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MERAIH RIZQI MELIMPAH & HALAL

INSYAALLAH SUKSES..!!
OLEH :

Ustadz Yusuf Mansyur

KESUKSESAN APA YANG ANDA INGINKAN ??

PROGRAM INVESTASI SEDAKAH Dijolonkqn dengon ikhlos, jujur
dengon prinsip soling membqnlu sesomo umql. Yokinloh
ondo okon memperoleh dori hosil sedekoh ondo lersebut...

GRATIS I I I ! ! !
Silakan Ambil Satu Bundel



MERAIH REJEKI
LEWAT INFAQ & SEDEKAH

DENGAN IKHLAS DAN JUJUR
,/

HALAL
* Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan...kecuali ia Bertambah...

Bertambah. . . Bertambah. . . * (I{R At-Tirmidzi)

* Siapa yang memberi pinjaman kepada ALLAH dengan pinjaman yang baik, maka ALLAH akan

melipat gandakan balasanny4 dan baginya pahala yang mulia. * (QS. Al-Hadid 57:ll)

* ... (at ganlah kamu takut kepada kemiskinan karena membelanjakan harta dijalan ALLAH
SWT)...* (QS. Al-BAqoroh : 245).

*Kamu tidak akan memperoleh kebaikan (yang sempuma) sehingga kamu menafkahkan sebagian
Harta yang kamu cintai...*(QS. Ali-Imran : 92).

* Ingatlatr kamu ini orarrg-orang yang diajak menafkatrkan (hartamu) pada Jalan

ALLAH SWT. Maka diantara kamu ada yang kikir, dan siapa yang kikir sesungguhnya dia

hanyalah kikir Terhadap dirinya sendiri. Dan ALLAH-latr yang maha kuyu, sedangkan kamulah
oftng-orang yang Membutuhkan(NYA)...*(QS. Muhammad : 38)

* Dan ALLAH senantiasa memberi petolongan kepada hamba-Nya selama ia menolong
saudaranya. (tR. Muslim)

Perbanyaklah SEDEKAH, karena didalamnya terdapata KHASIAT :

Menyembuhkan Berbagai Penyakit.

Melapangkan Rejeki.

Menjauhkan Diri Dari Segala Macam Kesulitan & Masalatt.

Diselamatkan Dari Segala Keburukan.

Menerangkan Hati & Jiwa.

Semua informasi dalam bundel ini NYATA, perhatikan
Ketentuan didalamnva

Bacalah informasi ini dan teliti dengan seksama sampai anda mengerti dan paharn sebelum anda
Memutuskan untuk ikut dalam program ini. Jika bundel yang anda dapatkan tulisannya kurang jelas,

makasebaiknya anda melakukan penulisan Ulang (dirental) dengan catatan harus sama. Dengan
demikian tulisan akan lebih jelas dan Fotocopy yang anda lakukan hasilnya akan lebih jelas

sehingga sehingga mitra anda yang berminat untuk Mencoba program ini akan
lebih mudah untuk mempelajarinya.
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KISAH IYYATA 1

Dari : Rachman Silalahi, Jakarta Selatan
Terimaksih kepada saudara yang telah mengirimkan program ini kepada saya, mesikupun Sebelumnya saya
takut dan tidak mempercayainya. Hal ini karena saya sama seklai tidak mengenal beliau. Namun diyakinkan
saya oleh sahabat saya yang ternyata secara diam-diCm telah mengikuti program ini. Sahabat saya
meyakinkan saya "kalo toh penipuan apalah arti uang Rp. 80.000,- dan ditambah biaya fotocopy dan prangko
yang paling habis Rp. 100.000,- tapi bila berhasil, akan mengubah nasib kau" kata sahabat saya.

Setelah saya mengikuti program ini barulah sahabat saya dengan bangga memperlihatkan tabungannya yang
menuru saya sangat banyak Rp. 450.000.000,- dan dia mengatakan bahwa jumlah ini akan bertambah terus
setiap harinya. Sekitar 2,5 bulan kemudian saya mengikuti program ini, saya coba mengintip tabungan BRI
saya. Alhamdulillah saat surat ini saya tulis, jumlahnya sudah Rp. 375. 853.250,- dan hamper setiap hari
meningkat terus. Jadi kepada teman-teman, sekalipun tidak saling kenal, jaogao ragu untuk ikut. Yang
penting jujur dan percay4 supaya uang kita terima ini betul-betul halal dan tidak merugikan orang lain. Saya
percaya dan mengikuti program ini dengan sungguh-sungguh, ternyata telah membawa keberuntungan dan
kesuksesan bagi saya. Demikian sharing informasi dari saya.

KISAIIi\tYATA 2

Dari : Bapak Indarjo Kusuma, Cikarang' Jawa Barat.
Saya mendapat fotocopy program ini diatas mesin ATM BRI ketika saya mau mengambil uang gaji. Waktu
pertama saya bac4 saya merasa tidak yakin sampai beberapa hari saya biarkan fotocopy ini diatas meja.
Tetapi seringkali menganggg pikiran saya kemudian akhirnya iseng-iseng saya mencoba mengikuti dengan
mentransfer ke-empat nomor rekening BRI masing-masing Rp. 20.000,- kemudian saya tempelkan pada
kolom, bukti transfer dan memfhotocopynya sekitar 50 rangkap, lalu saya mengedarkan program kepada
saudara/keluargq teman dan sisanya saya letakkan diatas mesin ATM BRI, bulan berikutnya saya ke-ATM
BRI untuk mentnansfer cicilan karti kredit, cicilan sepeda motor, telephone, lishilq dll. Karena sudah
merupakan rutinitas, saya tidak mengecek lagi berapa saldo yang tersisa waktu itu, begitu selesai langsung
saya ambil kartu ATM BRI saya.

Mendekati akhir bulan, saya sudah tidak ada uang (maklum pegawai kecil), sisa uang gaji di ATM bisaanya
masih tersisa 120 ribuan. Sebelum saya menarik uang di ATM BRI, saya mengecek saldo dahulu, sungguh
suatu yang mengejutkan dan hampir saya tidak percayq saya lihat saldo saya Rp. 353.560.500,- seketika
badan saya gemetaran, badan saya panas dingin seperti kesemutan dikepala. Lama saya termangu tidak
percaya dengan penglihatan saya, yang selama ini uang di ATM tidak pernah lebih dari Rp. 2.000.000,-
tetapi sekarang ada ratusan juta rupiatr. Sampai-sampai saya keluar air mata terharu, bahagia dan bersyukur
kepada Tuhan.

Sekarang saya sudah keluar dari tempat kerja dan sudah memilki usaha sendiri dan yang paling utama" saya
tidak terlilit hutang lagi seperti waktu menjadi pegawai pabrik. Saya sudah membeli rumah tipe 70 rel estate,
tidak lagi mengontrak di gang sempit, dibilangan Sukaresmi Cikarang. Jadi kepada anda yang ragu, jangan
pikirkan, ikut say4 toh hanya Rp. 80.000,- kuncinya lakukan dengan jujur dan percaya walaupun kita tidak
kenal mereka. Lakukan saj4 bersegeralah, jangan tunda-tunda. Dalam hal ini tidak adayang dirugikan, justru
semua orang akan memperoleh keuntungan. Mulailatr tingggalkan hutang yang membuat kita stress. Maka
kita ikuti jalan orang-orang yang peduli pada kebahagian orang lain. Terimakasih pada orang yang telah
mengenalkan program investasi ini, semoga Tuhan membalas kebaikan anda.

KISAH I\TYATA 3

Dari : Ian Hui KhongrPemangkat, Kalimantan Barat.
Saya berterimah kasih kepada kakak ipar saya yang berada di padem4ngan" Jakaxta Utara. Sewaktu saya ke
Jakarta saat beng-ceng (sembahyang leluhur), saya diberitahu progam ini, semula saya ragu sekali, apalagi
pendidikan kurang sehingga menurut saya masuk logika. Palagi masalah perbankan didaerah yang kami
tinggali sangat terbatas, tetapi faktor kemiskinan dan bosan hidup, susuah sekeluarga selama bertahun-tahun,
ditambah keyakinan dari ipar, saya dan istri saya nekat menjual cincin kami safu-satunya untuk ikut program
ini. Dan biarlah kalau penipuan/bohong, kami sudah alngap seperti berjudi (pasang nomor sie jie).



Kenudian saya mentransfer ke-4 rekening dalam program ini masing-masing Rp. 20.000,- dan
memperbanyak kurang dari 300 set lalu saya sebarkan habis dari kota Pontianak sampai Sambas. Selang satu
bulan kemudian saya terheran-heran nyaris tidak percaya sewaktu mengecek rekening di ATM BRI, terlihat
saldo saya Rp. 815.365.000,-.istri saya langsung pingsan tidak sadarkan diri. Kami sekeluarga menjadi buah
bibir dikota kecil kami, dan orang-orang menyebut kami orang kaya baru (OKB). Kami sekarang tinggal di
Pontianak dan sudah membeli satu unit ruko, I unit mobil dan 2 sepeda motor. Anak-anak kami sekarang
hidup sangat layak dan sekolah disekolahan favorit di Pontianak.

KISAII I\TYATA 4

Dari : Hajjah Sunardiah Sumatera Barat
Saya janda 6 orang anak yang ditinggal mati suami yang pada saat itu sedang mencari ikan di pulau Sabang, Aceh.
Suami saya s€orang juragan ikan" dengan sisa harta yang ditinggalkarL saya menghidupi anak-anak dan tak
terbayanglran, begitu saya meneruskan usaha suarni, saya tidak pengalaman dan sikap masih bodoh saya yang tidak
pernah membantu suami sewaktu semasa hidupny4 sehingga saya mengalami kesulitan serta ditipu saingan bisnis.
Akhimya 6 bulan sejak suami al6inggal, keadaan berubah 180 derajat, dari keluarga berada menajadi keluarga miskin.
Usatra banglrut total, rumah disita Banlq mobil dan perabot rumah habis untuk menbayar hutang. Saya sekuarga terush
dari rumah yang sudah 15 tahun tahun kami tinggali. Saya nyaris gila dan berulang kali mencoba unnrk bunuh diri,
anak-anak tidak sekolah lagi dan semua saudara me4iauh dari penderitaan kami. Tidak ada yang peduli untuk
membantu kami, sampai akhirnya 4 bulan sebelum tulisan ini dibuat saya ketemu seorang Bapak yang tidak saya kenal
memberikan fotocopy program investasi ini di Pasar Atas Bukit Tinggi. Bapak tersebut hanya menganjurkan mencoba
dan jangan ragu untuk merubah nasib. Saya juga dm anak-anak saya sangat tergantung pada keberanian saya untuk
mencoba program investasi ini.

Dengan sangat terpaksa saya merninjam uanga kepada seorang rentenir dan mulailah saya membuka rekening BRI dan
mentansfer sesuai petunjuk masing-masing Rp. 20.fi)0,- total ltp. 80.000,- saja. Serta ftotocopy sebanyak 80 set, lalu
saya edarkan sekitar kota Bukit Tinggi, Padang, dll. S€telatr 2 minggu saya mengecek ke ATM BRI dengan ditemani
anak sulung saya dan saya melihat saldo Rp. 8. 900. (X)0,-. Saya terharu dan mengucap syukur kepada Allah SWT.
Begitu juga anak say4 karni menangis berpelukan. Sejak hari itu, semakin bersemangat memftotocopy makin banyak
tryi.2 minggu kemudian saya mendatangi kemabali ATM BRI untuk mengecek saldo. Ternyata MASYA ALLAH,
ENGKAU MAHA BAIK. Saldo saya sekarang menjadi Rp. 283. 540. 000,-. Sepulang dari ATM BRI saya beserta
anak-analc b€rpesta pora ke mall dan saya bebaskan mereka membeli apa saJa yang mereka suka. Selang sebulan lagi
ternyata saldo saya Alhamdulillah sudah mencapai Rp. 918. fi)0. 000,-. Selcarang kami sekeluarga terbebas dari semua
hutang dan sayajuga sudah dapat pergi haji ke Tanah Suci.

Saya sarankan dan menghimbau bagl saudara-saudara s€iman, j-gan ragu untuk mengikuti bisnis investasi perencana
keuangan ini. Ikrena bisnis ini halal dan tidak menipu orang lain.

KISAHI{YATA 5

Dari : Edward Tanasele, Mahasiswa Universibs Patimuara, Ambon, Maluku
Secara logika mahasiswa pada saat mendapat brosur mi saya sangat tidak yakin dan secara akal sehat saya mengatakan
tidak masuk logika dan jelas-jelas penipuan, bohong besar. Lembaran ini saya campakan begitu saja diruang
perpustakaan. Selang 2 minggu kemudia saya mendapatkan brosur ini diangkot jun$an Batu Merah, dan hampir semua
penumpang mendapatkannya juga. Akhinrya saya p€nasaran dan mencoba karena tuntutan uang kuliall pas sekali
karena saya memilki ATM BRI. Segera saya edarkan ke teman-teman kuliah serta teman-teman semasa SMU. Banyak
ejekan yang dilontarkarL tapi saya tidak putus asa. Satu bulan kemudian saya cek di ATM hanya terdapat saldo Rp.
6E0.000,- saya agak pesimis, harapan jutaan rupiah jauh dari angan-angan. Saya merenung dan membaca ulang brosur
investasi ini. Disitu harus sabar dan terus menyebarkm. Kemudian saya fotocopy kembali rlan mengirim lebih banyak
lagi kesemua orang yang saya kenal. Setelah satu bulan saya cek kembali'!uji Tuhan" saldo saya ada Rp. 72.000.000,-.
HEBAT LUAR BISAA. Saya perhailon buku tabungan saya ke rekan-rekan kuliab mereka sekarang banr percaya
dan berebut untuk ikutprogram investasi p€rencanaan keuangan ini. Saat sekarang saldo saya sudah mencapa.i ratusan
juta rupialq tepatnya Rp. 692.550.0(X),- saya mahasiswa terkaya di Universitas Patimura Ambon dan sebuah kijang
inova baru telah saya beli, saya berencana melanjutkan program 52 di Sidney, Australia.

Kepada rekan-rekan pelajar jangan ragu untuk mencob4 ini peluang luar bisaa GOOD Bless rmtuk and4 TUHAN
MEMBERKATI SAUDARA.



7 (TUJUH) LANGKAH YANG HARUS

DILAKUKAN UNTUK MENGIKUTI

PROGRAM II\II NTVESTASI SEDEKAII INI

Harus memilki rekening BRI dan kartu ATM BRI, jika anda belum punya segeralah
membuka tabungan BRI dan kartu ATM-nya. Dengan menggunakan ATM BRI anda
akan terbebas dari biaya transfer.

Setelatr anda membuka tabungan/rekening, anda sudah dapat bertransaksi melalui
ATM BN, kemudia transfer uang ke-4 (empat) nomor rekening yang tertulis dalam
KOLOM INVESTOR BARU, masing-masing Rp. 20.000,- sehingga total
seluruhnya Rp. 80.000,- lalu simpan ke4 slip/bukti transfer.

Perhatikan, anda sudatr disediakan satu halaman kosong (dilembar terakhir, KOLOM
BIIKTI TRANSFER dan KOLOM IIWESTOR BARID.

Ambil satu halaman kosong yang kami sediakan.

Pada Kolom Bukti Transfer. Reketkan Denean Lem Atau Seienisnva Slio/Bukti Transfer
Anda Densan Urutan Sebaeai Berikul

I Rekatkan bukti transfer peserta ry di kiri atas (Sangat Sejahtera)

. Rckatkan bukti transfer peserta m di kanan atas (Sejahtera)

. Rekatkan bukti transfer peserta II di kiri bawah (Cukup Sejahtera)

' Rekatkan bukti transfer peserta I di kanan bawah (Pra Sejahtera)

PADA HALAMAN KOLOM IhWESTOR BARU KOSONG :

. Keluarkan peserta IV (Sangat Sejahtera) dari kolom.

. Tulis dan pindahkan data peserta III pada KOLOM BIIKTI TRANSFER menjadi peserta

ry.
. Tulis dan pindahkan data peserta II pada KOLOM BUKTI TRANSFER menjadi peserta

ilI.

. Tulis dan pindabkan data peserta I pada KOLOM BT KTI TRANSX'ER menjadi peserta

II.

. Tulis nalna dan nomor rekening BRI anda menjadi peserta I (Pra Sejahtera), anggota baru

gunakart huruf balok dan pastikan hrlisan anda jelas dan mudah dibaca.



Sabar dan jangan sekali-kali menipu dengan meletalftan nama anda pada posisi
urutan yang tidak sesuai dengan hak anda. Ingatlatr, peserta lain akan mengetahui
segala kecurangan. Dengan berlaku j.rj.rt, semoga ALLAH SWT memberi kelancaran
rejeki dan mewujudkan cita-cita anda. Amiiin... !!!

SEKARANG AI\IDA ST]DAH MEMILIKI SELEBARAN BARU YAI\TG
TERDIRI DARI :

l. Halaman sampul.

2. Kisah nyatakeajaiban/kesaksian.

3. Penjelasanprogram.

4. 1 (satu) lembar halaman KOLOM BUKTI TRANSFER & KOLOM
II\IVESTOR BARU KOLOM II\IVESTOR BARU (yang sudah terisi data anda
sebagai peserta I).

5. 1 (satu) lembar halaman KOLOM BIIKTI TRANSFER & KOLOM
II\WESTOR BARU (yang belum terisi data dan akan di isi oleh peserta
berikutnya).

6. Kemudian semunya disatukan (di-Steples), lalu fotocopy layaknya seperti
selebaran yang anda terima saat ini, minimal 100 set (semakin banyak anda
memfotocopynyq INSYA ALLAH semakin besar total uang yang akan anda
terima.

7. Sebarkan fotocopy selebaran tersebut kepada minimal 100 orang dimana saja
seluruh Indonesia dan paling lambat satu minggu harus sudah tersebar semua.
Anda bisa berikan kepada saudara dan sanak family, teman, kenalan, dan semua
orang yang anda inginkan hidupnya bahagia. bisa juga selebaran fotocopy ini anda
kirimkan Via Pos, Fa>r atau diletakkan ditempat-tempat umum seperti : ATM
(BCA, MANDIRI, B[, BNI, BRI, DANAMON, PERMATA, LIppO, dll), Mall /
Shooping Center, Cafe, Sekolah, Masjid, Gereja, Kantor anda sendiri (bawahan,
atasan, rekan anda sendiri) Rumah Sakit, Puskesmas, Angkutan [Jmum,
Perumahan, Tempat Wisata, dll.

Tugas anda selesai sampai disini, kerjakan pekerjaan rutin anda sehari-hari seperti
biasa, 4 (empat) minggu kemudian cobalah cek saldo rekening BRI anda,
InsyaALLAH akan bertambah terus. .. !!!
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ASUMSI JUMLAH TOTAL YAI\IG AKAI\ ANDA TERIMA DALAM
4 MINGGU ADALAH :

Posisi IV tersebut adalah batas akhir kesepakatan anda. Setelah itu nama dan posisr
anda akan keluar dari daftar peserta Program Investasi Sedekah ini. Peserta lain akan
menggantikan posisi anda. Anda masih boleh ikut Program Investasi Sedekah ini
kalau mau (anda menjadi peserta baru lagi).

Perhatikan, seandainya anda kurang beruntung dan hanya mendapat lUYo saja dari
jumlah total uang pada minggu ke-IV, maka cepat atau lambat anda masih
mendapatkm Rp. 312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lirna ratus ribu rupiah).
Jumlah uang tersebut tentu jurrh lebih besar dari modal awal yang anda keluarkan,
yaitu Rp. 80.000,- * biaya fotocopy.

Yakinlah dengan penuh percaya diri batrwa anda bisa dan mampu untuk memperoleh
lebih.

Minggu ke I
25 Peserta bam anda pade posisi I.
25 xRp.20.fi)0,-

Rp.500.m0,-

Minggu ke II
25 Peserts baru diatas mendapat @25 peserta baru.
Anda pada posisi II.
25xx25Rn.20.0f i ) r

Rp. 12.5ffi.fi)0,-

Minggu ke III

25 Peserta baru diatas mendapat @ 25 peserta
berikutnya.
Anda pade posisi III.
25x25 x 25 Rp.20.(X)0,-

Rp. 312.5{n.000,-

Minggu ke IV
Proses yang sama berlangsung terus menerus
sehinqga AIIDA pindah pada posisi ke-IV.
25x25 x 25 x25 Ro.20.000.-

Rp. 7.812.5(m.000,-



KOLOM BI]KTI TRANSFER
(Tempelkan bulti transfer BRI di bawah ini sesuai dengan urutan penrjelasan pada point 4)

PENTING...!!!
Apabila bukti transfer di setiap 4 rekening (I. pra sejahtera), (II. cukup sejahtera), (il. Sejahtera), ([V. sangat sejahtera)

No. Kartu ATM BRI sarn4 berarti benar (tandanya sah). Untuk menghindari kecurangan, ditiap lembar bukti tansfer harus
ditulis No. Rekening Anda (peserta) secara menyilang dari kiri bawah ke kanan atas. Apabila mda mendapat brosw ini
tanpa tertulis Nomor Rekening di bukti tr:ansfer ataq No. Rekening yang tertulis di bukti trmsfer berbeda dengan No.

di kolom Investor Baru, maka brosw ini tidak sah. Anda jangan teruskan cari brosur lain yang benar.

IV. SAI\IGAT SEJAHTERA III. SEJAIITERA

II. CUKUP SEJAHTERA I. PRA SEJAHTERA

KOLOM II\TVESTOR BARU
DAITAR YAITG HARUS DITRANSF'ER

(Transferkan Rp.2[.000.- terlebih dahulu kepada 4 rekening di bawah ini sesuai penjelasan pada point 4, baru anda berhak mengikuti
ini lebih

IV. SAI\GAT SE"IAIITERA III. SBIAHTERA
NAMALENGKAP :

NO. REKENINGBRI:

NAMALENGKAP

NO.REKEIYINGBRI

II. CUKUP SEJAHTERA I. PRA SEJAHTERA

NAMALENGKAP

NO. REKEI'INGBRI

NAMALENGKAP

NO.REKEITINGBRI



KOLOM BI]I(TI TRANSFER
(Tempelkan bukti transfer BRI di bawah ini sesuai dengan urutan penjelasan pada point 4)

PENTING...!!!
Apabila bukti transfer di setiap 4 rekening (I. pra sejahtera), (II. cukup sejahtera), (m. Sejahtera), (fV. sangat sejahtera)

No. Kartu ATM BRI sama' berarti benar (tandanya sah). Unnrk menghindari kecurangan, ditiap lembar bukti hansfer harus
dirulis No. Rekening Anda (peserta) secara nenyilang dari kiri bawah ke kanan atas. Apabila anda mendapat brosur ini
tanpa tertulis Nomor Rekening di bukti transfer atau, No. Rekening yang tertulis di bukti transfer berbeda dengan No.

KOLOM II\TVESTOR BARU
DAFTAR YAIYG HARUS DITRANSFER

(Transferkan Rp. 20.000.- terlebih dahulu kepada 4 rekening di bawah ini sesuai penjelasan pada point 4. baru anda berhak mengikuti

di kolom Investor Baru, maka brosur ini tidak sah. Anda ianean teruskan cari brosur lain vans benar
tV. SAI\IGAT SEIAHTERA trI. SF^TAHTERA

fm BarSE Rntr1fat firloneds
t-|-:* frf i.+ r.g.iia-rriik 6n Kr'rFr,EBa l (.la*olraF

pT BANji Fi(JltT it{tr'}H[SIA ipEi.SERfij
l?i0?/tiliZ It:15:13
000867 !h1? - illilT cAl{rDA L 1488?$5
fi0, [?flTiJ : titr0l{t3"510i60{
TR,q}FFEI| ATS

DiPJ f,.fl(, : 5$ii$$1il1l5?2
K[ AEi(. ; 0{1fi4$1ilfi0i$6505
l{ftlfi : Rllii RA5i'ATilliliri
Jr,nfr"*l.i : RP . l. , {}fio

f n kdd ndqret krdsrmnite
L.lJ5 iti+:r'{Ji,':4"niiFaf' Ke;}r.iaSan f.li.reaiialr

PT $.4lgt ftr.'iiYtf jf{ilSflEbt,t {PEffifpJij'!'t !illilAR i9:i3 :0I
c0f,8f,l ,ffii - ut{iT EffiutA r t44$ig4
riO, K-[tTti: l';$0$${i0i151056fi{
TR.qff$FTfl AIH

DAIII REi(. : 56i?il1Gi471t53?
Kt R[K. : {iifl$0i05ii''94$0i
ffiHr. : r'r0itAilAD iiil-qtttjKlt{
JLf.ILAI'| : RP. 2(', OOO

II. CUKUP SEJAHTERA I. PRA SEIAHTERA

ffiII Bar*s n*rlfnt tndsnef,1a
r rH M+:^gi:i,anrar(aii K:Jpr-irrier'; Nesailai '

Pt BAiif. FiKfAT lluf,wrsiA (prltSlRsi
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Sckali Lagl, Program Investasi Sedekah Ini Bukan Penipuan Atau
Re&a5rasa, Tidak Ada Unsur Palsaan, Tidak Ada Uasur Penlpuan, Ttdek
Ada Mabud-ilaksud Tettentu. Semua Dilakukaa Atae Dasar Kesadaran

Sendiri Dengan lkhlas, Ibadah, Dlenbantu flesama llakhluk Ciptaan
ALLAH SUfD Taapa MeHhat Status Soslal

Sifakan anda analisa atau teliti dari segala aspek. Tidak ada masalah didalamnya, tidak ada
titik jenuh (Stagnant Point). Tidak ada satu pihakpun yang mengeruk keuntungan sendiri.
Semua berjalan sewajarnya, etis dan sangat realitas.

' Silakan anda bandingkan kinerja ini dengan instrument investasi lain, beserta resikonya yang ada di
Indonesia saat ini (Depositq Sahara, Oblogasi, Reksadan4 Future Trading Stock Index Properti, dll).
Apakah cukup dengan modal Rp. E0.000,- untuk menambahkan profit milyaran rupiah dengan masa
investasi pendek, seperti program investasi sedekah ini ?.

. Uang yang anda terima halal karena tidak menipu atau merugikan orang lain. hogram ini murni
sedekah, bukan arisan berantai, bukan money game, bukan MLM (Multy Level Marketing) atau
sejenisnya dan sama sekali tidak menjual barang dan poduk.

. Tidak perlu banyak berpikir dan khawatir orang tidak mau bergabung, jangan hiraukan orang yang
mencibir anda, karena anda sendirilah yang menentukan nasib anda. Lakukan saja (iust do r0.
Selanjutnya kencangkan ibadah anda mulai dari sekarang. Banyak berdoa dan berserah diri pada AILAH
SWT. Tanamkanlah niat yang lurus Lillatti Ta'al4 memberi sedakah pada saudara kita yang sedang
membutuhkan bantuan.InsyaALLAH, ALLAH akan melipat gandakan amal kita. Amiin...!!!

. Percayalah imbalannya akan dating berkali-kali lipat dari ALLAH SWT Yang Maha Kaya, Maha
Pemebri Rezeki, karena DIA-lah Yang Maha Mengatur segala un$an makhlu-NYA.

. Dalam bukunya Ustadz Yusuf Mansyur : The Miracle Of Giving ; "semua ibadah termasuk sedekah
untuk tujuan dunia adalah dibenarkan" (hal : 72). Selama ini kita beribadah dan berdo'a tujuannya adalah
untuk meminta dan memohon dunia dan akherat kepada ALLAH SWT.

. Kita ingin sukses, ingin kata, ingin sehat ingin lulus ujian, irgir uaog I milyar lebih, ingin mobil dan
rumah, ingin proyek kita lancar. Maka yang kita lakukan adalah beribadah dan berdo'a termasuk
sedekah, menolong dan membantu makhluk ciptaan ALLAH SWT dengan ikhlas tanpa pandang bulu.

Pepatah bijak mengatakan "Lebih Baik Satu Kali Mencoba Daripada 1.000 Kali Mendengar"

SETAIAAT BERGABUNG

WASSALAMU'AIJAIKUM. WR. WB dan SEJAETEBA

Program investasi ini bukan program yang diselenggarakan oleh Bank BRI, melainkan
hanya menggunakan fasilitas ATM BRf yang on-line dan tersebar di seluruh

Indonesia. Bila anda tidaktertarik dengan program ini, maka tolong selebaran ini
diserahkan kepada orNng lain yang mungkin tertarik untuk mengikutinya. Sebab bila

selebaran ini disimpan saja atau bahkan dibuang maka akan menghilangkan
kesempatan untuk saudara-saudara kita yang lain untufr memperbaiki hidupnya.

Terimah kasih...!!!
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