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2012 = End Of Times? 

 

 

 

Kalender Maya 

 

Pernahkah anda dengarkan mengenai mitologi-mitologi setiap bangsa didunia, misalnya 

mitologi perdaban Tiongkok, Mesir, Sumeria, Yunani, dan lain-lain? 

 

Dikisahkan didalam beberapa mitologi-mitologi tersebut bahwa bumi ini pernah dilanda 

banjir dahsyat yang mengerikan. Hampir semua peradaban-peradaban zaman dulu, terdapat 

cerita tentang bencana yang satu ini, misalnya diantara lebih dari 130 suku Indian di Benua 

Amerika hampir tidak ada suku yang tidak memitoskan banjir dasyat sebagai topik. 

 

Kalau mau lebih mudahnya, coba ingat-ingat Kisah Nabi Nuh (Noah).Dikisahkan didalam 

Al-Qur'an maupun Bible,bahwa seluruh peradaban manusia pada saat itu musnah, terkecuali bagi 

orang-orang yang percaya pada ajaran Alllah yang disampaikan oleh Nabi Nuh yang selamat dari 

bencana air bah yang maha dasyat itu. 

 

Di sekitar pedalaman kaki Gunung Himalaya, Tibet misalnya, orang-orang menjumpai 

sebuah suku, keturunan dan rupa mereka hampir mirip dengan orang Yunani. Konon katanya, 

mereka adalah orang-orang yang beruntung masih hidup atas peristiwa banjir yang dahsyat itu. 

 

Pada tahun 1986, kantor berita pemerintah Turki menyatakan bahwa 5.200 meter di atas 

permukaan laut puncak gunung (Ararat), telah ditemukan sebuah benda yang mirip dengan 

perahu Nabi Nuh yang berbentuk persegi empat, lalu mengambil gambarnya dari angkasa, dan 

panjang perahunya sesuai dengan yang dicatat dalam kitab suci. 

 

Pernah beberapa waktu lalu sempat tersiar sebuah artikel menarik, menurut penuturan dari 

Mister Li Hongzi (pendiri Fulun Gong/Fulun Dafa) dalam ceramah Alam Semesta-nya, Beliau 

menuturkan bahwa peradaban dimuka bumi ini setidaknya telah dihancurkan kurang lebih 

sebanyak empat kali oleh Sang Pencipta. 

 

Dan,pada saat era dimana kita hidup sekarang ini, merupakan masa kehidupan peradaban 

umat manusia ke-5 dibumi. 

 

Lalu kenapa manusia bisa mengalami bencana itu? Mitologi dari setiap negara mempunyai 

penjelasan yang sama terhadap hal ini. Semua ini dikarenakan kemerosotan dan kebejatan 

manusia, lalu Sang Penguasa Alam Semesta memutuskan untuk menghukum manusia. 

 

Mengenai penggambaran atas peristiwa dimusnahkannya beberapa peradaban-peradaban 

manusia masa silam, sebenarnya bisa kita peroleh penjelasannya dari beberapa Hadist.  

 

Siklus seperti itu terus menurus berlangsung sampai pada masa peradaban kita saat ini (masa 

peradaban umat manusia ke-5/matahari ke-5). 

 

Pada saat ini,dimana tanda-tanda zaman kebejatan telah dapat terlihat dengan begitu jelas, 

mungkin kembali saatnya peradaban pada saat ini harus kembali diakhiri, dan akan digantikan 
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dengan sebuah peradaban baru yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan peradaban 

sebelumnya (kecuali kepercayaan Islam, Nasrani, dan Yahudi, karna didalam kitab suci sudah 

dinyatakan bahwa agama-agama tersebut akan bertahan hingga akhir zaman). Mungkin manusia-

manusia yang akan datang akan mengenal sisa-sisa peradaban kita sebagai sebuah peradaban 

maju yang hilang ditelan masa,seperti halnya kisah mengenai peradaban Atlantis dan Lemuria 

yang tenggelam dimasa silam 

 

Kini muncul pertanyaan,apa hubungannya peradaban ke-5 dimuka bumi ini dengan tahun 

2012? 

 

Pada sistem penanggalan didalam Kalender Bangsa Maya/Maya Calendar yg merupakan 

kalender paling akurat hingga sekarang yang pernah ada di bumi. (Perhitungan Maya Calendar 

dari 3113 SM sampai 2012 M) 

 

Mereka (Bangsa Maya) menyatakan pada tahun 2012, tepatnya tanggal 21 Desember 2012, 

merupakan "End of Times". (Dalam karya tulis ini, kami tidak menyatakan hal itu sebagai 

kepastian atau suatu ramalan ---jelas sekali ramalan adalah suatu yang sesat--- melainkan 

hipotesis atau teori/dugaan yang sangat ilmiah dan rumit yang sebisanya kami jelaskan dengan 

kemampuan kami yang masih sangat minim) 

 

Maksud dari "End of Times" itu sendiri masih diperdebatkan oleh para ilmuwan, dan 

arkeolog. 

 

Ada yang menyatakan bahwa maksudnya adalah : 

 

1. Berhentinya waktu (bumi berhenti berputar) 

2.  Peralihan dari Zaman Pisces ke Aquarius 

3. Peralihan dari Abad Silver ke Abad keemasan 

4.  End of Times = End of the World as we know it 

5. Akan ada sebuah galactic Wave yang besar, yang memberhentikan semua kegiatan di 

muka bumi ini, termasuk kemusnahan manusia 

6. Perubahan dari dimensi 3 ke dimensi 4, bahkan 5 

7. Kehidupan manusia meningkat dari level dimensi 3, ke 4, DNA manusia meningkat dari 

strain 2 ke 12, sehingga manusia dapat menggunakan telepati bahkan telekinesis 

8.  Ada yang menyatakan tidak akan terjadi apa-apa 

9.  Ada yang menyatakan waktu sudah tidak akan berlaku, jadi waktu tidak linear, tetapi bisa 

berubah2, sesuai dengan waktu yang kita alami, karena ditemukannya mesin waktu 

10. Ditemukannya mesin waktu dan stargate 

11. Manusia sudah dapat melakukan transportasi ke galaxi lain, melalui stargate 

14. First Contact pertama kali peradaban manusia dengan Alien/UFO 

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

 

Dalam kalender bangsa Maya yang sangat tersohor itu, dikatakan bahwa pada periode 1992-

2012 bumi akan dimurnikan, selanjutnya peradaban manusia sekarang ini akan berakhir dan 

mulai memasuki peradaban baru. 

 

Dalam sejarah peradaban kuno dunia, bangsa Maya dikenal menguasai pengetahuan tentang 

ilmu falak yang khusus dan mendalam, sistem penanggalan yang hamper sempurna, 
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penghitungan perbintangan yang rumit serta metode pemikiran abstrak yang tinggi. 

Kesempurnaan dan akurasi dari pada penanggalannya membuat orang takjub. 

 

Sekelompok masyarakat yang misterius ini tinggal di wilayah selatan Mexico sekarang 

(Yucatan) Guetemala, bagian utara Belize dan bagian barat Honduras. Banyak sekali pyramid, 

kuil dan bangunan-bangunan kuno yang dibangun oleh Maya yang masih dapat ditemui di sana. 

Banyak juga batu-batu pahatan dan tulisan-tulisan misterius pada meja-meja yang ditinggalkan 

mereka. 

 

Para arkeolog percaya bahwa Maya mempunyai peradaban yang luar biasa. Hal itu bisa 

dilihat dari peninggalannya seperti buku-bukunya, meja-meja batu dan cerita-cerita yang bersifat 

mistik. Tetapi sayang sekali buku-buku mereka di perpustakaan Mayan semuanya sudah dibakar 

oleh tentara Spanyol ketika menyerang sesudah tahun 1517. Hanya beberapa tulisan pada meja-

meja dan beberapa system kalender yang membingungkan tersisa sampai sekarang. 

 

Seorang sejarahwan Amerika, Dr. Jose Arguelles mengabdikan dirinya untuk meneliti 

peradaban bangsa ini. Ia mendalami hipotesis Maya yang dibangun di atas fondasi kalender yang 

dibuat bangsa itu, dimana prediksi semacam ini persis seperti cara penghitungan Tiongkok, ala 

Zhou Yi. Kalendernya, secara garis besar menggambarkan siklus hukum benda langit dan 

hubungannya dengan perubahan manusia. 

 

Dalam karya Arguelles, The Mayan Factor: Path Beyong Technology yang diterbitkan oleh 

Bear & Company pada 1973, disebutkan dalam penanggalan Maya tercatat bahwa sistem galaksi 

tata surya kita sedang mengalami 'The Great Cycle' (siklus besar) yang berjangka lima ribu dua 

ratus tahun lebih. Waktunya dari 3113 SM sampai 2012 M. Dalam siklus besar ini, tata surya dan 

bumi sedang bergerak melintasi sebuah sinar galaksi (Galatic Beam) yang berasal dari inti 

galaksi. Diameter sinar secara horizontal ini ialah 5125 tahun bumi. Dengan kata lain, kalau 

bumi melintasi sinar ini akan memakan waktu 5125 tahun lamanya. 

 

Orang Maya percaya bahwa semua benda angkasa pada galaksi setelah selesai mengalami 

reaksi dari sinar galaksi dalam siklus besar ini, akan terjadi perubahan secara total, orang Maya 

menyebutnya, penyelarasan galaksi (Galatic Synchronization). Siklus besar ini dibagi menjadi 13 

tahap, setiap tahap evolusi pun mempunyai catatan yang sangat mendetail. Arguelles dalam 

bukunya itu menggunakan banyak sekali diagram-diagram untuk menceritakan kondisi evolusi 

pada setiap tahap. Kemudian setiap tahap itu dibagi lagi menjadi 20 masa evolusi. Setiap masa 

itu akan memakan waktu 20 tahun lamanya. 

 

Dari masa 20 tahun antara tahun 1992-2012 itu, bumi kita telah memasuki tahap terakhir dari 

fase Siklus Besar, bangsa Maya menganggap ini adalah periode penting sebelum masa pra-

Galatic Synchronization, mereka menamakannya: The Earth Generetion Priod (Periode 

Regenerasi Bumi). Selama periode ini bumi akan mencapai pemurnian total. Setelah itu, bumi 

kita akan meninggalkan jangkauan sinar galaksi dan memasuki tahap baru: penyelarasan galaksi. 

 

Pada 21 Desember 2012 akan menjadi hari berakhirnya peradaban umat manusia kali ini, 

dalam perhitungan kalender Maya. Sesudah itu, umat manusia akan memasuki peradaban baru 

total yang tidak ada hubungannya sama sekali (kecuali seperti yang disebutkan diatas) dengan 

peradaban sekarang. Pada hari itu, tepatnya musim dingin tiba, matahari akan bergabung lagi 

dengan titik silang yang terbentuk akibat ekliptika (jalan matahari) dengan ekuator secara total. 
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Saat itulah, matahari tepat berada di tengah-tengah sela sistem galaksi, atau dengan kata lain 

galaksi terletak di atas bumi, bagaikan membuka sebuah "Pintu Langit" saja bagi umat manusia. 

 

Mulai 1992, bumi memasuki apa yang oleh bangsa Maya disebut 'Periode Regenerasi Bumi". 

Pada periode ini, Bumi dimurnikan, termasuk juga hati manusia, (ini hampir mirip hipotesis 

orang Indian Amerika-Utara terhadap orang sekarang ini), subtansi yang tidak baik akan 

disingkirkan, dan substansi yang baik dan benar akan dipertahankan, akhirnya selaras dengan 

galaksi (alam semesta), ini adalah singkapan misteri dari gerakan sistem galaksi kita yang 

diperlihatkan oleh bangsa Maya. 

 

Sejak tahun 1992 sampai 2012 nanti, bagaimana terjadi "pemurnian" dan bagaimana pula 

terjadi "regenerasi" pada bumi kita ini, tidak disebutkan secara detail oleh bangsa Maya. Dalam 

hipotesis mereka pun tidak menyinggung tentang apa hal konkret yang memberikan semangat 

manusia untuk bangkit dari kesadaran dan bagaimana bumi mengalami permurnian, yang 

ditinggalkan oleh mereka kepada anak cucunya (dikarnakan hal seperti itu tidak akan pernah 

diketahui kecuali oleh Sang Pencipta). Lantas, fenomena baru apa yang sudah bisa kita lihat 

sejak tahun 1992 sampai sekarang yang bisa kita kaitkan dengan hipotesis bangsa Maya yang 

misterius itu itu? 

 

Mungkin sudah diatur, bahwa kalender Maya tidak hilang dan sejarah manusia, dan harus 

diuraikan dengan kode oleh manusia sekarang. Namun ia tetap saja harus dilihat, apakah umat 

manusia yang terpesona oleh konsepsinya yang trerbentuk sesudah kelahiran dapat menembus 

batas-batas untuk mengingatkan dan memahami kebenaran yang melampoi sistim pengetahuan 

kita. 

 

Sebenarnya,jika ditinjau dari beberapa penelitian yang telah dilakukan saat ini.Memang pada 

beberapa dua dasawarsa belakangan ini,bumi sedang mengalami suatu siklus yang dinamakan 

pembalikan daya magnet kutub. 

 

Pembalikan daya magnet kutub adalah proses yang terjadi pada waktu kutub utara dan kutub 

selatan saling bertukar posisi. Ketika ini terjadi, untuk beberapa saat medan magnet bumi 

mencapai Gauss nol, yang berarti bumi pada waktu itu punya daya magnet nol. Ketika ini terjadi 

bersamaan dengan perbalikan orbit sebelas tahunan kutub matahari, masalah besar akan terjadi. 

 

Menurut perhitungan computer Hyderabad, pembalikan kutub Bumi dan Matahari dapat 

mengakibatkan masalah besar selain elektronik tidak bekerja dengan semestinya, burung yang 

bermigrasi kehilangan haluan, dan bermacam macam: 

 

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

2.  Lapisan luar bumi akan mengalami pertambahan gunung berapi, pergerakan tektonik, 

gempa bumi, dan tanah longsor. 

3.  Medan magnet Bumi akan melemah dan radiasi alam semesta berasal dari matahari 

bertambah berlipat ganda mengakibatkan bahaya radiasi seperti kanker dan sebagainya 

tidak dapat dihindari 

4.  Benda-benda angkasa akan tertarik masuk ke Bumi 

5.  Daya gravitasi Bumi akan mengalami perubahan meskipun tidak diketahui bagaimana ia 

akan berubah 
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Jika anda menambahkan semua skenario bencana yang mungkin terjadi, anda dapat dengan 

mudah mengatakan dengan kalimat sederhana ini, Bumi dapat menjadi tempat yang tidak cocok 

untuk ditinggali peradaban manusia pada 2012 ataupun mereka yang hidup dekat lapisan luar 

bumi. Hal ini mungkin saja dapat terjadi pada Mars jutaan tahun yang lalu. 

 

Mungkin benar adanya apa yang dikatakan Bangsa Maya mengenai kehancuran perdaban 

manusia di tahun 2012 esok, hal tersebut tentunya dapat kita lihat dari sifat-sifat manusia zaman 

sekarang yang sudah sangat bejat moralnya, kelakuan, dll. Dan alam-pun kelihatannya semakin 

tidak bersahabat dengan kita. 

 

Yang lebih menarik lagi kali ini kita coba mengutip pernyataan si Mama Louren. Kata 

dia,"pada tahun 2012 nanti jumlah penduduk di Indonesia ini tinggal 40%".Lalu ketika ditanya 

apa penyebabnya,dia menuturkan ,"pada tahun itu sebuah bencana besar akan melanda Bumi 

secara Global,mungkin pada setiap negara nantinya hanya menyisakan 30%-40% kehidupan 

untuk kembali membangun kehidupan baru". 

 

Ramalan serupa juga diutarakan oleh Beberapa Biksu di Tibet yang terkenal pengan 

penguasaan clairvoyance-nya yang sangat baik.Mereka mengatakan pada awal tahun 2012 

merupakan tahun paling mendebarkan bagi umat manusia di muka Bumi,dimana pada permulaan 

tahun, beberapa fenomena aneh akan banyak bermunculan.Namun dalam penutupnya, Para 

Biksu mengatakan Bumi akan terselamatkan oleh sebuah kekuatan besar yang melindungi 

mereka secara kasat mata, sehingga memungkinkan peradaban manusia tidaklah sepenuhnya 

musnah. 

 

Tentu saja, menurut kita sebagai mahluk yang percaya akan kekuasaan Tuhan Yang Maha 

Besar, tidak ada seorangpun yang bisa meramalkan kapan tepatnya kiamat itu datang. Namun 

ada baiknya kita mengetahui ilmu hipotesis Orang Bangsa Maya ditahun 2012 nanti. Dan 

menurut analisis kami. Ini bukanlah suatu kehancuran Alam semesta secara keseluruhan (Jadi 

belum bisa diartikan kiamat yang sebenarnya), mungkin nantinya secuil para manusia-manusia 

yang terselamatkan dari bencana akan kembali membangun tonggak peradaban baru yang lebih 

baik dan lebih bermoral daripada kita.Wallahualam bi shawab. Tapi intinya,mau kiamat itu 

datangnya kapan, pokoknya mulai sekarang kita harus wajib bertobat dan lebih mendekatkan diri 

kepada-Nya. 

 

Setelah membaca mengenai penyelarasan Galaksi (Galatic Synchronization) yang dinyatakan 

bangsa Maya akan benar-benar memasuki tahap puncaknya di tahun 2012 nanti. 

 

 
Galaxy Milky Way 

 



 11 

Telah diuraikan juga sebelumnya, bahwa siklus penyelarasan Galaksi ini memang terjadi 

setiap 5125 tahun sekali, titik permulaannya adalah pada tahun 3113 SM dan mencapai titik 

puncaknya di tahun 2012 M (3113 + 2012 = 5125). 

 

 
Penyelarasan Galaxy 

 

Selama siklus besar ini berjalan, setidaknya ada 13 tahap paling utama yang dilalui oleh 

kehidupan Manusia diantara jenjang waktu 5125 tahun itu. 

 

13 Baktum Cycle : Galatic Synchronization Beam Cycle 

 

Tahap paling awal dari siklus tersebut dimulai dari yang paling kiri yaitu Baktun of The Star 

Planting,kemudian dilanjutkan oleh tahap berikutnya sampai ahirnya memasuki tahap ahir yang 

disebut Baktun Transformation of Matter (paling kanan). 

 

Pada setiap Baktun terdiri dari 144,000 hari.Namun sampai saat ini belum ada kepastian 

mengenai kapan tepatnya tanggal perputaran Baktun ini dimulai.Para Sarjana banyak yang 

berbeda pendapat mengenai hal ini,ada yang mengatakan mulai bergulir pada tanggal 13 Agustus 

3113 SM,ada juga yang mengatakan 11 Agustus 3113 SM. 

 

Nantinya,disetiap Baktun akan diuraikan beberapa kejadian besar yang pernah dilalui oleh 

peradaban manusia dibumi ini, yaitu dimulai dari Baktun pertama (3113 SM) sampai Baktun 

paling puncak/terakhir (2012 M). 

 

Berikut ini rentetan Kejadian-kejadian besar tersebut secara berurutan : 

 

1. Baktun 0 = "Baktun of the Star Planting" (Periode 3113-2718 SM) 13.0.0.0.0 

*Masuknya Bumi pada "Galactic Synchronization Beam" tahap awal 

*Masuknya Bumi pada siklus "Star transmission" baru di alam semesta 

*Peradaban manusia baru (ke-5) dimulai 

*Bangsa Mesir Kuno muncul 3100 SM 

*Expansi Sumeria 3000 SM 

*Kontruksi awal Pembangunan Stonehenge dimulai 2800 SM 



 12 

 

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

*Konstruksi awal pembangunan Great Pyramid Giza 2700-2600 SM 

*Penyebaran Peradaban Sumeria di Timur Tengah 

*Pengembangan perkakas Perunggu 

*Peradaban Harapa India dimulai 

*Masa becocok tanam berkembang pesat di China,Mesoamerica,dan Andes 

 

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

*Roda ditemukan 

*Alat transportasi beroda muncul 

*Code hukum ditulis 

*Mulainya Imperium Babilonia pertama 

*Era of Legendary Emperors China 

*Peradaban Minoa,Crete dimulai 

 

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

*New Kingdom di Mesir 

*Kerajaan Mesir mengabadikan mengenai kekuasaan keturunan Raja,memperkuat pola              

ddefensif territorial sebagai norma untuk kehidupan yang beradab 

*Hancurnya peradaban Minoan (peradaban indus) oleh Bangsa Arya 

 

 

 

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

*Dinasti Shang China berdiri,doktrin pengucapan Yin Yang,Kemajuan pengetahuan akan 

ppengolahan perunggu 

*Peradaban Vidic India dimulai 

*Kemunculan Peradaban Chavin,Olmec,Mesoamerica 

*Masa kenabian Ibrahim sampai Musa 

*Munculnya peradaban Mesopotamia 

 

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

*Imperium Babilonia-Assyirian dimulai 

*Perkenalan persenjataan Besi 

*Kenaikan mycenean Yunani di Mediterania 

*Awal Dinasti Chou di China 

*Kuda digunakan pertamakali untuk berperang,dan munculnya pola gemar berperang 

ppada setiap kerajaan 

 

7. Baktun 6 = "Baktun of the Mind Teachings" (Periode 747-353 SM) 6.0.0.0.0 

*Gelombang periode pertama Peradaban Maya di Mesoamerika 

*Imperium Persia dimulai 

*Zaman-zaman bagi para filusuf Yunani (Plato,Socrates dan Aristoteles) 

*Six Schools of Vedic thought 

*Mahavira dan Budha,kehidupan Confucius,Lao Tze,Chang Tzu di China 

*Sistem Kalender Bangsa Maya diciptakan 
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8. Baktun 7 = "Baktun of the Annoited One" (Periode 353 SM - 41 M) 7.0.0.0.0 

*Alexander The Great,Rise of Rome 

*Teknologi Besi diperkenalkan 

*Permulaan Dinasti Han 

*Konstruksi The Great Wall China 

*Penyebaran Budha sebagai Agama Cosmopolitan di India sampai Central Asia 

*Masa Kenabian Isa Almasih/Yesus Kristus 

*Difusi Olmec dan permulaan dari Teotihuacan 

 

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

*Konstruksi ahir Piramida Teotihuacan 

*Konsolidasi rezim kebudayaan Mesoamerika 

*Ajaran Lord and Black pertama muncul di Quetzalcoatl 

*Peradaban Nazca dan Easter Island 

*Ekspansi dan masa kemunduran Kerajaan Romawi 

*Munculnya Kristen sebagai suatu keyakinan/agama 

*Dinasti Han runtuh 

*Budha tersebar ke wilayah Asia Tenggara 

 

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

*Gelombang kedua Galactic Maya Civilization 

*Masa Kenabian Muhammad SAW dan munculnya Islam sebagai suatu 

 kkeyakinan/agama 

*Kristen menyebar ke Eropa, Kristen Romawi di Eropa Barat dan Ortodoks di Eropa 

tTimur 

*Hindu menjadi agama dominan di India 

*Ajaran Budha tersebar ke wilayah Korea dan Jepang 

*Masa Dinasti T'ang 

*Kejayaan Kerajaan2 di wilayah Asia Tenggara,Indonesia 

*Kedudukan penting Tiahuanaco,Andes 

*Munculnya peradaban Polinesia,Oceania dan Nigeria 

 

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

*Kehancuran Peradaban Maya dan Central Mexico 

*Masa keemasan peradaban Toltecs 

*Munculnya peradaban Chimu di Andes 

*Perang salib 

*Berjayanya peradaban Tibet 

*Munculnya Peradaban Khmer di Asia Tenggara 

 

12. Baktun 11 = "Baktun of Hidden Seed" (1224-1618 M) 11.0.0.0.0 

*Penyebaran Islam Ke India , Asia Tenggara , dan Afrika Barat 

*Kejayaan Orang-orang Turki 

*Puncak perkembangan Kristen di Eropa Barat 

*Puncak perkembangan Kristen Ortodoks di Eropa Timur 

*Peradaban Eropa berhasil menaklukkan Bangsa Inca dan Aztec 
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13. Baktun 12 = "Baktun of The Transformation of Matter" (Periode 1618-2012 M) 

12.0.0.0.0 

*Zaman Imperialisme dan Kapitalisme 

*Revolusi Industri 

*Revolusi Amerika 

*Kolonialisme di Afrika,Amerika Latin dan Asia 

*Revolusi Prancis 

*Industrialisasi di Jepang 

*Paham Marxisme oleh Karl Marx 

*Revolusi Komunis Rusia dan China 

*Perang Dunia 1 dan 2 meletus,era bom atom 

*Era Nuklir dimulai 

*Perang Dingin 

*Teror mulai merajalela secara global 

*Kejayaan Islam dan Munculnya kekuatan baru di India dan Timur Tengah 

*Mulai tidak stabilnya peradaban di Bumi 

*Bumi memasuki era ahir global regeneration 

*Bumi memasuki Zona Photon tahap ahir 

*Ahir Galactic Synchronization (December 2012)  

 

Jika kita lihat dari siklus Baktum diatas,maka benar tahun 2012 merupakan titik ahir dari 

Galactic Synchronization dan Zona Photon.Coba perhatikan pada uraian Baktun 12 diatas,yang 

dicetak tebal dari Era Nuklir dan Ahir Galactic Sychronization merupakan tahun dimana saat ini 

kita masih bernafas,sampai jangka waktu tahun tahun kedepannya (2008-2012). 

 

Zona Photon adalah daerah yang terdiri dari partikel cahaya photon. Cahaya photon adalah 

akibat dari tabrakan anti elektron dengan elektron. Tabrakan itu menyebabkan kedua partikel itu 

saling menghancurkan yang kemudian menimbulkan energi photon atau partikel cahaya. Kelak 

kemudian hari photon akan menjadi sumber energi utama untuk memenuhi kebutuhan energi, 

selain energi nuklir tentunya. 

 

Sebenarnya ada suatu rahasia alam semesta yang selama ini mungkin belum diketahui oleh 

banyak orang. 

 

Seperti yang kita ketahui,bahwa setiap sistem galaksi dan tata surya tentu mempunyai suatu 

pusat,misalnya Galaksi Bima Sakti kita (The Milky Ways) yang berpusat pada Matahari. 

 

Tapi tahukah, bahwa selain berotasi mengelilingi matahari,konon Bumi juga mengintari 

suatu matahari pusat alam semesta (Central Sun) yang berada pada gugus bintang Pleiades. 

 

Semua bintang dan planet di alam semesta,tak terkecuali Matahari juga berputar mengitari 

Central Sun.Para Astronom menamai Central Sun ini ALCIONE. 

 

Perhatikan pada gambar diatas,titik pusat lingkaran digambarkan sebagai Central Sun Alam 

Semesta (ALCIONE),semua gugus Bintang ( baik itu Taurus,Libra,dsb) yang disetiap gugusnya 

terdiri dari ber-triliyun-triyunan Bintang-bintang dan Planet-planet, wajib berotasi 

mengelilinginya. 
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Galaksi Kita (The Milky Ways) berikut planet-planetnya termasuk bumi memerlukan waktu 

25.860 tahun untuk mengitari ALCIONE itu, maka tiap 12.500 tahun tata surya kita bertabrakan 

dengan Zona Photon. Untuk melintasi Zona Photon diperlukan 1000-2000 tahun. 

 

 
Simulasi Zona Photon 

 

Sejak 1961 tata surya kita sudah mulai memasuki Zona Photon. Dan akan berada di pusatnya 

pada tahun 2011-2012. Masuknya tata surya kita ke dalam zona photon akan memberikan 

dampak peningkatan frekwensi getaran bumi dan peningkatan kesadaran manusia, yang 

selanjutnya memicu perubahan besar dalam kehidupan di planet bumi. 
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Lalu apakah yang terjadi pada Bumi disaat masa-masa transisi tersebut? 

 

Di tepi Zona Photon terdapat suatu dinding pembatas yang disebut Zona Nil. Di Zona Nil 

tersebut terjadi kompresi energi yang sangat dahsyat, di mana medan magnetik sangat padat 

sehingga segala sesuatu yang melintasi Zona tersebut pasti mengalami perubahan. 

 

Berarti juga medan magnetik bumi dan matahari akan berubah mengalami jenis magnetik 

yang baru., yakni magnetik interdimensional yang mengakibatkan perubahan drastis pada medan 

elektrik magnetis dan gravitasional bumi. Dapat dibayangkan pengaruhnya pada semua alat 

listrik yang kita kenali sekarang, semua tak akan berfungsi, Mobil dan pesawat tak dapat 

distarter, Pendingin ruangan akan mati total, Lampu-lampu listrik tak lagi menyala. 

 

Selain itu,dampak peningkatan frekwensi getaran alam akibat energi photon akan 

meningkatkan aktivitas gelombang laut, gunung berapi, gempa bumi, perubahan cuaca/ilklim, 

pemanasan global dan terciptanya lobang-lobang ozon. 

 

Diperkirakan penghuni bumi menghadapi suatu kehidupan dan kegelapan yang tak bisa 

dipahami diantara ahir Zona Photon nanti (2011-2012). 

 

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

 

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

 

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

  Seluruh mahluk bangkit dengan semangat baru.Menerima energi baru.   

  Kemampuan Supranatural muncul suatu Era zaman baru 

 

Tanda-tanda taransisi mudah kita lihat dengan berbagai rentetan peristiwa yang ditayangkan 

media massa maupun media elektronik. 

 

Hidup yang semakin sulit dan banyak tantantangan dan masalah, masa depan yang suram, 

kehidupan sosial politik dan ekonomi yang hiruk pikuk dan heboh. Banyak orang yang gelisah 

dan dirundung kecemasan, dan tekanan jiwa, gelisah, kekalutan mental, tindakan kekerasan, 

kekejaman, atau pemberontakan untuk mencapai kebebasan dan reformasi. (Zaman Edan telah 

mencapai puncaknya) 

 

Zona Photon dikenal juga dengan sebutan Nebula Emas. Dimana manusia akan menikmati 

zaman keemasan. Manusia-manusia yang dapat tetap hidup dan lolos dari tahap ahir Galactic 

Synchronization nanti akan memiliki tingkat kesadaran yang super. Mungkin inilah saatnya yang 

dinyatakan dalam Al-Qur'an maupun Bible bahwa manusia akan berubah dalam sekejap mata. 

 

Kemampuan-kemampuan spiritual seperti telekenensis, clairvoyance, clairaudience dan 

kemapuan-kemampuan spiritual yang hanya dimiliki orang-orang tertentu akan menjadi milik 

setiap orang. Penghuni bumi akan menjadi mahluk superneing, atau manusia super. 

 

Badan jasmani manusia yang berhasil melampaui masa transisi dan tetap hidup, akan 

mengalami perubahan. Kebutuhan jasmani juga berkurang, tidak seperti manusia jaman sekarang 

yang terlalu banyak menuntut gaya hidupnya. Kehidupan di Zaman Baru akan memberikan 
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kekuasaan manusia berkesempatan dan berkemampuan untuk meremajakan diri jasmaninya dan 

hidup tanpa batas waktu. 

 

Bangsa Manusia Baru akan mempunyai pemimpin yang memiliki kesadaran 

multidimensional, memimpin manusia menuju kehidupan yang damai, sejahtera, dan bahagia 

sesuai dengan rencana Tuhan Sang Maha Pencipta. 

 

Sejarah planet bumi dan asal-usul manusia akan terungkap. Sejarah yang selama ini 

dibayangkan atau ditemukan oleh ahli-ahli sejarah sangat berbeda dengan kejadian yang 

sesungguhnya.Akhirnya manusia akan memahami jati dirinya, tahu siapa dirinya di masa silam 

dan apa tugas serta takdirnya, tidak semata-mata sebagai manusia bumi, tetapi sebagai manusia 

galaktik yang memiliki kesadaran kosmik. 

 

 

****** 
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Asteroid Apophis 

 

 

 

Asteroid Dapat Hantam Bumi 

 

“Satu asteroid yang ditemukan pada 2004, dapat menjadi ancaman bagi Bumi pada 2036” 

Ujar direktur Institut Astronomi di Rusia. 

 

 
Asteroid Apophis 

 

Boris Shustov, pada forum internasional mengenai luar angkasa, mengemukakan bahwa 

asteroid Apophis, yang akan melintasi orbit Bumi pada 2029-2036 dengan jarak 27 ribu 

kilometer, karena sesuatu hal, dapat menghantam bumi pada 2029-2036. 

 

Ledakannya dapat melebihi ledakan Tunguska pada 30 Juni 1908, yang merusak lahan seluas 

2.150 kilometer persegi di Rusia dan merobohkan lebih dari 80 juta pohon di Kawasan 

Krasnoyarsk di Siberia. 

 

Ledakan di udara yang berasal dari meteor itu kekuatannya diperkirakan antara 10 dan 20 

megaton TNT, setara dengan seribu kali bom atom Hiroshima. Ledakan itu dapat menimbulkan 

gelombang kejut sekitar 5,0 skala Richter. 

 

Asteroid itu tampaknya tidak akan seperti cerita-cerita di film Hollywood, karena teknologi 

modern memungkinkan orbit asteroid itu dikoreksi dengan menggunakan sebuah satelit kecil, 

kata Shustov. 
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"Meledakkan asteroid, adalah langkah yang kurang bisa diperhitungkan, dan satu pendekatan 

lain yang lebih hati-hati telah tersedia sekarang," katanya. 

 

Dia mengatakan, sebuah mikrosatelit yang berisi 10 liter bahan bakar dapat memperbaiki 

jalur benda luar angkasa itu. 

 

Beberapa ancaman Asteroid lain 

 

Laporan majalah new scientist, baru-baru ini menyebutkan bahwa mungkin pada 21 Juni 

2008 mendatang bumi akan mengalami tabrakan keras dari sebuah planet minor atau asteroid 

yang berdiameter 800 meter. Asteroid dengan seri 2006 HZ51 ini ditemukan pada April lalu. 

Menurut prediksi, bahwa kemungkinan terjadinya benturan antara asteroid 2006 HZ51 ini 

dengan bumi adalah 1/6 juta, tapi, seiring dengan kalkulasi lebih lanjut angka ini kemungkinan 

masih perlu dikoreksi. 

 

Para ilmuwan mengatakan bahwa asteroid 2006 HZ51 adalah sebuah planetoid yang terbesar 

volumenya dan berbahaya, seperti digolongkan dalam katalog hingga saat ini. Dan menurut data 

yang diumumkan lembaga B612 (sebuah badan yang secara khusus melacak benda langit yang 

berbahaya), bahwa jika hendak mengambil langkah-langkah untuk mencegah benturan asteroid 

2006 HZ51 ini, manusia paling tidak memerlukan jangka waktu persiapan 10 tahun. 

 

Secara komparatif, bahwa rasio terjadinya benturan antara bumi dengan asteroid Apophis 

99942 yang ditemukan 2004 silam hampir lebih tinggi 1000 kali lipat dibanding asteroid 2006 

HZ51. Namun, jarak kemungkinan terjadinya benturan dengan bumi saat ini masih ada 30 tahun 

lebih lagi, dengan demikian masih berkesempatan mempengaruhi orbitnya. 

 

Berdasarkan perhitungan para ilmuwan, jika asteroid yang berukuran agak besar menabrak 

bumi, maka secara fundamental akan mengubah iklim bumi. Jika asteroid jatuh di tengah 

samudera, maka itu akan mengakibatkan gelombang Tsunami yang dahsyat dan membuang 

miliaran ton uap air ke atmosfer. Sebaliknya jika lokasi benturan di darat, maka abunya yang 

beterbangan akan menyelimuti cahaya matahari sepenuhnya, sehingga menyebabkan kepunahan 

makhluk hidup di bumi. Ada ahli yang berpendapat, bahwa kurang lebih pada 65 juta tahun 

silam, di atas bumi pernah terjadi tragedi serupa di bumi, sehingga mengakibatkan kepunahan 

dinosaurus. 

 

Bulan lalu, sebuah benda misterius yang diyakini sebagai meteor, jatuh ke bumi di kawasan 

terpencil di Peru dan mengakibatkan kawah berdiameter 30 meter dengan kedalaman enam 

meter. Para penduduk setempat termasuk polisi yang mengumpulkan contoh dari lokasi kejadian, 

mengeluh muntah-muntah dan mual, demikian laporan kantor berita RIA Novosti.  

 

Menurut Institut Astronomi Terapan Rusia, sekitar 400 asteroid dan lebih dari 30 komet saat 

ini menjadi ancaman potensial terhadap bumi. Tak hanya Rusia, Badan Antariksa AS (NASA), 

bulan lalu juga merilis asteroid berukuran raksasa, Aphopis, bergerak menuju bumi. NASA 

menyebutkan, jika menghantam bumi, dampaknya jauh lebih dahsyat dari bom atom yang pernah 

dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki di Jepang pada Perang Dunia II silam. Jarak asteroid 

tersebut dari bumi sekitar 34.685 kilometer dan dari hari ke hari kian mendekati bumi. Hingga 

suatu saat nanti, asteroid ini kelak bisa dilihat dengan mata telanjang. Jika tidak ada upaya 
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penyelamatan, NASA memprediksi asteriod ini melewati bumi pada 13 April 2029 dan 

menghantam bumi pada tahun 2036.  

 

Seperti dilansir jurnal Populer Science edisi Agustus 2007, prediksi ini disampaikan sejumlah 

ilmuwan asal AS, Italia, Jepang, dan Australia, yang tergabung dalam Proyek Lincoln Near-

Earth Asteroid Research (Linear). Proyek ini disponsori NASA bekerja sama dengan sejumlah 

institusi sains di dunia termasuk Angkatan Udara AS. Bumi sebenarnya sudah beberapa kali 

dihantam asteroid. Para ilmuwan menyatakan, asteroid berukuran raksasa yang jatuh ke bumi 

sekitar 65 juta tahun lalulah yang menyebabkan hewan prasejarah seperti dinosaurus musnah di 

muka bumi. 

 

Para ilmuwan telah menemukan ratusan ribu asteroid 

dalam sistem tata surya. Tiap bulan, ilmuwan menemukan 

sekitar lima ribu asteroid baru. Pada 27 Agustus, 2006, dari 

total 339.376 planet kecil yang terdaftar, 136.563 di 

antaranya memiliki orbit yang cukup dikenal sehingga bisa 

diberi nomor resmi yang permanen. Asteroid terluas yang 

pernah ditemukan adalah Ceres, dengan diameter 900-1.000 

km. Kemudian dua asteroid sabuk sistem tatasurya sebelah 

dalam, yakni 2 Pallas dan 4 Vesta; keduanya memiliki 

diameter sekira 500 km.. 

 

Mungkinkah film fiksi ilmiah asal Hollywood, Armageddon dan Deep Impact, tentang benda 

langit seperti meteor dan asteroid yang menghantam bumi bakal terjadi di dunia nyata? 

Jawabannya mungkin saja. Pasalnya, beberapa Asteroid sudah dicap berbahaya bagi bumi. Dan 

sebuah asteroid yang ditemukan pada 2004, berpotensi menjadi ancaman yang amat besar bagi 

Bumi pada 2029-2036 mendatang. 

 

Mencari Ide Membelokkan Apophis 

 

BENDA angkasa itu diperkirakan menabrak Bumi, tiga puluh tahun lagi. Sebuah kehancuran 

dahsyat tak sanggup dibayangkan para ilmuwan. Sekarang, semua sedang berpikir keras 

“membelokkan” sang asteroid untuk menjauh dari orbit Bumi.  

 

Apophis. Begitulah asteroid berdiameter 390 meter ini dinamakan. Dalam mitos bangsa 

Mesir, Apophis adalah roh setan yang menimbulkan kehancuran, ingin membawa kegelapan 

abadi ke dunia. Sebuah nama yang cocok, menurut para ahli astronomi, untuk kekacauan yang 

akan mengancam Bumi dari angkasa.  

 

NASA telah memperkirakan kemungkinan asteroid ini menabrak Bumi pada tahun 2036, dan 

melepaskan energi bom atom yang kekuatannya lebih dari 1.000 kali seperti yang diledakkan di 

Hiroshima. Ribuan kilometer persegi wilayah Bumi akan langsung hancur dan seluruh Bumi 

akan mengalami efek sebagai akibat debu yang terbang ke atmosfer.  

 

Dan, para ahli berkata, hanya ada sedikit waktu untuk membuat keputusan. Pada sebuah 

pertemuan untuk Near-Earth Objects (NEO) di London, para ilmuwan berkata diperlukan 

beberapa dekade untuk merancang, menguji, dan membuat teknologi yang diperlukan untuk 

mengubah arah asteroid.  
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Simulasi Tabrakan Apophis 

 

Monica Grady, seorang ahli meteroit pada Open University, berkata; “Ini bukanlah 

pertanyaan tentang kapan, atau jika, sebuah objek menabrak Bumi. Banyak objek lebih kecil 

yang menabrak Bumi tetapi hancur di atmosfer dan kita tidak mengalami dampaknya.”  

 

Tetapi, kata Monica, yang dihadapi manusia modern saat ini adalah objek NEO yang lebih 

besar dari 1 kilometer (lebar), yang akan menabrak Bumi setiap beberapa ribu tahun, dan NEO 

yang lebih dari 6 km, yang akan memusnahkan kehidupan Bumi setiap beberapa juta tahun. 

“Kita sedang menghadapi itu,” katanya.  

 

Apophis telah lama diamati sejak penemuannya dua tahun lalu, dan mulai menimbulkan 

kecemasan. Proyeksi orbit memperlihatkan ada kemungkinan Apophis menabrak Bumi pada 

tahun 2029-2036.  

 

Andrea Carusi, presiden dari Spaceguard Foundation berkata, Apophis ditempatkan pada 

nomor 4 dari skala 10 Torino - untuk objek yang menghantam Bumi. Ini adalah asteroid terbesar 

yang mengancam Bumi sepanjang sejarah manusia dengan kemungkinan 1:37.  

 

Alan Fitzsimmons, seorang ahli astronomi dari Queen's University berkata; “Apabila dia 

melewati kita pada tanggal 13 April 2029, maka pada tahun 2036 dia akan menghantam kita.”  
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Beragam ide mengemuka untuk mengubah jalur asteroid. Advanced Concepts Team pada 

Badan Antariksa Eropa telah memimpin usaha merancang beberapa jenis satelit dan roket untuk 

menabrak asteroid yang akan menghantam Bumi ke orbit yang lain.  

 

Tidak ada teknologi yang belum dicobakan 

bahkan juga untuk ide berbahaya seperti pesawat 

berbahan bakar nuklir. “Keuntungan dari sistem 

propulsi nuklir adalah daya yang banyak,” kata Prof. 

Fitzsimmons.  

 

Metode yang dipilih adalah dengan menabrakkan 

pesawat kepada asteroid untuk mengubah arahnya. 

Ada rencana menguji ide ini dengan misi yang 

dinamakan Don QuIxote, di mana dua satelit akan 

dikirimkan ke asteroid. Salah satu di antaranya adalah Hidalgo, akan bertabrakan dengan asteroid 

pada kecepatan tinggi, dan Sancho, akan mengukur perubahan dari orbitnya.  

 

Keputusan untuk rancangan akhir dari satelit ini akan datang dalam beberapa bulan lagi, 

dengan waktu peluncuran satu dekade mendatang. Satu ide yang tidak disetujui adalah 

penggunaan bahan peledak. “Jika Anda meledakkannya terlalu dekat, mungkin Anda akan 

mendapatkan beberapa pecahan, dan memperluas area kerusakan,” kata Fitzsimmons.  

 

Ilmuwan di universitas-universitas Strathclyde dan Glasgow mulai melakukan simulasi 

komputer untuk menentukan apakah ide ini dapat digunakan. Pada musim semi tahun depan, 

akan ada kesempatan lain untuk mengamati Apophis dengan radar untuk menentukan orbitnya 

secara lebih akurat. Jika saat itu mereka tidak dapat menentukan tabrakannya pada tahun 2036, 

kesempatan untuk mengamatinya akan datang pada tahun 2013. NASA berargumen apa yang 

akan dilakukan saat itu.  

 

“Keputusannya mungkin akan dibuat pada tahun 2013. Tetapi kita harus merencanakannya 

sebelum itu,” ujar Fitzsimmons.  

 

 

 

****** 
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Misteri Otak Besar  

(Organ Yang Paling Membingungkan) 

 

 

Menurut laporan Life Science Amerika Serikat, bahwa sejumlah besar misteri yang sulit 

dipecahkan dalam tubuh manusia terhimpun di dalam otak besar. Otak besar merupakan organ 

yang paling membingungkan kita, seperti misalnya hidup dan mati, kesadaran, tidur dsb, semua 

itu adalah misteri yang belum mampu dipecahkan manusia hingga saat ini: 

 

1.Alam mimpi 

Jika kita menanyakan soal yang sama pada 10 orang, apa yang menyebabkan kita bermimpi? 

Mungkin anda akan memperoleh 10 jawaban yang tidak sama. Ini dikarenakan misteri yang 

belum bisa dipecahkan ilmuwan saat ini. Teori pertama bahwa melalui rangsangan saraf 

informasi antar molekul otak besar menjalankan latihan terhadap otak besar selama mimpi 

berlangsung. Teori lainnya adalah orang-orang bermimpi akan tugas dan perasaan yang tidak 

sempat diperhatikan lagi, dalam proses demikian bisa membantu kita memperkuat ingatan dan 

pikiran. Umumnya, ilmuwan setuju dengan pengertian bahwa “mimpi bisa terjadi saat tidur 

sebentar”. 

 

2.Tidur 

Dalam sepanjang hidup manusia sedikitnya menghabiskan ¼ waktunya untuk tidur. Tidur 

sangat vital bagi keberlangsungan hidup makhluk menyusui, tidur dalam jangka yang terlalu 

lama dapat menyebabkan kurang sadarkann diri, halusinasi, dan pada akhirnya menyebabkan 

kematian. 

 

Dua kondisi selama tidur berlangsung yakni masa tidur penuh (aktivitas bola mata 

melambat), saat demikian aktivitas metabolisme otak melambat; dan masa tidur sebentar (saat 

demikian bisa bermimpi), saat demikian aktivitas otak sangat dinamis. Menurut ilmuwan bahwa 

tidur dalam masa sepenuhnya dapat membuat tubuh kita istirahat, menjaga stamina, seperti 

tidurnya binatang. Tidur dalam masa sebentar dapat membantu membentuk sesuatu yang diingat, 

namun, pengertian ini belum dibuktikan. 

 

3.Halusinasi 

Diperkirakan sekitar 80% orang yang diamputasi pernah mengalami perasaan tersiksa, stres, 

keinginan, kehangatan dan lain-lain perasaan. Orang yang mengalami fenomena demikian, selalu 

merasa anggota tubuh yang dipotong masih eksis. Sebuah penjelasan berpendapat, daerah saraf 

yang terpotong membentuk hubungan yang baru dengan sumsum tulang belakang, dimana 

anggota tubuh yang kurang seolah-olah masih ada, terus mengirim sinyal ke otak besar. 

Kemungkinan lainnya, otak besar adalah sebuah “kawat” transmisi, ia mengendalikan tubuh 

yang cacad bagaikan memperlakukan tubuh yang sempurna tanpa cacad, ini berarti otak besar 

tetap menyimpan kendali ketika anggota tubuh masih dalam keadaan utuh dan sempurna. 

 

4.Tertawa 

Tertawa adalah salah satu perilaku manusia yang paling sulit dimengerti. Saat kita tertawa, 

ada tiga bagian otak besar kita menjadi dinamis yakni: daerah dalam kekuasaan pikiran, ia 

membuat Anda mendapatkan banyolan (tertawa); daerah gerakan mendorong otot Anda 

bergerak; daerah emosi (perasaan) membuat kita menyunggingkan senyuman. Perintis peneliti 

humor John Morryer mendapati, suara tawa adalah sebuah reaksi yang sangat menarik terhadap 
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cerita yang menyalahi kebiasaan. Dan pengertian lainya menganggap tawa sebagai sebuah 

saluran yang mengirimkan informasi “menarik (lucu)” kepada orang lain. Dengan demikian 

tampak jelas: tertawa membuat perasaan kita lebih baik. 

 

5. Apriori (bawaan) dan sesudah lahir 

Apakah pikiran dan sifat kita dikendalikan oleh gen atau berhubungan dengan lingkungan 

pertumbuhan sesudah lahir, masalah ini selalu diperdebatkan selama ini. Untungnya, para 

ilmuwan tengah berupaya mencoba mengumpulkan sejumlah besar bukti yang meyakinkan, 

untuk menjawab pertanyaan di atas. Kurangnya kemampuan meneliti gen individual, 

menunjukkan bahwa kita sama sekali tidak mampu mengendalikan atas sejumlah besar 

karakteristik manusia. Namun, beberapa hasil penelitian mendapati, bahwa dalam banyak hal, 

tekanan yang dihadapi segenerasi atau pendidikan yang diterima, akan menimbulkan dampak 

yang dalam terhadap orang yang bagaimana, dan apa yang akan kita lakukan. 

 

 

 

 

 

 

******  
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Fenomena “Bocah Indigo” (“Bocah Biru”) 

 

 

Bocah Biru 

 

Fenomena “Bocah Biru” belakangan ini menjadi perhatian para ilmuwan di Rusia. Majalah 

Journal Trust Rusia pada 8 Desember 2005 lalu melaporkan, berdasarkan penjelasan beberapa 

ilmuwan dari lembaga ilmu pengetahuan sosial Rusia, diyakini bahwa di atas bumi saat ini telah 

muncul suatu species “manusia baru” yang disebutnya sebagai ”Bocah Biru”. 

 

Para ilmuwan mengatakan mereka memiliki 

kekuatan supernormal, dapat melihat fenomena ganjil, 

dan dapat meramal peristiwa yang akan terjadi. Ciri 

khas mereka adalah berinteligensi tinggi, berintuisi 

tinggi, sangat sensitif dan lain-lain. Dari gambar foto 

medan energi ditubuhnya ditemukan, warna biru yang 

mewakili kekuatan spiritual, tampak jelas sekali di 

tubuh mereka, sehingga disebut “Bocah Biru”. Atas 

hal ini, sejumlah besar ilmuwan masih belum percaya. 

 

Penelitian di Rusia menunjukan bahwa sekitar 95 

persen anak-anak yang lahir sejak 1994 tergolong “Bocah Biru”. Hal itu bisa dibuktikan melalui 

lingkaran cahaya biru di sekeliling tubuh mereka. 

 

Fungsi organ dalam anak-anak ini juga telah mengalami perubahan yakni sistem kekebalan 

tubuh mereka lebih kuat beberapa kali lipat dibanding orang pada umumnya, kebal terhadap 

penyakit, bahkan dapat melawan penyakit AIDS, dan DNA mereka juga tidak sama. 

 

Para ilmuwan menduga, bahwa mungkin dikarenakan variasi gen, ribuan warga di bumi 

sudah bukan tergolong “manusia lama” lagi, sebuah spesies manusia yang baru sedang lahir, 

meskipun perkembangan proses ini lamban namun diyakini benar-benar sedang muncul. 

 

Ciri khas psikologis dan perilaku “Bocah Indigo” ini sangat unik dan ganjil, sehingga dengan 

demikian, mereka perlu pola pendidikan yang baru. Tidak boleh mengabaikan permintaan 

mereka, jika tidak, mungkin dapat mengakibatkan inteligensi dan pikiran species “manusia baru” 

ini menjadi kacau. Mungkin mereka membuka sebuah perintis zaman yang baru, sesuatu yang 

masih belum kita ketahui. Fenomena “Bocah biru” ini banyak terjadi di depan kita. 

 

Ada beberapa kasus kemunculan “Bocah Indigo” di beberapa negara. Misalnya, di Latvia, 

ada seorang gadis cilik yang cantik, ia suka menceritakan pemandangan dalam perjalanannya di 

tengah alam semesta pada tengah malam. Saat ia berusia 5 tahun, ayahnya dengan terheran-heran 

mendapati dirinya mengetahui banyak pengetahuan tentang alam semesta. Meskipun ia tidak 

begitu percaya dengan ucapan anaknya, namun ketika ia memperbaiki mobil tuanya, selalu 

mendapat petunjuk dari gadis kecil itu. “Saya tidak tahu bagaimana ia bisa mengetahuinya, tetapi 

ia selalu tahu bagian yang tidak beres dengan mobilnya,” ujarnya. 
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Borische Tipikal “Bocah Biru” 

 

Di sebuah daerah di Rusia, pada 1997 lahir seorang bocah laki-laki yang tidak lazim. Saat 

ibunya melahirkan dipagi hari yang cerah, segalanya tampak sedikit ganjil. Ibunya mengatakan, 

“Semuanya terjadi begitu cepat, hingga saat saya belum merasakan sakit apapun, Boriska sudah 

lahir. Ketika suster memperlihatkan bayi itu kepada saya, bocah itu justru menatap saya dengan 

tatapan seorang ginekolog, namun, saya tahu bayi yang baru lahir tidak mungkin memusatkan 

perhatian pada hal apapun,” demikian pengakuan Nadezhda Kipriyanovich, ibu Boriska. 

 

Saat ibu itu membawa Borische pulang ke rumah, 

diketahui anak ini semakin tidak seperti biasanya. Ia hampir 

tidak pernah menangis juga tidak pernah sakit, saat 

menginjak usia 8 bulan, ia sudah bisa mengucapkan kata-kata 

secara utuh, tidak ada kesalahan dalam hal pengucapan 

maupun tata bahasa. Begitu juga dalam memperlakukan 

mainan yang diberikan ayahnya, ia juga bisa menggunakan 

prinsip geometri dan secara tepat merakit kembali 

mainannya. 

 

Saat Boris menginjak usia 2 tahun, ia mulai mencoret-

coret beberapa benda dengan warna biru dan lembayung. 

Psikolog yang mendeteksi hasil corat-coretnya menyebutkan, 

mungkin ia sedang mencoba melukis suatu lingkaran cahaya 

yang ditebarkan manusia. Belum juga menginjak usia 3 tahun, ia sudah bisa menjelaskan 

sejumlah pengetahuan yang berhubungan dengan fenomena alam semesta kepada orang tuanya. 

Ibunya mengatakan, “Ia dapat menyebutkan semua nama planet dalam sistem tata surya, bahkan 

nama satelit buatan; bahkan bisa menghitung nama dan jumlah galaksi. Awalnya, saya merasa 

ini agak mengerikan, saya berpikir apa anak saya bermasalah dengan jiwanya. Namun, saya 

putuskan untuk memeriksa sejenak apakah nama-nama yang disebutkan itu benar atau tidak, dan 

setelah saya menemukan sejumlah buku astronomi, ternyata apa yang disebutkannya itu benar”. 

 

Sehubungan dengan kemampuannya itu, Borische menjadi populer di kampung halamannya. 

Orang-orang sangat penasaran, bagaimana ia bisa mengetahui begitu banyak hal tentang 

astronomi. Borische bersedia menerangkan pada pengunjung tentang peradaban di luar alam 

semesta. Ia mengatakan bahwa manusia purba tingginya 3 meter lebih; bahkan kepada orang-

orang ia meramalkan perubahan iklim di masa datang dan sejumlah perubahan di dunia. Setiap 

orang sangat tertarik mendengar hal-hal yang diceritakan si bocah, namun, tidak ada yang mau 

percaya dengan cerita-cerita ini. Demi keamanan, orang tuanya memutuskan memberikan 

pembaptisan kepadanya, mereka beranggapan mungkin anak ini terpikat oleh roh jahat. 

 

Tidak lama kemudian, Boriska kembali mulai menceritakan kejahatan yang dilakukan 

manusia. Ia bisa menarik seseorang yang berjalan di jalan raya, dan memintanya agar berhenti 

dan menjauhi narkotika, bahkan memberitahu pada laki-laki dewasa yang hilir mudik, agar 

jangan membohongi istri sendiri. Peramal cilik ini bahkan mengingatkan orang-orang mengenai 

bencana, wabah penyakit dan lain sebagainya yang akan segera tiba di dunia manusia, tindakan 

atau perilakunya yang ganjil ini membuat orang tuanya semakin bingung. 
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Belakangan Nadezhda memperhatikan, sang anak kerap merasa menderita, bahkan ia juga 

dapat merasakan siksaan yang dialami anaknya. Ketika kapal selam nuklir Rusia Kursk 

tenggelam di dasar laut, seluruh badan Borische merasa sakit; ketika terjadi peristiwa 

penyanderaan anak-anak sekolah di Rusia belum lama ini, ia semakin menderita, bahkan 

beberapa hari itu ia menolak pergi ke sekolah. Ketika ditanya perasaannya atas peristiwa 

penyanderaan itu, ia mengatakan perasaannya seperti terbakar, sebab dia tahu akhir dari 

penyanderaan itu akan sangat tragis. Tetapi, terhadap masa depan Rusia dia merasa sangat 

optimis,  

 

“Kondisi negeri ini perlahan-lahan akan mengalami perbaikan, namun, segenap bumi 

mungkin akan mengalami 2 kali bencana yang berhubungan dengan air pada tahun 2009-2013”. 

 

“Kekuatan supranatural” atau Kelainan? 

 

Ketika musim panas 2005 ini, para ilmuwan dari lembaga penelitian radio dan magnetis bumi 

dari akademi ilmu pengetahuan sosial Rusia berhasil menangkap lingkaran cahaya di tubuh 

Boriska. Professor Vladislav Lugovenko mengatakan, “Ia memiliki spektrum energi yang 

berwarna biru tua, ini berarti bahwa ia adalah seorang yang bahagia dan berinteligensi tinggi. 

Kemampuan otak manusia yang paling unik adalah dapat menyimpan pengalaman, perasaan dan 

pikiran manusia serta sejumlah informasi alam semesta. Bahkan ada beberapa anak malah dapat 

melukiskan tentang ruang alam semesta.” Menurutnya, setiap orang bisa mengadakan hubungan 

atau kontak dengan cakrawala melalui saluran rohani. 

 

Professor mengatakan di bawah bantuan alat khusus, tidak tertutup kemungkinan dapat 

mendeteksi sejumlah kekuatan supranatural manusia yang terpendam. Ilmuwan dari berbagai 

negara di dunia saat ini sedang melakukan penelitian secara luas, mencoba menyingkap rahasia 

kekuatan supranatural anak-anak. Ia menyatakan, “Jelas sekali Borris adalah salah satu contoh 

tipikal  

 

“Bocah Biru”, ia mengemban misi khusus yang mengubah planet kita. Di China, India, 

Vietnam dan negara lain di dunia pernah melihat bocah seperti ini. Dan saya berani pastikan 

bahwa yang menciptakan peradaban baru di masa yang akan datang pastilah mereka.” 

 

Namun, banyak juga ilmuwan yang bersikukuh dengan pendapat yang berbeda. Menurut 

dunia ilmu kedokteran, anak-anak ini mungkin menderita “gejala (penyakit) konsentrasi yang 

tidak terpusat”. Psikolog menyarankan, perbanyak mendengar suara anak-anak, supaya mereka 

merasa dapat diterima oleh kita, dengan demikian akan bisa secara efektif memecahkan masalah 

“bocah biru” ini.  

 

Seorang penganut mistisisme yang terkenal di Rusia, Drunwalo Melhisedek juga bersikukuh 

menganggap, bahwa kondisi seperti ini mungkin disebabkan gen anak-anak sekarang mengalami 

mutasi, sehingga menyebabkan reaksi khusus pada jiwa dan inteligensi anak-anak. “Ini mungkin 

suatu pancaran berbentuk gelombang yang terpancar dari tubuh kita sendiri, atau mungkin juga 

efek dari medan magnet bumi kita, jadi setiap orang bisa saja menjadi “bocah biru”!demikian 

ujarnya. 
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Ciri Khas Mereka 

 

Definisi “bocah Indigo”, dikutip dari sebuah buku “Indigo Child” yang ditulis bersama Lee 

Carrol dan Jan Tober. Dalam buku tersebut, ia menggunakan kata “biru tua” untuk melukiskan 

semua anak-anak baru yang memasuki bumi. Tetapi, bocah biru tua menampakkan suatu sifat 

psikologis yang serba baru dan lain dari yang lain, serta punya perilaku-perilaku yang sangat 

berbeda dengan sebagaian besar ketakjuban seperti sebelumnya. Mereka mempunyai keunikan 

yang sama, sehingga orang-orang yang saling berinteraksi dengan mereka perlu mengubah sikap 

dan menyesuaikan pola pendidikan anak-anak ini. 

 

 

 

 

 

Berikut ini adalah 10 besar ciri khas “bocah Indigo” : 

 

1. Mereka mempunyai bau keturunan raja sejak lahir, dan kerap memanifestasikannya 

2. Mereka memiliki rasa “ini adalah tempat saya semestinya”, dan akan merasa sangat ganjl 

 bila melihat orang lain tidak berpikir demikian 

3. ”Harga diri” bukan soal, mereka kerap memberitahu orang tua tentang “siapa mereka” 

4. Mereka tidak akan melakukan hal yang spesifik, misalnya berbaris berurutan adalah suatu 

 hal yang sulit bagi mereka 

5. Terhadap hal yang kaku dan tidak memerlukan kreatifitas, ia merasa tidak terbiasa 

6. Baik di rumah atau sekolah, biasanya mereka dapat menemukan cara kerja yang lebih 

 baik, sehingga mereka dianggap sebagai perusak tata tertib yang sudah berjalan 

7. Biasanya mereka introvek (menyembunyikan perasaan), merasa tidak ada orang di dunia 

 ini yang dapat memahami mereka 

8. Mereka tidak pernah pelit terhadap kebutuhan pribadi 

9. Kemampuan “mata batin” mereka secara umum sangat kuat, bisa langsung mengetahui 

 permainan orang dewasa 

10. Mudah hanyut dalam kecanduan dan kebiasaan jelek lainnya. 

Mengaku dari Planet Mars 

 

Sebelumnya pernah dikutip laporan Truth Report Rusia pada 12 Maret 2004 mengenai sosok 

Boriska. Disebutkan bahwa anak lelaki dari kawasan utara Rusia ini mengaku berasal dari Mars, 

bahkan memiliki bakat bawaan yang menakjubkan dan kepandaian yang luar biasa. 

Perjalanannya ke Bumi pun ditempuh dengan sulit dan jauh. 

 

Dan yang lebih fantastis lagi adalah, bocah laki-laki ini bahkan secara hidup menceritakan 

tentang peradaban Martians yang tenggelam di dasar laut dalam legenda kuno manusia. Dan 

menurut penuturan bocah laki-laki ini, ketika ia tiba di bumi dari planet Mars persis mendarat di 

sana, dan memahami sekali kehidupan mahluk di sana. 

 

Menurut laporan, Boriska lahir di sebuah rumah sakit di pedesaan terpencil di kota kecil 

Rusia pada 11 Januari 1997. Secara permukaan terlihat orang tuanya cukup bersahaja, lugu dan 

baik hati. Ibunya, Nadezhda adalah orang baik, seorang dokter kulit di sebuah rumah sakit 

umum. Sedangkan ayah sang bocah adalah seorang pensiunan perwira tentara. 
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“Tidak pernah ada orang yang mengajarinya tentang hal-hal itu, namun kadang kala ia 

melipat kaki dan duduk menyilang, bicara dengan tenang dan penuh keyakinan akan hal-hal yang 

misterius. Ia suka bicara tentang planet Mars, sistem planet, dan peradaban yang sangat jauh 

sekali. Kami benar-benar tidak berani percaya dengan pendengaran kami. Sejak usia 2 tahun, 

setiap hari ia seperti membaca kitab suci membicarakan tentang alam semesta, dan kisah dunia 

lainnya yang tak terhitung banyaknya juga tentang angkasa yang tiada batasnya,” demikian 

Nadezhda mengenangnya. 

 

 

 

 

****** 
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Memori 

 

 

Bagaimana memori terbentuk??? 

 

Misalnya anda bertemu teman baru. Pertama kali melihatnya, anda langsung menyerap 

semua informasi yang anda lihat: panjang rambutnya, suaranya, bau sabun yang dipakai, dsb. 

Ketika anda mulai bicara padanya, hippocampus, bagian berbentuk kuda laut di cuping temporal 

otak anda, telah mengubah semua stimuli eksternal itu ke memori. Semua memori potensial ini 

memang harus melalui ‘gerbang’ itu sebelum berakar di memori anda. 

 

Hippocampus hanyalah tempat penyimpanan awal menuju ke sebuah proses yang jauh lebih 

kompleks. Setelah memori sudah diproses, maka akan disembunyikan kedalam berbagai 

komponen sensor dan didistribusikan ke otak. Jika anda mengingat teman baru anda tadi atau 

melihat wajahnya, maka komponen-komponen tadi akan terkumpul kembali. 

 

Mengapa anda tidak ingat ketika dilahirkan? Sesuatu yang traumatis seperti saat ketika kita 

dilahirkan mestinya bisa meninggalkan jejak di memori anda. Tapi ternyata tidak. Rata-rata kita 

bisa mengingat paling lama ke usia 5 tahun. Mengapa? Menurut sebagian ahli, ketika kita belajar 

bicara, kita tidak bisa lagi mengakses memori di waktu kita belum bisa bicara. Ada juga yang 

mengatakan bahwa dibawah usia 5, tingkat myelin kita sangat rendah. Myelin adalah saraf 

pelindung yang membantu konduksi signal otak. Akibatnya, memori dibawah 5 tahun tidak 

bertahan. 

 

Siapa lebih unggul, otak atau computer???  

 

Persaingan terus terjadi, namun percayalah bahwa hingga kini otak anda masih menang. Otak 

kita memiliki 1000- kali memori lebih banyak dari komputer tercanggih sekalipun (minimal 

sampai tahun 2020). Tidak seperti komputer yang menyimpan info dalam lokasi spesifik, otak 

manusia menyebar memori ke berbagai saraf. Karena itu kehilangan satu saraf tidak akan 

mempengaruhi emori secara keseluruhan. 

 

Tentang amnesia 

 

Lupakan apa yang anda lihat di opera sabun. Amnesia total seperti yang anda sering lihat di 

serial tv sangat jarang terjadi. Jika terjadipun, itu karena trauma priskologis yang luar biasa berat, 

bukan karena terpukul benda keras. Terpukul benda keras bisa menyebabkan sebuah kondisi 

amnesia tertentu yang bisa membuat orang lupa dalam jangka waktu tertentu. Misalnya anda 

berkenalan dengan orang, lalu anda pergi. Sepuluh menit kemudian anda datang lagi dan dia 

sudah melupakan anda. 

 

Mengapa anda ingat cara bersepeda??? 

 

Ketika seorang anak belajar naik sepeda, dia sedang membuat 2 set memori. Yang pertama 

yaitu memori eksplisit yang merekam hal-hal seperti warna sepeda dan senangnya bisa bersepeda 

tanpa ditemani. Yang satu lagi ialah implisit memori, yang merekam semua kegiatan organ tubuh 

atau mekanikal tubuh dalam menggayung sepeda. Ketika memori eksplisit gagal, memori mplisit 

akan terus ada. 
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Mengapa anda sering kehilangan kunci 

 

Tidak mungkin untuk mengingat setiap detail dari apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. 

Jadi otak membuat generalisasi dari semua itu. Misalnya apel. Selain mengingat setiap apel yang 

kita pernah makan seumur hidup, otak menciptakan gambaran umum tentang apel: keras, enak, 

merah atau hijau. Hal yang sama terjadi pada kunci anda. Misalnya anda sudah menyimpan 

gambaran umum bahwa laci adalah tempat anda menyimpan kunci. Jadi jikalau anda 

menaruhnya di tempat lain, anda bisa mengalami kesulitan karena tidak sama dengan formula di 

otak anda. 

 

Ketika mulai banyak lupa 

 

Pada dasarnya, penuaan adalah alasan paling umum bagi manusia untuk kehilangan memori. 

Anda bisa menjadi sulit menyimpan info baru seperti nama orang, misalnya. Satu-satunya cara 

melawan ini ialah dengan mendapat pertolongan dari penglihatan anda.  

 

Penglihatan mempengaruhi 60% kerja otak. Jadi kalau ingin mengingat nama orang, coba 

mengingatnya dengan cara membayangkan wajahnya. Karena itu, sejak pertama mengenal, 

carilah cara menghubungkan nama dan keunikan wajah orang tersebut. 

 

Intinya, otak kita memang punya daya kerja yang sangat unik. Hargai dan peliharalah dengan 

baik! 

 

 

 

 

****** 
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10 Besar Bencana Mengerikan Di Bumi 

 

 

Kekuatan alam membuat orang takjub dan segan, meskipun ilmu pengetahuan sudah bisa 

menjelaskan sejumlah besar gejala alam, namun, kita tetap tidak bisa mengendalikannya. 

Ilmuwan sudah mengurutkan 10 bencana bumi yang paling menakutkan bagi manusia sekaligus 

memperkirakan, diantaranya lubang hitam atau “bumi ditelan” sebagai kategori bencana 

mengerikan yang pertama. 

 

Menurut laporan sebuah harian di Inggris, para ilmuwan memperkirakan bahwa bencana 

lubang hitam atau “bumi ditelan”, dan meskipun kejadian tersebut belum tentu akan terjadi 

dalam 70 tahun mendatang, namun tingkat ancamannya terhadap bumi dikategorikan sebagai 

tertinggi pertama. Laboratorium Brookhaven di New York pada 7 tahun silam telah membuat 

akselerator partikel yang terbesar, dengan mendekatkan ion emas pada benturan kecepatan 

cahaya dan menghasilkan material densitas tinggi. Fisikawan khawatir bahwa akselerator 

tersebut akan menciptakan material densitas tinggi seperti lubang hitam, menelan laboratorium 

atau bahkan menelan bumi. 

 

Bencana ke-2 yang paling 

menakutkan adalah robot menguasai 

bumi, dan menganggap bahwa dalam 70 

tahun peluang terjadinya sangat tinggi. 

Ilmuwan memprediksikan bahwa tidak 

lebih dalam setengah abad, robot akan 

mempunyai kemampuan berpikir seperti 

manusia, bahkan menggantikan manusia 

melakukan semua pekerjaan rumit, atau 

bahkan menguasai bumi. 

 

Bencana ke-3 yang mengerikan 

adalah ujung belakang kromosom 

menjadi pendek. Ujung belakang 

kromosom hewan mempunyai suatu 

susunan pelindung yang disebut 

“telomeres”. Dan ilmuwan menyimpulkan bahwa panjang susunan pelindung telomeres akan 

semakin pendek, sehingga mengakibatkan ketidakstabilan kromosom. Ketika menjadi pendek 

pada tahap tertentu, maka manusia akan mendapat serangan penyakit yang berhubungan dengan 

usia, misalnya penyakit kanker, demensia usia lanjut, penyakit jantung, stroke dan sebagainya. 

Tetapi, para ilmuwan memprediksikan, bahwa dalam 70 tahun peluang terjadinya gejala seperti 

ini tidak tinggi. 

 

Bencana ke-4, perang nuklir menghancurkan peradaban, secara teoretis, perang nuklir akan 

memusnahkan peradaban manusia, namun, secara actual krisis sesungguhnya sudah lewat. 

 

Bencana ke-5, ledakan dahsyat gunung berapi besar, ilmuwan memprediksikan, bahwa kira-

kira setiap 50.000 tahun sekali akan terjadi ledakan dahsyat gunung berapi besar. Di bumi akan 

muncul selapisan tipis asam sulfat, merefleksi kembali cahaya matahari, dan dalam masa 

beberapa tahun ke depan, cahaya matahari akan melemah hingga hanya bersinar seperti cahaya 
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bulan. Para ilmuwan memperkirakan, bahwa letusan dahsyat gunung berapi kemungkinan besar 

akan terjadi dalam 70 tahun ini. 

 

Bencana ke-6, ilmuwan khawatir bahwa dalam 70 tahun ini iklim akan mengalami perubahan 

drastis, dan menurut mereka, akhir abad ke-21 ini, peningkatan gas rumah kaca diprediksi akan 

berlipat ganda, suhu rata-rata diseluruh dunia minimal akan naik hingga 2ºC, dan mungkin akan 

mengubah sama sekali suhu di setiap daerah, sehingga mengakibatkan kekurangan makanan 

secara global. 

 

Bencana ke-7, peluang bumi ditabrak batu meteor raksasa adalah setiap 1 juta tahun sekali. 

Tabrakan meteorit akan menimbulkan sejumlah besar debu, menutupi sinar matahari, dan 

berdampak pada pertumbuhan tanaman. Namun, dampak ini sifatnya sementara, manusia tetap 

masih bisa hidup. 

 

Bencana ke-8, sinar kosmik memancar kuat, setelah terjadi ledakan benda angkasa pada 

sistem galaksi, dan jika sinar kosmik termasuk sinar gamma memancarkan sinarnya ke bumi, 

dapat menyebabkan suhu menurun drastis, akibatnya muncul masa glestser. 

 

Bencana ke-9, menurut para ilmuwan bahwa besar kemungkinan akan terjadi wabah dahsyat 

di bumi yang dihuni umat manusia ini dalam masa waktu 70 tahun, jika demikian, maka akan tak 

terhitung banyaknya orang kehilangan nyawa. Pada abad yang silam pernah 4 kali terjadi wabah, 

penyakit AIDS dan SARS juga telah merenggut jiwa yang tak terhitung banyaknya. 

 

Bencana ke-10, ilmuwan yakin, bahwa saat ini di sejumlah besar tempat diseluruh dunia rata-

rata mudah mendapat serangan teror. Banyak teroris yang dengan mudah bisa menciptakan 

sejumlah besar senjata pembunuh massal. Jika mereka menggunakan antraks atau virus cacar dan 

lain sebagainya, akibatnya akan tak terbayangkan. 

 

 

 

****** 
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Ke-Ajaiban Ke-8 Dunia, Pulau Palem Jumeira 

 

 

 

Bagaimana rasanya tinggal di pulau berbentuk pohon palem. Mungkin pulau seperti itu 

hanya impian saja. Namun di Dubai, Uni Emirat Arab, sekarang ada pulau buatan nan indah 

yang berbentuk pohon palem semacam ini. Pulau buatan bernama “The Jumeira Palm Island” ini 

akan ditempati penduduk dengan kegiatannya sehari-hari, seperti umumnya kawasan wisata. 

 

Setelah lebih dari 14000 tukang bekerja keras dan trampil siang dan malam selama 5 tahun, 

akhirnya bangunan tahap pertama The Jumeira Palm Island hampir selesai. Kawasan reklamasi 

berbentuk batang pohon palem pertama di dunia ini telah menelan dana sebesar 14 miliar dollar 

AS, dengan mengeruk jutaan ton pasir dari Teluk Persia. Menurut, Issam Kazim, juru bicara 

developer Nakheel milik Pemerintah Dubai, pada tahap awal ini sebanyak 4000 warga kepulauan 

akan menempati pulau buatan yang disebut sebagai “keajaiban ke-8 dunia” ini pada 30 

November tahun ini. Pulau ini layak mendapat julukan ini mengingat ia merupakan konstruksi 

lepas pantai terbesar dan termegah di dunia. 

 

Pulau palem yang mulai dikerjakan pada 2001 

silam adalah salah satu proyek reklamasi pantai 

yang terbesar di dunia, ia terdiri dari 17 pulau 

berbentuk palem dan 3 bagian pulau penahan 

gelombang berbentuk lingkaran yang mengelilingi 

mereka. Di Pulau Palem Jumeira yang diprediksi 

baru rampung sepenuhnya pada 2010 nanti akan 

didirikan sebuah kota di atas laut, dan akan 

ditempati sekitar kurang lebih 60.000 keluarga, dan 

sebanyak 50.000 lebih petugas disebarkan di 32 hotel pulau tersebut, puluhan pusat perbelanjaan 

dan tempat hiburan untuk melayani berbagai macam keperluan warga setempat. 

 

Menurut keterangan pimpinan group Pulau Palem yang mengembangkan proyek tersebut 

yakni Sultan Ihmad Solam, bahwa sarana dan prasarana kawasan tersebut sudah lengkap Dari 

mulai jembatan, jaringan irigasi, jaringan air bersih, pipa saluran gas, sistem komunikasi, satelit, 

jaringan listrik, jalan raya, klub samudera, sistem pemadam kebakaran, sampai instalasi yang 

menghubungkan pulau lingkar ke kawasan di sekitar dan perlengkapan lainnya. Semuanya 

tersedia di “Pulau Palem Jumeira”. 

 

Colin Foreman, pengamat ekonomi Timur Tengah salah seorang yang mengagumi proyek 

ini. “Proyek ini seperti mewujudkan impian masyarakat, dan masih belum ada proyek sejenis 

seperti ini di dunia,” tuturnya. Pemerintah Dubai menginginkan dapat mewujudkan Pulau Palem 

Jumeira menjadi sebuah tempat wisata terkenal di dunia, dan sedikitnya dapat menyedot 20.000 

wisatawann setiap hari. Dan di luar dugaan, sebagian besar rumah milik di pulau tersebut sudah 

habis dibeli sejak 5 tahun lalu, sang pemilik termasuk bintang sepak bola terkenal asal Inggris 

David Becham dan Michael Owen, juga artis, penyanyi dan politikus dll, diantara pemilik 

tersebut bangsa Inggris menduduki porsi terbesar. 

 

Namun, para penghuni pulau tahap pertama yang akan menempati pulau tersebut di akhir 

tahun ini terpaksa harus bersabar beberapa tahun lagi dengan lingkungan “pembangunan” seperti 
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itu, sebab fasilitas tersebut masih sedang dibangun. Dalam proyek yang menarik perhatian dunia 

ini, sejumlah pengembang raksasa dari Amerika dan China turut serta dalam proyek 

pembangunan Pulau Palem Jumeira. 

 

Pulau Palem dengan luas 18 kilometer persegi ini akan menjadi keajaiban ke-8 dunia jika 

seluruh proses pembangunannya selesai, dan yang menciptakan keajaiban ini adalah pangeran 

Dubai yang mengawasi sendiri perusahaan pembangunan pulau tersebut yakni Syeik Muhammad 

Bin Rasid. Adapun maksud semula pangeran membangun proyek ini, adalah karena meskipun 

Dubai memiliki minyak dan bisa menghasilkan kekayaan, namun, negeri tersebut tidak memiliki 

industri yang dapat terus dikembangkan, dalam kondisi seperti ini, sang pangeran mendapatkan 

ide untuk membangun pulau buatan yang pertama di dunia ini. Ia juga ingin kawasan wisata dan 

bisnis Pulau Palem ini dapat bersaing dengan Hongkong dan Singapura, serta bersaing dengan 

kota peristirahatan dunia Las Vegas. 

 

Namun, pembangunan pulau tersebut tidaklah selalu berjalan dengan mulus. Kebanyakan 

pembeli sebenarnya sudah mendapat kunci menuju rumah di pulau itu setahun yang lalu. Sialnya 

menurut Issam Kasim, beberapa pulau sempat tenggelam dan Nakheel membutuhkan waktu 

ekstra satu tahun untuk menambah dan menyambungnya dengan pulau utama. Beberapa laporan 

dari mereka yang sempat mengelilingi pulau ini menjelaskan bangunan di sana dibangun dengan 

cepat dan lokasinya berdekatan satu sama lain. Proyek ini juga dikerjakan sangat tertutup, pihak 

Nakheel bahkan menolak permintaan dari Associated Press untuk mengunjunginya meliput 

proses pembangunan Jumeira. 

 

Dubai memang sedang berubah. Perkembangan pesat sudah mengubah ibukota UEA yang 

ambisius, dari wilayah yang sebelumnya dikenal sepi penjualan dan desa yang elok pada 1950-an 

menjadi kota metropolis dengan 1,5 juta populasi. Ambisinya untuk menjadi pusat pariwisata 

dunia patut diacungi jempol. 

 

 

 

****** 
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Some Little Knowledges About Our Earth 

 

 

Bagi kita yang hidup di atas bumi, mungkin Anda beranggapan kita sudah sangat memahami 

hal ihwal kehidupan di planet ini, tapi, belum tentu, ada sejumlah fakta yang mungkin belum 

Anda ketahui. Mungkin sekilas tidak terlintas dalam benak Anda, berikut ini adalah beberapa hal 

yang perlu diketahui yang dikutip dari Beijing Technology. Coba Anda jawab sejenak, lihat 

seberapa luas pemahaman Anda tentang masalah ini. 

 

Apakah dalam satu hari itu akan selalu 24 jam ? 

Pada 10 juta tahun silam, di bumi hanya 18 jam sehari, dari hari ke hari rotasi bumi semakin 

lamban, dan dalam satu hari sekarang adalah 24 jam, menurut perhitungan ilmuwan, bahwa 

kelak di masa yang akan datang, dalam satu hari di bumi akan menjadi 960 jam! 

 

Berapa luas permukaan bumi ? 

Luas permukaan bumi adalah 510,1 juta km persegi. 

 

 
 

 

Berapa luas padang pasir di bumi? 

Kurang lebih 1/3 areal bumi merupakan padang pasir, jika manusia tidak membatasi terhadap 

perilaku individu, maka padang-pasir akan semakin meluas. Gurun Sahara di Afrika Utara adalah 

padang pasir yang terluas di dunia, adalah 23 kali lipatnya padang pasir di California, AS. 

 

Berapa tinggi suhu di bagian dalam bumi ? 

Setiap suhu nyang berjalan 1 km menuju ke dalam bumi akan meningkat 20?C, menurut 

perhitungan ilmuwan, bahwa di daerah pusat bumi, suhu akan mencapai 3870?C. 

 

Apakah sungai itu hidup ? 

Sungai sama seperti semua makhluk hidup yang lain yakni memiliki rentang hidup. Mereka 

akan tumbuh perlahan setelah lahir, maksudnya areal daerah aliran akan meluas, kemudian akan 

mati seiring dengan menigkatnya usia. 

 



 37 

Berapa kali kilat terjadi setiap detiknya ? 

Mungkin tempat yang anda pijak sekarang langit tampak cerah sejauh mata memandang, tapi 

di tempat lain hujan dan guntur silih berganti. Berdasarkan perhitungan ilmuwan, rata-rata setiap 

detik akan terjadi kilat 100 kali, tapi ini adalah kilat yang hanya menerjang permukaan bumi. 

Dalam satu menit terdapat lebih dari 1000 kali badai guntur yang mengelilingi bumi, 

menimbulkan lebih dari 6000 kali kilatan petir, sebagain besar terjadi di lapisan awan. 

 

Apakah batu bisa mengapung di air? 

Orang-orang pasti merasa ini adalah pertanyaan yang ganjil, bagaimana mungkin batu bisa 

mengapung? Sesungguhnya ini sebuah kenyataan. Ketika gunung berapi meletus, gas yang 

terpisah dari dalam lava dapat menghasilkan batu apung, dalam batuan ini terdapat banyak 

gelembung udara, karena itu mereka bisa mengapung di air. 

 

Apakah batuan bisa tumbuh ? 

Benar, batu bisa tumbuh. Ada suatu batu feromangan tumbuh di lereng pegunungan dasar 

laut, tempurung batuan ini secara perlahan-lahan menyerap mineral yang mengendap dalam air, 

setiap 1 juta tahun tumbuh kurang lebih 1 milimeter. 

 

Danau terbesar di dunia ? 

Dari segi area, Laut Kaspia adalah danau yang paling besar di dunia, terletak di antara 

tenggara Eropa dan Asia barat. 

 

Jika tutup es di Kutub Selatan mencair, berapa tinggi air akan naik ke permukaan? 

Tutup es di Kutub Selatan menduduki hampir 90 % cadangan es di bumi, sebanyak 70% 

kapasitas air tawar tersimpan dalam tutup es Kutub Selatan. Jika seluruh tutup es di Kutub 

Selatan lumer, maka permukan laut akan naik 220 kaki, atau setinggi 20 lantai gedung 

bertingkat. Ilmuwan menuturkan, es di Kutub Selatan berangsur-angsur mulai mencair, 

berdasarkan laporan PBB, bahwa menurut tendensi kenaikan suhu sedunia, kondisi terburuk 

adalah, sampai pada tahun 2100 nanti, permukaan laut akan naik 3 kaki (1 meter). 

 

Air tawar terutama ada dimana ? 

Air tawar di dunia terutama adalah air bawah tanah, cadangan air bawah tanah adalah 30 kali 

lipatnya cadangan dari semua danau air tawar, atau 3000 kali lipatnya sungai secara total. Setiap 

tahun masyarakat di seluruh dunia menghabiskan 400 miliar gallon air tawar. 

 

Berapa banyak air tawar yang tersimpan di bumi ? 

Lebih dari 2 juta mil kubik air tawar tersimpan di bumi, hampir setengahnya dalam setengah 

mil dekat permukaan bumi. Di permukaan Mars juga banyak terdapat air, namun, hingga saat ini 

air yang terdeteksi berupa zat padat, tidak ada yang tahu secara pasti berapa banyak 

sesungguhnya kandungan air yang terdapat di sana. 

 

Dimana kawasan di bumi yang rentan terjadi gempa dan letusan gunung berapi ? 

Sebagian besar gempa bumi dan gunung berapi terjadi di 12 titik perbatasan lempeng bumi, 

dan sedikit banyak mereka bergerak di permukaan bumi. Namun, salah satu lempeng yang paling 

aktif adalah lempeng Samudera Pasifik, kawasan perbatasan yang mengelilingi lempeng ini 

kerap terjadi gempa dan letusan gunung berapi, karena itu disebut juga daerah gempa dan 

gunung berapi Samudera Pasifik, dari Jepang hingga Alaska sampai ke Amerika Selatan, 

jangkauan kawasan ini sangat luas. 
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Apakah inti dalam bumi itu zat padat ? 

Menurut kabar, bahwa inti dalam bumi itu sebagiannya adalah benda padat, namun, karena 

suhu yang terlalu tinggi sehingga di sekeliling pusat bumi telah lumer, kita tidak pernah sampai 

di pusat bumi, karena itu ilmuwan juga tidak dapat mengomposisinya secara pasti dan akurat. 

Baru-baru ini ada ilmuwan yang mengemukakan sebuah konsep yang berani dan cukup menarik, 

yaitu membuat sebuah lubang dengan bor, kemudian memasukkan sebuah detektor untuk 

menyelidiki lebih banyak perihal bagian dalam bumi. 

 

Berapa kecepatan angin yang tercepat di permukaan bumi? 

Kecepatan angin “normal” yang paling cepat di permukaan bumi mencapai 372 km/jam, ini 

adalah catatan yang tercatat pada 12 April 1934 di Washington Mountain negara bagian New 

Hampshire, AS. Namun, dalam suatu Tornado yang terjadi di Oklahoma pada Mei 1995 silam, 

kecepatan angin tercepat yang terdeteksi peneliti mencapai 513 km/jam, dan sebagai 

perbandingan, daerah angin di planet Neptunus paling cepat dapat mencapai 1448 km/jam. 

 

 

 

Bagaimana kembang api yang berwarna warni itu terbentuk ? 

Kembang api yang dimainkan pada hari raya beragam corak dan warna, itu adalah warna 

yang tercipta dari mineral di bumi. Strontium dapat menghasilkan warna merah tua, tembaga 

menghasilkan warna biru, natrium menghasilkan warna kuning, serbuk besi dan arang 

menghasilkan percikan api kuning keemasan, kilatan cahaya yang terang dan bunyi yang nyaring 

berasal dari serbuk aluminium. 

 

Berapa total emas yang dihasilkan di dunia ? 

Secara total emas yang dihasilkan di dunia lebih dari 193 ribu ton (metrik ton), jika semua 

emas ini ditimbun jadi satu, dapat menumpuk sebuah susunan gedung empat persegi setinggi 7 

lantai. Afrika dan Amerika Serikat adalah dua negara penghasil emas, Afrika Selatan 

menghasilkan 5300 ton emas/tahun, dan Amerika Serikat menghasilkan lebih dari 3200 ton 

/tahun. 

 

Dimana tempat yang paling dingin dan panas di bumi ? 

Anda keliru, jika menurut Anda bahwa lembah mati di Kalifornia, AS, adalah tempat yang 

paling panas di dunia, dalam satu tahun selama waktu yang relatif lama di sana sangat panas, 

namun, tempat terpanas yang tercatat adalah di sebuah daerah di Libya, pada 13 September 

1922, suhu di sana mencapai 57.8 derajat Celcius, ini adalah nilai tertinggi dalam catatan suhu 

sejak itu. Pada 10 Juli 1913, suhu tertinggi di lembah mati Kalifornia, AS, mencapai 54 derajat 

Celcius. Daerah dengan suhu terendah di dunia adalah di pusat timur Kutub Selatan, suhu pada 

21 Juli 1983 mencapai 89 derajat dibawah nol Celcius. 

 

Bagaimana guntur itu terjadi ? 

Jika menurut Anda disebabkan oleh petir, benar juga, namun, anggapan yang tepat adalah 

karena suhu udara di sekitar petir naik secara drastis, kurang lebih 5 kali lipatnya suhu matahari. 

Pemanasan yang tiba-tiba menyebabkan kecepatan udara mengembang lebih pesat dibanding 

velositas bunyi, ini akan mengompres udara di sekitar dan membentuk gelombang kejut, dengan 

demikian kita bisa mendengar suara guntur. 

 

****** 
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Misteri Bangsa Geological 

 

 

Di dataran utara Nasca, Peru, terdapat sebuah desa bernama ICA yang memiliki sebuah 

museum batu. Di dalam museum tersebut terpajang lebih dari 10.000 batu misterius yang terukir 

aneka gambar, sejumlah besar gambar yang sulit dipercaya, yang tercatat adalah sebuah 

peradaban manusia purbakala yang sangat maju yang telah musnah, gambar-gambar batu ini 

disebut prasasti batu ICA. 

 

Menurut laporan media setempat, batuan-batuan yang terukir gambar yang disimpan di 

museum tersebut mulai ditemukan dalam skala besar ketika bendungan di Sungai ICA jebol. 

Gambar yang terukir di atas batu tersebut antara lain galaksi angkasa, binatang purbakala, 

daratan prasejarah, bencana dahsyat zaman dulu dan beberapa goresan kategori lain. 

 

Menurut prediksi batu-batu langka yang dikumpulkan ini mungkin sudah ribuan tahun 

sejarahnya. Ahli terkait telah mengadakan tes kimia pada batu tersebut, dan hasilnya 

menunjukkan, bahwa batu-batu tersebut berasal dari sungai setempat dan merupakan batu 

Gunung Andes, permukaannya ditutupi dengan selapisan oksida. Setelah ditentukan dengan 

bahan-bahan oleh ilmuwan Jerman disimpulkan bahwa bekas ukiran di atas batu tersebut sudah 

sangat lama sejarahnya, dan batu yang ditemukan disekitar gua, terdapat fosil organisme jutaan 

tahun silam. 

 

Oleh ilmuwan, manusia-manusia purbakala pada batu ukiran tersebut dinamakan “bangsa 

geological”, ditilik dari gambar batu ukiran tersebut, mereka memiliki peradaban yang sangat 

maju. Di atas batu ukiran tersebut dilukiskan tentang operasi transplantasi organ, transfusi darah, 

teleskop, peralatan medis, manusia yang mengejar dinosaurus dan lain-lain pemandangan yang 

sulit dijelaskan secara ilmiah oleh ilmu pengetahuan modern. 

 

Dalam gambar batu-batu ini, orang-orang bisa melihat secara jelas suasana kehidupan 

manusia bersama dengan dinosaurus dan ditilik dari gambar tersebut, perbandingan postur 

dinosaurus dengan manusia yang dilukiskan tidak berbeda jauh, dinosaurus bagaikan hewan 

piaraan, atau mungkin binatang yang dijinakkan orang-orang kala itu. Menurut ilmuwan, bahwa 

dinosaurus sudah punah sejak ratusan juta tahun silam, namun yang membingungkan adalah 

bagaimana manusia bisa hidup berdampingan dengan raksasa dinosaurus? 

 

Ada sebuah batu yang dipahat dengan seekor Triceratops. Tampang dinosaurus ini sangat 

mirip dengan badak, namanya diambil dari 3 buah tanduk di kepalanya, seorang manusia 

menunggang di atas punggung Triceratops, tangannya menggengam senjata seperti kampak. Dan 

pada batu lainnya, tampak seorang manusia tengah menunggang di atas punggung dinosaurus. 

Selain itu, di atas sebuah batu terukir sebuah gambar, seorang manusia yang panik tampak 

dikejar oleh Tyrannosaurus Rex. 

 

Selain itu, menurut penuturan pemiliknya yakni Dr. Javier Cabrera, bangsa geological tahu 

bahwa di galaksi yang jauh terdapat kehidupan taraf tinggi, mereka memiliki teknologi angkasa 

yang hebat, tidak perlu memakai sumber energi yang dikenal manusia modern, tapi bisa 

melakukan perjalanan antar planet. 
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Di museum tersebut, ada beberapa gambar yang melukiskan bumi pada 13 juta tahun silam 

yang tampak dari angkasa. Ada 4 buah gambar pada ukiran tersebut persis seperti peta dunia, dan 

menurut sejumlah ahli, daratan yang dilukiskan pada peta-peta tersebut adalah daratan purbakala 

yang hingga sekarang masih merupakan misteri yakni daratan Atlantis, dalam dokumen kuno 

yang ditemukan juga ada gambaran tentang daratan purbakala yang tenggelam. Setelah 

ditentukan dengan bahan-bahan oleh ahli geologi terbukti, bahwa ke empat batu tersebut 

memang benar merupakan peta dunia pada 13 juta tahun silam, bahkan sangat tepat dan akurat. 

 

Di tilik dari gambar batu ukiran tersebut, bangsa geological menguasai teknologi medis yang 

tinggi, misalnya transplantasi otak besar, serta bagaimana cara mengatasi reaksi penolakan organ 

dalam proses transplantasi, dan penerapan teknologi-teknologi ini baru mulai dalam ilmu 

kedokteran modern. Salah satu gambar yang terukir dalam batu melukiskan pemisahan dan 

pengambilan benda berbentuk gelembung dalam lingkaran janin ibu hamil, dan menginjeksinya 

ke dalam tubuh pasien yang menanti transplantasi. 

 

Pada batu ukiran tersebut juga dilukiskan tentang teknologi pembiusan dengan akuputur 

dalam operasi kedokteran. juga ada batu-batu yang mengukir gambar tentang gen genetika. 

 

Yang lebih unik lagi, sejumlah gambar pada batu ukiran tersebut sama dengan gambar 

raksasa di dataran Nasca, ribuan bentuk dari potongan batu koral ini karya siapa, dan apa artinya, 

hingga sekarang masih merupakan misteri, namun, apakah garis atau bentuk batu-batu tersebut 

ada hubungannya dengan ukiran batu ICA, belum dapat di buktikan. 

 

 

****** 
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Natasya Demoggina 

 

Natasya Demoginna memiliki sebuah bakat alam yang luar biasa, artinya ia dapat melihat 

secara langsung tubuh manusia. Kisahnya terdengar seperti mengkutip cerita komik fiksi, namun 

hingga sekarang para dokter tidak dapat menjelaskan bakat Natasya yang menakjubkan itu. 

Tidak perlu dibantu dengan peralatan gelombang ultrasonik atau sinar X apapun, Natasya dapat 

melihat bagian dalam tubuh manusia, sekaligus dapat mendiagnosa secara pasti masalah 

kesehatan mereka. 

 

Ibunda Natasya Diana Vadimona menuturkan, bahwa tidak ada perbedaan yang mencolok 

dalam proses pertumbuhan putrinya dengan gadis lainnya, namun ditinjau dari usianya, ia 

matang lebih awal. Dalam hal belajar Natasya lebih cepat dari gadis seusianya; saat berusia 6 

bulan, ia sudah bisa bicara, dan ketika genap setahun ia sudah bisa menghapal sajak dan 

menyanyikan sebuah lagu. 

 

Saat menginjak usia 10 tahun, ia dirawat di rumah sakit karena menderita radang usus buntu. 

Namun, setelah itu terjadi komplikasi, didapati sepotong kapas tertinggal di dalam perutnya. 

Natasya kemudian menjalani operasi kedua untuk mengeluarkan potongan kapas. Satu bulan 

kemudian, ia mulai menyadari kalau dirinya bisa melihat bagian dalam tubuh manusia. Ia 

memberitahu ibunya, kalau ia melihat ada sebuah organ lunak seperti pipa mesin penghisap 

debu, dua benda seperti kacang-kacangan dan sesuatu seperti tomat di dalam tubuh ibunya. 

Menurut Diana, meskipun putrinya tidak tahu secara tepat istilah organ tubuh, namun, semua 

yang diuraikan putrinya adalah usus, ginjal dan jantungnya. 

 

 
Natasya Demoggina 

 

Di rumah sakit anak-anak di Saransk, Rusia, kampung halamannya, para dokter melakukan 

serangkaian tes untuk mengetahui secara pasti apakah gadis itu memang benar memiliki 

kekuatan fluoroskopi. Dalam sebuah tes, Natasya menggambarkan sesuatu yang ia lihat di dalam 

usus sang dokter, dengan tepat ia mengatakan ada suatu bintik gelap di dalam usus dokter, dan 

itu adalah tukak. Ia bahkan menyangkal diagnosis dokter terhadap seorang pasien penyakit 

kanker, menurutnya ia hanya dapat melihat ada suatu kista di dalam tubuh pasien. Dan setelah 

dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap pasien itu, hasilnya menunjukkan, bahwa apa yang 

dikatakan Natasya memang benar. 

 

Sebuah kantor media berskala nasional mengirim Natasya ke Inggris, di sana, ia berhasil 

menunjukkan tulang patah seorang wanita yang mengalami kecelakaan lalu lintas beberapa 

waktu lalu. Natasya menjadi pujaan bangsa Rusia. Setiap hari ia menerima puluhan telepon, 

selain itu, orang–orang juga kerap mengantri di luar apartemen kecil milik orang tuanya untuk di 

diagnosis olehnya. Saat ini Nathassa baru menginjak usia 17 tahun, ia bercita-cita ingin masuk 
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perguruan tinggi kedokteran di Moskwa, agar kelak ia bisa menjadi seorang dokter membantu 

orang yang membutuhkan. Namun, satu-satunya cara untuk dapat menbiayai sekolahnya adalah 

mengenakan biaya pengobatan sebesar 400 rubel (Rp. 88000) pada setiap pasien. 

 

Seusai memeriksa pasiennya Natasya kerap merasa sakit kepala, dan jika yang di dignosis 

olehnya mengidap penyakit maka hal itu akan membuat vitalitasnya melemah. Namun, lucunya, 

satu-satunya orang yang tidak dapat ditembusnya dengan kemampuan fluoroskopi-nya adalah 

dirinya sendiri. 

 

****** 
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Species Baru Dari "Dunia Yg Hilang" 

 

 

 

Jukan “dunia yang hilang” agaknya sangat pas untuk menyebut kawasan Mamberamo, 

Papua. Bayangkan saja hanya dalam waktu sebulan, berbagai spesies baru tumbuhan dan satwa 

telah ditemukan di daerah terpencil ini. Penelitian yang diprakarsai Concervation International 

Indonesia (CII) ini berhasil menemukan kanguru pohon mantel emas (Dendrolagus 

pulcherrimus). 

 

Penelitian tersebut dilakukan di kampung Kwerba dan Pegunungan Foja, Mamberamo, 

Kabupaten Sarmi, Papua pada 9 November – 9 Desember 2005 lalu. Daerah “primadona” 

penelitian adalah Foja karena benar-benar belum pernah dijamah oleh manusia meskipun 

penduduk asli. Di daerah tersebut mereka berhasil menemukan spesies baru yang jumlahnya 

75%. Hasil penelitian CII sejak 1987 menunjukkan bahwa daerah Papua ini sangat kaya akan 

keanekaragaman hayati. Setiap mengadakan survey selalu ditemukan spesies baru. 

 

Sebanyak 13 peneliti dari dalam dan luar negeri terlibat dalam tim penelitian kali ini, di 

antaranya pakar burung, kupu-kupu, herpet (amfibi dan reptile), mamalia, dan tumbuhan. Selain 

dari Conservation International Indonesia, mereka berasal dari South Australian Museum, Pusat 

Penelitian Biologi LIPI, Universitas Cendrawasih, Universitas Negeri Papua, Universitas 

Harvard, Universitas Adeilaide, dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Papua I. 

 

Dengan ditemukannya kanguru pohon 

mantel emas tim peneliti ini mencatat hasil 

yang spektakuler dan membanggakan. Sebab 

mamalia ini berstatus hampir punah dan saat 

ini tercatat sebagai temuan pertama di wilayah 

Indonesia. “Kanguru pohon ini di Foja sangat 

banyak seperti di kebun binatang saja,” jelas 

Dr.Yance de Fretes dari Concervation 

International Indonesia .  

 

Dipastikan kanguru itu berbeda dengan 

yang ditemukan di pegunungan Torriceli, 

Papua Niugini yang dilaporkan oleh Dr Jared Diamond pada 1981 lalu yang sempat menjadi 

pembicaraan para ahli mamalia selama 25 tahun. 

 

Prestasi lain dari penelitian ini adalah 

ditemukannya 60 spesies amfibi, 20 spesies di 

antaranya merupakan spesies baru.  
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Golden-fronted Bowerbird 

 

 

 
Dendrolagus inustus 

 

 

Paling menarik penemuan kembali katak berstatus sangat langka yakni katak mata jaring 

(Nyctimytes fluviatilis) dan katak Xenorhina arboricola. “Kedua jenis katak itu hanya ditemukan 

di Papua Niugini, dan pegunungan Foja,” jelas Stephen Richards M.Sc, peneliti asal Adelaide, 

Australia. Selama ini, pegunungan Foja dikenal merupakan salah satu lokasi yang kaya akan 

amfibi di kawasan Asia Pasifik. 

 

 
Nyctimytes Fluviatilis 
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Selain amfibi, ditemukan juga dua jenis burung pengisap madu dari genus Meliphagiadae, 

yang berarti semakin menambah jenis burung di Papua. Sejauh ini, spesies tersebut masih dalam 

penelitian dan belum diberi nama ilmiah. Burung mandur dahi emas, Amblyornis flavifrons juga 

berhasil diketahui setelah 110 tahun tidak diketahui habitat asli dan daerah penyebarannya. Ada 

juga penemuan spektakuler lain seperti cendrawasih parotia (Parotia berlepspschi). 

 

Sedang tim kupu-kupu dalam penelitian itu berhasil mengoleksi 170 spesies di Pegunungan 

Foja. "Tim kami berhasil mengidentifikasi lima jenis kupu-kupu spesies baru" ujar Bruder Henk, 

ahli kupu-kupu dari Papua. Ia mengaku tak pernah selama hidupnya mengoleksi begitu banyak 

spesies baru dalam waktu singkat dan hanya di satu lokasi saja. Keberadaan ratusan spesies 

kupu-kupu itu menunjukan wilayah setempat masih termasuk hutan lebat. Tim mamalia juga 

menemukan babi moncong panjang (Zagiossus sp). 

 

Survey tim tumbuhan berhasil menemukan 24 jenis palem, lima jenis di antarannya tercatat 

sebagai spesies baru yakni satu Pholidacarpus, dua spesies rotan, dan dua spesies Licuala. Di luar 

palem, mereka juga menemukan tumbuhan lain. Tim berhasil mengoleksi 550 jenis tumbuhan di 

luar keluarga palem-paleman. Saat ini koleksi tumbuhan tersebut masih diteliti secara intensif. 

 

Dengan ditemukannya banyak species baru,, telah memberikan gambaran bahwa banyak 

terdapat kekayaan hayati Mamberamo yang belum tersingkap. “Penelitian ini sangat penting bagi 

perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia” ujar Dr. Dedi Darnaedi, Kepala 

Pusat Biologi LIPI. 

 

 

 

****** 
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Dunia Planet di Luar Tata Surya yang Penuh Warna 

 

 

 

Temuan baru-baru ini menunjukkan bahwa dunia di luar angkasa memang penuh warna 

 

Di alam semesta banyak terdapat sistem yang mirip dengan galaksi kita, dan dalam setiap 

“galaksi” juga banyak terdapat bintang tetap seperti matahari. Namun, apakah di sekeliling 

bintang-bintang tetap itu ada planet seperti bumi kita ini? Dan apakah ada kehidupan seperti kita 

di sini? Sambil membawa soal-soal ini, belakangan ini para peneliti terus mencari jejak planet di 

luar tata surya. 

 

Sejak ditemukannya “51 Pegasi B” planet pertama di luar galaksi pada 1995 silam, yang 

mana selama 11 tahun ini telah ditemukan 200 lebih planet di luar galaksi. Lebih-lebih pada 

2006 lalu, para astronom dari berbagai daerah di dunia telah menemukan 20-30 planet di luar 

galaksi, banyak sekali fenomena, di mana kesemuanya itu belum pernah ditemui sebelumnya. 

Meski di antara planet-planet ini ada beberapa yang masih perlu diteliti dan di pastikan lebih 

lanjut, namun temuan-temuan ini cukup untuk mengetahui proses pembentukan planet dan 

galaksi, serta mencari kehidupan di luar planet bumi. 

 

Sistem tata surya “super” 

 

Laporan majalah astronomi pada February 2006 lalu menyebutkan, bahwa teleskop angkasa 

Spitzer NASA berhasil mengamati 2 bintang tetap super, di sekitarnya dikelilingi dengan 

struktur piring debu dengan ukuran raksasa, dapat dikata sebagai “tata surya” super. 

 

 
Sistem Tata surya Super 

 

Yang paling menggembirakan adalah ditemukan lagi piring debu raksasa di sekeliling 2 

bintang tetap, menurut ilmuwan, bahwa ini adalah sistem planet yang ada atau yang akan segera 

terbentuk. Dan di masa lalu para ilmuwan meyakini bahwa di sekitar bintang tetap yang 

demikian besar itu tidak akan bisa menjadi planet 

 

 



 47 

 

Benda langit ganjil, tidak mirip bintang tetap maupun planet 

 

Baru-baru ini astronom asal Kanada kembali menemukan dua benda langit yang ganjil, 

mereka tidak dapat dimasukkan ke dalam sistem planet ataupun bintang tetap, sehingga astronom 

mau tidak mau menyebut kedua benda langit ini sebagai “benda langit substansi planet”. 

 

Menurut laporan BBC, bentuk kedua benda langit ini nyaris sama, jaraknya 400 tahun cahaya 

dari bumi. Meskipun cara pembentukan mereka mirip dengan bintang tetap, yakni terbenuk dari 

awan gas susutan pendingin, namun karena suhunya terlalu dingin, lebih dingin dari bintang 

tetap yang sesungguhnya, karena itu tidak termasuk kategori bintang tetap. Lagipula massa 

masing-masing dari mereka hanya 1% dari matahari kita. 

 

Massa mereka mirip dengan sejumlah besar planet, satu di antaranya adalah 14 kali lipat dari 

massa-nya Jupiter, dan satunya lagi adalah 7 kali lipat massa Jupiter, tapi karena cara 

pembentukan mereka tidak sama dengan planet lainnya, juga tidak berputar mengelilingi sebuah 

bintang tetap seperti planet lainnya, melainkan saling berputar mengelilingi satu sama lain, 

karena itu tidak dapat dikategorikan sebagai planet. Peneliti dibuat bingung terhadap bagaimana 

mereka itu terbentuk. 

 

Astronom asal Kanada menuturkan, bahwa eksistensi kedua benda langit ini membuatnya 

terkejut. “Temuan baru-baru ini menujukkan bahwa dunia di luar angkasa memang multi ragam, 

keberadaan mereka dan nasibnya di masa mendatang juga merupakan sebuah misteri.” 

 

“Bumi supra” 

 

Kebanyakan planet di luar galaksi merupakan planet gas seperti Jupiter, namun yang 

membuat peneliti tertarik adalah planet padat batuan seperti bumi, sebab benda langit demikian 

lebih memungkinkan melahirkan kehidupan. 

 

Laporan BBC pada awal Maret 2006 lalu menyebutkan, bahwa astronom menemukan sebuah 

benda langit yang disebut “bumi supra”, adalah sebuah benda langit es dan batuan yang 

tersingkap, dengan massa 13 kali lipat dari bumi. Dan planet ini berada di luar 9.000 tahun 

cahaya, berputar mengelilingi sebuah bintang tetap yang setengah lebih besar dari matahari. 

dengan suhu permukaan yang ekstrem rendah, hanya 201 derajat di bawah nol O derajat celcius. 

 

Awal Januari 2006 sebelumnya, majalah natural memberitakan bahwa di kawasan pusat yang 

berdekatan dengan galaksi ditemukan sebuah planet yang besarnya 5 kali lipat dari bumi, 

jaraknya 28.000 tahun cahaya dari bumi, dan berputar mengelilingi sebuah bintang cebol merah 

yang mirip matahari. Dan ini adalah “bumi di luar galaksi” terkecil yang ditemukan ketika itu. 

 

Dalam sebuah pertemuan astronomi yang diselenggarakan di Colorado, Amerika Serikat 

pada 7 Februari 2006 silam, astronom mengumumkan menemukan sebuah planet di luar tata 

surya, massanya hanya 1/5 dari massa Pluto, sistem planet tersebut persis seperti sebuah tata 

surya yang mengecil. 
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Planet yang besar dan enteng menantang teori pembentukan planet 

 

Pada September 2006 lalu website majalah science memberitakan, bahwa astronom 

menemukan sebuah planet di luar tata surya baru yang besar, tapi, masanya lebih ringan dari 

perkiraan sebelumnya, ini membuat ilmuwan terpaksa memeriksa kembali terhadap teori 

pembentukan planet. 

 

Planet terbaru yang ditemukan ini jaraknya kurang lebih 450 tahun cahaya dari bumi, dan 

disebut HAT-P-1, adalah planet terbesar di luar tata surya yang ditemukan hingga saat ini. 

 

Yang mengejutkan ilmuwan adalah ukuran planet ini lebih besar 1,5 kali lipat dari Jupiter, 

tapi bobotnya hanya setengahnya Jupiter. Menurut teori pembentukan planet saat ini, bahwa 

benda langit yang demikian besar tapi sangat ringan ini tidak seharusnya eksis. Dalam 

konperensi pers-nya, astrofisikawan Robnerto Nois mengatakan : “kami telah menemukan 

sebuah benda langit baru yang sangat unik, dan ia benar-benar membingungkan kami.” 

 

Pakar dari NASA menuturkan, bahwa ketika planet lahir bentuknya sangat besar dan bersuhu 

tinggi, tapi jika hendak mempertahankan kondisi demikian perlu energi, karena itu setelah planet 

terbentuk bukan saja suhunya akan turun tapi ukurannya juga akan mengecil. Masalah pada 

planet baru ini adalah suhu yang dipertahankannya sendiri tapi tidak menyusut, ini berarti ia 

memiliki sejumlah besar energi panas internal yang berkesinambungan sehingga membuat 

segenap benda langit memuai, tapi ilmuwan merasa bingung dengan sumber energi tersebut. 

 

Planet ini sangat dekat dengan bintang tetap yang berputar di sekitarnya, jaraknya dengan 

bumi hanya 10.5 tahun cahaya, karena itu, ini juga merupakan planet terdekat yang ditemukan 

saat ini. Satu pekan ia berputaran mengelilingi mataharinya sendiri adalah 6.9 tahun cahaya. 

Temuan ini sekaligus membuktikan bahwa planet muncul pada piring debu di sekitar bintang 

tetap. 

 

Juga pada awal oktober 2006 lalu , para astronom secara serentak mengumumkan tentang 16 

planet yang ditemukan teleskop Hubble NASA. Mereka berada di kawasan pusat galaksi kita. 5 

di antaranya sama sekali berbeda dengan planet yang sudah diketahui, mereka dengan cepat 

berputar mengelilingi bintang tetap mereka, dan sekali merampungkan revolusinya tidak sampai 

satu harinya bumi, sehingga disebut planet siklus dengan revolusi super singkat. 

 

Paling cepat bisa dalam waktu 10 jam merampungkan perputarannya mengelilingi bintang 

tetapnya. Sebab jarak planet ini dengan bintang tetapnya hanya 740 ribu mil jauhnya, dan planet 

tersebut tergolong sejenis planet yang paling panas, suhu permukaannya diperkirakan sekitar 

3.000o fahrenheit. 

 

Planet terestrial tersebar di angkasa 

 

Oleh karena planet lebih kecil, dan tidak memancarkan cahaya, jadi tidak begitu mudah 

mengamatinya. Biasanya astronom menggunakan dua gejala astronomis untuk secara tidak 

langsung mengamati planet di luar tata surya. 

 

Einstein pernah mengemukakan, bahwa ketika bergerak ke bintang tetap, efek gravitasi akan 

seperti lensa memperbesar benda langit di bagian belakang, sehingga tampak lebih terang ketika 
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diamati, inilah efek dari “lensa gravitasi”. Selain itu, ilmuwan juga bisa membuktikan 

keberadaan mereka dari fakula (daerah yang terang di permukaan matahari) yang melintasi 

bintang tetap dari planet, dan inilah yang disebut “gejala transit”. 

 

 
Zellon Aphetys  

 

Seiring dengan semakin banyaknya ditemukan planet di luar galaksi, para ilmuwan juga 

semakin meyakini bahwa planet terestrial ini tersebar di mana-mana di angkasa. Dengan 

menggunakan komputer ilmuwan AS mensimulasi proses pembentukan planet, dan hasilnya 

menunjukkan bahwa di antara planet yang dekat di luar tata surya yang ditemukan hingga saat 

ini, mungkin terdapat 1/3 planet yang mirip dengan bumi, diselimuti oleh samudera dan cocok 

untuk kehidupan. 

 

Di saat yang sama, ilmuwan asal Jerman juga menemukan materi dari periode awal di antara 

batuan yang jatuh ke bumi tersebut terdapat struktur kehidupan, ini menunjukkan bahwa di luar 

angkasa terdapat prasyarat kehidupan. 

 

 

 

****** 
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Mendeteksi Ledakan Dengan Nyanyian Seismik 

 

 

 

Salah satu usaha memprediksi letusan gunung berapi dilakukan para peneliti Italia denan cara 

merekam ’nyanyian seismik’. Rangkaian getaran seismik berfrekuensi rendah yang dihasilkan 

gunung berapi aktif mereka terjemahkan menjadi rangkaian musik. 

 

Dari rangkaian getaran-getaran tersebut, para peneliti telah menghasilkan rekaman konser 

aktivitas seismik Gunung Etna dan Sicily. Kali ini, mereka sedang merangkai melodi Gunung 

Tungurahua di Ekuador yang baru saja meletus. 

 

Nyanyian seismik diharapkan dapat digunakan untuk melihat tanda-tanda naiknya aktivitas 

seismik gunung berapi. Dengan membandingkan irama musiknya, para peneliti berharap dapat 

memperkirakan aktivitas di dalam dapur magma sehingga dapat diketahui apabila gunung berapi 

menunjukkan tanda-tanda akan meletus. 

 

"Jika Anda dapat mengidentifikasi pola musik yang menandakan akan datangnya letusan, 

Anda dapat mempersipakan evakuasi penduduk sipil di sekitarnya dalam hitungan hari bahkan 

jam sebelum gunung meletus," kata Profesor Roberto Barbera dari Universitas Catania. 

 

Sejauh ini, belum ada metode yang ampuh untuk memprediksi letusan gunung berapi. 

Namun, para ilmuwan telah dapat memperkirakannya dengan cara memantau gelombang 

seismiknya, rangkaian gempa bumi, dan intensitas getaran tertentu yang disebut harmonic tremor 

menjelang letusan. Selain itu, ada juga yang memantau perubahan bentuk kubah kawah dan 

konsentrasi gas yang dikeluarkan kawahnya. 

 

Mulai minggu ini, para peneliti di Italia juga menggunakan teknik tomografi seismik agar 

dapat memperkirakan besarnya kerusakan karena letusan gunung berapi. Sebagaimana 

dilaporkan dalam jurnal Science, dengan metode ini, para peneliti dapat memantau pergerakan 

magma di dalam perut gunung layaknya memindai otak dengan CT scan. 

 

Teknik ini telah digunakan untuk mengamati pergerakan magma selama pertsiapan erupsi 

dan saat terjadinya erupsi Gunung Etna antara tahun 2001 hingga 2003. Sedangkan, metode 

nyanyian seismik yang dikenal sebagai teknik data sonification ditambahkan sebagai cara 

pengukuran baru berikutnya. 

 

Data sonification akan menerjemahkan data getaran yang kompleks menjadi suara yang 

dapat terdengar. Teknik ini sebelumnya telah digunakan untuk menganalisis data astronomi saat 

terjadi tumbukan komet Shoemaker Levy ke permukaan Planet Jupiter. 

 

Untuk mempermudah pemrosesannya, Dr Domenico Vicinanza dari Italian National Institute 

for Nuclear Physics mengembangkan software data sonification. Proses penerjemahannya relatif 

sederhana yakni dengan cara meletakkan grafik seismogram - yang menunjukkan waktu dan 

intensitas getaran di sekitar gunung berapi - di atas sistem paranada untuk diterjemahkan sebagai  

not-not balok. 
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Untuk melihat pola iramanya, tim peneliti menggunakan software pengenal irama. Software 

ini sebelumnya telah terbukti handal membedakan musik asli Mozart dengan plagiat yang 

komposisinya pasti berbeda. 

 

Karena data yang diekam sangat panjang dan besar, mereka juga menggunakan rangkaian 

komputer (grid computing). Dengan grid computing, pemrosesan data dapat dibagi-bagi dalam 

ratusan komputer di berbagai tempat sebelum dikompilasi. 

 

"Anda dapat mengirimkan datanya ke Perancis, Argentina, Meksiko, dan Italia kemudian 

menggabungkannya," kata Profesor Barbera. Tim peneliti menggunakan dua jaringan grid 

computing yang didanai Uni Eropa untuk Enabling Grid for E-science (EGEE) dan E-

infrastructure yang didanai Eropa dan Amerika Latin (EELA). 

 

"Dari cara pandang musik mungkin kami dapat melihat persamaan lagu dengan aktivitas 

gunung berapi," ujar Profesor Barbera. 

 

 

 

 

****** 
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Bencana yang Dapat Mengakibatkan Manusia di Ujung Kepunahan 

 

 

 

Selain banjir, senjata nuklir, polusi lingkungan, memburuknya iklim, dan lain sebagainya, 

dimana menurut laporan majalah Discovery, AS, bahwa para ilmuwan juga memperhitungkan 

puluhan jenis bencana alam atau ulah manusia yang cukup mengakibatkan manusia dalam 

kondisi mendekati kepunahan. 

 

Saat ini, makhluk hidup di atas bumi, di mana pada setiap waktu akan menyebarkan 

informasi tentang kepunahan spesies, sehingga membuat orang-orang mulai menyadari bahwa 

ini bukan sebuah fenomena perputaran alam yang baik. Para ilmuwan telah memperkirakan, 

bahwa rasio kepunahan spesies organisme sekarang adalah 1.000 kali lipatnya zaman fosil, 

menurut statistik bahwa di atas bumi secara aktual terdapat 99% spesies berada di ujung 

kepunahan. Dan pembunuh-pembunuh yang menghancurkan spesies ini, sebagian besar 

disebabkan aktivitas peradaban manusia saat ini, aktivitas-aktivitas ini menyebabkan berbagai 

jenis makhluk hidup di bumi, termasuk manusia sendiri secara perlahan-lahan menuju ke dalam 

kondisi yang kritis, ada beberapa kondisi yang mungkin dapat dialami dalam gerakan putaran 

alam. Mungkin Anda akan menganggap bahwa peringatan di atas hanya imajinasi sastrawan, 

namun di bawah pengamatan dan penyelidikan ilmuwan ditemukan bahwa dalam sejarah ratusan 

juta tahun, di atas bumi berkali-kali menyisakan bekas-bekas dihancurkan. 

 

Gempa bumi, perubahan kerak bumi 

 

Dari sejumlah besar bangunan yang ditemukan di samudra, dengan fosil makhluk hidup 

samudra di atas daratan, di mana semua ini cukup membuktikan “samudra berubah jadi sawah 

ladang, dan sawah ladang berubah jadi samudra (dunia mengalami perubahan besar)”, daratan 

tenggelam ke samudra, perubahan kerak bumi dasar laut yang naik menjadi daratan adalah 

fenomena yang sangat normal dalam aktivitas bumi.  

 

Seperti misalnya Danau Lago Titicaca 

di Bolivia, Amerika Selatan, meski 

terletak di atas dataran tinggi, namun di 

kawasan sekeliling danau muncul jutaan 

fosil kulit kerang samudra, dan hingga 

sekarang masih terdapat makhluk samudra 

di danau tersebut, nelayan dapat menjala 

kuda laut, udang bercapit hijau dan 

kerang-kerangan.  

 

Ini menunjukkan bahwa pada zaman 

dulu, dataran tinggi di sini mungkin masih 

berada di dasar laut, namun, karena 

perubahan kerak bumi, di desak hingga 

naik ke atas, dan masa terjadinya diperkirakan kurang lebih pada seratus juta tahun lampau. 

Daratan Atlantis dalam legenda, adalah peradaban yang hilang tenggelam ke laut karena 

perubahan kerak bumi. 

 



 53 

Kerak bumi berubah posisi 

 

Ketika professor Charles H.Hapgood sedang mempelajari peta kuno Kutub Selatan, ia pernah 

mengemukakan hipotesa peralihan kerak bumi (Earth Crust Displacement): dalam kondisi 

tertentu, segenap kerak luar bumi mungkin dapat menggerakkan posisinya secara menyeluruh, 

bagaikan selembar kulit jeruk tak berisi, setelah kendor dan terkelupas, akan menggerakkan 

segenap posisinya.  

Menurut hipotesa tersebut: kerak bumi setebal 30 mil dapat meluncur di atas inti bumi yang 

tebalnya 8 ribu mil, beberapa sarjana AS mengaitkan hipotesa ini dengan bencana dahsyat di 

Alaska dan Siberia pada 11 ribu tahun lampau: mereka memprediksikan daratan di Kutub 

Selatan saat ini, ternyata adalah daerah berjarak sekitar 2 ribu mil sebelah utara Kutub Selatan.  

 

Sebelum adanya peradaban manusia ini, minimal pada 6 ribu tahun silam, telah terjadi 

peralihan kerak bumi, segenap kerak bumi menggerakkan posisi, hingga menggeser daratan 

Kutub Selatan ke posisinya saat ini. Ini membuat daratan yang hangat mendadak menjadi dingin, 

dan secara perlahan diselimuti dengan es dan salju.  

 

Di saat bersamaan, Alaska dan Siberia juga mengarah ke Kutub Utara, sehingga membuat 

daratan yang semula hangat dalam sekejab menjadi dingin “membeku”. Dan secara rasional telah 

menjelaskan tentang lapisan tanah beku di utara Siberia, gajah raksasa berbulu panjang yang 

ditemukan serta sejumlah besar binatang yang tidak dapat hidup di daerah dingin, seperti 

misalnya badak, banteng, kuda, gezelle, srigala, machairodont (harimau bergigi pedang), singa 

dan sebagainya, selain itu juga ada mayat manusia 

 

Ledakan sinar Gamma. 

 

 

 

Sinar Gamma adalah ledakan dengan kekuatan terdahsyat yang 

sudah diketahui di alam semesta saat ini, dan pengetahuan yang 

dipahami ilmuwan atas hal ini masih sangat terbatas. Ilmuwan 

mendapati, bahwa sinar gamma (Gamma Ray Burst, GRB) yang 

berasal dari galaksi luar yang jauh, adalah energi yang dilepaskan 

kembali setelah hancurnya 2 bintang tetap, energi pancarannya 

sangat kuat dan tak dapat diduga, kurang lebih seribu kali lipatnya 

matahari. Sebelum perubahan besar ini terjadi, manusia sama 

sekali tidak dapat mengamati perubahan sesudahnya, sehingga 

dengan demikian juga tidak tahu bagaimana cara mengantisipasinya. 

 

Jika terjadi, maka meski berada di tempat sejauh seribu tahun cahaya, dan meski pada malam 

yang biasanya cerah di sebuah tempat yang jauhnya tidak dapat Anda saksikan, ia juga akan 

terang secara tiba-tiba seperti matahari, kemudian melepaskan energi yang maha besar, dan 

menyinari bumi dengan pancarannya.  

 

Meskipun lapisan atmosfer dapat melindungi kita terhindar dari serangan sinar Gamma dan 

sinar -X, namun pancaran-pancaran berenergi tinggi ini dapat membuat lapisan atmosfer menjadi 

panas dan menghasilkan nitrogenoksida, yang dapat secara serius merusak ozonosfer (lapisan 

ozon). Namun yang lebih parah adalah dapat secara langsung membunuh fotosintesis plankton di 
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samudera (mereka dapat menyuplai oksigen bagi atmosfer), merusak ekologi sekaligus juga 

menghancurkan rantai makanan.  

 

Jarak sinar gamma yang ditemukan saat ini sangat jauh dari kita, meski pengetahuan yang 

diketahui ilmuwan atas hal ini sangat terbatas, namun dapat dibayangkan akibat yang 

mengerikan seandainya secara tiba-tiba ia menyinari bumi kita. 

 

Planet menabrak bumi 

 

Pada 1908 silam, sebuah meteorit komet setinggi kurang lebih 200 kaki (± 60 m) pernah 

melintasi lapisan atmosfer, dan mengenai kawasan, Siberia, akibatnya terjadi ledakan di kawasan 

tersebut.  

 

Menurut perhitungan astronom bahwa peristiwa sejenis akan terjadi setiap 100-300 tahun. 

Peristiwa ini, seandainya terjadi di samudera atau daerah yang jarang penduduknya, yang mana 

meskipun rasio kemungkinan manusia terhindar dari bencana ini sedikit lebih besar, namun 

ilmuwan mengatakan: terhadap planet besar, tidaklah penting di mana posisi yang diterjang 

mereka (planet).  

 

Jika meteorit selebar ½ mil (± 800 m) menabrak bumi (± setiap 250 ribu tahun) meski tidak 

sampai menyebabkan kepunahan seluruh umat manusia, namun cukup memusnahkan 

pembangunan peradaban umat manusia sekarang. Sebuah meteorit selebar 5 mil menabrak bumi 

dapat menimbulkan gempa, tsunami, letusan gunung berapi, dan mengakibatkan kepunahan yang 

lebih dahsyat, sama seperti akhir zaman dinosaurus.  

 

Pada 1994 silam, ilmuwan berhasil mengamati seluruh proses tabrakan Comet Shoemaker-

Levy 9 dengan Jupiter, ini menjelaskan bahwa planet menabrak bumi bukan tidak mungkin, juga 

bukan peristiwa mengerikan yang baru akan terjadi ratusan tahun kemudian. 

 

Lubang hitam 

 

 

Dalam sistim galaktik dipenuhi dengan lubang 

hitam. Menurut prediksi ilmuwan secara garis 

besar, bahwa dalam sistem galaktik terdapat 

sekitar satu juta lubang hitam, benda-benda ini 

beredar sama seperti bintang lainnya. jika ada 

sebuah planet yang biasa mendekati kita, akan 

kita temukan, bahwa seandainya itu adalah lubang 

hitam, kita tidak akan mendapat peringatan. 

Namun, jika sebuah planet yang akan menabrak 

bumi, para ilmuwan puluhan tahun silam bisa 

mengamati, dan dapat memprediksikan waktu 

maupun energinya secara konkret. Namun lubang 

hitam tidak akan menabrak atau menghancurkan bumi, akan tetapi, ia dapat mengacaukan orbit 

peredaran benda langit, sehingga suhu di bumi akan mengalami perubahan yang drastis. 
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Badai matahari. 

 

Selama beberapa tahun terakhir ini, matahari sudah memasuki perubahan periodik medan 

magnetik yang terjadi setiap 10-11 tahun, dalam masa demikian, partikel dan pancaran 

kemungkinan akan meniup ke bumi dengan kecepatan 1 juta km/jam, dan ancamannya terhadap 

bumi, adalah suatu hal yang tak dapat diperhitungkan para ilmuwan.  

 

 
Simulasi Badai Matahari 

 

Pada April 2001 silam, sebagaimana yang diperkirakan ilmuwan, telah terjadi ledakan bintik 

matahari yang dahsyat di permukaannya, dan ini merupakan salah satu ledakan terbesar yang 

tercatat selama ini, untungnya solar Flare (letusan gas matahari) tidak mengarah ke bumi, karena 

itu sebagian besar energi yang dilepaskan letusan protuberan tidak akan sampai menerjang bumi. 

Letusan protuberan atau gas matahari disebabkan ledakan tiba-tiba dari energi magnetik, ia dapat 

menambah kecepatan gerak partikel matahari hingga mendekati kecepatan cahaya dalam 

beberapa detik, sekaligus membuat suhu di permukaan matahari naik hingga jutaan derajat. 

Energi yang dilepaskan letusan protuberan bahkan mencapai miliaran ton energi yang dihasilkan 

ledakan bahan peledak. 

 

 

 

****** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56 

Misteri Mimpi 

 

 

Kecil dan alamiah memang apabila manusia kerapkali mengalami mimpi. Tapi dibalik 

kejadian alamiah yang berlangsung terus menerus tersebut, justru tersimpan sebuah misteri yang 

cukup menarik untuk dibahas bahkan di kalangan para ahli dan pakar ilmu pengetahuan dunia. 

 

Berbagai pendapat pernah muncul menanggapi apa wujud mimpi sebenarnya. Mimpi kita 

seringkali timbul dari bentuk rangsangan verbal, visual maupun emosi, yang kemudian 

membentuk cerita tak masuk akal tapi kerapkali menarik pada saat kita tidur, bahkan kita bisa 

memecahkan solusi pada saat kita bermimpi, setidaknya sebagian orang mempercayai hal itu 

kerapkali terjadi.  

 

Ilmuwan belum memiliki ide yang dapat menggambarkan apa arti dan kegunaan mimpi itu 

sendiri secara sistematis, ataukah itu hanya sebuah gambaran acak dari impuls otak, ataukah 

merupakan untaian cerita yang memang dilakukan recall memory oleh otak, atau ada alasan 

lain?? (Sebab kita juga sering mendengar istilah dejavu). 

 

Membahas mengenai mimpi yang juga seringkali dibahas secara psychoanalytic, kita juga 

harus secara biologist mengenal yang namanya tidur, cara kerja otak, dan tahapan kerja tersebut 

pada saat kita tertidur. Disini kita akan sedikit membahas mengenai hal tersebut secara AGAK 

spesifik. 

 

Otak manusia dipercaya dapat menghasilkan 4 jenis gelombang yang juga dikenal sebagai 

Delta, Theta, Alpha dan Beta. Setiap jenis gelombang menyatakan perbedaan kecepatan getaran 

listrik pada otak manusia. Delta adalah yang ter-pelan, yakni berkisar antara 0-4 getaran perdetik, 

jenis getaran ini hanya akan muncul pada saat manusia berada pada fase tidur Deep Sleep, yang 

mana otaknya akan bekerja lebih lambat. Disusul kemudian dengan Theta yang bergetar dengan 

kecepatan 4-7 getaran perdetik yang kerapkali muncul pada saat manusia memasuki fase tidur 

Light Sleep. Gelombang berikutnya adalah Alpha yang memiliki getaran secepat 8-13 getaran 

perdetik, dan akan timbul pada saat otak bekerja (Kita tersadar / REM). Yang tercepat adalah  

 

Beta waves, dimana dia memiliki kecepatan 13-40 getaran perdetik dan hanya akan timbul 

pada saat manusia sedang mengalami masa stress ataupun membutuhkan kekuatan mental yang 

tegar, getaran yang lebih cepat dr 40 getaran perdetik mampu menyebabkan kerusakan mental / 

kejiwaan. Keempat gelombang otak tadi adalah dasar pembentuk electroencephalogram (EEG) 

 

Disaat tidur, manusia mengalami 5 fase tidur, yang dibagi menjadi demikian: 

 

1.  Light Sleep - Dimana otot otot tubuh mulai melakukan relaxation, dengan masih 

mengandung sedikit gerakan otot. Tidur pada tahap ini seringkali masih mudah 

terbangun, sebagian orang di Indonesia mengenalnya sebagai "tidur ayam" or something 

like that. 

 

2.  Deeper Sleep - Pada fase ini, tidak hanya otot yang mulai melakukan relaxation, akan 

tetapi kecepatan bernafas dan denyut jantung pun menjadi lebih lambat, disertai dengan 

turun nya suhu tubuh. 



 57 

3.  Deep Sleep [Stage 1] - Pada fase ini, selain suhu tubuh menurun, otot relaxation dan 

bernafas serta denyut jantung mulai terasa lebih pelan, otakpun memulai menghasilkan 

gelombang delta. 

 

4.  Deepest Sleep [Stage 2] - Kenapa dikatakan stage 2?! Karena memiliki ciri yang bisa 

dikatakan sama persis seperti fase Deep Sleep, hanya saja dalam kondisi ini, tubuh sudah 

benar benar terbiasa dengan kondisi tersebut, sehingga manusia tidur dalam kondisi 

sangat lelap pada fase ini. 

 

5.  Rapid Eye Movement (REM) - Berbeda dengan kondisi tidur yang lain, pada saat 

mencapai fase REM, otak manusia tidak dapat dikatakan beristirahat. Otak akan 

memproduksi gelombang otak jenis Alpha, nafas menjadi cepat, suhu tubuh sedikit 

meningkat, dan walaupun otot tetap dalam keadaan relax, denyut jantung kembali 

menjadi aktif. Pada fase inilah mimpi timbul dalam tidur manusia. 

 

Pada tahap REM itulah manusia biasanya mengalami mimpi, sebab pada faae tersebut, 

manusia dapat menonaktifkan steam otak yang tidak akan pernah di nonaktifkan pada saat 

manusia beraktifitas. 

 

Sebuah kenyataan menyimpulkan bahwa 5 menit sesudah sebuah mimpi berakhir, manusia 

akan melupakan setidak tidaknya 40-50% bagian dari mimpi mereka. Dan 10 menit sesudahkan 

mereka bisa melupakan 80-90% bagian dari apa yang mereka impikan. Kenapa hal demikian 

dapat terjadi?! Mimpi kembali ditekankan merupakan memory recall yang kemudian ditampilkan 

oleh otak melalui sistematik kerja secara psikologis, dan kebanyakan daripada itu adalah bukan 

hal yang penting, sehingga otak tidak akan dapat selalu mengingat apa yang telah kita mimpikan 

pada saat kita tidur.  

 

Riset lainpun menyatakan bahwa manusia merupakan mahkluk hidup yang berpikir secara 

progresif, sehingga menimbulkan keraguan dan kesulitan disaat mereka ingin mengingat sesuatu 

begitu mereka terjaga dari tidur. Dalam beberapa kasus, khususnya mereka yang memiliki 

tingkatan memory Short Term Memory, justru kerapkali tidak akan ingat apa mereka bermimpi 

atau tidak disaat tidur. 

 

 

 

 

 

****** 
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Peradaban Lumeria 

 

 

 

Lemuria/Mu merupakan peradaban kuno yang muncul terlebih dahulu sebelum peradaban 

Atlantis. Para peneliti menempatkan era peradaban Lemuria disekitar periode 75000 SM - 11000 

SM.Jika kita lihat dari periode itu,Bangsa Atlantis dan Lemuria seharusnya pernah hidup 

bersama selama ribuan tahun lamanya. 

 

Gagasan Benua Lemuria terlebih dahulu eksis dibanding peradaban Atlantis dan Mesir Kuno 

dapat kita peroleh penjelasannya dari sebuah karya Augustus Le Plongeon (1826-1908), seorang 

peneliti dan penulis pada abad ke -19 yang mengadakan penelitian terhadap situs-situs purbakala 

peninggalan Bangsa Maya di Yucatan. 

 

 
Perkiraan Posisi Benua Lumeria 

 

Informasi tersebut diperoleh setelah keberhasilannya menterjemahkan beberapa lembaran 

catatan kuno peninggalan Bangsa Maya. Dari hasil terjemahan,diperoleh beberapa informasi 

yang menunjukkan hasil bahwa Bangsa Lemuria memang berusia lebih tua daripada peradaban 

nenek moyang mereka (Atlantis).Namun dikatakan juga,bahwa mereka pernah hidup dalam 

periode waktu yang sama, sebelum kemudian sebuah bencana gempa bumi dan air bah dasyat 

meluluh lantahkan dan menenggelamkan kedua peradaban maju masa silam tersebut. 

 

Hingga saat ini,letak dari Benua Lemuria pada masa silam masih menjadi sebuah 

kontroversi, namun berdasarkan bukti arkeologis dan beberapa teori yang dikemukakan oleh para 

peneliti,kemungkinan besar peradaban tsb berlokasi di Samudera Pasifik (disekitar Indonesia 

sekarang). 
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Banyak arkeolog memepercayai bahwa Easter Island yang misterius itu merupakan bagian 

dari Benua Lemuria.Hal ini jika dipandang dari ratusan patung batu kolosal yang mengitari pulau 

dan beberapa catatan kuno yang terukir pada beberapa artifak yang mengacu pada bekas-bekas 

peninggalan peradaban maju pada masa silam. 

 

Mitologi turun temurun para suku Maori dan Samoa yang menetap dipulau-pulau disekitar 

Samudera Pasifik juga menyebutkan bahwa dahlulu kala pernah ada sebuah daratan besar besar 

di Pasifik yang yang hancur diterjang oleh gelombang pasang air laut dasyat (tsunami), namun 

sebelumnya bangsa mereka telah hancur terlebih dahulu akibat peperangan. 

 

Keadaan Lemuria sendiri digambarkan sangat mirip dengan peradaban Atlantis,memiliki 

tanah yang subur,masyarakat yang makmur dan penguasaan terhadap beberapa cabang ilmu 

pengetahuan yang mendalam. Faktor-faktor tersebut tentunya menjadi sebuah landasan pokok 

bagi Bangsa Lemuria untuk berkembang pesat menjadi sebuah peradaban yang maju dan 

memiliki banyak ahli/ilmuwan yang dapat menciptakan suatu trobosan baru dalam Ilmu 

pengetahuan dan teknologi mereka. 

 

Seperti banyak dikemukakan oleh beberapa pakar spiritual dan arkeologi, bahwa bangsa 

Lemurian dan Atlantean menggunakan crystal secara intensif dalam kehidupan mereka. 

 

Edgar Cayce, seorang spiritualis Amerika melalui channelingnya berkali-kali 

mengungkapkan hal yang sama. Kuil-kuil Lemuria dan Atlantis menempatkan sebuah crystal 

generator raksasa yang dikelilingi crystal2 lain, baik sebagai sumber tenaga maupun guna 

berbagai penyembuhan. Banyak info mengenai atlantis dan lemurian diperoleh dengan men-

channel crystal2 'old soul' yang pernah digunakan pada kedua jaman ini. 

 

Namun, berbeda dengan bangsa 

Atlantis yang lebih mengandalkan 

fisik,teknologi dan gemar 

berperang,Bangsa Lemuria justru 

dipercaya sebagai manusia-manusia 

dengan tingkat evolusi dan spiritual 

yang tinggi,sangat damai dan 

bermoral. 

 

Menurut Edgar Cayce,munculnya 

Atlantis sebagai suatu peradaban super 

power pada saat itu (kalau sekarang 

mirip Amerika Serikat begitulah) 

membuat mereka sangat ingin menaklukkan bangsa-bangsa didunia,diantaranya Yunani dan 

Lemuria yang dipandang oleh para Atlantean sebagai peradaban yang kuat. 

 

Berbekal peralatan perang yang canggih serta strategi perang yang baik,invansi Atlantis ke 

Lemuria berjalan seperti yang diharapkan. Karena sifat dari Lemurian yang menjunjung tinggi 

konsep perdamaian,mereka tidak dibekali dengan teknologi perang secanggih bangsa 

Atlantean,sehingga dalam sekejap Lemuria pun jatuh ketangan Atlantis. 
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Para Lemurian yang berada dalam kondisi terdesak,ahirnya banyak meninggalkan bumi 

untuk mencari tempat tinggal baru di planet lain yang memiliki karakteristik mirip 

bumi,mungkin keberadaan mereka saat ini belum kita ketahui (ada yang mengatakan saat ini 

mereka tinggal di Planet Erra/Terra digugus bintang Pleiades) 

 

Mungkin kisah para Lemurian yang meninggalkan bumi untuk menetap diplanet lain ini 

sedikit tidak masuk akal, tapi perlu kita ketahui bahwa teknologi mereka pada saat itu sudah 

sangat maju,penguasaan teknologi penjelajahan luar angkasa mungkin telah dapat mereka 

realisasikan dijauh2 hari.Tentunya penguasaan teknologi yang sama pada era peradaban kita ini, 

belum bisa disandingkan dengan kemajuan teknologi yang mereka ciptakan. 

 

 

 

 

 

 

****** 
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Hewan Berbisa Paling Mematikan Bagi Manusia 

 

 

 

Stonefish 

 

 

Ikan batu yang wujudnya biasa-biasa saja, dengan 

panjang hanya sekitar 30 cm ini, bersembunyi di dasar 

laut atau di bawah terumbu karang, dirinya menyaru 

menjadi sebuah batu yang tidak menarik perhatian. 

Meski Anda berdiri di sisinya, ia akan tetap diam tidak 

bergerak, sehingga Anda tidak melihatnya. Jika tidak 

hati-hati dan menginjaknya, maka tanpa ampun lagi ia 

akan segera menyerang balik dan menyemburkan 

racunnya yang mematikan. Sebanyak 12-14 batang duri 

yang tajam seperti jarum di atas punggungnya itu bisa 

dengan mudah menembus sol sepatu Anda dan tembus 

ke telapak kaki, sehingga dengan cepat Anda pun keracunan, dan terus merasakan sakit yang 

hebat hingga Anda menemui ajal. 

 

Kodok beracun 

Kodok beracun sama dengan binatang amfibi lainnya, kulitnya banyak mengandung kelenjar, 

dapat mengeluarkan cairan lengket untuk membasahi kulit sekaligus melindungi dirinya. Racun 

yang dikeluarkannya sangat berbisa, sehingga menjadikannya sebagai salah satu binatang paling 

berbisa di dunia. Selain manusia, ia tidak punya musuh alami lain. Racun yang dikeluarkan dari 

kodok beracun di Kolumbia barat, Amerika Selatan, adalah racun paling hebat yang diketahui 

saat ini di dunia, hanya dengan 1/100.000 dari 1 g racunnya sudah cukup mengakibatkan satu 

orang mati keracunan. 

 

Funnel Webspider 

 

Funnel Webspider adalah suatu laba-laba yang sangat 

berbisa di Australia. Adalah salah satu laba-laba yang 

paling mematikan di dunia, beringas dan suka berkelahi, 

jika manusia terkena gigitannya, akan menemui ajal 

dalam waktu 15 menit. 
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Blue Ring Octopus 

 

 

Blue Ring Octopus dan ubur-

ubur berbentuk kotak merupakan 

dua jenis binatang laut yang 

paling berbisa. Cairan racun 

dalam tubuhnya dapat 

menyebabkan kematian dalam 

hitungan menit. Hingga saat ini, 

secara medis belum ada cara 

menawar racunnya, Blue Ring 

Octopus sifatnya pemalu, suka 

bersembunyi di bawah batuan, 

malam hari baru keluar dari 

sarangnya dan mencari mangsa. 

 

 

 

 

Kadal raksasa komodo 

Kadal raksasa komodo atau disebut juga naga komodo, panjang total badannya bisa mencapi 

3 meter. Namun umumnya hanya sekitar 2 meter, dalam keadaan perut kosong beratnya bisa 

mencapai 54 kg. Setelah makan beratnya bisa mencapai 80 kg. Racunnya terutama berasal dari 

bakteri di ludahnya, seorang manusia dewasa akan menemui ajalnya waktu 24 jam jika tergigit 

olehnya. 

 

 

Red Black Spider 

 

 

Red Black 

Spider juga 

merupakan salah 

satu laba-laba yang 

paling berbisa, 

disebut juga janda 

hitam. Jika tergigit 

olehnya, saat 

pertama-tama 

sangat sulit 

merasakannya, 

namun 5 menit 

kemudian luka 

akibat gigitannya itu 

baru mulai terasa panas dan sakit, jika tidak segera ditangani mungkin akan berakibat fatal. 
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Raja ular cobra 

Ular kobra yang khusus memangsa ular sebagai hidupnya membuat sejumlah besar spesies 

ular lainnya ciut ketakutan, daerah kekuasaannya jangan harap bisa ditempati ular lain. Jika sang 

cobra dibuat terkejut, ia akan menjadi ganas, bagian depan badannya akan berdiri tegak, lidah 

yang panjang halus dan bercabang, kepalanya berayun dengan lincah mengikuti gerak gerik 

mangsanya, dan jangan harap mangsanya bisa dengan mudah meloloskan diri darinya. 

 

Ular laut Australia 

Ular laut yang hidup di samudera Australia berada di urutan kedua dalam deretan ular paling 

berbisa. Ular laut ini ditumbuhi dengan moncong yang besar, batang tubuhnya seperti tabung 

bundar, panjang, ujung belakang dan sisi ekornya pipih. Sifat racunnya bahkan lebih ganas dari 

kobra, jika terkena gigitannya, akan menemu ajal dalam waktu 10 menit. Ular laut ini hidup di 

sebuah daerah perairan yang sama dengan ubur-ubur kotak. 

 

Box jelly Fish 

 

 

Disebut juga tawon laut, tergolong 

binatang rongga (coelenterata), hidup di daerah 

perairan lepas pantai timur laut, Australia. Ia 

kerap muncul di daerah perairan laut dangkal 

pantai laut Queensland, dan dianggap sebagai 

makhluk yang paling beracun bagi manusia 

yang sudah diketahui di dunia saat ini. Jika 

tergigit akan menemui ajal dalam hitungan 

detik. Jangan melihat bentuk luarnya, makhluk 

ini adalah makhluk paling beracun sedunia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

****** 
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Quicksand 

 

 

 Anggota tim yang ditelan 

Quicksand (pasir hidup) dalam 

sebuah film Hollywood adalah 

murni rekaan dalam film kerap 

dapat kita saksikan 

pemandangan yang 

menyeramkan : wisatawan 

yang mengalami nasib malang 

terperangkap dalam pasir 

hidup, pada saat yang kritis ini, 

jika tidak segera memegang 

dahan pohon di dekatnya atau 

tali yang dilontarkan teman, 

maka dalam sekejab mata 

seluruh tubuh akan lenyap tak 

berbekas ditelan pasir hidup. 

 

Dan dalam artikel yang dimuat di majalah Nature Inggris baru-baru ini menyebutkan, melalui 

pembuktian eksprimen oleh ilmuwan Van der Wasayman dari lembaga riset Universitas 

Amsterdam, Belanda, bahwa yang disebut “pasir hidup menelan manusia” itu tidak lebih hanya 

rekaan semata para seniman. Jika seseorang terperangkap dalam pasir hidup, paling hanya 

terperosok sampai sebatas pinggang, dan pemandangan penyelamatan dari pasir hidup dalam 

film lebih tidak bisa dipercaya. 

 

Pasir hisap pada dasarnya pasir biasa yang bercampur air sehingga ikatan antarpartikelnya 

berkurang dan tidak mampu menahan beban tertentu. Campuran tersebut seringkali ditemukan di 

delta atau sekitar sungai-sungai besar. Pasir hisap juga dapat terbentuk setelah gempa bumi yang 

menyebabkan air dari reservoir di dalam tanah merembes ke permukaan tanah. Pasir hisap 

menjadi sangat berbahaya karena dapat menyebabkan ambruknya jembatan atau bangunan. 

 

Dapat mengisap manusia ke lubang tak berdasar 

 

Pasir hidup adalah mekanisme paling unik alam semesta, ia mungkin terpendam di pantai 

tepi sungai atau bahkan mungkin di halaman belakang sekitarnya, dengan tenang menunggu 

orang-orang mendekat, membuat orang sulit maju ataupun mundur. Pada tahun 1692, di 

pelabuhan Jamaika, pernah terjadi pasir hidup yang terbentuk dari larutan tanah akibat gempa, 

belakangan menyebabkan 1/3 kota hilang, dan tragedi yang menewaskan 2000 jiwa manusia.  

 

 

 

Danau yang tampak tenang di selatan Inggris, fyord atau teluk sempit di Alaska yang indah 

tapi berbahaya dan daerah lainnya pernah terjadi peristiwa manusia terperangkap ke dalam pasir 

hidup. Namun, sebagian besar orang kerap tidak pernah menjumpai pasir hidup, apalagi 

menyaksikan sendiri orang terperosok ke dalam pasir hidup atau mengalaminya sendiri. Kesan 

orang-orang terhadap pasir hidup terutama berdasarkan berbagai film yang ditontonnya. Suasana 
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atau pemandangan yang diciptakan dalam film melukiskan pasir hidup adalah suatu momok yang 

dapat mengisap manusia ke lubang tak berdasar. Jika terperosok ke dalam, kadang-kadang tidak 

dapat melepaskan diri, dan sang rekan hanya bisa termenung menyaksikan korban ditelan pasir 

dalam sekejap. 

 

Namun, kemungkinan seseorang tenggelam ke dalam pasir hisap bisa dikatakan nol. 

"Gambaran Holywood salah," kata Thomas Zimmie, seorang ahli mekanika tanah di Ransellar 

Polytechnic Institute di Troy, New York. 

 

Akan larut jika permukan Quicksand terganggu 

 

Dalam perjalanan liburannya ke Iran, seorang ilmuwan dari Universitas Amsterdam, Belanda 

yakni Daniel Bonn pernah menemui seorang gembala setempat. Sang gembala menunjuk pasir 

hidup sambil berkata pada Bonn, bahwa pernah ada unta terperosok ke dalam kemudian lenyap 

tak berbekas. Atas hal ini Bonn setengah percaya setengah curiga, lalu segera ia melakukan 

penyelidikan terkait setelah kembai ke negaranya. 

 

Ia membawa sampel pasir ke Belanda dan menganalisis komposisinya. Setelah menemukan 

bahwa campuran tersebut terdiri atas pasir berkualitas tinggi, tanah liat, dan air garam, Bonn 

bersama timnya membuat tiruan pasir hisap dalam jumlah besar. 

 

Ia mengamati dan menganalisa dengan cermat puluhan film yang melukiskan pemandangan 

pasir hidup yang menelan manusia itu, dan mendapati bahwa gambaran yang dilukiskan film-

film ini sepenuhnya salah dan keliru. Kemudian, di dalam laboratoriumnya, Bonn 

mencampurkan pasir, tanah liat dan air garam, membentuk sebuah maket pasir hidup dalam 

ruangan kecil untuk diteliti.  

 

Setelah percobaan secara berulang-ulang, personel peneliti yang dipimpin Bonn mendapati, 

bahwa perlu waktu beberapa hari untuk mbuat pasir menjadi lengket. Sebaliknya sangat mudah 

kalau hendak menghilangkan viskositasnya (sifat merekat), yakni cukup diberi tekanan yang pas 

di permukaannya. Permukaannya akan segera “larut” dengan cepat jika mendapat gangguan 

gerak, pasir di permukaan akan menjadi gembur (lembek), dan pasir di lapisan yang dangkal juga 

akan merosot ke bawah dengan cepat.  

 

Gerakan perpindahan ini membuat benda yang bergerak di permukaan pasir tenggelam ke 

bawah, kemudian seiring dengan meningkatnya kedalaman penenggelaman tersebut, pasir yang 

jatuh ke bawah melalui gerakan perpindahan dari lapisan atas perlahan-lahan akan menyatu, lalu 

akan menciptakan endapan yang tebal, sehingga viskositas atau sifat merekat pasir bertambah 

cepat, mencegah obyek terperosok lebih jauh. 

 

Butuh kekuatan mengangkat sebuah mobil 

 

Menurut hasil penelitian, bahwa orang yang terperosok ke dalam pasir hidup umumnya tidak 

bisa bergerak, densitas pasir yang meningkat kemudian merekat di bagian anggota badan bawah 

yang terperosok dalam pasir hidup tersebut, membentuk tekanan yang sangat besas pada tubuh, 

membuat kita sangat sulit mengeluarkan tenaga. Orang yang sangat besar tenaganya sekalipun 

juga sulit dalam waktu singkat bisa mengeluarkan korban yang terperangkap dalam pasir hidup 

tersebut.  
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Setelah dikalkulasi peneliti terkait, bahwa untuk mengeluarkan satu kaki korban yang 

terperangkap dengan kecepatan 1 cm/ detik saja butuh kekuatan 100 ribu Newton, atau kurang 

lebih setara dengan kekuatan mengangkat sebuah mobil ukuran sedang. Kecuali dibantu dengan 

mobil Derek, jika tidak sulit sekali mengeluarkan korban yang terperangkap dalam pasir hidup 

tersebut dalam waktu singkat. Hasil penelitian terkait juga menunjukan, menurut hitungan 

kekuatan ini, jika secara paksa menyeret korban, maka sebelum pasir hidup “melepaskan” 

korban yang terperangkap, tubuh korban sudah putus tertarik oleh kekuatan yang besar itu.  

Resiko yang diakibatkan tindakan demikian jauh lebih berbahaya dibanding membiarkan 

korban tetap berada dalam pasir hidup tersebut untuk sementara waktu. 

 

Bagaimana menyelamatkan diri dari perangkap 

 

Sebenarnya sebagian besar pasir hidup tidak jauh berbeda dengan pasir pada umumnya, tidak 

menyeramkan sebagaimana yang dilukiskan dalam film. Secara prinsipal, ia hanya pasir yang 

telah diresapi air, karena friksi (gaya gesek) antar butiran pasir berkurang, sehingga menjadi 

campuran pasir dan air setengah cair yang sulit mendukung. Pasir hidup biasanya dijumpai di 

sekitar pantai. 

 

Menurut Benn, bahwa hanya ada satu keadaan pasir hidup dapat melelapkan manusia (mati 

kelelap), yaitu ketika bagian kepala lebih dulu masuk ke dalam, namun kemungkinan terperosok 

dengan cara demikian sangat kecil. Orang yang terperosok ke dalam pasir hidup hanya 

merasakan sedikit tekanan pada bagian dada, agak sulit bernapas, tidak akan mengancam jiwa. 

Air pasang di dekat pasir hidup barulah musuh yang menakutkan bagi korban yang terperangkap. 

 

Namun paling tidak ada beberapa gambaran yang dilukiskan dalam film terkait memang 

benar, yaitu jika terperangkap ke dalam pasir hidup, kemudian meronta sekuat tenaga atau 

mengayun-ayunkan sepasang kaki secara membabi buta hanya akan membuat korban terperosok 

lebih cepat. Orang-orang keliru menafsirkan bahwa dengan menggoyangkan kaki bisa 

melonggarkan pasir di sekitar badan, sehingga dengan demikian dapat membantu anggota badan 

untuk keluar dari dalam pasir. Ilmuwan terkait menuturkan, sebetulnya bukan begitu, gerakan 

demikian hanya akan mempercepat endapan tanah liat, memperkuat viskositas (sifat merekat) 

pasir hidup, meronta membabi buta hanya akan membuat korban terperosok lebih dalam. 

 

Benn mengatakan, “cara untuk terlepas dari pasir hidup tetap ada, yaitu korban yang 

terperangkap harus menggerakkan secara perlahan kedua kakinya, agar air dan pasir semaksimal 

merembes masuk ke daerah hampa, dengan begitu akan dapat mengurangi tekanan badan si 

korban, sekaligus membuat pasir agar perlahan-lahan menggembur. Selain itu, sang korban juga 

harus berusaha agar anggota badannya terpisah, sebab jika area permukaan pasir yang disentuh 

badan semakin besar, maka daya apung yang didapat akan semakin besar. Asalkan korban 

memiliki kesabaran yang cukup, dengan gerakan yang cukup tenang dan santai, maka secara 

perlahan pasti akan terbebas dari perangkap pasir hidup. 

 

Selain itu hasil penelitian juga mendapati, saat suatu obyek terperosok ke dalam pasir hidup, 

kecepatan terbenamnya ditentukan oleh densitas obyek tersebut. Densitas pasir hidup umumnya 

2 g/milliliter, sedangkan densitas manusia adalah 1g/milliliter. Di bawah densitas demikian, 

tubuh manusia yang terbenam ke pasir hidup tidak akan mati tenggelam, kerap akan berhenti 

sampai sebatas pinggang. 
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Selain itu peneliti juga mendapati, bahwa meskipun sejumlah obyek yang berdensitas lebih 

besar dari pasir hidup, tapi tetap bisa mengapung di atas pasir hidup. Dalam percobaan terkait, 

mereka kemudian meletakkan bola aluminium yang berdensitas 2.7g/mililiter di atas permukaan 

pasir hisap. Dan meskipun densitasnya lebih besar dari pasir hidup. Namun karena mendapat 

pengaruh daya apung pasir hisap dan tegangan pasir, maka bola aluminium tetap bisa dengan 

tenang berada di permukaan pasir hidup.  

Bola tersebut tidak tenggelam hingga para peneliti menggetarkan pasir hisap dan membuat 

gerakan yang menyebabkan campuran lebih cair. Ketika melakukan hal ini, bola aluminium 

benar-benar seluruhnya tenggelam. 

 

Namun saat menggunakan bola aluminium yang memiliki kerapatan sama dengan manusia 

yang berarti lebih rendah daripada kerapatan pasir hisap, bola tersebut tidak pernah tenggelam 

walaupun campuran diperlakukan dengan kasar. 

 

Jatuhnya objek ke pasir hisap menyebabkan pastikel pasir bercampur air kehilangan 

kestabilan. Jika terus diberi tekanan, campuran tersebut akan berubah menjadi lebih cair di 

permukaan dan sangat padat di dasarnya. "Semakin besar tekanannya, semakin banyak cairan 

yang terbentuk di pasir hisap sehingga gerakan korban membuatnya terperosok semakin dalam," 

kata Daniel Bonn, pemimpin penelitian dari University of Amsterdam sebagaimana ditulis dalam 

jurnal Nature edisi 29 September. 

 

Berdasarkan pengukuran terhadap peralatan aluminium ini, meningkatkan tekanan fisik ke 

partikel sebesar 1 persen menyebabkan kecepatan tenggelamnya naik sejuta kali. Bonn 

menambahkan bahwa menarik benda dari pasir pada tahap ini membutuhkan kekuatan setara 

mengangkat mobil berukuran menengah. 

 

Sabar dan tenang 

 

"Yang paling berbahaya adalah apabila pasir hisap cenderung menarik dengan cepat," 

katanya. Tapi, kesabaran dapat menyelamatkan Anda. Jika ditunggu dengan sabar, partikel pasir 

lambat laun akan stabil sehingga daya apung campuran tersebut akan mengangkat Anda ke atas. 

 

Kami mengetahui bahwa lapisan pasir di bawahnya lebih rapat sedangkan air lebih banyak di 

lapisan atas. Lapisan pasir yang sangat pekat di bawah sangat sedikit mengandung air sehingga 

sulit melepas kaki yang terperosok ke dalamnya," lanjut Bonn. 

 

Sarannya, tetaplah tenang dan biasanya Anda akan terapung. Luruskan punggung Anda 

untuk memperluas area yang bebas dan tunggu hingga kaki bebas dari pasir. Bonn juga 

menyarankan agar kaki bergerak untuk mengendalikan air sehingga Anda terapung. "Anda  

arus memasukkan air ke dalam pasir dan cara yang paling mudah adalah memutar-mutar sekitar 

kaki di dalam pasir hisap," tambahnya. 

 

Saran tersebut kemungkinan besar benar. Buktinya, bola aluminium kedua dalam percobaan 

ini tidak tenggelam lebih dari setengah bagian. Meskipun bola tersebut hanya empat milimeter 

diameternya, kerapatannya sama dengan manusia sehingga bisa digunakan sebagai model 

manusia. 

 

****** 
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Tanjakan Aneh di Berbagai Belahan Dunia 

 

 

Apakah anda ingin merasakan sejenak keajaiban naik dengan mudah tapi menguras tenaga 

ketika turun (tanjakan)? dan apakah anda juga ingin menyaksikan pemandangan ganjil mobil 

meluncur naik ke atas, dan air mengalir ke atas? kalau begitu, tidak ada jeleknya berkunjung ke 

tanjakan aneh di berbagai daerah di dunia untuk berjalan bebas sejenak, melihat-lihat sekaligus 

merasakan alam semesta yang menakjubkan ini. 

 

Tanjakan aneh di Liaoning 

Tanjakan aneh yang paling awal ditemukan, terletak di timur laut pegunungan Hanpo desa 

keluarga Zhou, di distrik Xin Chengzi, kota Shenyang, provinsi Liaoning, China. Pada Mei 1990, 

sebuah mobil kapsul melewati daerah ini, kemudian si supir mengaso sejenak, ketika si supir 

kembali, dia melihat mobil yang telah dimatikan mesinnya itu meluncur sendiri dari bawah ke 

atas tanjakan.  

 

Di atas tanjakan aneh dengan derajad tanjakan 1.85 derajad, lebar sekitar 15 meter dan 

panjang kurang lebih 90 meter ini, tanjakan rata di kedua sisinya dipenuhi dengan rerumputan, 

dan tidak ada gejala aneh apapun. Namun justru dari atas tanjakan ini, mobil harus menginjak 

gas dalam-dalam ketika turun, sebaliknya dapat mencapai ujung tanjakan saat nanjak meskipun 

mesin tidak dinyalakan, jika bersepeda, saat turun tanjakan sangat menguras tenaga, sebaliknya 

harus menginjak rem saat nanjak.  

 

Begitu juga anda tidak perlu menguras tenaga saat berjalan naik tanjakan, sebaliknya sangat 

menguras tenaga ketika turun. 

 

Tanjakan aneh di Shan Dong 

Di tenggara kota Jinan Wai huan street, juga terdapat seruas tanjakan aneh, sehingga menarik 

perhatian orang-orang untuk menyelidikinya. Saat itu, ada yang mengemudikan mobil dimana 

ketika melewati sebuah tanjakan turun sekitar 1.5 km di selatan lembaga ekonomi Waihuan 

street, mobil tersebut tiba-tiba mati, dan diluar dugaan mobil itu perlahan-lahan berjalan sendiri 

naik ke atas tanjakan. Tidak sedikit orang-orang yang mengetahui hal tersebut bergegas datang, 

dan menyaksikan sendiri fenomena yang sama. Beberapa mobil meluncur ke bawah tanjakan, 

dan jarak antara mobil ke mobil sekitar 1.2 meter dalam kondisi mati. Akibatnya semua mobil itu 

berjalan secara berlawanan, dan perlahan-lahan naik ke atas tanjakan. 

 

Tanjakan aneh di Xi An 

Pada tahun 1997 silam, orang-orang melihat sebuah tanjakan aneh. Panjang tanjakan aneh 

tersebut kurang lebih 120 meter, adalah sebuah tanjakan naik yang melingkari gunung di ruas 

jalan raya, mobil, motor atau sepeda yang ke sini, perlahan-lahan bisa merayap naik sendiri ke 

atas tanpa perlu menginjak pedal gas dalam-dalam. 

 

Lereng aneh di Taiwan 

Di desa Dong he, kabupaten Tai Tung, Taiwan, ada sebuah obyek wisata yang bernama Du 

lan, obyeknya yang paling menarik adalah, pemandangan ajaib air yang mengalir ke atas. Di sisi 

sebelah lereng aneh ada sebuah sungai kecil, air sungai mengalir ke tanah pertanian di kaki 

gunung, dan air sungai lainnya yang berada di sisi dekat kaki gunung, bukannya mengalir ke 
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bawah, tapi malah mengalir secara berlawanan, mengalir ke atas lereng, semua orang yang 

menyaksikannya merasa heran. 

 

Lereng aneh di Amerika Serikat 

Di negara bagian Utah, AS, ada sebuah lereng gunung unik yang oleh orang-orang disebut 

gunung gravitasi, ada segaris lurus yang berjarak kurang lebih 500 meter, jalur landaian dengan 

derajad kemiringan yang besar, juga merupakan lereng aneh yang sangat terkenal di dunia. Jika 

mengendarai mobil dan berhenti ke sini, dan rem di kendurkan, maka anda akan melihat mobil 

tampak seperti ditarik oleh suatu kekuatan tak tampak, dan perlahan-lahan merayap ke atas 

lereng gunung. 

 

Tanjakan aneh di Uruguai 

Di sebuah kawasan di Amerika Selatan, dapat dikatakan sebagai focus tanjakan yang 

menegangkan, selama mobil yang melewati kawasan ini, maka peristiwa-peristiwa aneh kerap 

terjadi. Yang paling menakjubkan adalah jika mobil mogok, suatu kekuatan gaib yang tidak tidak 

tahu dari mana datangnya, dapat mendorong mobil puluhan meter jauhnya. 

 

 

Tanjakan aneh di Korea 

Di sekitar peternakan sebuah pulau di 

Korea, terdapat sebuah tanjakan aneh, 

dimana mobil yang sampai disitu, dengan 

kondisi mesin mobil dimatikan dan 

porseneling dinetralkan, akan mendapati 

mobil itu meluncur ke atas tanjakan. 

 

Misteri tanjakan atau lereng aneh di 

dunia telah menarik perhatian para ilmuwan, 

berkali-kali mereka mengadakan eksprimen ilmiah. Dan hasilnya menunjukkan: di atas tanjakan 

aneh, dimana benda yang ber-massa semakin besar, akan semakin mudah terjadi fenomena ganjil 

dengan sendirinya. Efek tanjakan aneh seperti ini, tentu saja membuat para wisatawan, petualang 

dan pekerja ilmiah merasa sangat tertarik, dan menyatakan sebagai gravitasi abnormal, kesan 

salah paralaks, efek medan magnet, silang menyilang 4 dimensi, materi gelap, efek UFO, 

gangguan kekuatan jahat, fenomena keadaan tak berbobot atau gaya berat nol, gravitasi universal 

yang kuat dari materi gelap dan kekuatan gaib UFO dan berbagai macam penjelasan lain dengan 

pendapat yang berbeda-beda, namun, sulit untuk meyakinkan orang. Tanjakan atau lereng aneh, 

tetap menjadi tempat misterius perjalanan, orang-orang yang datang untuk menyelami 

keanehannya. 

 

 

 

****** 
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Bukti Ketidakbenaran Teori Evolusi 

 

 

 

Sebagian orang yang pernah mendengar "teori evolusi" atau "Darwinisme" mungkin 

beranggapan bahwa konsep-konsep tersebut hanya berkaitan dengan bidang studi biologi dan 

tidak berpengaruh sedikit pun terhadap kehidupan sehari-hari. Anggapan ini sangat keliru sebab 

teori ini ternyata lebih dari sekadar konsep biologi. Teori evolusi telah menjadi pondasi sebuah 

filsafat yang menyesatkan sebagian besar manusia. 

 

Filsafat tersebut adalah "materialisme", yang mengandung sejumlah pemikiran penuh 

kepalsuan tentang mengapa dan bagaimana manusia muncul di muka bumi. Materialisme 

mengajarkan bahwa tidak ada sesuatu pun selain materi dan materi adalah esensi dari segala 

sesuatu, baik yang hidup maupun tak hidup. Berawal dari pemikiran ini, materialisme 

mengingkari keberadaan Sang Maha Pencipta. 

 

Pendapat Darwin 

 

Teori evolusi menyatakan bahwa semua makhluk hidup yang beraneka ragam berasal dari 

satu nenek moyang yang sama. Menurut teori ini, kemunculan makhluk hidup yang begitu 

beragam terjadi melalui variasi-variasi kecil dan bertahap dalam rentang waktu yang sangat 

lama. Teori ini menyatakan bahwa awalnya makhluk hidup bersel satu terbentuk. Selama ratusan 

juta tahun kemudian, makhluk bersel satu ini berubah menjadi ikan dan hewan invertebrata (tak 

bertulang belakang) yang hidup di laut.  

 

Ikan-ikan ini kemudian diduga muncul ke daratan dan berubah menjadi reptil. Dongeng ini 

pun terus berlanjut, dan seterusnya sampai pada pernyataan bahwa burung dan mamalia 

berevolusi dari reptil. 

 

Skenario evolusi juga mengatakan bahwa ikan, yang berevolusi dari invertebrata, di 

kemudian hari merubah diri mereka sendiri menjadi amfibi yang dapat hidup di darat. 

 

Piltdown Man 

 

Pada tahun 1912, seorang dokter terkenal yang juga ahli paleoantropologi amatir, Charles 

Dawson, mengklaim telah menemukan tulang rahang dan fragment tengkorak di dalam sebuah 

lubang di Piltdown, Inggris. Kendatipun gigi dan tengkoraknya terlihat berasal dari manusia, 

akan tetapi tulang rahang tersebut lebih menyerupai kera. Spesimen ini lalu dinamakan "Manusia 

Piltdown". Fosil yang diduga berusia 500 ribu tahun ini dipajang di beberapa museum sebagai 

bukti kuat terjadinya evolusi manusia. 

 

 

Pada tahun 1949, Kenneth Oakley dari 

Departemen Paleontologi British Museum mencoba 

melakukan "pengujian fluorin", metode baru yang 

digunakan untuk menentukan umur fosil-fosil kuno. 

Setelah pengujian fluorin dilakukan pada fosil 

manusia Piltdown, hasilnya sungguh mengejutkan. 
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Ternyata tulang rahang manusia Piltdown tidak mengandung fluorin. Ini berarti tulang rahang 

tersebut terkubur kurang dari beberapa tahun yang lalu. Sedangkan tengkoraknya yang hanya 

mengandung fluorin dalam kadar rendah menunjukkan bahwa umurnya hanya beberapa ribu 

tahun. 

 

Pada tahun 1953 silam, J.S.Weiner, K.P.Oakley bersama dengan ilmuwan Inggris lainnya 

mempublikasikan tesisnya, dan menyatakan bahwa Piltdown Man adalah sebuah kebohongan 

ilmu pengetahuan. 

 

Setelah skandal ini terbongkar, fosil "Manusia Piltdown" dengan segera disingkirkan dari 

British Museum setelah lebih dari 40 tahun dipajang. 

 

Kera purbakala dari negeri barat (Nebraska Man) 

 

Di tahun 1922, Henry Fairfield Osborn, manajer American Museum of Natural History, 

mengumumkan telah menemukan sebuah fosil gigi geraham yang berasal dari periode Pliosin, di 

Nebraska barat dekat Snake Brook. Gigi ini dinyatakan memiliki ciri gigi manusia dan gigi kera. 

Fosil yang memunculkan polemik sengit ini diberi "nama ilmiah": Hesperopithecus haroldcooki. 

 

Di tahun 1927, bagian lain dari kerangkanya diketemukan. Berdasarkan serpihan tulang ini, 

gigi tersebut ternyata bukan berasal dari kera ataupun manusia, akan tetapi milik spesies babi liar 

Amerika yang telah punah bernama prosthennops. William Gregory memberi judul artikelnya 

yang dimuat majalah Science dengan: "Hesperopithecus: Apparently Not An Ape Nor A Man 

(Hesperopithecus: Ternyata Bukan Kera Ataupun Manusia)". 

 

Java Man 

 

Java Man dianggap sebagai manusia kera, bukti fundamentalnya hanya ada sepotong tulang 

kaki, 3 buah gigi dan sebagian tulang tengkorak. Tulang kaki mirip manusia, sedang tulang 

tengkorak mirip manusia kera. Namun kedua bagian fosil ini ditemukan di tempat yang berjarak 

kurang lebih 14 m di atas sebuah batuan datar yang sama, dan di lapangan juga terdapat tulang 

tengkorak manusia yang sebenarnya, namun, kemudian sebagian fakta disembunyikan bertahun-

tahun. 

 

Penemu fosil-fosil ini yakni doktor Eugene Dubois, di mana ketika memasuki usia senja 

mempublikasikan bahwa fosil-fosil ini bukan bekas tulang manusia kera, tapi lebih mirip dengan 

tulang siamang (genus hylobates) yang besar. Namun pelaku teori evolusi menolak menerima 

pendapatnya. 

 

Rekayasa Teori Haeckel 

 

Teori Haeckel ini menganggap bahwa embrio hidup mengalami ulangan proses evolusi 

seperti yang dialami moyang-palsunya. Haeckel berteori bahwa selama perkembangan di dalam 

rahim ibunya, embrio manusia kali pertama memperlihatkan sifat-sifat seekor ikan, lalu reptil, 

dan akhirnya manusia. 

Inilah fakta-fakta yang diterima luas di dunia ilmiah, dan bahkan telah diterima oleh para 

evolusionis sendiri. Dua pemimpin neo-Darwinis, George Gaylord Simpson dan W. Beck telah 

mengakui: 
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Haeckel keliru menyatakan azas evolusi yang terlibat. Kini telah benar-benar diyakini bahwa 

ontogeni tidak mengulangi filogeni. Pemalsuan Haeckel bermaksud menunjukkan bahwa 

embrio-embrio ikan dan manusia mirip satu sama lain. 

Pada terbitan 5 September 1997 majalah ilmiah Science, sebuah artikel diterbitkan yang 

mengungkapkan bahwa gambar-gambar embrio Haeckel adalah karya penipuan. Artikel berjudul 

“Haeckel’s Embryos: Fraud Rediscovered” (Embrio-embrio Haeckel: Mengungkap Ulang 

Sebuah Penipuan). 

 

Percobaan Urey Miller 

 

Penelitian yang paling diterima luas tentang asal usul kehidupan adalah percobaan yang 

dilakukan peneliti Amerika, Stanley Miller, di tahun 1953. (Percobaan ini juga dikenal sebagai 

“percobaan Urey-Miller” karena sumbangsih pembimbing Miller di University of Chicago, 

Harold Urey). Percobaan inilah satu-satunya “bukti” milik para evolusionis yang digunakan 

untuk membuktikan pendapat tentang “evolusi kimiawi”. Mereka mengemukakannya sebagai 

tahapan awal proses evolusi yang mereka yakini, yang akhirnya memunculkan kehidupan. 

 

Ilmuwan Amerika, J. P. Ferris dan C. T. Chen mengulangi percobaan Miller dengan 

menggunakan lingkungan atmosfer yang berisi karbon dioksida, hidrogen, nitrogen, dan uap air; 

dan mereka tidak mampu mendapatkan bahkan satu saja molekul asam amino. (J. P. Ferris, C. T. 

Chen, "Photochemistry of Methane, Nitrogen, and Water Mixture As a Model for the 

Atmosphere of the Primitive Earth," Journal of American Chemical Society, vol. 97:11, 1975, h. 

2964.) 

 

Coelacanth tidak mengalami evolusi 

 

Hingga 70 tahun yang lalu, 

evolusionis mempunyai fosil ikan 

yang mereka yakini sebagai "nenek 

moyang hewan-hewan darat". 

Ketiadaan fosil bentuk peralihan 

antara ikan dan amfibi adalah fakta 

yang juga diakui oleh para 

evolusionis hingga kini.  

 

 

Namun sampai sekitar 70 tahun 

yang lalu, fosil ikan yang disebut 

coelacanth diterima sebagai bentuk 

peralihan antara ikan dan hewan 

darat. Evolusionis menyatakan 

bahwa coelacanth, yang diperkirakan 

berumur 410 juta tahun, adalah 

bentuk peralihan yang memiliki 

paru-paru primitif, otak yang telah 

berkembang, sistem pencernaan dan peredaran darah yang siap untuk berfungsi di darat, dan 

bahkan mekanisme berjalan yang primitif. Penafsiran evolusi ini diterima sebagai kebenaran 

yang tak perlu diperdebatkan lagi di dunia ilmiah hingga akhir tahun 1930-an. 
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Tanggal 22 Desember 1938, terjadilah 

penemuan seekor ikan dari famili coelacanth di 

samudra Hindia, yang memberikan pukulan 

hebat bagi para evolusionis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coelacanth Di Samudra Hindia 

 

Akibat ledakan dahsyat pada zaman kambrium 

 

Soal terbesar pada fosil organisme yang ditemukan sekarang adalah kurangnya proses di 

tengah evolusi organisme, munculnya kehidupan kadang kala terjadi secara tiba-tiba. Dalam 

catatan fosil sepanjang 3,8 miliar tahun, yang paling membingungkan adalah Cambrian Life’s 

Explosion atau di sebut Cambrian Life’s Big Bang, (Cambrian Life's Big Bang, artinya, sebagian 

besar binatang-binatang muncul secara tiba-tiba bagaikan “ledakan” pada zaman kambrium). 

Cambrian Life’s Explosion merupakan peristiwa penting dalam sejarah evolusi kehidupan 

global, jika diadakan penelitian terhadapnya, mungkin akan mengguncang teori evolusi yang 

konvensional. 

Argumen inti dari teori evolusi Darwin adalah : species organisme mengalami variasi atau 

perubahan rupa secara berangsur-angsur. Namun di masa awal zaman kambrium yang sudah 530 

juta tahun hingga sekarang, bentuk eksistensi kehidupan di bumi tiba-tiba mengalami lompatan 

dari satu ragam menjadi multiragam. 

 

Suku Pigmi (Korban Evolusionis Yang Paling Biadab) 

 

Di awal abad 20, pencarian "mata rantai transisi yang masih hidup" ini menghasilkan 

sejumlah peristiwa yang mengenaskan, dan yang paling tidak berperikemanusiaan di antaranya 

adalah yang menimpa seorang Pigmi (suku di Afrika Tengah dengan tinggi badan rata-rata 

kurang dari 127 cm) bernama Ota Benga. 

 

 

Ota Benga ditangkap di tahun 1904 oleh seorang peneliti 

evolusionis di Kongo, Afrika. Dalam bahasanya, Ota Benga berarti 

"teman". Ia memiliki seorang istri dan dua anak. Dengan dirantai dan 

ditempatkan dalam kurungan, ia dibawa ke Amerika Serikat. Di sana 

para ilmuwan evolusionis memamerkannya di hadapan khalayak 

ramai pada Pekan Raya Dunia di St. Louis bersama spesies kera lain 

dan memperkenalkannya sebagai "mata rantai transisi terdekat 

dengan manusia".  

 

Dua tahun kemudian, ia dibawa ke Kebun Binatang Bronx di 

New York di mana ia dipamerkan dalam kelompok "nenek moyang 
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manusia" bersama beberapa sipanse, gorila bernama Dinah, dan orang utan bernama Dohung. 

Dr. William T. Hornaday, seorang evolusionis direktur kebun binatang tersebut memberikan 

sambutan panjang lebar tentang betapa bangganya ia mempunyai "bentuk transisi" yang luar 

biasa tersebut di kebun binatangnya dan memperlakukan Ota Benga dalam kandang bak seekor 

binatang. Setelah tidak tahan dengan perlakuan ini, Ota Benga akhirnya bunuh diri.  

 

 

 

 

 

****** 

 

 

 

 

 

 

 


