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Panduan Ruqyah Mandiri 

Dengan Paket Herbal Ruqyah 

 

Ruqyah Mandiri dengan Herbal 

Terapi ruqyah adalah terapi menggunakan doa – doa dari al –qur’an dan 

sunnah dengan tujuan berharap kesembuhan dari Allah subhnallahu wa 

ta’ala. Terapi ruqyah bisa diniatkan untuk berharap kesembuhan pada 

penyakit badan maupun penyakit ruhiyyah. Kedua kondisi tersebut 

memiliki kemanjuran yang berbeda – beda tergantung dari penyebab 

penyakit dan ketepatan teknik terapi yang diberikan.  

Keefektifitasan terapi ruqyah didukung juga oleh terapi – terapi 

pendukung lainya. Diantaranya terapi tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa 

dan terapi herbal ruqyah. Terapi herbal ruqyah memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kesembuhan pasien dari penyakit – penyakit magic 

(ghaib) jika dilakukan dengan tepat dan teratur.  

Terapi ruqyah ruqyah mandiri dengan herbal adalah terapi mandiri 

dengan mengkonsumi dan memakai bahan herbal khusus untuk 

membantu mengoptimalkan terapi ruqyah mandiri yang sedang dijalani. 

Terapi ruqyah mandiri akan semakin bagus hasilnya jika dibarengi dengan 

terapi herbal ruqyah mandiri. Herbal – herbal yang digunakan adalah 

bahan herbal yang telah terbukti secara dalil syar’i dan pengalaman dapat 

digunkan sebagai herbal ruqyah mandiri. Bahan herbal tersebut 

diantaranya, madu, daun bidara, jintan hitam, dan minyak zaitun.  

   

Pengantar Herbal Ruqyah Mandiri 

Terapi ruqyah secara garis besar adalah terapi al – qur’an (dengan bacaan 

atau doa – doa al – qur’an) dan terapi tazkiyatunafs (penyucian jiwa). 

Terapi ruqyah akan kehilangan kemanjuranya jika dipisahkan dari 

kedokteran nabi secara luas. Kedokteran nabi disini maksudnya secara 

khusus adalah anjuran nabi dalam masalah – masalah kesehatan dan 



kesembuhan, sedang secara umum adalah anjuran atau sunnah nabi 

dalam menjalankan seluruh aktifitas kehidupan.  

Terapi herbal adalah salah satu bagian dari kedokteran nabi atau yang 

dianjurkan nabi maupun yang tersirat didalam al – qur’an. Beberapa 

herbal yang disebut oleh rasulullah dan al – qur’an yang akan kita 

gunakan dalam terapi herbal disini adalah madu, minyak zaitun, jintan 

hitam, dan daun bidara. Herbal – herbal tersebut tidak dipungkiri lagi 

secara ilmiyah dan illahiyah memiliki manfaat dalam kesehatan dan 

kesembuhan.  

Penggunaan herbal tersebut dalam terapi ruqyah memiliki peran 

tersendiri dalam terapi ruqyah. Salah satunya adalah menghancurkan 

pengaruh setan atau magic yang membelenggu tubuh dan darah 

seseorang. Berdasarkan pengalaman, herbal ruqyah akan sangat 

mendukung keefektifitasan penghancuran pengaruh negatif dari badan 

seseorang. Proses kesembuhan akan semakin cepat dengan izin Allah.   

Cara kerja herbal ruqyah dalam membantu menyembuhkan seseorang 

dari gangguan negative (magic) harus dipandang secara lebih luas. Cara 

pandang yang tidak hanya berdasarkan riset atau alas an ilmiyah, akan 

tetapi juga cara pandang illahiyah atau berdasarkan keyakinan. Karena 

bukan hanya zat dari bahan – bahan tersebut yang kita harapkan untuk 

mengusir gangguan negative dari tubuh, darah, dan ruh. Melainkan juga 

keberkahan dari bahan – bahan tersebut yang telah direkomendasikan 

oleh Allah dan rasulullah. Berfikir secara ilmiyah saja dalam konteks ini 

akan membingungkan dan membuat terapi herbal ruqyah berkurang 

kefektifitasanya.  

 

Urgensi pemakaian Herbal dalam Ruqyah Mandiri 

1. Mengikuti sunnah rasulullah dalam kesembuhan 

2. Menguatkan keefektifitasan terapi ruqyah (terapi al – qur’an dan terapi 

tazkiyatunnafs) 

3. Mendukung regenerasi sell baru yang lebih baik 



4. Menghancurkan buhul atau ikatan magic yang berupa zat atau benda 

dalam tubuh dan darah 

5. Mendukung proses recovery tubuh dari keluhan – keluahan fisik yang 

dialami 

6. Membersihkan energy negatif atau magic dari dalam tubuh (kontrol setan) 

7. Mempercepat hancurnya benteng pertahana setan atau magic dalam tubuh 

8. Meningkatkan kesehatan secara umum 

9. Menjadi benteng fisik dari kontrol gangguan setan 

10. Kalau diniatkan secara benar untuk mengamalkan sunnah rasulullah, 

insyaAllah mempercepat datangnya kesembuhan dari Allah.  

 

Menyiapkan Herbal Ruqyah Mandiri 

Alat – alat yang perlu disiapakan; 

1. Satu gelas plastik atau kaca ukuran sedang 

2. Satu sendok makan  

3. Kantung plastik (persiapan jika ingin muntah) 

Bahan - bahan herbal; 

1. Madu Asli 

2. Minyak Zaitun 

3. Jinten Hitam 

4. Daun Bidara 
 

Cara Pemakaian 

Peracikan dan penggunaan herbal ruqyah mandiri sangat mudah dan praktis. Berikut peracikan untuk 

satu kali pemakaian.  

1. Campurkan ke-empat macam herbal tersebut dengan komposisi berikut ini; 

- ½ SDM bubuk daun bidara 

- ½ SDM Jintan Hitam  

- 1 SDM Minyak Zaitun 

- 3 SDM Madu  



2. Aduk dengan merata disertai dengan doa – doa dari Al – Qur’an dan 

Sunnah (Ada di lampiran) 

3. Pada bacaan terakhir, setelah selesai tiupkan tiga kali ke ramuan herbal 

ruqyah mandiri yang telah dicampur.  

4. Berniatlah untuk meruqyah diri sendiri dengan herbal ruqyah tersebut, 

mohon kepada Allah dari semua gangguan setan kemudian minum ramuan 

herbal tersebut.  

 

Hal – Hal yang bisa menambah keefektifitasan ruqyah herbal mandiri 

Ada beberapa hal yang dapat meningkatkan kefektifitasan herbal ruqyah mandiri, 

berikut beberapa hal yang bisa dilakukan sebelum meminum herbal ruqyah 

mandiri.  

1. Membuang atau melepas semua jimat yang dimiliki 

2. Wudhu yang sempurna sesuai wudhunya Rasulullah 

3. Sholat sunnah dua rekaat 

4. Membaca ayat kursi dan dua ayat terakhir dari surat Al Baqarah  

5. Melukan terapi di tempat yang bersih dari gambar makhluk hidup dan 

patung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 

Ayat – Ayat Ruqyah 
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