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Doa Di Akhir Tahun

T

anpa anda sadari waktu terus
berjalan dan kita sudah sampai
di penghujung tahun 2020, pasti
anda berkata “rasanya baru kemarin
masuk tahun baru 2020, sekarang
sudah habis nih tahun”, benar kan?
Waktu memang terasa cepat bagi kita
yang terus mengisinya dengan hal-hal
yang bermanfaat, karena dengan
mengisi waktu dengan bermanfaat
maka ketika tahun sudah berada
diujung seperti saat ini kita bisa
mengingat dan mengenang apa saja
manfaat yang sudah kita hasilkan di
tahun 2020 ini. Walaupun ada
beberapa hal yang mungkin anda
anggap sebuah kesalahan, maka
mungkin Tuhan menilainya bukan
kesalahan?
Diujung
tahun
ini
berpikirlah sebaik mungkin, bahwa
apapun yang sudah kita lakukan di
tahun ini adalah yang terbaik yang bisa
kita lakukan.
Bukankah itu juga termasuk
DOA,
ya..sebab
Tuhan
pernah
berfirman “AKU sesuai prasangka
makhluk-KU”. Tuhan tidak menilai atau
menghakimi
siapa
pun.
Anda
menghakimi
diri
Anda
sendiri
berdasarkan konsep dan kepercayaan
yang Anda pegang.
Anda selalu
memilih-milih pemikiran, dan itu
membuat Anda menghakimi diri sendiri.
Di mata Tuhan, Anda Sempurna.
Ketika akhirnya Anda mencapai suatu
kesadaran dimana Anda mengampuni
diri sendiri dan membersikan hati serta

pikiran Anda, masa lalu terlupakan dan
tidak di ingat lagi.
Menuai apa yang telah Anda
tabur ternyata hanya pasti berlaku jika
Anda tidak berdoa atau melakukan
perenungan
dalam
kebenarankebenaran Tuhan. Tak peduli seberapa
buruk atau kejamnya, suatu kejahatan
tau pelanggaran yang bisa di hapus
dari pikiran bersama dengan hukuman
yang biasanya akan diberikan bagi
kejahatan atau pelanggaran itu.
Namun, pernyataan dan doa asalasalan tidak akan mengubah apa pun.
Rasa lapar dan dahaga yang besar
akan kasih dan damai Tuhan, ditambah
hasrat yang luar biasa untuk berubah,
sangat penting untuk menghapus
hukuman yang sebaliknya, pasti akan
muncul karena pemikiran yang negatif
dan destruktif.
DOA bisa Mengubah Hidup Anda

Sekitar lima tahun yang lalu di
Jogja, saya berbicara dengan seorang
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pria yang mengaku telah membunuh
seseorang. Ia memiliki hasrat yang
besar untuk mengubah dirinya dan
untuk lahir kembali secara mental dan
spiritual. Saya menuliskan sebuah doa
khusus untuknya dengan petunjuk
untuk mengucap doa ini paling tidak
tiga kali sehari, atau lebih sering, jika
mau. Berikut adalah doa yang saya
berikan padanya: Selama lima belas
atau dua puluh menit, beberapa kali
sehari, ia harus dengan lembut, tanpa
suara, dan dengan penuh kasih
menyatakan dan merasakan bahwa
cinta, damai, keindahan, keanggunan
serta sukacita Tuhan mengalir melalui
pikiran dan hatinya, memurnikan,
membersihkan, menyembuhkan, dan
memulihkan
jiwanya.
Dengan
melakukannya secara teratur, semua
kualitas dan sifat Tuhan ini perlahanlahan terbangun dalam dirinya.
Yang paling menarik dan
mengagumkan adalah kelanjutan dari
doa tulusnya itu. Setelah beberapa
bulan, ia memberitahu saya bahwa
pada suatu malam seluruh tubuh dan
pikirannya, serta ruangan dimana dia
berada, dipenuhi cahaya. Ia buta
selama beberapa saat karena cahaya
itu. Ia mengatakan pada saya bahwa ia
hanya ingat saat itu dunia ada di dalam
dirinya dan bahwa ia merasakan
kedahsyatan dan sukacita dari kasih
Tuhan. Perasaan tidak bisa di lukiskan
dengan kata-kata. Itu adalah momen
yang tak terlupakan. Ia benar-benar
pria yang berbeda ; ia mengalami dan
mengekspresikan cinta Surgawi di
dalam pikiran dan hatinya. Saya tahu
bahwa kemudian ia mulai mengajarkan
cara hidup yang benar pada orang lain,
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dan saya yakin saat ini ia masih
melakukannya.
Ketika
waktu
mengakami
pergantian tahun, maka anda bisa
mengucapkan sebuah DOA kepada
Tuhan untuk selalu membimbing hidup
kita,
menemani
kita
dengan
memberikan
cahaya-cahaya-Nya
melalui Pikiran ini untuk membuat kita
terus dapat melangkah menuju apapun
yang kita inginkan.

DOA di akhir tahun akan merecall semua memori di pikiran kita
tentang semua hal yang pernah kita
lakukan dalam setahun ini, apapun
wujud dari kenangan itu Positif maupun
Negatif itu semua tergantung diri kita
yang memaknainya, jadikan semua itu
menjadi pengalaman terindah di tahun
2020 untuk membuat kita menjadi lebih
maju, lebih sukses dan lebih mudah
meraih apapun yang kita inginkan di
tahun 2021.
Selamat Menjalani Perubahan
Tahun dan Sadarlah bahwa pikiran
Anda memegang peranan penting
dalam hidup anda. Majalah Sugesti
edisi Desember 2020 ini kembali hadir
untuk menemani anda memasuki tahun
yang baru
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3 PERSIAPAN INI PERLU DILAKUKAN

ulan desember 2020 sudah mulai memasuki
masa pertengahan, ini artinya tahun 2020
sudah segera berakhir. Tidak terasa ya,
rasanya baru kemarin saya menulis artikel tentang
tahun baru 2020 eh sekarang sudah sampai di ujung
tahun. Sampai di bulan desember, saya selalu melihat
lagi perjalanan di sepanjang tahun. Sama seperti saat
ini, sambil menulis artikel ini, saya mengingat lagi
perjalanan sepanjang tahun 2020 ini, melihat
kembali semua impian-impian di tahun 2020 dan
ternyata semua terjadi. Mulai dari urusan bisnis,
urusan keluarga, urusan kesehatan, urusan keuangan
dan urusan karir semua sesuai dengan resolusi 2020
yang sudah saya buat di bulan Desember 2019.
Bagaimana dengan resolusi anda di tahun ini? Sudah
Sesuai?

B

Memasuki tahun 2021 yang baru maka
harus melakukan sebuah perencanaan atau
persiapan yang baik, ada sebagian orang yang
menganggap pergantian tahun ini waktu yang
biasa, hanya membalik kalender saja. Ya itu sahsah saja, tapi bukankah lebih baik kita harus
jadikan momen pergantian tahun ini untuk
melakukan evaluasi tahun yang terjadi dan
persiapan memasuki tahun yang baru. Saya
menulis salah satu impian saya di tahun 2020 ini
menambah 2 aset tanah, dan tercapai pas di bulan
Desember ini hehe. Inilah pentingnya kita berani
membuatkan sebuah impian atau resolusi setiap
tahunnya, karena impian-impian itulah yang
menggerakkan langkah kita, hidup harus
memiliki impian.

Ada dua kelompok orang ketika masuk di
akhir tahun, kelompok pertama yaitu orang-orang
yang menikmati akhir tahun dengan syukur penuh
bahagia karena semua impiannya terjadi, semua
resolusinya sesuai dengan kenyataan. Kelompok
kedua, yaitu orang-orang yang galau dan bingung,
karena impian-impiannya tahun 2020 ini tidak
terwujud. Anda masuk golongan yang mana?
Golongan pertama adalah golongan yang beruntung,
karena semua impiannya terwujud. Kenapa golongan
pertama itu saya katakan beruntung, karena mereka
mau menggunakan Pikirannya dengan benar
sehingga semua resolusinya terjadi. Anda simak dulu
penjelasan golongan manusia yang merugi dan
beruntung pada video dibawah ini ya.

Memasuki tahun baru 2021 ini, yang tentu
pastinya semakin berlimpah, semakin baik dan
semakin penuh keberuntungan, maka harus
dilakukan persiapan-persiapan yang baik. Saya
berikan tips, 3 Persiapan yang bisa anda lakukan
untuk membuat tahun 2021 menjadi tahun yang
lebih dahsyat.
Pertama, Jadikan semua kejadian yang sudah
terjadi di tahun 2020 ini sebagai Masa Lalu.
Untuk memasuki tahun baru dengan
semangat baru, maka saat ini segera untuk
melepaskan semua hal-hal yang terjadi di tahun
ini, ketika anda anggap peristiwa-peristiwa itu
suatu kejelekan maka biarkan saja.
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Tidak perlu menyalahkan orang lain, tidak
perlu juga menyesali. Karena semua yang sudah
terjadi itu pasti hasil dari keinginanmu sendiri, jadi
ya biarkan saja. Sadari dulu bahwa semua kejadian
di tahun 2020 ini sebenarnya sudah sesuai dengan
keinginanmu, baik itu kejadian jelek, kejadian
negatif. Sadari dulu ya.

Ketiga, Isilah Pikiranmu di Tahun 2021
dengan Hal-Hal yang menyenangkan saja.

Kedua, Berani untuk Membuat impian-impian
baru untuk tahun 2021 dengan BENAR.
Tidak semua orang berani untuk membuat
mimpi, banyak orang takut untuk bermimpi.
Biasanya mereka mengatakan “sudahlah, Tuhan
sudah ngerti apa mau kita, tidak membuat resolusi”.
Biasanya yang mengatakan seperti itu, karena tidak
paham bagaimana membuat mimpi yang benar, lalu
merasa trauma dengan mimpi yang tidak terwujud.
Padahal cara membuat mimpinya yang salah. Kalau
seseorang itu paham bagaimana membuat mimpi
dengan benar maka pasti semua mimpi itu terwujud.
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Kunci dari kebaikan dalam hidup itu
adalah dari Pikiran yang baik, setiap orang
seharusnya paham bagaimana mengelola
pikirannya dengan benar, kalau seseorang itu
sudah paham bagaimana mengelola Pikiran
dengan benar maka pasti sudah tidak perlu lagi
membaca ramalan-ramalan untuk tahun 2021.
Karena sesunguhnya semua kejadian yang
dialami oleh diri seseorang itu pasti hasil dari
Pikirannya sendiri.

Kekuatan Sugesti | Edisi Desember 2020
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Mungkin 3 Hal ini
Yang Membuat Impianmu di
2020 Tidak Terwujud

H

ari ini saya melihat di story facebook
banyak orang mengeluh karena impian di
2020 tidak terwujud. Apa term asuk anda?
Kalau melihat pengalaman dari tahun ke tahun
maka kejadian banyak orang mengeluh karena
impian tidak terwujud pasti terjadi disetiap akhir
tahun. Banyak orang mengeluh “target”nya di
Tahun 2020 ini tidak terwujud. Kebanyakan sih
menyalahkan situasi pandemi covid-19 yang
memang melanda sejak awal tahun 2020 ini.
Apakah semua orang ada dalam situasi yang
sama? yaitu mengalami kegagalan dalam
mewujudkan impian-impiannya? Saya rasa tidak
ya. Karena pasti banyak juga orang di tahun 2020
ini yang semua impiannya terwujud dengan baik.
Lalu apa yang membuat impianmu di 2020 ini tidak
terwujud?

3 Hal yang Membuat Impianmu di
2020 Tidak Terwujud
Sekarang saya coba uraikan apa saja yang
mungkin membuat impian di 2020 tidak terwujud.
Saya simpulkan ada 3 hal yang membuat impian di
2020 tidak terwujud.

Pertama, Impian anda Hanya Sekedar
“angan-angan”

Semua Orang PASTI Membuat Impian
Kegagalan dalam mewujudkan impian
sering membuat banyak orang malas untuk
membuat impian. Bahkan ada beberapa orang
yang mengatakan “saya sudah capek membuat
impian, gak pernah terwujud”. Sikap seperti ini
sebenarnya hanya dimulut saja ketika ditanya oleh
orang lain. Karena tidak ada orang yang bisa hidup
tanpa impian. Semua orang PASTI membuat
Impian. Saya mendefinisikan impian sebagai
keinginan dan tujuan seseorang. Ketika seseorang
keluar rumah, apakah ada yang tidak memiliki
tujuan? Pasti ada bukan. Jadi kalau anda sekarang
mengeluh impian di 2020 tidak terwujud, ya itu hal
wajar tapi jangan berlarut-larut ya

Membuat impian dengan berangan-angan atau
berkhayal itu sangat berbeda. Tapi banyak orang
kadang menganggap sama. Sehingga ketika ada
seseorang mempunyai keinginan atau impian besar
lantas dianggap berangan-angan atau berkhayal.
Saya dulu juga pernah dianggap berangan-angan
atau berkhayal oleh orang tua. “jangan ketinggian
angan-anganmu”. Tapi karena saya tahu bahwa
saya bukan berangan-angan, maka ketika impian
itu terjadi orang tua saya mengatakan “bisa juga ya
kamu seperti ini”. Berhentilah hanya beranganangan tapi bermimpilah dengan benar. Yaitu
bermimpi dengan memaksimalkan Pikiran

Edisi Desember 2020

| Kekuatan Sugesti

07

| Kekuatan Diri
Kedua, Anda sendiri yang menolak
Impian itu

benar maka apapun bisa anda wujudkan. Semua
butuh ilmu.
Mau makan butuh ilmu. Ketika ingin
membuat anak anda bisa makan sendiri maka yang
dilakukan adalah mengajari “caranya” makan.
Bukan mengajari anak untuk “yakin” bisa makan.
Termasuk juga untuk membuat impuan ada
ilmunya.
Bukan situasi diluar, bukan orang lain dan juga
bukan Tuhan yang membuat impianmu di tahun
2020 ini tidak terwujud. Tapi dirimu sendiri.

Tanpa disadari diri andalah yang menolak
impian-impian itu. Artinya bukan orang lain yang
menggagalkan, tapi diri anda sendiri. Anda sendiri
yang sering meremehkan kemampuan diri sendiri.
Anda salah dalam mengenali diri anda. Anda
menolak impian itu karena belum apa-apa anda
sudah menganggap diri anda tidak bisa. Isi pikiran
anda dengan mudahnya menghadirkan seribu
alasan ketidakmampuan diri anda. Dan celakanya
anda menganggap benar isi pikiran anda itu.
Renungkan ini “Tidak ada satupun manusia yang
bisa menggagalkan impian anda selain anda
sendiri”

Ketiga, Anda Kurang Ilmu dalam
Membuat Impian

Dalam melakukan sesuatu itu yang
dibutuhkan adalah ilmunya atau caranya. Yang
banyak orang lakukan tidak mau belajar tapi hanya
mengandalkan keyakinan. Tahukah anda bahwa
keyakinan tidak bisa membantu anda untuk
mendapatkan sesuatu, tapi dengan ilmu yang
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MENGAKU KEBAL DIHIPNOTIS?
ITU ARTINYA BELUM PAHAM

A

da sebuah pertanyaan yang masuk
ke
inbox
facebook
saya,
menanyakan apakah ada orang
yang kebal dihipnotis? saya jawab tidak
ada, lalu yang bertanya ini menunjukkan
sebuah account facebook orang yang
menyatakan
bahwa
dirinya
kebal
dihipnotis. Lalu saya katakan ke yang
bertanya ini, “kasihan orang itu, dia belum
paham tentang hipnotis”. Kenapa saya
katakan “belum paham”, karena memang
ya belum paham hehe, ketika ada seseorang
yang mengatakan dirinya kebal hipnotis
maka disitulah bagi sya orang ini
memperlihatkan ketidakpahaman dia alias
“ketidaktahuannya”. Bukan malah terlihat
pandai atau hebat lho.

Bagi orang awam mungkin terlihat
hebat ketika ada seseorang yang mengaku
kebal dihipnotis, tapi bagi saya dan teman2
alumni AMC (alpha mind control), itu
justru menunjukkan ketidaktahuan, jadi
hati-hati ya, daripada anda mengaku-ngaku
kebal hipnotis lebih baik anda tidak usah
berbicara
tentang
hipnotis,
sebab
memperlihatkan pemahaman yang belum
baik. Kalau kita memahami dengan benar
dan menyeluruh tentang HIPNOSIS, maka
sebenarnya semua orang itu bisa dihipnotis
dan semua orang pernah dhipnotis, anda
bisa baca artikel-artikel saya lainnya di blog
ini. Lho kok bisa semua orang pernah dan
bisa dihipnotis?

Edisi Desember 2020

| Kekuatan Sugesti

10

| Hipnosis
Gini
lho..pemahaman
makna
“hipnosis”, “hipnotis” banyak yang salah,
ketika
seseorang
mendefinisikan
hipnosis/hipnotis
(istilah
indonesia)
sebagai sesuatu kondisi yang tidak sadar,
sebagai kondisi yang diciptakan oleh orang
lain maka pemahaman ini yang masih salah
besar. Pemahaman ini muncul pasti karena
banyak menonton acara hipnotis di tv, yang
terlihat adalah orangnya seperti tidak sadar,
sebab memejamkan mata dan menuruti
apapun yang diinstruksikan oleh si
penghipnotisnya, itu kan yang banyak
orang pahami tentang hipnotis?. Saya
tegaskan ya, itu semua hanya main-main
saja, dan mereka sepenuhnya masih dalam
kondisi sadar, coba cek aja ke dokter, pasti
mengatakan sadar hehe..Sebab seseorang
yang dianggap tidak sadar itu saat dia
PINGSAN.
Ya itu kan acara TV, sama saja
dengan ketika seorang pesulap ditusuk oleh
pedang, dipotong oleh gergaji, lalu
menghilangkan benda dan trik2lainnya. Itu
semua juga hanya sebatas permainan saja,
apa yang ada di TV semuanya adalah
“show”, jadi show tetaplah show yaitu seni
pertunjukan yang memang sudah didesain
sedemikian rupa agar menarik pemirsa. Jadi
tolong dibenarkan pemahaman anda ya
ketika melihat acara di tv itu.
Pemahaman hipnosis yang benar
adalah ketika seseorang sedang tertegun,
fokus dan menghayati sesuatu peristiwa,
kalau bahasa gampangnya menjiwai
sesuatu, itulah terhipnosis.

11

is

Ketika secara bersamaan penonton
bola teriak gool, lalu ketika seseorang
menangis saat menonton film, ketika
seseorang merasa terharu atas sebuah
bacaan, ketika anda membeli produk
setelah melihat ada label diskon 50+20
hehe, dan sejenisnya. Lalu apa lagi ya? oh
ya ketika anda terhipnotis oleh pasangan
anda dan menuruti apa yang diminta,
ayo..sering kan? Jadi, apakah benar ketika
ada seseorang yang mengaku dirinya kebal
dihipnotis?hehe..Kalau kita melihat definisi
hipnotis yang sebenarnya maka anda pasti
sepakat dengan saya bahwa semua orang
bisa dihipnotis dan yang membuat kondisi
hipnosis itu adalah diri kita sendiri yang
menyetujui. Ketika anda melihat label
diskon 77%, kalau anda memang mau,
maka anda pasti bergerak membelinya,
benar kan?
Saya jadi teringat ada seorang
peserta kelas Alpha Mind Control (AMC)
yang bicara seperti ini saat awal bertemu
saya:
“saya termasuk orang yang kebal dihipnotis
mas, bahkan saya pernah dihipnotis oleh
rommy rafael saat dia ada pertunjuan tapi
saya masih sadar saja, saya pernah belajar
kebatinan dan saya percaya kepada
TUHAN, saya selalu mengamalkan bacaan
ini mas yang membuat saya kebal
dihipnotis”

Kekuatan Sugesti | Edisi Desember 2020

Lalu saya katakan ke dia, “iya pak,
memang kalau sudah punya amalan itu
pasti kebal dihipotis, kan amalan bapak
didapat dari guru yang lebih sakti, iya kan
pak?. Bapak ini pun menjawab :”iya mas,
saya dapat dari seorang guru spiritual yang
punya pondok pesantren”
Kelas AMC pun dimulai, dan sudah
memasuki beberapa materi, lalu saya dekati
bapak yang tadi mengatakan kebal
dihipnotis itu sambil berkata “bapak pernah
tahu besi kan,pernah tahu rasanya besi,
masih ingat besi?” , bapak ini spontan
mengangguk, lalu saya suruh tangan bapak
itu ke meja, lalu saya katakan ke dia.
“bapak coba deh, kalau seandainya tangan
bapak ini seperti besi apa rasanya, keras
kan?”, bapak ini mengangguk lagi, saya
teruskan ke dia ,”coba deh bapak keraskan
tangannya seperti besi dan tangan bapak
kaku sekarang, semakin dilihat semakin
kaku lho pak, semakin keras”.
Dan, akhirnya tangan bapak ini kaku dan
keras, sehingga bapak ini bingung sendiri
sambil berkata “lho kok tangan saya keras,
berat mas gak bisa diangkat”, peserta
lainnya pun tertawa. Lalu saya katakan,
“tadi katanya punya amalan yang kebal

dihipnotis pak, lha kok jadi gini tangannya”
sambil tersenyum saya berkata. Setelah
saya normalkan kembali tangannya,bapak
ini berkata “saya paham sekarang, hipnotis
itu apa, bukan seperti yang di tv dan semua
orang bisa dihipnotis”

Edisi Desember 2020
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Inilah Perbedaan Mendasar antara
Alpha Telepati dan Hipnotis

A

lpha telepati dan Hipnotis adalah dua
ilmu yang bisa dibilang dari satu sumber
kekuatan yaitu kekuatan pikiran. Tetapi
tetap ada perbedaan antar Alpha telepati dan
hipnotis, perbedaan yang cukup mendasar pasti
ada dari keduanya.

Hipnotis atau hipnosis atau gendam,
sebenarnya sama saja dengan teknik persuasi
dimana
mengandalkan
kemampuan
berkomunikasi yang baik. Maksud kemampuan
berkomunikasi disini adalah kemampuan untuk
berbicara, hipnosis atau gendam memang
membutuhkan pelakunya untuk mampu
berbicara lancar. Kalau anda gagap bicara, tidak
percaya diri untuk berbicara maka sudah pasti
tidak bisa melakukan hipnosis atau hipnotis atau
gendam. Coba saja lihat acara permainan
hipnotis di televisi, mereka semua bicaranya
lancar bukan?

Edisi Desember 2020

Alpha Telepati dan Hipnotis semua dipelajari
dalam kelas AMC (Alpha Mind Control), karena
AMC adalah satu-satunya metode untuk
Mengenali, Mengontrol dan Memaksimalkan
Pikiran. Jadi kalau belajar AMC maka pasti
paham apa itu hipnosis dan juga alpha telepati,
begitu juga dengan ilmu lain yang menggunakan
pikiran. Alpha telepati adalah nama cabang ilmu
yang saya buat berdasar pengalaman pribadi
selama masa remaja dulu. Tepatnya sih ketika
masih di bangku SMP dan SMA.
Saya ceritakan dulu ya latar belakangnya,
waktu usia SMP saya mengalami kondisi yang
minder, gagap bicara dan agak takut ketika harus
berada didepan banyak orang. Padahal saya
selalu juara kelas, tapi ya itu memang minder
sehingga agak memiliki kekhawatiran untuk
mengungkapkan sesuatu kepada orang lain
secara langsung. Kalau disuruh berbicara itu
takut, harus mengumpulkan dulu kekuatan baru
berani berbicara. Sampai SMA juga masih
seperti itu. Seperti remaja lainnya yang mulai
suka dengan lawan jenis maka saya juga
mengalaminya, tapi karena saya memang takut
mengutarakan keinginan akhirnya mulai mencari
buku doa-doa. Dan saya pun menemukan doa
mempengaruhi lawan jenis di sebuah buku
kumpulan doa.
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Saya senang sekali waktu itu karena memang
itu yang dicari, bagaimana membuat lawan jenis
bisa suka tanpa saya perlu mengungkapkan
secara langsung. Saya baca saja kalimat dibuku
itu, dan memang ajaib dalam waktu 3 hari ada
perubahan dari perempuan yang saya coba
eksperimen. Saya coba lagi, coba lagi dan
memang ngefek. Sampai ketika saya kuliah di
bandung
jurusan
telepati..eh
salah..telekomunikasi :). Setelah lulus baru saya
mulai memahami bahwa sistem telekomunikasi
itu meniru sistem yang ada di diri manusia. Kalau
antar perangkat telekomunikasi dihubungkan
dengan gelombang elektromagnetik maka kalau
antar manusia dihubungkan dengan gelombag
otak.

Saya coba teknik ini dengan berbagai cara
dan eksperimen, akhirnya saya sampai di satu
kumpulan teknik yang memang saya coba selalu
berhasil. Nah itulah yang saya beri nama Alpha
Telepati. Buat orang-orang yang memang kurang
berani untuk berbicara, kurang berani untuk
menyampaikan keinginan secara langsung maka
saya pastikan teknik Alpha Telepati itu sangat
cocok untuk anda. Perbedaan mendasar dengan
teknik Hipnotis adalah dari kemampuan
berbicara. Kalau anda malas bertemu dengan
target, malas untuk berbicara langsung dengan
target maka gunakan saja teknik alpha telepati
ini. Sudah banyak orang yang membuktikan dari
keampuhan teknik alpha telepati ini untuk
membuat orang yang dituju berubah sesuai
keinginan.
Buat anda yang merasa sudah belajar
hipnotis, maka sangat perlu untuk memiliki buku
alpha telepati ini. Tapi bagi anda yang belum
belajar hipnotis maka buku ini juga bisa anda
pelajari, karena memang alpha telepati adalah
kemampuan semua orang tapi belum disadari
saja.
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Kerjakan 5 Hal Penting Ini Untuk
Membuat Akhir Tahun 2020
Penuh Semangat

S

udah memasuki bulan Desember di tahun
2020 ini, sudah di penghujung tahun.
Bagaimana kabar dari impian yang anda
buat di awal tahun 2020 ini, apakah sudah
terealisasi semua? ataukah hanya sekedar jadi
impian saja? Tahun 2020 ini memang menjadi
tahun yang berbeda dibandingkan tahun
sebelumnya.
Dunia mengalami pandemi covid-19
yang memaksa pergerakan manusia dibatasi.
Dampaknya kegiatan bisnis juga banyak
mengalami
penurunan.
Kegiatan
yang
mengundang banyak orang harus ditiadakan.
Sebagian orang merasa “jatuh” di tahun 2020
ini. Kerjakan 5 hal penting ini untuk membuat
akhir tahun 2020 menjadi penuh semangat

kembali. Kehidupan kita harus terus berjalan,
karena masih ada tahun 2021 dan tahun
seterusnya. Semangatlah sahabat untuk menatap
hari yang lebih baik.
Bagaimana untuk membuat hidup kita
tetap penuh semangat di akhir tahun 2020 ini.
Tahun yang bagi sebagian besar orang adalah
tahun yang penuh kesedihan. Bahkan mungkin
tahun yang penuh kehilangan. Kehilangan
pekerjaan, kehilangan uang, kehilangan benda
sampai kehilangan orang-orang tersayang.
Peristiwa kehilangan ini yang memunculkan
rasa sedih, rasa kecewa dan rasa gagal diakhir
tahun 2020 ini. Rasa-rasa seperti itu sangat
wajar hadir di kehidupan seorang manusia, tapi
yang harus dilakukan adalah tidak terus
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tenggelam dalam rasa-rasa seperti itu. Karena
rasa-rasa itu bukan sesuatu yang baik, tapi justru
membawa kedalam situasi yang semakin jelek.
Maka kerjakan 5 Hal penting ini untuk
membuat akhir tahun 2020 ini menjadi
penuh semangat !
Pertama, Temui Keluarga Dekat Anda

Jika anda sebatang kara tanpa keluarga
maka temui teman-teman anda. Teman yang
anda anggap dekat. Meskipun tidak cukup dekat
juga boleh. Anda ajak ngobrol, siapa tahu teman
dekat anda memiliki pendapat yang bagus untuk
dikerjakan. Jangan menyendiri dan menarik diri
dari pergaulan. Karena ketika anda menyendiri
maka pikiran yang berisi emosi jelek maka nanti
justru menjadi tambah kusut.
Ketiga, Pergilah ke Mall

Anda harus memunculkan kesadaran
bahwa anda tidak sendiri. Anda masih ada
keluarga dekat yang bisa anda ajak untuk
ngobrol. Keluarga dekat bisa kakak, adik, om,
tante dan sebagainya. Sadari bahwa anda tidak
sendirian. Ingatlah masih ada “rumah” untuk
kembali. Masih ada keluarga yang bisa
menyambut anda dengan hangat dan penuh
kasih sayang. Di akhir tahun 2020 ini , coba
temui mereka untuk sekedar ngobrol. Siapa tahu
dari mereka memunculkan solusi.
Kedua, Temui juga Teman Dekat Anda
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Dengan tetap menerapkan protokol
kesehatan yang benar maka bolehlah anda sekali
pergi ke mall untuk melihat warna-warni
kehidupan. Pergilah ke counter belanja yang
anda sukai. Biasanya diakhir tahun ini banyak
diskon. Boleh anda beli satu untuk membuat diri
anda bahagia. Keluar uang demi kebahagiaan
sendiri untuk adalah kunci untuk menarik uang
lebih banyak lagi. Daripada anda sibuk berdiam
diri dikamar dengan pikiran yang kusut.
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Keempat, Kerjakan Hobi Anda

keajaiban
semangat.

dan

tentunya

menjadi

penuh

Mari bersama kita jadikan akhir tahun
2020 ini menjadi tahun yang penuh semangat.
Anda bisa juga membaca majalah sugesti edisi
Nopember 2020 yang mengangkat tema tentang
Refleksi di akhir tahun 2020 untuk menemani
hari-hari anda di Akhir Tahun 2020 ini.

Akhir tahun ada cuti bersama meskipun
tidak lama, tapi cukup untuk mengerjakan hobi
anda. Yang senang main game, cobalah main
game sepuasnya. Yang senang memancing,
cobalah pergi memancing. Yang senang
olahraga, cobalah lakukan olahraga favorit anda.
Kerjakan hobi anda, kerjakan apa yang anda
senangi. Akhir tahun harus ditutup dengan
kesenangan, bukan dengan kesedihan.
Kelima, Baca buku yang berisi SUGESTI
Positif
Hidup yang penuh semangat dimulai dari
pikiran yang berisi sugesti positif, sugesti yang
membangun. Jangan baca buku yang isinya
kegagalan, isinya penderitaan. Karena itu justru
membuat pikiran anda semakin negatif, semakin
penuh kesedihan dan kesusahan.
Anda bisa membaca buku kitab 101
Sugesti Positif yang isinya sudah terbukti
membuat banyak orang hidupnya menjadi penuh

Edisi Desember 2020

| Kekuatan Sugesti

22

| Inspirasi Tokoh

24

Kekuatan Sugesti |

Desember 2020

| Inspirasi Tokoh

BIOGRAFI

SANDIAGA UNO
“
Pria yang bernama lengkap Sandiaga Salahudin Uno ini lahir di Rumbai, Pekanbaru, Riau
pada tanggal 28 Juni 1969. Dia merupakan anak dari Razif Halik Uno dan Mein R. Uno.
Ayahnya berasal dari Gorontalo.

H

al ini bisa dilihat dari nama belakang
Sandiaga yang bermarga Uno. Ayah
Sandiaga pada awalnya bekerja sebagai
karyawan di perusahaan Caltex di Riau, setelah
tidak bekerja lagi, Ayah Sandiaga kemudian
memboyong keluarganya ke Jakarta pada tahun
1970an.

Pendidikan

Selepas lulus dari Wichita State
University, ia kemudian bekerja di Bank Summa
milik William Soeryadjaya. Karena kinerjanya
yang cukup bagus di perusahaan, setahun
kemudian ia menerima beasiswa untuk
melanjutkan kuliahnya di George Washington
University, Amerika Serikat. Ia menamatkan
kuliahnya dengan meraih IPK sempurna 4.00
yang merupakan sebuah prestasi yang
membanggakan.

Bekerja di Singapura
Kemudian pada tahun 1993, ia bekerja di
Singapura dan memilih bergabung dengan
perusahaan Investasi bernama Seapower Asia
Investment Limited sebagai manager Investasi.

Sandiaga memulai pendidikannya di SD
PKSD kemudian ke SMP 12 Wijaya Jakarta
Selatan dan melanjutkan sekolahnya ke SMA
Katolik. Sandiaga Uno merupakan sosok yang
cerdas, hal ini terbukti ketika ia kuliah di Wichita
State University di Kansas, Amerika, ia berhasil
lulus dengan predikat Summa Cum Laude.

Dua tahun kemudian tepatnya pada tahun
1995, ia kemudian pindah ke Kanada dan bekerja
di perusahaan bernama NTI Resources Ltd
dengan posisi sebagai Executive Vice President
NTI Resources Ltd.
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Menjadi Pengangguran
Gajinya ketika itu sebesar 8.000 Dollar
perbulan. Namun seperti kata pepatah “Roda
Kehidupan selalu berputar“. Badai krisis moneter
yang terjadi pada tahun 1997, mengakibatkan
perusahaannya
juga
terkena
imbasnya.
Perusahaannya kemudian bangkrut dan mulai
melakukan PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)
termasuk pada dirinya.

Jadi
Pengusaha
‘Kecelakaan’

Karena

Pengalaman yang diterimanya kemudian
ia coba pergunakan dengan mencoba membuat
perusahaan bernama PT Recapital Advisors pada
tahun 1997 yang bergerak di bidang jasa
konsultan keuangan. Perusahaan tersebut ia
dirikan bersama dengan teman SMA nya yang
bernama Rosan Perkasa Roeslani.
Namun tidak semuanya yang diharapkan
selalu berjalan mulus, banyak calon klien
memandang sebelah mata kemampuan dari
Sandiaga Uno. Hingga akhirnya 6 bulan kemudian
setelah perusahaan tersebut didirikan ada
perusahaan yang akhirnya menggunakan
jasanya.

Mendirikan Perusahaan Investasi

Sandiaga Uno akhirnya memilih untuk
kembali ke Indonesia dan memulai usaha baru.
Meskipun
statusnya
ketika
itu
sebagai
pengangguran.
Langkah
pertama
yang
dilakukannya ketkika di Indonesia adalah mencari
pekerjaan baru tetapi hasilnya tidak seperti yang
diharapkan.
Lamaran pekerjaanya bahkan di tolak oleh
25
perusahaan.
Pengalaman
memang
mengajarkan segalanya. Hal inilah yang
kemudian menjadi titik balik dari seorang
Sandiaga Uno, ia kemudian merubah mindsetnya
dari karyawan menjadi seorang pengusaha.
Saya ini menjadi seorang pengusaha
karena ‘kecelakaan’. Sebagai seorang pengusaha
yang lahir dari kecelakaan, saya tidak mendesain
jadi seorang pengusaha. – Sandiaga Uno.
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Dalam biografi Sandiaga Uno diketahui
bahwa setahun kemudian tepatnya pada tahun
1998, ia bersama Edwin Soeryadjaya kemudian
mendirikan perusahaan Investasi bernama PT
Saratoga Investama Sedaya.
Berbekal jaringan (network) yang baik
dengan perusahaan ataupun lembaga-lembaga
keuangan yang ada didalam negeri maupun luar
negeri, perusahaan yang didirikan oleh Sandiaga
Uno kemudian akhirnya sukses.
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Perusahaan investasinya bergerak di
bidang telekomunikasi, pertambangan dan produk
kehutanan.
Sistem
perusahaannya
ialah
mengumpulkan modal dari beberapa investor
kemudian mengakuisisi perusahaan yang
memiliki
masalah
keuangan
kemudian
memperbaiki kinerja perusahaan tersebut.
Setelah kinerja perusahaan tersebut
sudah terlihat cukup baik, kemudian perusahaan
tersebut dijual kembali tentu dengan harga yang
lebih tinggi. Salah satu perusahaan yang pernah
ia akuisisi adalah Bank BTPN.
Saat ini ia menjabat sebagai CEO atau
pimpinan di beberapa perusahaan besar seperti
Saratoga Capital, PT Tower Bersama Infrastruktur
Group Tbk, PT Adaro Energy Tbk, serta di PT
Recapital Advisor.

Posisinya digantikan oleh Michael
Soeryadjaya yang merupakan cucu dari William
Soeryadjaya, Pendiri PT Astra International. Saat
ini, Sandiaga Uno menjabat sebagai Komite
Ekonomi Nasional dan bendahara Ikatan
Cendikiawan Muslim Indonesia.
Ia juga aktif sebagai pembicara utama di
berbagai seminar kewirausahaan, menurutnya
keberanian serta optimisme adalah kunci
pembuka jalan untuk meraih kesuksesan masa
depan.
Menurut Sandiaga, merintis bisnis selain
itu menurutnya jejaring relasi menyumbang 30
persen kesuksesan selebihnya berasal dari kerja
keras dan juga menjaga kepercayaan dalam
membangun bisnis.

Kekayaan Sandiaga Uno
Masuk Dalam Daftar Orang Terkaya
Diketahui total kekayaan Sandiaga Uno
sekitar 3,8 Triliun rupiah berdasarkan Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN)
pada september 2016 saat ia memutuskan untuk
maju menjadi sebagai kontestan pilkada Jakarat.
Menurut data yang dihimpun dari majalah
bisnis Globe Asia pada tahun 2017 total kekayaan
Sandiaga Uno ditaksir mencapai 7.2 triliun rupiah
namun pada tahun 2018, total kekayaan
Sandiaga Uno menyusut hingga sekitar 4.3 triliun
rupiah atau sekitar 300 juta dollar.
Majalah Forbes memasukkkan namanya
kedalam daftar 40 orang terkaya di Indonesia
dengan total kekayaan sebesar US$ 400 juta dan
berada diperingkat 29 tahun 2013.
Perusahaan investasinya yaitu Saratoga
Capital dikenal sebagai firma investasi terbesar di
Indonesia yang memiliki karyawan sebesar 20
ribu orang. Namun pada tanggal 10 Juni 2015, ia
resmi mengudurkan diri sebagai Direktur Utama di
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk.

Dari total kekayaannya tersebut, Nama
Sandiaga Uno masuk dalam jajaran 100 orang
terkaya di Indonesia versi majalah bisnis Globe
Asia.

Keluarga Sandiaga Uno
Mengenai keluarga, Sandiaga Uno
menikah dengan Nur Asia. Dilansir dari
kumparan.com, Mereka sudah berkenalan sejak
di bangku sekolah SMP dan menjalin hubungan
hingga ke bangku kuliah dan kemudian menikah.
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Dari
pernikahannya
ini,
Sandiaga
dikaruniai tiga orang bernama Sulaiman Saladdin
Uno, Anneesha Atheera Uno, serta Amyra
Atheefa Uno

Karir Politik
Sandiaga Uno dikenal sebagai seorang
pengusaha besar yang memiliki banyak
perusahaan serta termasuk dalam daftar orang
terkaya di Indonesia. Namun ia juga memilih
terjun ke dunia politik sama seperti beberapa
pengusaha lainnya.

Calon Wakil Presiden 2019
Pada agustus 2018, Nama Sandiaga Uno
dipilih sebagai calon wakil presiden 2019 oleh
Prabowo Subianto yang maju sebagai calon
presiden pada Pilpres 2019. Penunjukan
Sandiaga sebagai calon wakil presiden ini
membuat ia harus melepas jabatannya sebagai
Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Wakil Gubernur Jakarta

Desembere 2020 diangkat menjadi Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Namanya ramai menjadi perbincangan
masyarakat di Jakarta ketika ia memilih terjun ke
dunia politik dan maju sebagai kandidat wakil
gubernur DKI Jakarta yang diusung oleh partai
Gerindra bersama dengan Anies Baswedan
sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.
Di Pilkada DKI Jakarta yang dilakukan dua
putaran, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno
berhasil unggul dari saingannya yaitu Basuki
Tjahaja Purnama dan Djarot Syaiful Hidayat.

28

Kekuatan Sugesti |

Edisi Desember 2020

| Motivasi

TIDAK HURA-HURA!
5 KEGIATAN INI BISA KAMU
LAKUKAN SAAT AKHIR TAHUN

T

ernyata
banyak
hal
yang
bermanfaat bisa kita lakukan!!

hura-hura. Banyak hal positif yang bisa kamu
lakukan saat akhir tahun.
Sebenarnya, akhir tahun tidak selalu
identik dengan yang namanya jalan-jalan dan
hura-hura. Banyak hal positif yang bisa kamu
lakukan saat akhir tahunHal positif apa saja
yang bisa kamu lakukan saat akhir tahun?
Berikut 5 kegiatan sederhana yang bisa kamu
lakukan saat akhir tahun dan sebenarnya
sangat bermanfaat.
1. Kumpul dengan keluarga dan sahabat

Tidak terasa kita sudah memasuki
penghujung tahun 2020. Banyak hal yang
terjadi dan dilakukan selama satu tahun ini.
Sudah ada rencana liburan akhir tahun ini mau
ngapain?
Saat akhir tahun tiba, banyak orang
untuk merencanakan liburan ke berbagai
tempat wisata. Tujuan mereka sebenarnya
adalah untuk menyegarkan pikiran. Akan
tetapi, mereka justru merasa kelelahan dan
membuang-buang waktu untuk hal bermanfaat
lainnya. Tidak jarang juga pada saat liburan
akhir tahun banyak hal-hal negatif yang
dilakukan, seperti hura-hura dan pesta minumminuman.
Sebenarnya, akhir tahun tidak selalu
identik dengan yang namanya jalan-jalan dan
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Saat liburan akhir tahun, biasanya
semua anggota keluarga berada dirumah.
Sebenarnya, ini adalah kesempatan buat kamu
untuk quality time dengan mereka. Bisa
dengan cerita-cerita tentang kesibukan kamu
di sekolah atau di tempat kerja, sambil minta
wejangan sama orang tua atau anggota
keluarga kamu. Percaya atau tidak, quality
time bersama keluarga adalah saat-saat yang
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bakal kamu kangenin ketika kamu udah terlalu
sibuk nanti.
Selain dengan keluarga, kamu juga
bisa mengisi liburan akhir tahun dengan
menghubungi sahabat atau teman lama.
Daripada liburan diisi dengan hura-hura, lebih
baik diisi dengan menyambung silaturahmi
dengan sahabat-sahabat kamu. Hubungan baik
harus dipelihara sejak usia muda. Siapa tahu,
mereka bisa jadi jembatan kesuksesan kamu
atau jembatan jodoh kamu.
2. Beres-beres rumah

Selain liburan ke tempat wisata yang
bisa menghilangkan stres, ternyata beres-beres
rumah juga bisa. Membersihkan dan
merapikan barang-barang ternyata bisa
menjadi pereda stres. Karena proses beresberes rumah itu memberikan efek terapeutik
dan meditatif, sehingga bikin kita lebih rileks
setelah melakukannya.
Selain itu, akhir tahun juga menjadi
waktu yang tepat buat memilah barang-barang
mana aja yang masih bisa dipakai, dan mana
yang sudah waktunya untuk disingkirkan.
Mungkin bukan cuma barang-barang, tapi juga
kita bisa memilah kegiatan atau hal-hal lain
yang selama satu tahun dilakukan. Jadi bisa
buat perbaikan di tahun berikutnya.

3. Meluangkan waktu untuk istirahat

Segudang aktifitas selama satu tahun,
sering bikin kamu lupa untuk istirahat. Maka
dari itu, pada liburan akhir tahun mungkin
kamu harus rileks habis-habisan dan puaspuasin untuk beristirahat. Kamu bisa
ngedengerin musik kesukaan, maraton acara
TV favorit, atau tidur dengan cukup.
Kamu juga sekaligus bisa merenung
tentang satu tahun ke belakang. Dan kamu bisa
membuat rencana yang lebih baik untuk tahun
depan. Sehingga, akan bikin kamu lebih siap
mengawali tahun berikutnya. Jangan lupa
untuk merealisasikannya ya.
4. Refreshing di sekitar rumah

Meskipun kamu nggak punya rencana
kemana-mana selama liburan, bukan berarti
kamu harus berdiam diri di dalam kamar aja.
Kamu juga bisa melakukan berbagai aktifitas
di sekitar rumah supaya badan tetap segar.
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Kamu bisa bersepeda keliling
komplek, berdoa di tempat ibadah terdekat,
main ke tetangga, atau bisa bantuin ibu bapak
menata taman. Biasanya setiap pulang sekolah
atau kerja, pasti akan langsung masuk kamar.
Nah, pada liburan akhir tahun bisa menjadi
kesempatan yang pas untuk lebih mengenal
lingkungan sekitar rumah kamu

7 Ide Liburan Akhir Tahun Tetap Bekesan
Meski di Rumah Aja, Mau Coba?
Ga perlu jauh-jauh, kok yang penting happy

5. Menambah atau memperdalam softskill

Siapa bilang liburan akhir tahun hanya
untuk jalan-jalan dan hura-hura? Liburan akhir
tahun juga bisa kamu gunakan untuk
menambah softskill. Kamu bisa belajar
melukis, bermain alat musik, memasak, atau
mempertajam kemampuan kamu di bidang
apapun. Jangan takut untuk mencoba, karena
kamu bisa belajar dari buku, internet atau
belajar dari anggota keluarga.

Tidak terasa sebentar lagi kita akan
meninggalkan tahun 2020 dan menyongsong
2021. Sederet rencana liburan yang telah kamu
susun semenjak lama terpaksa harus
dibatalkan karena pandemi dan juga
perubahan cuti bersama.
Tapi, tak perlu gundah karena meski di
rumah aja kamu tetap bisa kok merasakan
liburan akhir tahun yang tak kalah
berkesannya. Untuk itu beberapa ide berikut
wajib banget kamu coba! Mau tahu apa saja
idenya? Simak ulasannya di bawah ini!
1. Camping bersama keluarga

Sehingga, kamu memiliki skill baru
atau semakin mahir. Nah, pada tahun
berikutnya bisa kamu gunakan untuk
mengikuti beberapa event atau acara. Sehingga
bisa mengasah skill kamu.
Banyak kan kegiatan positif lainnya
untuk mengisi liburan akhir tahunmu? Selain
seru, juga gak menguras banyak uang lho.
Selamat liburan ya!
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Kapan terakhir kali kamu berkemah?
Saat kamu masih di masa sekolah? Liburan
akhir tahun ini bisa jadi momen yang pas untuk
kamu dan keluarga untuk berkemah. Tak perlu
datang ke bumi perkemahan, berkemah di atas
gunung atau tepi pantai, kok.

3. Mendekorasi ruangan

Kamu bisa berkemah di pekaranganmu
atau halaman belakang rumahmu. Cukup
persiapkan tenda dan peralatan lain kamu bisa
menikmati liburan akhir tahun dengan
camping yang seru.
2. Menonton series dan film favorit

Akhir tahun adalah waktu yang tepat
untuk mendekorasi ruangan yang ada di
rumahmu. Kamu bisa memulai dari
mendekorasi kamar tidurmu. Liburan akhir
tahun jadi waktu yang sangat tepat untuk
merealisasikan hal ini.
Pasalnya selain kamu memiliki waktu
yang panjang ruangan yang baru juga bisa
menghadirkan suasana baru. Sehingga, kamu
akan lebih bersemangat menyongsong tahun
yang baru.

Mumpung ada waktu libur jangan siasiakan waktumu untuk menonton series atau
film favoritmu. Jangan lupa juga untuk
menyiapkan beberapa snack atau makanan
pendukung lainnya.

4. Piknik di halaman belakang rumah

Setelah sepanjang tahun kamu
disibukkan dengan kegiatan yang padat dan
membuat penat inilah waktu yang tepat untuk
melakukan relaksasi dengan menonton series
serta film favoritmu.
Belakangan ini tengah marak, lho
melakukan piknik di halaman belakang rumah.
Kamu hanya membutuhkan selembar kain
kotak sebagai alas. Kamu bisa membawa
aneka macam makanan atau minuman
favoritmu ke dalam keranjang piknik.
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Melihat pemandangan atau sekadar
menatap langit bisa kamu lakukan untuk
mengisi liburan akhir tahunmu kali ini.
Bagaimana? Apa kamu tertarik untuk
mencoba?
5. Mencoba resep masakan baru

Liburan akhir tahun bisa kamu isi
dengan bermain game online. Tidak harus
memainkan multiplayer game kok. Kamu bisa
bermain aneka jenis game online favoritmu.
Sensasi naik level dan mengalahkan setiap
rintangan
pasti
akan
memunculkan
kebahagiaan tersendiri buatmu. So, liburan
akhir tahun meski di rumah aja tetap
menyenangkan, bukan?
7. Maksimalkan waktu istirahat dengan
baik

Jika selama ini kamu hanya sebatas
menjadi tim CLBK alias ‘Cuma Lihat Bikin
Kagak’ liburan akhir tahun jadi momen yang
sangat pas untuk menjajal resep masakan baru.
Selain tetap produktif kamu juga akan
menemukan kebahagiaan saat mengolah
bahkan sampai menyantap masakan hasil
buatanmu, lho. Kamu bisa mendapatkan
inspirasi resep dari berbagai sosial media
mulai dari platform khusus resep masakan
hingga TikTok sekalipun.
6. Main game online

Bila kamu kurang suka berkativitas
selama liburan akhir tahun, kamu juga bisa kok
memaksimalkan waktu istirahatmu dengan
baik. Kamu bisa membayar jam tidurmu yang
hilang dengan tidur siang atau tidur lebih awal.
Jangan forsir dirimu untuk melakukan
sesuatu yang tak ingin kamu lakukan. Tidak
perlu malu juga jika libur akhir tahunmu hanya
diisi dengan rebahan atau tidur saja. Me time
itu perlu juga, kok.
Karena keadaan yang seperti ini tidak
usah memaksakan diri harus liburan ke sana
kemari hanya demi sebuah instagram story.
Bahagia bisa di mana saja, kok termasuk di
rumah aja. Selamat menikmati liburanmu, ya!
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| Metaphore

S

eorang bapak tua yang memiliki 3 orang putra, sedang bingung. Ia merasa
memiliki sebuah cincin yang dianggapnya bertuah karena sejak digunakan
selalu membawa keberuntungan & kesuksesan bagi dirinya. Cincin itu
rencananya ingin diwariskan kepada salah satu anaknya, tapi dia khawatir anak yg
lain akan mrasa iri. Sebagai solusi, ia pergi ke tukang cincin & membuat 2 cincin yang
sama seperti cincin ajaib miliknya.
Keesokan harinya, ia memanggil ketiga putranya, lalu berkata, “Anak2ku,
cincin ini sama baiknya, siapa yg memakainya maka dia akan beruntung”.
Tak lama berselang, sang bapak tua itu meninggal dunia. Seiring berjalannya
waktu, ketiga putranya tahu bahwa hanya satu cincin yang asli. Mereka lalu pergi ke
seorang hakim yang bijaksana untuk mencari tahu mana cincin yang asli & meminta
jalan keluar dan pembuktian. Setelah merenung & berpikir, hakim bijaksana itu
berkata: “Aku tidak dapat menolong kalian, tapi aku tahu sebuah cara utk memastikan
cincin yg asli.”
Pakailah cincin kalian masing2..
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Kalian yang hrs membuktikan bahwa cincin kalian asli, yaitu dengan bertindak
& bekerja dengan baik sehingga kalian menjadi orang yang beruntung”.
Ketiganya bertekad untuk membuktikan cincin mrk yg asli & bertuah.

Mereka berusaha membuktikan pada diri sendiri bahwa keberhasilan &
keberuntungan mereka adalah karena cincin ajaib asli pemberian bapak mereka.
Setelah beberapa tahun berlalu, sukses demi sukses mereka raih bersama. Akhirnya
merekapun sadar & mengerti bahwa bukan cincin yang membuat mereka sukses,
melainkan karena mereka sendiri. Bukan sesuatu di luar diri Anda yg membuat Anda
sukses atau beruntung. Bukan cincin Anda, busana Anda, atau apapun yg Anda
kenakan. Tetapi yg menentukan keberhasilan adalah keuletan, Doa, bersyukur,dan
Usaha diri Anda sendiri.
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| DOKUMENTASI

Workshop AMC Online
Tahun 2020
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| TESTIMONI PESERTA AMC
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| CURHAT PIKIRAN

Curhat Pikiran
Pertanyaan:
Mas firman, saya baru membuka website tentang alpha telepati, apakah bisa
mempengaruhi anak saya yang malas belajar jadi rajin belajar ya, karena kebetulan
saya dan anak saya beda kota jadi saya tidak bisa mengawasinya terus. Saya ingin dia
rajin belajar mas. Mohon penjelasannya.
Ibu Rahma-Pekalongan, 0877xxxxxx
Jawaban :
Terima kasih bu sudah mampir ke website alphatelepati.com, ketika tangan ibu
terbawa ke alamat itu maka itu bukan sebuah kebetulan, karena pikiran ibu yang
menariknya untuk membuka website tentang alpha telepati. Kenapa tangan ibu
membuka web itu? karena memang alpha telepati solusi dari pertanyaan ibu, dengan
menggunakan alpha telepati maka ibu bisa "mengontrol" atau "menga-tur anak ibu
meskipun anak ibu berada di kota lain. Kegunaan alpha telepati bukan hanya untuk
membuat anak rajin tetapi untuk keinginan apapun dari diri ibu kepada anaknya.
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Dengan memanfaatkan teknik alpha telepati maka ibu bisa mengatur anak ibu tanpa
terlihat mengatur, dan tidak perlu sambil marah-marah, nanti anak ibu pasti berubah
dengan sendirinya. Sudah banyak pembaca buku alpha telepati yang merasakan
kemudahan dalam mendidik anak-nya dengan menggunakan teknik alpha telepati.
Saatnya sekarang, ibu rahma yang menikmatinya
Pertanyaan :
Saya senang dengan tulisan-tulisan mas firman, saya selalu membaca majalah sugesti,
isinya be-gitu inspiratif mas. saya selalu membaginya ke teman-teman saya. Saya mau
bertanya, bagaima-na mas firman membagi waktu ya, dengan kesibukan mas firman,
ada kelas reguler, privat bahkan platinum 3 hari. Tetapi masih sempat juga menulis
bahkan aktivitas lainnya sebagai dosen dan manager juga. Pencerahannya mas,
gimana?
Rendy - Jakarta, 0812xxxxxx

Jawaban :
Wah terima kasih mas atau bapak rendy ya ini, terima kasih sudah membaca majalah
sugesti dan membaginya kepada teman-teman anda. Memang majalah kekuatan
sugesti sangat tepat untuk dibagi kepada orang lain, daripada berbagi hal-hal yang
berbau HOAX, maka lebhi bermanfaat ka-lau membagi majalah sugesti kepada orang
lain. Majalah sugesti dijamin isinya adalah sugesti-sugesti positif yang jika dibaca
tentu memberikan hasil yang positif juga kepada pembacanya.
Menjawab pertanyaan anda tentang membagi waktu, kalau saya sih yang dibagi bukan
waktunya tetapi pikirannya, dengan membagi pikiran maka otomatis waktu akan
mengikuti sendiri. Cara membagi pikiran ini seharusnya dipahami oleh semua orang,
karena itu saya memuat kelas amc sebagai panduan dalam mengenali, mengontrol dan
memaksimalkan pikiran. Kita harus tahu dulu apa itu pikiran, harus memahami dulu.
Banyak orang salah dalam memahami pikiran, karena salah memahami alias gagal
paham maka jadinya tidak bisa membaginya. Saya buktikan ke diri saya, bisa
melakukan banyak hal dengan baik karena memang sudah terbagi pikiranya dengan
benar. Jadi, bukan waktunya yang dibagi melainkan pikirannya.
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Pertanyaan :
Majalah sugesti adalah majalah yang selalu saya tunggu, isinya berbeda dengan bacaan
lainnya, banyak solusi mas disini. Oh ya mas, saya vicky dari belanda, saya tugas
belajar di belanda dan sudah sejak 6 bulan yang lalu saya mengikuti mas firman, baik
itu di blog, majalah ini selalu saya download dan saya share ke teman-teman disini.
Saya fans deh sama mas firman, tulisannya benar-benar membuka pikiran saya.
Saya memiliki pertanyaan, bisakah saya bekerja di indonesia tetapi memiliki
penghasilan seperti diluar negeri? Saya sedang galau, apakah saya harus kembali ke
indonesia ataukah tetapi di sini saja. Dijawab ya mas firman
vicky-belanda, vi_cheer@xxxx

Jawaban
Terima kasih mas vicky di belanda, salam saya buat teman-teman disana ya. Saya
senang bisa memberikan pencerahan untuk teman-teman di belanda, meskipun hanya
melalui tulisan saja ya. Ngomongin penghasilan, sebenarnya tidak menjadi persoalan
apakah anda mau di belanda atau kembali ke indonesia, tergantung dari pikiran anda.
Kalau anda berpikir bekerja di belanda pengha-silanya lebih besar maka itulah yang
terjadi, tapi kalau anda mau mengubah pikiran anda bahwa bekerja di indonesia itu
juga sama dapatnya maka ya itujuga pasti terjadi.
Besar kecilnya penghasilan seseorang bukan tergantung dari pekerjaannya, bukan
tergantung dari bisnisnya tetapi dari pikirannya. Kalau anda sudah pikirannya kaya
maka dimanapun anda berada maka pasti penghasilan anda besar. Kalau anda lebih
berat di indonesia karena ada keluarga atau hal yang lain, maka kembali saja ke
indonesia, jaga pikirannnya, dan bisa belajar AMC supaya bisa memahami bagaimana
menggunakan pikiran dgn benar. Sehingga bisa membuat penghasilan be-sar meskipun
tidak berada diluar negeri.
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Pertanyaan :
Assalamualaikum pak firman, saya penggermar tulisan-tulisan anda di blog dan ingin
sekali ikut ke-las AMC, insya Allah kita ketemu bulan mei pak di surabaya. Saya
bertanya dulu disini sebelum nanti dikelas. Kenapa mas firman mengatakan semua itu
dari pikiran, bukan hati. Sedangkan ban-yak orang, pemuka agama, bahkan trainer lain
mengatakan hati. Gunakan hatimu bukan pikiranmu, ini malah mas firman sendiri yang
mengatakan bahwa semuanya di pikiran. Gimana mas?
Abdul Rahman - Pati

Jawaban :
Waalaikumsalam, Terima kash pak sudah membaca tulisan-tulisan saya. Kenapa saya
menga-takan pikiran sebagai kuncinya? ya karena memang seperti itu adanya pak
hehe. Kalau yang lain, orang-orang itu mengatakan hati maka pasti mereka belum
belajar AMC, sehingga mengatakan kalau fungsi pikiran tidak penting. Nanti dikelas
bapak pasti paham, kenapa kuncinya adalah di pikiran. Banyak tulisan, banyak buku,
banyak training yang menjauhkan manusia dari pikirannya, padahal sesungguhnya
kunci kehidupan manusia ada di pikirannya. Sehingga ketika manusia bisa
menggunakan pikiran dengan benar maka disitulah manusia bisa mewujudkan semua
keinginanya.
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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
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