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   4. Gelombang Delta 1-3Hz (Tidak Sedar) 

 

Tahap ini merupakan tahap tidak sedar 

di mana kita berada di dalam keadaan 

tidur. Namun tidur ini adalah tidur yang 

dikatakan tidur mati. Kita tidak 

bermimpi. Tidur yang sangat puas dan 

cukup. Meskipun mungkin 10 minit 

tetapi kita akan rasakan cukup segar 

setelah bangun. 
 

Jika kita tidur tetapi kita bermimpi, kita 

sebenarnya masih berada di dalam 

peringkat Beta dan bukannya Delta.     

Ini bermakna akal masih berfikir.            

Sebab itulah datangnya mimpi yang 

mengarut. Kita menjadi sangat penat 

saat bangun jika kita tidur tetapi masih 

di dalam peringkat Beta. 
 

Menurut Dr Azhar Sarip yang telah 

membuat penelitian tentang azan yang 

berkumandang. Menurut beliau Azan 

yang dilaungkan memiliki frekuensi 

gelombang Theta. 
 

Orang yang selalu solat di sepertiga 

malam yang menyerahkan 100%  jiwa 

dan raga kepada Allah dengan penuh 

rasa CINTA mampu tidur dalam 

peringkat delta. Tidur mereka sedikit 

tetapi puas dan tidak mengantuk di 

siang hari. Begitu juga dengan mereka 

yang sering melakukan tafakkur cara 

Islam. 
 

Bukan saja azan tetapi bacaan ayat-

ayat suci Al-Quran jugak memiliki 

gelombang ini ( Gelombang Theta ).  
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menurut beliau kita selalu menghasilkan 

gelombang Beta. gelombang Beta ini 

menyebabkan dunia kita tidak sihat. 

jadi kehadiran azan menghasilkan 

gelombang Theta. Gelombang ini 

bertindak sebagai pengimbang atau 

'stabilizer' ke dunia kita. jadi azan telah 

mengimbangkan dunia kita ini. 
 

Firman Allah dalam surat Al-Jumuah, 

ayat pertama yang bererti 
 

"Apa yang ada di langit dan apa yang 

ada di bumi sentiasa bertasbih kepada 

Allah SWT, Yang Maha Suci, Yang Maha 

Perkasa, Maha Bijaksana"  (Al-Jumu'ah, 62:1) 
 

Semua makhluk Allah SWT yang berada 

di dunia ini bertasbih kepada Allah. 

seperti yang telah jelaskan tadi, tasbih 

ini akan menghasilkan gelombang 

Theta yang mengimbangkan dunia ini. 

pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan dan 

haiwan-haiwan di hutan semuanya 

bertasbih kepada Allah SWT akan tetapi 

perbuatan manusia yang lupa pada 

tangungjawab mereka sebagai khalifah 

di muka bumi ini telah menghancurkan 

alam kita. Bukan sahaja mereka telah 

menyebabkan pemanasan global, 

bahkan telah mengurangi jumlah 

makhluk Allah yang bertasbih 

kepadaNya dan mengurangkan 

sumber penghasilkan gelombang 

Theta.   Semoga Bermanfaat 
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1. GELOMBANG BETA 15-30HZ (SADAR) 

Di peringkat ini, kita berada di dalam 

keadaan  sedar. Segala analisis, pilihan 

dan semua aktiviti yang melibatkan kita 

berfikir berada di bawah frekuensi beta. 

Dengan kata lain, ketika kita banyak         

berfikir secara sedar, kita berada               

di frekuensi ini. 

Peringkat fikiran di frekuensi ini merupakan 

reality berfikiran. Kita akan memikirkan 

sesuatu itu berdasarkan apa yang kita 

nampak dan rasa sesuai daya pemikiran 

kita saat itu. 
 

Jika kita memberi petunjuk kepada          

mereka yang berada di frekuensi ini,        

petunjuk tersebut akan dianalisis terlebih 

dahulu sesuai pendapat orang yang 

menerimanya. Sebab itu agak sukar untuk 

memberi arahan seperti apa yang kita 

inginkan kepada mereka yang berada di 

frekuensi ini. 

 

2. GELOMBANG ALPHA 9-14HZ     

     (BAWAH SEDAR) 

Di peringkat ini, kita berada di dalam 

keadaan bawah sedar atau dengan kata 

lain sedang dalam keadaan tidak sedarm 

Ini adalah frekuensi terbaik  ketika belajar. 

Di tingkat ini, kita hanya boleh menerima 

tetapi tidak mampu bertindak dengan       

bijak.  Semua petunjuk yang diberikan 

akan kita  ikuti tanpa membuat  
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BILA FREQUENSI OTAK 

Otak kita melakukan aktiviti  menghasilkan 

gelombang. Bahkan para ilmuan barat 

dan juga ilmuan Jepun menggunakan 

otak monyet  sebagai bahan untuk 

mengawal pergerakan robot, sesuatu 

diluar jangkaan kita.                                

Sebenarnya gelombang otak manusia 

dibagi menjadi empat bahagian utama, 

Iaitu: - 

1) Sedar (Beta: 15-30Hz) 

2) Bawah Sedar (Alpha :9-14Hz) 

3) Bawah Sedar (Theta: 4-8Hz) 

4) Tidak Sedar (Delta: 1-3Hz) 

Sebenarnya frekuensi ini adalah cetusan 

elektrokimia yang terjadi di dalam otak 

ketika kita berfikir. Ia melibatkan neuron 

otak untuk mengirim signal-signal ketika 

proses berfikir terjadi. Inilah yang dimaksud 

dengan penilaian kegiatan otak iaitu 

penilaian cetusan elektrokimia (signal)         

dalam sesaat yang terjadi di dalam otak. 

Banyak berfikir melahirkan banyak          

cetusan elektrokimia dan makin lancar         

tcetusan per saat (frekuensi). dengan kata 

lain ia adalah aktiviti dari otak. 

kajian terlebih  dahulu.  

Jika disebut pada artikel Realiti Muzik dan 

Realiti Fikiran, kita seolah-olah tidak filter 

luar dan dalam. 

Tahap ini memiliki kebaikan dan 

keburukan. Kebaikan adalah kerana           

di saat ini, apa yang masuk ke fikiran tidak 

lagi dikelola oleh pikiran kita. Jika kita 

memberi nasihat kepada seseorang       

dalam keadaan ini, ia terus akan masuk 

ke dalam fikiran orang itu dan terus         

diingat. 
 

3. GELOMBANG THETA 4-8HZ    

    (BAWAH SADAR) 
 

Di tingkat ini, kita masih terjaga tetapi 

kita sangat asyik dan dikatakan khusyuk. 

Khusyuk di dalam solat harus berada 

frekuensi ini. Ketika ini kita tidak mampu 

membuat apa-apa keputusan pun.  
 

Jika frekuensi Alpha, kita hanya 

menerima dan mampu mentafsir tetapi 

tidak boleh memberi kesan. Frekuensi 

Theta pula kita hanya menerima tetapi 

tidak mampu menafsir apalagi untuk 

membuat keputusan. 
 

Ketika ini, kita tidak sedar apa yang 

terjadi disekeliling kita akibat terlalu 

khusyuk dengan satu hal. Jika kita solat, 

pada saat ini, solat tersebut adalah 

perasaan CINTA pada Allah SWT dan 

hanya Allah yang hadir dalam hati kita,. 

Tidak ada yang lain dihati kita. 
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