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Pengetahuan ilmu ini asalnya dari paman saya yg ada di madura, beliau dulu pernah

kena santet,tetapi karena kelebihannya malah medium santetnya itu yg dikuasai,

untuk memuaskan keingin tahuan maka saya cari informasi dari beliau caranya,

Menurut paman saya tersebut apabila ada orang yang hendak belajar keilmuan

supranatural maka orang tersebut harus bisa mendalami ilmu penakluk dulu,

dikarenakan untuk mendalami Ilmu Penakluk makanya beliau mengajarin dengan

latihan melihat matahari, dalam hal ini matahri adalah simbol kekuatan alam yang

paling superior di saat siang hari .

Selanjutnya pengetahuan tersebut sayang ambil dan saya padukan dengan apay

yang pernah saya terima dan pelajari dari guru-guru saya seperti Ki Sawung dan

lainya. Dan kemudian ternyata membuahkan hasilnya yang memuaskan. Makanya

dalam kesempatan ini saya hendak berbagi kepada teman-teman pengalaman yang

saya dapat tersebut..

Mendalami Ilmu ini tidak membikin seseorang sakti , tapi keilmuan ini dapat

diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, aplikasinya dilapangan bisa sangat luas

seperti digunakan seseorang ketika mengikuti suatu wawancara kerja. Dan bagi

yang menyukai untuk dapat mengetahui alam gaib maka pengetahuan ini akan

dapat sangat membantu, seperti apabila seseorang hendak bertemu dengan saudara

gaibnya. Mudah-mudahan dengan cara ini maka akan tampak bentuk dari alam gaib

saya sedikit akan berbagi cara utk melatih mata kita agar dapat menjadi sorotan

yang 'tajam' dan ber”isi”, bahkan pada tahap tertentu nanti insya allah dapat



membuat kita mampu melihat makhluk halus atau mahluk yang lebih halus seperti

jin, dll.

Mohon yang saya paparkan nantinya tidak menjadi sebuah kemudharatan bagi

semua dan utk semua yg berkeinginan melakukannya dimohon untuk tidak salah

mempergunakan.

adapun hasil dari latihan ini apabila berhasil yaitu dari latihan ini insya allah adalah :

1. Bisa menaklukan pikiran orang lain

2. Menambah kewibawaan diri terhadap oarng yang memandang.

3. Bisa melihat kembaran sendiri atau sedulur gaib

4. Bisa melihat mahluk halus dan sebangsanya

Namun disini ada beberapa tahap latihannya yang harus dipedomani dengan disiplin,

jadi sangat di sarankan untuk mengikuti pelatihannya harus berurutan, karena kalau

tidak dapat memberikan efek yang tidak baik.

Saya akan beri penjelasan latihan demi latihan, dan bagi yang melakukannya harap

mengkonfirmasikan juga hasilnya yg dirasakan, saya sengaja tidak akan

mencantumkan apa yang mungkin akan anda rasakan karena khawatir jadi sugesti.

sebenarnya latihan ini seakan-akan hanya melatih mata, namun jika anda semua

teliti, tekun dan memantapkan diri bukan pada apa yang ingin diperoleh, maka akan

terjadi suatu perubahan pada diri.baik pada fisik, mental dan bathin anda seperti

yang dikatakan @dji_pang_kang. Yaitu

ada suatu penyatuan antara

Semangat-Rahsa-Cipta-Mata

ketika menatap..

rahsa bergerak dan terkumpul hangat (semangat)di dada...

cipta menjadi driver..

membawa rahsa menuju mata.menjalar getar dari simpul saluran di dada menuju

mata melalui kepala belakang.



menarik nafas dikumpulkan di perut lalu membangkitkan rahsa dan semangat

menyegarkan cipta seiring keluar nya nafas...

Tiada ada yang di nilai dalam memandang...

yang ada hanya apa yang di pandang.....

tiada warna dalam memandang...

yang ada hanya warna yang ada.....

semua mengalir menuju suatu titik...

titik menjadi awal yang kemudian menjadi semua...

sehingga tidak ada lagi titik..yang ada semua..

hingga hilang pengakuan...

hilang penilaian...

hilang bayangan.....

maksud saya membuka thread ini bukan saja mencari sesuatu yg biasa tapi yang

"luarbiasa", namun dengan cara yang "biasa". bagi anda yang senang mendalami

makrifat silakan temukan faedahnya untuk ruh anda.

I. Persiapan Sebelum Latihan dan Latihan Tahap I.

1. tenangkan pikiran, dan kalo bisa yg muslim di sarankan untuk ambil wudlu

dulu agar membantu pikiran supaya agak tenang.

2. Berdiri menghadap ke arah matahari dengan mata tertutup.

3. tutup kedua mata dengan tangan selama 1 menit.

4. Buka mata anda perlahan-lahan dan lihat matahari secara "sayu", jadi

pandangan mata jangan melotot karena akan membuat mata cepat lelah

karena berkonraksi berlebihan.

5. Tatapan mata tetap melihat terus ke Matahari sampai terlihat bahwa matahari

Benar-benar bulat dan terdapat atau nampak cahayanya hanya ada ada di

sekitarnya saja, seperti melihat piring yang dibelakangnya ada lampu, tapi

piringnya ikut berpendar.

6. setelah bisa lakukanlah pandangan tersebut selama 5 menit, baru pejamkan

mata selama 1 menit, baru buka kembali....



lakukanlah tahapan latihan tersebut dahulu, bagi yg belum sampai melihat

matahari bundar atau yg bagi yang matanya mengeluarkan air duluan,pejamkan

mata dan ulangi lagi latihan tersebut minimal 10 menit kemudian

Hasil yang didapat dari orang yang melakukan latihan tersebut sangat beragam

dan kadang berbeda tiap orangnya berbeda reaksi yang di perolehnya, beda

tergantung dari kekuatan matanya masing-masing.

Apabila latihan ini sudah selesai dilalui, maka nanti ada latihan tahapan

selanjutnya seperti berikut :

1. Latihan Melihat Matahari

2. Latihan Melihat Cermin

3. Latihan Melihat sekeliling

III.Latihan Melihat Cermin (Latihan Tahap 2)

terima kasih atas kesungguhan dalam melatih mata anda, walaupun dengan tujuan

yang berbeda-beda, namun saya sekedar menghimbau jikalau nantinya sudah bisa

dimanfaatkan tolong jangan terpesona oleh "permainan", maksudnya kalau ada hal

bisa melihat jin, kembaran dll. ada sesuatu yang besar selain hal-hal kecil tsb.

carilah yang besar tsb, karena itu sebenarnya tujuan saya berbagi mengenai

pelatihan ini , tentang mengenai masalah warna yang berbeda-beda tiap orang itu

jelas.

kalau sudah bisa melihat warna-warna dan bulatnya matahari. bisa dilanjutkan ke

tahap selanjutnya dengan latihan melihat cermin..

begini cara utk melihat cermin : pada malam hari (lebih baik kalau diatas jam 10

malam)

1. Duduklah di depan cermin (cermin yang cukup besar/minimal bisa

Melihat atas kepala dan dada anda)

2. Atur nafas setenang mungkin, bila perlu fokus perhatian pada keluar

Masuknya nafas dari hidung (mulut jangan kebuka)

3. Setelah tenang, hening, fokus kepada chakra ajna (diantara kedua

mata) Dengan pandangan 'sayu' persis seperti melihat matahari.

4. bagi yg beragama islam silakan wirid al an'am 103, bagi yg non muslim

silakan berdoa dengan memohon bisa melihat sejati diri anda.



5. fokus disini bukan berarti tegang, tetap santai dan sayu.

silakan dicoba latihan Tahap 2 ini dan konfirmasikan pengalamannya dan hasilnya.

untuk lamanya, biasanya min 15 menit, maks 1 jam (tergantung kemauan) yang

perlu diingat posisi tulang punggung diharapkan tegak, namun jangan sampai

mempertahankan tulang punggung akhirnya ridak konsen di mata . lakukan minimal

3 malam

sebenarnya apa yg juragan semua liat di cermin biasanya terdiri dari berikut:

1. pola energi tubuh, baik yg dipengaruhi oleh chakra, fikiran, ilmu dll

2. pola energi alam sekitar (bisa alam lain)

jadi wujud yang tampak adalah berbeda setiap orang karena perjalanan hidup yg

berbeda, mindset berbeda, ilmu yg berbeda, juga alam sekitar yg berbeda.

kalau cara membedakan antara itu wujud energi pikiran dengan yg lain memang

agak susah awalnya,tapi kalo udah terbiasa nanti akan menemukan sendiri

perbedaannya.

tambahan bagi yg belum melihat wujud secara keseluruhan coba ketika melihat

cermin dengan menekuk lidah keatas.kalo yg muslim silakan baca "Allah hu Allah"

terus menerus selama melihat cermin

Konsepnya adalah energi mengikuti pikiran, apa yg kita pikirkan itulah yang terjadi,

maka bisa terjadi namanya ilmu telepati, pukulan jarak jauh, pengobatan,

terawangan, dll.

jika kita bisa memanfaatkan energi tersebut dan "memanipulasi" sesuai dengan

hukum alam yang berlaku maka kita dapat "berkehendak selayaknya alam"

buktinya sudah banyak, misalkan saya contohkan sebuah "permainan" :

bagaimana caranya bicara dengan orang lain, sedangkan pulsa habis?

coba saja dengan membayangkan dia menelpon anda, maka tidak begitu lama dia

akan menelpon kita.ini salah satu contoh dari teknik "pemancar-receiver".



bayangkan kalau kita bisa memanipulasi sedemikian rupa energi tsb. tanpa puasa

pun rasanya kita sudah "sakti".

Melakukan aktifitas menghayal memang utk orang "sukses", krn tidak ada

kesuksesan tanpa hayalan ? kalo menghayal yang gratis aja gak berani apalagi ambil

resiko.bener kan?

hayalan (afirmasi energi) merupaka cara utk meningkatkan pita frekuensi

mempertebal panjang gelombang) kalo dalam Ilmu Fisika bilang panjang gelombang

(lamda) = 1/f (frekuensi)...

itu juga berfungsi utk memperkuat sign (isi berita), jadi manipulasi disini maksudnya

berhubungan dengan waktu, cara kirim, teknik pengiriman, teknik pemancar, dan

memperkuat isi berita tersebut.disesuaikan dengan pergerakan alam, misalnya kalau

kirimnya siang frekuensi kita biasanya "kalah" dengan frekuensi sinar matahari jadi

nyampenya sepotong-sepotonga. makanya ada cara "1/3 malam yg akhir".

IV.Latihan Melihat Lingkungan (Latihan Tahap 3)

Setelah anda semua mengikuti latihan dengan cermin, silakan ikuti latihan berikut

ini:

sekarang anda lihat sekeliling kamar anda pada jam 10 malam ke atas, kalau bisa

dikamar anda hanya ada anda sendiri. lihat dengan cara mata "sayu" ke sekeliling

kamar, lihat pola energi dari tiap-tiap benda (energi/auranya) identifikasikan

masing2 menurut warna, besaran aura dll.

bedakan masing2 benda dan makhluk hidup yang ada. setelah anda bisa

mengelompokkan masing2, silakan anda latihan di luar ruangan atau tempat lain

(bisa di tempat yang dianggap angker, melihat orang lain, ataupun kuburan

misalnya)

latihan ini dimaksudkan untuk terbiasa melihat pola energi dan kualitas energi yang

terbentuk, sehingga jika anda melihat sinar yang lewat anda bisa

mengidentifikasikan sebagai mahkluk hidup atau benda ( jadi gak bisa diboongin

orang lain yg bilang ambil pusaka, dll atau yg menyembuhkan, bahkan anda dapat



melihat tingkatan/kualitas energi dari orang lain.ini untuk membuktikan kemampuan

supranatural/ilmu dari orang tsb)

jika anda belum bisa melihat energi tersebut, pakai lidah ditekuk keatas, insya allah

dapat mempercepat "pengelihatan".namun jika ilmu ini sudah dikuasai, harap tidak

mengumbar kata2 utk orang tsb atau asal omong utk orang yang anda lihat. karena

bisa saja energi itu terjadi karena pikiran, ilmu yg dipunyai, dan sebab lainya.

pengembangan ilmu ini bisa untuk "membaca" jalan hidup (bukan meramal!), bisa

untuk mempengaruhi orang lain (untuk tujuan yg baik), untuk mengirim energi baik

utk pengobatan dll, juga telepati, dn sebaginya

selanjutnya pengembangan ilmu sangat tidak terbatas, tergantung dari keterbatasan

masing-masing

IV. Beberapa Pertanyaan yang Menjelaskan

Separatis : Bung @rahsa itu lihat mataharinya apa nggak berbahaya

liat secara langsung ? dan maksud Buka mata anda

perlahan-lahan dan lihat matahari secara "sayu" tersebut

maksudnya "sayu" gimana ? apa merem melek kepedesan,

mata sayu kayak orang abis bangun, apa mata sayu kayak

orang orgasme atau liat mataharinya sambil buka mata

tapi masih ditutup tangan, tolong bagian itu diperjelas

karena kalo salah sangat berbahaya terima kasih bozz...

Rahsa : insya allah nggak bung, kalo liatnya 'sayu', sayu itu kayak

ngeliat setengah.maksudnya jangan melek full.. kalo

katanya kisawung itu ilmu biar lawan jenis takluk, dan

sesama jenis hormat. yg penting gak ada ketegangan otot

atau urat sekitar mata, dan kelopak mata kebuka

setengah dilihat dengan mata langsung tanpa ditutupi

tangan.ane sering begitu gpp kok



Sempak : Menatap matahari nya jam brp nech ? trus gak perlu

baca2 amalan dan puasa gitu.mohon pencerahannya

Rahsa : lebih baik jam 9-10.. pagi . gak pake bacaan apa2, kalo

muslim biasakan berdoa dulu lah, kalo bisa baca juga

kunci ilmu.kalo tidak mengetahui kunci ilmu dapat

ditanyakan sama kisawung.

Dahiklimis : kalau di ganti ama lilin bisa gak bro, Soalnya dulu saya

pernah diajarin untuk menggunakan lilin di dalam ruang

yang gelap:

Caranya pandangi lilin smpai mata terasa perih, kemudian

mata di tutup dan lilin di matikan. dari situ akan tampak

seperti bola atau oval atau apalah yang bersinar dimana

warna tengahnya kuning dan warna luarnya, bisa merah

terus berganti biru atau putih, dan kita mengikuti sinar

tersebut sampai menghilang.Saya baru latihan 1 kali dan

belum diulangi lagi, katanya adayang bisa langsung bisa

melihat mahkluk gaib tuh.Mohon pencerahannya..

Rahsa : memang ada cara dengan lilin, tapi kalo menurut ane sich

itu masih kurang, soalnya yg dicari disini bukan hanya

melatih mata ngeliat alam lain, tapi juga membentuk alam

bawah sadar utk gak 'kagetan' kalo nanti liat alam tsb...

makanya dibutuhkan frekuensi yg lebih tinggi dan

pancaran cahaya yg lebih kuat.

Sitbal : Ane udah coba dan alhamdullilah berhasil, pas mata

merem ama ditutup tangan ada 3 titik merah, pokoknya

gw ikutin trus sampe matahari tuh putih kayak piring

bunder berpendar, trus gw liat selama lima menit, abis itu

merem lg, titiknya tinggal 1, abis itu yg ada badan gw jadi

pegel2 semua neh, apalagi leher gw, baru sekali doank itu

jg, gw blum berani lg soalnya takut ntar gimana2...mohon

pencerahan...



Rahsa : bagus kalo ada 1 titik pusat, warnanya apa?ada lihat

simbol di matahari? apa warna matahari, sekelilingnya

pertama dan yg keduanya?kalo pegel2 biasa, itu efek dari

u berdiri terus.tapi kalo urat leher u pegel, berarti masih

belum melihat dengan sayu yg bener,artinya masih ada

ketegangan otot. coba lagi..kalo udah keliatan yg ane

tanyakan disini baru kita lanjut ke cermin

Mr-cihuy : gw tadi pagi dah coba sekitar jam 8, pas mau berangkat

kerja , tapi cuma sekitar 1 menitan , tapi gw udah bisa

ngelihat mataharinya jadi bundar dan cahaya sekelilingnya

berpendar , gw beberapa kali harus mengedipkan mata ,

perih soalnya bro

Rahsa : kalo merah.. kan baru pertama bro, semenit lagi...coba

aja lain kali sampe lama.cara ini sebaiknya dilakukan tiap

hari, kalau soal berapa lama nanti tergantung dari 'sir'

masing2, maksudnya nanti kalau memang sudah cukup

akan ada bisikan/rasa ingin menyudahi. kalo masalah sir

ini yg lbh jelas tanyain ama kisawung aja. yg jelas tujuan

ilmu ini bukan sebagai penakluk sebenarnya, tapi untuk

mengetahui apa yang tersembunyi dalam diri agar dapat

kita lihat secara fisik, yang pada akhirnya kita bisa

memaksimalkan kelebihan untuk menutupi kekurangan

kita

Pivodirvo : apa sih fungsinya dengan menekuk lidah ke atas.

Rahsa : gunanya? banyak sekali, contohnya memperkuat aura,

memperkuat chakra, meningkatkan kualitas energi, dll

dech....banyak banget soalnya. yg jelas hal tersebutitu

sebagai tombol on/off




