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Kalau Mau Kembali Suci, Maka
Lakukan Hal Yang Satu Ini

H

ari ini sudah memasuki hari
terakhir di bulan puasa, bagi
sahabat sesama muslim tentu
akan memasuki hari raya idul fitri. Hari
kemenangan untuk kembali ke fitrah
manusia, kembali kedalam kesucian.
Sehabis merenung tadi sehabis shalat
tarawih terakhir di ramadan tahun ini,
rasanya ingin terus didalam bulan
ramadan.
Rasanya
ingin
terus
menikmati
suasana
ramadan
sepanjang tahun. Tapi, waktu tentu
berganti, bulan pasti berubah dan
ramadan pun juga segera berlalu. Fase
ramadan adalah fase yang tepat untuk
melatih pengendalian diri, fase yang
tepat untuk mengenali diri supaya bisa
mengontrol
diri
dengan
tujuan
memakismalkan diri. Hari Raya idul fitri
adalah waktu menikmati kemenangan,
waktu menikmati kembali kedalam
kesucian. Tapi apakah itu untuk semua
orang? Iya, bagi semua orang yang
memanfaatkan ramadan ini untuk
menyadari diri sebagai manusia.
Kembali ke suci, kembali kepada
hakikat manusia. Bagaimana cara yang
mudah untuk kembali kepada kesucian
diri? benarkah hanya dengan berpuasa
yang sekadarnya? benarkah hanya
dengan shalat tarawih yang juga
sekadarnya? benarkah hanya dengan
membaca alquran yang sesungguhnya
tidak
membaca?
Menggapai
kemenangan dan kembali ke fitrah
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manusia adalah proses perubahan diri,
proses
transformasi
diri
yang
sesungguhnya bisa anda lakukan
sepanjang
bulan
ramadan
ini.
Ramadan segera berakhir, masihkah
ada waktu untuk merubah diri untuk
menggapai kemenangan sejati di hari
raya Idul Fitri?

Saya teringat dengan peserta
kelas AMC privat hari sabtu kemarin,
seorang bapak dari sidoarjo. Beliau
memang meminta waktu ke saya
sebelum lebaran, akhirnya jadwalnya
ada hari sabtu kemarin. Di awal kelas,
bapak ini cerita bahwa dia ingin ikut
kelas yang privat supaya lebih bebas
dan fokus sendirian, oh ya bapak ini
mengatakan
kalau
dia
banyak
membaca buku dan artikel tentang
pikiran, apalagi artikel-artikel saya di
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blog ini. Seperti biasa saya selalu
bertanya kepada peserta AMC, apa
yang dipahami tentang pikiran dari
buku-buku dan artikel selain AMC.
Sama juga seperti peserta privat AMC
tanggal 19 april dan 18 april kemarin,
juga saya tanyakan seperti itu. Dari
jawaban mereka, saya tanggapi seperti
ini, “bapak/ibu, kalau ternyata apa yang
bapak pahami selama ini itu salah
semua gimana ya?”. Ada yang kaget
“kok bisa salah mas firman?”.
Nanti setelah memahami AMC,
anda bisa sepakat dengan saya bahwa
pemahaman yang ada disekitar anda
ternyata salah semua.

Mengakui
dan
menyadari
sebuah kesalahan adalah suatu
langkah untuk kembali kedalam
kesucian. Kalau seseorang itu tidak
menyadari dan tidak mengakui bahwa
apa yang dilakukan selama ini salah
maka tentu akan terus dalam kondisi
yang salah dan selamanya salah.

02

Salah dan benar itu tidak bisa
dilihat dari banyaknya orang yang
mengikuti, bisa saja yang banyak itu
salah. Dan yang benar justru yang
sedikit, jalan yang banyak penuh sesak
sedangkah jalan yang sepi tentu lebih
enak dilewati. Mengakui dan menyadari
sebuah kesalahan inilah yang harus
dilakukan oleh setiap orang yang ingin
kembali suci. Kalau tidak menyadari
bahwa apa yang dilakukan selama ini
salah, maka pasti hidupnya tidak akan
berubah. Mumpung, masih ada sisa
ramadan dalam hitungan jam maka
jadikan sisa waktu ini untuk menyadari
dengan
sepenuhnya
kesalahankesalahan diri, dengan mampu
menyadari kesalahan diri maka segera
berubahlah. Minta maaflah kepada
Tuhan, untuk membersihkan diri untuk
mengembalikan diri menjadi manusia
yang fitrah. Manusia yang meraih
kemenangan sejati di hari raya Idul
Fitri.
Duduk
sejenak
setelah
membaca artikel ini lalu katakan dalam
hati anda “Ya ALLAH, aku sadar bahwa
apa yang aku lakukan selama ini
karena kesalahanku sendiri, maafkan
kesalahanku ya Rabb, maafkan diri ini
yang selalu menyia-nyiakan semua
nikmat-Mu, disisa Ramadan ini izinkan
aku benar-benar bertaubat atas semua
kesalahanku, jadikan aku kembali suci
dan berikan aku kemenangan sejati di
hari yang Fitri”
Saya dan seluruh Tim majalah
sugesti mengucapkan Selamat Hari
Raya Idul Fitri 1443H
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BUKAN HANYA PULANG KAMPUNG, INILAH
MAKNA MENDALAM DARI TRADISI
MUDIK LEBARAN

M

as firman, pamit ya pulang dulu sekalian
selamat hari raya kan liburan, besok saya
sudah mudik mas” kata seorang teman
kantor saya barusan. Akhir ramadan seperti saat ini
memang hawanya mudik, dikantor sudah hawanya
liburan. Begitu juga dengan dikampus, tadi saya
mampir ke laboratorium sudah sepi dari mahasiswa.
Tahun ini mudik sudah diperbolehkan kembali oleh
pemerintah setelah 2 tahun dibatasi karena pandemi.
Sudah banyak yang mudik, coba kita lihat berita di
televisi sudah muncul macetnya jalan, macetnya
gerbang tol. Mudik, pergerakan orang dari kota
menuju ke kampung halamannya alias kembali
kerumahnya. Dan, tahukah anda kalau mudik ini
hanya ada di Indonesia, sesuatu ya.

Tradisi mudik memiliki makna yang
mendalam selain hanya pulang bertemu dengan
keluarga lalu bersilaturahmi dan meminta maaf.
Mudik biasa dilakukan setiap akhir bulan puasa
ramadan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri,
hal ini terjadi karena sudah tertanam di pikiran
masyarakat Indonesia bahwa ketika merayakan
hari raya Idul Fitri harus di tempat kelahiran
bersama orang tua dan saudara, karena banyak
orang Indonesia yang berpindah dari lingkungan
pedesaan menuju perkotaan. Tapi apakah hanya
sekedar itu makna yang bisa kita ambil dalam
tradisi mudik?
Tradisi mudik, kembali ke tempat
kelahiran, kembali mengingat asal kita lahir,
kembali mengingat semua kenangan di awal
kehidupan kita. Artinya, dengan mudik,
seharusnya kita mengambalikan jati diri sebagai
manusia, mengembalikan kondisi kita seperti saat
dilahirkan, yaitu bersih dan fitrah.
Tentu makna ini, berkaitan dengan ibadah
puasa yang sebulan ini kita jalankan, anda bisa
membaca lagi artikel saya tentang makna puasa
ya. Bahwa puasa adalah ajang training untuk
menjadi manusia sejati. Nah, manusia sejati itu
adalah ketika kita dilahirkan, bersih dari berbagai
“program-program” pikiran yang melemahkan
diri anda, bukankah ketika dilahirkan semua bayi
itu menangis dengan suara yang sama? apakah
pernah anda mendengar tangis bayi yang baru
lahir itu bernyayi lagu dangdut? Tidak ada ya.
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| Kekuatan Sugesti

05

| Catatan Kecil

Mudik, artinya kembali keasal kita sebagai
manusia. Mudik dari kota yang penuh dengan
“kebisingan”, penuh dengan “sugesti-sugesti” yang
mungkin membuat anda menjadi lupa sebagai
manusia, untuk kembali ke asal yang tenang, apalagi
jika tujuan mudik anda di kota-kota kecil, tentu
menjadi penyegar bagi pikiran anda, menjadi
penenang bagi diri anda. Mudik, dengan bertemu
orang tua, ataupun jika orang tua sudah meninggal
maka mengunjungi makamnya, membuka memori
ketika dulu masih bersama dengan orang tua kita,
membuka ingatan betapa sayangnya orang tua kita.
Kembalilah ke fitrah anda sebagai manusia,
kembalilah menjadi manusia sejati, manusia yang
sadar betul bahwa dirinya adalah “manusia”.

Bagi sahabat muslim, setelah menjalani
ibadah puasa sebulan ini maka lakukan “mudik
pikiran”, bisa disebut “mudik spiritual”,
kembalilah “kekampung halaman” kita masingmasing sebagai manusia, sebagai insan ciptaan
Tuhan yang sudah diciptakan dengan segala
kebaikan Tuhan. Selamat merayakan Hari Raya
Idul Fitri, mohon maaf lahir bathin dari saya
sekeluarga, jadikan mudik kita kali ini sebagai
media “penyadaran diri” untuk kembali ke fitrah
sebagai manusia sejati.

Mudiklah ke “kampung halaman”, kalau kita
memaknai kampung halaman ini hanya sebuah
tempat maka mudik hanya menjadi ritual belaka.
Kampung halaman, adalah semua kenangan awal
kita, semua kondisi fitrah sebagai manusia.
Merenunglah, sadari bahwa semua orang
memiliki “kampung halaman”, yaitu kenangan saat
dilahirkan sebagai makhluk yang bernama manusia
dengan semua perangkat yang ada dalam diri kita.
Jangan sampai, anda ketika ditanya teman anda, “kok
kamu ngga mudik? ngga punya kampung halaman
ya?”, lalu anda jawab, “saya punya kampung
halaman, tetapi lupa nomor halamannya berapa ya?”
hehe.
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5 Langkah Menjaga Semangat Kemenangan
Idul Fitri Agar Selalu Tertanam dalam Pikiran

H

ari Raya Idul Fitri yang penuh kemenangan
sudah kita lewati lebih dari 5 hari yang lalu.
Kata-kata selamat Idul Fitri masih banyak
kita temui dijalan, di pusat perbelanjaan, di media
sosial. Hari Raya disebut sebagai hari kemenangan
karena berhasil melewati bulan penuh training yaitu
bulan Ramadhan. Yang puasa full, ibadahnya
semakin bagus, sedekahnya semakin banyak maka
pantas menyebut dirinya berhasil menang melewati
bulan Ramadhan. Sehingga tidak ada salahnya
merayakan hari raya dengan penuh suka cita,
penuh kegembiraan. Biasanya banyak makanan
enak yang disajikan. Tapi yang lebih penting adalah
bagaimana menjaga semangat kemenangan itu
agar selalu tertanam dalam pikiran sepanjang
tahun.

Puasa tidak makan dan tidak minum serta
menahan nafsu seksual disiang hari merupakan
sebuah ujian yang berat bagi manusia. Karena
ketiganya adalah kebutuhan dasar manusia. Tapi
karena menjalankan aturan agama maka ketiganya
itu harus ditahan disiang hari. Banyak godaan yang
muncul dari dalam diri untuk membatalkan, tapi
saat kita lulus satu bulan penuh maka itulah
kemenangan.

Menjaga Semangat Kemenangan Idul Fitri

Makna dari Kemenangan

Rasa kemenangan itu bukan hanya untuk 1
hari saja tetapi harus dibawa terus dalam pikiran
kita. Tentunya juga diterapkan dalam kehidupan
kita setahun kedepan. Sampai berjumpa dengan
Ramadhan lagi. Jangan sampai hanya menjadi
pemenang yang sesaat yaitu 1 hari saja. Lalu yang
sisanya menjadi pribadi yang kalah lagi. Berikut ada
5 Langkah untuk menjaga semangat kemenangan
Idul Fitri agar selalu tertanam dalam pikiran kita.
Bersuka cita saat menggapai kemenangan
adalah hal yang memang harus dilakukan.
Kemenangan
disini
kita
artikan
sebagai
kesuksesan ya. Merayakan sebuah kemenangan,
kesuksesan adalah bentuk apresiasi kepada diri
sendiri. Termasuk juga kemenangan dalam
menjalankan ibadah puasa.

Edisi April 2022
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1. Abadikan suasana Idul Fitri

Sehingga semangat kemenangan juga muncul lagi
di tubuh anda. Maka pasti hari-hari menjadi penuh
semangat.

3. Beribadahlah di tempat saat anda
melakukan Ibadah di bulan Ramadhan
kemarin

Kita perlu merekam suasana Idul Fitri. Mulai
dari kita mengenakan baju baru untuk shalat ied,
kemudian bersalam-salaman. Lalu bisa juga foto
bersama keluarga. Simpan kenangan suasana itu
ditempat yang bisa anda lihat.
Bisa di handphone, dikamar. Atau anda
cetak dialbum foto. Dengan mengabadikan
suasana Idul Fitri seperti itu maka kita bisa
melihatnya lagi kapan saja. Tujuannya untuk
memunculkan lagi semangat kemenangannya.

2. Pakailah Baju baru Idul Fitri saat momen
Terbaik

Kalau saat anda ramadhan kemarin sering
ke masjid A, maka untuk berikutnya seringlah ke
masjid A tersebut. Misalnya saat shalat maghrib
dan isya. Suapaya anda teringat dengan semangat
Ramadhan yang pernah anda lakukan sebulan full
kemarin. Dengan sering ke masjid yang sama bisa
mengakses memori Ramadhan kita untuk selalu
muncul.

4. Tulislah Kalimat ini Dengan Jelas

Baju baru yang anda gunakan di idul fitri
jangan hanya dijadikan pajangan, tapi gunakan
juga untuk kegiatan lainnya. Saat anda
menggunakan baju itu pasti anda teringat dengan
momen idul fitri yang penuh kemenangan.

09

Kekuatan Sugesti | Edisi April 2022

| Kekuatan Sugesti
Karena anda sudah merayakan hari
kemenangan maka sangat pantas kalau anda
menyebut diri anda adalah seorang pemenang.
Maka anda tulis dikertas dengan tulisan yang jelas
dengan spidol. Kalimatnya adalah “SAYA
SEORANG PEMENANG”. Sering-seringlah melihat
tulisan yang anda buat ini. Karena memang kita
semua adalah seorang pemenang.

5. Baca buku yang Berisi Sugesti Positif

Hati-hati dengan bacaan yang anda baca
sehabis ini, hindari sumber bacaan yang isinya
melemahkan. Anda bisa membaca Kitab 101
Sugesti yang isinya sudah pasti sugesti yang
menyenangkan dan membahagiakan.
Kitab 101 sugesti berisi kumpulan kalimat
yang bisa mengubah isi pikiran anda menjadi selalu
menyenangkan. Untuk pemesanan bisa hubungi
mbak ita di 081.2306.33.464

Edisi April 2022
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Raih Kemenangan Sesungguhnya Di Hari Raya
Idul Fitri Yang Penuh Kesucian

K

etika melihat kalender hari ini
terlihat idul fitri 1443 H tinggal
satu minggu lagi, itu artinya bulan
Ramadhan hanya tersisa tujuh hari lagi.
Hari cepat berganti, waktu cepat berubah,
rasanya baru sebentar saja kita merasakan
Ramadhan, baru sebentar melihat masjid
ramai, baru sebentar mendegarkan alunan
ayat suci Al-Quran di malam hari, baru
sebentar menyaksikan tayangan-tayangan
penuh makna di semua stasiun televisi, baru
sebentar menyaksikan ramainya orang
membeli takjil dan makanan berbuka puasa
di sore hari, baru sebentar mendengar
banyak orang bicara “ayo kalau marah dan
emosi nanti batal puasanya”. Baru sebentar
rasanya menikmati “perbedaan” suasana
dengan bulan-bulan lainnya. Baru sebentar
rasanya bulan penuh kebaikan ini.

Bulan Ramadhan memang hanya
ada satu diantara 12 bulan dalam satu tahun,
bulan Ramadhan memang hanya 1/12
bagian dari seluruh perputaran hari dalam
satu tahun.

Edisi April 2022

Memang, kalau kita merasakan
istimewanya Ramadhan pastilah kita
meminta setiap hari adalah Ramadhan,
setiap bulan dalam satu tahun adalah bulan
Ramadhan. Tetapi Tuhan Maha Adil, coba
anda renungkan kalau saja semua bulan
adalah bulan Ramadhan, kalau saja semua
hari sama seperti hari di bulan Ramadhan
maka predikat “istimewa dan spesial”
tentulah hilang dari bulan Ramadhan, tidak
ada lagi keistimewaan, tidak ada lagi
kekhususan, tidak ada lagi kelebihan.
Karena hanya satu-satunya diantara
12 bulan, maka melekatlah keistimewaaan,
kekhususan dan kelebihan di bulan
Ramadhan ini.

Begitu bulan Ramadhan ini berlalu,
maka kita memasuki bulan yang baru,
bulan yang sering dikatakan oleh banyak
orang sebagai bulan kemenangan, bulan
yang fitri, bulan yang penuh kesucian,
bulan yang baik untuk silaturahmi, bulan
syawal.

| Kekuatan Sugesti
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Idul Fitri adalah sebuah momentum,
sebuah situasi yang memang diberikan oleh
Tuhan, dijadwalkan oleh Tuhan bagi semua
orang yang sudah menjalankan “program
pembelajaran diri” selama bulan Ramadhan
ini. Karena selama Ramadhan sudah
menjalankan berbagai “training” untuk
mengenali diri, dengan berbagai aktivitas
seperti
puasa,
mengontrol
emosi,
mengendalikan diri, berlatihan menjadi
tuan atas diri kita seutuhnya, maka
seharusnya orang yang telah melalui semua
itu dengan baik dan dengan tuntas, sangat
wajar untuk diberikan sebuah penghargaan,
untuk diberikan sebuah hadiah, hadiah yang
membuat manusia kembali kepada
fitrahnya sebagi penguasa diri, sebagai
pengontrol diri, sebagai pemimpin bagi
seluruh anggota tubuhnya.

Selama Ramadhan, kita diberikan
program-program untuk membiasakan diri
mengontrol perut, mengontrol makan
menunggu adzan, mengontrol mulut untuk
menahan
bicara
yang
merugikan,
mengontrol tangan untuk melakukan hal
yang baik saja, mengontrol kaki untuk rajin
beribadah, rajin pergi ke masjid,
mengontrol semua kehendak diri, semua
latihan ini adalah sebuah program
pembiasaan diri agar setiap orang
menyadari bahwa masing-masing dirinya
adalah pemimpin.

13

is

Pemimpin bagi seluruh anggota
dirinya. Jika selama ini tangan dan kaki
sering berontak, jika selama ini semua
makanan ingin dimakan, maka selama
Ramadhan ini, kita belajar menjadi
pemimpin yang arif untuk mengendalikan
semua itu. Bukan melarang sama sekali,
sebab semua keinginan adalah hal yang
memang juga dari Tuhan, yang diharapkan
adalah mengendalikan semua keinginan itu.
Dan seminggu lagi, program
pembiasaan diri ini segera berakhir, kalau
anda mampu membiasakan diri selama 1
bulan ini, itu artinya anda mampu menjadi
pemimpin yang benar-benar memimpin,
mengontrol dan mengendalikan penuh diri
anda, itu makanya kita menjadi pemenang,
menjadi seorang leader yang terlatih.
Karena sudah menjadi pemimpin yang
menang, menjadi seorang leader yang
terlatih, maka diharapkan kita semua bisa
menjalani 11 bulan kedepan dengan penuh
kekuatan, penuh optimisme dan penuh
dengan pengendalian untuk mencapai
tujuan kita masing-masing. Itulah makna
pemenang yang seharusnya kita semua
dapatkan di tanggal 1 syawal nanti, di hari
kemenangan, di hari Raya Idul Fitri.
Selamat hari Raya Idul Fitri..Mohon
Maaf Lahir dan Bathin
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Alpha Telepati Bisa Digunakan
Untuk Selingkuh?

M

as firman, apa bisa Alpha Telepati
digunakan untuk selingkuh?”, ada
pertanyaan seperti ini yang masuk ke
nomor wa saya. Dari salah satu pembeli buku
Alpha Telepati. Ketika membaca pertanyaan ini
saya senyum sendiri. Ketika seseorang bertanya
sesuatu maka itulah isi pikirannya.
Buku Alpha Telepati sudah dinikmati banyak
orang untuk menjadi ilmu yang memudahkan
dalam berbagai urusan untuk mempengaruhi
orang lain. Kata kunci dari Alpha Telepati adalah
“mempengaruhi”. Tujuan dari mempengaruhi
tentu bisa apa saja. Setiap orang tentu memiliki
keinginan yang berbeda untuk setiap orang.
Selama ini banyak orang terkesan takut untuk
mempengaruhi orang lain karena harus bertemu
dengan orangnya secara langsung
Awal dari Perselingkuhan

Ketika membuat seorang perempuan menjadi
suka dengan laki-laki, bukankah itu juga
termasuk mempengaruhi. Maka saya jawab saja
seperti ini:
“Pisau bisa untuk memotong buah, dan bisa juga
digunakan untuk menusuk orang lain. Termasuk
juga dengan Ilmu Alpha Telepati. Anda bisa
gunakan untuk apapun keinginan anda yang ada
hubungannya dengan mempengaruhi orang lain”
Awal dari perselingkuhan terjadi karena isi
pikiran seseorang. Ketika seseorang yang sudah
menikah tidak tahu bagaimana mengontrol
pikirannya maka menjadi hal yang wajar ketika
mudah untuk dipengaruhi oleh pihak luar.
Menjaga pikiran adalah sesuatu yang penting
bagi pasangan yang sudah menikah. Dikelas
AMC ada materi untuk membuat proteksi, dalam
istilah ilmu spiritual dikenal dengan “pagar
gaib”. Tujuannya untuk melindungi pikiran kita
dan pasangan kita.
Alpha Telepati untuk Membuat Orang
Selingkuh?

Dari pertanyaan itu, saya membalasnya
dengan pertanyaan juga. “maksudnya gimana
ya?”. Jawabannya “bisakah dengan alpha telepati
membuat seorang perempuan yang sudah
menikah, menjadi suka dengan laki-laki lain?”.
Pertanyaan ini sebenarnya aneh, karena sudah
jelas bahwa tujuan dari metode Alpha Telepati
adalah untuk mempengaruhi orang lain.

Edisi April 2022
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Jawaban untuk pertanyaan ini tentu “BISA”.
Begitu juga sebaliknya, untuk mengembalikan
pasangan yang selingkuh untuk menjadi sayang
kembali kepada anda juga BISA. Saya sudah
membuat juga video di channel youtube Cahaya
Kehidupan. Anda bisa simak ya.

Karena itulah saya pernah menjelaskan juga,
kalau mau memilih maka pasangan yang
selingkuh atau pergi masih bisa ditarik kembali.
Sedangkan pasangan yang meninggal dunia itu
mustahil untuk dihidupkan lagi.

Dalam video ini saya menjelaskan bahwa
metode Alpha Telepati bisa untuk hal apapun
yang menjadi keinginan manusia. Tapi harus
bertanggung jawab atas keinginannya tersebut.
Selama orang yang anda ingin pengaruhi itu
memiliki kepala dan masih hidup. Maka masih
bisa untuk dipengaruhi atau dilakukan perubahan
dengan metode alpha telepati ini.

Buku Alpha Telepati ini saya buat tujuannya
untuk memberikan pengetahuan tentang manfaat
dari pikiran kita yang bisa digunakan untuk
mengirimkan pesan kepada orang lain. Sehingga
bagi anda yang takut berbicara langsung dengan
target, atau sering merasa sungkan untuk
memutarakan keinginan kepada orang lain maka
metode ini menjadi jawaban bagi anda supaya
bisa mempengaruhi orang lain tanpa perlu
bertemu dan berbicara langsung.

Terserah Keinginan Penggunanya

Sama dengan pisau yang sudah saya jelaskan
tadi. Apakah mau digunakan untuk memotong
buah ataukah menusuk orang. Rumus Alpha
telepati bisa digunakan untuk mempengaruhi
pikiran orang lain dengan tujuan apapun. Saya
tidak punya hak untuk melarang penggunaan dari
Alpha Telepati.
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Ramadhan Yang Telah Berlalu,
Akankah Dirindukan?

H

ari ini sudah memasuki H+3 Idul Fitri,
alias hari ke-4 di bulan syawal. Artinya
sudah 4 hari yang lalu bulan Ramadhan
pergi dan berlalu. Di televisi dan portal berita
online banyak mengabarkan bahwa hari ini dan
besok adalah puncak kepadatan dari arus balik
kendaraan dari arah luar jakarta menuju kembali
jakarta. Idul Fitri di negara kita memang selalu
ditandai dengan momen mudik dari sebagian
besar masyarakat kita.

Lalu
bagaimana
dengan
bulan
Ramadhan? sudahkah hanya berlalu begitu saja
seiring momen kemenangan dan momen maafmaafan yang menjadi ritual tahunan itu? Apakah
ketika Ramadhan pergi semuanya kembali
normal? Kembali seperti sebelum Ramadhan?

Edisi April 2022

Bulan Ramadhan memang bulan yang
istimewa sehingga semua orang secara
mendadak terlihat berubah alias tidak normal.
Yang biasanya tidak pernah puasa, lantas
menjadi puasa. Yang biasanya tidak pernah
shalat malam, lantas rajin shalat malam. Yang
biasanya jarang baca AlQuran menjadi rajin
membaca AlQuran, yang biasanya tidak pergi ke
masjid begitu semangat ke masjid. Tapi,
semuanya seolah berakhir dipenghujung
Ramadhan yaitu hari Idul Fitri. Ketika sudah
selesai tanggal 1 Syawal maka semua kembali
“normal”, seperti apa yang disebut normal?
Ketika bulan Ramadhan ataukah selain bulan
Ramadhan?
Saya mengetik artikel ini sambil duduk
diteras depan rumah orangtua istri, biasanya
ketika bulan Ramadhan masjid didepan rumah
ini selalu terdengar suara lantunan ayat suci
Alquran, jamaahnya penuh. Tapi tadi ketika
saya shalat Isya’, hanya ada 2 orang yaitu saya
dan imam yang merangkap muadzin. Apa
seperti itu yang disebut kembali “normal” ya.
Ramadhan memang selalu dirindukan, karena
semua situasi seolah tidak normal. Tapi
kenyataannya segala perubahan yang terjadi
dalam bulan Ramadhan hanya berlaku dalam
bulan Ramadhan, padahal seharusnya bulan
Ramadhan adalah bulan training untuk
membentuk karakter diri sebagai pribadi yang
bertakwa.

| Kekuatan Sugesti
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Kalau dalam dunia pengembangan diri
disebut
sebagai
“camp”
pelatihan,
penggemblengan diri selama 1 bulan dengan
berbagai bentuk latihan mulai dari puasa,
membaca Alquran, menahan nafsu, menahan
lapar haus, menahan berbicara yang jelek, saling
menghormati, bersedekah dan berbagai
kebaikan lainnya.
Tapi banyak training saat ini juga hanya
membekas berupa sertifikat, ilmunya menguap
begitu saja. Lalu apakah segala bentuk training
di bulan Ramadhan hanya membekas di bulan
Ramadhan saja? Itulah kenapa Ramadhan selalu
dirindukan banyak orang.
Padahal seharusnya kalau segala bentuk
training di bulan Ramadhan itu berhasil, maka
bulan Ramadhan sesungguhnya (tidak perlu)
dirindukan.

Ketika karakter hasil Ramadhan sudah
terbentuk dalam diri kita maka otomatis suasana
Ramadhan selalu menyelimuti diri kapanpun
juga. Tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah
Ramadhan kali ini hanya lewat saja dan selesai
begitu momen Idul Fitri tiba? Apakah semua
aktivitas kehidupan kita kembali menjadi
“normal” seperti sebelum Ramadhan? Apa yang
membekas dalam diri kita hasil dari Ramadhan
kemarin? Apakah hanya perjalanan mudik yang
macet? apakah hanya ketupat? apakah hanya
opor ayam? apakah baju baru lebaran? atau
hanya membekas ucapan “hari kemenangan” di
handphone kita semua?
Selamat Idul Fitri buat sahabat semua,
ijinkan saya untuk mengingatkan melalui tulisan
ini bahwa 1 Syawal bukan titik ujung perjalanan
Ramadhan, melainkan titik permulaan untuk
membawa hasil karakter Ramadhan ke dalam 11
bulan berikutnya.

Karena 11 bulan lainnya bisa dibuat
sama dengan bulan Ramadhan. Itulah tujuan dari
training selama bulan Ramadhan, yaitu untuk
membuat semua bulan dalam setahun bisa
menjadi seperti Ramadhan.

22

Kekuatan Sugesti | Edisi April 2022

| Inspirasi Tokoh

24

Kekuatan Sugesti |

Edisi April 2022

| Inspirasi Tokoh

BIOGRAFI
AL-KINDI, TOKOH PENGGERAK FILSAFAT ARAB

ARTIKEL INI TELAH TAYANG DI KOMPAS.COM DENGAN
JUDUL "BIOGRAFI AL-KINDI, TOKOH PENGGERAK
FILSAFAT ARAB", KLIK UNTUK BACA:
HTTPS://WWW.KOMPAS.COM/STORI/READ/2022/0
1/11/090000279/BIOGRAFI-AL-KINDI-TOKOHPENGGERAK-FILSAFAT-ARAB?PAGE=ALL.

Al-Kindi adalah filsuf pertama dari kalangan Islam sekaligus tokoh penggerak filsafat
Arab, hingga sering disebut sebagai Bapak Filsafat Arab.

I

a juga diakui sebagai salah satu filsuf Arab
paling berpengaruh karena banyaknya karyakarya yang dilahirkan. Semasa hidupnya, AlKindi, yang pandai berbahasa Yunani, memang
menerjemahkan banyak karya-karya filsuf Yunani
ke bahasa Arab. Selain menulis bidang filsafat, AlKindi juga ahli dalam bidang metafisika, etika,
logika dan psikologi, hingga ilmu pengobatan,
farmakologi, matematika, dan astrologi.

Kehidupan awal

PENULIS : LUKMAN HADI SUBROTO

EDITOR : WIDYA LESTARI NINGSIH
Al-Kindi lahir pada 801 di Kufah, Irak, dari
keluarga bangsawan Suku Kinda, yang masih
keturunan dari kepala suku al-Ash'ath ibn Qays,
yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad.
Ayah Al-Kindi, Ishaq, merupakan Gubernur Kufah,
yang
membimbingnya
sejak
pendidikan
pertamanya di Kufah. Ia kemudian melanjutkan
studinya di Bagdad, di bawah naungan Khalifah
Abbasiyah, Al-Ma'mun (813-833) dan Al-Mu'tasim
(833-842).
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Berkat bakatnya yang menonjol saat
belajar di Bagdad, Al-Kindi dipekerjakan oleh
khalifah Al Ma'mum di House of Wisdom, yaitu
pusat penerjemahan teks-teks filosofis dan ilmiah
dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Selain itu, AlKindi diangkat sebagai guru putra Khalifah AlMu'tasim, yang menggantikan Al-Ma'mum.
Karya dan pemikiran

Al-Kindi Semasa hidupnya, Al-Kindi
diperkirakan menulis setidaknya 260 buku yang
mengulas berbagai bidang. Sebanyak 32 buku
membahas geometri, 22 buku filsafat, 22 buku
kedokteran, sembilan buku terkait logika, dan 12
buku fisika. Sayangnya, banyak karyanya yang
telah hilang sebagai akibat dari ekspansi bangsa
Mongol. Bahkan 24 karyanya ada yang baru
ditemukan pada pertengahan abad ke-20 di
perpustakaan Turki. Di bidang matematika, AlKindi memainkan peran penting dalam
memperkenalkan angka India ke dunia Islam. Ia
juga menerapkan matematika, khususnya
konstruksi geometris, dalam menjelaskan
fenomena optik, seperti perspektif visual,
bayangan, pembiasan, dan refleksi. Karya AlKindi yang paling penting dan terkenal adalah On
First Philosophy. Buku ini dianggap sebagai
filsafat pertama yang membahas tentang Tuhan.
Untuk mencapai itu, manusia perlu
meningkatkan kehidupan mereka dengan
mengembangkan
keseimbangan
antara
kebutuhan fisik dan spiritual, dengan iman
menjadi salah satu dari beberapa bahan utama
yang menopang kehidupan.
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Menurutnya Tuhan sebagai titik tertinggi
di atas intelek murni, tidak bertentangan dengan
upaya manusia untuk mencari ilmu pengetahuan.
Sebab dengan ilmu pengetahuan itu, manusia
justru dapat lebih memahami keagungan Tuhan.
Dalam menjelaskan tentang Tuhan, AlKindi berpendapat bahwa Tuhan adalah
kebenaran dari semua kebenaran, atau puncak
dari kebenaran. Ia juga berpendapat bahwa
keteraturan alam tidak mungkin terjadi tanpa
adanya zat yang tidak terlihat. Alam semesta yang
didiami manusia, menurut Al-Kindi adalah karya
Tuhan, yang juga berperan dalam menjaga dan
memfasilitasi ketersediaan di alam. Adapun karya
terkenal Al-Kindi dalam bidang astronomi berjudul
On Rays, yang melihat astrologi sebagai ilmu
rasional. Al-Kindi juga memiliki karya paling
penting di bidang kedokteran berjudul De
Gradibus, di mana ia mendemonstrasikan
penerapan matematika
pada kedokteran,
khususnya di bidang farmakologi. Misalnya, ia
mengembangkan skala matematika untuk
mengukur kekuatan obat dan menggunakan fase
bulan untuk menentukan hari-hari paling kritis dari
penyakit pasien. Selain itu, Al-Kindi juga memiliki
karya yang menjelaskan proses penyulingan
untuk mengekstraksi minyak mawar dan
menyediakan resep untuk 107 jenis parfum
berbeda.
Wafat
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Ketika masa pemerintahan Khalifah AlMutawakil (847-861), karier Al-Kindi mulai
menurun. Diduga terdapat dua alasan yang
mendasari hal ini. Alasan pertama adalah
persaingan
di
perpustakaan
dalam
menerjemahkan karya ilmiah. Sedangkan alasan
kedua adalah penganiayaan Al-Mutawakil
terhadap Muslim yang ortodoks. Menurut ahli
sejarah, Al-Kindi meninggal pada 873 di Baghdad,
ketika masa pemerintahan Al Mu'tamid.

Al-Kindi juga diakui sebagai tokoh penting
di Eropa selama Abad Pertengahan. Beberapa
bukunya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin,
yang kemudian memengaruhi penulis Barat
seperti Robert Grosseteste dan Roger Bacon.
Cendekiawan Renaisans Italia, Geralomo
Cardano (1501-1575), bahkan menganggapnya
sebagai salah satu dari dua belas pemikir
terbesar.

Pengaruh Al-Kindi

Al-Kindi adalah ahli dalam banyak bidang
pemikiran dan dianggap sebagai salah satu filsuf
Islam terbesar pada masanya. Pengaruhnya di
bidang fisika, matematika, kedokteran, filsafat,
serta musik, sangat luas dan berlangsung selama
beberapa abad. Kontribusi besar Al-Kindi adalah
sebagai penggerak filsafat di dunia Islam yang
mencoba menyelaraskan penelusuran filosofis
dengan teologi dan akidah Islam. Teks-teks
filosofis
yang
diterjemahkan
di
bawah
pengawasannya pun menjadi acuan di dunia
Islam selama berabad-abad.
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7 TIPS MUDIK LEBARAN 2022 DAN ATURAN
PERJALANAN MUDIK SAAT PANDEMI
BACA SELENGKAPNYA DI ARTIKEL "7 TIPS MUDIK
LEBARAN 2022 DAN ATURAN PERJALANAN MUDIK
SAAT PANDEMI", HTTPS://TIRTO.ID/GQKP

M

udik merupakan tradisi pulang
kampung
yang
dilakukan
masyarakat Indonesia setiap harihari besar seperti Lebaran. Pemudik umumnya
menempuh perjalanan jauh mulai dari luar
kota hingga luar pulau. Oleh karena itu, mudik
harus disiapkan secara cermat untuk
memastikan keamanan dan kesehatan
pemudik, khususnya di tengah situasi
pandemi. Tahun ini mudik Lebaran 2022 akan
diizinkan oleh pemerintah. Melalui siaran pers
Rabu (23/3/2022), Presiden Joko Widodo
menyebutkan bahwa izin tersebut akan disertai
dengan aturan perjalanan khusus, salah
satunya sudah menjalani vaksin booster. "Bagi
masyarakat yang ingin melakukan mudik
Lebaran juga dipersilakan, diperbolehkan,
dengan syarat sudah mendapatkan dua kali
vaksin dan satu kali booster, serta tetap
menerapkan protokol kesehatan yang ketat,"
terang Jokowi seperti yang dilansir dari
Sekertariat Kabinet. Izin mudik tahun ini
merupakan pertama kalinya sejak pandemi
COVID-19 yang melanda sejak 2020 lalu.
Menurut
Kementerian
Perhubungan
(Kemenhub) jumlah masyarakat yang akan
melakukan mudik Lebaran tahun ini
mendekati angka 80 juta.

"Berdasarkan hasil survey dari Balitbang
Kemenhub, potensi masyarakat yang akan
melakukan mudik mendekati angka 80 juta
jika diberlakukan syarat perjalanan dalam
negeri seperti yang ada sekarang," kata Juru
Bicara Kemenhub Adita Irawati dalam
keterangan tertulisnya.
7 Tips Mudik Lebaran 2022 Saat Pandemi

DOWNLOAD APLIKASI KOMPAS.COM UNTUK AKSES
BERITA LEBIH MUDAH DAN CEPAT:
ANDROID: HTTPS://BIT.LY/3G85PKA

mudik
Lebaran tahun ini turun
IOS: HTTPS://APPLEbertepatan
.COIzin/3dengan
HXWJ0L
situasi pandemi. Oleh
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karena itu, selain memperhatikan keselamatan
perjalanan,
pemudik
juga
harus
mempertimbangkan
kondisi
kesehatan.
Berikut Tirto menghimpun sejumlah tips
perjalanan yang bisa diterapkan selama mudik
Lebaran 2022:
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1. Vaksin Primer Lengkap dan Booster

Salah satu syarat untuk melakukan
perjalanan mudik tahun ini adalah melakukan
vaksinasi lengkap dan menerima vaksin
booster. Pastikan telah memperoleh vaksin
primer lengkap dan menerima vaksin booster
sebelum mudik Lebaran. Aturan yang berlaku
saat ini vaksin booster baru ditunjukkan bagi
orang dewasa yang berusia 18 ke atas dan
lansia. Bagi remaja dan anak-anak saat ini baru
bisa memperoleh vaksin primer dosis 1 dan 2.
Pastikan membawa serta sertifikat vaksin
selama perjalanan. Selain itu, pemudik juga
bisa menunjukkan sertifikat vaksin yang ada di
aplikasi PeduliLindungi apabila diminta oleh
petugas selama perjalanan.
2. Cek Fungsi dan Keamanan Kendaraan
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Bagi Anda yang berencana mudik
menggunakan kendaraan pribadi sangat
direkomendasikan untuk melakukan cek
fungsi dan keamanan kendaraan. Langkah ini
dilakukan untuk memastikan bahwa kendaraan
dalam kondisi prima sebelum menempuh
perjalanan jauh. Tentu bukan hal yang baik
jika kendaraan mengalami kerusakan atau
kendala selama perjalanan. Selain memakan
waktu,
kerusakan
kendaraan
bisa
meningkatkan risiko kecelakaan. Pengecekan
kendaraan dapat dilakukan secara mandiri
ataupun dengan bantuan tenaga profesional.
Pastikan seluruh komponen kendaraan seperti
oli, filter udara, aki, roda, rem, dan sebagainya
dalam kondisi baik.
3. Mulai Perjalanan Setelah Buka Puasa

Mudik Lebaran umumnya dilakukan
selama bulan Ramadan, sehingga para
pemudik masih dalam keadaan berpuasa.
Mudik sembari puasa sebetulnya sah-sah saja
dilakukan, namun setelah buka puasa juga
sangat direkomendasikan. Praktisi klinis dari
Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM)
Ari Fahrial Syam menyebutkan bahwa mudik
di malam hari merupakan pilihan yang tepat.
Hal ini karena suhu udara yang lebih dingin
dan jalanan yang lebih lengang.
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Kendati demikian, pastikan kondisi tubuh
dalam keadaan sehat dan cukup istirahat di
siang hari untuk mencegah kantuk selama
perjalanan. "Pemudik harus cukup istirahat
sebelum berangkat, terutama bagi pemudik
yang menggunakan jalan darat, mengingat
waktu sampai ke tempat tujuan tidak bisa
diprediksi," terang Ari.

5. Bawa Obat-obatan dan Pakaian Hangat

4. Cek Kesehatan Sebelum Berangkat

Bagi pemudik lansia, ibu hamil, dan
penderita penyakit kronis direkomendasikan
untuk berkonsultasi ke dokter sebelum
melakukan perjalanan jauh. Ini dilakukan
untuk memastikan keamanan dan kesehatan
kelompok rentan. Bagi ibu hamil yang
memiliki riwayat pendarahan atau kontraksi
dini memerlukan perhatian khusus dan
rekomendasi dari dokter terkait perjalanan.
“Trimester kedua paling aman memulai
perjalanan jauh karena biasanya ibu hamil
sudah melewati masa-masa mual dan muntah
(morning sickness),” terang Muhammad Fadli,
dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari
RSPI.
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Bagi pemudik yang memiliki penyakit
kronis harus memastikan tidak meninggalkan
obat-obatan selama perjalanan jauh. Melalui
kesempatan
yang
sama
Ari
juga
merekomendasikan para pemudik untuk
membawa obat-obatan sederhana, seperti obat
diare, sakit kepala, obat antimual-muntah, dan
obat alergi. Selain itu, membawa pakaian
hangat juga sangat disarankan bagi para
pemudik. Ketika melakukan perjalanan
menggunakan kendaraan pribadi ataupun
umum suhu udara di dalam maupun luar
kendaraan bisa jadi sangat dingin. Suhu yang
terlalu dingin dapat mengurangi kenyamanan
perjalanan. Oleh karena itu, pastikan untuk
membawa pakaian hangat seperti jaket atau
sweater dan letakkan di tempat yang mudah
dijangkau.
6. Cek Rute Perjalanan dan Catat
Lokasi Faskes Terdekat Sebelum mudik,
pastikan untuk melakukan cek rute perjalanan
yang akan ditempuh. Ini sangat disarankan
bagi pemudik yang melakukan perjalanan
menggunakan kendaraan pribadi. Cek rute
sebelum
perjalanan
dilakukan
untuk
mengantisipasi adanya perubahan rute selama
puncak arus mudik.
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Cara ini dapat menghemat waktu selama
perjalanan karena rute terbaik sudah
direncanakan sejak awal. Sembari cek rute,
catat lokasi fasilitas kesehatan, restoran,
SPBU, maupun tempat istirahat di sekitar rute
dengan cermat. Cek rute bisa dilakukan
dengan memanfaatkan aplikasi navigasi
seperti Google Maps dan Waze. Kedua
aplikasi tersebut saat ini juga sudah bisa
melacak rute mana saja yang sedang ramai
maupun lengang. Fitur ini memungkinkan para
pemudik terbebas dari macet.
7. Buat Jadwal Istirahat

Aturan tersebut nantinya akan memuat
petunjuk pelaksanaan teknis perjalanan mudik
baik di dalam maupun luar negeri. Sejauh ini
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi
Sadikin menyebutkan bahwa akan ada 3
macam syarat dan ketentuan mudik lebaran
2022.
Syarat dan ketentuan tersebut diantaranya:
1. Pemudik yang sudah menjalani vaksinasi
booster atau vaksin COVID-19 dosis
ketiga
diperbolehkan
melakukan
perjalanan tanpa harus lolos tes kesehatan.
Pemudik yang baru mendapat vaksin
COVID-19 dosis lengkap (2 dosis)
2. Pemudik
diharuskan
menjalani
pemeriksaan kesehatan dengan Rapid Test
Antigen sebelum melakukan perjalanan.
3. Pemudik yang baru memperoleh vaksin
COVID-19 dosis 1 wajib menjalani tes
PCR sebelum menempuh mudik Lebaran
2022.

Sediakan waktu untuk beristirahat selama
perjalanan, sembari untuk pergi ke toilet atau
merenggangkan tubuh. Sebelum memulai
perjalanan, susun rencana waktu dan tempat
transit untuk beristirahat. Jadwal istirahat tidak
hanya berguna bagi pengemudi, tetapi juga
penumpang, khususnya penumpang rentan
seperti anak-anak dan lansia. Cara ini juga
sangat disarankan bagi pemudik yang sering
mengalami mabuk kendaraan.

Petunjuk teknis lebih lengkap nantinya
akan dirilis pada Surat Edaran (SE) Satgas
COVID-19 tentang protokol perjalanan
mudik lebaran 2022.

Aturan Mudik Lebaran 2022
Kemenhub akan segera berkoordinasi
dengan Satgas Penanganan COVID-19 serta
sejumlah kementerian dan lembaga untuk
membahas atauran mudik Lebaran 2022.
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Hikmah Puasa,
KISAH GADIS KECIL DI HARI
RAYA IDUL FITRI

K

isah ini terjadi di Madinah pada suatu pagi di hari raya Idul Fitri. Rasulullah saw
seperti biasanya mengunjungi rumah demi rumah untuk mendoakan para
muslimin dan muslimah, mukminin dan mukminah agar merasa bahagia di hari
raya itu. Alhamdulillah, semua terlihat merasa gembira dan bahagia, terutama anakanak. Mereka bermain sambil berlari-lari kesana kemari dengan mengenakan pakaian
hari rayanya.
Namun tiba-tiba Rasulullah saw melihat di sebuah sudut ada seorang gadis
kecil sedang duduk bersedih. Ia memakai pakaian tambal- tambal dan sepatu yang
telah usang. Rasulullah saw lalu bergegas menghampirinya. Gadis kecil itu
menyembunyikan wajahnya dengan kedua tangannya, lalu menangis tersedu-sedu.
Rasulullah saw kemudian meletakkan tangannya yang putih sewangi bunga
mawar itu dengan penuh kasih sayang di atas kepala gadis kecil tersebut, lalu
bertanya dengan suaranya yang lembut : “Anakku, mengapa kamu menangis? Hari
ini adalah hari raya bukan?” Gadis kecil itu terkejut.
Tanpa berani mengangkat kepalanya dan melihat siapa yang bertanya,
perlahan- lahan ia menjawab sambil bercerita : “Pada hari raya yang suci ini semua
anak menginginkan agar dapat merayakannya bersama orang tuanya dengan
berbahagia. Anak-anak bermain dengan riang gembira.
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Aku lalu teringat pada ayahku, itu sebabnya aku menangis. Ketika itu hari raya
terakhir bersamanya. Ia membelikanku sebuah gaun berwarna hijau dan sepatu baru.
Waktu itu aku sangat bahagia. Lalu suatu hari ayahku pergi berperang bersama
Rasulullah saw. Ia bertarung bersama Rasulullah saw bahu - membahu dan kemudian
ia meninggal. Sekarang ayahku tidak ada lagi. Aku telah menjadi seorang anak yatim.
Jika aku tidak menangis untuknya, lalu siapa lagi?”

Setelah Rasulullah saw mendengar cerita itu, seketika hatinya diliputi
kesedihan yang mendalam. Dengan penuh kasih sayang ia membelai kepala gadis
kecil itu sambil berkata:
“Anakku, hapuslah air matamu… Angkatlah kepalamu dan dengarkan apa yang akan
kukatakan kepadamu…. Apakah kamu ingin agar aku menjadi ayahmu? …. Dan
apakah kamu juga ingin agar Fatimah menjadi kakak perempuanmu…. dan Aisyah
menjadi ibumu…. Bagaimana pendapatmu tentang usul dariku ini?” Begitu
mendengar kata-kata itu, gadis kecil itu langsung berhenti menangis.
Ia memandang dengan penuh takjub orang yang berada tepat di hadapannya.
Masya Allah! Benar, ia adalah Rasulullah saw, tempat ia baru saja mencurahkan
kesedihannya dan menumpahkan segala gundah di hatinya.
Gadis yatim kecil itu sangat tertarik pada tawaran Rasulullah saw, namun entah
mengapa ia tidak bisa berkata sepatah katapun. Ia hanya dapat menganggukkan
kepalanya perlahan sebagai tanda persetujuannya. Gadis yatim kecil itu lalu
bergandengan tangan dengan Rasulullah saw menuju ke rumah. Hatinya begitu
diliputi kebahagiaan yang sulit untuk dilukiskan, karena ia diperbolehkan
menggenggam tangan Rasulullah saw yang lembut seperti sutra itu.
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Sesampainya di rumah, wajah dan kedua tangan gadis kecil itu lalu dibersihkan
dan rambutnya disisir. Semua memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Gadis
kecil itu lalu dipakaikan gaun yang indah dan diberikan makanan, juga uang saku
untuk hari raya. Lalu ia diantar keluar, agar dapat bermain bersama anak - anak
lainnya. Anak-anak lain merasa iri pada gadis kecil dengan gaun yang indah dan
wajah yang berseri-seri itu. Mereka merasa keheranan, lalu bertanya : “Gadis kecil,
apa yang telah terjadi? Mengapa kamu terlihat sangat gembira?” Sambil menunjukkan
gaun baru dan uang sakunya gadis kecil itu menjawab : “Akhirnya aku memiliki
seorang ayah!
Di dunia ini, tidak ada yang bisa menandinginya! Siapa yang tidak bahagia
memiliki seorang ayah seperti Rasulullah? Aku juga kini memiliki seorang ibu,
namanya Aisyah, yang hatinya begitu mulia. Juga seorang kakak perempuan,
namanya Fatimah. Ia menyisir rambutku dan mengenakanku gaun yang indah ini. Aku
merasa sangat bahagia, dan ingin rasanya aku memeluk seluruh dunia beserta
isinya.”

Rasulullah saw bersabda : ”Siapa yang memakaikan seorang anak pakaian
yang indah dan mendandaninya pada hari raya, maka Allah SWT akan
mendandani/menghiasinya pada hari Kiamat. Allah SWT mencintai terutama setiap
rumah, yang di dalamnya memelihara anak yatim dan banyak membagi-bagikan
hadiah. Barangsiapa yang memelihara anak yatim dan melindunginya, maka ia akan
bersamaku di surga.” ♥ Semoga bisa diambil hikmahnya
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Curhat Pikiran
Pertanyaan :
Mas firman, saya ambar dari jambi. Saya senang membaca majalah sugesti yang mas
firman Isinya memang membukan pikiran saya dan memotivasi. Saya boleh bertanya
sesuatu ya mas, gini mas. Saya memiliki pengalaman berpacaran dengan saya kira
hampir 7 pria, tapi semuanya gagal. Lalu bapak saya bertanya ke orang pinter, uztad
gitu lah mas. Dan katanya,ada yang memagari jodoh saya. Nah, bagaimana pendapat
mas firman tentang situasi saya ini?
Ambar-jambi, 081xxxxxx
Jawaban :
Terima kasih mbak ambar sudah menjadi pembaca majalah sugesti, dibagikan juga
kepada teman-teman mbak lainnya ya. Situasi seperti yang mbak ceritakan itu, sering
disebut dipagari jodohnya ya, sebenarnya itu bukan Karena ada yang memagari tapi
karena hasil dari sugesti dalam pikiran mbak sendiri. Memang kalau mbak bertanya
kepada orang-orang yang mengaku pinter itu pasti jawabannya ada yang memagari,
padahal kondisi itu akibat dari pikiran mbak. Semakin mbak percaya bahwa ada yang
memagari jodohnya mbak maka situasi seperti ini pasti terus berlanjut.
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Karena itu sekarang, berhentilah untuk percaya bahwa ada yang memagari jodohnya
mbak, ketika mbak sudah tidak lagi percaya dengan pagar-pagaran itu maka pasti
situasi ini berhenti. Lalu mbak mulai untuk berpikir dengan benar tentang jodoh untuk
diri mbak, tentukan jodoh seperti apa yang mbak mau. Kemudian berdoalah kepada
Tuhan untuk segera mempertemukan mbak dengan jodoh itu.

Pertanyaan
Saya dulu pernah belajar makrifat mas firman, tapi kok tidak pernah bisa
menyelesaikan syarat-syaratnya, seperti puasa 40hari, lalu berendam didalam air, dan
banyak lagi. Saya mau bertanya mas,bagaimana menurut mas firman, apakah memang
segitu susahnya untuk belajar makrifat ?
Idang-Cianjur,
Jawaban :
Pak idang, pertanyaan anda tentag makrifat ini sepertinya baru bisa dipahami kalau
anda mau belajar kelas platinum selama 3hari ya, tapi saya coba berikan gambaran
seperti ini. Ketika anda ingin mengenal seseorang, ingin sayang dengan seseorang
maka anda harus tahu benar dan utuh tentang orang itu. Sama dengan makrifat kepada
ALLAH, kita harus paham benar bagaimana sifat ALLAH itu, bagaimana maha
baiknya ALLAH. Dan cara mudah untuk memahami Maha Baiknya Allah itu dengan
menyadari fungsi dalam diri kita, bukankah kita ini ciptaannya ALLAH? Nah, jika
ingin mengetahui nikmat-nikmat ALLAH maka harus dimulai dari melihat diri kita
sendiri. Sebenarnya fungsi syarat2 yang mungkin diajukan oleh pembimbing bapak itu
adalah untuk membuat bapak bersungguh-sungguh dalam belajar.

Pertanyaan :
Mas firman, saya pernah dibaca oleh seseorang yang katanya terapis, saya dilihat dari
tanggal lahir saya.
Kata dia, saya pasti mendapat suami yang tanggal lahirnya juga ada hitungannya, kalau
saya tidak bertemu dengan tanggal lahir itu maka hidup saya pasti sial. Mohon mas
firman penjelasannya, jujur saya senang sekali membaca tulisan-tulisan mas firman
yang menyadarkan saya, bahwa semua itu daripikiran kita sendiri.

47

Kekuatan Sugesti |

Edisi April 2022

Hasanah-jakarta, 0817xxxxxxx
Jawaban :
Mbak hasanah yang baik, sekarang mbak hasanah lepaskan semua perhitunganperhitungan itu, karena itu justru membelenggu diri mbak, karena semua kejadian
dalam diri mbak itu sepenuhnya akibat dari pikiran mbak sendiri. Bukan Karena
perhitungan tanggal lahir atau perhitungan lainnya, Tuhan itu Maha Baik mbak sudah
memberikan kebebasan bagi mbak untuk memilih pasangan mana yang mbak
inginkan. Mulai sekarang, lepas ya dari perhitungan-perhitungan itu, “Aku tidak akan
mengubah nasib seseorang sebelum orang itu mau mengubahnya sendiri”. Jadi mbak
diberi hak oleh Tuhan untuk mengubah kehidupan mbak, tentu tidak mungkin mbak
mengubah tanggal lahir mbak kan?. Yang bisa diubah adalah pikiran mbak, karena
begitu pikiran mbak berubah maka pasti hidup pun berubah.
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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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