.Hiperlink di dalam Matrix berfungsi menghubungkan skrip antara program.Setiap
program mempunyai pergantungan antara satu sama lain di dalam Sistem.Ini penting untuk
mengekalkan Keseimbangan.Di dalam dunia realiti,rantaian makanan adalah aspek penting
dalam sesuatu populasi.Rantaian makanan bersifat seperti satu dinding yang terdiri dari susunan
batu-bata.Jika satu bata dialihkan,maka dinding akan runtuh.Begitu juga dalam rantaian
makanan.
Rangkaian:terdapat bermacam rangkaian,ini termasuklah Tulang-Belakang (backbone) iaitu teras
bagi rangkaian Internet.Rangkaian merupakan penjelasan bagi struktur Sistem.Sistem wujud
kerana aplikasi rangkaian.Rangkaian mengandungi berjuta-juta malah mencapai infiniti
hiperlink.

Dunia Terdawai Antaraprogram:merupakan satu rangkaian yang mengandungi berinfiniti stesen
yang menghubungkan antara program.Setiap stesen mempunyai fungsi tertentu.Program yang
tercemar (corrupt) mungkin akan ditahan di stesen tertentu sebelum di bawa balik ke The Source

atau dihantar ke stesen lain.Pengangkutan setiap stesen adalah ditentukan oleh medium
perantara.Program tidak boleh bergerak sendiri dari satu stesen ke satu stesen.Stesen ditadbir
oleh seorang admin yang digelar Trafficker.
Protokol:Peraturan.Ia digunakan sebagai panduan (guideline) dalam sesuatu fungsi
tertentu.Contohnya dalam dunia perkomputeran,protokol SNMP (Simple Network Management
Protocol) adalah protokol yang direkabentuk untuk memberikan kemampuan kepada pengguna
untuk menyelia rangkaian komputernya dari jarak jauh.Protokol biasa untuk sistem rangkaian
adalah TCP/IP di mana Internet turut juga menggunakan protokol ini.Para penggodam (hacker)
selalu menggunakan protokol UDP untuk menerima paket-paket data dari Trojan Horse
mereka.Peralatan (hacking tool) menggodam seperti Subseven dan Netbus adakalanya dapat
bertukar-tukar protokol untuk mengelirukan sistem.Di dalam protokol internet yang biasa iaitu
TCP/IP,data-data akan ditukarkan kepada bingkisan-bingkisan.Kemudian semua bingkisan tadi
akan dihantar ke destinasi yang betul,melalui penghala (router).Seterusnya semua bingkisan tadi
akan dihimpunkan,dinyahkod ke dalam paparan yang boleh dibaca.Bingkisan yang tercemar
(corrupt) akan disemak semula untuk dihantar kembali seterusnya bingkisan yang betul akan
dihantar semula.
Stesen:stesen mungkin saja terminal pengumpulan data atau pembahagian data mengikut
kategori.Bingkisan data akan menunggu di stesen.Trafficker akan menunggu arahan dari The
Programmer untuk menjalankan tugasnya.Stesen mempunyai medium pengangkutan yang
khas.Setiap bingkisan mesti bergerak melalui medium ini.
Overflow:Lambakan aliran tugas.Apabila tugas yang berulang-ulang masuk manakala tugas lama
tidak sempat diselesaikan maka terjadilah fenomena 'overflow'.Ini samalah teknik DoS (Denied
on Service) yang digunakan oleh para 'hacker' bagi menggodam atau memusnahkan sesuatu
sistem.Ini akan mengakibatkan sistem tergendala (hang).Dalam situasi manusia,apabila sesuatu
fenomena tidak dapat diterangkan oleh akal mereka,maka mereka akan panik dan hairan.JIka
fenomena itu seperti memprovok mangsa,maka aura 'seram' atau ketakutan akan timbul.Ini
adalah kesan dari 'DoS' tadi.Pada skrin komputer mungkin akan tertera Blue Screen of Death

-----------------------------------------------------------

Apa yang diberitahu adalah untuk anda dan untuk anda seorang.
Jangan beritahu kepada sesiapa.

Selepas anda memahami masalah ini,cuba beritahu kami sejelasnya apakah sebenarnya Matrix
itu?

Ya...apa?

Penjara?Sistem?atau sebuah permainan?

Cuba ingat kembali apa yang telah diberitahu.
Cuba ingat kembali...mungkin ada maklumat yang tertinggal.

Ok,biar kami beritahu anda satu 'clue'

"...Perisian boleh terperangkap di dalam program lain.Sebagai contoh,perisian yang
terperangkap di dalam SISTEM OPERASI.Namun perisian juga boleh menjadi bebas,iaitu
keluar dari peraturan sesuatu program yang memerangkapnya"

Sudah tahu jawapannya?

Cuba beritahu kami,apakah sebenarnya M A T R I X ?

APA YANG ANDA PERCAYA

".... the question is, do you know why you are here?"

Matrix011

Peringatan
Artikel-artikel di dalam siri The Matrix kebanyakan di luar kotak pemikiran biasa.Ada yang
menyentuh ilmu-ilmu kerohanian tertentu terutamanya Ilmu Tasawuf (Sufism).Sekiranya ada di
antara artikel di dalam siri ini telah mengganggu ketenteraman anda,anda tidaklah digalak
meneruskan pembacaan.Sekiranya anda merasa keliru atau sangsi setelah membaca isi
kandungannya,terutama mengenai ajaran kerohanian,sila rujuk guru-guru agama yang mursyid
dalam bidang Tasawuf.Sekiranya perlu sila rujuk AlQuran dan AlHadis serta kitab-kitab
Tasawuf yang muktabar,sekadar menyebutkan contoh seperti Tanwirul Qulub, Minhajul
Abidin,Futuhatul Ariffin,Sirus Salikin dan Hikam,atau lebih bagus sebagai permulaan kitab
Imam Al-Ghazali, Ihya 'Ulumuddin.The Matrix adalah sekadar model untuk pemahaman
masalah kehidupan manusia dari kaca mata terkini,di mana tidak mengubah sedikit pun konsep
dan kepercayaan sebenar ilmu kerohanian itu sendiri.Dalam hal ini MistisFiles cuba untuk
menyederhanakan isi kandungannya sesuai dengan tingkat kefahaman awam.
Kepada pembaca siri Matrix yang baru,sila semak siri-siri Matrix sebelumnya (di sidebar) untuk
pemahaman yang lebih jelas.
Perbincangan berikutnya mengandungi satu rahsia yang penting,namun jika anda selesa dengan
kefahaman tradisional,lebih baik anda berpegang padanya.
Ini adalah Matrix011.Selamat membaca.

-M.O

Setiap cabang ilmu sains cuba untuk menerangkan apakah dunia ini sebenarnya.Ilmu kimia
menerangkan alam ini tersusun dalam atom-atom,kemudian berpecah lagi kepada nukleus dan
elektron,kemudian berpecah lagi kepada quark dan bozon,dan senarai ini berterusan sehingga ke
hari ini...sehingga saintis kimia pun tidak pasti lagi betapa infiniti kecilnya entiti-entiti kimia
yang membentuk dunia.Dunia Fizik lebih haru-biru.Dalam model Einstein membentangkan
bahawa alam ini terbentuk dari TENAGA.Dan tenaga inilah manifestasi dari Big Bang.Model
Kuantum pula membuat kesimpulan bahawa dunia ini terdiri dari gelombang-gelombang yang
membungkus tenaga tadi.Paket-paket inilah yang dinamakan Kuantum.Apabila bercakap tentang
gelombang,kita tidak boleh lari dari getaran,kerana getaran membentuk gelombang.Maka
muncullah String Theory mengajukan pandangan bahawa alam ini terdiri dari string (tali-temali)
yang bergetar.
Menyusuri Sains Biologi tidak kurang menariknya.Umum telah mengetahui bahawa antara
pencapaian terhebat bidang biologi adalah penemuan DNA dan kromosom.Tubuh manusia
terdiri daripada sel-sel.Sel pula terbentuk dari atom-atom tadi.Kajian biologi mendapati sel-sel
ini mengandungi data-data yang membawa kepada pembentukan sifat tubuh manusia tadi.Datadata ini tersimpan di dalam struktur kromosom yang membawa DNA (deoxyribonucleic
acid).DNA adalah material genetik untuk semua sel organisma termasuk virus.DNA membawa
maklumat yang diperlukan untuk sistesis protein dan replikasi.Apakah maksudnya?
Maksudnya,setiap sel manusia membawa sejumlah data-data yang mempunyai tujuan-tujuan
tertentu.Atau trafik maklumat.Saintis kini menubuhkan apa yang digelar Genome Project untuk
mengkaji data-data ini.Pada masa akan datang,kita mungkin akan menukar model Fizik kita.Kita
akan menukar cara kita melihat alam ini.Bahawa alam ini terdiri daripada susunan data-data yang
berinfiniti banyaknya.Trafik maklumat yang bersimpangsiur dalam Dunia Terdawai
Antaraprogram.Realiti Internet.
Matrix.
Anda sudah dapat pencerahan?Model Matrix hanyalah sekadar kacamata baru untuk melihat
perkara yang sama.Ia hanya menjelaskan lagi maksud-maksud yang masih samar-samar.Dalam
perbincangan berikutnya,kita akan belajar lagi memahami apakah Matrix ini.Kita akan siasat di
manakah punca segala Matrix ini,apakah sifat-sifatnya dan bagaimana ia beroperasi.Kita akan
pergi ke masa-masa belakang,bukan era Einstein atau Newton,tetapi ketika moyang kita...Adam
dan Hawa sedang enak berehat di dalam syurga.

Adam dan Pertukaran Matrix

"Kemudian syaitan membisikkan fikiran jahat kepadanya, dengan berkata: "Hai Adam, mahukah
saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?"
(Thaahaa ayat 120)

Salah satu prinsip Matrix adalah kemampuannya yang fleksibel dari segi ruang.Matrix tidak
statik.Di sekitar Matrix terdapat pintu-pintu,lubang atau jalan rahsia yang bersimpang
siur.Terdapat titik-titik perhubungan antaradimensi di sekitar Matrix.Kita namakan ia sebagai
PORTAL.Terdapat dua portal,satu portal fizikal yang terdapat di sekitar alam semesta termasuk
bumi dalam realiti manusia.Keduanya portal yang dibuka melalui tubuh manusia.Perlu
diingat,perisian dalam perkakasan yang berlabel 'manusia' ini mempunyai ciri-ciri yang amat
unik dan hebat.Siapa yang memegang codingnya maka ia dapat menguasai semua jalan portal
yang mungkin.Ia ibarat dapat mengawal USBcontroller sesuatu komputer.Setiap port USB
berada dalam tangannya.Peluang untuk memasuki sistem coding adalah ketika minda manusia
dalam keadaan 'hibernate'.Taktiknya ialah perkara yang melalaikan,bahan makanan atau
minuman yang memabukkan dan lalai mengingati Allah s.w.t.
Berzikir merupakan alunan resonan dalam minda manusia.Berzikir dapat memberikan perintah
pada sistem untuk mengaktifkan fungsi-fungsi pertahanan.Berzikir merupakan frekuensi,namun
untuk mencapai resonan,ia perlukan tindakan berterusan.Kata-kata yang berulangan memang
dapat menaikkan motivasi seseorang.'Self-suggestion' adalah terbukti saintifik dalam kesankesan motivasi pada diri manusia.Ini kerana ia berkaitan dengan frekuensi trafik data dalam

sistem.Namun oleh kerana sistem dicipta oleh The Programmer,maka kata berulangan manakah
yang akan dipilih sebagai pembuka kepada lebih banyak fungsi.The Programmer telah tetapkan
katakuncinya,maka hanya itulah yang akan membangkitkan kuasa sebenar.

Sami Buddha dan pendeta Hindu juga mampu mendatangkan perkara-perkara ajaib ketika
melakukan 'zikir' mereka.Namun perkara ajaib itu hanya berkesan dalam perkakasan bukan
perisian.Memijak bara api,tidur atas paku,tidak terbakar dalam api atau melayang-layang adalah
lumrah biasa dalam pertapaan yang menggunakan 'self-suggestion' tadi.Malah biji-biji tasbih
zikir para sami Buddha lebih besar dari tasbih pak imam di kampung.Kata berulangan dapat
membuka (unlock) fungsi-fungsi terpendam perkakasan,namun bukan perisian.Malah ketika
bertafakur,peratusan para sami tadi didekati oleh Iblis adalah mencapai 99.989%.Iblis dan
syaitan yang berada di luar Matrix manusia sememangnya mampu membantu orang-orang yang
sesat tadi melakukan perkara-perkara ajaib,kerana mengubah fungsi perkakasan manusia adalah
perkara enteng bagi Iblis.
"yang dila'nati Allah dan syaitan itu mengatakan: "Saya benar-benar akan mengambil dari
hamba-hamba Engkau bahagian yang sudah ditentukan (untuk saya)
(An-Nisa ayat 118)

Iblis akan berusaha mengucar-ngacirkan kehidupan manusia kerana baginya manusia telah
mengambil apa jua haknya.Iblis dan syaitan dengan perkakasan yang lebih berkemampuan tinggi
dari manusia mampu menyusup ke dalam Matrix manusia dan menyelinap ke dalam saluran
darah manusia.Setiap diri manusia adalah portal-portal yang mungkin bagi Iblis dan
syaitan.Semuanya untuk mengambil kembali bahagian yang kononnya sudah ditentukan kepada
mereka.

Smith: We're here because of you, Mister Anderson, we're here to take from you what you tried
to take from us.

Itulah alasan Iblis dan syaitan.Iblis dan syaitan-syaitannya ibarat ejen-ejen yang menyelinap
dalam sistem internet untuk menjalankan kerja-kerja kotor mereka.Di dalam internet,ejen-ejen
(Agents) adalah aplikasi yang penting terutamanya dalam Enjin carian seperti Google.Google
menggunakan ejen yang dipanggil 'bot' untuk menggelintar seluruh kandungan internet bagi
mengklasifikasikan carian-carian terbaik bagi permintaan pengguna Internet.Bot-bot ini atau
sesetengahnya digelar sebagai lelabah akan merayau-rayau di seluruh dunia internet untuk
tujuan-tujuan tertentu seperti mencarikan nama laman web,mencari borang atau dokumen dan
juga mencari senarai filem yang mencapai box-office.Bot bertindak mengikut tujuan ia
dicipta.Tanpa tujuan,bot atau ejen tidak akan bertindak.
Smith: Thank you. But as you well know, appearances can be deceiving, which brings me back
to the reason why we're here. We're not here because we're free, we're here because we're not
free. There's no escaping reason, no denying purpose - because as we both know, without
purpose, we would not exist.
Smith 2: It is purpose that created us,
Smith 3: Purpose that connects us,
Smith 4: Purpose that pulls us,
Smith 5: That guides us,
Smith 6: That drives us,
Smith 7: It is purpose that defines,
Smith 8: Purpose that binds us.
Pada masa depan,ejen atau bot ini akan menggalas tugas yang lebih mencabar dalam bidang
komunikasi internet.Para jurutera internet telah memikirkan untuk membuatkan bot-bot yang
jumlahnya amat banyak ini dapat berkomunikasi antara satu sama lain!Dengan kata lain,mereka
mempunyai kepintaran sendiri (artificial intelligent).Ejen-ejen akan dapat berkongsi maklumat
sesama mereka dan bekerja lebih cekap dengan membuat keputusan terbaik secara sendiri tanpa
menunggu arahan pengguna.Bayangkan jika ada ejen yang termodifikasi skripnya secara
luarbiasa (anomaly) dan mampu bertindak tanpa mengikut arahan!Jika ini terjadi,ejen tadi telah
menjadi 'exile program' dan tercemar (corrupt) seterusnya bertindak sebagai satu virus.

"Whoever it is, he's not reading like an agent"
(Link -Matrix Reloaded)

The Oracle: They have their reasons, but usually a program chooses exile when it faces deletion.
Neo: And why would a program be deleted?
The Oracle: Maybe it breaks down. Maybe a better program is created to replace it - happens all
the time, and when it does, a program can either choose to hide here, or return to The Source.
Neo: The machine mainframe?

Di dalam Hukum Matrix di Dalam Matrix,jin dan syaitan akan melihat minda manusia seakanakan paket-paket data di dalam trafik maklumat.Jin mampu menggodam minda/semangat
manusia.Paket data yang dienkripsi sahaja tidak boleh dimanipulasi oleh jin dan syaitan.Paket
data yang terdedah tanpa pengekodan adalah sarapan pagi yang enak dan berkhasiat bagi jin dan
syaitan.Allah dan Rasul-Nya telah pun mengajarkan kita cara bagaimana untuk melindungi diri
dari gangguan jin dan syaitan.Minda manusia juga seperti manusia.Jin mampu menduplikasikan
dirinya ke dalam minda manusia,dengan kata lain,mengawalnya.

Agent Jackson: You.
Smith: Yes me. Me, me, me!
Agent Jackson/Smith: Me too!
Smith: More.

Di dalam falsafah Matrix,jin/syaitan yang mampu menduplikasikan minda manusia,akan
mengubah paket-paket data (minda) tadi kepada rupabentuk jin tersebut.Ketika 'switching' antara
Protokol,apa yang terjadi adalah tubuh manusia namun bermindakan jin .Semua 'output device'
juga dikawal oleh jin.Sebab itu orang yang dirasuk jin mempunyai suara yang amat berlainan
dari suara sebenar mangsa.Kemahiran jin dan syaitan dalam mengawal minda manusia juga
berbagai-bagai.Rasukan adalah kemahiran tahap tinggi.Suara-suara godaan adalah skil paling
asas.Jin mampu melaksanakan rasukan biasanya jin yang terlatih.

Godaan pertama dalam sejarah manusia terjadi ketika coding manusia (Adam dan Hawa) dan
syaitan (Iblis) berada di dalam Matrix yang sama.Ketika ini Tuhan telah jadikan walaupun
berbeza unsur,namun di dalam syurga,Adam/Hawa dan Iblis mempunyai perkakasan yang boleh
beroperasi di dalam Matrix yang sama.Adam boleh melihat Izzazil (Iblis) dengan penglihatan
kasarnya.Bercakap dan berbual-bual seperti biasa.Sesungguhnya Allah Maha Kuasa.Nampaknya
terdapat Matrix di mana ia mampu menapis semua Protokol yang berbeza-beza.

Rahsia Adam Turun ke Dunia

"Tatkala Adam melakukan kesilapan dengan memakan buah larangan Allah dalam syurga, dia
berkata, "Wahai Tuhan! Aku memohon dengan hak Muhammad agar Engkau ampuni aku."

Allah berfirman, "Wahai Adam! Bagaimana engkau mengenali Muhammad sedangkan Aku
belum menciptakannya?"

Ini adalah penjelasan yang unik bagi menerangkan bagaimana nabi Adam a.s boleh dikeluarkan
dari syurga bersama Hawa dan juga Iblis.Syurga yang didiami Adam adalah satu Matrix yang
mempunyai setup yang berlainan dari Matrix dunia.Apa yang dimimpikan Adam menjadi
kenyataan.
"Hawa diciptakan oleh Allah dari salah satu tulang rusuk Adam yang disebelah kiri diwaktu ia
masih tidur sehingga ketika ia terjaga,ia melihat Hawa sudah berada di sampingnya.ia ditanya
oleh malaikat:"Wahai Adam! Apa dan siapakah makhluk yang berada di sampingmu itu?"
Berkatalah Adam:"Seorang perempuan."Sesuai dengan fitrah yang telah diilhamkan oleh Allah
kepadanya."Siapa namanya?"tanya malaikat lagi."Hawa",jawab Adam."Untuk apa Tuhan
menciptakan makhluk ini?",tanya malaikat lagi.
Adam menjawab:"Untuk mendampingiku,memberi kebahagian bagiku dan mengisi keperluan
hidupku sesuai dengan kehendak Allah."
(Kisah Nabi Adam a.s)

Bagaimana Adam boleh mengetahui setiap pertanyaan malaikat?Di dalam Matrix yang beliau
bertempat ketika itu,kemampuan mindanya adalah di tahap luarbiasa.Adam adalah 'The One' di
dalam Matrix itu dari segi kemampuan minda (dan tidak mustahil dari segi fizikal).
Para malaikat tidak berdaya memenuhi tentangan Allah untuk menyebut nama-nama benda
yang berada di depan mereka.Mereka mengakui ketidak-sanggupan mereka dengan berkata:
"Maha Agung Engkau! Sesungguhnya kami tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu kecuali
apa yang Tuhan ajarkan kepada kami.Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui dan
Maha Bijaksana."
Adam lalu diperintahkan oleh Allah untuk memberitahukan nama-nama itu kepada para
malaikat dan setelah diberitahukan oleh Adam,berfirmanlah Allah kepada mereka:"Bukankah
Aku telah katakan padamu bahawa Aku mengetahui rahsia langit dan bumi dan mengetahui apa
yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan."
(Kisah Nabi Adam a.s)

Namun situasi Adam dan Hawa berlainan ketika di Matrix dunia.Dengan perkakasan yang
baru,Adam benar-benar berasa lemah dan selalu mengadu kepada Allah tentang
kesukarannya.Kehidupan di dunia amat berlainan sekali dengan kehidupan di syurga.

"You don't get it. I built this place. Down here, I make the rules. Down here, I make the
threats.Down here, I'm God. Get on the train or you're going to stay here, with him"
(Trainman -Matrix Revolution)

Beliau terpaksa menjalani kehidupan sebagai manusia biasa dan mematuhi kesemua peraturan
Matrix yang baru.Apa yang dijelmakan dalam minda tidak mampu terjelma dalam Matrix
dunia.Apakah yang menyebabkan Adam dan Hawa 'turun' ke dunia?
Ia bermula dengan kata-kata Iblis yang menggoda Adam dan Hawa supaya memakan buah
khuldi.Buah khuldi (nama khuldi diberikan Iblis) adalah satu-satunya yang terlarang di dalam
Matrix yang mereka bertempat ketika itu.
"Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah
makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah
kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim."
(AlBaqarah ayat 35)
Iblis menggoda dengan mengatakan bahawa dengan memakan buah dari pohon terlarang
itu,Adam dan Hawa akan kekal selamanya di dalam kerajaan yang tidak akan binasa.

"Kemudian syaitan membisikkan fikiran jahat kepadanya, dengan berkata: "Hai Adam, mahukah
saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?"
(Thaahaa ayat 120)

Apabila memakan buah itu,maka pakaian syurga yang dipakai oleh Adam dan Hawa pun
tercabut serta-merta dan mereka terpaksa menutup tubuh mereka dengan pucuk-pucuk kayu.
"Maka keduanya memakan dari buah pohon itu, lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya
dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun (yang ada di) syurga, dan durhakalah
Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia."
(Thaahaa ayat 121)

Betapa sedihnya hati Nabi Adam,maka ketika itu beliau pun berdoa dengan satu doa yang
membuka satu rahsia yang penting.
Sabda Rasulullah salallahualaihi wasalam, "Tatkala Adam melakukan kesilapan dengan
memakan buah larangan Allah dalam syurga, Baginda berkata, "Wahai Tuhan! Aku memohon

dengan hak Muhammad agar Engkau ampuni aku." Allah berfirman, "Wahai Adam! Bagaimana
engkau mengenali Muhammad sedangkan Aku belum menciptakannya?" Adam menjawab,
"Tatkala Kau menciptakan aku, Kau meniupkan roh ke dalam jasadku maka aku mengangkat
kepalaku lantas aku melihat pada tiang-tiang ‘Arasy tertulis ((Lailaha illallah Muhammad
Rasulullah)), maka tahulah aku bahawa Engkau tidak akan menyandarkan nama seseorang
kepada-Mu kecuali dia adalah yang Engkau kasihi dikalangan makhluk-Mu." Firman Allah,
"Benarlah engkau wahai Adam. Dia amat Aku cintai berbanding sekalian makhluk lain. Jika
engkau meminta daripada-Ku dengan haknya nescaya Aku ampuni engkau. Jika tidak kerana
Muhammad, tidak Aku ciptakanmu wahai Adam. Dia ialah nabi yang terakhir dari zuriatmu."
(Diriwayatkan oleh Al-Hakim, disahkan oleh Al-Baihaqi dan Abu Nu'aim dalam Ad-Dalail serta
At-Tobrani dalam Ausat Wasoghir juga Ibnu ‘Asakir dan Al-Ajriyy dari Saidina Umar AlKhattab r.anhu.)
Kalimah Syahadah telah pun tertulis di tiang-tiang Arasy ketika kelahiran Nabi Adam.Ini adalah
The Keys of Kingdom of Heaven.Nabi Muhammad adalah 'The One' yang akan di 'plug in'kan ke
Matrix dunia kelak.Namanya telah dahulu terukir di tiang-tiang Arasy.Tidak diketahui sejak bila
nama itu sudah berada di situ.
"Baginda salallahualaihi wasalam, "Sesungguhnya Allah menulis tentang takdir ciptaan-Nya
50,000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi". Ketika Baginda salallahualaihi
wasalam ditanya, "Bilakah engkau dilantik sebagai Nabi?" Jawab Baginda salallahualaihi
wasalam, "Ketika (Nabi) Adam antara roh dan jasad." (Diriwayatkan oleh Muslim, Ibnu Hibban
dan Baihaqi dipetik dari Hikam)

-------------------------------------

Terminologi
Portal:merupakan titik-titik perhubungan antaradimensi berlaku.Portal terdapat dalam dua
keadaan.Melekap pada struktur Matrix dunia seperti di Segitiga Bermuda atau dibuka melalui
tubuh manusia.

Ejen:di dalam dunia perkomputeran khasnya internet,ejen ialah aplikasi yang digunakan
terutamanya enjin carian seperti Yahoo dan Google untuk mengelintar maklumat di dalam
internet.Ejen ini yang dinamakan 'bot' juga 'spider' (lelabah) akan memenuhi permintaan carian
oleh pengguna.Apabila satu 'keyword' ditaip pada kotak 'search' maka ejen-ejen akan merayau di
dalam internet bagi memenuhi kehendak pengguna.
Resonan:getaran frekuensi yang memiliki panjang gelombang yang sama seterusnya
mewujudkan rentak frekuensi yang sama.Kesan resonan adalah seperti derap tapak kaki tentera
yan sama pada jambatan.Jika frekuensi derap kaki sama dengan frekuensi jambatan,maka
jambatan boleh /rosak runtuh jika derap kaki berterusan dilakukan.

------------------------------------------

Morpheus: What was said was for you and for you alone.
Melalui penjelasan ringkas di atas,adakah anda sudah memahami apa sebenarnya Matrix
itu?Ingat,semakin anda mempelajari tentang Matrix,semakin banyak lagi perkara yang anda tidak
ketahui.
Matrix merangkumi banyak perkara.Kami sudah letakkan jigsaw puzzles di sana-sini.Keputusan
di tangan anda untuk mencantumkannya.
Kami ingin bertanya satu soalan,bagaimanakah Adam 'turun' ke bumi?
Adakah jatuh seperti nangka busuk atau menaiki pesawat terbang canggih seperti dalam filem
Star Wars?

Cuba teliti kembali penjelasan di atas,terdapat satu katakunci yang mampu menjelaskan segalagalanya.
Satu katakunci sahaja.
Cuba cari katakunci itu ....we are waiting
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Apa?Tidak jumpa?
Kepada yang menjumpainya.Tahniah diucapkan.Kepada yang masih tercari-cari,biar kami
jelaskan.
Dalam terminologi Matrix,Adam mula 'turun' ke Matrix dunia setelah memakan sesuatu.Apakah
itu?
Itulah buah yang TERLARANG.Iblis memanggilnya KHULDI.Buah inilah yang dimakan oleh
Adam menyebabkan terjadi satu perubahan besar.APAKAH PERUBAHAN ITU?
Pertukaran Matrix.
"Maka keduanya memakan dari buah pohon itu, lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya
dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun (yang ada di) syurga, dan durhakalah
Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia."
(Thaahaa ayat 121)
Apa yang dimasukkan ke dalam mulut manusia adalah amat penting.Ia adalah salah satu aplikasi
yang mampu mengubah coding sama ada di dalam diri manusia malah Matrix di sekelilingnya.
"...So it's really up to you. You just have to make up your own damn mind to either accept what
I'm going to tell you, or reject it. Candy?"
(Oracle -Matrix Reloaded)

"...You'll remember you don't believe in any of this fate crap. You're in control of your own life,
remember? Here, take a cookie."
(Oracle -The Matrix)

Buah khuldi itu ibarat pil merah yang dimakan oleh Adam mengakibatkan pertukaran Matrix
berlaku atas kehendak The Programmer.Pakaian Matrix asal terus lesap kerana tidak mampu
wujud dalam Matrix yang baru.Kemungkinan mereka turun ke dimensi lebih rendah:
"Allah berfirman: "Turunlah kamu berdua dari syurga bersama-sama, sebagian kamu menjadi
musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk daripada-Ku, lalu
barangsiapa yang mengikut petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka."
(Thaahaa ayat 123)

Iblis menggoda Adam dengan tawaran 'switching' kepada akses supaya Adam dan Hawa ke
kerajaan yang kekal;Matrix lain yang bersifat mutlak.Iblis menawarkan pertukaran Matrix
dengan katalog prasarana lebih baik dan kandungan program yang begitu utopia.Mengapa Adam
cepat tergoda,padahal beliau memiliki pengetahuan yang tidak dimiliki para malaikat,makhluk
dari cahaya yang dapat akses dengan sebegitu pantas trafik data yang berkelajuan
ultratinggi???Adakah Adam tahu lambat laun dia pasti keluar dari syurga untuk tugasan
lain?Mengapa beliau tahu Matrix yang beliau 'berhidup' itu tidak kekal??LIHAT MISTERI DI
SINI.Jika kita tahu maksud 'NAMA-NAMA',kita akan tahu sebab mengapa Adam berubah
fikirannya.

"Kemudian syaitan membisikkan fikiran jahat kepadanya, dengan berkata: "Hai Adam, mahukah
saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?"
(Thaahaa ayat 120)

Daripada sini kita tahu bahawa 'syurga' yang pernah didiami oleh ibu-bapa manusia itu bukanlah
sama dengan syurga selepas Hari Kebangkitan.Syurga ini mempunyai pohon larangan namun
syurga selepas kiamat:ALL ACCESS.
Ibu-bapa kita dilahirkan di Matrix tinggi yang ada 'RESTRICTION ZONE'.Kita semua
dilahirkan di Matrix lebih rendah,alam dunia yang hina,dilahirkan di dalam penjara namun jika
kita ikut Peraturan yang ditetapkan kita akan diganjari Matrix tinggi yang ALL ACCESS.Ini
semua bagaikan permainan semata-mata.Kita semua bergantung kepada kasih sayang Allah.Kita
tiada pilihan lain sebenarnya,Allah Maha Kuasa.Makhluk tiada kuasa apa-apa.
"It's a game, it is only a game."
(Merovingian -Matrix Reloaded)
Daripada Matrix syurga,Adam,Hawa dan Iblis dikeluarkan ke Matrix dunia.Namun dimensi Iblis
dengan kedua manusia tadi berlainan.Iblis ditukarkan ke dimensi yang serupa dengan jin dan
syaitan.Lihat,diluar Matrix syurga,mereka diasingkan ke dalam Matrix yang berlainan.
Di dalam Matrix yang baru,kemampuan yang dahulunya ada di Matrix syurga telah
berubah.Adam dan Hawa telah bertukar menjadi 'manusia' kerana Matrix yang baru membuat
pengecaman perkakasannya (hardware) manakala Izzazil bertukar menjadi 'Iblis'.Dia tidak
mampu lagi menggoda secara berhadapan dalam waktu yang lama.Dia memerlukan kakitangan
dari kalangan manusia sendiri selain dari jin dan syaitan.Iblis tidak akan mampu bertahan dengan
suara azan dan ayat-ayat suci AlQuran,kuasa (baca:mukjizat) yang dimuatturun oleh The
Programmer kepada 'The One' yang terakhir sebelum Matrix dunia di 'shutdown'.
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That you are a slave, Neo.
Like everyone else you were born into bondage, born into a prison that you cannot smell or taste
or touch.
A prison for your mind.
Unfortunately, no one can be told what the Matrix is.
You have to see it for yourself. This is your last chance. After this there is no turning back.
You take the blue pill, the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want
to believe.
You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes.

Rahsia Di Sebalik Matrix

Peringatan
Artikel-artikel di dalam siri The Matrix kebanyakan di luar kotak pemikiran biasa.Ada yang
menyentuh ilmu-ilmu kerohanian tertentu terutamanya Ilmu Tasawuf (Sufism).Sekiranya ada di
antara artikel di dalam siri ini telah mengganggu ketenteraman anda,anda tidaklah digalak
meneruskan pembacaan.Sekiranya anda merasa keliru atau sangsi setelah membaca isi
kandungannya,terutama mengenai ajaran kerohanian,sila rujuk guru-guru agama yang mursyid
dalam bidang Tasawuf.Sekiranya perlu sila rujuk AlQuran dan AlHadis serta kitab-kitab
Tasawuf yang muktabar,sekadar menyebutkan contoh seperti Tanwirul Qulub, Minhajul
Abidin,Futuhatul Ariffin,Sirus Salikin dan Hikam,atau lebih bagus sebagai permulaan kitab
Imam Al-Ghazali, Ihya 'Ulumuddin.The Matrix adalah sekadar model untuk pemahaman
masalah kehidupan manusia dari kaca mata terkini,di mana tidak mengubah sedikit pun konsep
dan kepercayaan sebenar ilmu kerohanian itu sendiri.Dalam hal ini MistisFiles cuba untuk
menyederhanakan isi kandungannya sesuai dengan tingkat kefahaman awam.

Apakah rahsia Matrix sebenarnya?Sains mendapati dunia ini tidak 'real'.Semua keputusan
saintifik mendapati struktur alam ini adalah abstrak,infiniti dan tidak konkrit.Kita bagaikan hidup
di alam abstrak yang aneh.Kita hidup di alam fantasi.
Ini adalah Matrix013,dan ini adalah artikel terakhir dalam edisi ketiga ini.

Amaran Terakhir!Sila kembali ke pemahaman biasa jika minda anda masih belum mampu
memahami maksud artikel.Matrix013 mengandungi satu rahsia yang merupakan konsep
terpenting Matrix.

-M.O

Ketahuilah
tiada yang wujud selain Dia
tiada yang melihat selain Dia
tiada yang berkata selain Dia
tiada yang mendengar selain Dia
tiada yang berbuat selain Dia
Apa yang kau lihat
hanyalah imej
mindamu yang menafsir
foton-foton dan isyarat elektrik
bukan di luarmu
tetapi mereka di dalam
mindamu

kau mendengar
kau berkata
kau merasa
mindamu yang menafsir
hidup ini hanya mainan dan
kepuraan-puraan
setiap yang hidup

pasti akan mati
Hukum Ketidakpastian Heisenberg:
"sifat-sifat objek bergantung kepada pemerhati"
menjawab persoalan
relativiti
kerana semua yang kau hadapi
relatif kepada pemerhatianmu
sehingga
ruang dan masa
adalah intuisi

mindamu yang menafsir...............

.............................mindamu yang menafsir

bersimpuhlah di depan Tuhanmu
menangislah
mengapa kita dijadikan
dan untuk apa
Hanya Tuhan
yang kekal dan
abadi

Sejak berabad lamanya,manusia ingin tahu apakah sebenarnya diri mereka ini dan hubungannya
dengan alam sekeliling.Ada yang berguru dengan para bijak pandai dan pendeta agama.Ada yang
melakukan pertapaan berminggu-minggu.Ada yang berpuasa.Ada juga yang menyakiti diri
sendiri semata-mata ingin tahu tujuan dan mengapa mereka berada di dunia.
Kita kadangkala bermimpi ketika tidur,namun apakah yang terjadi sebenarnya ketika kita
bermimpi?Kita merasakan terbang melayang atau bersiar-siar ke dunia lain.Ada yang pernah
melihat kaum keluarga atau orang-orang yang telah meninggal dunia.Mimpi bagaikan satu dunia
lain yang fantasi dan aneh.Apakah sebenarnya mimpi itu?Adakah ketika itu roh kita benar-benar
keluar dari tubuh?

Adakah mimpi ini berkaitan dengan dunia kita sekeliling?Apakah maksud mimpi ini
sebenarnya?Apabila kita mati,adakah kehidupan lain selepas itu,atau kisah hidup kita tamat di
sini?Apakah makna hidup ini.Mengapa kita di sini?Siapa yang melakukan semua ini dan apa
tujuan dia?
Terdapat persoalan yang misteri di sini.Ada sesuatu yang tidak kena.Jika hidup terhenti di
sini,atau hanya kebetulan berdasarkan hukum evolusi,apakah sebenarnya mimpi itu?Bagaimana
kita boleh mengingati mimpi kita selepas bangun dari tidur?Ini bermakna minda kita masih
berfungsi ketika tidur.Jadi,bagaimana minda tidak mati padahal tubuh kita mati dan tidur?
Apakah hubungan minda dan tubuh??

Hubungan Minda dan Tubuh

"We are not human beings on a spiritual journey. We are spiritual beings on a human journey"
(Stephen R. Covey)

Otak manusia terdiri daripada tiga komponen struktur utama:cerebrum yang berbentuk
kubah-besar,terletak di atas,cerebellum yang terletak terpencil di bahagian bawah dan stem yang
terletak ditengah-tengah.Otak manusia adalah pusat kawalan bagi pergerakan,tidur,rasa
lapar,dahaga dan aktiviti-aktiviti lain untuk berhidup.Otak sekian lama dikaitkan sebagai organ
untuk menusia berfikir.Saintis mengatakan emosi juga dikawal oleh otak.Otak menerima dan
menterjemah isyarat-isyarat yang tak terkira banyaknya yang diterima dari seluruh tubuh
manusia juga dari persekitaran luar.
Otak juga terbahagi kepada 3 bahagian iaitu otak Neocartex,Otak Mamalian dan otak
reptilian.Denyutan saraf dalam badan manusia bergerak dengan kelajuan 0.5m sesaat ke 100m
sesaat(Heimler dan Lockard).Otak Neocartex terbahagi kepada 2 cerebrum iaitu otak kanan dan
otak kiri.Otak kanan adalah otak artistik manakala otak kiri adalah otak logik.Selain daripada
itu,dalam otak kita mempunyai neuron.Neuron mengandungi bahan sel yang saling bersambung
diantara satu sama lain untuk melakukan denyutan saraf dan melakukan proses penghantaran
maklumat di antara satu neuron dengan neuron yang lain.
Otak terbentuk dari dua jenis sel: neuroglia dan neuron. neuroglia berfungsi untuk menunjang
dan melindungi neuron, sedangkan neuron membawa maklumat dalam bentuk isyarat
elektrik.Mereka berkomunikasi dengan neuron yang lain dan ke seluruh tubuh dengan
mengirimkan berbagai macam bahan kimia yang disebut neurotransmitter .Neurotransmitter ini
dikirimkan pada celah yang dikenal sebagi sinaps.Sinaps berfungsi sebagai penghubung antara
neuron-neuron yang ada dalam otak manusia.Jumlah sinaps itulah yang menentukan tahap
kecerdasan otak kita.Jumlah sinaps dalam otak kita biasanya berjumlah 10 trilion,tapi tak
semuanya berfungsi dengan dengan baik dan tahukah anda 25000 neuron hanyalah sebesar
hujung sebatang jarum.Invertebrata seperti serangga mungkin mempunyai jutaan neuron pada
otaknya,vertebrata besar mampu mempunyai hingga seratus bilion neuron.
Jadi kesimpulannya,struktur otak kita dicipta untuk mewujudkan neuron.Dan neuron ini penting
kerana ia terdiri dari sinaps iaitu bertindak seolah-olah kabel penghubung antara neuronneuron.ANDA NAMPAK RAHSIA INI?

Kabel,transmitter dan isyarat elektrik adalah kunci kepada rahsia ini.Dalam mukaddimah
Matrix011 yang lepas,ada diterangkan tentang Sains Biologi sepintas lalu.Biologi mengatakan
bahawa sel kita terdiri daripada kromosom yang membawa DNA.DNA adalah bahan kimia yang
mengandungi maklumat genetik yang penting.Data-data ini termasuk warna kulit,jantina,ciri-ciri
tubuh atau bentuk wajah seseorang.
Mari kita gabungkan pengetahuan dalam bidang Kimia dan Biologi.Selepas kita cantumkan
semua petunjuk ini,kita akan mencapai pintu kepada rahsia Matrix sebenar.
Otak kita sebenarnya bertindak sebagai trasmitter-receiver,ia seperti peralatan radio atau
satelit.Sel otak berbeza dengan sel-sel lain di tubuh manusia.Ia terdiri daripada neuron.Neuronneuron ini bertindak seperti operator yang menyambungkan talian ke talian yang
dikehendaki.Dalam terminologi Matrix,neuron seumpama router (penghala) yang membahagibahagikan maklumat yang dihantar kepadanya.Dalam komputer,neuron umpama CPU yang
memproses maklumat dan menghantarnya ke destinasi.Sinaps pula umpama pipeline di dalam
struktur memori cip.Neuron yang banyak tetapi kekurangan sinaps adalah kurang cekap
berbanding otak yang mempunyai jumlah sinaps yang lebih banyak.
Dari mana otak menyerap maklumat?Dari perkakas input seperti mata,hidung,telinga,lidah dan
kulit.Maklumat ini ditukarkan ke dalam bit-bit isyarat elektrik dan diserap oleh neuron.Neuron
juga ibarat server yang memproses maklumat dan menukarkannya kepada bahan kimia yang
dipanggil neurotransmitter.Bahan kimia inilah yang dihantar melalui sinaps ke destinasi yang
ditetapkan.ANDA FAHAM SETAKAT INI?
Sel-sel tubuh manusia pula terdiri daripada kromosom yang membawa DNA.DNA adalah
jujukan maklumat yang berstruktur.Kemajuan dalam Sains Biologi telah mampu memecahkan
kod-kod DNA ini kepada maklumat yang boleh dibaca manusia.Namun hanya sebilangan kecil
sahaja maklumat ini yang boleh dibaca.Padahal terdapat mungkin beratus atau beribu kombinasi
kod yang masih cuba dipecahkan (decode) oleh saintis.Inilah permulaan kepada Genome Project

dan pengklonan.Warna kulit dan jantina dapat disahkan maklumatnya di dalam DNA.Begitu juga
corak cap jari.Terdapat maklumat genetik yang penting di dalamnya dan pada hari ini saintis
mendakwa mampu mengecam seseorang walaupun tubuhnya terbakar atau terpotong-potong
kecuali jari-jemarinya,kerana pada hujung jari khasnya corak cap jari itu sebenarnya
mengandungi semua maklumat biologi manusia tadi.
"Bukan demikian, sebenarnya Kami kuasa menyusun (kembali) jari jemarinya dengan
sempurna."
(AlQiyaamah ayat 4)
NAMPAKNYA MANUSIA MEMBAWA MAKLUMAT DIRINYA YANG TELAH
TERTULIS PADA TUBUHNYA KE SANA KE MARI.
JIka kita gabungkan semua 'clue' ini,kita akan perasan bahawa maklumat yang dibawa oleh
neurotransmitter melalui sinaps akan dihantar ke SEL-SEL SELURUH TUBUH
MANUSIA.Bahan kimia neurotransmitter akan bertukar menjadi DNA,juga sejenis bahan
kimia.Inilah cara manusia bertindak dengan maklumat yang diterimanya.
Contoh paling mudah ialah,tangan kita yang tersentuh cerek panas.Secara automatik,tangan kita
akan terangkat dari permukaan panas itu.Konsep luaran amat mudah,benda panas membuatkan
kita sakit dan sebab itu tangan kita terangkat.Jika ditafsir lebih ilmiah,sistem saraf kita bertindak
balas dengan rasa panas.Namun sebenarnya proses tadi mengambil tindakan penghantaran
maklumat yang teramat kompleks,bermula daripada komunikasi antara neuron,pemilihan dan
pemprosesan maklumat yang banyak;penukaran isyarat elektrik dari input kulit tangan tadi
kepada bahan kimia nerotransmitter yang membawa maklumat 'panas' tadi.Kemudian proses
penghantaran melalui sinaps,kurang sinaps maka jaringan penghantaran pun lambat maka makin
melecurlah tangan tadi.Data dalam bentuk neurotransmitter ditukar pula kepada DNA
(deoxyribonucleic acid) sejenis asid yang mengandungi maklumat kemudian akan dihantar pula
ke sistem saraf yang memerlukannya.Dalam kes ini,saraf pada tangan akan bertindakbalas.

Dari ini kita tahu,sel otak mempunyai neuron.Sel tubuh mengandungi kromosom.Neuron
membawa bahan kimia dipanggil neurotransmitter,manakala kromosom membawa bahan kimia
yang dipanggil DNA.Bahan-bahan kimia ini mengandungi data-data.Neuron menukarkan isyarat
elektrik kepada data dalam komposisi kimia.Dan kromosom menukarkan data dalam komposisi
kimia ke isyarat elektrik semula.
Ini ibarat apabila kita menaip pada papan kekunci,isyarat elektrik akan ditukar kepada kod binari
yang akan dihantar ke CPU.Setelah diproses,kod binari tadi akan ditukar ke isyarat elektrik dan
dipaparkan pada skrin komputer.Begitu juga apa yang kita taip pada browser,akan ditukar
kepada kod HTML,kemudian ditukar kepada format yang dapat dibaca.Begitu juga apabila kita
menghantar email,maklumat yang kita hantar akan ditukar kepada paket-paket data dalam bahasa
mesin/elektronik kemudian digabungkan semula dan ditukar kepada bahasa manusia.
JIKA SINAPS ADALAH MEDIUM PENGHANTARAN BAGI NEUROTRANSMITTER,APA
PULA MEDIUM PENGHANTARAN BAGI DATA DALAM DNA?

Syaitan dan Sel Darah Merah
“Bahawa syaitan itu berjalan dari anak Adam pada tempat jalan darahnya, maka sempitkanlah
tempat jalannya dengan berlapar.”
(Bukhari & Muslim)

Sel tubuh manusia dikategorikan kepada dua:sel darah putih dan sel darah merah.Sel darah putih
bertindak sebagai komponen pertahanan tubuh badan;Sistem Daya Tahan Tubuh Melawan

Penyakit.Virus AIDS bertindak memakan sel darah putih ini,sebab itu ia mampu melumpuhkan
sistem ketahanan tubuh.Kita tinggalkan sel darah putih,kita mahu fokus kepada sel darah
merah.Sel darah merah bertindak sebagai MEDIUM PENGHANTARAN DALAM SISTEM
TUBUH.Sel darah merah membawa oksigen ke otak.Sel darah merah membawa makanan atau
nutrien ke seluruh tubuh untuk tumbesaran.DAN SEL DARAH MERAH JUGA MEMBAWA
DATA-DATA KE KROMOSOM.
Sel darah merah umpama sistem pengangkutan.Bas,jalanraya,teksi,LRT,keretapi,kapalterbang
atau seumpamanya dan itulah fungsi sel darah merah.Struktur sel darah merah juga dapat
menggambarkan tugasnya;seperti sebuah bekas yang melengkung di tengah,guna untuk
menampung apa saja.Kita mengenal sel darah merah ini sebagai DARAH sahaja.

Darah mengalir ke seluruh tubuh.Ia mengalir melalui sejenis sistem saraf yang dikenali sebagai
pembuluh darah.Darah adalah 'transporter' atau posmen atau kakitangan mel seperti
FedEX.Selain nutrien,oksigen dan lain-lain,ia juga membawa data-data dari otak atau dari tubuh
ke otak.
Kromosom memanfaatkan perkhidmatan darah ini untuk menyimpan data-data yang dibawanya
ke dalam 'perpustakaan digital' yang terbina-dalam (built-in) di dalam DNA.Jadi dari sini kita
tahu kemampuan darah membawa data yang dikirimkan oleh neurotransmitter,kemudian dibawa
oleh darah kepada kromosom dan dihantar kepada DNA.RAHSIA PERTAMA DARI SINI
ADALAH APA YANG KITA FIKIRKAN MEMANG MEMPENGARUHI TUBUH
BADAN KITA.Dengan kata lain,data dalam otak kita akhirnya menjadi data dalam sel tubuh
badan kita dan sel tubuh akan bertindak berdasarkan maklumat di dalamnya.Seperti mana sistem
bas yang mempunyai terminal bas,keretapi yang mempunyai stesen keretapi atau kapal terbang
yang mempunyai lapangan terbang,DARAH SEBAGAI KOMPONEN PEMGANGKUTAN
PASTI ADA TERMINALNYA JUGA.Apakah itu?
Ia adalah qalb.
Terdapat dua konotasi tentang qalb,pertamanya mengikut terjemahan harafiah,ia bermaksud
jantung.Ini adalah benar kerana jantung berfungsi sebagai alat mengepam darah ke seluruh
tubuh;mengedarkan darah.

Namun ulama Nusantara lebih cenderung menterjemahkannya sebagai hati dan hati dalam
konteks ini bermaksud jiwa (Bahasa Melayu mempunyai dua definisi tentang makna
hati,pertama sejenis organ dalam tubuh,dan kedua bermaksud jiwa atau perasaan).Ulama
Nusantara bukan salah terjemah kerana mereka sudah pasti pakar dalam bahasa Arab,namun
ulama Nusantara yang lebih kepada spiritual bukannya sains lebih cenderung menafsirkan
qalbun berdasarkan tafsiran di dalam AlQuran.Qalbun ditafsirkan lebih kepada akal/jiwa di
dalam AlQuran.Namun jika kita melihat fungsi hati,ia juga memainkan peranan penting dalam
tubuh manusia.
Hati manusia memproses bahan kimia dan dihantar melalui darah.Sebab itu kadangkala hati
digelar 'chemical factory'.Hati juga mengawal kandungan glukos dalam darah.Tanpa hati yang
berfungsi dengan baik,darah akan menjadi pengangkutan yang 'jahat',membawa bahan kimia
yang beracun,berasid atau salah ke sistem tubuh.
Namun dalam konteks ini,jantung lebih tepat memandangkan nabi berkata persoalan 'segumpal
daging' (organ manusia) dan mengingatkan ketika peristiwa Isra' Mi'raj,Malaikat Jibril
membelah dada nabi untuk mencuci jantung,kerana jantung terletak di dada.
"…Ingatlah! Sesungguhnya setiap penguasa (kerajaan), memiliki daerah terlarang. Ingatlah!
Sesungguhnya daerah yang terlarang milik Allah adalah apa saja yang diharamkan-Nya.
Ingatlah! Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, apabila ia baik maka
baiklah seluruh tubuhnya dan jikalau ia rosak, maka rosaklah seluruh tubuhnya, tidak lain dan
tidak bukan itulah yang dikatakan qalbun"
(Hadis riwayat Bukhari dan Muslim)

Lihat,Nabi Muhammad bukanlah doktor tetapi bagaimana baginda mengetahui fungsi jantung
lebih 1400 tahun dahulu?Inilah wahyu yang dilhamkan kepada nabi Muhammad s.a.w.Bukan
rekaan nabi sendiri.
Hari ini serangan jantung amat merbahaya,dan pengetahuan tentang jantung amat penting dalam
disiplin perubatan sehingga ditubuhkan Institut Jantung.
Jantung berfungsi mengedarkan darah;sama seperti fungsi terminal bas,keretapi atau kapal
terbang.
Dalam terminologi Matrix,organ ini (qalb) dicam sebagai jantung,namun di Matrix roh,ia adalah
jiwa manusia;sesuatu yang lebih abstrak dan sukar untuk dijelaskan.
Berbalik kepada darah,nabi juga memberitahu kita satu maklumat yang penting,iaitu syaitan
mampu bergerak bebas di dalam pembuluh darah:

“Bahawa syaitan itu berjalan dari anak Adam pada tempat jalan darahnya, maka sempitkanlah
tempat jalannya dengan berlapar.”
(Bukhari & Muslim)

Dalam konotasi hantu di dalam budaya masyarakat dunia,hantu-hantu ini menyukai darah dan
digambarkan hantu terutamanya vampire (pontianak) atau drakula amat gemar menghisap darah
manusia.Apa kaitan syaitan atau hantu ini dengan darah?Sebenarnya syaitan menggunakan darah
SEBAGAI MEDIUM PENGANGKUTAN KE DESTINASI OTAK MANUSIA.Dan darah
juga memgandungi maklumat penting atau membawa data-data dari otak atau ke otak.Sebab itu
syaitan mampu membaca fikiran manusia dan menimbulkan godaan-godaan dalam bentuk suarasuara hati.Syaitan juga mampu memintas data yang dibawa oleh darah.Syaitan juga mampu
menimbulkan syahwat.Seperti yang umum ketahui,alat sulit lelaki mencapai ereksi apabila darah
dipam secara agresif ke alat sulit.Jika syaitan sudah menguasai sistem darah dan kawalannya di
otak,sudah pasti manusia tadi akan sentiasa berfikir perkara-perkara lucah.
Sampai di sini,adakah anda faham kaitan tubuh manusia dengan Matrix yang dia
berhidup?Ok,biar kami terangkan lagi.
Sel-sel tubuh manusia sebenarnya membawa maklumat.INI ADALAH RAHSIA
KEDUA.Seterusnya sel-sel inilah membentuk struktur tubuh manusia.JADI MANUSIA
SEBENARNYA MEMBAWA MAKLUMAT.Atau manusia sendiri adalah maklumat
itu.Manusia seolah-olah sebuah buku atau kitab yang boleh dibaca.Strukturnya penuh dengan
aliran data-data,terhasil dari katalog-katalog di dalam perpustakaan digital yang terbina di dalam
DNA.Manusia adalah manifestasi alam ini.Inilah maksud dari kata-kata sufi.Tasawuf bertemu
Sains di sini.
Rahsia pertama tadi,data di dalam otak kemudiannya menjadi data di dalam sel
tubuh.Maksudnya APA YANG KITA FIKIRKAN MENJADI MAKLUMAT DALAM TUBUH
KITA.JIka kita fikir kita kuat,lambat laun kita akan benar-benar kuat.Fisiologi kita akan bekerja
mengikut apa yang kita fikirkan.JIka kita fikirkan boleh,kita akan boleh melakukannya (anda
masih ingat lirik lagu ini?)
Tiga ratus tahun yang lalu,Newton menegaskan bahawa semua benda mempunyai realiti tertentu
dan tidak berubah.Tetapi hari ini
Fizik Kuantum dan Prinsip Ketidakpastian Heisenberg telah mengemukakan pandangan berbeza,
"bahawa sifat sesuatu benda SEBENARNYA diubah oleh pemerhatinya"!
Kajian dalam Mekanik Kuantum mendapati corak orbit elektron pada atom-atom berubah-ubah
mengikut aras tenaga tertentu.Dan aras-aras tenaga ini boleh dikawal melalui gelombang
elektromagnet.Dan kajian dalam bidang Neurologi pula ,mendapati gelombang otak manusia
dapat dipancar keluar melalui frekuensi tertentu dan mampu mempengaruhi gelombang
elektromagnetik.

APAKAH MAKSUD SEMUA INI??!

"Matrix Adalah Apa Yang Anda Percaya"

"Aku selalu mengikut apa jua sangkaan hamba-Ku terhadap diri-Ku,dan Aku selalu menyertai
hambu-Ku ketika dia berzikir kepada-Ku"
(Hadis Qudsi,dipetik dari Hikam)

Maksud hadis qudsi di atas amat mendalam.Allah s.w.t akan mengikut apa jua sangkaan kita
terhadapnya.Jika kita fikir Tuhan itu pemurah dan penyayang,maka itulah yang kita
dapati.Sebaliknya jika kita fikirkan Tuhan kitu kejam dan zalim,anda boleh agak apa yang akan
terjadi.
Di sini Tasawuf bertemu Sains.Dan Sains menjadi alat untuk menjelaskan Tasawuf.
Mari kita pergi kepada RAHSIA SEBENARNYA.Penjelasan yang panjang hanya akan
memeningkan lagi persoalan Matrix ini.
Adakah anda pernah bermimpi?Sudah tentu, bukan?

Ok,adakah anda pernah mengalami suatu perasaan di mana apabila anda memandang wajah
seseorang,anda seperti pernah melihat wajahnya.
"Macam pernah ku lihat,tetapi di mana ya?"
Dalam istilah saintifik,ini dipanggil deja vu.Kadang-kadang deja vu ini merangkumi tempat dan
situasi sekali.Deja vu terbahagi kepada dua,pertama deja vu yang terhasil dari ketidakcekapan
memori,kita memang pernah melihatnya cuma kita lupa dan juga termasuk kategori ini adalah
deja vu mimpi,kita pernah melihat seseorang atau tempat yang sama seperti yang pernah kita
mimpi.
Neo: Whoa, deja vu.
Kategori yang kedua adalah 'deja vu anomaly'.Deja vu ini adalah deja vu di mana kita memang
pernah lihat seseorang tetapi bukan dalam mimpi dan bukan sepanjang kita kehidupan kita.Ia
tiada di mana-mana dalam kehidupan kita,namun kita terasa pernah melihatnya.
Trinity: A deja vu is usually a glitch in the Matrix. It happens when they change something.
Ini adalah PETUNJUK KEPADA DUNIA MATRIX SEBENAR.Matrix yang kita berhidup
sekarang ini cuma simulasi data yang dihantar melalui minda.MINDA ADALAH WAKIL
KEPADA ROH DALAM PENGECAMAN MATRIX MANUSIA.Minda yang masih berfungsi
walaupun kita tidur bermaksud roh kita bukanlah sebenarnya berada di dalam Matrix dunia
ini.ROH KITA BERADA DI SUATU LOKASI YANG LAIN.

Matrix yang lain.

Matrix lebih tinggi.

Tidur adalah fungsi 'hibernate' tubuh kita.Sistem tubuh berhibernasi namun bukan minda.Minda
ketika itu hanya melihat skrin yang mewakili Matrix dunia,terpadam dan dalam keadaan
gelap.Dan minda di bawa ke Matrix lain.Maha Suci Tuhan yang memiliki Matrix-matrix yang
tidak terkira banyaknya.Jika kita tidak bermimpi,bermaksud minda kita tidak melihat skrin
lain.Dan ia tetap tinggal di dalam skrin gelap Matrix dunianya.Ia berdiam tetapi tidak mati.
Di dalam Matrix manusia,ia adalah MINDA.
Di dalam Matrix lain yang misteri,ia adalah roh.

Namun minda bukanlah roh,ia adalah sebahagian komponen dari roh,kerana persoalan roh
adalah terlampau kompleks dan manusia tidak layak dan tidak mampu memikirkannya.
"Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: "Roh itu termasuk urusan Tuhan-ku,
dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit."
(Al Israa' ayat 85)

Roh manusia tetap di Matrix lain.Ia diatur bersusun-susun.Berapakah jumlah roh di dalam
Matrix ini?
Jumlahnya adalah sama dengan jumlah manusia sejak nabi Adam dicipta sehingga manusia
terakhir yang dimatikan sebelum hari kiamat.
Ini bermakna juga,bayi-bayi yang belum lahir juga telah ada rohnya di sini.Apabila tiba
waktunya,roh ini di'plug in' ke dalam Matrix dan berubah menjadi seorang bayi comel di Matrix
manusia.
Roh tidak akan hilang,tercemar (corrupt),dipadam (delete) atau ditindan (overwrite).Hanya
minda manusia sahaja boleh menjadi demikian.
Selepas manusia di'plug out' dari Matrix dunia,rohnya akan dipindahkan berdasarkan keputusan
simulasi minda yang dia jalankan.Adakah sama dengan apa yang dia janjikan sebelum di'plug
in'??
Allah Swt berfirman: "Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak
Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya
berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami),
kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak
mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini
(keesaan Tuhan)", atau agar kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya orang-orang tua kami

telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang
(datang) sesudah mereka. Maka, apakah Engkau akan membinasakan kami karena perbuatan
orang-orang yang sesat dahulu"
(QS. Al A'raf: 172-173)

Roh yang mendapat keputusan positif,akan bergerak ke 'Iliyyin;tempat roh orang beriman.Roh
yang mendapat keputusan negatif,akan bergerak ke Sijjin;tempat roh orang fasik,munafik dan
kafir.Ini adalah asas di mana terdapat lagi kategori roh,seperti roh kanak-kanak orang kafir,dan
kita boleh merujuk kepada ulama atau kitab-kitab agama untuk mengetahuinya secara terperinci.
JIKA ANDA TIDAK MAMPU MENCERNA PENGETAHUAN DI ATAS,KAMI
NASIHATKAN KEMBALI KE PEMAHAMAN TRADISIONAL.INI LEBIH
BAIK.PEMAHAMAN YANG SALAH ADALAH AMAT BERBAHAYA DAN
MEMUDARATKAN ANDA.

Jadi,kita sebenarnya hidup di dalam simulasi minda sahaja.Apa yang kita rasa,lihat,sentuh,hidu
dan dengar adalah sekadar isyarat-isyarat elektrik yang bersimpang-siur di dalam trafik data yang
berkelajuan tinggi sahaja.Minda kita yang merasakan semua itu,dan tubuh kita adalah jujukan
data yang membantu minda memahami Matrix.Manakala 'tubuh' sebenar kita masih berada di..

'The Real World'

-----------------------------------------------------

Terminologi

Matrix manusia/dunia:Matrix di mana manusia bertempat kini.
plug in:Kemasukan ke Matrix.
plug out:keluar dari Matrix.
pipeline:Rangkaian terminal di mana digunakan oleh komputer untuk membawa arahan.Lebih
banyak pipeline maka lebih pantas dan cekap CPU bekerja.

deja vu:Pengalaman di mana otak kita mengesan kewujudan memori yang pernah wujud
sebelumnya namun masih kabur identiti atau data-data mengenainya.Di dalam Matrix,deja vu
adalah fenomena di mana ejen di dalam Matrix telah dapat mengesan ejen lain di mana keduadua ejen pernah berkenalan semasa menjadi host di luar Matrix.Di dalam penjelasan agama,kita
mungkin pernah melihat seseorang itu ketika berada di alam roh.

----------------------------------------------------

On the phone:
I know you're out there. I can feel you now. I know that you're afraid. You're afraid of us. You're
afraid of change. I don't know the future. I didn't come here to tell you how this is going to end. I
came here to tell you how it's going to begin. I'm going to hang up this phone and then I'm going
to show these people what you don't want them to see. I'm going to show them a world without
you, a world without rules and controls, without borders or boundaries, a world where anything
is possible. Where we go from there, is a choice I leave to you...

Matrix 3rd Density Chapter I completed...

