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Inilah Hubungan
Ibadah Puasa Dengan
Kekuatan Pikiran

B

uat sahabat muslim tentu sudah
memasuki
bulan
suci
Ramadhan, yaitu bulan yang
wajib bagi kita umat muslim sedunia
untuk melakukan ibadah puasa di siang
harinya. Tentu anda yang membaca
artikel ini pasti juga melakukan ibadah
puasa. Kali ini saya ingin membahas
tentang hubungan puasa dengan
kekuatan pikiran, berbeda dengan
kebanyakan orang ya, kalau banyak
orang biasanya membahas hubungan
puasa dengan pahala, atau hubungan
puasa dengan ketakwaan.
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Makna Khalifah Dibumi
Tentu
anda
bertanya-tanya,
apakah ada hubungannya antara puasa
dengan kekuatan pikiran? bukannya puasa
itu adalah untuk menahan lapar dan haus?
Dibaca terus ya artikel ini agar anda
mendapat pencerahan tentang hubungan
puasa dengan kekuatan pikiran.
Berpuasa memang yang terlihat
adalah menahan lapar dan haus serta
menahan untuk tidak melakukan hubungan
suami istri di siang hari. Sepintas sih
memang terlihat seperti hanya tindakan
fisik saja saja ketika tidak makan dan tidak
minum, tapi kalau kita mau telaah lebih
detil lagi maka sesungguhnya tidak makan
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dan tidak minum itu adalah bentuk dari
pengendalian kekuatan pikiran. Pikiran
semua orang Indonesia tentu sudah
terprogram bahwa kalau pagi harus
sarapan, lalu siang harus makan siang
bahkan juga ada program untuk ngopi di
sore hari. Karena dari kecil sudah
terprogram di pikiran untuk makan siang
jam 12 maka ketika mendekati jam 12
siang pasti sudah terasa lapar. Yang
membuat muncul rasa lapar itu adalah
perintah dari pikiran kita. Berbeda dengan
seseorang yang terbiasa sejak kecil makan
siang jam 2 siang, maka pasti baru muncul
rasa lapar ketika menjelang jam 2.

Cara Mengendalikan Pikiran

Artinya, rasa lapar sekitar jam 12
itu adalah perintah dari pikiran karena
ada
program
di pikiran
yang
mengatakan bahwa makan siang harus
jam 12. Tapi begitu menjalani ibadah
puasa maka kita harus mengendalikan
rasa
lapar
itu,
berarti
harus
mengendalikan
pikiran
supaya
menghentikan memberi perintah rasa
lapar. Dari situasi ini terlihat bahwa
ibadah puasa adalah untuk melatih
mengendalikan
kekuatan
pikiran,
sehingga ketika dalam waktu satu
bulan kita sudah terbiasa untuk

05

mengendalikan pikiran tentu efeknya
kekuatan pikiran menjadi senjata bagi
kita untuk diarahkan demi tercapainya
tujuan hidup kita. Bahasa dalam
Alquran adalah “berpikir”, banyak ayat
yang memerintahkan kita untuk
“berpikir”. Arti dari berpikir adalah
mengendalikan kekuatan pikiran.
“Sesungguhnya aku hendak
menjadikan seorang khalifah di muka
bumi.” mereka berkata: “Mengapa
Engkau hendak menjadikan (khalifah)
di bumi itu orang yang akan membuat
kerusakan
padanya
dan
menumpahkan darah, Padahal Kami
Senantiasa bertasbih dengan memuji
Engkau dan mensucikan Engkau?”
Tuhan berfirman: “Sesungguhnya aku
mengetahui apa yang tidak
kamu ketahui.” QS-Al Baqarah:30
Sangat luar biasa ya tujuan dari
ibadah puasa itu, itulah kenapa
seharusnya semua orang menjalankan
ibadah puasa bukan hanya sematamata sebagai kewajiban kepada
ALLAH tetapi seharusnya menjadi
kebutuhan bagi diri kita supaya menjadi
pemimpin bagi pikiran kita sendiri.
Faktanya, banyak orang itu sekarang
sedang dikendalikan oleh pikirannya,
banyak orang justru diperbudak oleh
kekuatan pikiran, padahal seharusnya
pikiran itu kita gunakan dan diarahkan.
Misi saya dalam kelas AMC (Alpha
Mind Control) adalah agar semua
orang
mampu
menggunakan
pikirannya dengan benar, sesuai
dengan perintah ALLAH bahwa
manusia itu seharusnya menjadi
khalifah di muka bumi, khalifah itu
maknanya pemimpin. Dan pemimpin
yang paling dasar adalah memimpin
diri sendiri alias memimpin pikirannya.
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Puasa itu Bukan Sekedar Tidak
Makan dan Minum
Tapi Inilah Hakikat Puasa
Sesungguhnya
“

Kita sudah memasuki bulan suci Ramadhan yang penuh kebaikan,
bagaimana kabar anda diawa puasa tahun ini? saya doakan yang setia
membaca tulisan saya ini bisa lancar puasanya, tetap sehat dalam
menjalaninya dan yang terpenting mendapatkan “makna spesial” dari
ibadah puasa di tahun ini. Amiin.

T

entu menjadi sia-sia saja jika anda puasa
tetapi tidak menemukan makna spesial, tidak
menemukan “rasa” khusus selama menjalani
ibadah pusa Ramadhan kali ini. Bagi sebagian besar
orang, puasa seringkali hanya dimaknai dengan tidak
makan dan tidak minum saja, saya memberi istilah
puasa seperti ini adalah puasanya anak SD (Sekolah
Dasar). Coba deh lihat anak SD, tanyakan ke mereka
tentang puasa, pasti jawabannya ya tidak makan dan
tidak minum.
Kalau anda sekarang yang sudah dewasa
memiliki pemahaman bahwa puasa itu hanyalah
tidak makan dan tidak minum saja maka berarti ilmu
anda sama dengan anak SD. Kondisi ini yang banyak
dialami oleh orang yang katanya secara umur sudah
dewasa, yaitu pemahaman dari jaman anak-anak
terus dibawa sampai dewasa, ilmu yang didapat
ketika usia anak-anak sama saja dengan ketika
dewasa. Jika isi kepala anda sama dengan isi kepala
waktu anak-anak maka namanya anda belum
dewasa, tapi hanya usianya saja yang bertambah.
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Seharusnya dengan bertambahnya usia maka isi
kepala anda juga bertambah, ilmu dan
pemahaman yang anda miliki seharusnya
berbeda.
Ayo, saatnya dibulan yang penuh
kebaikan ini kita semua melakukan perenungan
diri. Apakah pemahaman anda sekarang tentang
puasa masih sama saja ketika dulu masih duduk
dibangku sekolah dasar. Kalau masih sama maka
saatnya anda memaknai puasa dengan arti yang
lebih dalam, dalam bahasa kerennya memaknai
apa hakikat puasa sesungguhnya.
Saya menulis artikel ini selepas shalat
subuh, ditemani “si aura” sedangkan “si syahrini”
masih menikmati tidurnya, menikmati sejuknya
udara pagi sambil mendengar sayup-sayup
lantunan ayat suci Al-Quran. Kata PUASA,
berasal dari istilah jawa yaitu PASA yang artinya
adalah “mengekang”, “menahan diri”. Istilah
PASA ini selaras dengan istilah Bahasa Arab
yaitu “shaum” atau “shiyam”.
a
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Dari makna asal kata ini maka terlihat bahwa
Puasa itu sesungguhnya tidak berhubungan langsung
dengan makan dan minum, tapi berkaitan kepada
“menahan diri” atau bahasa saya sih “pengendalian
diri”. Tentu seharusnya setiap saat, setiap waktu kita
semua harus melakukan pengendalian diri, tidak
hanya di dalam bulan ini saja. Jadi setiap saat
seharusnya semua orang melakukan PUASA.
Dengan melakukan puasa yang baik dan
benar maka PASTI hidupnya menjadi baik dan benar
juga, kalau ada orang yang mengatakan “saya sudah
puasa tapi percuma saja, hidup tetap begini saja”,
maka pasti orang ini tidak memahami hakikat puasa
yang sesungguhnya. Kalau ada yang mengatakan
selama puasa itu tidak melakukan aktivitas yang
berlebih karena lapar dan haus maka ini juga pasti
kurang benar memaknai puasanya. Saya sendiri
membuktikan meskipun PUASA tetap bisa
memberikan kelas AMC Reguler, Privat dan
Platinum AMC bahkan juga aktivitas saya lainnya di
kampus juga di kantor.
PUASA adalah pengendalian diri, dan
pengendalian diri kuncinya ada di Pengendalian
Pikiran. Sehingga jika ingin paham secara benar
hakikat puasa maka harus paham dulu PIKIRAN,
percuma saja ketika tahu apa itu rukun-rukun puasa
dan tahu ayat-ayat tentang puasa tetapi tidak paham
PIKIRAN maka pasti PUASA nya menjadi hambar.
Karena PUASA nya seolah hanya menggugurkan
kewajiban saja, yaitu tidak makan dan tidak minum
selepas adzan subuh sampai waktu adzan maghrib.

05

Wahai orang-orang yang beriman,
diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana
diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian
agar kalian bertakwa (Q.S al-Baqoroh:183).
Renungkanlah, selama usia hidup kita,
sudah berapa kali kita benar-benar puasa? atau
sepanjang hidup ini kita hanya puasa seperti
puasanya anak SD. Puasa bukan sekedar tidak
makan dan tidak minum saja, puasa adalah bentuk
dari mengendalikan pikiran supaya pikiran bisa
bekerja kepada hal-hal yang membuat hidup
penuh kebaikan dan kesuksesan (manusia
bertakwa).
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5 Sugesti Diri Untuk Menjalani
Bulan Ramadhan

Dengan Penuh Berkah

W

aktu berjalan terasa cepat ya, rasanya
baru beberapa minggu lewat dari Idul Fitri
1440 H, eh sekarang sudah memasuki
bulan Ramadhan lagi di 1441 H. Bulan Ramadhan,
adalah sebuah bulan dimana diwajibkan bagi umat
Islam di seluruh dunia untuk melakukan ibadah
Puasa dan ibadah pendukung lainnya. Dalam bulan
ini diberikan sebuah hadiah, diberikan banyak
ganjaran, diberikan berlipat ganda kebaikan. Bulan
ini sengaja dibuat untuk memberikan kesempatan
kepada umat Islam agar sejenak mengurangi
aktivitas kehidupan yang sering dilakukan dalam 11
bulan, dan meningkatkan aktivitas ibadah, segala
apapun bentuk untuk mendekatkan diri kepada
ALLAH, Tuhan Semesta Alam. Dalam 1 bulan,
diberikan banyak kebaikan, yang kecil diberikan
nilai yang besar. Bahkan dikatakan bahwa Setansetan dibelenggu rantai, sehingga kalau dalm 1
bulan ini ada manusia yang berbuat jahat ya itulah
setan yang tidak kebagian rantai hehe..
Bulan Ramadhan, bulan yang ditunggu oleh semua
umat Islam. Saya sempat iseng bertanya ke
sepuluh orang rekan2 kerja saya di kantor Telkom
Mergoyoso (survey kecil-kecilan), kalau survey
yang ilmiah minimal harus 30 orang. Dari sepuluh
orang itu, saya bertanya dengan gaya yang santai
sambil bercanda, karena saya ingin mereka
menjawab dengan spontan, karena jawaban
spontan itu adalah jawaban dari "hati", alias
jawaban dari pikiran bawah sadarnya. Sehingga
tidak ada waktu untuk berpikir merangkai kalimat
lain melalui logikanya. Cara mudah untuk melihat
apakah itu jawaban dari hati atau ngga, adalah lihat
spontanitasnya. Ketika menjawabnya dengan
cepat dan spontan maka itulah isi dari hatinya,
kalau masih menjawab dengan ee..ee…itu artinya
sedang merangkai kalimat.
Pertanyaan yang saya ajukan kepada 10 orang
rekan saya adalah, “sebentar lagi puasa ya, apa
yang kamu rasakan?” Tiga orang menjawab,
“seneng lah, namanya juga puasa, bisa ngumpul
untuk buka puasa”. Lalu 4 orang yang lainnya

menjawab “asik, banyak makanan yang enak2
kalau sore, hehe”. Sisanya yang 3 orang menjawab
” alhamdulillah, masih bisa puasa lagi, bisa
mengajari anak untuk puasa dan belajar agama”
Itu jawaban spontan ya, ketika saya bertanya disaat
lagi ngumpul2, mereka menjawabnya dengan
bercanda juga. Walaupun bercanda, tapi saya
paham benar kalau jawaban itu adalah dari hatinya
hehe..Bagaimana dengan anda? Jika menjawab
pertanyaan yang sama dari saya itu. Jawaban
spontan yang keluar di hati, itulah jawaban tulus
dan sebenarnya. Kalau jawabnnya masih seputar
enaknya buka puasa, masih sebatas bisa kumpulkumpul, masih sebatas untuk mengajari anak,
masih sebatas untuk diet malah karena puasa dsb
yang terbatas kepada urusan diri sendiri mungkin
anda perlu memberikan sugesti lain kepada diri
anda, agar puasa Ramadhan kali ini jauh lebih
berkah dan bermakna. Karena bulan Ramadhan,
benar-benar sangat istimewa bahkan dikatakan
nilai satu bulan Ramdhan sama dengan seribu
bulan.Subhanallah.

Sugesti Pertama,

Katakan kepada diri anda..”Kalau pas bulan
ramadhan ini tiba-tiba ALLAH mengambil nyawaku,
gimana ya?diriku kita maksimalkan ibadah yuk
bulan ini mumpung masih diberi nafas oleh ALLAH,
mumpung masih diberik tenaga oleh ALLAH,
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mumpung masih diberi detak jantung oleh ALLAH.
Aku berjanji sebenar2nya, bulan puasa kali ini
ibadahku harus meningkat 2 kali lipat dari biasanya,
karena pasti nilainya 2000x lipat”

bantu aku ya RABB untuk mendekat kepada-MU,
izinkan aku mendekat kepada-MU”

Sugesti Keempat,

Sugesti Kedua,

Katakan kepada diri anda..”Aku menyadari
kalau di bulan puasa sebelumnya, aku kurang
maksimal, masih kadang sering bersikap yang
salah, masih membicarakan orang lain, puasaku
belum maksimal, karena itu aq mau memaafkan
diriku yang belum maksimal dulu, aq maafkan lahir
bathin kamu wahai diriku, dan kita masuki bulan
Ramadhan tahun ini dengan penuh niat baik,
karena aq sangat tahu bulan ini begitu berlimpah
keberkahan.”

Sugesti Ketiga,

Katakan kepada diri anda..”aku tidak tahu
sampai berapa usiaku,kalau ramadhan tahun ini
adalah ramadhan terakhirku, maka bantu aku ya
ALLAH, aku sangat bersyukur masih Engkau
pertemukan dengan Ramadhanmu tahun ini. Ayo
semua bagian dalam diriku, kalian harus menikmati
bulan Ramadhan tahun ini, karena ALLAH
menjanjikan kesucian seperti bayi kalau kita semua
selesai melewati bulan Ramadhan ini dengan
penuh ketenangan dan keikhlasan”

Sugesti Kelima,

Katakan kepada diri anda..”Puasa tahun ini,
aku hanya ingin dekat dengan ALLAH, aq
menyadari di 11 bulan kemarin begitu jauh dengan
ALLAH, lebih sibuk untuk mengurusi dunia, bahkan
lupa kalau punya ALLAH, hmm..maafkan aku ya
RABB, maafkan aku..aku mau dalam Ramadhan
tahun ini, benar-benar mendekat kepada-MU,

08

Katakan kepada diri anda..”aku hanya bisa
mensugesti diri ini agar merasakan bulan
Ramadhan dengan makna sebenarnya, semua
kalimat-kalimat tadi aku rangkai untuk memberikan
kesenangan, kebahagiaan kepada diriku memasuki
bulan Ramadhan, aku sangat senang, aku sangat
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bersyukur, ketika bulan Ramadhan ini bisa
mengisinya dengan segala kebaikan, dengan
segala peningkatan ibadah. Aku berjanji demi
kebaikanku sendiri”.

Selamat Berpuasa

Memasuki bulan Ramadhan, memasuki
sebuah keistimewaan yang luar biasa, sama
nilainya dengan 1000 bulan. Kita mulai dari diri
masing-masing, menyiapkan diri, menyiapkan hati
untuk melangkah dengan penuh ikhlas dan penuh
ketenangan. Selamat Memasuki Bulan Ramadhan
Sahabat semua..ALLAH sudah memberikan
fasilitas yang begitu istimewa ini, kita yang
memustuskan untuk memanfaatkan sebaikbaiknya.

Edisi April 2020

| Kekuatan Sugesti

09

| Hipnosis

Waspadalah !

Sugesti dan Hipnotis itu ada
Dimana-mana

T

ujuan dari dibuatnya website
kekuatansugesti.com dan majalah
sugesti adalah untuk memberikan
pencerahan tentang apa itu “Sugesti” dan
Hipnotis. Karena saat ini muncul
pemahaman yang salah tentang sugesti dan
hipnotis.
Selain untuk memberikan
pencerahan website ini hadir sebagai media
pemberi inspirasi dan solusi. Artikel-artikel
yang ada sengaja kami berikan untuk
kebaikan anda yang sudah mengunjungi
website ini. Sugesti dan hipnotis sangat
berkaitan. Karena itu diartikel kali ini ingin
mengulas tentang sugesti dan hipnotis itu
ada dimana-mana. Banyak orang tidak
menyadari bahwa setiap saat pasti
berhubungan dengan sugesti. Bahkan
ketika dirumah ada sugesti yang masuk
melalui televisi, melalui media sosial. Anda
bisa betah lama-lama membuka media
sosial maka itu artinya anda terhipnotis oleh
media sosial.

12

Sekitar Kita Penuh Hipnotis dan
Sugesti
Setiap kegiatan kita saat ini selalu
dipenuhi dengan sugesti. Semua media,
acara televisi dan berbagai jenis hiburan
lainnya sebenarnya berlomba-lomba untuk
melakukan hipnotis kepada banyak orang.
Bahkan judul dari berbagai media
berita online juga menggunakan teori
hipnotis supaya banyak orang mengklik
link artikel itu. Ini justru bahayanya, judul
artikel yang dibuat terkadang tidak sama
persisi dengan isi artikelnya. Dan banyak
orang hanya membaca judul lalu membuat
penafsiran sendiri. Anda bisa lihat saja
contoh beberapa artikel berikut ini dari
akun media berita online.
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Judul tersebut dengan mudah
menembus pikiran para pembaca sehingga
dengan mudah menggerakkan tangan untuk
mengklik linknya. Padahal isinya tentang
suami yang pergi berbelanja saat semua
orang memilih dirumah aja. Tidak ada
pernyataan bahwa suami itu lebih takut
kepada istri-istrinya. Melainkan karena
memang harus pergi berbelanja keluar
rumah dengan aturan tidak boleh banyak
orang alias sendiri saja.
Ketika anda hanya membaca judul
artikel seperti gambar diatas ini apa yang
muncul di pikiran? tentu pikiran anda
memunculkan sosok roy marten sang aktor
senior itu kan? karena ingin menyebarkan
infomasi ini maka anda terhipnotis untuk
membagikan artikel ini. Tetapi begitu anda
mengklik link itu dan membacanya maka
baru mengetahui bahwa Roy Martin yang
dimaksud bukanlah sosok aktor senior itu.
Inilah bukti bahwa media online saat ini
sedang menghipnotis anda untuk membaca
dan menyebarkan. Waspadalah Sugesti dan
Hipnotis itu ada dimana-mana. Sudah
bukan rahasia bahwa hampir kebanyakan
warga +62 senang sekali menyebarkan
berita yang terlihat heboh. Ayo ngaku !

Baca ini juga : Hati-hati membaca
pesan broadcast ! Bisa saja ada
sugesti buruk
Sekarang perhatikan artikel lainnya
ya. Ada contoh lagi artikel yang membuat
para pembaca terhipnotis dengan sugesti
yang ada pada kalimat judulnya.

Hipnotis di Televisi itu Hanya
Contoh Kecil
Jadi yang namanya Hipnotis itu
tidak seperti yang ada di acara televisi.
Kalau anda lihat di televisi maka
ditampilkan seolah-olah orang yang
dihipnotis tertidur lalu disuruh apa saja
mau. Padahal ada teknik dibalik layar yang
tidak ditampilkan. Karena memang
namanya acara televisi untuk hiburan maka
didesain sedemikian rupa untuk membuat
penonton itu wow dan heran. Kalau
penonton itu wow dan heran maka itulah
bukti sebuah acara berhasil. Anda bisa
memahami bagaimana hipnotis itu dan
cara-cara melakukan hipnotis seperti di
televisi dengan memiliki buku Instan
Hypnosis beserta bonus flashdisk video
tutorial step by step hipnotis.
Waspadalah ! Sugesti dan Hipnotis
itu ada dimana-mana. Kita harus cerdas
untuk memilih informasi yang beredar
disekitar kita. Karena kalau salah memilih
sugesti maka hidup kita juga salah. Karena
hidup seseorang memang hasil dari sugestisugesti yang ada di pikirannya sendiri.
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Alpha Telepati Ilmu Yang

Masuk Akal Dan Ilmiah

B

anyak orang yang merasa takut dan aneh
ketika membaca artikel-artikel di
alphatelepati.com, karena memiliki
anggapan bahwa ilmu-ilmu seperti alpha telepati
ini pasti ilmu yang klenik, menggunakan ritual
yang aneh. Tetapi kalau anda sudah membaca
buku alpha telepati pasti anggapan anda itu
berubah. Ada seorang pembaca buku Alpha
Telepati.

Dia mengatakan ” Saya akui ilmu alpha
telepati itu ilmu yang masuk akal dan ilmiah”,
buku ini mengubah semua pemahaman saya yang
salah tentang ilmu pelet. Karena saya selama ini
mempelajarinya seperti itu.

16

Saya pun bisa memahami persepsi awal tentang
ilmu telepati. Justru tujuan saya membuat buku
alpha telepati dan menulis artikel-artikel di web
ini untuk mengubah pemahaman tersebut.
Apa alasan utama yang membuat ilmu alpha
telepati memang masuk akal dan ilmiah?
Jawabannya karena saya sebagai pembuat
metode ini adalah orang ilmiah. Saya membuat
ilmu alpha telepati ini berdasarkan pengalaman
pribadi dulu waktu jaman sma
dan kuliah. Ternyata ketika
saya hubungkan dengan
ilmu telekomunikasi yang
didapat waktu kuliah semua
itu bisa dijelaskan dengan
detail. Termasuk yang dulu
saya anggap “gaib” ternyata
juga bisa dijelaskan dengan
ilmu telekomunikasi yang
saya dapat dikuliah.
Awalnya dulu saya ada
seorang
teman
yang
kebingungan
karena
ceweknya
pergi
meninggalkan dia. Teman
saya ini pergi ke orangorang mulai dari pemuka
agama sampai orang yang
disebut
dia
sebagai
paranormal. Sudah habis
uang
banyak
untuk
melakukan berbagai upacara
atau ritual. Begitu dia cerita ke
saya, tentu saya bawa sambil senyum
saja. Terus saya katakan ke dia “ngapain juga
kamu ngerjakan semua itu”. Saya beri tahu cara
saya untuk mengembalikan mantan pacar dulu.
Saya suruh aja dia mengerjakan persis seperti apa
yang saya lakukan.
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Teman saya ini awalnya tidak yakin “apa iya
hanya sesimpel itu”, “apa iya tidak ada ritualritualnya”. Saya katakan ke dia “sudah kerjakan
aja dulu”.
Seminggu kemudian teman saya ini
menghubungi saya “fir, luar basa. Cewekku
semalam telepon. Kok bisa ya padahak cuma gitu
aja ya. Mudah ternyata”. Memang alpha telepati
itu simpel dan mudah. Karena simpelnya, ada
beberapa orang yang kaget dan merasa tidak
percaya. Jadi buat anda yang memang butuh cara
yang ribet, cara yang susah, cara yang
menggunakan ritual maka lebih baik tidak perlu
membaca buku alpha telepati. Karena nanti ada
kaget bahwa ternyata aggapan anda selama ini
keliru. Selama ini anda beranggapan bahwa ilmu
semacam pelet harus dipelajari dengan susah,
harus dengan puasa-puasa, harus dengan ritualritual. Semuanya terbantahkan, karena ilmu
alpha telepati adalah ilmu yang masuk akal dan
ilmiah.
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Anda harus berani membuka pikiran anda
bahwa ilmu pelet itu adalah ilmu yang ilmiah,
ilmu yang masuk akal. Ilmu pelet dibuat terlihat
“wow” dan dibuat terlihat susah supaya tidak
semua orang mau mempelajarinya. Tujuannya
jelas yaitu membuat suatu ketergantungan
kepada
orang-orang
tertentu,
padahal
sesungguhnya kalau anda mau mempelajari di
buku alpha telepati maka anda sadar bahwa yang
membuat ada efeknya adalah pikiran kita sendiri.
Bukan orang lain, bukan dukunnya, bukan juga
paranormalnya. Tapi pikiran anda sendirilah
yang membuat target berubah. Sadarilah bahwa
alpha telepati adalah kemampuan alamiah semua
manusia atau sering saya katakan sebagai fitur
yang sudah Tuhan berikan kepada kita sebagai
manusia. Coba pelajari alpha telepati dan
terapkan dalam hidup sehari-hari.
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5 Langkah Sederhana
Mengatasi Mabuk
Kendaraan
“
Mabuk kendaraan adalah masalah yang sering dihadapi banyak orang ketika
menaiki kendaraan umum atau pribadi. Bahkan saya punya teman yang dia
sampai usia dewasa terus tidak nyaman ketika naik mobil jika berada di kursi
belakang. Ada yang mengatakan mabuk kendaraan ini adalah akibat keturunan
padahal bukan.

S

aya jadi teringat seorang klien saya yang
dia mengalami masalah saat naik
kendaraan umum maupun kendaraan
pribadi, dia seorang laki-laki berusia sekitar
25tahun. Dia mengeluhkan masalahnya kesaya
bahwa dia suka muntah ketika menggunakan
mobil atau kendaraan lain dan situasi ini
menganggu dia karena jadi tidak bisa pergi yang
jauh. Mabuk kendaraan, ya ini masalah orang
itu. Kalau dengan minum obat tidur pasti selesai
dan dia bisa jalan jauh, tetapi bagi orang ini obat
tidur membuat dia ketagihan. Lalu terapi seperti
apa yang saya lakukan kepada orang ini?
Sebagai pakar pikiran, maka tentu saya
melakukan bentuk terapi terhadap pikiran orang
ini. Karena mabuk kendaraan yang dialami oleh
orang ini terjadi akibat program di pikirannya
yang membuat dia menjadi mabuk dan muntah.
Bahkan, ketika orang ini masuk ke mobil yang
sedang diam, maka pasti sudah mau
muntah,hehe..aneh kan? ya memang bagi kita
yang tidak mengalami masalah itu tentu
menganggap semua aneh,sedangkan bagi dia
tentu memberatkan.
Saya coba untuk masuk ke mobil saya
yang terparkir didepan kantor wahana sejati.
Maka langsung dia menjadi pusing dan muntah
hehe. Saya lalu membawa dia ke ruang terapi.

Saya mencoba mengajak bicara untuk
mengetahui apa isi pikiran dia, sampai saya
menemukan penyebabnya,yaitu dia dulu waktu
kecil pernah terkunci didalam mobilnya dan
sejak itu dia merasa pusing ketika berada
didalam mobil.Nah pikiran inilah yang saya
modifikasi, dan hasilnya setelah 90 menit saya
temani dia diruang terapi, dia merasa nyaman
dan mulai berani masuk ke dalam mobil.
Terapi seperti yang saya lakukan diatas
bisa dilakukan kalau anda menemui saya, tetapi
saya akan bagikan cara terapi sederhana ketka
anda mabuk dikendaraan.
Bagi anda yang mabuk kendaraan, cobalah
lakukan tiga langkah berikut ya…
Pertama, pastikan manfaat dari kepergian jauh
anda. Anda pastikan dulu apa keuntungannya
bagi anda untuk pergi ke kota yan jauh
menggunakan kendaraan umum. Anda pikirkan
saja keuntungan-keuntungan. Keuntungan ini
penting untuk memaksa pikiran anda mau
mengurangi mabuk kendaraan saat anda
melakukan perjalanan jauh.
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Kedua, isilah dulu perut anda sebelum
berangkat, secara fisik mabuk kendaraan terjadi
disaat perut sedang kosong, sebab ketika perut
kosong maka gas asam lambung anda
meningkat, apalagi dipicu oleh bayang-bayang
ketakutan tentang muntah dan mual selama
perjalanan.

Ketiga, carilah tempat duduk dikendaraan yang
memiliki pandangan bebas ke jendela. Bukan
ditengah yang diantara penumpang, atau pilihlah
yang dekat jendela. Kebanyakan orang menjadi
mabuk sebab pikiran orang tersebut berpikir
sedang berada dalam situasi yang menjepitnya,
dan ini memunculkan rasa tidak nyaman.

22

Keempat,
lakukan
aktivitas
yang
menyenangkan selama perjalanan. Kalau anda
suka membaca buku maka bawalah buku. Atau
kalau suka musik maka bawalah pemutar musik
untuk menemani anda, kalau suka makan maka
bawalah makanan.Kalau suka berbicara maka
ajaklah orang disebelah anda berbicara. Hal ini
akan mengalihkan perhatian pikiran anda dari
mabuk dan muntah selama perjalanan.

Kelima, berbicaralah dalam hati anda. Sebelum
anda masuk ke kendaraan yang akan membawa
anda pergi jauh itu, maka cobalah buat
kesepakatan dalam diri anda, katakan dalam hati
anda. “Saya butuh perjalanan ini, saya perlu
perjalanan ini sehingga saya mau perjanan ini
menyenangkan dan membuat saya menjadi
tenang dan nyaman selama didalam kendaraan,
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Karensa saya tahu didalam kendaraan itu
rasanya sama seperti diluar kendaraan, dan
didalam kendaraan itu jauh lebih nyaman jika
dibandingkan diluar. Saya senang dalam
perjalanan ini”
Selamat mencoba ya, dan pastikan anda
mengizinkan dan meniatkan diri anda untuk mau
menikmati perjalanan apapun dan kemanapun.
Saya menuliskan langkah-langkah itu karena
saya pernah mengalami hal yang seperti ini dulu,
tetapi sekarang saya menjadi nyaman untuk
pergi kemanapun.Pasti anda bisa membuat
perjalanan menjadi nyaman juga, sama seperti
saya.
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BIOGRAFI
Al-Zahrawi, Mahaguru Dokter
Bedah Sedunia
“
Al-Zahrawi atau El Zahrawi alias Abulcasis adalah ahli dari para ahli bedah yang
sumbangsihnya sangat besar bagi dunia kedokteran modern.

S

ejak catgut atau benang bedah ditemukan,
luka tidak lagi ditutup dengan semut.
Semut? Ya, dahulu kala, semut-semut
berukuran besar kerap digunakan sebagai media
menjahit luka, ini pernah lazim dilakukan di
pelosok-pelosok Amerika Selatan, juga di
pedalaman Afrika.
Selain semut, ada jenis dedaunan tertentu
yang juga bisa dipakai untuk menutup luka. Daun
itu harus dikunyah terlebih dulu sebelum
ditempelkan di atas luka sampai tertutup rapat,
dengan harapan luka tersebut cepat mengering.
Catgut mulai dikenal pada pertengahan
abad ke-10 atas peran besar Al-Zahrawi. Benang
bedah temuan Al-Zahrawi ini dibuat dari jaringan
hewan –biasanya dari usus kambing atau sapi–
sehingga dapat diterima oleh tubuh manusia dan
halal digunakan oleh orang Islam.
Siapakah sebenarnya Al-Zahrawi si penemu
catgut itu?

Bapak Ilmu Bedah Modern
Nama panjangnya adalah Abul Qasim
Khalaf ibn al-Abbas az-Zahrawi, biasa dipanggil
Al-Zahrawi atau El Zahrawi. Orang-orang Eropa
lebih suka memakai nama Abulcasis untuk
menyebutnya.
Al-Zahrawi lahir pada 936 Masehi di
Zahra, sebelah barat daya Cordoba, Provinsi
Andalusia, Spanyol. Inilah pusat pengetahuan,
kebudayaan, sekaligus simbol kedigdayaan Islam

di Eropa, berjuluk “permata dunia abad ke-10” di
bawah naungan Kekhalifahan Dinasti Umayyah.
Kala itu, Cordoba adalah wilayah yang
sangat kaya, amat kuat, dan termasuk kota yang
paling maju di Eropa Barat (Ana Ruiz, Vibrant
Andalusia: The Spice of Life in Southern Spain,
2007:39). Di sinilah yang menjadi tempat
munculnya para ilmuwan muslim, Al-Zahrawi
salah satunya.
Sumbangsih Al-Zahrawi bagi dunia
kedokteran modern –termasuk dan khususnya
ilmu bedah– sangat besar. Catgut hanyalah satu
dari puluhan penemuan Al-Zahrawi yang sangat
berdaya-guna hingga berabad-abad berikutnya,
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bahkan sampai saat ini, tentunya dengan inovasi
demi inovasi seiring kemajuan zaman.
Al-Zahrawi telah menemukan 26 peralatan
bedah yang semuanya belum pernah ada di
masa-masa sebelumnya. Selain catgut, ia juga
memperkenalkan alat-alat baru lainnya, sebutlah
pisau bedah, sendok bedah, retractor, pengait,
surgical rod, specula, bone saw, plaster, dan
masih banyak lagi (Robert Kretsinger, History and
Philosophy of Biology, 2015:24).
Tak hanya penemuan berupa barang atau
peralatan saja, Al-Zahrawi juga merumuskan
pemikiran yang sangat membantu perkembangan
ilmu kedokteran modern. Banyak dokter dari
berbagai penjuru Eropa dan belahan bumi lainnya
yang datang kepada Al-Zahrawi untuk belajar.
Maka tidak heran ketika seorang
penerjemah asal Italia bernama Pietro Argallata
menyebut Al-Zahrawi sebagai “pemimpin dari
seluruh ahli bedah” (M.R. Islam, et.al., The
Greening
of Pharmaceutical Engineering,
2015:257). Dengan kata lain, ia ibarat mahaguru
bagi dokter-dokter bedah sedunia.

Perumus Kitab Ilmu Kedokteran

Karya monumental hasil pemikiran Al-Zahrawi
adalah sebuah buku setebal 1.500 halaman yang
terdiri dari 30 jilid dengan tajuk At-Tasrif liman
Ajiza an at-Ta'lif. Inilah kitab suci bagi kaum dokter
sedunia yang beberapa pengetahuan di dalamnya
bahkan masih dijadikan rujukan dan pedoman
sampai sekarang.
Melalui
kitab
inilah
Al-Zahrawi
memaparkan kurang lebih 200 peralatan bedah,
termasuk 26 alat hasil temuannya itu, ia juga
mengupas bermacam teknik dalam operasi
bedah. Di atas lembar-lembar Al-Tasrif pula, ia
mengklasifikasikan 325 macam penyakit beserta
gejala dan cara pengobatannya.
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Tak hanya tentang bedah dan daftar
penyakit saja yang dipaparkan Al-Zahrawi lewat
kitab tebal itu, banyak sekali pengetahuan lainnya
terkait ilmu kedokteran yang terhimpun di

dalamnya. Al-Tasrif telah diterjemahkan ke
bahasa Latin, Inggris, Perancis, hingga Ibrani, dan
menjadi acuan utama kalangan medis di Eropa
kala itu.
Ahli bedah ternama abad ke-14 asal
Prancis, Guy de Chauliac, bahkan mengutip isi
ajaran Al-Tasrif lebih dari 200 kali (Fred Ramen,
Abulcasis: Renowned Muslim Surgeon of the
Tenth Century, 2006:90). Sampai abad ke-16, AlTasrif masih dijadikan rujukan utama hingga
diambil-alihnya kembali maskot ilmu pengetahuan
Eropa oleh bangsa barat sejak masa Renaisans
yang mulai menggejala sejak dua abad
sebelumnya.
Al-Zahrawi meninggal dunia pada 1013 M
dalam usia 77 tahun dan sempat mengabdi untuk
keluarga penguasa Andalusia dari Dinasti
Umayyah saat itu, Khalifah Al-Hakam II, sebagai
dokter khusus kerajaan (Yahya Muhammad,
Islam and Science, 2007: 63).
Abul Qasim Khalaf ibn al-Abbas azZahrawi termasuk generasi emas Islam Andalusia
yang terakhir. Tidak seberapa lama setelah ia
wafat, era gemilang Dinasti Umayyah di Cordoba
juga turut purna yang sekaligus menjadi sinyal
bakal berakhirnya keperkasaan Islam di Eropa.
Selain berjasa di bidang ilmu bedah dan
farmasi, Zahrawi juga berkontribusi di bidang
kosmetik. Kosmetik seperti deodorant, handbody
lotion, dan pewarna rambut, yang masih
digunakan hingga saat ini adalah karya Zahrawi.
Bahkan temuannya berupa lipstik masih
bertahan hingga kini, tanpa berubah bentuk.
Dalam bidang farmasi dan farmakologi, Zahrawi
mempelopori pembuatan obat-obatan melalui
sublimasi dan disti-lasi
SUMBER :https://tirto.id/al-zahrawi-mahagurudokter-bedah-sedunia-cpuV
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Sebenarnya, Inilah
Makna
“Keistimewaan” Puasa Ramadhan

T

adi..selesai saya memberikan kelas
online AMC. Saya mengikuti live
streaming sidang istbat di salah satu
media online yang mensiarkan pengumuman
tentang hasil sidang itsbat dari departemen
agama mengenai keputusan tanggal 1
Ramadhan 1441 H, yang sudah dipastikan
mulai malam ini. Artinya jumat 24 april 2020,
bagi umat muslim yang beriman sudah mulai
melaksanakan ibadah puasa. Tidak terasa,
seperti baru saja meninggalkan Ramadhan
tahun kemarin, seperti baru saja melalui Idul
Fitri, ini sudah kembali bertemu dengan bulan
penuh “inspirasi”, bulan penuh “ilmu”. Yaitu
bulan suci Ramadhan. Apakah makna puasa
yang wajib kita lakukan di bulan ini? apakah
hanya menahan lapar dan haus saja?
Sesungguhnya Ada makna “istimewa” dalam
ibadah puasa Ramadhan itu.

Bagaimana sugesti itu bekerja di
pikiran maka silahkan membaca di
www.kekuatansugesti.com. Menahan lapar
dan haus juga menahan berhubungan suami
istri di siang hari juga bagian dari program
pikiran. Ketika kita menanamkan perintah
kepada pikiran kita untuk menahan lapar,
untuk tidak makan sejak waktu subuh sampai
waktu maghrib maka secara otomatis pikiran
kita “mengatur” semua organ ditubuh kita
untuk menyesuaikan diri supaya tetap kuat
menjalankan puasa. Ibadah puasa Ramadhan
sebenarnya adalah bentuk penerapan “metode
AMC” untuk membiasakan diri mengontrol
Pikiran, untuk mengontrol diri, untuk
menyadarkan kita bahwa diri kita semua, saya
dan anda sebenarnya diberikan hak sebagai
“pengatur” oleh Tuhan. Hak untuk mengatur
diri, hak untuk memimpin diri, hak untuk
menentukan sendiri kualitas hidup kita.
Karena itu diistilahkan bahwa diri manusia itu
adalah “khalifah” dan ada hadist dari
Rasulullah SAW ““Kalian semua adalah
pemimpin dan seluruh kalian akan dimintai
pertanggung jawaban atas yang dipimpin”.
Kita perlu menyadari sepenuhnya bawa diri

Saya mencoba mengulas keistimewaan
puasa Ramadhan dari sisi “AMC”, seperti
sering saya tulis dan sudah dibuktikan oleh
teman-teman alumni AMC, bahwa AMC
adalah satu-satunya metode untuk mengenali,
mengontrol dan memaksimalkan Pikiran.
Sedangkan pikiran adalah sumber dari
“pengontrol” diri, pikiran adalah tempatnya
sugesti-sugestu yang saling berperan dalam
mengontrol diri.
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kita adalah pemimpin, pemimpin bagi diri kita
sendiri. Bagaimana kita mau memimpin diri
jika belum “sadar” bahwa diri kita memiliki
hak memimpin diri ?
Karena itulah dengan melakukan puasa
Ramadhan, seharusnya kita menumbuhkan
kesadaran diri bahwa diri kita pemimpin.
Bulan Ramadhan sebenarnya adalah bulan
“training” bagi setiap insan, bagi setiap pribadi
untuk menyadari dirinya pemimpin, lalu
sebagai pemimpin mampu mengendalikan
dirinya dengan benar, mengendalikan lapar,
haus, berkata jelek dan berhubungan suami
istri. Ketika diluar Ramadhan bisa bebas
makan dan minum kapan saja, maka di bulan
ini kita sebagai pemimpin diri dilatih untuk
mengendalikan diri, mengontrol pikiran kita
supaya patuh kepada kita. Sesungguhnya
makna “istimewa” tersebut jika dipahami dan
dilakukan oleh setiap muslim yang berpuasa di
bulan Ramadhan ini, maka tujuan puasa
pastilah terwujud yaitu sebagai pembentuk
manusia yang sejati, yaitu manusia yang
bertakwa.

Selamat menjalankan ibadah Puasa,
sahabat-sahabatku. Jadikan bulan Ramadhan
ini benar-benar bulan yang membuat kita
berubah, membuat kita nantinya setelah
melewati 30 hari Ramadhan menjadi pribadipribadi yang mampu menyadari kekuatan diri
seutuhnya.
Karena dengan banyaknya nilai
kebaikan yang terdapat dalam bulan
Ramadhan maka diri kita harus disibukkan
untuk mendapatkan banyak nilai kebaikan, nah
jika diri kita “sibuk” untuk mengejar semua
kebaikan maka waktu yang dilalui seharusnya
terasa lebih cepat, sehingga seharian puasa
tidak terasa bahkan lebih semangat.
Apa yang membuat puasa Ramadhan
tetap bersemangat? Ya..sudah menjadi rahasia
umum, jika diawal Ramadhan semua orang
bersemangat, tetapi ketika sudah lewat dari
satu minggu pertama, maka mulai deh terlihat
penurunan semangat dari umat Islam untuk
terus menikmati dahsyatnya Ramadhan. Apa
buktinya? coba saja melihat jemaah shalat
tarawih di masjid-masjid, pada hari pertama
maka masjid terlihat penuh, bahkan di sekitar
tempat tinggal saya sampai meluber ke jalan.
Ya, itulah wujud kebahagiaan dari umat Islam
menyambut Ramadhan. Tetapi karena
namanya saja untuk menyambut, ketika sudah
masuk bulan ramadhan, maka makin lama
makin sedikit saja yang mengikuti shalat
tarawih. Bagaimana di sekitar tempat tingga
anda?

Yang biasanya malam hari, bisa santai,
menonton tv. Maka di bulan ini harus
dikendalikan, diubah menjadai shalat tarawih
dan tadarus Alquran. Maka, cobalah melewati
puasa Ramadahan tahun ini dengan
memahami dan menerapkan makna istimewa
ini, sebagai bulan untuk training untuk melatih
kesadaran kita sebagai “pemimpin” diri.
Karena
sesungguhnya
Tuhan
sudah
memberikan hak penuh kepada diri kita
sebagai pemimpin dan pengatur dalam
kehidupan kita.
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Untuk menjaga diri kita terus semangat
selama bulan Ramadhan, maka kita perlu
mengontrol Pikiran Bawah Sadar kita untuk
terus membantu mengatur tubuh ini tetap
semangat mengejar kebaikan-kebaikan di
bulan Ramadhan.

Mengapa pikiran bawah sadar? ya
tentu saja, sebab bagian inilah yang diciptakan
Allah SWT untuk mengontrol hampir 90%
fungsi tubuh kita, jika kita bisa menanamkan
manfaat-manfaat besar dari bulan Ramadhan
ke dalam pikiran bawah sadar kita maka
bagian ini dapat kita “paksa” untuk membantu
kita menikmati dahsyatnya Ramadhan tahun
ini.
Saya pun mendapat sebuah sms dari
seorang bapak alumni pelatihan AMC (Alpha
Mind Control), yang mengatakan “Saya benarbenar menikmati puasa Ramadhan tahun ini
setelah ikut kelas pak firman, puasa terasa
nyaman, ibadah terus meningkat dan saya
merasakan bulan Ramadhan yang berbeda
tahun ini, terima kasih pak firman”
Kita
sebagai
manusia,
sudah
ditakdirkan untuk menjadi Khalifah atau
Pengatur, nah sebelum mengatur sesuatu yang
ada diluar diri maka cobalah menjadi khalifah
terhadap diri anda, terhadap bagian diri yang
terdapat dalam tubuh ini. Sebab hakikat puasa
adalah menjaga diri dari segala hal yang
membatalkan puasa, nah makna diri yang
dimaksud adalah totalitas semua diri kita, dan
seperti yang saya jelaskan diawal bahwa tubuh
kita dikontrol oleh sebuah bagian utama yaitu
pikiran bawah sadar. Maka kita harus
mempuasakan pikiran bawah sadar kita, perlu
melatih mengekangnya dari segala keinginan
yang negatif dan membatalkan puasa,
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dalam kata lain TAKLUKKAN PIKIRAN
BAWAH SADAR kita agar bisa dikontrol dan
difungsikan untuk mematuhi semua perintah
kita.
Rasulullah pernah bersabda bahwa
“Perang terbesar dan terberat adalah perang
melawan diri sendiri”, dalam bulan puasa ini
adalah suatu saat untuk melakukan peperangan
terhadap diri sendiri, khususnya PIKIRAN
BAWAH SADAR kita, sebab selama ini
bagian itu terlepas dari kontrol anda sehingga
bekerja dengan sendirinya. Maka tentu
saatnya, Puasakan Pikiran Bawah Sadar kita,
kita kontrol dan kita kalahkan agar pada bulanbulan berikutnya bagian itu akan menurut
dengan keinginan kita, untuk membantu kita
mencapai tujuan-tujuan dalam meningkatkan
kualitas diri. Maka jadikan puasa tahun ini
benar-benar saat untuk melatih dan
mengontrol Pikiran Anda, agar Ramadhan
tahun 1441 H ini memiliki makna yang lebih
besar dari tahun-tahun sebelumnya
Puasa ramadhan tahun ini sudah
dimulai, bagaimana puasa kamu? tetap
semangat ya. Sehabis shalat tarawih, saya
menyempatkan berbagi artikel ini. Ditemani
segelas orange juice dingin yang membuat
inspirasi saya terus ada untuk berbagi
pencerahan dan kesadaran tentang kehidupan
melalui tulisan-tulisan saya ini.

Sebagai muslim tentu saya juga
melakukan ibadah Puasa di bulan suci ini yaitu
bulan ramadhan, melakukan ibadah puasa di
bulan ini memang sesuai ajaran agama islam.
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Tapi, kalau kita melakukan sesuatu
maka pasti harus tahu apakah yang kita
lakukan itu berhasil atau tidak, sama juga
dengan ibadah puasa ramadhan ini, kita harus
tahu apa ukuran penting dari puasa ramadhan
disebut berhasil dan diterima ALLAH.
Kalau anda membaca di banyak artikel,
mendengarkan ceramah, menonton video
tentang ibada puasa Ramadhan, maka hampir
semuanya mengatakan bahwa tujuan dari
ibadah puasa adalah untuk menjadi orang yang
bertakwa. Ini sesuai dengan ayat di Alquran
yaitu Surat Al-Baqarah : 183 yang artinya
sebagai berikut :
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan
atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan
atas orang-orang sebelum kamu agar kamu
bertakwa

Sukses disemua bidang, sukses di
karir, sukses dibisnis, sukses dikeuangan,
sukses dikeluarga dan sukses dipergaulan,
tentu kesuksesan utama adalah sukses dalam
mengenali, mengontrol dan memaksimalkan
pikiran.
Pemahaman
yang
umum
ada
dimasyarakat tentang takwa adalah “menjauhi
larangan dan menjalankan perintahnya”,
definisi ini memang benar tapi ya hanya
definisi umum saja. Kalau saya buat definisi
yang lebih jelas dari takwa adalah : Mampu
mengendalikan pikiran untuk mencapai tujuan
hidup dan tidak mudah terpengaruh dengan
orang lain. Saya membuat definisi itu karena
memang hakikat dari puasa adalah
mengendalikan pikiran, jadi kalau setelah
puasa anda tetap saja tidak bisa mengendalikan
pikiran dan mudah sekali terpengaruh
omongan orang lain maka itu artinya puasa
anda sia-sia saja. Dan sepertinya banyak sekali
manusia yang puasanya sia-sia saja, hanya
mendapat lapar dan haus.

Tujuan dari berpuasa adalah menjadi
pribadi yang bertakwa, sehingga kalau kita
setelah melewati bulan Ramadhan itu tidak
menjadi pribadi yang bertakwa maka itu
artinya puasa kita sia-sia saja, hanya mendapat
lapar dan haus serta hanya ikut-ikutan saja.
Ikut-ikutan buka puasa, ikut-ikutan sahur dan
ikut-ikutan merayakan haru raya Idul Fitri.
Tentu yang menjadi pertanyaan adalah apa
ukuran pribadi yang bertakwa itu? Kali ini
saya ingin membahas makna pribadi bertakwa
dari sisi yang lain yaitu kesuksesan. Saya
selalu mengartikan pribadi yang bertakwa
adalah pribadi yang sukses. Sehingga ukuran
penting bahwa ibadah puasa kita dikatakan
berhasil dan diterima ALLAH adalah diri kita
semakin sukses.

Ketika sudah mampu mencapai tujuan
puasa yaitu menjadi pribadi bertakwa, maka
yang ada adalah kesuksesan dan lancarnya
rejeki. Hal ini ada di ayat Alquran :
“Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya
Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.
Dan memberinya rezki dari arah yang tiada
disangka-sangkanya.” (QS. Ath Tholaq: 2-3).
Berarti ukuran penting dari puasa Ramadhan
kita berhasil dan diterima ALLAH adalah
rezeki bertambah dari sebelum puasa, alias
SALDO Rekening bertambah. Kalau saldo
rekeningmu setelah menjalankan ibadah puasa
malah berkurang maka itu puasamu sia-sia.
Jadi boleh saya katakan : Ukuran
penting dari diterimanya ibadah puasa di bulan
Ramadhan adalah bertambahnya SALDO
Rekening kita. Betul kan? Coba Renungkan
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S

embari bersiap menyambut Ramadan, saya suka sekali membaca kembali
salah satu hadis yang lucu sekaligus indah dalam melukiskan kebesaran Allah
dan Rasul-Nya, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu
Hurairah.
Hadis tersebut melukiskan betapa Islam sesungguhnya agama yang mudah
dan ‘lumrah’, jauh dari gambaran yang akhir-akhir ini kerap muncul di sekitar kita.
Seolah-olah dengan ‘beragama’ (Islam) kita jadi tegang, methentheng, serba haramhalal, dan menatap dunia dengan perasaan was-was, bahkan curiga.
Biarkan secara bebas saja saya ceritakan ulang hadis itu sebagai berikut.
Suatu hari seorang lelaki mendatangi Rasulullah dengan muka yang kusut dan wajah
gelisah.
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"Sungguh celaka saya ini ya, Rasul Allah," kata lelaki tadi. Kepalanya pun tertekuk
lunglai. Sambil bicara, ia tampak menahan rasa malu di depan Rasul dan beberapa
sahabat yang tengah meriung mengelilingi beliau.
"Kamu ini kenapa?" tanya Rasulullah dengan tatapan yang seperti menembus jantung
si penanya.
"Saya teledor."
"Teledor bagaimana?"
"Kemarin siang, saya ‘berhubungan’ dengan istri saya," kata laki-laki itu tersipu.
Memang, saat itu adalah bulan puasa.
Rasulullah menarik nafas
dimerdekakan?" tanyanya.

panjang.

"Kamu

punya

seorang

budak

untuk

"Tidak."
"Bagaimana kalau kamu ganti saja dengan puasa, 60 hari berturut-turut?"
"Jangankan 60 hari, yang sebulan saja saya nggak tahan," kata si lelaki tadi dengan
muka yang masih tersipu. Ia menggaruk-garuk kepalanya yang tak gatal.
"Aku punya jalan keluar yang paling enak. Kamu bisa bagikan sedekah, sebagai
kafarat (denda). Beri makan 60 orang fakir miskin, bagaimana?"
"Tapi saya nggak punya uang sama sekali."
Ketika Rasul dan para sahabat yang mengelilinginya tengah terdiam mencari jalan
keluar, tiba-tiba datanglah seseorang yang menghadiahi beliau dengan sekeranjang
kurma.
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"Nah, mana tadi kawan yang sedang punya masalah?" tanya Rasul dengan wajah
cerah.
"Saya, ya Rasul."
"Ini, kuberi kamu kurma. Bawa pulang dan segera bagikan kepada orang-orang miskin
yang ada di kampungmu."
Laki-laki tadi masih tampak ragu menerima pemberian sang Rasul.
"Ayo sana, kamu bawa pulang kurma itu dan segera bagikan. Tunggu apa lagi?"
"Tapi, di kampung saya, tidak ada orang yang lebih miskin dari saya sendiri."
Rasulullah pun tertawa, hampir terbahak.
"Kamu ini. Ya, sudah. Pulang dan makanlah kurma itu bersama keluargamu."
Laki-laki itu akhirnya tergopoh pulang, dengan sekeranjang kurma di punggungnya.
Dengan gemuruh rasa syukur yang memenuhi dadanya.

"Betapa agung dan melimpah kasih sayang Allah dan Rasul-Nya," batin lelaki itu
dengan mata berkaca-kaca. Betapa ia merasa jadi begitu kecil di tengah lautan Cinta
yang tak terlihat tepiannya.
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Sejarah
Buah Kurma

B

uah kurma adalah salah satu buah tertua
bahkan sudah ada ketika Adam dan Hawa
menginjak Bumi. Jejak-jejak pohon kurma
juga ditemukan pada sebuah kuburan tua di Mesir
yang sudah ada sejak 3200 tahun sebelum Masehi.
Untuk lebih mengetahui tentang asal usul buah
kurma dan keistimewaannya, silahkan simak artikel
berikut.

Asal Usul Buah Kurma
Asal usul buah kurma masih menjadi perselisihan di
kalangan para ahli. Ada yang mengatakan bahwa
daerah sepanjang pesisir teluk Arab adalah tempat
yang sesuai untuk kurma tumbuh subur. Kurma
memang tidak bisa tumbuh di sembarang tempat,
buah ini hanya bisa bertahan di daerah tropis seperti
di wilayah Timur
Tengah.

Kurma sebenarnya adalah tanaman yang
masuk dalam keluarga Palem atau Palmae. Selain di
Timur Tengah, pohon ini juga ditemukan di
Kepulauan Canary, Afrika Utara, Pakistan, India
dan negara bagian California di Amerika.
Pohon Kurma diyakini berasal dari sekitar
Teluk Persia, yang sudah dibudidayakan sejak
sekitar 4000 SM. Pohon kurma bisa tumbuh setinggi
12 sampai 30 meter. Saat panen, satu pohon kurma
bisa menghasilkan buah kurma sampai 100 kg,

Asal
Usul
Buah
Keistimewaannya

Kurma

dan

Pohon buah kurma umumnya memiliki
tinggi sekitar 23 meter, batangnya bulat ada yang
tunggal dan berumpun, mahkotanya cantik dengan
rentangan berukuran 6 meter, daun menyirip
panjang sekitar 5 meter. Ada lebih dari 1000 tanggal
buah dapat tumbuh dalam satu tandan.
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Terobosan baru dalam teknologi pertanian
adalah buah kurma sudah bisa tumbuh di iklim
tropis negara lain termasuk Indonesia. Kota yang
telah menjalankan perkebunan kurma di Indoneasia
adalah Kabupaten Pasuruan tepatnya di Desa
Pucangsari.
Kota lainnya segera menyusul termasuk di
Makassar Sulawesi Selatan yang saat ini sedang
membudidayakan bibit Kurma Kuljar Barhee di
daerah Pucak Maros. Proyek di Pucak Maros ini
diberi nama Wisata Kebun Kurban. InsyaAllah
kebun kurma di WisataKu ini akan menjadi yang
pertama di Indonesia Timur.

Dasar daun kurma berguna untuk bahan
bakar, begitu pula tangkai buah dijadikan tali dan
bahan bakar. Buahnya dikonsumsi dan mengandung
banyak manfaat bagi kesehatan. Buah kurma
mengandung 70% gula, 20% protein, 3% lemak dan
mineral.

Keistimewaan Buah Kurma Dibanding
Buah Lainnya

Buah kurma adalah buah penuh berkah dan
sering disebut di dalam beberapa ayat di Alquran.
Salah satunya dalam Surah Maryam Ayat 25-26.
“Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke
arahmu, niscaya pohon ituakan menggugurkan buah
kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum
dan bersenang-senang hatilah kamu. Jika kamu
melihat seorang manusia, maka katakanlah:
“Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk
Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan
berbicara dengan seorang manusiapun pada hari
ini.”
Asal usul buah kurma sejak dahulu dijadikan
makanan pokok penduduk di padang pasir dan
menjadi sumber penghasilan penduduk dengan
diperjual belikan. Keistimewaan buah kurma adalah
seluruh bagiannya bisa dimanfaatkan dan bernilai
ekonomi. Batangnya bisa dijadikan kayu dan bisa
dijadikan pondasi rumah yang kuat, pelepah
daunnya digunakan membuat tikar, keranjang dan
perabotan.
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Penelitian di salah satu universitas di Mesir
mempublikasikan bahwa penyakit ganas seperti
kanker tidak menyebar ke daerah yang
mengkonsumsi kurma sehari-hari karena ada zat
anti kanker di dalamnya. Biji buah kurma jangan
dibuang karena bisa dimanfaatkan sebagai pakan
ternak.
Demikianlah asal usul buah kurma dan
keistimewaannya, semoga bisa dijadikan tuntunan
bahwa jika Allah menciptakan kurma yang kaya
manfaat bagi makhluk hidup, apalagi kita manusia
yang memiliki potensi lebih besar, seharusnya kita
bisa memberi kontribusi yang nyata bagi dunia ini,
InsyaAllah!
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Bulan April 2020
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Curhat Pikiran
Pertanyaan:
Terima kasih atas majalah sugesti yang selalu memberikan materi-materi yang
bermutu. Semua isinya mencerahkan saya sekeluarga. Saya ada pertanyaan untuk pak
firman, begini pak. Saya punya anak laki-laki, usia 16 tahun, tapi dia sepertinya tidak
ada semangat untuk hidup, seperti tidak punya motivasi untuk menjalani hidup, saya
jadi bingung pak harus bersikap seperti apa?
Sugiman - Jambi (sugi_34@xxxx.com)
Jawaban :
Terima kasih pak sugiman atas atensinya buat majalah sugesti, bapak juga bisa
menyebarkan majalah digital ini buat teman-teman bapak lainnya ya. Masalah tentang
anak memang membuat orang tua agak bingung ya, tapi sebenarnya kebingungan pada
diri orang tua seharusnya tidak terjadi jika orang tua memahami ilmu untuk
mempengaruhi pikiran anak. Karena hidup seorang anak itu tergantung dari sugestisugesti yang masuk ke dalam pikiran anak sejak kecil, bagaimana sikap seorang anak,
bagaimana kehidupan seorang anak di usia dewasa itu akibat dari sugesti yang masuk
sejak anak masih dalam kandungan sampai saat ini.
Untuk kasus anak bapak, maka sekarang cobalah berikan sugesti yang positif kepada
anak bapak, cobalah bapak memasang gambar-gambar tentang kesuksesan figur yang
dia suka dikamarnya. Dengan anak bapak melihat poster-poster tentang kesuksesan
maka pasti mempengaruhi isi pikirannya
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Pertanyaan :
Saya adalah seorang ibu single parent 2 anak, dari manado, sudah 7 bulanan ini saya
menjadi pembaca setia majalah sugesti. Suami saya meninggal karena sakit. Jujur
artikel-artikel dimajalah kekuatan sugesti menjadi saya semangat menjalani hidup ini.
Bagaimana caranya saya lebih tegar dan lebih semangat untuk menjalani hidup ini,
karena saya merasa hidup saya selepas suami meninggal menjadi lebih berat.?
Dianawati-manado , 08133xxxx
Jawaban:
Terima kasih ibu diana, yang sudah 7 bulan menjadi pembaca setia majalah sugesti.
Saya harapkan ibu selalu membaca majalah sugesti ini dan membagikannya kepada
orang-orang lain, kepada sahabat dan teman-teman ibu supaya makin banyak orang
yang mendapat inspirasi positif dari majalah kekuatan sugesti ini.
Saya coba untuk menjawab pertanyaan ibu ya, sebagai single parent yang memiliki 2
anak memang bisa membuat seseorang menjadi merasa berat, karena selama ini
terbiasa menggantungkan kepada suami, begitu suami mengalami takdir untuk
meninggal dunia maka pasti muncul kekagetan dalam hidup. Yang biasanya ada suami
tempat bergantung semua urusan, lalu berganti harus sendirian dalam mengurusi
semuanya. Maka solusinya adalah : Segera untuk MOVE ON.
Ibu harus menyadari bahwa suami sudah meninggal, sehingga ibu harus segera
menatap masa depan. Ibu pikirkan kebahagiaan diri ibu dan anak-anak ibu dimasa
depan. Melangkahlah untuk masa depan ibu. Kalau ibu masih mengingat-ingat tentang
suami maka itu tidak akan memberikan dampak yang positif bagi hidup ibu justru yang
ada dampak negatif. Tentu ibu tidak mau kan hidup masa depan menjadi negatif?
Jika tidak mau, maka saatnya ibu dan mengambil sikap bahwa masa lalu sudah berlalu
dan siap untuk melanjutkan langkah ke masa depan yang semakin indah.
Pertanyaan :
Majalah sugesti selalu saya download setiap bulan untuk menemani hari-hari saya,
isinya berbeda dengan bacaan yang lain. Dan asiknya saya bisa dapat GRATIS. Terima
kasih buat tim majalah sugesti dan mas firman. Ada pertanyaan saya berikut ini :
Apakah Tuhan itu pilih kasih? Karena terkadang saya melihat beberapa orang yang
kelihatannya rajin beribadah, tapi hidupnya kok susah ya, rumahnya ngontrak digang
kecil, pekerjaannya tidak jelas. Padahal kan ibadahya rajin? bagaimana menurut mas
firman penjelasannya?
Ikhsan - Jakarta (085732xxxx)
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Jawaban :
Terima kasih untuk selalu mendownload dan membaca majalah sugesti, anda bisa
membaginya kepada orang lain sehingga semakin banyak orang tersadar atas kekuatan
sugesti yang sesungguhnya.
Saya jawab ya pertanyaan anda? Apakah Tuhan itu Pilih kasih?
maka jawabannya TIDAK, Tuhan itu Maha Adil, kenapa saya katakan Maha Adil?
karena apa yang terjadi dalam kehidupan seseorang itu sepenuhnya akibat dari
keinginannya sendiri, dan keinginan itu ada di pikiran masing-masing orang. Sehingga
bukan Tuhan marah kepada seseorang lalu hidupnya tidak nyaman, tapi yang membuat
hidup seseorang itu tidak nyaman adalah adalah hasil dari pikirannya sendiri. Ketika
seseorang mengalami situasi tidak nyaman maka itu adalah hasil dari pikirannya
sendiri, bukan TUHAN.
Ketika seseorang memahami ilmu AMC, maka seharusnya menyadari bahwa Tuhan
itu Maha Adil.
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