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Halo Lia Eden 

Bismillahi Haqqul Qur’an Qalamullah 

Assammu ‘Alaika Wa’aikum Lia Eden Wal Jama’uka 

Segala Puja dan Puji terkhusus kepada Allah yang tidak pernah mengutus Jibril menitis 
dalam diri Lia Aminuddin (Lia Eden) dan aku bersaksi bahwa ruh yang mengaku sebagai 

Jibril pada Lia Eden merupakan penjelmaan Dajjal Bin Iblis sejenis Jin Kafir dan aku 
bersaksi bahwa Lia Eden bukanlah Imam Mahdi dan bukan pula Bunda Maria (Maryam 

Ibu Isa). 

Sholawat dan Salam terkhusus buat Nabiku Muhammad bin Abdullah, dengan sabdanya 
lewat kitab hadits yang ada padaku aku bersaksi bahwa Malaikat Jibril hanya 

menampakkan diri di dunia kepada para Nabi dan Rasulullah dan terakhir pada 
Muhammad bin Abdullah (Muhammad SAW), setelahnya hingga kiamat Sang Pangeran 
Goib (Malaikat Jibril) itu tidak menampakkan zatnya kepada manusia atau jin, jika Jibril 
menyampaikan hidayah ilahi kepada manusia atau jin tidaklah bertentangan dengan Al-
Qur’an Kitabullah, maka dengan ini aku bersaksi bahwa makhluk pembisik kepada Lia 
Eden adalah jin kafir yang memberi kesesatan kepada Lia Aminuddin dan jama’ahnya. 

Buat apalah bunda mengaku sebagai titisan Jibril? Jika di dada bunda penuh dengan api 
dajjalin. Buat apa bunda mengaku sebagai bunda Maria? Jika di hati bunda dikuasai oleh 
nafsu riya. Buat apa bunda menggertak dunia? Jika di hati bunda penuh dengan gundah 
gulana. Buat apa pendamping goib bunda mengaku sebagai Malaikat Jibril? Jika yang 

sesungguhnya dia adalah penyamaran dajjal bin Iblis yang nanda nantikan kehadirannya. 
Nanda tidak bermaksud menyalahkan bunda, tetapi nanda sangat kecewa dengan 

pendamping goib bunda yang telah tega menyesatkan bunda, sehingga bunda berani 
terang-terangan menebarkan ajaran-ajaran Dajjal itu di tengah-tengah halayak jagat raya 
dengan menyamar sebagai Jibril Ruhul Quddus. Buat appa siiih bunda mengaku sebagai 
titisan ruhul kudus? Jika di fikiran bunda penuh dengan virus-virus kudis. Nanda melihat 
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di fikiran bunda banyak virus-virus kudis batin dan nanda yakin 100% itu adalah wujud 
goib dajjal bin iblis. 

Bundaku sayang !!!……. Nanda sujud di kakimu, untuk mohon kiranya bunda berkenan 
menjauhkan diri dari dajjal itu, nanda bersedia membantu bunda membersihkan diri agar 

bunda terbebas dari belenggu mistik comberan dajjal goib yang mengaku sebagai 
Malaikat Jibril itu. Bunda !!!… pendamping goib bunda bukan Malaikat Jibril, tetapi 

Dajjal Bin Iblis yang tugasnya di dunia adalah menyesatkan manusia sejagat. Sadarlah 
!!!……. Sadarlah bundaku sayang !!!……. Nanda beri bunda kesempatan waktu untuk 

bertaubat kepada Allah Zat Yang Maha Quddus yang tidak pernah mengkuduskan dajjal 
sebagai Jibril. Jika himbauan ini tidak bunda indahkan, maka ketahuilah bundaku bahwa 
40 hari sejak tulisan ini nanda tulis seluruh ilmu mistik yang bunda punya akan kosong 
tiada bermakna. Cukup bunda, usia bunda sudah tua, tidak saatnya lagi bunda bermain 

dusta-dustaan di dunia, karena dunia ini hanya untuk tempat beribadah dan bukan untuk 
tempat berdusta. Dada bunda panas bagai bara neraka, mata bunda tajam bagai panah 

mistik tingkat 3, namun tidak semua orang dapat bunda kelabui dengan 1001 mistik yang 
bunda punya, karena mistik dan segala isinya hanyalah tipuan Jin Kafir untuk 

memperdaya. Jin yang datang ke bunda itu bukanlah ruh kudus, tetapi ruh kudis, yaqinlah 
bunda, yaqinlah dengan apa yang nanda kata: “Kembalilah kepada Allah, dengan 

memperteguh Qur’an dan Hadits sebagai pedoman utama bunda dalam memberi fatwa, 
hindari kesesatan yang bertentangan dengan wahyu qalamullah Al-Qur’an dan jangan 

dengarkan bisikan-bisikan Jin Kafir Dajjal bin Iblis itu.” 

Demikian yang dapat nanda sampaikan buat bunda eden, semoga bunda tidak larut dalam 
keedanan dunia goib yang amat memukau hati dan fikiran bunda selama ini, demi 

kedamaian jagat raya yang nyaris bunda porak porandakan, namun insya Allah semua 
ramalan bunda sejak kini akan batal. Buktikan !!!……. Amin, Amin, Amin Ya Allahu 

Robbi wa Robbukum. 

 


