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TASBIH KAYU DEWANDARU  

(TKD) 
UNTUK SEMUA AGAMA 

 
Kayu dewandaru merupakan kayu legenda yang secara alami mempunyai kekuatan 
ghaib.  Dikatakan legenda karena kebanyakan orang hanya mendengar ceritanya tanpa 
pernah melihat bentuk dan wujudnya. Kayu ini sangat diburu oleh paranormal karena 
dapat dijadikan sebagai media pengisian bermacam-macam ilmu. Kayu ini tidak 
mengambang di atas air sebagaimana kayu-kayu lainnya, tetapi tenggelam seperti besi. 
 
Dengan kekuatan ghaib yang secara alami telah ada pada kayu ini dan ditambah dengan  
kekuatan energi dari kami insya Allah TKD  ini mempunyai manfaat sebagai berikut: 
1. Perisai badan dari serangan lawan yang berniat jahat. 
2. Untuk menambah pancaran aura (mahabbah/pengasihan).  
3. Menambah kewibawaan/kharisma sehingga disegani kawan maupun lawan. 
4. Untuk mengobati racun bekas gigitan binatang buas dengan cara menempelkan  TKD  
di bekas gigitan 

5. Melipatgandakan energi apabila digunakan untuk wirid. Caranya, pada saat wirid 
selain membaca wiridan anda juga harus menggerakkan (menggoyangkan) kepala 
atau tubuh anda. Mula-mula goyangan itu pelan, tetapi lama-kelamaan akan menjadi 
kencang  dan kekuatan goyangan itu bukan berasal dari gerakan anda. Jika sudah 
demikian, ikuti saja gerakan tersebut hingga anda merasa sulit mengendalikan 
goyangannya atau anda ingin berhenti. Jika ingin berhenti, ucapkan niat dalam hati 
bahwa anda ingin berhenti. Semakin lama anda mengikuti goyangan tadi semakin 
kuat pula energi yang masuk ke dalam tubuh anda. 

6. Menetralkan kekuatan ghaib jahat (santet, teluh, pelet dsb) dengan cara merendam  
seluruh TKD ini di dalam air kelapa hijau selama 13 menit lalu minumkan air 
rendaman tersebut kepada orang yang sakit, sisanya dioleskan pada bagian tubuh 
yang sakit. 

 
Catatan: 
1. Untuk menambah kekuatan TKD ini bacalah "ya qowiyyu ya matiin" (Maha Kuat dan 
Maha Perkasa) dan "bismillahirrohman-nirrohim" (Maha Pengasih dan Penyayang) 
sebanyak-banyaknya kapan saja dan dimana saja. Setelah itu, berdoalah kepada Allah 
agar kekuatan TKD ini bertambah. Lalu, dengan mulut, tiuplah TKD tiga kali. 

2. Sebaiknya TKD ini diolesi minyak non alkohol minimal sebulan sekali.   
3. Pada saat anda bepergian (bekerja) TKD ini bisa di bawa ke WC. Tetapi ketika  di 
rumah sebaiknya TKD tidak di bawa ke WC (kecuali lupa). 

4. Untuk mengetahui energinya, luruskan tangan kanan anda ke depan lalu taruh TKD 
di ujung jari telunjuk. Konsentrasi sejenak, rasakan getaran halus di tangan anda, ikuti 
gerakannya. Makin lama getarannya semakin besar sehingga tangan anda menjadi 
bergetar/bergerak. 

5. TKD  ini hanyalah perantara, seluruh kekuatan yang terdapat di dalamnya berasal 
dari Allah SWT.  Semoga Anda tidak menjadi syirik karenanya, amin. 
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