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| Redaksi

Mengubah Kualitas Hidup

S

ebagian besar orang yang saya
temui di kelas AMC online
memiliki tujuan untuk mengubah
kualitas hidup mereka. Dari kualitas
hidup yang menurut mereka kurang
nyaman, kurang bahagia menjadi lebih
baik. Bahkan ada seorang yang dirinya
sudah memiliki sebuah bisnis tapi
merasa tidak dapat menimati hidupnya
sebab selalu dikejar-kejar dengan
urusan bisnis. Saya selalu melihat apa
motivasi masing-masing peserta dalam
kelas saya agar saya bisa mendrive
materi yang sesuai dengan tujuan
mereka.

mengubah
kualitas
hidup
alias
mengubah nasib, benar kan? Mungkin
sebagian dari anda juga pernah
melakukan “lelaku” itu dengan tujuan
mengubah
nasib
dengan
menggantungkan nasib ke orang
pinter, ketika mereka mengatakan
bahwa nasib anda dapat berubah jika
mencari ayam berwarna hitam dan
menyembelihnya.
Jika anda memahami, bahwa
hidup anda sekarang adalah dampak
dari diri anda sendiri dari keinginan
anda maka pasti anda tidak mengeluh.
Itulah kenapa Tuhan menyampaikan
firmannya dalam sebuah ayat “Tuhan
tidak akan mengubah nasib suatu
kaum sebelum kaum itu berusaha
mengubahnya sendiri”. Dari ayat ini
jelas bahwa, untuk mengubah kualitas
hidup kita harus dimulai dari diri kita
dulu, diri kita yang mana yang harus
diperbaiki? Data anda, memori anda
yang terdapat dalam pikiran anda.

Mengubah
kualitas
hidup,
memang inilah yang diinginkan orang
bahkan
mencari
berbagai
cara
termasuk cara yang “aneh” dan “mistis”
seperti bertapa di tempat sepi,
melakuan ritual pesugihan mistis,
puasa dan berbagai hal yang aneh
lainnya. Semua itu dilakukan untuk
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Isi dari pikiran anda sama halnya
dengan data yang ada dalam hardisk
komputer, jika data itu banyak yang
terkena virus maka tentu performansi
kerja dari perangkat komputer kita
menjadi jelek bahkan bisa rusak, benar
kan? Coba anda mengingat-ingat lagi,
data-data jelek yang ada dalam pikiran
anda, yang tersimpan di memori anda.
Tanpa anda sadari data-data itulah
yang menghambat kemajuan hidup
anda. Misalnya anda selalu mengingat
data tentang kegagalan dimasalalu,
kegagalan saat menawarkan produk ke
orag lain, saat ditolak klien maka jika
data-data ini saja yang selalu anda
ingat, tentu sama saja anda membuka
file-file yang buruk maka diri anda juga
menjadi buruk.
Namun..efek sebaliknya sangat
berbeda jika yang selalu kita ingat
adalah file-file yang indah-indah
saja,data-data yang baik dalam diri kita,
saya yakin setiap manusia pasti pernah
memiliki sebuah data yang baik, hanya
terkadang kita saja yang lebih senang
membesarkan data yang jelek, kita
yang lebih sering mengeluh atas
kegagalan yang sebenarnya kecil, kita
yang sering mendramatisir suasana
hati kita sendiri untuk meyakinkan diri
bahwa diri kita pernah gagal dan susah
untuk maju. Hal yang kecil dan jelek,
selalu menjadi prioritas pikiran kita,
akibatnya data itu seolah-olah menjadi
penuh di pikiran anda akibatnya
seluruh hidup anda menjadi jelek juga.
Kunci utama dalam mengubah kualitas
hidup adalah dengan mengubah
prioritas dalam pikiran anda, mulailah
untuk mengingat-ingat hal-hal baik
dalam hidup anda, walaupun kecil,
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perbesarlah dan buatlah lebih dramatis
dalam diri anda sehingga dalam
keseharian hanyalah hal baik yang
terlintas dibenak anda sehingga diri
anda akan selalu bersyukur kepada
Tuhan. Nah..disaat bersyukur itulah
maka kebaikan pada diri kita pasti
dilipatgandakan. Tujuan dari program
AMC untuk mengubah persepsi anda
menjadi baik, indah dan mengindahkan
sehingga dalam 1hari hidup anda akan
berubah total, sebab untuk mengubah
hidup sebenarnya bisa dilakukan
secepat membalikkan telapak tangan.
Dalam sekejap hidup anda bisa
berubah penuh warna kebahagiaan.
Seperti salah satu ungkapan peserta
AMC online yang mengirim saya pesan
whatsapp kemarin:
“Saya benar-benar bahagia
sekarang, kalau kemarin hidup saya
penuh dengan duka, saat ini bahkan
sebelum selesai kelas AMC, hidup
saya sudah terasa beda pak firman jadi
penuh dengan kebahagiaan dan lepas
semua beban saya, ringan ternyata
begitu mudah mengubah hidup ini jika
sudah paham kuncinya”

Selamat tahun baru 2022 saatnya
melakukan perubahan hidup yang
lebih ajaib lagi.
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PASRAH DENGAN NASIB ATAU BERUSAHA
MENGUBAHNYA?

S

eringkali kita mendengar banyak orang
mengeluh dengan berkata “ya..inilah
nasib..harus dijalani”, seolah-olah sudah
menerima saja bahwa nasibnya yang seperti itu.
Terkadang ketika menerima sesuatu masalah yang
berat juga berkata, inilah nasib…mau gimana lagi.
Nasib…nasib…dan nasib…apa memang betul jika
itu nasib yang sudah Tuhan tuliskan buat kita? Dan
kita seringkali mengeluh jika peristiwa yang kita
alami adalah negatif atau kesusahan, artinya saat
seolah-olah nasib kita jelek maka kita mengeluh.
Namun saat nasib kita sedang baik, apakah kita juga
berkata? “enak juga ya nasibku?” , “wah ternyata
nasibku baik juga”…pernahkah kita seperti itu saat
menerima peristiwa yang baik?
Apakah sebenarnya NASIB itu? apakah
sesuatu yang jelek saja atau yang baik juga? NASIB
lebih disamakan dengan TAKDIR yang Tuhan
berikan kepada kita, tapi apakah iya Tuhan
menakdirkan kita sesuatu yang jelek?atukah
kejelekan atau hal negatif itu hanya sebuah proses
untuk menuju sebuah takdir yang baik. Semua
kembali kepada persepsi kita kepada peristiwa yang
terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Jika kita
menganggap itu adalah nasib yang sudah harga mati
sebuah nasib jelek maka akan terasa jelek terus
semakin jelek maka hidup kita benar-benar
dikelilingi oleh kesusahan. Tetapi jika kita berusaha
mengubah persepsi tentang peristiwa yang terlihat
jelek menjadi hal yang positif maka tanpa disadari
perlahan akan mengalami hal-hal yang berubah
menjadi positif dan hidup kita akan berubah
dikelilingi oleh kebahagiaan.

Edisi Januari 2022

Berarti jika kita mengalami sebuah
peristiwa yang terkesan negatif atau terkesan
jelek, sikap awal yang harus kita lakukan bukan
mengeluh atau terus menghayati sisi negatif.
Bahkan kita, seringkali malah berdoa dengan
mengeluhkan kepada Tuhan atas peristiwa yang
jelek ini, kita lebih menghayati dan kita meresapi
begitu dalam peristiwa jelek akibatnya yang kita
rasakan hanyalah sebuah ketenangan semu.
Mengapa saya katakan ketenangan semu, karena
ketenangan yang dirasakan dalam hati mereka
yang selalu mengeluh atas peristiwa negatif hanya
kelegaan karena sudah mengeluarkan semua
uneg-uneg dalam diri. Tapi yang tersimpan dihati
tetap sebuah pandangan negatif terhadap
peristiwa tersebut, coba kita pikir bersama, saat
kita menganggap bahwa sebuah peristiwa yang
terjadi adalah hal negatif bagi diri sendiri berarti
kita juga menganggap Tuhan sedang berbuat jelek
kepada kita, benar kan? Bukankah itu kita
berprasangka buruk kepada Tuhan?

| Kekuatan Sugesti
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Mari kita renungkan melalui hati, Tuhan
adalah sosok yang Maha Baik, yang Maha Positif
dan yang Maha Pengasih. Kalau begitu, apakah
begitu pantas jika kita berprasangka buruk kepada
Tuhan? Sebagai makhluk ciptaan-Nya maka kita
sebenarnya hanya pantas untuk berprasangka positif
kepada Tuhan. Artinya, saat kita mendapat sesuatu
yang orang umum mengatakan itu semua musibah
atau kejelekan maka itu hanyalah persepsi manusia
saja. Ketika kita menganggapnya sebuah musibah
artinya kita membiarkan saja musibah itu terus
terjadi dalam kehidupan ini, solusi tercepat untuk
mengubahnya adalah dengan mencoba membalikkan
persepsi kita saat mengalami peristiwa itu.

Teknik dasar untuk membalikkan persepsi
terhadap sebuah musibah atau sesuatu yang kita
anggap nasib buruk adalah dengan mencari 1001
alasan POSITIF tentang peristiwa itu? Berpikir
berarti menyibukkan diri untuk mencari hal-hal yang
positif dan memenuhi pikiran dan hati tentang hal
yang positif maka itu artinya kita berusaha
berprasangka positif kepada Tuhan. Anda tahu apa
dampaknya jika kita melakukan hal itu? Jika ingin
tahu, maka cobalah dan rasakan bahwa hidup kita
akan dikelilingi dengan segala sesuatu yang
POSITIF, bahkan disaat semua orang mengganggap
keadaan yang kita alami adalah keburukan hati kita
akan tetap mengatakan bahwa “ini adalah proses
Tuhan untuk menuju sebuah kebaikan dan pasti
BAIK karena Tuhan adalah MAHA BAIK”
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5 Aspek Ini Wajib Anda Perhatikan di Tahun
Baru 2022 agar Kualitas Hidup Meningkat

A

pa saja aspek yang wajib diperhatikan di
tahun baru 2022 ini agar kualitas hidup
meningkat? Kita semua sudah mengganti
kalender dari tahun 2021 menjadi tahun 2022. Di
tahun yang baru biasanya diikuti dengan semangat
yang baru. Ditambah juga dengan membuat impian
yang baru. Semangat yang baru untuk membuat
kualitas hidup meningkat menjadi lebih baik
dibandingkan dengan tahun yang lalu. Seluruh tim
majalah sugesti mengucapkan selamat tahun baru
2022 dan bersama kita wujudkan kualitas hidup
yang lebih baik lagi. Untuk membuat kualitas hidup
meningkat tentu tidak bisa dilakukan dengan hanya
berdiam diri saja. Jika anda diam maka tidak akan
menghasilkan perubahan apapun dalam hidup.
Baca terus artikel ini ya

Sehingga yang harusnya baru bukan
resolusinya
tapi
program
dalam
pikiran
kita.Berganti angka saja. Hal ini sah saja tapi anda
harus juga menyadari bahwa bergantinya tahun
berarti usia kita juga bertambah. Lalu ketika usia
bertambah apakah mau hidup juga tetap saja?
Cobalah renungkan dimalam ini. Apakah anda mau
tetap saja seperti situasi tahun 2021 ini ataukah
mau melakukan perubahan? Semua kembali
kepada diri anda sendiri. Tentukan sikap !
Aspek Penting agar kualitas hidup di Tahun
Baru meningkat
Di tahun yang baru ini tentu semua orang
ingin meningkatkan kualitas hidupnya. Keinginan
yang bagus, tapi jangan sekedar menjadi keinginan
tanpa memperhatikan aspek pendukung yang bisa
membuat kualitas hidup meningkat. Apa saja aspek
tersebut?
1. Aspek Kesadaran Diri
Kesadaran diri ini adalah sejauh mana anda
memahami diri anda sendiri. Sudahkah anda
menyadari bahwa diri anda adalah manusia yang
diberikan hak oleh Tuhan untuk mengatur
kehidupannya sendiri. Kesadaran tentang diri
menjadi sangat penting dalam meningkatkan
kualitas hidup. Karena sesungguhnya yang bisa
mengubah hidup kita adalah kita sendiri.

Tahun Baru 2022 apa yang Baru?
Sudah memasuki tahun baru 2022, apa yang
baru? apa hanya sekedar kalender saja yang baru?
atau membuat resolusi baru 2022 yang isinya sama
persis dengan resolusi tahun sebelumnya. Banyak
orang sibuk menulis resolusi, membuat impian
yang hanya sekedar menjadi tulisan saja. Kenapa
hal ini terjadi? karena resolusi yang ditulis itu tidak
selaras dengan program yang ada dalam
pikirannya.

Edisi Januari 2022
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3. Aspek Kesehatan
Kesehatan tubuh menjadi syarat untuk
meningkatkan kualitas hidup. Karena jika anda
sakit maka otomatis pasti susah untuk melakukan
aktivitas, berpikir saja jadinya malas. Kesehatan
menjadi kebutuhan bagi setiap orang. Karena itu
menjaga kesehatan tubuh menjadi hal penting.
Tubuh yang sehat, pikiran yang positif menjadi
kualitas hidup meningkat.

2. Aspek Pergaulan
Perhatikan circle pergaulan anda. Ini penting
dan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan
anda. Kalau pergaulan anda dengan orang yang
tidak baik maka pasti anda juga terdampak. Tapi
sebaliknya jika pergaulan anda dengan orangorang yang baik maka pasti anda juga mengikuti
kebaikan mereka. Waspadalah dalam memilih
pergaulan.

4. Aspek Ketuhanan
Sebagai manusia yang beragama maka tentu
ketuhanan menjadi aspek yang wajib dilibatkan.
Maksud dari aspek ketuhanan disini adalah
bagaimana anda mengenali dzat Tuhan dengan
benar. Bagaimana prasangka anda kepada Tuhan.
Karena jika salah dalam mengenali tentang Tuhan
maka hidup menjadi penuh derita.
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5. Aspek Ilmu
Knowledge is power. Begitu kata sebuah buku
motivasi. Ilmu adalah kekuatan, ilmu adalah
senjata. Semua kegiatan dalam hidup ini butuh
ilmu. Ingin bisa naik sepeda butuh belajar ilmunya
naik sepeda. Begitu juga ketika impian ingin
terwujud, kualitas hidup ingin meningkat juga butuh
ilmu. Maka menjadi kebutuhan untuk belajar
tentang ilmu kehidupan.

5 Aspek tersebut merupakan pendukung yang
harus anda perhatikan dan dijalankan supaya
kualitas hidup di tahun yang baru ini meningkat
lebih baik daripada tahun yang kemarin.

Edisi Januari 2022
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Bagaimana Cara Mengubah
Kehidupan Menjadi Lebih Baik
dengan Cepat?

O

rang-orang yang sibuk mengeluh
karena hidupnya tidak baik
sepertinya banyak terlihat di
media sosial saat ini, ada yang mengeluh
hutang berat, ada yang mengeluh harga
naik, ada yang mengeluh hidupnya susah
dan sebagainya.
Bahkan di status whatsapp juga
terlihat banyak status-status yang isinya
keluhan tentang hidup yang tidak baik.
Bagaimana cara mengubah kehidupan
menjadi lebih baik dengan cepat? Pasti itu
yang muncul dibenak anda saat mengalami
situasi hidup yang tidak baik. Apakah bisa
melakukan perubahan hidup dengan cepat?
Saya coba bahas secara singkat di artikel
kali ini ya supaya anda bisa menerapkan.
Anda bisa teruskan membaca dengan pelan
dan diresapi.

Edisi Januari 2022

Kita harus memahami dulu apa yang
membuat hidup seseorang itu menjadi baik
atau tidak baik. Banyak kesalahan
dimasyarakat kita tentang pemahaman ini,
karena biasanya selalu yang dijadikan
penyebab kehidupan itu tidak nyaman
adalah orang lain. Misalnya, ketika anda
mengalami situasi ditipu oleh orang lain,
maka siapa yang disalahkan? pasti orang
yang menipu itu yang selalu disalahkan
mutlak. Padahal kesalahan bukan ada pada
si penipu itu tapi ada andil dari diri anda
sendiri. Karena pikiran andalah yang
memang tanpa disadari menarik penipu
untuk mendekat ke hidup anda. Sampai
sini, mungkin anda tidak bisa menerima
bahwa yang salah adalah diri anda sendiri.
Tapi seperti itulah rumus kehidupan yang
ada di semesta ini.

| Kekuatan Sugesti
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Pikiran manusia itu layaknya seperti
magnet, menarik semua kejadian, menarik
semua orang untuk hadir kedalam hidup
kita. Sehingga kalau pikirannya berisi halhal yang negatif, berisi hal yang tidak
nyaman, berisi hal yang salah maka pasti
yang semua kejadian dan semua orang yang
hadir adalah negatif, tidak nyaman dan
salah. Hal-hal yang menjadi isi dari pikiran
manusia adalah semua Ilmu dan Konsep
Hidup yang diterima dari kecil sampai saat
ini.

12

Sehingga yang perlu diubah adalah
ilmu dan pemahaman yang ada dalam
pikiran kita selama ini, tujuannya supaya
kehidupan juga berubah menjadi lebih baik.
Tapi, banyak orang tidak mau untuk
disalahkan atas semua ilmu dan
pemahaman yang dimiliki saat ini.
Gengsi sih sebenarnya, dan menganggap
apa yang dipahami sampai saat ini adalah
benar. Orang-orang seperti inilah yang
kehidupannya susah berubah dan tetap saja
tidak nyaman.
Saya jadi teringat perjalanan hidup
saya dulu, ketika awal-awal saya menyadari
bahwa hidup adalah hasil dari program
pikiran sendiri maka yang pertama saya
lakukan adalah berani mengakui bahwa
semua ilmu dan pemahaman yang pernah
saya terima sejak kecil dulu semuanya
SALAH. Apalagi di Alquran sudah jelasjelas ada ayat yang menunjukkan bahwa
perubahan hidup itu berasal dari diri kita
sendiri.

Kekuatan Sugesti | Edisi Januari 2022
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Di dalam surat Al-Anfal Allah berfirman:
“Demikian itu adalah karena
sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan
merubah sesuatu nikmat yang telah
dianugerahkan-Nya kepada sesuatu kaum,
hingga kaum itu merubah apa yang ada
pada diri mereka sendiri dan sesungguhnya
Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui.” (QS Al-Anfal [8]: 53)
Dan di dalam surat Ar-Ra’d Allah
berfirman, “Sesungguhnya Allah tidak
mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga
mereka mengubah keadaan yang ada pada
diri mereka sendiri. …” (QS Ar-Ra’d [13]:
11)

Beranilah untuk melepas semua
pemahaman dan ilmu dalam pikiranmu
dulu jika hidupmu saat ini tidak nyaman
lalu
segera
mengubahnya
dengan
pemahaman baru yang baik dan positif.
Ketika anda mau mengubah semua
pemahaman dalam diri dengan pemahaman
yang BAIK maka pasti kehidupanmu
berubah menuju ke arah yang lebih baik.
Trust me, it’s work !

Edisi Januari 2022
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Dengan Cara Ini Suami yang
Pergi Bisa “Ditarik” Kembali

B

agaimana suami yang pergi bisa ditarik
kembali? pertanyaan yang banyak
disampaikan oleh para istri ketika
suaminya pergi akibat “godaan” perempuan lain
atau karena lain hal. Dalam hubungan suami istri,
ada juga yang tidak mulus saja. Rumah
tangganya dipenuhi drama.

Dalam kehidupan saat ini sepertinya banyak
kita melihat pasangan suami istri yang pergi
karena orang lain. Suami yang tergoda oleh
perempuan lain, atau istri yang tergoda oleh lakilaki lain. Semua orang tentu ingin kehidupan
keluarganya adem ayem, selalu harmonis. Tetapi
kenapa dalam kenyataannya ada saja cerita suami
atau istri yang selingkuh. Bisakah suami yang
pergi ditarik kembali? atau ya sudah dipasrahkan
saja?

Edisi Januari 2022

Kenapa Suami bisa Pergi?

Pertanyaan ini seharusnya diajukan kepada
para istri. Kenapa suami bisa pergi? Tapi
kebanyakan para istri tidak terima ketika
mendapat pertanyaan seperti ini. Biasanya
lansung sepenuhnya menyalahkan suaminya.
“suami saya tidak setia”, “suami saya bohong”,
“suami saya tidak tahu diri”. Ayo para istri,
ngaku. Anda sering seperti itu. Tenang, anda juga
tidak sepenuhnya salah. Tapi yang harus anda
pahami bahwa “setiap kejadian yang terjadi pada
diri manusia adalah hasil dari pikirannya
sendiri”.
Kalau anda sudah membaca buku 10
keajaiban pikiran, maka anda harusnya
menyadari bahwa kehidupan manusia itu adalah
hasil dari pikirannya sendiri. Ketika seorang
suami pergi maka pasti juga ada program dalam
pikiran si istri yang menginginkan itu terjadi.

| Kekuatan Sugesti
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Bagaimana seharusnya sikap istri supaya
yang pergi bisa kembali?

Dari pengalaman saya memberikan kelas
AMC (Alpha Mind Control), ketika seorang istri
mengeluh suaminya pergi maka pasti ada
program di pikiran istri yang membuat suaminya
pergi. Karena istri tersebut belum belajar AMC
jadinya tidak tahu bagaimana mengenali program
pikiran yang keliru itu dan tidak tahu bagaimana
cara mengubahnya.
Seorang istri wajib untuk mempelajari ilmu
AMC dan menerapkan rumus AMC didalam
kehidupan keluarganya. Supaya si suami tetap
“terjaga” aman dari godaan perempuan lain. Lalu
bagaimana ketika suami sudah terlanjur pergi,
apakah bisa ditarik kembali? Jawabannya bisa.
Sosok artis BCL (Bunga Citra Lestari)
pernah mengatakan disalah satu acara talkshow
“Misalnya orang tanya kasarnya nih mendingan
suami lo selingkuh apa suami lo meninggal. Ya
mendingan suami gue selingkuh, mendingan
suami gue diambil orang lain kalau gue,” kata
BCL.

Menarik Suami yang Pergi agar Kembali

Banyak teman-teman yang sudah belajar
kelas AMC membuktikan bahwa dengan rumus
Alpha Telepati dan rumus Alpha Mind Control
(AMC) bisa menarik suami yang pergi karena
selingkuh untuk kembali lagi. Bukan sesuatu
yang mustahil. Pikiran manusia itu sudah
disediakan Tuhan sebagai alat atau boleh saya
sebut sebagai senjata dalam kehidupan ini.
Menarik suami ini tergantung pada pikiran si
istri, apakah memang mau suaminya kembali
atau sudah pasrah saja dengan kejadian itu. Tapi
pasrah seperti ini adalah sesuatu yang keliru
karena belum memaksimalkan Ikhtiar.
Bagi anda para istri yang suaminya sedang
“tergoda” dengan perempuan lain, maka masih
ada jalan untuk membuat suami kembali. Masih
ada cara untuk membuat rumah tangga anda utuh
dan terjaga. Tidak perlu sedih dan depresi karena
masih ada jalan.

Kenapa BCL memilih seperti itu? Menurut
saya karena kalau suaminya meninggal
MUSTAHIL dibangunkan lagi. Tapi kalau suami
selingkuh masih SANGAT BISA untuk ditarik
kembali, diubah dan dipagari.
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Jika ingin Mengalami Perubahan Nasib, Maka
Lakukan Hal Penting Ini !

N

asib setiap manusia itu bisa diubah asal
manusia tersebut mau mengubahnya.
Jika ingin mengalami perubahan nasib
maka wajib melakukan hal penting ini.
Perhatikan judul diatas ada kata “melakukan”.
Makna melakukan adalah mengerjakan sesuatu
bukan hanya “berdiam” diri.

Banyak orang hanya dimulutnya saja
mengatakan ingin mengalami perubahan nasib
tapi tidak mau melakukan sesuatu untuk
perubahan itu. Misalnya nih ya, ada seseorang
teman saya yang selalu mengeluh tentang
gajinya yang sedikit karena dia posisinya adalah
sebagai honorer PNS. Setiap ketemu selalu
mengeluh. Begitu saya katakan kamu jangan
diam saja seperti ini, kalau kamu tetap seperti ini
ya selamanya nasibmu tetap saja. Eh dia
mengatakan “sudahlah serahkan saja kepada
ALLAH”.

Kalimat “sudahlah serahkan saja kepada
ALLAH” tidak salah. Malah bagus sekali. Tapi,
kalau kalimat itu diucapkan sebelum melakukan
apa-apa maka menjadi salah. Kalau anda tidak
melakukan perubahan apapun kemudian
mengatakan “sudahlah serahkan saja kepada
ALLAH” maka pasti ALLAH juga tidak akan
mengubah nasih anda. Karena ALLAH
menunggu “action” anda untuk melakukan
perubahan, nah begitu anda melakukan
perubahan itu maka pasti ALLAH mengikuti
dan menyetujui perubahan itu. Ingat ayat ini
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah
nasib suatu kaum hingga mereka mengubah
diri mereka sendiri,”
Dan tahukah anda apa yang penting
untuk diubah? Hal penting yang wajib diubah
adalah “isi pikiran” kita. Kalau isi pikiran anda
tetap saja maka pasti hidup anda juga tetap saja.
Nasib tidak akan berubah. Perubahan isi pikiran
itu terlihat dari perilaku anda. Kalau anda sudah
menonton video youtube saya ini.
Dalam video itu saya jelaskan bahwa ada
kebiasaan-kebiasaan yang harus dibiasakan
untuk menjadi hidup lebih kaya. Yaitu berani
untuk masuk ke tempat-tempat yang mahal.
Tidak semua orang berani untuk masuk ke
counter barang mahal di mall. Buktinya pasti
counter tas mahal atau baju mahal itu
kebanyakan sepi.
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Sementara counter baju atau tas yang
lebih murah pasti lebih ramai. Ketika anda ingin
masuk ke counter barang mewah pasti banyak
program di pikiran yang menghalangi. Padahal
tinggal buka pintunya kemudian masuk saja
kan? Kalau anda mengalami situasi seperti itu
maka artinya pikiran anda berisi program takut
untuk kaya. Dan ketika anda tidak mau
mengubah isi pikiran yang seperti itu maka
hidup anda ya selamanya tetap saja.
Perubahan
nasib
seseorang
itu
ditentukan dari isi pikirannya, jadi kalau mau
mengubah nasib maka ubahlah isi pikiran anda
beres. Setelah melakukan perubahan itu baru
anda boleh mengatakan “serahkan saja kepada
ALLAH”. Mengatakan “serahkan saja kepada
ALLAH” itu dalam istilah lain disebut sebagai
PASRAH. Berarti pasrah itu ada di posisi akhir
ya. Sama ketika ada seseorang yang bertanya ke
saya “mas firman, apakah kalau ikut AMC hidup
saya berubah?” maka saya jawab “TIDAK”.
Kenapa?

Jadi kalau anda ingin mengalami perubahan
nasib jangan “diam” saja, tapi ubahlah isi
pikiran anda, ubahlah dengan cara yang
benar sehingga perilaku anda juga berubah.

Karena dalam kelas AMC saya
mengajarkan CARA atau RUMUS kehidupan.
Jadi kalau anda hanya ikut saja tanpa
mengerjakan cara-cara itu maka pasti hidup
tetap saja. Tapi kalau anda mau menerapkan
rumus-rumus AMC maka nasib anda pasti
berubah seperti yang dialami oleh mereka yang
sudah lebih dulu belajar AMC dan
menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
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BIOGRAFI
DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO

Dr. Wahidin Sudirohusodo (7 Januari 1852-26 Mei 1917) adalah Tokoh yang
Berpengaruh Terhadap Lahirnya Organisasi Budi Utomo.

N

ama Dr. Wahidin Sudirohusodo Sudah
Sangat
Dekat
dengan
Sejarah
Perjuangan Kemerdekaan Indonesia.
Dialah Sang Tokoh yang Berpengaruh terhadap
lahirnya organisasi Budi Utomo yang Dianggap
Sebagai Organisasi Penggerak Pertama yang
berorientasi Nasional.
Karenanya, lahirnya organisasi ini, yakni
tanggal 20 Mei, selalu diperingati sebagai hari
kengkitan nasional. Organisasi Budi Utomo
dianggap sebagai pelopor alias lambing dari
bangkitnya kekuatan nasionalisme melawan
penjajahan bangsa Indonesia.
Atas jasanya dalam ikut mempelopori Budi
Utomo, Nama Dr. Wahidin memang layak
mendapat predikat sebagai pahlawan nasional
Indonesia. Meskipun bukan pendiri Budi Utomo,
namun perannya dalam pendirian organisasi ini
sangat besar terutama dalam menginspirasi para
pelajar school tot Opleiding van Inlansche artsen
Jakarta untuk mendirikan Budi Utomo.

Edisi Januari 2022

Riwayat Kelahiran dan Masa Kecil Dr Whidin
Sudirohusodo
Dr Wahidin lahir di daerah Mlati, Sleman,
Yogyakarta pada tanggal 7 Januari 1852. Beliau
terlahir dari orang tua yang berdarah Bugis dan
Makasar. Ia adalah Seorang Pelajar Aktif yang
telah
Menyelesaikan
Pendidikan
sekolah
dasarnya di Yogyakarta. Setelah menyelesaikan
studinya di sekolah ini, ia melanjutkan sekolahnya
di Europeesche Lagere School Di Yogyakarta.
Hastar belajarnya yabg besar, ditambah
kecintaanya pada dunia medis dan keinginan
untuk menolong sesama, Dr Wahidin lalu
memutuskan untuk melanjutkan studinya ke
sekolah dokter Jawa atau yang dikenal juga
dengan sebutan STOVIA di Jakarta
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Kesederhanaan
Wahidin

dan

Kedermawanan

Dr

Selain itu, Dr Wahidin keinginan untuk
meringankan
beban
rakyat
melalui
kepandaiannya dalam hal pengobatan. Setelah
Mendapatkan gelar Dokter, ia tentu senang sekali
mengobati orang. Namun, bedanya dengan
dokter lain pada umumnya, adalah ia tidak pernah
meminta bayaran sedikitpun.
Sikapnya yang baik dan dermawan ini
membuatnya terkenal dikalangan rakyat. Apalagi,
ia pun seringkali bergabung dengan rakyat untuk
menabuh gamelan. Ia ternyata juga cinta terhadap
kesenian seperti gamelan dan seni suara.
Selain bergaul dengan rakyat biasa, ia
juga berusaha mendekati tokoh-tokoh masyarakat
di beberapa kota di Jawa. Hubungannya dengan
para tokoh itu lah yang dimanfaatkan untuk
mengkampanyekan
keinginannya
dalam
mencerdasakan kehidupan bangsa Indonesia.

Meskipun berasal dari keluarga mampu,
Dr Wahidin bukanlah orang yang gemar berhurahura dan berkumpul dengan orang-orang besar
saja. Dia Malah lebih Suka bergaul dengan rakyat
kecil sehingga ia pun bisa lebih mengerti
bagaimana kehidupan rakyat jelata ini. Sikapnya
yang ramah dan dermawan membuat Dr Wahidin
disukai oleh banyak orang. Dari pergaulannya ini,
Dr Wahidin pun menyadari apa akibat dari
penjajahan Belanda bagi sebagian besar rakyat
Indonesia yang miskin.
Timbul keinginan untuk membebaskan
rakyat dari penderitaan akibat penjajahan ini.
Salah satu cara yang dipikirkannya untuk
mengatasinya adalah dengan Pendidikan. Pikir
beliau, rakyat haruslah cerdas untuk bisa hidup
lebih baik dan kemudian berjuang demi
kemerdekaannya. Untuk itu, ia ingin agar rakyat
diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk
mengikuti Pendidikan di sekolah-sekolah.
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Dedikasi Untuk Mencerdaskan Bangsa
Dr Wahidin kemudian mengajak para
tokoh
masyarakat
yang
mampu
untuk
menyisihkan sebagaian uang mereka agar di
donasikan. Donasi inilah yang nantinya hendak
diberikan kepada para pemuda-pemuda cerdas
yang tidak mampu melanjutkan sekolah karena
kekurangn biaya. Sayangnya, pemikiran para
tokoh ini tidak sejalan dengan Dr Wahidin dan
tidak menyambut baik ide ini.Tidak berhenti disitu,
Dr Wahidin melanjutkan perjuangannya dengan
melirik para pelajar STOVIA di Jakarta. Disana, ia
menjelaskan detail gagasannya dan berupaya
agar gagasan ini diterima. Saat itu, Sudirohusodo
menganjurkan agar para pelajar itu mendirikan
organisasi yang bertujuan memajukan pendidikan
dan meninggikan martabat bangsa. Ternyata
gagasan Sudirohusodo ini mendapat sambutan
baik dari para pelajar STOVIA itu. Mereka juga
sependapat dan menyadari bagaimana buruknya
nasib rakyat Indonesia pada waktu itu.
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Berdirinya Budi Utomo

Pada tanggal 20 Mei 1908, Sutomo dan
kawan-kawannya
mendirikan
sebuah
organisasi yang diberi nama Budi Utomo.
Inilah organisasi modern pertama yang lahir
di Indonesia. Karena itu, tanggal lahir Budi
Utomo, 20 Mei, diperingati sebagai Hari
Kebangkitan
Nasional.
Wahidin
Sudirohusodo sendiri wafat pada tanggal 26
Mei 1917. Jasadnya kemudian dimakamkan
di desa Mlati, Yogyakarta.
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7 TIPS AWALI TAHUN BARU DENGAN BAHAGIA
DAN PENUH PERCAYA DIRI
IOS: HTTPS://APPLE.CO/3HXWJ0L
1. Percaya awal yang baru

M

emasuki tahun 2022 banyak orang
yang membuat resolusi dalam
hidupnya. Ada banyak cara yang
bisa dilakukan untuk memulai resolusi, misal
mulai rutin berolahraga. Perubahan tidak
hanya berlaku untuk kebugaran tetapi
perubahan untuk mengusir hal-hal negatif
dalam pikiran juga perlu dilakukan supaya ada
semangat baru di tahun baru.

Setiap perubahan biasanya diawali dengan
rasa percaya diri dari orang yang
menginginkannya. Dengan percaya bahwa
akan ada awal yang baru, cobalah jadikan itu
kenyataan dengan mengadopsi pola pikir baru.
Sehingga Anda dapat memulai perilaku baru
pada awal tahun, seperti mencoba pola hidup
yang lebih sehat
2. Resolusi sebagai proses pertumbuhan

Dr Barton Goldsmith, seorang psikoterapis
di Westlake Village, California, memberikan
saran untuk menjadi lebih bahagia dengan
membuat perubahan termasuk melepaskan
hal-hal negatif. Dirangkum dari South China
Morning Post berikut beberapa tips yang bisa
dilakukan agar tahun baru menjadi awal baru
yang lebih bahagia dan bersemangat.
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Membuat daftar perubahan yang ingin
diwujudkan dalam hidup adalah cara terbaik
untuk memulai tahun baru. Namun tidak
mengerjakan semuanya sekaligus juga tidak
masalah karena ada baiknya dilakukan
bertahap.

Memasuki tahun baru ini mungkin saat
yang tepat untuk melakukan perencanaan
keuangan, seperti membuat anggaran atau
membayar
pajak
secara
teratur.
Menyelesaikan masalah keuangan pada awal
tahun akan membuat sisanya lebih ringan.

3. Lepaskan dendam masa lalu

5. Pilih gaya hidup sehat

Bagi
kebanyakan
orang
masalah
kehidupan sehari-hari terkadang dapat memicu
ingatan buruk. Jika Anda memiliki kebiasaan
melepaskan emosi negatif secara teratur itu
akan meringankan beban Anda pada tahun
berikutnya dan tidak menyakitkan perasaan
Anda. Oleh karenanya lebih baik melepaskan
dendam buruk di masa lalu agar mendapat
ketenangan di masa depan.

Hal yang terpenting dari resolusi adalah
perubahan gaya hidup yang lebih sehat.
Karena gaya hidup sehat adalah sikap yang
berkelanjutan terhadap kehidupan bukan
hanya sekali. Tidak hanya dengan rajin
berolahraga, tapi juga menjaga pola makan.
Dengan begitu keseimbangan akan terjaga dan
membatu menyukseskan pola hidup sehat
Anda.

4. Atur keuangan di awal tahun

6. Maafkan diri sendiri dan cobalah minta
maaf
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Tidak ada satupun manusia yang
sempurna, kita pasti pernah membuat
kesalahan.
Mungkin
kesalahan
itu
memberatkan,
namun
berhentilah
menyalahkan diri sendiri biarkan masalah itu
dan maafkan diri Anda. Ketika membuat
kesalahan, cobalah memberanikan diri untuk
minta maaf agar rasa penyesalan dan bersalah
sedikit berkurang.
7. Menepati janji

Resolusi adalah janji yang Anda buat untuk
diri sendiri. Dengan menerapkan janji ini bisa
dijadikan sebagai acuan agar setiap resolusi
yang telah disusun matang-matang dapat
dijalankan sepenuhnya. Layaknya membuat
janji dengan orang lain tentu harus ditepati,
begitu pula dengan resolusi Anda di tahun
mendatang. Namun manusia kerap gagal
menepati janji, maka perlu diingat bahwa kita
hanya manusia dan perlu keberanian untuk
mengakuinya.
Nurul Khotimah
Sumber: health.detik.com
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Cerita Inspiratif Garam dan Air
yang Mengandung Makna

S

eringkali untuk menyampaikan sebuah pesan, maka dibuatlah sebuah cerita
yang menggunakan perumpamaan. Seperti cerita inspiratif garam dan air
berikut ini yang akan kamu baca.

Mengapa menggunakan sebuah perumpamaan? Bukankah jika ingin menyampaikan
pesan, maka langsung saja disampaikan secara lugas?Terkadang orang akan
menolak pesan ketika itu disampaikan secara langsung. Namun ketika membaca
cerita yang di dalamnya mengandung pesan, dia pun akan lebih mengerti dan paham
dengan maksud yang ingin disampaikan. Jadi bacalah cerita berikut ini ketika kamu
sedang dalam masalah. Apapun masalahnya.
Cerita Inspiratif Garam dan Air (Pak Tua dan Seorang Pemuda)
Suatu ketika, hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datanglah
seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan
air muka yang ruwet. Tamu itu, memang tampak seperti orang yang tak bahagia.
Tanpa membuang waktu, orang itu menceritakan semua masalahnya. Pak Tua
yang bijak, hanya mendengarkannya dengan seksama. Ia lalu mengambil segenggam
garam, dan meminta tamunya untuk mengambil segelas air. Ditaburkannya garam itu
ke dalam gelas, lalu diaduknya perlahan. “Coba, minum ini, dan katakan bagaimana
rasanya.”, ujar Pak tua itu.
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“Asin. Asin sekali”, jawab sang tamu, sambil meludah ke samping.
Pak Tua itu, sedikit tersenyum. Ia, lalu mengajak tamunya ini, untuk berjalan
ke tepi telaga di dalam hutan dekat tempat tinggalnya. Kedua orang itu berjalan
berdampingan, dan akhirnya sampailah mereka ke tepi telaga yang tenang itu.
Pak Tua itu, lalu kembali menaburkan segenggam garam, ke dalam telaga itu.
Dengan sepotong kayu, dibuatnya gelombang mengaduk-aduk dan tercipta riak air,
mengusik ketenangan telaga itu. “Coba, ambil air dari telaga ini, dan minumlah. Saat
tamu itu selesai meneguk air itu, Pak Tua bertanya lagi, “Bagaimana rasanya?”.
“Segar.”, sahut tamunya.
“Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?”, tanya Pak Tua lagi.
“Tidak”, jawab si anak muda.
Dengan bijak, Pak Tua itu menepuk-nepuk punggung si anak muda. Ia lalu
mengajaknya duduk berhadapan, bersimpuh di samping telaga itu. “Anak muda,
dengarlah. Pahitnya kehidupan, adalah layaknya segenggam garam, tak lebih dan tak
kurang. Jumlah dan rasa pahit itu adalah sama, dan memang akan tetap sama.”
“Tapi, kepahitan yang kita rasakan, akan sangat tergantung dari wadah yang
kita miliki. Kepahitan itu, akan didasarkan dari perasaan tempat kita meletakkan
segalanya. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi, saat kamu merasakan
kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan.
Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung
setiap kepahitan itu.”
Pak Tua itu lalu kembali memberikan nasehat. “pikiranmu adalah wadah
itu.tempat kamu menampung segalanya. Jadi, jangan jadikan pikiranmu itu seperti
gelas, buatlah laksana telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan
merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.”
Keduanya lalu beranjak pulang. Mereka sama-sama belajar hari itu. Dan Pak
Tua, si orang bijak itu, kembali menyimpan “segenggam garam”, untuk anak muda
yang lain, yang sering datang padanya membawa keresahan jiwa.
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Workshop AMC Online
Bulan Desember 2021
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Curhat Pikiran
Pertanyaan :
Mas firman, apakah dengan kita memikirkan hal yang kita inginkan secara terus
menerus itu membuat keinginan kita terwujud.? Saya irfan mas, dari kebumen,
penggemar tulisan mas firman, channel youtube cahaya kehidupan dan pembaca
majalah sugesti. Mohon penjelasan dari pertanyaan saya tadi ya mas
Irfan-0813xxxx
Jawaban :
Terima kasih mas irfan sudah setia membaca majalah sugesti, jangan hanya untuk diri
sendiri ya majalahnya tapi juga dibagikan kepada teman-teman lainnya ya. Untuk
menjawab pertanyaan mas, coba perhatikan ilustrasi saya ini ya, ada seorang anak kecil
yang memegang hp (handphone), tapi tidak tahu cara menggunakan hp itu, dia hanya
sibuk memegang saja. Kemudian dia bertanya ke mas, "kalau saya memegang hape ini
terus-menerus apakah hape ini bisa mengirim sms?" Tentu jawabannya tidak kan,
kalau si anak ini salah dalam menggunakan hp itu maka jadinya tidak bisa
menggunakan hp itu. Sama dengan pertanyaan mas itu, kalau mas tidak paham
bagaimana berpikir yang benar, tidak paham menggunakan pikiran secara benar, lalu
mas hanya memikirkan terus menerus keinginan itu maka tentu menjadi tidak ada
artinya. Tapi, kalau mas memikirkan keinginan itu dengan cara yang benar maka pasti
cepat terjadi. Maka jawabannya, apakah mas sudah memikirkan dengan cara yang
benar, atau belum benar.
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Pertanyaan:
Mas firman, saya pembaca setia majalah sugesti dari Hongkong, setiap edisi saya
selalu simpan dan bagikan kepada teman-teman TKW disini, saya senang sekali
dengan tulisan-tulisan mas firman yang selalu positif dalam melihat sesuatu.
Saya mau bertanya mas, kenapa ada doa yang dikabulkan oleh ALLAH, tapi ada juga
yang tidak dikabulkan mas?, bagaimana menurut mas firman?
+852xxxx, Irawati-Hongkong
Jawaban:
Terima kasih mbak irawati di hongkong, terima kasih sudah menjadi pembaca setia
majalah sugesti, salam saya untuk teman-teman TKW di hongkong ya yang juga selalu
membaca majalah kekuatan sugesti ini.
Pertanyaan tentang DOA, sebenarnya doa setiap manusia itu selalu dikabulkan oleh
ALLAH, tidak ada doa yang dipending atau tidak dikabulkan. Lalu bagaimana ketika
doa seseorang itu terlihat tidak terwujud, maka kesalahan bukan pada ALLAH, tapi
kesalahan ada pada diri manusia itu sendiri. Manusia itu sendiri yang salah dalam
berdoa, dan manusia itu sendiri yang belum mau menerima doa itu terjadi. Pemahaman
ini yang kadang tidak disadari oleh banyak orang, hampir sebagian orang lebih senang
menyalahkan ALLAH nya dengan mengatakan bahwa ALLAH tidak mengabulkan
doa-doa ku, padahal bukan ALLAH yang tidak mengabulkan tapi manusia itu sendiri
yang belum mau menerima terwujudnya doa itu. Selarasnya pikiran dengan doa-doa
kita itulah kunci terwujudnya doa.
Pertanyaan :
Assalamualaikum mas firman, saya Doni pembaca buku 10 keajaiban pikiran yang
saya temukan di tokopedia, isinya benar-benar mencuci otak saya, dulu saya
pembelajar spiritual, mistis dan klenik, tapi setelah membaca tulisan mas firman di
buku 10 keajaiban pikiran, saya merasa bodoh sudah belajar itu semua, buku itu
membuat saya terhenyak mas dari semua kebodohan saya. Saya ingin bertanya, kalau
begitu "hantu" itu ada atau tidak mas?
sieva_tyu@xxxx.com
Jawaban:
Waalaikumsalam mas doni, wah sudah membaca buku saya 10 keajaiban pikiran ya,
dibaca yang bener dipahami ya supaya semakin bagus cuci otaknya menjadi bersih dan
hidup lebih nyaman. Hantu itu jika digambarkan seperti omongan orang sekarang ini
maka tidak ada, hantu itu yang katanya dilihat oleh orang-orang itu sesungguhnya
adalah hasil dari Pikirannya sendiri.
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Tidak perlu takut dengan namanya hantu, karena itu sebenarnya tidak ada, sehingga
apa yang ditakuti. Coba mas eksperimen, sampaikan ke orang bule tentang sebuah
tempat yang angker, bilang saja ke orang bule itu kalau ditempat itu ada gendruwo
nya, ngga perlu dijelasin bagaimana gendruwo itu. Saya jamin, itu bule ngga takut dan
tidak akan ada rasa apa-apa ketika melewati tempat angker itu. Karena di pikirannya
tidak ada informasi tentang gendruwo. Nah, itu sebenarnya. Kalau di Indonesia, sudah
dari kecil dinformasikan tentang hantu, tentang gambaran-gambaran yang
menakutkan, informasi inilah yang masuk ke pikiran banyak orang di indonesia dan
mengotori pikirannya.
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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

