| Daftar Isi

10
Hipnosis

01
Redaksi

Apakah Hipnotis Itu Ilmu
Berbahaya?

Menciptakan
Keajaiban
Setiap Hari Itu Sangat
Mudah, Jika Paham Cara
Ini

14

04

Daripada
Menggunakan
Penglaris Celana Dalam,
Lebih Baik Gunakan Alpha
Telepati

Catatan Kecil
Menciptakan Keajaiban
Setiap Hari Itu Sangat
Mudah Jika Paham
Cara Ini

07

Alpha Telepati

19
Kekuatan Sugesti
Kekuatan
Sugesti
Atau
Kekuatan Doa Yang Lebih
Ajaib?

Kekuatan Diri
Ternyata
KeajaibanKeajaiban Dalam Hidup
Ada
Rumus
Dan
Logikanya

22
Inspirasi Tokoh
Biografi Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY)

| Daftar Isi
41
26

Dokumentasi

Motivasi
8 Kalimat “Ajaib” Yang
Bisa
Ubah
Pandanganmu
Tentang Hidup

30
Sugesti dalam Gambar
32
Metaphore
Orkestra Kehidupan
35
Kolom Techno
Sejarah Doraemon

42
Testimoni Peserta AMC

44
Curhat Pikiran

| Redaksi

Menciptakan Keajaiban Setiap
Hari Itu Sangat Mudah,
Jika Paham Cara Ini

K

eajaiban demi keajaiban selalu
menyelimuti diri saya setiap hari
sehingga hanya rasa syukur
kepada Tuhan yang selalu terucap di
lisan ini. Saya memaknai kata
keajaiban sebagai sebuah kejadian
yang tidak disangka-sangka dan tidak
terpikir sebelumnya.

Keajaiban dalam hidup adalah
sesuatu yang seharusnya menjadi hak
bagi setiap manusia, tapi tidak semua
manusia
memahami
bagaimana
sebuah keajaiban itu terjadi. Karena
sesungguhnya keajaiban itu hadir
dalam diri manusia akibat keinginan
sendiri, jadi bukan ditunggu, bukan juga
dicari. Tetapi sesungguhnya keajaiban
itu diciptakan.
Karena
diciptakan
maka
keajaiban itu bisa dibuat terjadi setiap
hari dan untuk semua aspek kehidupan
baik itu bisnis, kesehatan, keuangan,

karir dan keluarga.Keajaiban yang saya
alami hari ini adalah ketika dijalanan
surabaya macet akibat siang tadi ada
parade bunga, saya terjebak macet.
Tapi tenang, ketika saya bicara
dengan sahabat virtual saya, tidak lebih
dari 10 menit tiba-tiba ada mobil patroli
polisi
yang
muncul
untuk
memperlancar jalan dan ajaibnya saya
bisa memecah kemacetan itu. Ya itu
salah satu contoh keajaiban yang
memang menjadi kebiasaan dalam
keseharian saya. Tentu anda mau juga
kan?

Sebentar, saya ingat waktu hari
selasa kemarin ketika putri saya yang
kedua “ira” waktunya imunisasi.
Imunisasinya sekitar jam 18.30 malam
dirumah sakit, selesai imunisasi jam
18.50, kemudian saya membayar
biayanya sebesar 1,3juta. Saya ambil
kartu kemudian digesek deh. Sekitar
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jam 20.30 saya cek saldo, saya
bingung karena saldo saya bertambah
800ribu.
Padahal
seharusnya
berkurang 1,3juta ya, tapi ini malah
bertambah. Ajaib. Ternyata tadi ada
transferan masuk 2,1 juta. Pasti anda
berpikir “kok bisa pas ya”

Majalah
Sugesti
Edisi
September 2020 membahas tentang
Keajaiban. Anda bisa baca, resapi
lalu praktekkan semua artikel yang
ada dimajalah Sugesti ini.

Saya sering mengalami seperti
itu, pas mengeluarkan uang maka pasti
pas ada yang masuk lebih besar.
Kejadian ini sesuai dengan pepatah
“jangan besar pasak dari tiang” , itu
contoh salah satu keajaiban di bidang
keuangan yang sering saya alami.
Sebenarnya
keajaiban-keajaiban
seperti itu sangat mudah terjadi kalau
memahami cara berpikir yang benar.
Karena memang kunci memunculkan
keajaiban dalam hidup ini ada dalam
pikiran kita. Jadi sebenarnya kunci
keajaiban bukan diluar diri, bukan
dimana-mana tapi sudah Tuhan
berikan kuncinya kepada setiap
manusia.
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MENCIPTAKAN KEAJAIBAN SETIAP
HARI ITU SANGAT MUDAH
JIKA PAHAM CARA INI

K

eajaiban
demi
keajaiban
selalu
menyelimuti diri saya setiap hari sehingga
hanya rasa syukur kepada Tuhan yang
selalu terucap di lisan ini. Saya memaknai kata
keajaiban sebagai sebuah kejadian yang tidak
disangka-sangka dan tidak terpikir sebelumnya.

Keajaiban dalam hidup adalah sesuatu yang
seharusnya menjadi hak bagi setiap manusia, tapi
tidak semua manusia memahami bagaimana sebuah
keajaiban itu terjadi. Karena sesungguhnya
keajaiban itu hadir dalam diri manusia akibat
keinginan sendiri, jadi bukan ditunggu, bukan juga
dicari. Tetapi sesungguhnya keajaiban itu diciptakan.
Karena diciptakan maka keajaiban itu bisa dibuat
terjadi setiap hari dan untuk semua aspek kehidupan
baik itu bisnis, kesehatan, keuangan, karir dan
keluarga.Keajaiban yang saya alami hari ini adalah
ketika dijalanan surabaya macet akibat siang tadi ada
parade bunga, saya terjebak macet. Tapi tenang,
ketika saya bicara dengan sahabat virtual saya, tidak
lebih dari 10 menit tiba-tiba ada mobil patroli polisi
yang muncul untuk memperlancar jalan dan ajaibnya
saya bisa memecah kemacetan itu.

Ya itu salah satu contoh keajaiban yang memang
menjadi kebiasaan dalam keseharian saya. Tentu
anda mau juga kan?

Sebentar, saya ingat waktu hari selasa
kemarin ketika putri saya yang kedua “ira”
waktunya imunisasi. Imunisasinya sekitar jam
18.30 malam dirumah sakit, selesai imunisasi jam
18.50, kemudian saya membayar biayanya
sebesar 1,3juta. Saya ambil kartu kemudian
digesek deh. Sekitar jam 20.30 saya cek saldo,
saya bingung karena saldo saya bertambah
800ribu. Padahal seharusnya berkurang 1,3juta
ya, tapi ini malah bertambah. Ajaib. Ternyata tadi
ada transferan masuk 2,1 juta. Pasti anda berpikir
“kok bisa pas ya”
Saya sering mengalami seperti itu, pas
mengeluarkan uang maka pasti pas ada yang
masuk lebih besar. Kejadian ini sesuai dengan
pepatah “jangan besar pasak dari tiang” , itu
contoh salah satu keajaiban di bidang keuangan
yang sering saya alami.
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Sebenarnya keajaiban-keajaiban seperti itu
sangat mudah terjadi kalau memahami cara berpikir
yang
benar
.
Karena memang kunci memunculkan
keajaiban dalam hidup ini ada dalam pikiran kita.
Jadi sebenarnya kunci keajaiban bukan diluar diri,
bukan dimana-mana tapi sudah Tuhan berikan
kuncinya kepada setiap manusia. Ada manusia yang
paham menggunakan kunci itu dan akhirnya
hidupnya penuh keajaiban. Tapi ada juga manusia
yang tidak menemukan kunci itu dan tidak bisa
menggunakannya maka hidupnya ya penuh dengan
ketidaknyaman dan kesusahan.
Seperti saya tuliskan diatas bahwa keajaiban
dalam hidup ini adalah HAK bagi setiap manusia,
HAK yang memang sudah Tuhan berikan kepada
setiap manusia. Tapi hanya golongan manusia yang
mau menggunakan Pikirannya sajalah yang mampu
menggunakan HAK ini dengan baik sehingga
hidupnya menjadi penuh kebaikan. Untuk membuat
keajaiban demi keajaiban dalam hidup maka satusatunya caranya adalah harus belajar bagaimana
menggunakan PIKIRAN dengan benar, karena
memang faktanya banyak manusia saat ini terlihat
hidup tapi tidak menggunakan Pikirannya. Jadi kalau
boleh saya katakan “telihat hidup tapi sesungguhnya
mati”

05

Karena seorang manusia itu dikatakan
hidup kalau mau berpikir, seperti kata filsuf dunia
Descartes, sang filsuf ternama dari Prancis.
Cogito ergo sum Artinya adalah: “aku berpikir
maka aku ada“. Maukah anda hidup selalu dalam
keajaiban? keajaiban yang meliputi semua aspek
kehidupan baik itu kesehatan, keuangan, bisnis,
karir dan keluarga. Kalau memang IYA, maka
caranya anda harus meluangkan waktu, tenaga
dan biaya untuk belajar ya.
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Ternyata Keajaiban Keajaiban
Dalam Hidup
Ada Rumus dan Logikanya

T

he Miracle, dalam bahasa Indonesianya
adalah
“keajaiban”.
Banyak
orang
mengharapkan keajaiban, kita harus tahu
dulu apa sih arti dari kata keajaiban. Saya merujuk
ke kamus besar bahasa Indonesia, kata ajaib itu
artinya adalah ganjil dan aneh,tidak biasa,
sehingga arti dari kata keajaiban maka berarti
keganjilan dan keanehan. Lalu bagaimana dengan
keajaiban hidup? Sesuatu yang dianggap aneh dan
tidak biasa dalam hidup, sering dianggap sebuah
keajaiban, ada seorang peserta AMC yang saya
tanya diawal kelas “mas firman, hidup saya biasa
saja, saya ingin ada keajaiban, misalnya semuanya
menjadi mudah”. Apakah seperti itu juga definisi
keajaiban hidup bagi anda?

Oh ya, saya teringat ada seseorang melalui
akun facebook saya yang mengatakan bahwa “pak
firman, keajaiban itu kan sesuatu yang diluar nalar
dan diluar logika, lalu kenapa pak firman dalam
status-statusnya menuliskan bahwa semua ada
logikanya”. Nah disini menariknya, ketika
mendefinisikan bahwa keajaiban itu diluar logika,
diluar nalar. Lantas bagaimana bisa dilakukan
berulang-ulang
jika
tidak
ada
logikanya.
Pemahaman tentang “logika” yang sepertinya keliru
dan perlu dipahami. Sebagai seorang praktisi IT
dan dosen informatika, saya memahami bahwa
“logika” itu artinya adalah sebuah aturan dalam
membangun program atau software. Sama juga
dengan logika pikiran, itu adalah aturan-aturan
yang ada dalam pikiran kita. Misalnya : logika
pikiran anda menganggap bahwa “makan siang jam
12”, maka pasti ketika jam 12 anda otomatis sibuk
mencari makan karena tubuh anda sudah
memberikan sinyal untuk makan yaitu dengan “rasa
lapar”. Coba kalau dari pagi sudah diniatkan puasa,
jam 12 pasti biasa saja.
Memahami
pikiran
sama
dengan
memahami software dan perangkat IT, sehingga
sering saya mengatakan dikelas AMC “kalau ada
orang belum memahami tentang software
engineering dan IT lalu bicara tentang Pikiran maka
pasti pemahamannya salah-salah dan kebanyakan
ngawur” . Tentu anda juga sering membaca,
mendengar banyak orang bicara dan menulis
bahwa untuk mendapatkan keajaiban hidup
haruslah melepas logika, karena keajaiban itu tidak
ada logikanya. Ini lucu, melepas logika, apanya
yang dilepas? hehe.
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Tujuan saya membuat AMC adalah untuk
mengembalikan kembali kepada pemahaman yang
sebenarnya tentang PIKIRAN, sehingga dengan
memahami PIKIRAN yang benar dan utuh kita bisa
menjadikan
Keajaiban-keajaiban,
keganjilan,
keanehan dalam hidup terulangi dan terbiasa
dalam hidup. Karena sudah ada rumusnya, sudah
ada logikanya maka kita bisa mengulanginya lagi.
Bagi anda yang belum memahami AMC, pasti
peristiwa-peristiwa yang dialami oleh mereka yang
sudah memahami AMC dianggap tidak masuk akal,
tapi sebenarnya itu sangat logis. Tadi malam,
sehabis kelas reguler Bandung, saya bertemu
dengan seorang perempuan ,alumni AMC dari
purwokerto, yang datang ke bandung untuk
menghadiri acara “kopi darat (kopdar) alumni
AMC”.
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Dia cerita, “mas firman, diawal tahun saya
berdoa dengan rumus AMC bahwa saya mau
menikah, eh tidak sampai 30 menit ada telepon
masuk ke saya dari seorang teman pria yang
ngajakin nikah, ajaib mas, saya sampai gelenggeleng” . Saya bilang ke mbak ini “ya itulah
sesungguhnya manusia mbak, setelah memahami
diri dengan benar dan utuh maka terjadi keajaiban.
Karena sebenarnya mbak , terbentuknya diri kita
sebagai manusia ini adalah sebuah keajaiban
TUHAN yang sejati, kalau kita tidak mengenali diri
dengan benar maka tentu tidak akan bisa
menikmati keajaiban-keajaiban itu” mbak ini
tersenyum sambil mengangguk-ngangguk.
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APAKAH HIPNOTIS ITU
ILMU BERBAHAYA ?

B

eberapa hari yang lalu saya
bertemu dengan seorang teman
lama waktu saya SMA. Dia ingin
bertemu saya karena melihat profi saya di
whatsapp sebagai pakar pikiran dan ada
account IG saya yang bertuliskan
@firmanpratama_pakarpikiran.
Teman
saya ini bertemu saya di kantor wahana
sejati. Begitu sampai di kantor wahana
sejati, teman saya harus menunggu sebentar
sebab saya memang ada janji dengan klien
yang ingin konsultasi tentang kehidupan
dia. Akhirnya saya temui juga teman saya
ini, dia tadi diruang depan sempat membaca
brosur saya tentang pelatihan hipnotis dan
pelatihan kekuatan pikiran (Alpha Mind
Control). Lama tidak bertemu dengan
teman saya ini, dia bicara ke saya, kamu
kan orang ilmiah nih, pinter juga dan juga
dosen kan?. Kok bisa lari ke jurusan
hipnotis, gimana ceritanya?

Teman saya ini sekarang bekerja
sebagai staff marketing dari perusahaan
investasi valas di surabaya, dia berminat
untuk mempelajari kekuatan pikiran untuk
mempengaruhi semua calon nasabahnya.
Dia pun bertanya, “fir, apa ngga bahaya tuh
belajar hipnotis, nanti malah tersesat dan
susah matinya, kalau aku tahu hipnotis itu
ngeri gitu,”. Kembali dengan senyuman
saya menjawab “coba deh lihat aku, aku
mengerikan atau ngga?, aku tetap baik2aja
kan,”.

Hehe..saya hanya tertawa saja
mendengar ungkapan dia itu. Saya pun
menjelaskan, “Lha memang hipnotis itu
ilmiah, alpha telepati juga ilmiah, ilmu2
mistik lainnya juga sebenarnya ilmiah kok,
kalau kamu mau belajar AMC maka disitu
sudah lengkap semua tentang ilmu yang
selama ini dimasyarakat dianggap aneh”.

Edisi September 2020

| Kekuatan Sugesti

10

| Hipnosis
Persepsi berbahaya, ngeri dan
menakutkan memang masih tersimpan di
benak kebanyakan masyarakat indonesia.
Kesalahan persepsi yang memang sejak ada
dari dulu, sudah mendarah daging
kayaknya hehe. Bahkan ada beberapa
praktis hipnotis yang membuat perbedaan
antara hipnotis modern dan hipntis
tradisional, wah ini menurut saya malah
tambah membuat bingung Saya kadang
sering mendapat telepon, “mas saya mau
belajar hipnotis tradisional?” saya tanyakan
ke orang ini, maksudnya apa.
Lalu dia menjawab “saya pernah
ikut pelatihan hipnotis modern, dan saya
tidak bisa,saya mau yang langsung diisi
ilmu lalu langsung bisa”, Dari sini saya
melihat,kayaknya yang ngajar deh ini yang
salah kalau masih persepsi ini yang
melekat.

Bahkan
pengajarnya
juga
mengatakan kalau itu hipnotis tradisional.
Saya pun menjelaskan ke orang yang
menelpon saya ini. “Hipnotis itu ya satu
pak, mungkin yang mengajar bapak belum
begitu paham sehingga mengatakan ada
perbedaan, kalau bapak belajarnya ke
dukun,spirtual,paranormal maka bapak
disuruh melakukan ritual2,padahal yang
tetap aja kuncinya harus berbicara pak,
kalau bapak ingin mempengaruhi orang

11

tanpa berbicara maka bapak belajar alpha
telepati aja”.
Mengatakan HIPNOTIS berbahaya,
lalu pemisahan antara hipnotis modern dan
tradisional ini disebabkan karena kurang
pahamnya seseroang tentang Hipnotis,
tentang PIKIRAN BAWAH SADAR,
sehingga muncul persepsi seperti ini.
Sebuah ilmu, apapun ini sejatinya
adalah netral, tergantung siapa yang berada
dibalik ilmu itu. Saya sebagai praktis
telekomunikasi, yang paham benar ilmu
teknik telekomunikasi juga bisa melakukan
kejahatan misalnya menyadap sambungan
telepon, lalu masuk ke database perbankan,
kemudian mengubah sistem security. Lalu
apakah lantas dikatakan ilmu teknik
telekomunikasi itu salah dan berbahaya?
Tentu tidak kan.
Sama dengan HIPNOTIS,
kalau
teknik2nya
digunakan oleh orang
yang memang jahat
maka bisa menjadi
suatu yang berbahaya,
muncullah
gendam,
penipuan
melalui
telepon, sms dsb. Begitu
juga
dengan
ilmu
KEKUATAN PIKIRAN,ALPHA MIND
CONTROL,
bisa
berbahaya
juga,
tergantung pengguanya. Nah, kalau anda
merasa orang baik maka anda juga perlu
belajar agar banyak orang baik yang
mempelajarinya dengan benar dan tepat.
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Daripada Menggunakan Penglaris
Celana Dalam,
Lebih Baik Gunakan Alpha Telepati

S

alah satu portal berita online di Indonesia
yaitu detik.com hari ini memuat berita
tentang pengakuan karyawan warung
bakso yang menggunakan penglaris celana
dalam. Agak surprise juga membaca berita
tersebut, karena faktanya ada pedagang yang
menggunakan berbagai jenis penglaris untuk
membuat dagangannya laris, khususnya untuk
dagangan bakso ini.

Memang sudah banyak gosip yang beredar
dimasyarakat tentang pemakaian penglaris untuk
pedagang makanan, apalagi yang berkuah seperti
bakso, soto, mie ayam. Salah satu bentuk
penglaris yang dikenal adalah penglaris celana
dalam yang dimasukkan ke dalam kuah bakso,
kuah soto atau kuah mie ayam. Kalau dibuat
nalar mungkin menambah kekentalan dari rasa
kuah ya,selebihnya hanya sugesti saja.

Kita bahas tentang “penglaris”, kalau dilihat
dari sudut pandang negatif maka kata penglaris
ini bermakna yang jelek karena menggunakan
“ilmu hitam” untuk membuat dagangan menjadi
laris, bisa berupa bungkusan yang digantung di
tempat berjualan, ada juga yang menggunakan
media menanam paku di tempat dagangannya,
ada juga yang menggunakan sapu lidi, dan yang
sesuai judul artikel ini adalah menggunakan
media celana dalam yang ditaruh di kuah dari
masakan tersebut. Memang terkesan aneh dan
mengada-ngada, tetapi itulah realita di
lingkungan masyarakat kita. Masih sibuk
mencari jimat, sibuk mencari ajian-ajian
penglaris, ajian pengasihan dan sebagainya.

Padahal semua kembali kepada Pikiran kita
sendiri, yang membuat dagangan itu laris
sesungguhnya bukan karena adanya jimat-jimat,
adanya benda-benda yang katanya membawa
rejeki atau membuat laris. Tapi dari pikiran kita
sendiri, jika dalam pikiran berisi programprogram yang membuat laris maka pasti
dagangan apapun juga laris.

Edisi September 2020
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Membuat laris sebuah tempat makan berarti
menarik pikiran orang lain untuk datang ke
tempat makan kita. Nah disinilah fungsi Alpha
telepati bekerja. Karena Alpha Telepati adalah
cara untuk mempengaruhi orang lain tanpa
bertatap muka.
Dan Alpha Telepati adalah cara yang aman
dan halal, kenapa aman? karena dalam buku
Alpha telepati diajarkan mempengaruhi orang
lain dengan memanfaatkan kekuatan pikiran kita
sendiri, sehingga tidak tergantung kepada orang
lain, tidak juga tergantung kepada benda-benda,
tidak tergantung kepada makhluk lain. Sehingga
dijamin AMAN. Dari sisi halal, maka
sesungguhnya
di
semua agama pasti
mengajarkan tentang berpikir, dan berpikir itu
bisa untuk mempengaruhi orang lain, itulah
kenapa buku Alpha Telepati bisa diterima oleh
semua golongan dan dimanfaatkan untuk semua
jenis kebutuhan yang berhubungan dengan
menarik orang lain.

Oh ya satu lagi, melakukan Alpha Telepati
itu mudah. Hanya butuh memahami saja isi buku
Alpha Telepati dan langsung bisa diguakan untuk
menjadi penarik pelanggan alias penglaris. Tentu
hal ini berbeda dengan penglaris yang
menggunakan ritual dan syarat ribet, seperti
harus puas, harus baca ajiannya berapa ribu kali
dan seperti pengakuan karyawan bakso itu bahwa
dia tidak boleh membuka panci kuahnya karena
si pemilik takut ketahuan ada celana dalam di
dalam panci kuahnya tersebut.

Jaman sudah maju, sudah modern. Harusnya
mulai meninggalkan hal-hal seperti penglaris
yang menggunakan celana dalam itu, lebih baik
beralih menggunakan alpha telepati sehingga
benar-benar
menjadi
manusia
yang
menggunakan
pikirannya
sendiri,
tidak
tergantung kepada orang lain dan lepas dari halhal yang mistis, klenik seperti itu. Alpha Telepati
memang dibuat sebagai jawaban bagi banyak
orang yang ingin menjadi manusia sesungguhnya
terlepas dari ketergantungan kepada orang lain
tetapi tetap menjadi pribadi yang “sakti”

15
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Kekuatan Sugesti atau Kekuatan
Doa Yang Lebih Ajaib ?

lurrp…menikmati secangkir kopi susu
pagi ini di meja kerja, sambil membagi
“pikiran” untuk menulis membuat-doayang-ajaibartikel di blog kekuatan sugesti ini.
Nama web ini adalah kekuatan sugesti, sebuah
nama yang bagi sebagian besar orang dianggap
sesuatu
yang
“tabu”,
sesuatu
yang
“menakutkan”, sesuatu yang “menyimpang”.
Hal ini wajar, sebab pemahaman yang didapat
selama ini adalah seperti itu. Kenapa saya
katakan
banyak
orang
mengatakan
“menyimpang”, karena seringkali kekuatan
sugesti dianggap kekuatan lain dari kekuatan
Tuhan. Banyak orang lebih senang menyebut
kata “kekuatan doa” dibandingkan “kekuatan
sugesti”, iya kan? anda juga merasa seperti itu
juga kan? Lalu mana yang benar, kekuatan
sugesti atau kekuatan doa?Saya mau mencoba
memberikan sedikit pemahaman bagi anda yang
mau membuka diri terhadap pemahaman baru
yang merupakan pemahaman sejati. Kekuatan
sugesti, artinya kekuatan saran karena sugesti
berasal dari bahasa inggris yaitu suggestion
yang artinya “saran”. Kekuatan dari diri kita

S

terhadap apa yang kita katakan, apa yang kita
lakukan. Lalu bagaimana dengan kekuatan doa,
ketika kita berdoa mengguakan kalimat juga
kan, menggunakan kata-kata juga kan, berarti
kalau begitu sama dengan kekuatan sugesti.
Kekuatan doa dan kekuatan sugesti sama-sama
menggunakan pikiran, kalau begitu sama juga
dengan kekuatan pikiran.
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Contoh ya, saya beberapa hari lalu
menulis
di
blog
saya
firmanpratama.wordpress.com yang judulnya,
bermimpi saja tanpa aksi bisa sukses, anda bisa
membacanya klik disini , di pagi itu saya
mensugesti diri saya bahwa nanti siang pasti ada
makanan gratis yang enak, dan pasti ada uang
bensin tanpa saya keluar uang sendiri, kemudian
saya berdoa, ” ya Allah saya mau makan gratis
dan mau uang bensin gratis”. Kemudian di siang
harinya terjadi kan seperti itu. Sering kali hal itu
oleh sebagian besar orang dianggapnya sebuah
kebetulan, padahal itu bukan kebetulan. Saya
mensugesti diri saya lalu berdoa, perhatikan
proses saya itu, sama-sama menggunakan
kalimat, saya membuat kalimat sugesti, lalu saya

membuat kalimat doa. Saya berpikir bahwa
sugesti saya itu pasti terjadi, begitu juga dengan
kalimat doa saya pasti terjadi. Maka yang
membuat peristiwa itu terjadi adalah “saya”.
Karena saya berpikir itu pasti terjadi.
Banyak orang sibuk mencari kalimat
sugesti, sibuk mencari kalimat doa. Bahkan
pergi ke berbagai uztad, ke pendeta, ke pemuk
agama lainnya hanya untuk mencari kalimat doa
seperti apa yang mudah terjadi. Lalu juga pergi
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mencari ke para trainer, para motivator bahkan
banyak orang yang menghubungi saya bertanya
“pak firman, apa kalimat sugesti yang pas
supaya barang dagangan saya laku”, ya saya
jawab “laku..laku..laku” hehe. Rahasia kekuatan
sugesti dan kekuatan doa itu ada di PIKIRAN
kita, sebab kekuatan sugesti, kekuatan doa
bahkan kekuatan mantra itu sama saja
menggunakan kekuatan Pikiran. Karena itu di
kelas AMC (alpha mind control), ada materi
bagaimana membuat doa selalu terkabul dan
materi bagaimana membuat semua sugesti selalu
terjadi.
Kuncinya
memang
di
Pikiran,
memahami Pikiran dengan benar dan utuh
pastilah sepakat bahwa kekuatan sugesti,
kekuatan doa itu adalah kekuatan Pikiran.
Jawaban dari judul artikel ini adalah, kekuatan
sugesti dan kekuatan doa sama-sama ajaibnya,
karena bersumber dari Pikiran yang memang
sudah penuh keajaiban. Coba deh anda buktikan
di kelas AMC, supaya anda memahami
seutuhnya apa itu Pikiran, karena AMC memang
saya desain sebagai satu-satunya di dunia
panduan untuk mengenali, mengontrol dan
memaksimalkan Pikiran. Karena satu-satunya
itu, maka saya memang membatasi jumlah
pesertanya,
sebab
ingin
memberikan
pemahaman yang utuh bagi semua peserta.
Jadi daripada anda sibuk mencari
bagaimana kalimat doa yang cepat terjadi,
bagaimana kalimat affirmasinya, bagaimana
kalimat sugestinya, bagaimana mantranya, saran
saya pahamilah AMC dengan utuh dan benar
sehingga anda bisa membuat kalimat doa,
kalimat sugesti, kalimat mantra sendiri, enak
kan? Buktikan tulisan saya ini di kelas AMC ya..

Kekuatan Sugesti | Edisi September 2020

| Inspirasi Tokoh

22

Kekuatan Sugesti |

Edisi September 2020

| Inspirasi Tokoh

BIOGRAFI
SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO (SBY)
“
Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden RI ke-6. Berbeda dengan presiden sebelumnya, beliau
merupakan presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam proses Pemilu Presiden
putaran II 20 September 2004.

L

ulusan terbaik AKABRI (1973) yang akrab
disapa SBY ini lahir di Pacitan, Jawa Timur
9 September 1949. Istrinya bernama
Kristiani Herawati, merupakan putri ketiga
almarhum Jenderal (Purn) Sarwo Edhi Wibowo.
Pensiunan jenderal berbintang empat ini
adalah anak tunggal dari pasangan R. Soekotjo
dan Sitti Habibah. Darah prajurit menurun dari
ayahnya yang pensiun sebagai Letnan Satu.
Sementara ibunya, Sitti Habibah, putri salah
seorang pendiri Ponpes Tremas. Beliau dikaruniai
dua orang putra yakni Agus Harimurti Yudhoyono
(mengikuti dan menyamai jejak dan prestasi SBY,
lulus dari Akmil tahun 2000 dengan meraih
penghargaan Bintang Adhi Makayasa) dan Edhie
Baskoro Yudhoyono (lulusan terbaik SMA Taruna
Nusantara, Magelang yang kemudian menekuni
ilmu ekonomi).

Di kemudian hari AMN berubah nama
menjadi Akabri. SBY masuk SMP Negeri Pacitan,
terletak di selatan alun-alun. Ini adalah sekolah
idola bagi anak-anak Kota Pacitan. Mewarisi sikap
ayahnya yang berdisiplin keras, SBY berjuang
untuk mewujudkan cita-cita masa kecilnya
menjadi tentara dengan masuk Akademi
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri)
setelah lulus SMA akhir tahun 1968. Namun,
lantaran terlambat mendaftar, SBY tidak langsung
masuk Akabri. Maka SBY pun sempat menjadi
mahasiswa Teknik Mesin Institut 10 November
Surabaya (ITS).

Pendidikan SR adalah pijakan masa
depan paling menentukan dalam diri SBY. Ketika
duduk di bangku kelas lima, beliau untuk
pertamakali kenal dan akrab dengan nama
Akademi Militer Nasional (AMN), Magelang, Jawa
Tengah.
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Namun kemudian, SBY justru memilih
masuk Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan
Pertama (PGSLP) di Malang, Jawa Timur.
Sewaktu belajar di PGSLP Malang itu, beliau
mempersiapkan diri untuk masuk Akabri. Tahun
1970, akhirnya masuk Akabri di Magelang, Jawa
Tengah, setelah lulus ujian penerimaan akhir di
Bandung. SBY satu angkatan dengan Agus
Wirahadikusumah, Ryamizard Ryacudu, dan
Prabowo Subianto. Semasa pendidikan, SBY
yang mendapat julukan Jerapah, sangat
menonjol. Terbukti, belaiu meraih predikat lulusan
terbaik
Akabri
1973
dengan
menerima
penghargaan lencana Adhi Makasaya.

Pendidikan militernya dilanjutkan di
Airborne and Ranger Course di Fort Benning,
Georgia, AS (1976), Infantry Officer Advanced
Course di Fort Benning, Georgia, AS (1982-1983)
dengan meraih honor graduate, Jungle Warfare
Training di Panama (1983), Anti Tank Weapon
Course di Belgia dan Jerman (1984), Kursus
Komandan Batalyon di Bandung (1985), Seskoad
di Bandung (1988-1989) dan Command and
General Staff College di Fort Leavenworth,
Kansas, AS (1990-1991). Gelar MA diperoleh dari
Webster University AS. Perjalanan karier
militernya, dimulai dengan memangku jabatan
sebagai Dan Tonpan Yonif Linud 330 Kostrad
(Komandan Peleton III di Kompi Senapan A,
Batalyon Infantri Lintas Udara 330/Tri Dharma,
Kostrad) tahun 1974-1976, membawahi langsung
sekitar 30 prajurit.
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Berikut ini data lengkap tentang Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono

Nama : Jenderal TNI (Purn) Susilo Bambang
Yudhoyono
Lahir : Pacitan, Jawa Timur, 9 September 1949
Agama : Islam
Jabatan : Presiden Republik Indonesia ke-6
Istri : Kristiani Herawati, putri ketiga (Alm)
Jenderal (Purn) Sarwo Edhi Wibowo
Anak : Agus Harimurti Yudhoyono dan Edhie
Baskoro Yudhoyono
Ayah : Letnan Satu (Peltu) R. Soekotji
Ibu : Sitti Habibah
Pendidikan :
* Akademi Angkatan Bersenjata RI (Akabri) tahun
1973
* American Language Course, Lackland, Texas
AS, 1976
* Airbone and Ranger Course, Fort Benning , AS,
1976
* Infantry Officer Advanced Course, Fort Benning,
AS, 1982-1983
* On the job training di 82-nd Airbone Division,
Fort Bragg, AS, 1983
* Jungle Warfare School, Panama, 1983
* Antitank Weapon Course di Belgia dan Jerman,
1984
* Kursus Komando Batalyon, 1985
* Sekolah Komando Angkatan Darat, 1988-1989
* Command and General Staff College, Fort
Leavenwort, Kansas, AS
* Master of Art (MA) dari Management Webster
University, Missouri, AS
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8 KALIMAT "AJAIB" YANG BISA
UBAH PANDANGANMU TENTANG
HIDUP

K

amu
mungkin
telah
banyak
mendengar banyak nasihat dari
banyak pihak. Dari orangtua, teman,
pasangan, bahkan pengalaman hidupmu
sendiri pasti telah mengajarkanmu banyak hal
tentang hidup. Lalu, saat ada pertanyaan,
seperti apa hidup ideal dalam pikiranmu? Kirakira apa yang akan kamu jawab?
Tidak ada yang pernah bilang bahwa
hidup ini mudah. Pandanganmu tentang hidup
juga belum tentu sama dengan pandangan
orang lain. Semua orang memiliki
pengertiannya sendiri-sendiri. Dari semua
pelajaran hidup yang pernah kamu dapat, 8
kalimat ini yang bisa ubah cara pandangmu
tentang hidup. Hidup itu tidak sekecil yang
kamu bayangkan, tidak juga sespektakuler
yang kamu dambakan.

Semua orang pasti pernah menyakiti
dan disakiti. Itu hal yang wajar dan tidak
pernah bisa dihindari. Tapi kamu harus
tahu, bahwa sebenarnya orang yang
menyakitimu itu tidak benar-benar
menyakirimu. Dia sedang menyakiti
dirinya sendiri karena dia tidak cukup kuat
menahan kesakitannya sehingga dia
menyakiti orang lain. Jangan bersedih
terlalu lama kalau disakiti, itu artinya kamu
memiliki apa yang tidak dia punyai.
2. "Berada di puncak itu bukan bertujuan
agar dunia bisa melihatmu, tapi agar
kamu bisa melihat dunia.”

1. "Orang lain yang menyakitimu itu
bukan menyakitimu. Mereka menyakiti
diri mereka sendiri."
Jangan meraih kesuksesan karena kamu
menginginkan segalanya. Raih kesuksesan
karena kamu itu baik bagi dirimu sendiri.
Mematokkan segala sesuatu pada “nilai” akan
membuatmu serakah dan tidak pernah puas.
Sebaliknya, jika kamu bekerja keras karena
ingin terus belajar dan mengembangkan
dirimu, maka kamu akan mendapat lebih
banyak tanpa kamu sadari.
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3. "Kegagalan
mengajarkanmu
banyak dari keberhasilan."

lebih

Yang mana ‘kamu’ yang sebenarnya, kamu
harus tahu.
5. "Risiko paling berbahaya adalah
menghabiskan sepanjang hidupmu tidak
mengambil kesempatan yang tersedia
buatmu tapi malah melakukannya
ketika itu sudah terlalu terlambat."

Saat berhasil, yang kamu dapatkan hanya
perasaan bangga dan bahagia. Sedangkan saat
kamu gagal, kamu belajar banyak hal. Tentang
kerelaan, tentang kesalahan yang kamu
lakukan sehingga mendapatkan kegagalan itu,
tentang usaha yang terkadang kurang
maksimal. Banyak sekali faktor pemicu
kegagalan. Dan kamu yang gagal, akan
mendapatkan lebih banyak pengalaman,
daripada kesedihan.
4. "Seseorang yang patut mendapatkan
waktumu yang paling banyak adalah
dirimu sendiri."

Saat masih muda, ada banyak sekali
kesempatan yang tersedia untukmu dan kamu
selalu bebas untuk memilih apakah kamu mau
mengambilnya atau tidak. Yang jelas adalah,
jangan mengambil risiko yang membahayakan
hidupmu. Jangan sampai kamu tidak
mengambil kesempatan yang kamu bisa ambil
sekarang atau kamu akan kehilangannya nanti.
Terkadang kamu baru menyadarinya, setelah
semuanya sudah terlalu terlambat.
6. "Pergi ke tempat dimana perbuatanmu
dirayakan, bukan dimaklumi."

Kamu harus selalu paling banyak
bersama dengan dirimu. Bukan dengan orang
lain bahkan orang yang kamu cintai sekalipun.
Jangan biarkan orang lain mengambil alih
kehidupanmu. Jangan biarkan kamu tidak
mengetahui apapun tentang dirimu sendiri.
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Sebagai contoh, kamu kamu berhasil
mencapai sesuatu yang baik, maka pastikan
lingkunganmu adalah lingkungan yang
menganggap itu adalah pencapaian yang baik
karena kerja kerasmu. Pastikan lingkunganmu
adalah lingkungan yang mendukung apa yang
kamu lakukan. Bukan lingkungan yang
memakluminya dan menganggapnya hanya
keberuntungan.

8. "Semua orang yang kamu temui itu
punya ketakutan, punya kehilangan dan
punya kecintaannya pada sesuatu
sendiri."

7. "Orang sering mengatakan bahwa
motivasi itu efeknya gak bertahan lama.
Padahal sama seperti mandi, itulah
sebabnya kamu butuh melakukannya
berkali-kali."
Bukan hanya kamu yang pernah sakit,
bukan hanya kamu yang pernah menderita,
semua orang pernah mengalaminya dan kamu
jangan menghakimi satu sama lain. Semua
orang memiliki daya tampung sakit yang
berbeda-beda dan kamu tidak bisa menyamaratakan dirimu dengan orang lain. Kamu unik
dengan caramu sendiri, begitu juga orang lain
yang punya caranya sendiri.

Seperti mandi, kamu butuh motivasi
terus menerus. Supaya kamu gak kotor atau
bau, supaya kamu bisa kembali ke jalan
yang seharusnya kamu berada. Motivasi itu
seperti sabun yang membersihkan dan
menyegarkan. Kamu membutuhkannya
setiap hari dan berkali-kali. Jangan pernah
bosan untuk menerima nasehat. Orang yang
menolak nasehat adalah orang yang telah
kehilangan tujuan hidupnya.
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Anggaplah mendengar atau membaca
nasehat tidak bisa mengubah hidupmu atau
menyelesaikan masalahmu seketika, tapi
dengan membuka diri pada nasehat bisa
menguatkanmu. Dan kalau kamu kuat, kamu
akan bisa menghadapi segala sesuatu.
Sumber:
https://www.idntimes.com/life/inspiration/s
tella/8-kalimat-ajaib-yang-bisa-ubahpandanganmu-tentang-hidup-1/8
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D

ikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota.
Suatu sore, saat senggang, dia berjalan-jalan di seputar perumahan. Tiba-tiba
terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinga tuanya.

Mengikuti arah suara yang mengganggu itu ke sumbernya, tampak seorang
anak kecil sedang belajar bermain biola. “Ngiiik!! Ngook!! Ngiik!! Ngokk!” Untuk
pertama kalinya si bapak tahu tentang alat musik bernama biola dimainkan. Bapak itu
berpikir, “Aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan seperti itu.” Hari
lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga
tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah
didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua itu pun terperangah melihat
seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya.
Diam-diam dia di sana, ikut menikmati alunan musik yang indah.
Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak
mengenakkan telinga yang didengarnya dulu bukan lah merupakan kesalahan dari
alat musiknya dan bukan pula salah si anak yang memainkannya. Suara mengerikan
itu hanyalah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat
musik biolanya dengan baik. Di suatu hari yang lain lagi, kembali si bapak tua
mendengar gaung suara merdu lain yang bahkan melebihi keindahan dan kejernihan
suara biola sang maestro. Dia pun segera mencari tahu, apa gerangan yang menjadi
sumber suara itu. Setiba di sana, mata tuanya terpana kagum. Ternyata, itu adalah
suara orkestra besar yang dimainkan sebuah simfoni indah.
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Begitu banyak orang secara bersama-sama, dengan masing-masing orang
memainkan alat-alat musik yang berbeda. Menghasilkan sebuah harmoni yang luar
biasa. Enak dipandang, nikmat didengar, dan terasa sekali semangat kebersamaan
para pemain untuk menyuguhkan sebuah maha karya seni. Tepuk tangan
membahana pun terdengar seusai diakhirinya lagu yang telah mereka mainkan
bersama.
Pembaca yang Luar Biasa!
Begitu pula dalam kehidupan ini kita sering kali terkagum-kagum saat
menikmati atau melihat suatu prestasi besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses
perkembangannya mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang
konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan, seperti bapak tua ketika
mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar
biola itu.
Dari sisi lain kita pun bisa belajar dari cerita tadi bahwa dari kekuatan individu yang
memiliki keahlian masing-masing, jika bisa bersatu dan bersama-sama memainkan
sesuai dengan peranannya, maka itu akan melahirkan kekuatan sinergi yang akan
menghasilkan prestasi dengan kualitas yang berbobot dan mengagumkan!
Sumber :https://andriewongso.com/orkestra-kehidupan/
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SEJARAH DORAEMON

D

oraemon adalah judul sebuah manga
populer yang dikarang Fujiko F. Fujio
sejak tahun 1969 dan berkisah tentang
kehidupan seorang anak pemalas kelas 5 SD yang
bernama Nobi Nobita yang didatangi oleh sebuah
robot kucing bernama Doraemon yang datang dari
abad ke-22. Dia dikirim untuk menolong Nobita
agar keturunan Nobita dapat menikmati
kesuksesannya daripada harus menderita dari utang
finansial — yang akan terjadi di masa depan —
yang disebabkan karena kebodohan Nobita.
Nobita, setelah gagal dalam ulangan
sekolahnya atau setelah diganggu oleh Giant dan
Suneo, akan selalu mendatangi Doraemon untuk
meminta bantuannya. Doraemon kemudian
biasanya akan membantu Nobita dengan
menggunakan peralatan-peralatan canggih dari
kantong ajaibnya; peralatan yang sering digunakan
misalnya "baling-baling bambu" dan "Pintu ke
Mana Saja".

Sering kali, Nobita berbuat terlalu jauh
dalam menggunakan peralatannya dan malah
terjerumus ke dalam masalah yang lebih besar.
Sejarah Awal Terciptanya Doraemon

Doraemon adalah sebuah robot Kucing yang
dibuat pada tanggal 3 September 2112 di sebuah
pabrik yang tidak jauh dari Tokyo. Produksi massal
berbagai macam tipe robot terjadi pada abad ke-22.
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Dalam setiap ujiannya, Doraemon selalu
mendapatkan nilai yang buruk (Perhatikan angka 0
pada kertas ujiannya) Namun pada akhirnya
Doraemon bisa lulus juga.

Karena sebuah kecelakaan dalam proses
produksi,
mengakibatkan
ketidaksempurnaan
Doraemon. Doraemon kurang 1 sekrup dibanding
robot kucing lainnya sehingga Doraemon menjadi
barang kelas dua.

Akibatnya, Doraemon dilelang dan ditawar
oleh sebuah keluarga miskin. Dia harus bekerja
sebagai babysitter dan menjadi pengasuh dari
keturunan Nobita.

Walau Doraemon tidak begitu baik dalam
study-nya. Robot ini lalu dikirim ke Akademi Robot
untuk dilatih sebagai robot rumah tangga.
Pada suatu hari, saat Doraemon sedang asik
tidur siang, sebuah robot tikus menggigit kedua
daun telinganya. (Catatan: Sumber lain mengatakan
bahwa robot tikus tersebut merupakan milik
Sewashi, cicitnya Nobita). Sejak saat itu Doraemon
trauma sehingga jadi takut sama tikus.
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Kejadian ini membuat Doraemon sangat
sedih dan menangis selama 10 hari.
Doraemon menangis…. dan terus menangis…

Pada saat hari pertama di tahun baru, Nobita
masih bermalas-malasan di kamarnya sambil
menikmati santapan tahun barunya. Tetapi, tiba-tiba
ada suara aneh di dalam kamarnya. Suara itu
meramalkan bagaimana nasib Nobita 30 menit dan
40 menit kemudian.
Lalu muncullah Doraemon dari laci meja
belajar Nobita. Nobita kaget sekali. Sementara itu,
Doraemon langsung menghabiskan semua santapan
tahun baru Nobita. Setelah itu, dia langsung masuk
lagi ke dalam laci meja belajar dan pergi.

Karena terus menangis, air mata Doraemon
membuat warna asli Doraemon yang kuning terang
menjadi luntur… Air matanya menghapus warna
tubuhnya… Sehingga jadi biru seperti yang kita
tahu sekarang.
Menyedihkan juga ya kisah Doraemon :(

Awal Doraemon bertemu Nobita

Beberapa menit kemudian, datanglah Sewashi.
Sewashi bercerita panjang lebar dan memanggil
Nobita dengan sebutan kakek. Tapi Nobita
kebingungan.
Ternyata
Doraemon
belum
menceritakan apapun kepada Nobita.
Akhirnya, Doraemon dan Sewashi menceritakan
semuanya. Bahwa mereka dari masa depan, juga
tentang Nobita yang nantinya akan menikah dengan
Jaiko, adik perempuan Giant.
Nobita mengamuk. Dia mengusir Sewashi dan
Doraemon. Sewashi dan Doraemon yang ketakutan
langsung kabur menggunakan mesin waktu.
Mendengar keributan itu, ayah dan ibu Nobita
datang ke kamar Nobita. Nobita menceritakan
semuanya.
Mereka berdua malah tertawa. Mereka
beranggapan bahwa Nobita punya daya imajinasi
yang sangat tinggi dan berharap Nobita akan
menjadi orang terkenal.

Doraemon datang dari abad ke 22 menggunakan
mesin waktu bersama dengan Sewashi. Sewashi
adalah cucu dari keturunan keluarga Nobi.
Diceritakan bahwa Sewashi dan keluarganya
menanggung banyak hutang karena perbuatan
Nobita sehingga dia mengirim Doraemon untuk
membantu Nobita semasa masih anak-anak.

30 menit kemudian.
Ternyata apa yang dikatakan Doraemon
sebelumnya terjadi. Bahkan 40 menit kemudian pun
terjadi. Kebetulan, album masa depan yang dibawa
Doraemon dan Sewashi tertinggal di kamar Nobita.
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| Kolom Techno
Nobita membaca album itu. Akhirnya, dia
merasa tak sanggup lagi melihat album itu.
Ternyata, di masa depan nasibnya sangat malang
dan terjerat banyak hutang, bahkan belum terlunasi
sampai generasi Sewashi.
Pada saat bersamaan, Doraemon dan
Sewashi kembali lagi ke kamar Nobita. Mereka
berhasil meyakinkan Nobita bahwa kedatangan
Doraemon bertujuan untuk membantunya merubah
nasib.
Di akhir cerita, Sewashi yang sudah datang
ke abad 20 berniat untuk jalan-jalan dan melihatlihat. Doraemon mengeluarkan baling-baling
bambu. Mereka bertiga terbang menggunakan
baling-baling
bambu.
Sayangnya,
mereka
menggunakan baling-baling bambu di pantat.
Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak.
Celana Nobita terlepas. Karena baling-baling
bambu ada di pantatnya, dia terjatuh.

Sejarah Akhir cerita Doraemon

Sejak tahun 1980-an, banyak bermunculan
cerita dan spekulasi tentang akhir kisah Doraemon.
Semua kemungkinan ini didiskusikan dan
diputuskan tidak ada akhir untuk kisah Doraemon.
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Workshop AMC Online
Bulan September 2020
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| CURHAT PIKIRAN

Curhat Pikiran
Pertanyaan:
Saya ibu ina dari kupang, saya senang selalu mengunduh majalah sugesti setiap
bulannya, saya senang membacanya. Isinya membuat saya sadar tentang diri saya.
Saya mau bertanya, apakah termasuk sebuah sugesti ketika saya datang ke dokter lalu
divonis sakit A, karena saya pernah mengalami seperti itu, divonis sakit A tapi saya
mengabaikannya dan berdoa kepada Tuhan dan sekarang sakit saya hilang. Apakah itu
juga termasuk sugesti? Mohon dijelaskan ya.
Ibu Ina, 081xxxxx-kupang
Jawab:
Ibu Ina dikupang, terima kasih sudah selalu membaca majalah sugesti setiap bulannya
ya, saya harapkan majalah sugesti selalu memberikan inspirasi dan sugesti positif bagi
anda dan keluarga, oh ya, dibagikan juga ke teman-teman lainnya ya. Saya senang
mendengar ibu kembali sehat meskipun sudah divonis sakit A oleh dokter.
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Apa yang ibu alami itu adalah salah satu bukti bahwa kunci dari kesehatan manusia
ada di Pikirannya, semua omongan orang, semua informasi yang masuk kedalam
pikiran ibu, itu adalah sebuah sugesti, sugesti-sugesti itulah yang membentuk realita
di kehidupan ibu. Banyak orang langsung mengimani dan mengamini saja ketika
divonis sesuatu penyakit oleh dokter, akibatnya ya jadi terus sakit, tapi ketika
seseorang itu mengabaikannya maka pasti lambat laun ada aja proses dan situasi yang
membuatnya sehat. Terus sehat ya bu ina.
Pertanyaan :
Saya mau bertanya tentang hal aneh di diri saya, sebelumnya saya ucapkan terima
kasih buat pak firman yang mau berbagi majalah sugesti ini secara gratis. Pak firman,
saya punya kebiasaan yang dianggap jelek yaitu sering menggigit kuku. Kenapa ya
pak? Saya juga heran, sering kali saat saya diam eh tiba-tiba ini kuku masuk aja ke
mulut dan mulut menggigitnya. Apa bisa dihilangkan ya pak firman?
Gusti- Bali, gus3nor@xxxx.com
Jawab:
Mas gusti dibali terima kasih atas pertanyaannya, dan terima kasih sudah menjadi
pembaca majalah sugesti selama ini. Bagikan juga kepada teman-teman lainnya ya.
Kebiasaan yang dialami oleh mas gusti ini, pernah saya temui pada diri seseorang
peserta kelas AMC privat beberapa bulan lalu, dia juga memiliki kebiasaan seperti mas
gusti juga, suka menggigit kuku, kebiasaan itu adalah akibat dari program di
pikirannya, karena dulu waktu kecil mengalami situasi yang dimarahi orang tua, lalu
dia melakukan gigit kuku sebagai upaya dalam menenangkan diri, dan kebiasaan ini
berlanjut sampai sekarang. Tapi, setelah dia memahami AMC, dia lakukan perubahan
di pikirannya, dan kebiasaan itu pun berubah. Semua kebiasaan manusia itu bersumber
dari program di pikirannya. Ketika pikirannya berubah maka pasti kebiasaannya
berubah.
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Pertanyaan :
Mas firman, salam kenal ya. Saya Ade dari Kutai Kertanegara. Saya pembaca majalah
sugesti sejak tahun 2018 bulan februari. Ingin pergi ke Surabaya untuk belajar AMC
langsung tapi kok ya uangnya gak kumpul-kumpul. Gimana ya mas biar saya bisa
cepat belajar AMC, mohon solusinya mas?
Ade-kutai kartanegara, 0878xxxxx
Jawab:
Ade di kutai kertanegara, terima kasih selalu setia menjadi pembaca majalah sugesti,
saya harap ada perubahan positif dikehidupanmu setelah sering membaca majalah
kekuatan sugesti, bagikan juga kepada teman-teman lainnya. Supaya cepat belajar
AMC, niatkan dengan sungguh bahwa AMC itu penting. AMC itu adalah kunci
kesuksesanmu, ketika kamu menganggap AMC itu penting maka pasti menyisikan
pendapatanmu sedikit sedikit untuk belajar AMC. Karena banyak orang yang ikut
AMC dengan menggadaikan dulu sepeda motornya, menjual laptopnya dan
sebagainya. Tapi, Alhamdulillah kembali berlipat-lipat. Bagi anda yang ingin
berkonsultasi, silahkan kirimkan email anda ke pratamafirman@yahoo.com dan
nomor hp : 085646000981
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Bagi anda yang memiliki pertanyaan seputar
kehidupan, bisa mengirimkan melalui
sms,whatsapp/line di 0856.46.000.981 atau acc
facebook di facebook.com/wahana.sejati

