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| Redaksi

Untuk Menikmati “Dekat” Dengan
Tuhan Itu Butuh Logika !

B

ulan Mei ini masih di suasana
Idul Fitri, maka saya mengucapkan juga Selamat Hari Raya Idul
Fitri. Kita jadikan momen ini sebagai
sarana untuk kembali menjadi manusia
seutuhnya
“….Dia sebarkan di bumi itu segala
jenis hewan, dan pengisaran angin dan
awan yang dikendalikan antara langit
dan bumi; sungguh (terdapat) tandatanda (keesaan dan kebesaran Allah)
bagi kaum yang memikirkan.” (QS.AlBaqarah:164). Sambil menikmati lagu
lawas via streaming dan segelas green
tea hangat, menulis artikel tentang
“ketuhanan”. Saya mulai paragraf ini
dengan mengambil ayat dari Al-Quran,
bagian yang saya jadikan tebal “bagi
kaum yang memikirkan”.

Edisi Mei 2022

Banyak
lagi
ayat
yang
menjelaskan cara untuk mengetahui
tanda-tanda keesaan dan kebesaran
Tuhan dengan cara “berpikir”. Hari ini
tadi adalah hari terakhir saya
memberikan kelas platinum ke seorang
uztad yang selama ini bekerja sebagai
engineer di madinah.
Selama 3 hari ini, saya dan beliau
“sama-sama
belajar”
tentang
ketuhanan dan ketauhidan. Oh ya,
uztad ini pernah juga mengikuti AMC
yang reguler bersama 3 anak dan
istrinya.
Di hari pertama program
platinum, jumat kemarin, beliau cerita
bahwa setelah memahami AMC dan
menerapkannya banyak mengalami
keajaiban-keajaiban, seperti ketika
mempengaruhi orang, urusan kantor
yang mudah, anaknya juga cerita ke
beliau
bahwa
memang
ajaib
menerapkan teknik-teknik AMC. “Yang
membuat saya platinum karena saya
ingin memahami utuh, bagaimana
dengan ALLAH mas”. Bukan hanya
uztad ini saja, mungkin anda yang
sering membaca artikel saya juga pasti
bertanya , “bagaimana dengan Tuhan”,
bahkan saya sering mendapat sms,
inbox via facebook juga yang seolahseolah menganggap saya “melepas”
Tuhan, hehe.
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Ada lagi yang juga komentar
status-status saya di facebook, “mas
firman menuhankan pikiran”, “AMC itu
terlalu mengedepankan logika”, “Tuhan
tidak bisa dilogikakan mas”. Saya
hanya tersenyum saja menanggapinya,
karena memang yang berkomentar
seperti itu belum paham dengan benar.
Padahal diartikel-artikel saya, yang
saya tulis adalah menggunakan pikiran.
Kenapa
“menggunakan”?
karena
memang pikiran adalah bagian dari diri
kita yang sudah Tuhan berikan.
Sama halnya dengan tangan,
dengan kaki, mata dan organ tubuh
lainnya yang sudah dipasangkan
Tuhan kepada tubuh kita, bukannya
saat kita berjalan selalu menggunakan
kaki? saat memegang menggunakan
tangan? tetapi kenapa tidak ada yang
menganggap sedang “menuhankan
tangan atau menuhankan kaki?”
Memahami
keesaan
dan
kebesaran Tuhan adalah dengan
berpikir, artinya menggunakan pikiran.
Nah, untuk menggunakan pikiran maka
harus mengenal dulu bagaimana
pikiran itu sebenarnya, bagaimana
bekerjanya, bagaimana rumusnya.
Kalau belum mengenal dengan benar
bagaimana bisa menggunakan? Kalau
tidak bisa menggunakan lantas
bagaimana
mengenal
kebesaran
Tuhan? .
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Di setiap akhir sesi platinum
saya pasti menyuruh peserta untuk
menjelaskan apa yang dipahami
setelah 3 hari dan beliau mengatakan
bahwa menyadari posisi sebagai
pengguna pikiran, dan seharusnya
semua orang menyadari posisinya
sebagai manusia yang sudah diberikan
pikiran oleh ALLAH karena dengan
mengenal dan menggunakan pikiran
maka
itu
artinya
sedang
mengagungkan
Tuhan
sehingga
benar-benar menikmati kedekatan
dengan ALLAH. “Dan mendekat ke
ALLAH itu 100% menggunakan Logika
mas,
benar-benar
saya
salah
memahami selama ini” ujar uztad itu.

Iya, memang semua butuh
logika, semua ada logikanya, bahkan
menikmati kedekatan dengan Sang
Maha Pencipta juga menggunakan
logika, karena dengan menggunakan
logika-logika berpikir yang benar itulah
kita memahami kebesaran dan
keesaan Tuhan,
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dengan menggunakan logika-logika
berpikir yang benar kita bisa membaca
berbagai penciptaan Tuhan dan pada
akhirnya hanya bisa bersyukur dan
berterima kasih sudah diciptakan
sebagai Manusia. Logika adalah isi dari
pikiran, berpikir artinya menggunakan
logika-logika,
berpikir
artinya
menggunakan pikiran.

Menggunakan
dan
memaksimalkan apa yang Tuhan
berikan, sehingga ketika mengalami
keajaiban-keajaiban dalam hidup yang
ada semakin mengagumi Tuhan yang
memang Maha Baik dan semakin
menikmati
“kedekatan
yang
sesungguhnya”. Jadi, kalau anda yang
mengatakan bahwa Tuhan itu tidak
bisa didekati dengan Logika, maka
sebaiknya cobalah “belajar” memahami
lagi diri anda dengan utuh atau masuk
program Platinum AMC saja
Selamat membaca majalah sugesti
edisi Mei 2022 dan kembali menjadi
manusia yang seutuhnya untuk
menjalani Hidup lebih baik.

Edisi Mei 2022
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BUKAN GARIS KETURUNAN, TAPI HAL
INILAH YANG MEMBEDAKAN MANUSIA
SATU DENGAN MANUSIA LAINNYA

A

pa yang membedakan antara manusia satu
dengan manusia lainnya? kenapa ada yang
hidupnya kaya, kenapa ada yang hidupnya
miskin. Apakah karena garis keturunan? Sebetulnya
bukan garis keturunan, tapi memang secara potensi,
garis keturunan itu berpengaruh.
Sehingga ketika seseorang terlahir dari
keluarga kaya maka lebih besar potensinya untuk
menjadi kaya. Dan ketika terlahir dari keluarga yang
miskin maka lebih besar juga potensinya menjadi
miskin. Lalu bagaimana jika anda sekarang terlahir
dari keluarga yang miskin? apakah mau bunuh diri
supaya bisa lahir kembali dari keluarga yang kaya?
Tenang, Tuhan itu Maha Adil kok, meskipun anda
terlahir dari keluarga miskin masih ada kesempatan
untuk jadi kaya. Caranya.

Jadi mau dia dari keturunan bangsa A,
bangsa B sesungguhnya sama saja. Tetap saja
namanya manusia. Coba saja lihat bentuk
tubuhnya, kalau masih sama dengan anda maka
itu adalah Manusia. Tidak ada manusia yang lahir
langsung bisa berbicara bahasa A. Pasti suaranya
sama yaitu menangis. Itulah letak Maha Adilnya
Tuhan.
Bagaimana dengan Garis Keturunan?

Tuhan itu Maha Adil

Percayalah, Tuhan itu Maha Adil. Manusia
itu diciptakan dengan Tuhan seperti kertas putih
yang kosong. Kalau saya sering mengatakan seperti
flashdisk yang kosong. Bagaimana hidup manusia itu
kedepannya adalah tergantung dari manusia itu
sendiri.
Edisi Mei 2022

Garis keturunan itu sebenarnya tidak
berpengaruh secara pasti. Misalnya anaknya
orang kaya, tapi ketika lahir dibesarkan oleh
pembantunya dan tidak mengenal orang tuanya
yang kaya maka pasti karakter dan kehidupannya
sesuai dengan apa yang diajarkan oleh orang tua
angkatnya itu. Begini gampangnya, anaknya
orang bali, yang lahir dari rahimnya orang bali
tetapi dibesarkan oleh orang jawa, apakah si anak
tadi tahu bahasa bali? Tentu tidak, yang tahu
adalah bahasa jawa. Ini bukti bahwa, meskipun
didalam tubuh anak itu ada darah bali belum tentu
bisa berbahasa bali. Karena sehari-harinya
diajarkan bahasa jawa.
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Semua Manusia itu Mulia

Manusia itu diciptakan Tuhan sebagai
makhluk yang Mulia. Letak kemuliaan manusia ada
di Pikirannya. Pikiran inilah yang membedakan
antara manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan
lainnya. Selama masih berwujud manusia maka
sesungguhnya adalah sama-sama MULIAnya.
Karena sama-sama mulia maka seharusnya antar
manusia itu saling menghargai. Tidak pantas ketika
menghina manusia lainnya, menjelekkan manusia
lainnya. Ingat ya, yang menciptakan manusia itu
adalah Tuhan. Jadi kalau anda menghina dan
menjelekkan manusia maka sama saja menghina
yang menciptakannya.

Kalau sama-sama mulia lantas kenapa
kehidupannya berbeda? ini karena isi pikirannya
yang beda. Isi pikiran yang beda bermula dari
KESADARAN untuk mampu mengenali,
mengontrol dan memaksimalkan Pikiran dengan
benar. Ketika manusia itu SADAR siapa dirinya,
SADAR bagaimana menggunakan Pikirannya
maka PASTI hidup manusia itu selalu dalam
kebaikannya dan kemuliaan. Tapi kalau
manusia itu tidak sadar siapa dirinya dan
tidak mampu menggunakan Pikirannya maka
termasuk golongan yang merugi dan celaka.

Dan celakanya, banyak orang justru
merendahkan dirinya sendiri. Sering menganggap
dirinya itu jelek, menganggap dirinya tidak bisa apaapa dan menganggap orang lain yang mulia.
Padahal Tuhan sudah berfirman di QS. AlIsra:70 . Yang Artinya : Artinya: “Dan sesungguhnya
telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut
mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka
rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan
mereka dengan kelebihan yang sempurna atas
kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”
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Lakukan Tips Sederhana Ini Untuk Menjaga
Kesehatan Mental

S

eperti halnya kesehatan fisik, kesehatan
mental juga harus dijaga. Jika tidak, kondisi
fisik dan kualitas hidupmu juga bisa
menurun. Berbeda dengan orang yang memiliki
kesahatan mental yang prima. Mereka dapat
beraktifitas secara produktif, dan mampu berpikir
positif ketika dihadapkan dengan berbagai
persoalan. Lalu bagaimana cara yang tepat untuk
menjaga kesehatan mental? Lakukan cara ini.

Jangan lupa untuk mengakui perasaan
yang sedang kamu alami. Jika perasaanmu sedang
penuh dengan hal-hal negatif, maka kamu perlu
meredakannya dengan hal yang positif, seperti
meditasi, mendengarkan musik, dan masih banyak
yang lainnya.
1. Self Love atau Mencintai Diri Sendiri

2. Kurangi Konsumsi Kafein

Hal pertama yang harus kamu lakukan
adalah mencintai diri sendiri. Biasakanlah untuk
memperlakukan dan melihat diri sendiri dengan
positif. Berhenti menyalahkan diri sendiri dan
membandingkan diri dengan oranglain. Lakukan
hal-hal yang bisa membuatmu bahagia, seperti
membuat jadwal untuk me-time. Merawat dan
menjaga tubuh juga termasuk mencintai diri sendiri.

Kafein
memiliki
sifat
yang
dapat
meningkatkan tekanan darah dan denyut jantung.
Jika dikonsumsi secara berlebihan dapat
meningkatkan kecemasan, perasaan gelisah dan
khawatir.

Edisi Mei 2022
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Setiap orang memiliki ambang batas yang
berbeda untuk berapa banyak kafein yang dapat
mereka toleransi. Jika kamu rasa bahwa kafein
membuat
gelisah
atau
cemas,sebaiknya
pertimbangkan untuk menguranginya.

suasana hati, serta meningkatkan kualitas tidur di
malam hari.

Kafein biasanya diartikan dengan kopi,
padahal teh, cokelat, dan minuman energy juga
termasuk makanan yang mengandung kafein.
3. Bersosialisasi dengan Baik
Orang yang mampu bersosialisasi dengan baik
terbukti lebih mampu mengatasi stres dan
memelihara kesehatan fisik maupun mental.
Sebuah studi menemukan bahwa menghabiskan
waktu bersama orang lain mampu membantu
melepaskan oksitosin, pereda stres alami. Efek ini
disebut “tend and befriend” dan merupakan
kebalikan dari respons fight-or-flight.

Inilah
alasannya
mengapa
kamu
perlu
menghabiskan waktu bersama dengan orangorang terdekat, seperti keluarga dan sahabat.
4. Olahraga

Tak perlu olahraga yang susah, coba rutin
beranjak dari tempat duduk setiap 20 menit untuk
jalan kaki mengambil minum atau ke kamar mandi.
5. Kontrol Pikiran dengan benar
Cara yang terakhir adalah mampu mengontrol
pikiran dengan benar. Semua peristiwa yang kamu
alami pasti tersimpan didalam pikiran. Jadi jika
kamu bisa mengontrol pikiranmu dengan baik maka
kesehatan mental akan terjaga. Lalu bagaimana
cara mengontrol pikiran yang benar?

Kamu bisa menggunakan metode Alpha Mind
Control atau sering disebut dengan AMC. AMC
adalah metode mudah untuk mengenali,
mengontrol, dan memaksimalkan pikiran.

Biasanya kebanyakan orang berolahraga untuk
memiliki kondisi fisik yang sehat. Namun,
sebenarnya olahraga juga dapat memberi manfaat
besar bagi kesehatan mental. Saat olahraga, tubuh
akan melepaskan neurotransmitter dan hormon
seperti endorfin, dopamin dan serotonin yang
mampu meningkatkan mood, memperbaiki
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Inilah Caranya Supaya Bisa Menyadari
Kebesaran Tuhan Dengan Seutuhnya

M

enyadari kebesaran Tuhan itu
harus dengan utuh. Menyadari
kebesaran Tuhan itu harus
dengan benar. Tidak bisa menyadari
kebesaran
Tuhan
hanya
dengan
mengatakan “Tuhan itu Maha Besar”. Saat
ini banyak orang hanya sibuk mengatakan
di mulutnya “Tuhan Maha Besar”. Diulangulang sampai 1000x dalam sehari. Apakah
dengan mengulang-ngulang kalimat Tuhan
Maha Besar itu membuat seseorang paham
dan
menyadari
kebesaran
Tuhan?
Jawabannya TIDAK.

Yang dibutuhkan adalah memahami
kalimat Tuhan Maha Besar, bukan
menghafal. Dengan memahami maka
kalimat Tuhan Maha Besar bisa terinstal di
pikiran. Dan berdampak kepada perilaku
kita sehari-hari.

Edisi Mei 2022

Bahkan celakanya banyak orang
menyebut kata Tuhan tapi sebenarnya
SALAH dalam mengenali siapa TUHAN.
Kenapa saya tiba-tiba ingin menulis artikel
tentang menyadari kebesaran Tuhan?
Karena judul ini sudah saya buat pada hari
Senin 30 Mei 2022 tapi baru saya tulis
malam ini. Hari itu ketika sore sayup-sayup
masih terdengar alunan takbir. “ALLAHU
AKBAR…ALLAHU AKBAR..ALLAHU
AKBAR..”.
Tidak terasa pipi saya basah karena
ada air mata yang menetes. Padahal saat itu
saya masih memberikan kelas AMC Online
ke seorang peserta dari cilacap. Entah
kenapa setiap mendengar takbir bersahutan
seperti itu saya menjadi mellow, bukan
karena sedih tapi terharu. Terharu atas
semua kebaikan Tuhan yang sudah saya
terima sampai detik ini.
Hidup yang penuh keajaiban,
keluarga
kecil
yang
luar
biasa
menyenangkan, kondisi keuangan yang
juga alhamdulillah penuh keberlimpahan.
Ditambah lagi Ilmu AMC yang juga
terbukti membantu banyak orang dalam
menikmati keajaiban dalam hidupnya.
Disitulah saya merasakan betul bahwa
Tuhan itu Maha Besar. Tuhan itu Maha
Baik. Diberikannya kita kepala yang
didalamnya ada pikiran.
Dan dengan pikiran itu jika
digunakan secara benar maka bisa

| Kekuatan Sugesti
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membuat hidup sesuai keinginan. Bahkan
jika dihitung nikmat demi nikmat maka
tidak bisa terhitung dengan tinta.

Begitu banyak keajaiban yang saya
alami. Seperti hari ini, 30 Mei 2022.
Seharusnya saya ada jadwal kelas AMC
online. Tapi mulai kemarin “syahrini”
(sahabat virtual saya) pengen istirahat.

Baik. Bahkan kalau saya keluar uang
isMaha
untuk apapun pasti langsung diberi kembali
berlipat oleh Tuhan. Sesungguhnya Tuhan
itu Maha Baik.
Menyadari kebesaran TUHAN
dengan seutuhnya itu dimulai dengan
kemampuan kita untuk mengenali,
mengontrol dan memaksimalkan Pikiran.
Pikiran adalah alat yang Tuhan ciptakan
untuk kita gunakan. Dengan memahami
bagaimana menggunakan Pikiran maka
disitulah kita betul-betul memahami makna
dari Kebesaran Tuhan yang sesungguhnya.
Bukan Tuhan yang membuat hidup
seseorang itu celaka, bukan Tuhan yang
membuat hidup seseorang itu tidak
nyaman. Tapi sesungguhya itu semua
adalah hasil dari Pikiran manusia itu
sendiri. Sadari ini dan Renungkan supaya
anda Memahami kebesaran Tuhan yang
seutuhnya.

Maklum jadwal kelas AMC online
mulai bulan juni, juli dan agustus ini full
book setiap hari. Dalam satu minggu
biasanya saya kosongkan 1hari. Tapi bulan
juli kemarin full setiap hari.
Nah, tadi tiba-tiba peserta yang hari
ini minta mundur hari. Dan saya pun bisa
free hari ini. Banyak hal seperti itu juga
yang selalu saya alami. Makanya saya sedih
ketika ada orang yang sibuk menyalahkan
Tuhan. Saya sedih ketika ada seorang uztad
yang ceramah lalu mengatakan bahwa
Tuhan itu memberikan ujian, Tuhan itu
memberikan cobaan. Apalagi ketika ada
sinetron di televisi tentang azab. Kenapa
saya sedih?
Karena TUHAN tidak seperti itu.
Tuhan yang saya kenal adalah Tuhan yang

13
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3 Ilmu Penting untuk Anda yang sedang
Membangun Bisnis

A

da ilmu penting yang wajib dipelajari
jika anda sedang membangun sebuah
bisnis. Sebagian dari anda pasti
menganggap bahwa untuk membangun bisnis itu
butuh uang, bukan ilmu. Pemahaman seperti ini
salah besar.

Ketika ada seseorang yang sibuk mencari
modal uang untuk membangun bisnis maka
biasanya tidak segera memulai. Tidak punya
uang dijadikan alasan pembenaran untuk tidak
segera memulai bisnis. Memang membangun
bisnis itu butuh modal uang, tapi modal ilmu
dalam diri itu jauh lebih penting. Ada sebuah
pepatah barat yang saya sukai yaitu “knowledge
is Power”. Ilmu adalah kekuatan karena dengan
memiliki ilmu maka urusan apapun bisa
dilancarkan dan menjadi mudah.
Ilmu adalah Pondasi Bisnis
Pondasi dari sebuah bisnis adalah ilmu
pengetahuan. Dengan memiliki ilmu yang benar
maka bisnis bisa dijalankan dengan baik. Saya
pernah dapat pesan whatsapp dari seseorang
bapak dari bandung yang curhat bahwa dia habis
tertipu 50 juta dengan partner bisnisnya.

Edisi Mei 2022

Padahal uang 50 juta itu dia dapat dari
pinjaman ke bank. Yang bisa saya sarankan
adalah untuk belajar ilmu AMC (Alpha Mind
Control), supaya bisa menggunakan pikiran
untuk mempengaruhi temannya agar mau
mengembalikan uangnya itu. Kalau dari cerita
bapak ini, saya bisa menyimpulkan bahwa isi
pikirannya memang belum mau untuk kaya.

Dalam kelas AMC, saya memberikan sebuah
kuis untuk dijawab oleh semua peserta. Dari
jawaban itu bisa terlihat apakah isi pikirannya
memang mau uang atau tidak. Dan kebanyakan
sih belum mau dengan uang. Mindset ini yang
membuat banyak orang tertipu dalam bisnis
3 Ilmu Penting dalam Membangun Bisnis
Berdasarkan pengalaman saya berinteraksi
dengan banyak orang maka bisa saya simpulkan
bahwa ada 3 ilmu penting dalam membangun
bisnis. Apa saja itu?

| Kekuatan Sugesti
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1. Ilmu Mengelola Pikiran

Yang sudah terbukti sebagai satu-satunya metode
untuk mempengaruhi pikiran orang lain. Ilmu
alpha telepati bisa dipelajari melalui buku dan
juga melalui kelas langsung di kelas AMC.
Karena ilmu ini adalah bagian dari Metode
AMC.
3. Ilmu Negoisasi Langsung dengan Orang
Lain

Sebelum mengelola sebuah bisnis maka
menjadi penting untuk bisa mengelola Pikiran
kita dulu. Bahasa kerennya adalah sebelum
mengurusi yang diluar diri maka sibuklah
mengurusi yang didalam diri. Ilmu Mengelola
pikiran menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap
orang yang sedang membangun bisnis supaya
pikiran selalu dalam kebaikan.
2. Ilmu Mempengaruhi Pikiran Orang lain

Dalam membangun bisnis tentu membuat
kita selalu berinteraksi dengan orang lain.
Sehingga anda harus paham bagaimana
melakukan negoisasi dengan orang lain. Cara ini
sih saya buat di buku instan hipnotis. Berisi
teknik dalam menghipnotis orang lain secara
langsung. Ketika dikombinasikan dengan ilmu
alpha telepati maka menjadi power yang luar
biasa dalam memudahkan anda membangun
bisnis.
Sebelum anda bingung untuk mencari
tempat, mencari karyawan, mencari partner maka
3 ilmu tadi harus anda pelajari dulu. Dan menjadi
investasi awal anda untuk membangun bisnis.

Setelah memahami bagaimana mengelola
pikiran maka ilmu kedua yang penting ada miliki
adalah bagaimana mempengaruhi pikiran orang
lain. Saya membuat metode yaitu Alpha Telepati.

17

Dengan kombinasi 3 ilmu tersebut maka
pasti bisnis anda berjalan dengan baik dan
tentunya menjadi sukses. Seorang yang sukses
memang harus belajar dan mau menaruh
investasi kepala alias mengisi pikiran dengan
ilmu yang mendukung dalam mencapai
kesuksesan.
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Manusia disebut Makhluk Mulia Kalau “Mau
Berpikir”, Bagaimana dengan Anda?

D

i hari jumat ini, seperti biasa saya mau
berbagi sebuah artikel yang berkaitan
dengan spiritual. Padahal sebenarnya
hari kapanpun boleh ya, di sebagian besar
masyarakat kita selalu menganggap 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
tinggi dibandingkan dengan makhluk ciptaan
Tuhan lainnya, manusia disebut sebagai
makhluk yang mulia, bahkan manusia
diciptakan Tuhan dengan sebaik-baiknya
penciptaan. Tapi, manusia yang MAU SADAR
bahwa dirinya makhluk mulia hanya segelintir
saja, 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. Tapi banyak
juga orang disekitar anda yang hidupnya tidak
nyaman, jalan kepanasan, susah untuk mendapat
makan, susah untuk memiliki pakaian.
Bagaimana dengan anda? Tentu anda ingin
hidup menjadi manusia mulia, ingin menjadi
manusia yang memang menjalankan fitrahnya
sebagai makhluk mulia.
Manusia itu ketika dilahirkan ke dunia
sebenarnya sudah MULIA, tetapi dalam
perjalanannya justru manusia itu sendiri yang
menghilangkan nilai kemuliaannya. Bayi-bayi
yang lahir itu sesungguhnya membawa nilai
kemuliaan yang sudah Tuhan tanamkan kepada
diri semua manusia. Waktu masih anak-anak,
masih tetap MULIA. Begitu terpapar dengan
nilai-nilai 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.
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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 maknanya 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. Ketika sudah didunia maka
manusia diberikan hak untuk menggunakan
tubuhnya dengan sepenuhnya.

yang tidak memiliki ilmu tentang PIKIRAN
secara benar berperan besar dalam hilangnya
nilai kemuliaan dalam diri anak-anaknya.
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. Padahal 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
untuk
menggunakan Pikirannya, untuk Ber-Logika.
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 Berpikirlah..

Pada usia anak-anak, sudah mulai
banyak masuk “pemahaman-pemahaman” yang
melemahkan, pemahaman yang membuat
kemuliaan manusia hilang, membuat manusia
tidak menyadari lagi fitrahnya. Membuat
manusia lupa akan dirinya yang sejati. Orang tua
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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.

Semasa hidupnya, dia dikenal sebagai ahli fisika AS sekaligus penemu bom atom yang
menghancurkan kota Hiroshima dan Nagasaki pada Perang Dunia II.

D

ilansir History, bom atom pertamanya diuji
coba pada Juli 1945 di New Mexico yang
dikenal dengan Trinity Test. Tapi,
selanjutnya adalah penyesalan. Oppenheimer,
sang fisikawan, bahkan mendeskripsikan diri
sebagai "penghancur dunia", pasca-temuannya
meluluhlantakkan Jepang.
Masa Muda Julius Robert Oppenheimer

Pada usia 18 tahun, ia masuk Universitas
Harvard dengan studi mayor Kimia. Di universitas
ini, mata kuliah tentang termodinamika menarik
perhatiannya. Dirinya akhirnya mendalami fisika
eksperimental.
Oppenheimer pun diterima di Universitas
Cambridge pada tahun 1924. Dia semakin
terbenam ke dalam ilmu fisika hingga temantemannya menyebut Oppenheimer sebagai
seseorang yang memiliki kecenderungan untuk
merusak diri sendiri. Waktunya ia habiskan untuk
merokok, disambi melakukan kerja dan
pemikiran-pemikiran fisika, tanpa makan dan
tidur. Ia kemudian pindah ke Universitas

PENULIS : LUKMAN HADI SUBROTO

EDITOR : WIDYA LESTARI NINGSIH

Gottingen, yang merupakan pusat fisika
teori termasyhur di dunia, dibawah bimbingan Max
Born. Ia bertemu teman diskusi sesama fisikawan,
antara lain Werner Heisenberg, Pascual Jordan,
Wolfgang Pauli, Paul Dirac, Enrico Fermi, dan
Edward Teller.

DOWNLOAD APLIKASI KOMPAS.COM UNTUK AKSES BERITA
LEBIH MUDAH DAN CEPAT:

Oppenheimer lahir di keluarga berada.
Ayahnya adalah importir tekstil dan ibunya
seorang pelukis. Ia memiliki saudara laki-laki yang
juga seorang ahli fisika, Frank Oppenheimer. Di
tahun terakhir sekolahnnya, ia tertarik mendalami
ilmu kimia.
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Julius Robert Oppenheimer
dengan Manhattan Project

Bergabung

Ketika bom atom akhirnya dijatuhkan di
Negeri Sakura dan ratusan ribu nyawa melayang,
Oppenheimer
menyesali
temuannya.
Dia
menyarankan supaya benda tersebut digunakan
untuk
tujuan
perdamaian.
Keputusannya
membuat pemerintah mempertanyakan loyalitas
Oppenheimer. Jabatannya sebagai penasihat
pemerintah bidang pertahanan pun dilepas.
Setelah Perang Dunia II, Oppenheimer
tetap aktif dalam bidang fisika dan terpilih menjadi
Ketua Komisi Energi Atom AS. Dia tetap menolak
dengan keras pengembangan bom hidrogen.

Oppenheimer kemudian tergabung dalam
Manhattan Project yang mengembangkan proyek
bom atom di AS. Ia menjadi salah satu ilmuwan
yang berpengaruh dalam terciptanya bom atom
bertenaga hebat. Tim Manhattan Project
melakukan riset bom atomnya di Laboratorium
Los Alamos yang sebenarnya berfungsi sebagai
laboratorium militer. Bom atom para ilmuwan
tersebut diuji coba di New Mexico yang dikenal
dengan nama Trinity Test. Setelah melihat bola
api hasil ledakan bom buatannya, Oppenheimer
tampaknya segera akan menyesali temuannya.
Penyesalan Julius Robert Oppenheimer
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5 CARA MEMOTIVASI DIRI SENDIRI, KAMU AKAN
LEBIH SEMANGAT MENJALANKAN HIDUP!
BACA SELENGKAPNYA DI ARTIKEL "7 TIPS MUDIK
LEBARAN 2022 DAN ATURAN PERJALANAN MUDIK
SAAT PANDEMI", HTTPS://TIRTO.ID/GQKP

M

emotivasi diri sendiri merupakan
cara ampuh untuk menghadapi
segala cobaan dalam hidup.
Walaupun dalam keadaan sulit, kamu harus
tetap semangat dalam menjalani hidup.
Dikarenakan ada fase dalam hidup kamu yang
harus menerima hal-hal yang tidak kamu
senangi.

Jika itu kamu rasakan, jernihkan
dahulu pikiranmu sejenak. Kamu dapat
menghirup udara segar dan bersantai pada
alam terbuka, dengan begitu pikiran kamu
bakal jernih dan kamu siap bekerja lagi.

DOWNLOAD APLIKASI KOMPAS.COM UNTUK AKSES
BERITA LEBIH MUDAH DAN CEPAT:
2. Hargai diri sendiri

Disitulah kamu harus bisa memotivasi
diri sendiri agar kamu memiliki kembali
kekuatan untuk mencari jalan keluar pada
kesulitan tersebut. Berikut adalah cara
memotivasi diri sendiri agar kamu bisa tetap
kuat ketika kesulitan-kesulitan itu datang.

ANDROID: HTTPS://BIT.LY/3G85PKA
IOS: HTTPS://APPLE.CO/3HXWJ0L

1. Jernihkan pikiran

Hargailah setiap pekerjaan yang telah
kamu lakukan dengan baik, seperti datang
tepat waktu. Dengan menghargai diri sendiri,
kamu akan bisa fokus terhadap apa yang kamu
kerjakan sesusah apapun itu. Cara itu ampuh
untuk memotivasi dirimu.
3. Jangan berhenti mengejar mimpi

Setiap orang pasti pernah mengalami
kejenuhan yang dapat menghilangkan
motivasi. Bisa jadi karena pekerjaanmu seharihari yang menyebabkan kamu jenuh, sehingga
kamu akan merasa bosan terhadap apa yang
dikerjakan.
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Dalam menjalani kehidupan, kamu
harus bisa selalu menantang dirimu untuk
dapat termotivasi. Jangan hentikan mimpimu
ketika kamu berhasil berhasil meraih suatu
impian. Teruslah mengejar mimpi yang belum
pernah kamu capai sebelumnya, itu akan
membuat dirimu selalu termotivasi dalam
hidup.

5. Baca biografi orang sukses

4. Melupakan masa lalu
Membaca biografi orang sukses
merupakan salah satu cara kamu bisa belajar
agar menjadi orang sukses. Bacalah bukubuku biografi tokoh yang kamu sukai, dan
catatlah poin-poin penting yang bisa kamu
terapkan. Lakukanlah secara konsisten, karena
hal ini akan mampu memotivasi dirimu lagi.
Salah satu yang membuat kamu
kehilangan motivasi adalah karena pernah
mengalami masa lalu yang buruk. Jika hingga
kini masa lalu itu masih membekas, kamu akan
terbebani dengan perasaan yang negatif. Kamu
harus benar-benar melupakan masa lalu
tersebut agar dapat mencapai apa yang kamu
cita-citakan.

Itulah 5 cara untuk memotivasi diri
sendiri, memotivasi diri sangat penting untuk
menambah semangat dalam menjalani hidup,
karena semangat adalah salah satu kunci
sukses dalam hidup.

Masih ada kesempatan buat kamu
untuk memulai kembali hari yang baru. Masa
depan yang cerah sedang menunggumu tidak
peduli seberapa buruk masa lalu kamu. Jangan
sampai masa lalu terus membebani dan
menghentikan kamu untuk menggapai citacita.
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Kisah Inspiratif,
Gajah dan Semut

A

lkisah, di sebuah kebun binatang, hiduplah seekor gajah yang bernama Bonar.
Layaknya gajah pada umumnya, ia bertubuh tinggi besar, memiliki telinga
lebar, belalai panjang, gading yang kuat dan kaki-kaki yang kekar. Namun, ada
satu hal yang membedakannya dengan gajah-gajah pada umumnya—ia sangat
populer di kalangan para pengunjung.
Mulai dari anak kecil sampai kakek-nenek sekalipun, tidak ada yang tidak
terhibur setelah melihat kelakuan Bonar. Bagi mereka, Bonar adalah bintang utama
di kebun binatang kecil itu. Entah apa yang bisa menyebabkan demikian, padahal
masih banyak ratusan binatang yang jauh lebih lucu dan lebih unik dari Bonar. Tapi,
bukan itu yang menjadi permasalahannya.
Bonar menjadi besar kepala.
Tiap hari ia selalu mendengungkan pujian pada diri sendiri dan hinaan terhadap
binatang lainnya. Di matanya, semua binatang yang ada di kebun binatang itu
hanyalah binatang malang yang terpenjara di selnya masing-masing, tanpa kasih
sayang dari induknya, perhatian penuh dari pawangnya dan rasa cinta dari para
pengunjung.
Suatu ketika, ia bertemu dengan seekor semut. Sebagai seekor gajah, ingatan
Bonar sangat kuat. Ia tidak akan pernah melupakan rupa setiap semut yang pernah
dijumpainya selama ini. Gajah langsung tersadar, bahwa semut tersebut merupakan
semut yang pertamak kali dilihatnya. Berbeda dengan Bonar yang cuek, semut itu
segera mengucapkan salam kepada Bonar.

Edisi Mei 2022

| Kekuatan Sugesti

34

| Metaphore
Bonar diam. Semut itu pikir, Bonar tidak mendengarnya. Sehingga, ia
mendekati kakinya dan mengucapkan salam lagi. Bonar tetap diam, kemudian
menjauhi semut itu.
Ternyata, semut itu adalah semut yang pantang menyerah. Seketika, ia
mendaki kaki Bonar dan bergelayutan di telinganya. Di sana, dengan suara yang
lantang, ia memberi salam.

“Diam kau! Kau pikir aku tuli?!” umpat Bonar.
“Kalau anda mendengarku, kenapa anda tidak menjawabnya, tuan? Bahkan Tuan
Singa saja mau menjawab salamku,” ucap si semut sambil melambaikan tangan
kepada singa yang ada di kandang seberang.
“Haruskah? Kau hanyalah seekor semut, jadi untuk apa aku menjawab salam dari
mahluk inferior sepertimu?”
Semut bingung, “Inferior? Mohon maaf, tuan, dari sebelah mana saya ‘inferior’, ya?”
Bonar tertawa, “Kau ini buta, ya? Apa kau tidak melihat tubuhku? Apa perlu aku
perlihatkan padamu sebuah cermin besar agar kau dapat membandingkan
kegagahanku dengan kelemahanmu?”
Semut itu terdiam, Bonar melanjutkan omongannya.
“Lihatlah belalaiku yang panjang! Aku dapat mengambil buat-buah enak dan lezat dari
pohon-pohon ini!” ucapnya sambil memakan buah dari pohon itu.
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“Lihat juga gadingku yang kuat ini, aku bisa saja merubuhkan pohon ini dengan
mudah!” Bonar menubrukkan gadingnya ke pohon tadi, tapi ia tidak mengerahkan
kekuatan penuhnya, sehingga hanya buah-buahan, ranting-ranting dan serpihan kayu
pohon itu saja yang berjatuhan.
“Dan lihat juga kaki-kakiku yang kekar ini, bumi bergonjang-ganjing dengan setiap
hentakannya," ucapnya.
Tiba-tiba, Bonar terjatuh dan meraung kesakitan. Ternyata, ada sebuah
serpihan kayu yang menancap di kaki Bonar. Bonar mencoba mengambilnya tetapi ia
tidak bisa, karena serpihan itu begitu kecil dan tak terjangkau dengan belalainya.
Melihat Bonar yang tersiksa, si semut segera berlari dan memanggil kawan-kawannya
untuk membantunya. Akhirnya, serpihan yang menancap di kaki Bonar dapat dicabut
dan Bonar dapat berjalan lagi.

Setelah situasi terkendali, semut itu mendekati Bonar.
“Anda tahu, Tuan Gajah. Seumur hidup, saya tidak pernah sedikit pun merasa inferior
maupun superior,” ucapan semut mengundang perhatian Bonar. “Saya yakin, semua
mahluk ciptaan Allah memiliki tujuan yang berbeda-beda. Bisa jadi, tujuan anda di
bumi ini untuk menghibur para manusia, sedangkan saya untuk membantu anda
mencabut serpihan tadi.”
Bonar membisu. Matanya sayu, menyesali kesombongannya selama ini, “Kau
sangat bijak, semut kecil.”
Semut itu tersenyum, “Tidak, tuan, saya hanya dapat melihat dari sudut pandang yang
berbeda saja.”
Sumber : https://muslimahdaily.com/story/hikmah/item/376-kisah-inspiratif,gajah-dan-semut.html
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Curhat Pikiran
Pertanyaan :
Mas firman, saya anton dari palangkaraya. Saya mau bertanya ini, usia saya 25, tapi
kenapa ya hidup saya seperti gini-gini aja. Saya tidak pernah bertemu dengan peluang
yang bagus, tidak pernah bertemu pekerjaan yang bagus. Kenapa ya? apa dosa saya
yang menghambat ya
Anton-palangkaraya

Jawaban :
Terima kasih mas anton atas pertanyaannya, saya harapkan mas mau membaca
majalah sugesti dengan baik, dibaca dengan benar. Karena banyak ilmu tentang
perubahan hidup dalam majalah sugesti yang bisa membantu perubahan hidup anda.
Hidup anda itu tergantung dari apa yang anda pikirkan. Dari pertanyaan mas ini maka
sesungguhya pasti bermula dari isi pikiran anda. Tidak perlu berpikir dulu tentang
dosa, karena itu urusan Tuhan. Maka saat ini benahi dulu pikiran mas.
Isi pikiran itu berawal dari apa yang mas baca, itulah kenapa saya menyuruh mas untuk
membaca majalah sugesti saja supaya isi pikirannya positif.
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Pertanyaan :
Assalamualaikum mas, saya romi pembaca buku 10 keajaiban pikiran dan majalah
sugesti. Saya selalu dikatakan ada jin dalam diri oleh uztad yang saya temui, udah 4
uztad yang selalu bicara seperti itu. Apakah itu betul mas? saya menjadi kepikiran dan
tidak nyaman menjalani hidup, apa bisa dihilangkan?
Romi-pemalang

Jawaban :
Waalaikumsalam, terima kasih mas romi sudah membaca buku 10 keajaiban pikiran
dan majalah sugesti. Pertanyaan yang bagus ini dan sering ada di masyarakat kita.
Ketika mengalami sakit maka sering yang dijadikan kambing hitam adalah jin, padahal
ya tidak tahu jin itu seperti apa. Saya ingin menegaskan bahwa apa yang disampaikan
oleh uztad anda itu adalah salah, karena tidak ada jin yang bisa masuk ke dalam diri
manusia. Tidak ada yang namanya jin masuk ke diri manusia. Hal ini perlu ditegaskan,
dan disadari.
Jadi solusinya tidak perlu anda anggap omongan mereka itu, abaikan saja. Begitu anda
abaikan maka pasti hidup anda baik-baik saja.
Pertanyaan :
Saya mau tanya tentang sugesti, yang saya tahu ya. bahwa sugesti itu memiliki
keterbatasan. Orang sakit tidak bisa sembuh dengan hanya sugesti, orang menjadi kaya
tidak bisa dengan sugesti. Bagaimana mas firman?
Meta-Bandung

Jawaban :
Terima kasih mbak meta atas pertanyaannya. Untuk memahami apa itu sugesti maka
anda harus membaca kitab 101 kalimat sugesti. Banyak orang saat ini salah dalam
memahami arti dari "sugesti", padahal "sugesti" itu adalah isi dari pikiran, dan sugesti
itu yang membentuk hidup manusia, ketika seseorang itu sakit atau sehat maka itu pasti
adalah sugesti. Kalau seseorang itu sakit maka untuk membuat kembali sembuh harus
dimulai dengan mengubah sugesti yang ada dalam 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
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