Assalamualaikum wr wb
Kami dari majeliz zikir RIYADLATUL QOLBY akan mengadakan pembuangan energi negatif. Pembuangan
energi ini berfungsi untk memudahkan untuk membuang/menolak bala, melancarkan rezeki, enteng
jodoh, dan 1001 hajat. Kegiatan dilaksanakan pada malam jumat, kami akan membuang energi tsb dari
jarak jauh.
Sebelum melakukan pembuangan sholat hajat 2 rakaat. Setelah itu duduk selama 1 jam,bersamaan itu:
Amalan yg dibaca:
1. Baca istigfar 100x,
Astaghfirullah
atau Lafadz Sayyidul Istighfar adalah:
"Allahumma anta Rabbi Laa ilaaha illa anta, Kholaqtanii, wa anaa abduka, wa anaa 'alaa 'ahdika, wa
wa'dikaa maa astato'tu, a'udzubikaa min sari maa shona'tu, abuuka laka, bib'matika 'alayyaa wa abuuka
bidanbii fghfirlii fainnahu la yaghfiruddunuuba illa anta."
2. Sholawat 100x,
Allohumma sholli ala sayyidina muhammad
atau sholawat tibbil qulub adlh:
Allahumma sholli alaa sayyidina muhammad thibilqulubi wa dawaa ihaa wa afiatil ajsadwa syifaa ihaa wa
nuuril absor wa dhiyaa ihaawa alaa alihi wa shohbihi wa baarik wa sallam.
3. Shahadat 100x,
asyhadu an-laa ilaaha illallaah wa asyhadu anna muhammadan rasuulullaah.
4. Surat Al Fatihah 100x Atau Sbanyakny dan semampuny.
setelah itu berdo’ alah pada allah segala hajat dan permasalahan yg sedulur utarakan kpd gusti Allah
swt. Pejamkan mata sampai 15 menit dan dalam hati bc "Allah" terus menerus sampai selesai.
Yang mau ikut tidak d pungut biaya sepeserpun, cukup dg menulis nama asli atau id.
PEMBUANGAN ENERGI NEGATIF AKAN DILAKSANAKAN SETIAP HARI KAMIS. MULAI DARI JAM 11-12
MALAM.
BISA DATANG LANGSUNG ATAU JARAK JAUH UNTUK SILATURAHIM BERSAMA MAJELIS RIYADLATUL
QOLBY,,,,,,, !!!
Alamat: Tempat Ustd. Angker / Mba Nining, Jl. Pedongkelan no.29 Rt.06/05, Kel. Clincing, Kec.
Clincing, Jakarta Utara. Contac: Ketua RQ - 085693468948 (Ustd. Angker) , Humas RQ - 083896255598
(Ustd. Hendra). Ayo daftarkan dan update diri sdulur untuk informasi tempat zikiran tiap malam
jumat....!!! Tks.
JADWAL UPDATE

JNGAN LUPA KIRIMAN CENDOL ATAU RATE THREAD BAGI PESERTA YG MENGIKUTI........

Sabda Nabi : "Al Fatihah adalah obat penyembuh dari segala penyakit ".
" Sesungguhnya Aku beristigfar ( Mohon ampun kepada Allah ) sehari semalam 100 kali "
( HADITS : HR.Malik )
" Tuhan memberikan Al Hikmah ( kebijakan) kepada orang yang di kehendakinya. Barang siapa yang di
beriNya Al hikmah itu berarti ia telah mendapatkan banyak kebaikan. Hanya orang-orang yang mau
berfikir saja yang dapat mengambil pelajaran"
( SURAT Al Baqarah: AYAT 269 ).
"Tuhan-muberfirman: Berdo'a lah kepada-Ku pasti Aku perkenankan"
( SURAT Al Mukmin : AYAT 60 ).
" Zikirlah Kamu kepada-KU dan ( ber-syukurlah ) janganlah Kamu mengingkari nikmat-nikmat-KU "
( SURAT AL BAQARAH : AYAT 152 )
QS. Al Isra (17) : 82 :” Dan kami menurunkan Al Qur’an sebagai penawar dan Rahmat untuk orang-orang
yang mu’min”.
Menurut para ahli tafsir bahwa nama lain dari Al Qur’an yaitu ” Asy S yifa ‘ ” yang artinya secara
Terminologi adalah Obat Penyembuh.
QS. Yunus (10) : 57 : ” Hai manusia , telah datang kepadamu kitab yang berisi pelajaran dari Tuhanmu
dan sebagai obat penyembuh jiwa, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman”.
QS. Yunus (10) : 57 : ” Hai manusia , telah datang kepadamu kitab yang berisi pelajaran dari Tuhanmu
dan sebagai obat penyembuh jiwa, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman”
” Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai keahlian jika kamu tidak mengetahui “. ( QS.
An-Nahl: 43 )
” Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya ( profesinya ) “. ( QS. Al Isra : 84 )
Nabi Saw bersabda: ” Obat segala kesulitan adalah bertanya ( konsultasi ) “

SEMOGA MANFAAT UNTUK KITA SEMUA...!! TS SANGAT BERTERIMA KASIH DAN SANGAT
MENGHARGAI JIKA ADA KASKUSER YANG MEMBERIKAN CENDOL...!! SALAM SALIM. NUWUN.

