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TASBIH KAYU SECANG 

(TKS) 
UNTUK SEMUA AGAMA 

 
Kayu Secang merupakan kayu legenda yang mempunyai kekuatan penyembuhan 
alami. Dahulu kayu ini sering dipakai oleh putri keraton untuk mandi (terapi 
aroma). Kini, kayu ini sudah sulit dicari dan oleh sebagian paranormal disebut 
kayu Merah Delima karena pada saat dimasukkan ke dalam air, air itu akan 
berwarna merah jingga atau ungu. Insya Allah TKS yang telah kami isi energi dan 
kekuatan ghaib ini bermanfaat untuk:  
 
1. melindungi pemakai  dari serangan ghaib dan fisik. 
2. menambah pancaran aura (mahabbah/pengasihan). 
3. menambah kewibawaan/kharisma sehingga disegani lawan maupun kawan. 
4. melipatgandakan energi apabila digunakan untuk wirid dengan cara 
menggoyangkan kepala atau anggota badan yang lain pada saat melakukan 
wirid. Mula-mula goyangan itu halus lama-lama akan menjadi kencang. Ikuti 
saja, semakin kencang semakin banyak energi yang masuk ke tubuh. 

5. mengobati bermacam-macam penyakit  medis (diare, disentri, batuk darah pada 
TBC, muntah darah, berak darah, luka berdarah, memar berdarah, luka dalam, 
sifilis, darah kotor, radang selaput lendir mata, malaria, pengobatan setelah 
bersalin, tetanus, pembengkakan/tumor, nyeri karena gangguan sirkulasi 
darah) dengan cara merendam sebagian (7-13 biji) TKS ini ke dalam air hangat 
selama 5 menit lalu bacakan “bismillahir rohman-nirrohim” sebanyak 999 x.  

6. menetralkan  kekuatan ghaib jahat (santet, teluh, pelet dsb) dengan cara 
merendam TKS 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: 
� Pemakaian luar: air rendaman digunakan untuk mencuci luka atau merambang 
mata yang meradang.  

� Untuk menambah kekuatan TKS  ini bacalah “ya qowiyyu ya matiin” (Maha Kuat 
dan Perkasa)  dan  “bismillahirrohman-nirrohim” (Maha Pengasih dan 
Penyayang) sebanyak-banyaknya kapan saja dan dimana saja. Setelah itu,  
berdoalah kepada Allah agar kekuatan TKS ini bertambah. 

� Untuk pemakaian selanjutnya, biji TKS yang direndam sebaiknya biji yang 
berada di sebelah biji TKS yang telah direndam sebelumnya, begitu seterusnya  
agar energi di dalam TKS tetap seimbang.  

� Pada saat anda bepergian (bekerja) TKS ini bisa di bawa ke WC. Tetapi ketika  
di rumah sebaiknya TKS tidak di bawa ke WC (kecuali lupa). 

� TKS ini hanyalah perantara belaka, seluruh kekuatan yang terdapat di 
dalamnya berasal dari Allah SWT.  

 

 


