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[wa] Audzubillahi minasy syaithonirrojimBismillahirrohmanirrohimSehubungan dengan adanya
RENCANA PEMB...
09/24/2021 04:56 PM - Harry Sufehmi

Status:
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Start date:

Priority:

Normal

Due date:

09/24/2021

Assignee:

% Done:

0%

Category:

Estimated time:

0:00 hour

Sprint/Milestone:
Description
Request for fact check about
A'udzubillahi minasy syaithonirrojim
Bismillahirrohmanirrohim
Sehubungan dengan adanya RENCANA PEMBUNUHAN ULAMA yang diketahui bocor dari SOP PETCAH oleh Kapitalis Komunis,
yang sebagian SUDAH TERBUKTI,
Maka dengan ini kami menghimbau kepada seluruh umat Islam terutama:
- Aktivis Majelis Ta'lim /Pengajian
- Aktivis Masjid
- Aktivis Ormas Islam
- Komunitas Hijrah
- Komunitas Bikers Subuhan, Gerakan Anti Riba, xBank, Ex-Preman Hijrah, dsb
Untuk BANGKIT dan BERSIAGA:
1. Mengawal KETAT kegiatan Sholat Berjamaah 5 (lima) waktu di masjid dan melakukan PENGAWALAN ULAMA (Ahli Ilmu Agama
Islam)
2. Mengawasi tamu asing, OJOL, dsb dengan melakukan penyisiran terhadap kepemilikan senjata tajam atau pistol.
3. Membantu melakukan penyisiran terhadap potensi penyusupan handphone baik aktivis dan ULAMA dengan cara:
a. Mengecek adanya ACTIVE SESSIONS penyusup pada aplikasi Telegram. Jika ditemukan Active Sessions dari perangkat asing
maka segera hapus / hentikan session tersebut
b. Mengecek File Manager >> Tampilkan berkas tersembunyi >> Kalau ada folder yg asing /aneh hapus saja (biasanya ada di
Internal Shared Storage)
4. Lakukan pengecekan yang sama terhadap keluarga atau relasi yang sering dihubungi, karena bisa jadi juga ikut disusupi.
5. Bagi yang ternyata handphone nya sudah disusupi, maka lakukan langkah-langkah pengamanan darurat sebagai berikut:
Matikan handphone selamanya. Simpan di tempat aman, buang kartu SIM-nya sejauh mungkin. Untuk komunikasi selanjutnya,
WAJIB DENGAN HANDPHONE BARU dengan "SETTING KEAMANAN MAKSIMAL". SILAHKAN MENGUNGSI beberapa waktu di
tempat aman (tidak di tempat sesama aktivis) untuk beberapa waktu sampai keamanan kondusif kembali.
6. Bagi para aktivis yang handphone-nya tidak ada indikasi disusupi (tidak ada active session ataupun handphone menjadi lambat),
maka dihimbau juga untuk menerapkan SETTING KEAMANAN MAKSIMAL
7. Bagi yang sudah menerapkan SETTING KEAMANAN MAKSIMAL, maka kami mengajak untuk bersiaga dan BERTEMPUR
DALAM PEPERANGAN DIGITAL, yakni peperangan akhir zaman yang belum pernah terjadi sebelumnya.
####################################
Bantu viralkan pesan ini, juga termasuk sebagai peringatan bahwa Kebangkitan Islam sudah sangat dekat sehingga dihimbau agar
bangkit, berlatih, dan bersiaga.
Perang ekonomi juga akan dilakukan, diawali dengan hancurnya pasar modal yang menyebabkan HYPER INFLASI yang akan
membuat semua mata uang di dunia ambruk. Sehingga, sebisa mungkin umat segera menukarkan setiap rupiah menjadi emas
/perak.
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Wallahu a'lam bisshowab.
Click or copy-paste the url below in your browser to notify or invalidate the request.
Invalidate Request: https://kalimasada-1.turnbackhoax.id/menu-kalimasada/process.php?invalidate=58854
Notify Requesters: https://kalimasada-1.turnbackhoax.id/menu-kalimasada/process.php?notify=58854
From Cekfakta Kalimasada Whatsapp.
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