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| Redaksi

Menjadi Manusia Yang
Berpikir

D

i hari jumat ini, seperti biasa
saya mau berbagi sebuah
artikel yang berkaitan dengan
spiritual. Padahal sebenarnya hari
kapan-pun boleh ya, di sebagian besar
masyarakat kita selalu mengang-gap
hari jumat itu berkaitan dengan
spiritual. Tuhan menciptakan manusia
berbeda dengan makhluk ciptaan
lainnya, manusia tidak sama dengan
hewan, tidak sama dengan tumbuhan.

Manusia
bahkan
diberi
“kemampuan”
untuk
mengolah
tumbuhan dan mengolah hewan.
Manusia diberikan derajat yang lebih
ting-gi dibandingkan dengan makhluk
ciptaan Tuhan lainnya, manusia
disebut sebagai makhluk yang mulia,
bahkan manusia diciptakan Tuhan
dengan sebaik-baiknya penciptaan.
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Tapi, manusia yang MAU SADAR
bahwa dirinya makhluk mulia hanya
segelintir sa-ja, banyak dari manusia
BELUM mau menyadari bahwa dirinya
adalah makhluk Mulia.

Coba lihat disekeliling anda, ada
orang yang hidupnya adem ayem, ada
yang hidupnya mulia, ada yang
hidupnya nyaman. Ta-pi banyak juga
orang disekitar anda yang hidupnya
tidak nyaman, jalan kepanasan, susah
untuk mendapat makan, susah untuk
mem-iliki pakaian. Bagaimana dengan
anda? Tentu anda ingin hidup menjadi
manusia mulia, ingin menjadi manusia
yang memang menjalankan fitrahnya
sebagai makhluk mulia. Manusia itu
keti-ka dilahirkan ke dunia sebenarnya
sudah
MULIA,
tetapi
dalam
perjalanannya justru manusia itu
sendiri yang menghilangkan nilai
kemuliaannya. Bayi-bayi yang lahir itu
sesungguhnya
mem-bawa
nilai
kemuliaan
yang
sudah
Tuhan
tanamkan kepada diri semua manusia.
Waktu masih anak-anak, masih tetap
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MULIA. Begitu terpapar dengan nilainilai pembelajaran yang SALAH maka
kemuliaan itu lambat laun hilang
dengan sendirinya. Ingat, bukan Tuhan
yang membuat hidup manusia itu
TIDAK MULIA, tapi justru manusia itu
sendiri
yang
melepaskan
kemuliaannya.

Tadi sekitar jam 1-an siang,
sehabis saya shalat jumat. Ada yang
menelepon dan bertanya ke saya “mas
firman, bukankah Tuhan memberikan
Pikiran kepada semua manusia, tapi
kenapa ada orang yang hidupnya tidak
bahagia. Bukankah itu mak-nanya
Tuhan yang memberikan kebahagiaan
kepada orang tersebut.”. Banyak orang
yang memberikan ceramah, yang
mengajarkan di berbagai media,
bahkan dibanyak buku, mereka
kebanyakan
mengatakan
bahwa
memang kemuliaan seseorang didunia
ditentukan oleh Tuhan, Tuhan juga
yang membuat seseorang tidak mulia.
Pernyataan ini sepenuhnya keliru,
Tuhan memberikan kemuliaan kepada
semua manusia, kemuliaan itu dimulai
dari dalam kanduangan sampai lahir.

02

Ketika sudah didunia maka manusia
diberikan hak untuk menggunakan
tubuhnya dengan sepenuhnya.
Pada usia anak-anak, sudah
mulai banyak masuk “pemahamanpemahaman”
yang
melemahkan,
pemahaman yang membuat kemuliaan
manusia hilang, membuat manusia
tidak
menyadari
lagi
fitrahnya.
Membuat manusia lupa akan dirinya
yang sejati. Orang tua yang tidak
memiliki ilmu tentang PIKIRAN secara
benar berperan besar dalam hilangnya
nilai kemuliaan dalam diri anakanaknya. Akhirnya anak itu tumbuh
dewasa dengan tidak menyadari
kemuliaannya. Manusia mulia adalah
manusia yang mau menggunakan
pikirannya, manusia mulia adalah
manusia yang mau berpikir dengan
benar. Kalau manusia itu tidak mau
menggunakan
pikirannya
dengan
benar maka manusia itu tidak bisa
merasakan kemuliaan dan hidup bukan
sebagai manusia, bahkan Tuhan murka
kepada manusia yang tidak mau
menggunakan Pikirannya. (QS Yunus :
100).
Ketika saya menulis banyak
artikel tentang PIKIRAN, tentang
LOGIKA,
banyak
orang
yang
menanggap
salah,
bahkan
menganggap bahwa saya hanya
menuhankan PIKIRAN hehe. Pa-dahal
yang bicara seperti itu biasanya
hidupnya jauuuuuh tidak nyaman. Tapi
mereka
tidak
menyadarinya.
Sepertinya yang bicara seperti itu perlu
belajar AMC, sampai ke level Platinum.
Supaya SADAR bahwa TUHAN
memang menyuruh manusia un-tuk
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menggunakan Pikirannya, untuk BerLogika. Karena mau disadari atau tidak,
manusia bisa hidup, anda bisa hidup
sampai detik ini sepenuhnya karena
Logika-logika yang ada dalam pikiran
anda sendiri. Sekarang, saya ajukan
pertanyaan kepada anda? apakah mau
kembali menjadi MANUSIA MULIA,
atau kah melepaskan KEMULIAAN itu.
Kalau mau menjadi manusia mulia
maka Gunakanlah Pikiranmu dengan
BENAR alias Ber-pikirlah.

Selamat membaca majalah
sugesti edisi Oktober 2021 ini dan
temukan
kesadaran
menjadi
manusia seutuhnya

Edisi Oktober 2021
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HIDUPLAH DENGAN MENJALANKAN
“ATURAN TUHAN” DENGAN BENAR AGAR
HIDUP SELALU DA-LAM KEBAIKAN

K

ita hidup didunia ini sebenarnya harus
menjalankan aturan Tu-han dengan benar
agar hidup selalu dalam kebaikan. Tuhan
sudah membuat aturan-aturan yang ditujukan untuk
menciptakan ke-baikan dalam hidup manusia. Coba
saja perhatikan alam semesta ini, bukankah bekerja
dengan teratur.
Dan keteraturan itu karena sudah ada yang
mengatur yaitu Tuhan yang Maha Mengatur. Ketika
seorang manusia itu menjalankan aturan Tuhan maka
pasti hidupnya selalu penuh kebaikan. Tapi
sebaliknya jika hidup manusia itu tidak baik maka
sudah pasti manusia itu belum menjalankan aturan
Tuhan. Artinya, ketika anda mengklaim sudah
menjalankan aturan Tuhan tapi hidupnya tetap jelek
maka sesungguhnya anda salah dalam mengenali apa
saja aturan-aturan Tuhan.

Apa maksud dari Aturan Tuhan
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Terkadang banyak orang saat ini terjebak
dalam pemahaman sempit tentang arti dari
“aturan-aturan” Tuhan. Sehingga diang-gap
hanya golongan tertentu saja yang memahami
aturan Tuhan. Padahal salah besar, yang namanya
aturan Tuhan pasti bersifat universal. Berlaku
untuk semua manusia. Sebagai ilustrasi, adalah
sebuah handphone. Sebuah handphone merk
apapun pasti dilengkapi dengan buku manual
petunjuk yang berisi aturan dari pabrik mengenai
tata cara menggunakan handphone tersebut. Jika
aturan itu dikerjakan dengan benar maka pasti
handphone bekerja dengan baik dan lebih awet.
Tapi jika aturan itu tidak dikerjakan maka
handphone bisa tidak berfungsi.
Aturan dalam buku manual handphone itu
biasanya berbahasa In-donesia, ada juga yang
berbahasa inggris, dan bahasa lainnya. Hanya
perbedaan bahasa saja. Tapi maksudnya sama.
Siapapun orangnya yang menggunakan aturan
yang ada itu maka pasti mampu menggunakan
handphone tersebut dengan baik. Tidak peduli
orang dari suku bangsa manapun, selama
mengerjakan aturan di buku manual handphone
dengan baik maka pasti bisa memakai handphone
itu dengan maksimal.
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Aturan Tuhan untuk Semua Manusia

Hiduplah sesuai Aturan Tuhan

Seperti itulah sifat dari aturan Tuhan, yaitu
bersifat universal tid-ak dibatasi oleh suku bangsa
apapun. Dan tahukah anda bahwa aturan Tuhan yang
utama terhadap manusia adalah kewajiban un-tuk
“berpikir”. Disemua kitab suci agama menyeru
kepada pengi-kutnya untuk berpikir. Semua orang,
semua manusia memiliki pikiran dalam otaknya. Itu
artinya semua orang atau semua manusia harus
Berpikir. Berpikir, maksudnya adalah mampu
menggunakan pikirannya dengan benar. Ketika
seorang manusia mampu berpikir dengan benar
maka pasti hidupnya selalu dalam kebaikan.

Bukan seperti yang dia pahami selama ini.
Sibuk ritual dan mem-baca sesuatu sebanyak
ribuan kali. Sadarilah sahabat, ketika manusia itu
menjalankan aturan Tuhan dengan benar maka
pasti hidupnya selalu dalam kebaikan. Sudahkah
anda memahami apa saja aturan Tuhan yang
sudah ada di diri kita? ataukah anda han-ya sibuk
melakukan ritual tanpa tahu maksudnya? Saatnya
anda untuk mau berpikir, berpikir sebagai bentuk
aturan Tuhan kepada Manusia sebagai ciri bahwa
manusia itu makhluk yang Mulia.

Seharusnya Ilmu berpikir diajarkan sejak
manusia itu kecil, supa-ya ketika beranjak dewasa
sudah mampu menjadi manusia yang menjalankan
aturan Tuhan. Tapi kenyataanya tidak.
Kata “berpikir” terlihat sepele, hanya satu
kata. Tapi kata ini jika diulas memiliki turunan ilmu
yang mencakup semua kehidupan manusia.
Saya ingat ketika ada seorang peserta kelas platinum
AMC sebulan yang lalu bertanya “mas firman,
kenapa ada orang yang sudah mengaku menjalankan
aturan Tuhan tapi hidupnya kok su-sah terus”. Baru
setelah saya ulas selama 3hari, si ibu ini paham
bahwa inilah yang dimaksud dengan aturan Tuhan.
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Bukan Uang, Tapi 3 Modal ini Yang Harus
Dimiliki Ketika Memulai Sebuah Bisnis

T

ernyata bukan uang, tapi 3 Modal ini yang
harus dimiliki ketika memulai sebuah bisnis.
Seringkali banyak orang mengeluh bahwa
saya tidak punya modal, saya tidak punya uang
ketika disarankan untuk memulai sebuah bisnis.
Jawaban klasik hampir semua orang. Kata “modal”
langsung diartikan hanya dalam bentuk “uang”.
Padahal untuk memulai bisnis itu tidak harus
dengan mod-al dalam bentuk uang yang dimiliki
sendiri. Sepertinya alasan klasik tidak punya modal
uang ini dibuat sebagai alasan untuk ma-las
berpikir. Menjadi sebuah alibi untuk menutupi
keengganan da-lam memulai sebuah bisnis.
Padahal kalau untuk membeli se-cangkir kopi
kekiniaan setiap hari pasti bisa, tapi begitu untuk
memulai usaha malah mengatakan tidak punya
modal uang.

Ada nasehat keren dari pendiri lembaga
bimbingan belajar yaitu bapak Purdi E Chandar.
Bisnis itu butuh 3 modal. Yaitu BOTOL, BODOL,
BOBOL. Itu singkatan, BOTOL (Berani Optimis
Tenaga Orang Lain), BODOL (Berani Optimis Duit
Orang lain), BOBOL (Berani Optimis Bisnis Orang
Lain). Berarti tidak butuh modal uang. Banyak
bisnis di Indonesia yang dimulai dengan modal kurang dari 1juta. Kalau anda mau berpikir maka pasti
bisa.
Apa 3 Modal Modal yang Harus Dimiliki untuk
Memu-lai Bisnis?
Kalau bukan uang, lantas apa? ada 3 Modal utama
yang harus dimiliki untuk memulai bisnis.

Betulkah bisnis butuh Mod-al Uang Besar?

1. SEMANGAT

Apakah memulai sebuah bisnis butuh modal
uang yang besar? perhitungan besar disini relatif
sebenarnya. Tapi kalau kita buat asumsi bahwa
modal uang besar itu diatas 1juta bagaimana? setuju ya. Bagaimana jika ada usaha yang bisa dimulai
dengan modal Rp.0 alias tanpa modal?

Edisi Oktober 2021
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Semangat adalah dorongan dari dalam diri
untuk terus bergerak, untuk melakukan perubahan
besar dalam kehidupan. Ketika se-mangat itu terus
muncul, terus di level yang maksimal maka pasti
bisa memulai sebuah bisnis.

3. SUGESTI POSITIF

Ketika semangat untuk berubah itu kecil atau tidak
ada maka yang muncul hanyalah alasan-alasan
untuk membuat pembenaran terhadap situasi yang
ada dalam hidup. Jagalah nyala semangat dalam
diri anda.
2. BERANI BERMIMPI

Tidak semua orang berani untuk bermimpi.
Banyak orang takut un-tuk membuat impian yang
besar dalam hidupnya. Ketakutan ini akibat
program-program yang tertanam sejak kecil dalam
pikirannya.
Program inilah yang membuat seseorang
takut untuk bermimpi. Takut untuk melangkah
memulai bisnis. Padahal bermimpi itu gra-tis. Tidak
ada bermimpi itu yang butuh bayar.
Tapi memang bermimpi ada rumusnya ada
caranya yang benar. Bermimpi yang benar adalah
dengan menggunakan Pikiran.
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Ketika anda sibuk memasukkan sugesti
negatif kedalam kepala anda maka yang ada hanya
situasi yang jelek. Apalagi ketika sugesti itu justru
yang membuat miskin dan gagal. Maka seberapa
besar modal uang anda yang dipakai untuk bisnis
pasti habis dan bisnis menjadi gagal. Sugesti yang
positif menjadi penting untuk memulai sebuah
bisnis. Bahkan tanpa modal uang pun jika sugesti
anda benar maka pasti anda bisa memiliki sebuah
bisnis.
Anda perlu membaca buku kitab 101
kalimat sugesti untuk menge-tahui bagaimana
sebuah sugesti itu berperan besar dalam memu-lai
sebuah bisnis. Segala kebaikan, kelancaran dalam
kehidupan manusia itu memang bermula dari
sugesti yang ada dalam pikiran manusia itu sendiri.
Maka jangan batasi diri anda untuk memulai
sebuah bisnis hanya karena tidak memiliki modal
uang besar. Beranilah untuk memulai, langkah
pertama itu menentukan langkah berikutnya.

Kekuatan Sugesti | Edisi Oktober 2021

| Hipnosis
Ternyata Inilah Perbedaan Utama
antara Kekuatan “Sugesti” dan
“Mantra”

T

adi sore hujan deras dikantor, lalu
karena saya mau pulang ,meskipun
menggunakan mobil, saya lebih
nyaman pulang tidak dengan hujan deras.
Saya ucapkan mantra penggeser hujan
didalam hati “hujan-hujan pergilah
datanglah lain hari, saya mau pulang”, staf
saya menyapa saya, “masih hujan pak
firman, tunggu saja”. Dengen pe-de saya
bilang “5 menit lagi mulai reda kok”. Dan
sesuai ternyata, 5 menit kemudian hujan
mulai reda, Saya bilang ke staf saya tadi
“reda kan, udah saya jalan dulu”, staf saya
itu melongo saja sambil melihat ke luar
hehe. Mengendalikan hujan itu ada
mantranya kan, hehe..tanpa bakar-bakar
dupa mantra dan sugesti itu berbeda.

Artikel kali ini saya ingin membahas
tentang kekuatan sugesti dan mantra. Oh
ya, saya baru sempat menulis artikel setelah
putri saya tidur. Sebelum tidur tadi saya
menemaniya
bermain
sambil
memberikanya sugesti kepadanya “syahmi
cantik ya, syahmi sehat, syahmi pinter,
syahmi kaya”. Dan karena usianya sudah
mau 14 bulan, dia sudah mulai bisa
menirukan sugesti saya tadi. Setiap ada
kesempatan bermain dengannya selalu saya
berikan sugesti seperti itu ke pikiran putri
saya. Bahkan dulu sewaktu masih dalam
kandungan, sudah saya sugestikan kalimatkalimat seperti itu juga. Dan alhamdulillah,
perkembangannya sesuai dengan sugesti
saya tadi.

Edisi Oktober 2021
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Nah, perhatikan ya dua kasus yang
saya ceritakan tadi. Yang pertama tentang
hujan lalu saya mengucapkan mantra, yang
kedua tentang putri saya yang saya berikan
sugesti. Ada dua hal utama disitu, “sugesti
dan mantra”. Sering kali dua kata ini dibuat
seolah-olah berbeda, karena saat kita
mengatakan “mantranya apa?” pasti
langsung terasosiasi dengan suatu klenik
dan hal mistis, atau anda pasti sudah takut
dan mengatakan itu ngga bener. Hanya
karena menggunakan kalimat “mantra”.
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Tetapi ketika bertanya “sugestinya
apa?”, mungkin perasaan anda tidak terlalu
takut dengan kata mantra, seperti nama
majalah digital ini Majalah Kekuatan
Sugesti. Lalu apakah ada perbedaan antara
sugesti dan mantra? Sebenarnya sugesti dan
mantra itu sama saja berasal dari kekuatan
pikiran, hanya kalau mereka yang
mengklaim dirinya paranormal, orang sok
pinter pasti menggunakan istilah mantra,
sedangkan teman-teman psikolog atau
hipnoterapis menyebutnya sugesti. Padahal
yang sesungguhnya sama. Contoh, ada
mantra jawa pemikat perempuan “wong
wedon..wong wedon, balikno atimu,
balikno seliramu”. Bagi anda yang tidak
pernah tahu tentang bahasa jawa pasti
bingung dengan artinya.
Lantas orang-orang yang mengakungaku pinter itu mengatakan ke anda yang
tidak mengerti bahasa jawa “dibaca ya
kalimat itu sebut nama perempuannya”.
Padahal kalimat yang disebut mantra tadi
jika diartikan dalam bahasa indonesia
adalah “perempuan-perempuan ubahlah
hatimu, ubahlah kesenanganmu”. Begitu
diubah menjadi bahasa Indonesia, lantas
anda menyebutnya sugesti. Jadi kalau
begitu masih membedakan sugesti dan
mantra? Semua kuncinya ada di Pikiran,
mengenali dengan benar supaya bisa
mengontrolnya
agar
mampu
memaksimalkan dalam kehdupan seharihari. Itulah dasar dalam saya membuat
AMC (Alpha Mind Control) yaitu 3 M
(mengenali-mengontrol
dan
memaksimalkan)
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| Alpha Telepati

Wahai Orang Tua, Mengubah Sikap Anak
itu Menjadi Mudah dengan Cara Ini

O

rang tua biasanya bingung mencari cara
yang mudah untuk mengubah sikap
anaknya. Ketika anak terlihat nakal,
terlihat bersi-kap yang tidak seperti biasanya
maka yang ada biasanya lang-sung dimarahi
bahkan sampai dipukul dengan kekerasan.
Apalagi ketika anaknya masih kecil lalu
menangis keras tentu membuat kita sebagai
orang tua menjadi gemes. Dan membuat
mencubit si anak tersebut. Kekerasan memang
membuat anak menjadi diam. Kekerasan sering
kali dianggap sebagai alat untuk membuat
seorang
anak
menjadi
disiplin.
Tapi
menggunakan kekerasan dalam mengubah sikap
anak sudah tidak sesuai lagi dengan situasi saat
ini. Karena bisa juga mengubah sikap anak tanpa
kekerasan asal kita sebagai orang tua paham
caranya.
Sikap Anak itu Hasil dari Apa?

Anak-anak itu pikirannya sangat mudah
untuk merekam apapun yang dia lihat dan dia
dengar. Anda tahu spon? nah kira-kira sep-erti itu
gambaran dari pikiran seorang anak dalam
menyerap apa-pun dari lingkungannya. Sikap
anak berarti hasil dari sikap orang tuanya juga.
Apa yang orang tua kerjakan, apa yang orang tua

Edisi Oktober 2021

contohkan maka itulah yang ditiru oleh anakanak anda.
Sehingga bagaimana sikap seorang anak,
tidak sepenuhnya kesalahan dari anak itu. Tapi
ada juga pengaruh orang tuanya. Maka jangan
sibuk menyalahkan anak anda saja.
Bahaya menggunakan kekerasan terhadap
anak

Ketika sejak kecil seorang anak selalu diberi
kekerasan, dimarahi, dibentak. Maka pasti anak
tersebut tumbuh dewasa menjadi manusia yang
mudah marah, mudah sekali emosi. Celakanya,
orang tua seolah tidak mau disalahkan atas sikap
dari anak yang seperti itu. Padahal itulah efek
kekerasan yang dilakukan sejak kecil. Bahkan
jangan juga disalahkan ketika seorang anak
menjadi benci dengan orang tuanya. Kita sebagai
orang tua seharusnya in-trospeksi diri, melihat
dengan benar terhadap sikap kita sendiri kepada
anak. Sudahkah memberikan contoh yang baik?
atau ma-lah sering memberikan contoh yang
jelek?

| Kekuatan Sugesti
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Bagaimana seharusnya cara Men-gubah
sikap anak?

Yang jelas, saat ini sudah bukan lagi
jamannya dengan menggunakan kekerasan.
Sudah tidak pas untuk memberikan kekerasan
kepada seorang anak. Apalagi kalau anda
memang se-bagai orang tuanya. Mengubah sikap
anak harus dilakukan dengan mengubah isi
pikirannya. Karena sikap seseorang itu hasil dari
pikirannya. Kalau kita tidak bisa mengubah
pikiran anak maka selamanya anak itu memiliki
sikap yang sama.
Mengubah sikap seorang anak harus dimulai
dari perubahan sikap kita dulu sebagai orang
tuanya. Karena menjadi lucu ketika kita sebagai
orang tua menyuruh anak untuk bersikap lembut
tetapi kita masih terus memberikan kekerasan
dan suka marah kepada mereka. Inilah
pentingnya bagi semua orang tua untuk mampu
mengelola pikirannya dengan baik sehingga
tidak mudah emosi.

Gunakan Alpha Telepati untuk Mengubah
sikap anak dengan Mu-dah

Orang tua yang mampu mengelola
pikirannya maka pasti mampu mempengaruhi
pikiran anaknya supaya berubah dan menjadi
lebih lembut. Ilmu Alpha Telepati terbukti
sebagai metode untuk mempengaruhi pikiran
orang lain tanpa bertemu, termasuk juga untuk
mempengaruhi anak-anak kita supaya berubah
sikapnya dengan mudah. Tidak perlu marah,
tidak perlu juga kekerasan. Anda sebagai orang
tua tentu senang ketika anak anda berubah
sikapnya sendiri tanpa dia merasa dipaksa untuk
berubah.
Jagalah pikiran anda dulu dengan benar,
maka anda baru bisa menjaga pikiran anak-anak
anda. Pengaruhi pikiran mereka supa-ya mereka
menjadi anak yang hebat dan penuh kebaikan.
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Jangan Sekedar “Ngomong”
Bertakwa kepada ALLAH, Jika
Belum Memahami Hal Ini

D

alam menjalani kehidupan ini
sebenarnya sudah ada “aturan-aturan”
yang sudah ALLAH buatkan untuk
semua manusia, jika aturan-aturan itu dikerjakan
dengan baik dan benar maka pasti manusia
mendapatkan kebaikan dan kemudahan dalam
hidup ini.
Aturan-aturan ini adalah aturan dalam
menggunakan diri manusia itu, misalnya kaki itu
untuk berjalan, tangan itu untuk memegang, dan
Pikiran untuk berpikir. Jika tangan dipakai untuk
berjalan tentu melanggar aturan dan pasti tidak
nyaman dalam me-makainya kan, semua pasti
harus dijalankan sesuai aturan-aturan yang
memang semestinya. Menjalankan aturan ini
dalam istilah Agama, disebut dengan Takwa.
Tapi, banyak orang tidak me-mahami makna
Takwa dengan benar dan utuh, kebanyakan
hanya sekedar ngomong saja.

Analoginya gini deh,seperti kejadian
tadi malam, saya ingin membuka kursi baris
kedua di mobil pajero sport saya, karena masih
baru seminggu saya pegang maka saya belum
paham benar bagaimana aturan dalam mobil ini.
Saya
cari-cari
dimana
tuas
un-tuk
menggerakkan kursi baris kedua, kalau dimobil
saya yang terios tuasnya ada di samping kursi.
Ternyata aturan di pajero sport ini lain, setelah
hampir 20 menit mencari akhirnya ketemu juga
tuas untuk menggerakkan kursi baris kedua itu
ada di dekat sandaran kepala.
Nah, dalam menggunakan mobil ada
aturan-aturan yang wajib diketahui, dan ada juga
larangan. Kalau saja saya menggerakkan kursi
itu dengan tidak menggunakan tuas tadi maka
sudah pasti kursi baris kedua itu rusak. Tapi,
karena saya menggunakan tuas yang memang
sudah dibuat pabrik untuk menggerakkan kursi
maka ya kursi saya bisa terbuka dengan baik.
Seperti itulah sebenarnya makna dari
TAKWA, mengerjakan aturan-aturan yang
sudah ALLAH buat dalam diri manusia dengan
baik dan menjauhi larangan-Nya. Semua
manusia sebenarnya memiliki aturan-aturan
yang sama dalam dirinya, be-gitu juga dengan
hewan dan tumbuhan. Semua memiliki aturanaturannya sendiri.
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Memahami aturan-aturan ALLAH
dalam diri itu dilakukan dengan mengenali diri
secara benar dan utuh. Kalau tidak mau
mengenali diri dengan benar maka tentu tidak
akan bisa menemukan aturan-aturan ALLAH
dalam diri. Jika sudah memahami aturan-aturan
ALLAH serta menjalankan aturan-aturan itu
tentu hidup manusia itu selalu baik dan penuh
keber-limpahan rejeki dari arah manapun juga.
Seperti ayat berikut ini.
“Barangsiapa bertakwa kepada Allah
niscaya Dia akan men-gadakan baginya jalan
keluar. Dan memberinya rezki dari arah yang
tiada disangka-sangkanya.” (QS. Ath Tholaq: 23)

Jadi, jangan dulu sibuk berbicara
“TAKWA”
jika
dirimu
belum
mau
menggunakan Pikiran secara benar dan utuh.
Karena nanti takwamu itu hanya sekedar
menjadi pemanis bibir saja, tidak memiliki
dampak kebaikan kedalam hidupmu. Bertakwa
kepada ALLAH itu haruslah mengenali diri
dengan benar, mengenali aturan-aturan ALLAH
dalam diri ini dan mengerjakan aturan-aturan itu
supaya bisa menggunakan dirimu untuk
menciptakan kebaikan dan kesuksesan dalam
hidup di dunia dan di akhirat.

Mengatakan
“Bertakwa
kepada
ALLAH” bukan hanya sekedar omongan saja,
tapi dengan memahami makna TAKWA dengan
sebenar-benarnya TAKWA. Mengenali diri
dimulai dengan mengenali PIKIRAN, ALLAH
sudah memberikan Pikiran kepada kita sebagai
manusia, maka sudah sewajibnya untuk
mengenali bagaimana Pikiran itu bekerja dengan
benar. Memahami aturan-aturan tentang
mengenali, mengontrol dan memaksimalkan
Pikiran secara benar adalah bentuk dari
TAKWA kita kepada ALLAH. Dengan
menggunakan Pikiran secara benar maka pasti
hidup manusia itu penuh kebaikan. Karena kunci
utama kebaikan hidup manusia berasal dari
Pikiran yang baik.
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BIOGRAFI
ELON MUSK, MILIUNER SEBERANGI BENUA KEJAR MIMPI
SAMPAI KE MARS

Banyak orang mengalami masalah ekonomi selama Covid-19. Sejumlah pekerja ada
yang harus berjuang dengan risiko terpapar virus corona di tempat kerja.

ARTIKEL INI TELAH TAYANG DI KOMPAS.COM DENGAN
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B

anyak yang bekerja ekstra dengan sedikit
atau tanpa bayaran tambahan. Sementara
yang lain harus berjuang untuk bertahan
hidup sebagai pengangguran. Namun sejumlah
kecil orang di dunia ternyata merasakan kondisi
jauh berbeda. Melansir Guardian pada Jumat
(15/1/2021), kekayaan kolektif dari 651 miliuner di
Amerika Serikat (AS) telah melonjak lebih dari 1
triliun AS (Rp 14 kuadriliun), sejak awal pandemi
Covid-19. Salah satu dari mereka yaitu
pengusaha dengan portofolio perusahan dari
beragam industri, Elon Musk. Sejak usia 20-an,
pria berdarah Afrika Selatan ini memang sudah
tergolong sebagai miliuner. Ketika itu dia menjual
perusahaan rintisannya, Zip2, menjadi bagian dari
Compaq Computers. Berbagai industri terus
dijajakinya, hingga yang paling populer saat ini,
Tesla dan SpaceX. Pada Januari 2021, Musk
dikabarkan melampaui Jeff Bezos sebagai orang
terkaya di dunia.

Pria kelahiran 28 Juni 1971 ini lahir di
Pretoria, Afrika Selatan. Ayah Musk berasal dari
sana, sementara ibunya adalah orang Kanada.
Saat masih kecil, orang tua nya mengira putra
mereka memiliki gangguan pendengaran karena
lambat dalam merespons, sampai harus
membawanya ke dokter. Baru kemudian diketahui
bahwa
Musk
sering
tenggelam
dalam
lamunannya tentang berbagai penemuan,
sehingga tidak sadar akan sekelilingnya. Ketika
dia berusia 10 tahun, Musk mulai tertarik dengan
komputer.

PENULIS : BERNADETTE ADERI PUSPANINGRUM
EDITOR : BERNADETTE ADERI PUSPANINGRUM

DOWNLOAD APLIKASI KOMPAS.COM UNTUK AKSES BERITA
25
Edisi Oktober 2021 | Kekuatan Sugesti
LEBIH MUDAH DAN CEPAT:

| Inspirasi Tokoh
Dia belajar bagaimana memprogram
secara otodidak. Dua tahun kemudian, Musk
sudah menjual perangkat lunak pertamanya
berupa, video game bernama “Blastar”. Seolah
menuangkan ketertarikannya pada misi luar
angkasa, game buatannya itu mengambil tema
perang luar angkasa. Di mana pesawat luar
angkasa saling menghancurkan menggunakan
bom hidrogen. Di sekolah dasar, Musk bertubuh
pendek, tertutup, dan kutu buku.
Dia bahkan mengalami intimidasi sampai
berusia
15
tahun,
setelah
hormon
pertumbuhannya mulai melonjak. Tapi karena itu,
dia belajar bagaimana mempertahankan diri
dengan karate dan gulat. Musk menghabiskan
masa kecilnya dengan saudara laki-lakinya
Kimbal dan saudara perempuan Tosca di Afrika
Selatan. Ayah Musk, Errol Musk, adalah seorang
insinyur Afrika Selatan yang kaya. Namun, orang
tuanya bercerai ketika dia berusia 10 tahun.
Ketika Musk tumbuh dewasa, ibunya mengambil
lima pekerjaan sekaligus untuk menghidupi
keluarganya. Ibu Musk, Maye Musk, adalah model
Kanada dan wanita tertua yang membintangi
kampanye Covergirl. Pada 1988, setelah
mendapatkan
paspor
Kanada,
Musk
meninggalkan Afrika Selatan. Dia tidak mau
mendukung apartheid dan menjalani wajib militer.
Rencana ambisius sudah dibuatnya yaitu mencari
peluang ekonomi lebih besar yang tersedia di AS.

Merintis jadi taipan

Musk pindah ke Kanada untuk kuliah di
Queen's University pada 1989 dan memperoleh
kewarganegaraan Kanada tahun itu. Jalur itu
diambilnya agar lebih mudah untuk mendapatkan
kewarganegaraan AS. Pada 1992, Musk
meninggalkan Kanada untuk belajar bisnis dan
fisika di Universitas Pennsylvania. Dia lulus
dengan gelar sarjana di bidang ekonomi dan
melanjutkan untuk gelar sarjana kedua di bidang
fisika. Merasa belum cukup, dia kemudian
mengejar gelar PhD di bidang fisika energi ke
Universitas Stanford di California. Tapi, dia
memutuskan untuk keluar dua hari setelah
bergabung dengan universitas bergengsi itu.
Musk merasa internet memiliki lebih banyak
potensi untuk mengubah masyarakat daripada
bekerja dalam fisika. Maka pada 1995 dia
mendirikan Zip2, sebuah perusahaan yang
menyediakan peta dan direktori bisnis untuk surat
kabar online. Pada 1999 Zip2 dibeli oleh produsen
komputer Compaq seharga 307 juta dollar AS (Rp
4,3 triliun).
Musk kemudian mendirikan perusahaan
jasa keuangan online, X.com, yang kemudian
menjadi PayPal, yang mengkhususkan diri dalam
jasa transfer uang secara online. Lelang online
eBay membeli PayPal pada 2002 seharga 1,5
miliar dollar AS (Rp 21 triliun). Pada tahun yang
sama Musk akhirnya bisa mendapatkan
kewarganegaraan AS yang diincarnya sejak lama.

Eksplorasi luar angkasa
Musk sudah lama yakin bahwa untuk
bertahan hidup, umat manusia harus menjadi
spesies multiplanet. Namun, ayah dari X Æ A-12
Musk itu tidak puas dengan mahalnya biaya
peluncur roket. Pada 2002 ia mendirikan Space
Exploration Technologies (SpaceX). Perusahaan
ini membuat roket yang lebih terjangkau. Dua
roket pertamanya adalah Falcon 1, pertama kali
diluncurkan pada 2006. Kemudian Falcon 9 yang
lebih besar, pertama kali diluncurkan pada 2010.
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Musk berhasil merancang roketnya
dengan biaya yang jauh lebih murah daripada
roket pesaing. Roket ketiga, Falcon Heavy,
pertama kali diluncurkan pada 2018. Model ini
dirancang untuk membawa 117.000 pound
(53.000 kg) ke orbit. Kemampuannya hampir dua
kali lipat dari pesaing terbesarnya, Delta IV Heavy
milik Perusahaan Boeing. Namun hanya
memakan biaya sepertiganya. SpaceX telah
mengumumkan penerus Falcon 9 dan Falcon
Heavy, “Super Heavy – Starship System”. Tahap
pertama Super Heavy akan mampu mengangkat
100.000 kg (220.000 pon) ke orbit Bumi yang
rendah. Muatannya adalah Starship, pesawat
ruang
angkasa
yang
dirancang
untuk
menyediakan transportasi cepat antara kota-kota
di Bumi, dan membangun pangkalan di Bulan dan
Mars. SpaceX juga mengembangkan pesawat
ruang angkasa Dragon, yang membawa pasokan
ke Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS).
Dragon dapat membawa sebanyak tujuh astronot,
dan melakukan penerbangan awak yang
membawa astronot Doug Hurley dan Robert
Behnken ke ISS pada 2020. Musk berusaha
mengurangi biaya penerbangan luar angkasa
dengan mengembangkan roket yang sepenuhnya
dapat digunakan kembali. Artinya, roket dapat
lepas landas dan kembali ke landasan tempat
peluncurannya. Mulai 2012, roket “SpaceX’s
Grasshopper” melakukan beberapa penerbangan
singkat untuk menguji teknologi tersebut. Selain
menjadi CEO SpaceX, Musk juga menjadi kepala
desainer dalam pembuatan roket Falcon, Dragon,
dan Grasshopper.

Perusahaan otomotif yang kemudian
berganti nama menjadi Tesla ini, secara khusus
memproduksi mobil listrik. Pertama kali didirikan
oleh pengusaha Martin Eberhard dan Marc
Tarpenning. Pada 2006, Tesla memperkenalkan
mobil pertamanya, Roadster. Mobil “ramah
lingkungan ini” dapat menempuh jarak 245 mil
(394 km) dengan sekali pengisian daya. Jenis ini
tidak seperti kebanyakan kendaraan listrik
sebelumnya, yang menurut Musk kaku dan tidak
menarik. Mobil sport ini dapat melaju dari 0 hingga
60 mil (97 km) per jam, dalam waktu kurang dari
empat detik. Pada 2010 penawaran umum
perdana perusahaan mengumpulkan sekitar 226
juta dollar AS (Rp 3,1 miliar). Dua tahun kemudian
Tesla memperkenalkan sedan Model S, yang
diakui oleh kritikus otomotif atas performa dan
desainnya. Perusahaan ini terus mendapat pujian
dari pengembangan berbagai model lanjutan
seperti SUV mewah Model X-nya, yang
dipasarkan pada 2015. Model 3, kendaraan yang
lebih murah, mulai diproduksi pada 2017.

Industri mobil masa depan
Bisnis “mahal” Musk tidak hanya itu.
Sudah lama, pria yang hampir menginjak usia
kepala lima ini, tertarik dengan masa depan mobil
listrik. Maka pada 2004, dia menjadi salah satu
penyandang dana utama Tesla Motors.
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Kontroversi di tengah pandemi

Harga saham Tesla melonjak selama
pandemi virus corona. Kekayaan Musk pun turut
terdongkrak sebesar lebih dari 140 miliar dollar AS
(Rp 1,9 kuadriliun), hingga membuatnya tercatat
sebagai orang terkaya di dunia awal tahun ini.
Ironisnya capaian itu tak lepas dari kontroversi.
Diketahui covid-19 mewabah dalam pabrik Tesla
di Fremont California yang tetap beroperasi
selama pandemi. Menurut laporan Guardian awal
tahun ini, Musk menentang perintah penutupan
lokal, untuk membuka kembali pabrik dan
memulai kembali produksi. Musk mengirimkan
email internal kepada semua karyawan. Isinya
menyiratkan bahwa pekerja akan kehilangan
tunjangan pengangguran, jika mereka tidak
muncul untuk bekerja karena melanggar perintah.
Setidaknya dua pekerja menerima pemberitahuan
penghentian karena tidak muncul untuk bekerja.
Padahal mereka mengambil cuti tanpa digaji,
karena ketakutan akan risiko virus corona bagi diri
mereka sendiri dan keluarganya. Sedangkan
karyawan lain di Tesla mendapat pengurangan
gaji sebesar 10 persen. Kemudian pemotongan
bertambah menjadi 30 persen dari pertengahan
April hingga akhir Juni 2020.
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5 LANGKAH MENGATASI KESEPIAN, AGAR HIDUP
LEBIH SEMANGAT
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H

ampir semua manusia pernah
merasakan kesepian. Ternyata,
kesepian yang berlebihan dan
berlarut-larut akan memengaruhi kesehatan
tubuh. Oleh karena itu, kita harus pandai
mencari cara untuk mengatasi kesepian dan
hidup dengan lebih optimis. Namun, seperti
apa cara terbaik yang ampuh mengatasi
kesepian?
1. Jujurlah pada diri sendiri

Kekosongan yang kita rasakan justru
akan terus terasa jika terus menerus lari dan
menyangkal. Studi yang ditulis oleh Ami
Rokach menyatakan bahwa penerimaan dan
refleksi diri menjadi salah satu cara untuk
mengubah dampak negatif kesepian menjadi
sesuatu yang lebih positif. Apa yang perlu
direfleksikan supaya bisa mengatasi kesepian?
Di antaranya adalah penyebab merasa
kesepian, misalnya karena orang-orang di
sekitar kita tampak sedang bahagia sekali dan
punya kesibukan masing-masing, sementara
kita sedang merasa terpuruk.
Kemudian, cari tahu juga situasi atau
waktu seperti apa yang biasanya memicu rasa
kesepian. Contohnya ketika kita pulang dari
sekolah, kampus, atau kantor dan tidak ada
orang yang menyambut. Dari situ, kita akan
belajar untuk memperbaiki pandangan
terhadap hidup kita dan pelan-pelan mengusir
rasa kesepian dalam hati.

Banyak orang yang secara naluriah
mencoba lari dari kesepian. Mereka
menyangkal bahwa mereka kesepian dan
mencoba mengalihkannya dengan tidur
seharian, menonton TV, dan serangkaian hal
lainnya. Menyibukkan diri tanpa menerima
bahwa kita memang merasa kesepian tidak
akan berhasil dilakukan. Mungkin berhasil,
tapi hanya untuk sesaat, bukan sebagai solusi
jangka panjang.

2. Sadarilah bahwa kesepian itu bisa
dilawan
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Saat merasa kesepian, tandanya ada
sesuatu yang memicu ingatan kita akan
perasaan menyakitkan, menakutkan, dan
kehampaan yang membuat kita merasa
sendirian.
Otak
dirancang
untuk
memperhatikan rasa sakit dan bahaya,
termasuk
perasaan
menakutkan
dan
menyakitkan. Oleh karena itu, saat merasa
kesepian, otak mengirimkan sinyal yang
membuatnya mendominasi perasaan kita.
Namun, kita harus segera tersadar bahwa pada
dasarnya kesepian adalah kondisi emosi yang
muncul dari dalam diri berdasarkan persepsi
kita sendiri. Kesepian bisa kita lawan, jangan
hanya ditunggu sampai keadaan membaik
sendiri.

Jika orang-orang terdekat tidak
mendukung, cobalah untuk “melebarkan
sayap”. Misalnya dengan bergabung di sebuah
komunitas baru, ikut kursus keterampilan
supaya bisa bertemu dengan orang-orang baru,
atau curhat dengan terapis.
4. Merawat binatang peliharaan

3. Buat rencana untuk melawan kesepian

Setelah menerima dan menyadari
segala hal tentang kesepian yang kita alami,
sekarang saatnya membuat rencana untuk
melawan dan mengatasi kesepian tersebut.
Kadang, obat untuk mengatasi kesepian itu
sederhana. Misalnya duduk santai bersama
keluarga atau teman sambil minum teh dan
mengobrol soal kekhawatiran dan kegalauan
saat ini. Meskipun setiap hari Akita bertemu
dengan anggota keluarga, mungkin yang kita
butuhkan adalah waktu berkualitas bersama,
tanpa gangguan sama sekali, untuk bisa
mengusir kesepian.
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Beberapa penelitian menyatakan
bahwa hewan peliharaan bisa menjadi teman
yang menyenangkan untuk para penyendiri.
Sebuah studi yang dilakukan menemukan
fakta bahwa memelihara seekor anjing dapat
membantu seseorang mengurangi risiko
kematian dini, terutama pada orang-orang
yang hidup sendirian. Orang-orang yang hidup
sendirian ini merupakan kelompok orang yang
paling berisiko mengalami kesepian yang
dapat berujung pada masalah kesehatan
tertentu. Selain itu, penelitian lainnya juga
menyebutkan
bahwa
pemilik
hewan
peliharaan memiliki keterampilan sosial dan
komunikasi yang lebih baik. Selain itu, juga
lebih aktif terlibat dalam kegiatan di
masyarakat. Sebuah studi tahun 2016 juga
mengungkapkan bahwa orang dewasa yang
merawat hewan peliharaan mengalami
penurunan depresi dan mengalami perbaikan
fungsi kognitif dalam waktu 8 minggu sejak
awal percobaan. Akan tetapi, perhatikan juga
kemampuan masing-masing.
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Jangan sembarangan mengadopsi atau
memelihara hewan hanya sebagai hiburan.
Kita juga harus merawatnya, membesarkan,
memberi makan, dan memenuhi segala
kebutuhan hewan peliharaan itu.
5. Kurangi penggunaan media sosial

Sebuah studi yang diterbitkan di
American Journal of Preventive Medicine
menemukan bahwa pengguna media sosial
sebenarnya membuat orang merasa lebih
kesepian. Media sosial menciptakan kesan
seolah kita menjalin relasi, tetapi sebenarnya
justru sebaliknya. Dalam buku Alone
Together, psikolog sosial Sherry Turkle
berpendapat adanya hiperkoneksivitas melalui
media sosial yang membuat seseorang menjadi
lebih terasing satu sama lain dalam kehidupan
nyata. Helena Backlund Wasling dari State
University of New York Upstate Medical
University di Sycaruse menyatakan bahwa
kontak langsung dan tatap muka jauh lebih
baik dilakukan daripada kontak di media sosial
karena pada dasarnya manusia butuh sentuhan
fisik agar merasa terhibur dan terhubung.
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Dongeng Monyet Yang Sombong

P

ada suatu hari, di sebuah pohon yang sangat besar di pinggir sungai, hiduplah
seekor Monyet. Perilakunya sangat tidak baik. Ia merasa berkuasa di tempat
tersebut, semua yang ada di kawasan sungai adalah miliknya. Tidak satu
hewan pun yang boleh mendekatnya. Ia pun di jauhi oleh teman-temannya, karena
sifatnya yang selalu ingin menang sendiri.
Suatu hari, seekor Bebek sedang asik berenang. Pada saat Bebek berenang,
sang Monyet sedang asik tidur-tiduran sehingga tidak memperhatikan keberadaan
Bebek. Setelah Bebek selesai berenanng, air sungai pun berubah menjadi kotor dan
suara riuh sang Bebek membangunkan Monyet. Monyetpun sangat marah, ia
langsung turun dari pohon dan menghampiri si Bebek.
‘’Bebek! Apa yang sudah kau lakukan? Lihatlah, kau sudah mengotori tempat
pemandianku. Mulai saat ini, kau tidak boleh datang ke sini.’’ Ujar Monyet marah.
Mendengar yang dikatakan sang Monyet pun, membuat Bebek menangis sepanjang
jalan.
‘’Aku memang bersalah, membuat air sungai menjadi kotor. Namun, aku tidak
bermaksud seperti itu.’’ Isak Bebek.
Tanpa disadari Bebek, ternyata seekor Burung Pipit mendengar ratapan Bebek.
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‘’Sudahlah temanku, jangan menangis lagi. Jika kau mau membalas perlakuan
Monyet. Besok kau kembali lagi kesana dan berbuat serupa.’’ Kata Burung Pipit
menenangkan
‘’Benarkah yang kau katakan.’’ Jawab sang Bebek dengan wajah gembira.
Keesokkan harinya, Bebek pun kembali ke sungai tersebut. Ia mandi
sepuasnya, air sungai pun lebih kotor di bandingkan kemarin. Mengetahui hal itu,
Monyetpun marah besar.
‘’Apa maksudmu datang lagi kesini? Bukankah kemarin sudah aku beritahu, kau tidak
boleh datang lagi kesini. Apakah kau tidak mendengarkan apa yang udah aku
katakan?’’ ujar Monyet marah.
Bebek hanya tersenyum.
‘’Hai Monyet, sungai ini bukan milikmu. Semua hewan bebas mandi disini.’’ Jawab
Bebek.
‘’Memang benar, sungai ini bukan milikku. Tapi, bukan bukan hewan sepertimu yang
boleh berenang disini.’’ Seru Monyet lebih marah.
‘’Sekarang berkacalah kau di air sungai ini. Lihatlah dirimu, kita semua adalah hewan
yang sama. Kau tidak boleh sombong.’’ Ujar Bebek.
Mendengar yang dikatakan Bebek, bukannya membuat Monyet sadar. Tapi, malah
membuatnya tambah marah.
‘’Berani sekali kau menasehatku? Siapa yang mengajarimu?’’ kata Monyet.
‘’Burung Pipit.’’ Dengan polosnya.
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Pada saat itu juga Monyet langsung berlari menuju Burung Pipit. Burung Pipit
sedang bersama anak-anaknya di atas pohon, rumahnya tidak terlalu jauh dari tempat
tinggal Monyet. Sementara, Burung Pipit mengetahui apa yang terjadi antara Monyet
dan Bebek. Pada saat melihat Monyet menghampiri dirinya, Burung Pipit langsung
terbang. Karena, buru-buru ia lupa membawa anaknya.
Monyetpun sangat marah besar, ia pun langsung merusak sarang Burung Pipit
dan menangkap anaknya. Sang anak Pipit pun langsung dimasukkan kedalam
mulutnya sebagai tawanan. Monyet berpikir, si Induk pasti akan kembali untuk
mencari anaknya itu. Sementara, anak Burung Pipit merasa tidak tahan berada di
dalam kegelapan. Karena mulut Monyet selalu tertutup sang anak Pipit pun selalu
mengatup menggelitik langit-langit mulut Monyet menggunakan ekornya.
Sang Monyetpun merasa sangat kegelian dan ia pun tidak sanggup lagi
menahannya. Akhirnya, mulut Monyet pun terbuka. Kesempatan tersebut tidak di siasiakan oleh anak Pipit dan langsung terbang jauh mencari Induknya.
Melihat sang tawananya kabur. Monyetpun kembali marah. Emosinya tidak
dapat terkendali. Ia pun sangat marah ketika, ia mengetahui bahwa anak Pipit
meninggalkan kotoran pada lidahnya. Tanpa berpikir panjang, ia pun langsung
mengambil sembilu dan langsung memotong lidahnya.
Akibatnya, ia merasa sangat kesakitan dan berguling-guling di tanah. Ia pun
meminta bantuan kepada hewan-hewan di dalam hutan Namun, karena sifatnya yang
sombong, tidak ada satu pun hewan di dalam hutan yang mau monolongnya.
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| CURHAT PIKIRAN

Curhat Pikiran
Pertanyaan :
Assalamualaikum mas firman, perkenalkan saya bu Diana dari Balikpapan. Saya selalu
membaca majalah sugesti setiap bu-lan, dan baru 5 hari ini saya membaca buku mas
firman yang 10 keajaiban pikiran. Saya punya anak yang bagi sebagian orang disebut
anak berkebutuhan khusus, bagaimana caranya supaya saya bisa mensugesti anak saya
ini supaya semakin bagus prestasinya.?
Bu Diana-balikpapan, 0811xxxxx
Jawaban :
Waalaikumsalam ibu Diana Balikpapan, terima kasih sudah selalu membaca majalah
sugesti. Bagikan juga kepada teman-teman ibu lainnya ya. Ibu pahami juga buku saya
yang 10 keajaiban pikiran ya, supaya semakin sadar betapa pentingnya Pikiran.
Untuk kasus ibu mengenai anak yang berkebutuhan khusus sebetulnya adalah bentuk
Ilmu yang ALLAH berikan kepada diri ibu. Untuk meningkatkan prestasi seorang
anak, maka ha-rus dimulai dari cara berpikir orang tuanya. Bisakah mulai sekarang,
ibu lepas alias buang jauh-jauh anggapan ibu ten-tang kekurangan yang ada pada anak
ibu itu.
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Ibu ganti dengan anggapan yang positif, bahwa anak yang berkebutuhan khu-sus itu
pasti juga memiliki prestasi yang sama dengan anak lainnya. Kemudian ibu tempelkan
poster atau gambar-gambar tokoh yang sukses di kamar anak ibu itu. Biarkan dia
melihat sosok-sosok tokoh itu, lalu ibu katakan kepada anak ibu itu, bahwa dia juga
pasti bisa seperti itu. Dan ibu selalu berdoa dengan benar kepada Allah mengenai
kesuksesan anak ibu itu.
Pertanyaan :
Saya kusno dari magelang. Mas firman, saya senang dengan majalah sugesti ini. Isinya
mencerahkan pikiran saya. Ada yang mau saya tanyakan, bagaimana membuat orangorang disekitar saya itu baik ke saya, karena saat ini semuanya sep-erti negatif ke saya
mas. Mohon pencerahannya?
Kusno-magelang, facebook
Jawaban :
Terima kasih mas atau pak kusno yang ada di magelang, baca majalah sugesti dengan
baik dan bagikan juga kepada teman-teman lainnya. Membuat orang-orang sekitar
menjadi baik itu harus dimulai dari diri kita yang baik dulu. Seringkali saya tulis di
blog saya, bahwa kejadian yang terjadi dalam diri seseorang itu adalah hasil dari
sugestinya sendiri. Ketika kita bertemu dengan seseorang yang negatif, bertemu
dengan seseorang yang jelek, bertemu dengan seseorang yang jahat. Maka sebenarnya
itu adalah hasil dari tarikan pikiran kita sendiri. Jangan buru-buru menyalahkan
lingkungan dulu, tapi mulailah untuk memperbaiki pikiran kita dulu.
Pikiran yang isinya hal-hal baik dan positif pasti menarik situasi, kejadian yang baik
serta positif juga.
Pertanyaan :
Majalah sugesti ini baru 3 bulan saya temukan, saya download hampir semua edisi.
Dan isinya memang beda. Saya ingin ber-tanya tentang trawangan aura mas, itu
gimana ya? Saya ingin majalah kekuatan sugesti ada kolom tentang hal-hal seperti itu
mas.
Suhadi-facebook
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Jawaban :
Terima kasih mas atau pak suhadi ini ya atas perhatiannya kepada majalah sugesti dan
sudah mendownloadnya bahkan dari semua edisi. Mengenai usulan kolom hal-hal
yang mistis dan sejenisnya, saya pertimbangkan untuk masuk ya. Kalau di channel
youtube :Cahaya Kehidupan, sudah ada satu bagian tentang “Rahasia Kesaktian
Sejati”, Coba tonton juga channel youtube saya itu.
Trawangan aura, atau trawangan lainnya sebetulnya itu tidak ada, itu adalah hasil
pikiran saja. Kalau anda belajar di kelas AMC, maka pasti anda juga sadar bahwa
sebenarnya tra-wangan itu tidak ada. Jadi tidak ada yang namanya mata batin, tidak
ada yang bisa melihat-lihat. Semua adalah hasil Pikiran saja. Memang dimasyarakat
kita banyak sekali yang masih ter-belenggu dengan hal seperti itu, di media social
masih banyak grup yang membahas itu.
Tujuan saya membuat kelas AMC, membuat buku 10 keajaiban pikiran, menulis
artikel diblog saya dan majalah ini sesungguhnya untuk memberikan pencerahan baru
tentang hal-hal gaib dan mistis itu. Saya ingin membuat masyarakat cerdas untuk tidak
lagi percaya kepada hal-hal seperti itu, ka-rena semua sebenarnya menggunakan
Pikiran. Jika seseorang itu sudah mampu menggunakan pikirannya dengan benar maka
pasti tidak perlu lagi bingung dengan trawangan, aura dan sejenisnya itu.
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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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