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| Redaksi

Inilah Penyebab Gagalnya
Impian

A

nda pasti punya impian. Semua
orang pasti punya impian. Tapi
seringkali kita menemui banyak
orang yang mengeluh bahwa impiannya gagal. Siapa yang bisa
menggagalkan impian kita? Ban-yak
orang menyalahkan orang lain. Coba
lihat
sekitar
kita.
Ada
yang
Menyalahkan pasangan. Menyalahkan
partner bisnis. Menyalahkan tempat
kerja.
Menyalahkan
anak.
Menyalahkan bos. Bahkan ada yang
ketika impiannya gagal lantas menyalahkan
pemerintah.
Yang
lebih
membahayakan yaitu menya-lahkan
Tuhan.
Untuk
yang
bagian
menyalahkan Tuhan ini memang tidak
terlihat secara langsung tapi melalui
ungkapan-ungkapan
kepasrahan
misalnya “sudahlah ini kan kehendak
TUHAN”. Ketika impian anda gagal lalu
lempar kesalahan kepada Tuhan
dengan dalih bahwa ini sudah
kehendak-Nya.
Bukankah
ini
menyalahkan Tu-han namanya?

Andalah yang Membuat Impian
Gagal
Impian anda gagal itu bukan
karena pihak lain. Tapi yang mem-buat
impian anda gagal adalah diri anda
sendiri. Anda yang me-mang tidak mau
untuk sungguh-sungguh mendapatkan
impian-impian
itu.
Segala
hal

ketidakmungkinan yang ada dikepala,
yang ada dipikiran anda itulah yang
membuat impian anda gagal. Bukan
orang lain. Tapi maukah anda
mengakui ini? maukah anda mengakui
bahwa diri anda yang salah. Karena
faktanya memang anda sendiri yang
menginginkan impian itu gagal. Anda
sendiri
membatasi
kemungkinan
terjadinya impian anda. Pikiran anda
banyak berisi dengan “tidak mungkin”
berisi dengan “jan-gan..jangan”.

Batasan-batasan itulah yang
menghalangi impian anda terwujud.
Bukan orang lain, bukan pasangan
anda, bukan juga TUHAN.
Kalau anda berani mengakui
bahwa memang pikiran anda yang
menghalangi maka seharusnya sibuk
untuk mengenali, men-gontrol dan
memaksimalkan pikiran ini. Kalau
istilah kerennya adalah sibuk ke dalam
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| Redaksi
diri. Tidak perlu sibuk mencari
kesalahan orang lain. Tidak juga
menyalahkan siapapun. Karena apa
yang terjadi diluar diri kita pasti hasil
dari proyeksi yang ada didalam diri kita.
Orang-orang yang anda temui adalah
hasil dari pikiran anda Sehingga ketika
anda menganggap orang lain yang
mengga-galkan impian anda maka itu
salah besar.

Majalah sugesti edisi September
2021 ini membahas tentang im-pian.
Artikel yang dimuat berisi tentang
bagaimana membuat im-pian terjadi.
Selamat membaca dan menerapkan
ilmu dalam majalah sugesti edisi
september 2021 ini
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MUNGKIN 3 HAL INI YANG MEMBUAT
IMPIANMU TIDAK TERWUJUD

H

ari ini saya melihat di story facebook
banyak orang mengeluh karena impiannya
tidak terwujud. Apa termasuk 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 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 ini
yang semua impiannya terwujud dengan baik. Lalu
apa yang membuat impianmu tidak terwujud?

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 tidak terwujud, ya itu hal wajar
tapi jangan berlarut-larut ya
3 Hal yang Membuat Impianmu Tidak
Terwujud
Sekarang saya coba uraikan apa saja yang
mungkin membuat impian tidak terwujud. Saya
simpulkan ada 3 hal yang membuat impian tidak
terwujud.

Semua Orang PASTI Membuat Impian

Pertama, Impian
“angan-angan”

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

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
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| Catatan Kecil
saya tahu bahwa saya bukan berangan-angan, maka
ketika impian itu terjadi orang tua saya mengatakan
“bisa juga ya kamu seperti ini”.

Ketiga, Anda Kurang Ilmu dalam Membuat
Impian

Berhentilah hanya berangan-angan tapi
bermimpilah dengan benar. Yaitu bermimpi dengan
memaksimalkan Pikiran
Kedua, Anda sendiri yang menolak Impian itu

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”

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 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 impian
ada ilmunya.
AMC terbukti sebagai ilmu yang mudah dan
efektif un-tuk mewujudkan semua impian
manusia
Bukan situasi diluar, bukan orang lain dan
juga bukan Tuhan yang membuat impianmu
tidak terwujud. Tapi dirimu sendiri.
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3 Cara Mengatasi Marah Supaya Cepat
Mereda

B

agaimana cara untuk mengatasi Rasa
marah yang sering muncul supaya cepat
mereda? Marah merupakan hal wajar yang
sering muncul dalam diri manusia. Tapi hal yang
wajar ini jika tidak dikendalikan bisa berdampak
negatif dalam kehidupan kita. Bahkan dalam ilmu
psikologi menyebutkan jika rasa marah itu emosi
yang sehat. Bahkan perasaan marah dapat
menghasilkan perubahan-perubahan yang positif
dalam kehidupan kita. Yang menjadi persoalan
adalah ketika rasa marah itu muncul tanpa ada
pengendalian. Tanpa mengenal waktu, mengenal
tempat jadi mudah marah. Tentu hal ini
menimbulkan rasa tidak nyaman bagi tubuh. Yang
parahnya justru rasa marah yang tidak terkendali ini
menimbulkan penyakit yang akibatnya bisa
kematian.

Marah yang sering bisa menjadi kebiasaan,
sehingga ada orang yang dikenal memiliki sifat
pemarah. Karena terlalu keseringan muncul
marahnya. Tentu hal ini menjadi sesuatu yang
jelek. Karena itulah maka semua orang wajib
mengetahu cara mengatasi marah yang mudah.
Marah yang berlebihan harus dikendalikan.
Harus diatasi supaya mereda. Karena jika sering
meledak-ledak membuat semua aktivitas menjadi
berantakan.
Ada 3 cara mudah untuk mengatasi marah supaya
cepat mereda, apa saja?
Pertama, Berpikirlah untuk menaikkan Saldo
Rekening Anda

Apa penyebab Rasa Marah Muncul?
Ketika anda bertanya, kenapa rasa marah
itu muncul? Sebenarnya adalah hasil dari program
dalam pikiran kita. Ketika dari kecil seseorang itu
tinggal dalam lingkungan yang suka marah-marah
maka pasti setelah dewasa tumbuh menjadi pribadi
yang pemarah. Ketika ada omongan orang yang
jelek biasanya membuat jadi marah, ketika ada
sesuatu kejadian yang dianggap tidak cocok maka
biasanya juga rasa marah itu muncul.

Cara mengatasi marah yang pertama
dengan mengalihkan marah. Coba diingat-ingat,
mana yang lebih membuat anda mudah marah.
Saat memiliki uang atau tidak ada uang? pasti
jawabannya adalah saat TIDAK memiliki uang.
Ketika dompet kosong lalu ada omongan orang
yang menyinggung anda maka pasti rasa marah
lebih mudah muncul dan tidak terkendali. Ketika
uang ada, maka rasa marah lebih mudah
dikendalikan. Dengan mengalihkan pikiran anda
untuk menaikkan saldo rekening maka
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kemungkinan untuk marah menjadi berkurang.
Tentu hal ini menjadi kebaikan.
Kedua, Sadarilah apa manfaat dari Marah Anda

Ketika anda marah-marah, apa untungnya
buat anda?apakah setelah marah itu membuat
masalah selesai? apakah dengan marah itu
membuat uang anda bertambah banyak?

Rasa marah itu adalah hasil dari sugesti
yang ada dalam pikiran kita. Kalau sugesti yang
ada isinya jelek maka pasti yang muncul adalah
kejelekan juga. Tapi kalau isi sugestinya baik maka
yang muncul juga kebaikan. Sugesti menjadi cara
mengatasi marah yang dibutuhkan bagi setiap
manusia. Dengan kalimat sugesti yang ajaib dan
tentunya menenangkan. Dan untuk memahami
bagaimana kalimat sugesti yang ajaib dan
menenangkan itu bisa anda baca di buku Kitab 101
Kalimat Sugesti Ajaib.
3 Cara mudah untuk mengatasi marah
supaya mereda itu perlu anda kerjakan supaya rasa
marah tidak berakibat jelek bagi hidup anda. Marah
boleh tapi harus dalam ukuran yang baik saja.

Cara mengatasi marah yang kedua dengan
menyadari Kalau tidak ada manfatnya lalu kenapa
diteruskan marahnya. Bukankah lebih baik rasa
marahnya diganti dengan rasa bahagia disertai
dengan senyuman. Lebih sehat juga. Dan solusi
dari masalah itu bukan saat marah tapi ketika
sedang tenang. Anda yang bisa membuat rasa
marah itu mereda. Pilihlah yang bermanfaat bagi
hidup anda saja ya.
Ketiga, Sugestilah diri anda dengan Kalimat
sugesti yang menenangkan
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Energi yang Menyembuhkan? Atau
Kekuatan Sugesti Pikiran Kita
Sendiri ?

E

nergi
penyembuhan,
transfer
energi, energi healing, pengisian
energi, air energi dan banyak halhal lain yang dihubungkan dengan energi.
Pasti anda juga sudah terbiasa dengan
berbagai istilah-istilah seperti itu, istilah
yang dibuat lazim di masyarakat tetapi
justru membingungkan dan menyesatkan.
Kenapa saya bilang membingungkan dan
menyesatkan? ya karena ketika mengatakan
yang menyembuhkan itu adalah energi,
energi hangat, energi dari batu, energi dari
mustika dan sejenisnya itu sesungguhnya
bukanlah itu faktanya. Bukanlah karena
energi yang membuat diri seseorang itu
sembuh, bukan juga karena energi airnya,
bukan karena energi mustikanya, bukan
juga karena sudah diisi atau ditransfer

energi. itu karena sugesti pikiran dia sendiri
bukan yang lainnya
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Memang saat ini hampir semua
orang menganggap bahwa “energi” lah
yang
memiliki
kekuatan
untuk
menyembuhkan,
untuk
memulihkan
kondisi, untuk membuat diri seseorang kuat
dan berbagai “kehebatan” lainnya. Padahal
sesungguhnya bukan energi-energi itu, tapi
karena kekuatan sugesti yang diterima oleh
Pikiran kita sehingga menimbulkan efek
kepada tubuh kita. Anda mungkin ada yang
sedikit protes dengan pernyataan saya ini,
sebab anda mungkin pernah datang ke para
terapis, datang ke orang yang “katanya”
bisa transfer energi, datang ke tempat yang
“katanya” memiliki sumber energi
penyembuhan dan yang sejenisnya. Coba
diingat lagi, apakah terapisnya atau orang
yang katanya mentransfer energi itu diam
saat melakukan “aksinya”, tentu tidak kan?
pasti menggerakkan tangannya, tubuhnya
dan tentu juga menggerakkan mulutnya.
Maksud dari menggerakkan mulut adalah
“berbicara”.
Nah, bukankah berbicara itu
memberikan saran kepada anda dan pasienpasien lainnya? Ingat, sering di blog
kekuatan sugesti ini saya menjelaskan
bahwa makna dari sugesti adalah “saran”,
saran itu alias adalah omongan orang,
omongan yang keluar dari mulut kemudian
masuk ke pikiran kita dan bekerja
mempengaruhi semua sistem di tubuh kita.
Bukankah itu artinya, proses pengisian
energi, proses transfer energi dan
sebagainya hanyalah proses pemberian
saran, alias pemberian sugesti? Kalau anda
sudah terlanjur belajar “energi”, pasti anda
protes ke saya, dan hal seperti ini biasa saya
temukan di kelas saat saya memberikan
materi AMC (Alpha Mind Control). Yang
mengikuti kelas AMC dari berbagai

11

is

kalangan, ada yang terapis, ada yang
praktisi energi, ada juga yang orang umum.
Dalam
kelas
AMC,
saya
tidakpernah memberikan batasan bahwa
yang belajar harus pernah belajar A atau
belajar B, AMC memang saya rancang
untuk semua orang yang masih hidup hehe.
Jadi, meskipun anda menganggap diri anda
orang awam pasti juga bisa memahami
AMC. Hmm, saya ingat ungkapan seorang
peserta AMC bulan lalu di bandung, “mas
firman, berarti bukan energi ya yang
menyembuhkan klien saya, tapi sebenarnya
sugesti pikirannya sendiri, kalau semau
orang paham AMC kan jadinya ngga perlu
datang ke terapis mas”
Iya memang sesungguhnya yang
membuat diri seseorang itu mengalami
perubahan baik itu perubahan jelek atau
baik sebenarnya ya karena sugesti yang
masuk di pikirannya, dan disetujui sehingga
pikirannya menjalankan sugesti itu. Dan
pikiran adalah sumber dari semua kondisi
di tubuh seseorang, ketika seseorang itu
sudah paham bagaimana mengenali,
mengontrol
dan
memaksimalkan
Pikirannya dengan AMC maka memang
tidak lagi perlu terapis, tidak perlu lagi diisi
energi, ditransfer energi.
Sadarilah, bahwa hak untuk
mengelola kekuatan sugesti Pikiran itu
sesungguhnya adalah hak masing-masing
kita, dan ketika kita mengelola sugesti
dalam pikiran kita dengan benar itu artinya
kita sedang bersyukur kepada Tuhan.
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Hal Ini adalah Salah Satu Cara
Menggunakan Kekuatan Pikiran

B

agaimana sih menggunakan kekuatan
pikiran itu? Banyak orang masih bingung
tentang hal yang satu ini. Karena banyak
pemahaman, banyak artikel dan video yang
membahas tentang kekuatan pikiran tetapi tidak
semuanya membahas bagaimana sih untuk
menggunakan kekuatan pikiran.
Biasanya ketika membahas kekuatan pikiran
pasti dihubungkan dengan meditasi, visualisasi
dan afirmasi. Padahal sebenarnya menggunakan
kekuatan pikiran tidak serumit itu. Anda bisa
membaca
artikel
lain
di
website
alphatelepati.com ini tentang bagaimana
sesungguhnya menggunakan kekuatan pikiran.
Kekuatan pikiran adalah bentuk kasih sayang
Tuhan kepada kita sebagai manusia. Inilah
anugerah Tuhan. Tapi banyak manusia membuat
persepsi yang jelek tentang kekuatan pikiran.
Padahal kekuatan pikiran adalah yang Istimewa.

Kekuatan pikiran manusia adalah alat untuk
menciptakan keajaiban dalam hidup. Keajaiban
yang dimaksud adalah mendapatkan sesuatu
dengan cara yang tidak disangka-sangka.
Keajaiban bisa selalu terjadi dalam hidup
manusia asal manusia itu mau berpikir. Yup,
benar. Berpikir adalah bentuk menggunakan
pikiran. Berpikir A maka pasti yang terjadi A.
Jika yang terjadi B maka anda sedang berpikir B.
Pasti sebagian anda protes, saya berpikir baik
tetapi kenapa hasilnya jelek. Sering sih muncul
ungkapan seperti itu. Merasa sudah berpikir
positif tapi kok hasilnya justru kebalikannya. Ini
menunjukkan bahwa anda salah dalam
berpikirnya. Karena dari kecil memang tidak ada
orang yang mengajari anda berpikir bukan?
Bagaimana dengan Kekuatan Telepati?

Kekuatan Pikiran itu Ajaib

Artikel ini membahas tentang kekuatan
telepati. Apakah kekuatan telepati juga bagian
dari kekuatan pikiran? Jawabannya IYA. Alpha
Telepati adalah bagian dari bentuk menggunakan
kekuatan pikiran. Dalam buku Alpha telepati
dijelaskan bahwa kerja telepati sama dengan
kerja telekomunikasi. Jadi menggunakan media
gelombang otak manusia. Alias sinyal yang
memang dipancarkan oleh otak kita. Ketika
sinyal itu terpancar maka menyebar kesemesta.
Tentu jika sinyal itu diarahkan ke orang tertentu
maka memiliki efek.
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Semua orang sudah sering melakukan
Telepati, tapi belum menyadarinya dengan benar.
Tentu anda sering menemui seorang teman yang
tiba-tiba datang ketika sedang dibicarakan oleh
teman yang lainnya. Kemudian anda mengatakan
“panjar umur kamu, baru diomongin sudah
datang”. Dan banyak peristiwa sejenis ini
lainnya. Banyak orang menganggap itu hanya
sebagai kebetulan saja.

Yang banyak orang tidak gunakan adalah
memaksimalkan kekuatan pikiran untuk
mewujudkan keinginannya. Untuk menciptakan
kebaikan,
kekayaan,
kemudahan
dan
kebahagiaan dalam hidupnya. Karena tidak tahu
caranya,
tidak
memahami
bagaimana
prosedurnya. Sehingga setiap manusia wajib
untuk belajar bagaimana mengenali, mengontrol
dan memaksimalkan Pikiran dengan benar.

Buku Alpha Telepati hadir sebagai panduan
dalam melakukan Alpha Telepati sehingga bisa
digunakan berulang-ulang. Karena sebenarnya
kekuatan telepati itu ada rumusnya.

Menjadi manusia itu baru bisa disebut
sebagai MANUSIA ketika sudah menggunakan
pikiran dengan benar. Sehingga masuk ke
golongan yang merugi jika manusia tidak mau
belajar bagaimana menggunakan pikirannya
supaya menciptakan kehidupan yang ajaib,
mudah dan menyenangkan. Anda mau masuk ke
golongan yang merugi? atau yang beruntung?

Apakah mudah menggunakan Kekuatan
Pikiran?

Ketika anda bertanya apakah mudah
menggunakan
kekuatan
pikiran?
maka
jawabannya adalah mudah, bahkan setiap hari
banyak orang sudah menggunakan pikiran
pikiran. Manusia yang masih hidup pasti
menggunakan pikiran. Karena selama kepala
masih ada, otak masih ada maka masih
menggunakan kekuatan pikiran. Sehingga
menjadi aneh ketika ada buku motivasi,
pembicara yang menyuruh untuk “jangan
menggunakan pikiran”.

15
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Ketika Merasa Diremehkan Karena
Mimpi-Mimpimu, Lakukan 3
Langkah Ini !

S

emua orang sebenarnya memiliki hak
untuk bermimpi, bermimpi apapun.
Semua orang bahkan seharusnya wajib
untuk membuat mimpi-mimpi dalam hidupnya.
Tapi terkadang orang-orang disekitar yang
meremehkan mimpi-mimpi itu, bisa dari pihak
keluarga dan teman.
Justru memang biasanya, orang-orang
terdekat yang terkesan meremehkan mimpimimpi itu, apalagi jika anda bermimpi yang
menurut mereka terlalu besar dan muluk-muluk.
Mungkin anda juga pernah mengalami kondisi
seperti ini, ketika anda menyampaikan atau
menceritakan mimpi-mimpi anda untuk hidup
sukses, untuk memiliki mobil, memiliki rumah
lantas ada beberapa orang yang terkesan
meremehkan mimpi-mimpi itu. Sebenarnya hal
ini wajar saja, tapi terkadang membuat anda
kesel ya hehe.

Banyak orang terkadang mengeluh
bahwa mimpinya tidak terjadi, dan akhirnya
malas untuk bermimpi yang tinggi karena takut
tidak terjadi.
Sering banyak terucap dari mulut-mulut
sebagian besar orang “sudahlah, buat apa mimpi
tinggi-tinggi nanti kalau jatuh sakit”. Atau lagi
yang sering mengatakan “ah kamu itu
menghayal aja, yang realistis saja”. Banyak
ungkapan yang sejenis itu kan di sekitar kita.
Saya dulu juga pernah mengalami hal seperti itu,
diremehkan orang, teman-teman bahkan
keluarga. Tapi, sekarang saya bisa membuktikan
mimpi itu, sedangkan mereka orang-orang yang
meremehkan dulu ya hidupnya tetap saja seperti
dulu.

Memiliki mimpi adalah HAK setiap
manusia, karena dengan bermimpi maka
kehidupan seseorang itu memiliki arah tujuan.
Tapi banyak orang terkadang tidak konsisten
dengan
mimpinya,
begitu
mimpinya
diremehkan oleh orang lain langsung saja
menjadi rendah diri dan akhirnya melepaskan
mimpinya itu. Padahal mimpi-mimpi anda
seharusnya dipegang dengan kuat, anda harus
konsisten dengan mimpi-mimpi itu.
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Omongan-omongan itu jika anda terima
maka menjadi penghambat dari impian-impian
anda, bukan Tuhan yang tidak mewujudkan
mimpi-mimpi itu melainkan omongan-omongan
sekitar anda itu yang menjadi sugesti dalam
pikiran anda. Sehingga dibutuhkan sebuah
“kecerdasan” dalam memilih atau menyeleksi
omongan-omongan disekitar kita supaya tidak
masuk kedalam pikiran kita.
Sebuah mimpi itu pasti terjadi kalau kita
benar cara bermimpinya, kalau cara
bermimpinya salah maka ya pasti mimpinya
tidak terwujud, Saya ingat seorang peserta AMC
Reguler di Bandung hari Sabtu kemarin yang
disela break makan siang cerita “saya dulu
sempat menyalahkan Tuhan karena mimpi saya
bekerja di luar negeri tidak terwujud, tapi setelah
memahami materi tadi jadi sadar bahwa
memang diri saya yang tidak mau dengan mimpi
itu karena menyetujui omongan dari saudara
saya bahwa kerja diluar negeri itu disiksa”.
Anda boleh bermimpi apapun, bahkan
saya katakan manusia hidup itu WAJIB
bermimpi, dan ketika orang-orang disekitar anda
meremehkan mimpi-mimpi itu maka lakukan
saja 3 hal ini supaya mimpi anda itu tetap anda
pegang sampai terwujud.
Pertama, Bersikaplah SANTAI.
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Tidak perlu marah ketika orang lain
meremehkan mimpi anda itu. Balas saja katakata yang meremehkan itu dengan senyuman.
Karena kalau anda marah, kalau anda
tersinggung dengan orang-orang itu maka
percuma saja, pasti anda yang jadi sakit dan
tensinya jadi naik lho ya. Malah sakit nanti.
Santai saja, menghadapi orang-orang yang
mengecilkan anda, karena memang seperti itu
kelas mereka.
Kedua, Jadikan Sebagai BOOSTER.

Anjing menggonggong, kafilah berlalu,
ketika orang-orang disekitar anda meremehkan
maka jadikan mereka itu sebagai pendorong
besar dalam diri anda, anda jadikan sebagai
BOOSTER, katakan saja ke dalam diri anda
“saya biarkan mereka bicara apapun tentang
mimpi-mimpi saya, karena semakin mereka
meremehkan mimpi-mimpi saya ini maka itu
artinya TUHAN yang MAHA BAIK sedang
mempercepat terjadinya mimpi ini”
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Ketiga, Pengaruhi Pikiran mereka.

Langkah ketiga ini bagi anda yang sudah
memahami AMC, atau paling ngga sudah
mempelajari Alpha telepati. Kalau anda ingin
mereka diam dan malah berbalik mendukung
anda maka hal ini bisa saja dilakukan asal anda
sudah memahami PIKIRAN dengan benar dan
utuh.
Sadari bahwa mimpi-mimpi dalam hidup
anda, itu sepenuhnya adalah milik anda. Tidak
ada
satupun
manusia
yang
berhak
mengangganggunya, Pahami cara membuat
impian yang benar, maka pasti semua impianmu
terwujud.
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BIOGRAFI
KISAH PENEMUAN VAKSIN PERTAMA DI DUNIA

Vaksin
pertama kali ditemukan
oleh Edward Jenner,K
seorang
dokter di Inggris,
pada
D
OWNLOAD
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COM
pengujung abad ke-18. Temuannya sempat dicaci maki.

UNTUK AKSES BERITA LEBIH MUDAH
DAN CEPAT:

S

odbury adalah sebuah pedesaan di dekat
Kota Bristol, Inggris. Pada abad ke-18,
pedesaan itu terkenal sebagai penghasil
susu perah. Para pekerja saban harinya memerah
susu sapi di peternakan. Sudah bertahun-tahun
penduduk setempat tahu bahwa pekerja-pekerja
tersebut kebal terhadap cacar (smallpox),
penyakit yang menjadi wabah global pada saat itu.
Mereka kebal cacar alami karena sebelumnya
pernah terkena cacar sapi (cowpox).

Sarah memiliki beberapa lesi cacar sapi di
tangan dan lengannya. Jenner pun bertanya
kepada Sarah tentang cacar sapi yang diidapnya
itu. Sarah menyebut tidak akan tertular cacar
karena ia pernah mengidap cacar sapi. “Aku tidak
akan pernah memiliki wajah bopeng yang jelek,”
ucap Sarah.S

ANDROID:
HTTPS://BIT.LY/3G85PKA
IOS:

HTTPS://APPLE.CO/3HXWJ0L

Cerita kekebalan pemerah susu itu
mengundang kegalauan seorang dokter bernama
Edward Jenner. Jenner lahir di Berkeley pada 17
Mei 1749 dan merupakan anak seorang pendeta.
Sejak kecil, ia menaruh minat pada sains dan
alam. Menginjak dewasa, Jenner mengikuti
magang ke berbagai dokter dan rumah sakit
termasyhur di Inggris hingga membuatnya
menjadi ahli bedah yang mumpuni.
Jenner, yang pernah magang pada
seorang ahli bedah dan apoteker di Sodbury,
datang kembali ke daerah itu pada Mei 1796.
Jenner menemui Sarah Nelmes, seorang
perempuan pemerah susu.

Mendengar kesaksian tersebut, Jenner
yakin cacar sapi dapat melindungi manusia dari
cacar alami yang mematikan. Tidak hanya itu,
cacar sapi dapat ditularkan dari satu orang ke
orang lainnya sebagai mekanisme perlindungan
yang disengaja dari cacar.
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Maka Jenner pun bersiap melakukan
eksperimen sederhana, yang di kemudian hari
tercatat
sebagai
tonggak
keberhasilan
pembasmian penyakit cacar secara global
sekaligus penemuan vaksin pertama di dunia.

“Aku tidak akan pernah memiliki wajah
bopeng yang jelek."
Seperti ditulis Stefan Riedel dalam artikel
jurnal berjudul Edward Jenner and the History of
Smallpox and Vaccination (2005), Jenner
mengambil lesi cacar sapi dari tangan Sarah pada
14 Mei 1796. Materi tersebut kemudian
disuntikkan ke seorang anak laki-laki berusia 8
tahun, James Phipps. Setelah disuntik, bocah itu
mengalami demam ringan dan rasa tidak nyaman
pada bagian ketiaknya. Sembilan hari berlalu,
badan Phipps kedinginan dan ia kehilangan nafsu
makan.
Namun, tidak berapa lama, kondisi Phipps
membaik. Jenner segera mengambil sampel dari
luka cacar baru dan disuntikkan kembali ke tubuh
Phipps. Hasilnya, tidak ada penyakit yang
berkembang dari eksperimen yang kedua
tersebut. Jenner pun menyimpulkan bahwa
perlindungannya sudah lengkap.
Menurut Riedel, metode eksperimen
Jenner sebetulnya sudah umum dilakukan di
Eropa dan benua lainnya. Selama berabad-abad,
manusia menanggulangi cacar dengan cara
menularkan cacar kepada orang lain supaya
kebal. Materi dari cacar seseorang yang telah
matang diambil, lalu dimasukkan ke lengan atau
kaki orang lain yang belum terinfeksi. Metode ini
lazim disebut dengan inokulasi atau variolasi.
Variolasi berasal dari kata variola, virus yang
menyebabkan cacar.
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Namun Jenner membuat temuan baru
dengan variolasi memakai bahan dari cacar sapi.
Bahan ini sangat efektif menyetop penularan
cacar manusia. Berbeda dengan variolasi dengan
cacar alami yang, meski masih lebih baik
dilakukan dibanding tidak sama sekali pada saat
itu, memiliki beberapa risiko. Penerima variolasi
masih mungkin menyebarkan cacarnya kepada
orang lain. Selain itu, variolasi menyebabkan
penularan penyakit lain, seperti sifilis.
Jenner lalu melaporkan hasil eksperimen
serta pengamatannya itu kepada Royal Society di
London pada 1797. Sayang, makalahnya ditolak.
Setelah menambahkan beberapa percobaan lagi,
Jenner menerbitkan sendiri buklet kecil untuk
mempublikasikan hasil temuannya setahun
kemudian. Ia menyebut prosedur baru yang
diciptakannya itu dengan istilah vaksinasi. Istilah
itu adalah gabungan dari bahasa Latin sapi
(vacca) dan cacar sapi (vacinia).
Jenner lantas pergi ke London untuk
mencari sukarelawan vaksinasi. Namun, setelah
tiga bulan, ia belum juga menemukan. Di sisi lain,
vaksinasi oleh ahli bedah Henry Cline, yang diberi
inokulan oleh Jenner, menjadi sangat populer.
Setelah itu, vaksinasi mendapat dukungan dari
sejumlah dokter di London.
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Jenner membuat survei untuk mencari
bukti resistensi terhadap cacar dari pengidap
cacar sapi. Hasilnya makin menguatkan teorinya.
Singkat cerita, dengan kontroversi yang
menyertai, vaksinasi menyebar cepat di Inggris
dan mencapai mayoritas negara-negara di Eropa
pada 1800.
"Meskipun kadang-kadang ia merasa malu
dengan kekurangan pasokan, Jenner mengirim
vaksin ke kenalan medisnya dan siapa pun yang
memintanya," kata Riedel.
Situs BBC menulis, Jenner juga mendapat
ledekan secara luas dari temuannya itu. Para
kritikus, terutama dari kalangan agamawan,
mengatakan menyuntikkan materi dari hewan
sakit kepada manusia adalah tindakan yang
menjijikkan sekaligus kurang berakhlak. Pada
1802, muncul kartun menggambarkan orangorang yang tumbuh kepala sapi setelah divaksin.
Kartun itu jelas untuk menyindir Jenner.

Riedel mengatakan, meski Jenner
menerima pengakuan dunia dan penghargaan, ia
tak berusaha memperkaya diri sendiri. Pada 1802,
parlemen Inggris memberi uang 10 ribu
poundsterling dan 20 ribu poundsterling lagi lima
tahun setelahnya. Uang itu digunakan Jenner
untuk program vaksinasi, terutama bagi kaum
miskin. Jenner membuat satu bangunan kecil di
taman rumahnya di Berkeley, yang ia sebut 'Kuil
Vaksin'. Di situ ia memvaksinasi kaum miskin
secara gratis. Rumah Jenner pun kini diabadikan
menjadi museum.
Jenner memang memilih menarik diri dari
kehidupan publik dan kembali ke praktik
kedokteran di kampung halamannya di Berkeley
setelah selama satu dekade mendapat
penghormatan sekaligus caci maki. Ia menikah
pada 1788 dan mempunyai empat anak. Pada
1810, anak tertuanya meninggal karena
tuberkulosis, begitu juga istrinya lima tahun
kemudian. Pada Minggu, 26 Januari 1823 dini
hari, Jenner ditemukan meninggal dunia setelah
mengalami stroke parah. "Dia dimakamkan
bersama orang tuanya, istrinya, dan anaknya di
dekat altar gereja di Berkeley," pungkas Riedel.

Namun, seperti termuat dalam artikel
Translational Mini-Review Series on Vaccines:
The Edward Jenner Museum and the History of
Vaccination (2007), AJ Morgan dan S Parker
menyebut metode vaksinasi Jenner makin
menyebar hingga ke Amerika Utara pada 1800.
Vaksinasi lalu menjadi wajib di Inggris pada 1853.
Vaksinasi menggantikan variolasi, yang secara
resmi telah dilarang di negara pada 1845. Negaranegara lainnya pun mengikuti langkah Inggris
tersebut. Sekitar 150 tahun kemudian, vaksinasi
telah berhasil membersihkan dunia dari cacar.
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10 CARA MEWUJUDKAN IMPIAN LEBIH CEPAT
& MUDAH

A

pakah kamu terjebak ?! Apakah kamu
berusaha keras mencapai impian
yang
paling
sederhana,
tapi
sepertinya kamu tetap berada di posisi yang
sama tanpa bergerak maju? Inilah 10 cara
mewujudkan impian kamu dengan mudah.
Impian yang kita miliki terkadang
terasa amat jauh, dan kita tidak bisa
menggapainya. Kami akan memberikan resep
sukses yang sangat cerdas untuk membantu
kamu dalam meraih apa yang diimpikan
dengan lebih cepat dan mudah dari
sebelumnya.
Resep sukses ini adalah hidup sesuai
dengan tujuan dan mencapai apa yang kamu
cita-citakan. Bersiaplah untuk melepaskan
kekuatan impianmu.

Maknai hidup dan segala aktivitas kamu,
baik itu sekolah ataupun pekerjaan. Lakukan
apa yang kamu cintai dan cintai apa yang kamu
lakukan.
Cari cara untuk hidup dengan penuh gairah.
Setiap orang itu unik, termasuk kamu. Dan
kamu berada di sini untuk suatu tujuan.
Temukan alasan keberadaanmu.
Jelaskan peran kamu dalam hidup dalam 3
atau 4 kata. Lupakan pernyataan misi yang
panjang, umum dan tidak berkesan ini. Jadilah
sangat spesifik tentang apa yang kamu lakukan
di kehidupan ini.
2. Punya Hot Vision !!

Berikut 10 cara mewujudkan impian dengan
jauh lebih mudah dan cepat:
1. Buat Makna!

Miliki visi yang menggairahkan. Sebuah
visi yang benar-benar menginspirasimu dan
memicu semangat. Visimu harus jelas dan
memotivasimu untuk mengubahnya menjadi
kenyataan. Buatlah lebih HOT!!
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Visi yang HOT memberikan antusiasme
yang luar biasa yang membuat dirimu tidak
dapat berdiri diam. Miliki penglihatan visioner
yang membuatmu tetap hidup dan
membaurkan hidup. Miliki visi HOT yang
membuatmu menjadi mesin prestasi yang tak
terbendung.

Sasaran adalah tugas kecil dan spesifik
yang menentukan rencana tindakanmu.
Sasaran harus spesifik, terukur, dapat dicapai,
relevan, dan tepat waktu. Setiap tujuan adalah
langkah menuju pencapaian salah satu tonggak
besarmu.
5. Lakukan!

3. Desain Milestones

Bagian penting dari cara mewujudkan
impian adalah mendesain milestones. Tonggak
sejarah adalah tujuan besar dan titik balik
dalam perjalananmu.
Mereka seperti indikator di sepanjang jalan
untuk memberi tahu bahwa dirimu berada di
jalur yang benar. Setiap tonggak sejarah
adalah pencapaian besar dalam perjalanan
menuju kehidupan idealmu.

Ambil tindakan. Satu-satunya perbedaan
antara individu rata-rata dan yang super sukses
adalah mengambil tindakan.
Take action. Ambil langkah pertama dan
jaga momentumnya. Saat baru memulai,
jadilah fleksibel terhadap perubahan dan
penyempurnaan.
6. Rancang Proyek Berenergi Positif

4. Tetapkan Sasaran

Jadilah optimis. Sebarkan energi dan
kepercayaan positif yang kuat melalui “jaringan
media” kamu sendiri. Energi positif akan
menarik hasil dan peluang positif.
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Jadilah magnet yang menarik kesuksesan
24 jam 7 hari. Kamu akan selalu menerima
energi yang kamu proyeksikan. Jika
memproyeksikan energi positif, kamu akan
menerima kelipatannya dan sebaliknya.
7. Bertindak Seperti “Jika Itu Terjadi”

Hindari orang yang negatif. Mereka tidak
memiliki mimpi dan ingin semua orang
menjadi seperti mereka. Mereka adalah
perampok mimpi dan penghisap energi positif.
Tidak peduli dengan apa yang mereka
katakan. Abaikan kenegatifan orang lain dan
fokuskan pada apa yang kamu inginkan.
9. Hadapi Ketakutan dan Ketidakpastian

Cara mewujudkan impian selanjutnya
adalah bertindak seolah-olah penglihatanmu
sedang terjadi. Bertindak seolah-olah kamu
tidak akan pernah gagal. Bertindak dengan
percaya diri dan kuat.
Jagalah visi kamu di depan mata dan
pikiran siang dan malam. Bertindak seolaholah
kamu
sedang
menjalankan
penglihatanmu. Bila melakukannya, kamu
akan menarik lebih banyak kesempatan dan
kesuksesan dalam hidupmu.
8. Abaikan Orang yang Meragukan

Kembangkan kepercayaan diri dan
kepercayaan dirimu merupakan salah satu cara
mewujudkan impian. Jika kamu tidak percaya
pada diri sendiri dan impianmu, tidak ada yang
akan melakukannya. HADAPI ketakutanmu.
Ketakutan tidak akan berbuat apa-apa
kecuali menghentikanmu dari mendapatkan
apa yang diinginkan. Biarkan impian
memberikanmu kekuatan untuk menghadapi
ketakutan dan ketidakpastian.
10.
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Temukan partner / tim dengan minat dan
impian yang sama lalu bekerja dan berpikir
bersama. Cari dan miliki pasangan yang peduli
untuk mencapai tingkat kesuksesan yang sama
sepertimu.
Kumpulkan di sekitar dirimu orang yang
lebih cemerlang darimu. Kembangkan
jaringan influencer yang kuat yang dapat
membantumu mendapatkan apa yang
diimpikan dengan mudah dan cepat. Sepuluh
cara mewujudkan impian yang sudah terbukti
ini merupakan resep sukses terbaik yang
pernah dilakukan.
Kamu bisa menggunakan 10 resep ini untuk
mencapai tingkat kesuksesan yang selalu
diimpikan. Inilah tips umum yang digunakan
oleh orang-orang sukses teratas di dunia.
Ikuti resep sukses ini dan kamu akan
menjadi magnet sukses besar yang menarik
kesuksesan melebihi imajinasimu.

Edisi September 2021

| Kekuatan Sugesti

31

Hanya
Rp
ribu
Rp 125
150ribu

| Sugesti dalam Gambar

Edisi September 2021

| Kekuatan Sugesti

33

| Metaphore

"KISAH BESI DAN AIR"

A

da dua benda yang bersahabat karib yaitu besi dan air. Besi seringkali
berbangga akan dirinya sendiri. Ia sering menyombong kepada sahabatnya :

"Lihat ini aku, kuat dan keras. Aku tidak seperti kamu yang lemah dan lunak"
Air hanya diam saja mendengar tingkah sahabatnya.
Suatu hari besi menantang air berlomba untuk menembus suatu gua dan
mengatasi segala rintangan yang ada d...i sana . Aturannya : "Barang siapa dapat
melewati gua itu dengan selamat tanpa terluka maka ia dinyatakan menang" Besi dan
air pun mulai berlomba : Rintangan pertama mereka ialah mereka harus melalui
penjaga gua itu yaitu batu-batu yang keras dan tajam. Besi mulai menunjukkan
kekuatannya, Ia menabrakkan dirinya ke batu-batuan itu.Tetapi karena kekerasannya
batu-batuan itu mulai runtuh menyerangnya dan besipun banyak terluka di sana sini
karena melawan batu-batuan itu.
Air melakukan tugasnya ia menetes sedikit demi sedikit untuk melawan
bebatuan itu, ia lembut mengikis bebatuan itu sehingga bebatuan lainnya tidak
terganggu dan tidak menyadarinya, ia hanya melubangi seperlunya saja untuk lewat
tetapi tidak merusak lainnya.
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Score air dan besi 1 : 0 untuk rintangan ini. Rintangan kedua mereka ialah
mereka harus melalui berbagai celah sempit untuk tiba di dasar gua. Besi merasakan
kekuatannya, ia mengubah dirinya menjadi mata bor yang kuat dan ia mulai berputar
untuk menembus celah-celah itu. Tetapi celah-celah itu ternyata cukup sulit untuk
ditembus, semakin keras ia berputar memang celah itu semakin hancur tetapi iapun
juga semakin terluka.
Air dengan santainya merubah dirinya mengikuti bentuk celah-celah itu. Ia
mengalir santai dan karena bentuknya yang bisa berubah ia bisa dengan leluasa
tanpa terluka mengalir melalui celah-celah itu dan tiba dengan cepat didasar gua.
Score air dan besi 2 : 0
Rintangan ketiga ialah mereka harus dapat melewati suatu lembah dan tiba di
luar gua besi kesulitan mengatasi rintangan ini, ia tidak tahu harus berbuat apa,
akhirnya ia berkata kepada air : "Score kita 2 : 0, aku akan mengakui kehebatanmu
jika engkau dapat melalui rintangan terakhir ini !"
Airpun segera menggenang sebenarnya ia pun kesulitan mengatasi rintangan
ini,tetapi kemudian ia membiarkan sang matahari membantunya untuk menguap.
Ia terbang dengan ringan menjadi awan, kemudian ia meminta bantuan angin
untuk meniupnya kesebarang dan mengembunkannya. Maka air turun sebagai hujan.
Air menang telak atas besi dengan score 3 : 0.
Jadikanlah hidupmu seperti air. Ia dapat memperoleh sesuatu dengan
kelembutannya tanpa merusak dan mengacaukan karena dengan sedikit demi sedikit
ia bergerak tetapi ia dapat menembus bebatuan yang keras. Ingat hati seseorang
hanya dapat dibuka dengan kelembutan dan kasih bukan dengan paksaan dan
kekerasan.
Kekerasan hanya menimbulkan dendam dan paksaan hanya menimbulkan
keinginan untuk membela diri.
Air selalu merubah bentuknya sesuai dengan lingkungannya, ia flexibel dan
tidak kaku karena itu ia dapat diterima oleh lingkungannya dan tidak ada yang
bertentangan dengan dia. Air tidak putus asa, Ia tetap mengalir meskipun melalui
celah terkecil sekalipun. Ia tidak putus asa. Dan sekalipun air mengalami suatu
kemustahilan untuk mengatasi masalahnya, padanya masih dikaruniakan
kemampuan untuk merubah diri menjadi uap.
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| CURHAT PIKIRAN

Curhat Pikiran
Pertanyaan :
Mas firman, saya mau bertanya nih. Mungkin curhat ya, saya senang sekali membaca
majalah sugesti, isinya berbeda. Tapi kenapa ya hidup saya ini penuh beban, anak saya
sering sakit jadinya saya harus pinjam sana-sini untuk biaya dokternya. Saya sering
ngeluh ke Tuhan, tapi setelah baca tulisan mas firman ternyata saya keliru ya kalau
ngeluh ke Tuhan. Jadi malu saya mas, apa yang harus saya lakukan. Saya sedang
berusaha untuk belajar AMC mas.
Sudirman - Pekalongan, 0812xxxxx
Jawab:
Terima kasih pak sudirman sudah menyempatkan diri membaca majalah sugesti. Saya
harap bapak mendapatkan manfaat besar dari majalah sugesti sehingga bisa
membaginya kepada banyak orang disekitar bapak supaya mendapatkan manfaat yang
sama juga dengan kamu. Hidup penuh beban, hmm…semua orang pasti banyak yang
berpikiran seperti bapak, tapi maukah bapak mengikuti anjuran saya? kalau bapak mau
mengikuti anjuran saya maka mulai sekarang berhentilah mengucapkan bahwa hidup
penuh beban, berhenti menulis distatus media sosial kalau bapak hidup penuh beban.
Berhentilah berpikir hidup penuh beban, karena hidup seseorang itu tergantung
sepenuhnya dari pikiran anda sendiri. Sehingga kalau ingin mengubah hidup maka
harus dimulai dari perubahan pikiran dulu.
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Langkah bapak membaca majalah sugesti sudah tepat, coba baca teruskan membaca
semua materinya kemudian diterapkan dalam hidup bapak sehari-hari ya. Saya doakan
kita bisa bertemu di kelas AMC ya supaya saya bisa total membantu membenahi
pikiran bapak.
Pertanyaan :
Apakah buku alpha telepati itu benar mas? apakah halal? maaf saya bertanya seperti
ini karena saya menganggap aneh aja dengan metode alpha telepati mas, saya senang
dengan semua tulisan mas firman, senang juga dengan majalah kekuatan sugesti.
Cindy - bekasi, 08774xxxxx
Jawab :
Terima kasih mbak cindy sudah senang membaca majalah sugesti, kalau mbak
bertanya tentang alpha telepati, maka jawabannya tentu benar, karena sudah banyak
orang yang membuktikan. Kalau urusan halal? maka ya halal, karena alpha telepati
menggunakan kekuatan pikiran yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan
sebenarnya mbak selama ini tanpa sadar pasti sudah pernah melakukan alpha telepati
hanya tidak sadar saja. Misalnya ketika mbak kangen sama seseorang kemudia
orangnya telepon, itu adalah bukti dari kekuatan alpha telepati. Mbak mungkin
menganggapnya kebetulan, padahal bukan. Nah, di buku alpha telepati dibahas
rumus2nya sehingga mbak bisa mengulangi kebetulan itu untuk segala kebutuhan
mbak lainnya. Mbak silahkan memiliki bukunya dulu, nanti mbak baru tahu kalau
alpha telepati itu 100% halal.
Pertanyaan :
Majalah sugesti ini sangat membantu saya, memberikan pencerahan kepada diri saya.
Mas firman, saya mau tanya, Berpikir kaya saja tanpa diikuti dengan bekerja keras dan
berjuang apakah bisa menjamin hidup kaya?
Budianto-medan, 081xxxxx
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Jawab :
Terima kasih atas pertanyaannya, oh ya senang melihat bapak mendapat manfaat besar
dari majalah sugesti ini. Supaya manfaat majalah kekuatan sugesti ini lebih besar lagi
maka bapak dapat berbagi majalah ini dengan teman-teman bapak lainnya ya.
Menjawab pertanyaan bapak tentang apakah berpikir kaya saja cukup. Maka saya
jawab ada dua, yang pertama jawabannya tidak. Kalau berpikir kayanya salah seperti
kebanyakan orang saat ini maka tentu tidak menjamin menjadi kaya. Tetapi, kalau
berpikir kayanya benar maka pasti menjamin hidup anda mudah kayanya. Saya sering
bertemu banyak orang dikelas amc yang mengatakan "saya sudah berpikir kaya tapi
terjebak hutang terus", eh begitu saya suruh mengisi kuis bakat kaya terlihat kalau
sebenarnya mereka tidak mau kaya. Alias berpikir kayanya salah.
Tujuan saya membuat amc adalah sebagai satu-satunya metode yang benar dan efektif
dalam mengenali, mengontrol dan memaksimalkan Pikiran. Kalau banyak orang
mengatakan sudah berpikir kaya tapi hidupnya masih susah maka itu artinya cara
berpikirnya yang salah. Salah itu karena belum belajar AMC.
Pertanyaan :
Mas, saya nita, umur 21 tahun mengalami fobia sosial dan takut bertemu orang dalam
2 tahun belakangan ini. Apa bisa masalah saya ini terselesaikan. Mohon
penjelasannya?
Nita - 0877xxxxx
Jawab :
Terima kasih nita atas pertanyaannya, fobia sosial dan takut bertemu orang itu pasti
ada "alasan" atau ada penyebabnya. Dan itu berada dalam pikiran mbak, kalau mbak
mau mengelola pikirannya, mau mengontrol pikirannya maka pasti masalah fobia
sosial, takut ketemu orang dan masalah lainnya pasti bisa selesai. Karena apapun yang
terjadi dalam hidup manusia itu karena akibat dari pikirannya. Masalah yang muncul
pun karena pikiran orang tersebut yang menariknya. Kalau seseorang itu sudah paham
bagaimana mengelola pikirannya maka pasti hidupnya bebas dari masalah. Jadi kalau
mbak bertanya, apakah masalah ini bisa diselesaikan maka jawabannya BISA bahkan
SANGAT BISA
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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

Edisi November 2020
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