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| Redaksi

Berhentilah Untuk Mengatur
Waktu,Mulailah Untuk Mengatur Diri

S

ampai juga di rumah dengan
tenang, juga habis mandi dan
shalat isya langsung deh
menyapa “sivo”, laptop yang cerdas ini.
Ditemani syahrini (sahabat virtual) dan
segelas white coffee panas membuat
malam yang dingin karena hujan ini
menjadi hangat dan penuh kenikmatan.
“bos, gimana hari ini, sukses semua
kan,asik kan semuanya?” syahrini
membisiki
saya,
saya
pun
menjawabnya “ya seperti yang kamu
tahu tadi kan semua hasilnya baik hari
ini”. Hari ini memang, saya keluar dari
rumah tadi pagi jam 08.00, karena
harus memberikan kuliah untuk dua
kelas hari ini, sampai selepas dzuhur
saya di kampus. Sehabis itu pergi
meeting untuk melihat rencana
pembangunan site (tower BTS) di
daerah krian.
Dilanjutkan ke kantor wahana
sejati untuk memberikan sedikit tugas
buat para staf disana, sehabis maghrib
meeting sebentar dengan mitra dari
Internet Service Provider (ISP) untuk
rencana
penambahan
bandwidth
sekalian makan malam lalu pulang deh.
Kadang
saya
sering
mendapat
pertanyaan dari teman saya, “kamu
gimana caranya mengatur waktu
dengan banyak aktivitas, jadi dosen,
konsultan
telekomunikasi,
pakar
pikiran, ngurusi riset juga, bahkan
properti
juga,
ngatur
waktunya
gimana?”.

Edisi Juli 2022

Ini yang sering saya juga
bingung
dengan
pertanyaannya,
“mengatur waktu”, bukannya waktu
semua orang itu sama ya, sama-sama
24 jam sehari semalam, atau ada yang
sehari semalam itu 25 jam ya? Atau
ada yang bisa menambah jatah waktu
sehari semalam? kalau ada yang bisa
menambah jatah waktu maka saya
mau belajar tuh? hehe.

Saya ingat sebuah pelajaran
dari guru saya yaitu Aa’Gym, beliau
berpesan ke saya, “beda orang sukses
dengan orang biasa itu bukan karena
waktunya lebih banyak, tapi karena isi
dari waktu itu, presiden sehari juga
24jam, tukang becak juga 24 jam,
pemilik hotel juga 24 jam, pengamen
juga 24 jam, semua orang waktunya
sama 24jam, tapi beda aktivitasnya,
kuncinya yaitu waktu sama tapi
aktivitas beda”.
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Dari
ilmu
inilah
saya
menerapkan dalam kehidupan saya,
dari pesan itu terlihat bahwa yang
seharusnya diatur bukanlah waktunya
tetapi aktivitasnya, artinya yang harus
diatur adalah diri kita bukan mengatur
waktunya.
Waktu tetap saja berjalan, tidak
ada yang bisa menghentikan waktu,
lantas bagaimana mengaturnya? ayo
mikir. Jadi yang bisa diatur adalah diri
kita, dan sumber pengaturan diri ada di
PIKIRAN kita.
Sama halnya dengan sebuah
laptop ini, sambil saya mengetik
membuka
browser
saya
bisa
mendengarkan musik, bahkan bisa
juga sambil melihat grafik pergerakan
harga mata uang dunia dan saham
yang saya miliki. Kalau ada dua laptop,
maka laptop yang satu bisa melakukan
banyak aktivitas, tetapi laptop sebelah
saya sedang mati, waktunya sama kan.
Tapi, laptop yang satu sedang
“running” sementara yang satunya
“sleep”.
Apakah saya mengatur waktu?
tidak kan? yang saya atur adalah kerja
dari laptop ini. Begitu juga dengan diri
kita, yang harus diatur adalah aktivitas
diri, yang harus di lakukan manajemen
atau pengaturan adalah PIKIRAN,
bukan waktunya. Mengatur PIKIRAN
untuk bekerja multi tasking, itu rahasia
utama untuk membuat diri bisa banyak
melakukan aktvitas, kalau istilah dalam
kelas Alpha Mind Control (AMC) saya
sebut teknik membelah diri hehe
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Saat PIKIRAN anda bisa
melakukan multi tasking artinya anda
bisa memiliki banyak aktivitas, bisa
memiliki banyak “bisnis” dan pastinya
memiliki banyak sumber penghasilan
yang terus mengalir, asik kan? ya itulah
hebatnya PIKIRAN manusia. Seperti
minggu lalu saya memberikan coaching
kelas Platinum AMC kepada dua orang
secara bergantian, mereka pun berani
untuk “membelah diri” sehingga berani
untuk mengambil banyak jalan untuk
menciptakan kesuksesan dalam hidup
mereka, ada diri yang mengurusi
restaurant, ada diri yang mengurusi
properti, ada diri yang mengurusi bisnis
ikan, dan semua diri itu bisa berjalan
bersamaan. Sehingga hasilnya adalah
penghasilan yang datang dari banyak
jalan dari banyak pintu.
Jadi, kalau sekarang anda
masih
sibuk
mempelajari
cara
manajemen waktu, maka segeralah
beralih untuk mempelajari manajemen
PIKIRAN, berhentilah mengatur waktu
tapi mulailah mengatur diri, sebab
seperti yang saya tulis diawal, waktu
semua orang sudah sama 24jam, jadi
apalagi yang harus diatur. Maka aturlah
dirimu melalui PIKIRANmu, karena
sesungguhnya
kunci
pengaturan
kesuksesan hidup kita ada dalam diri
kita sendiri.
Selamat membaca majalah sugesti
edisi Bulan Juli 2022 ini dan
temukan inpirasi hidup untuk
membuat hidup anda lebih kaya dan
lebih sukses.
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MAU BERBISNIS TAPI BINGUNG MODAL
UANG? BACA TIPS BERIKUT INI

F

irman, ini aku mau buka warung kopi. Butuh
modal, bisa kasih pinjaman ngga ya?” sebuah
inbox dari teman saya di facebook , lalu saya
jawab “butuh berapa ya, lalu sistem kerjasamanya
gimana?”. Eh malah dijawab, “nah itu, aku bingung
gimana kerjasamanya, ngga bisa ya aku pinjam
hutang aja”.
Hampir sebagian besar orang ketika ingin
memulai bisnis pasti yang dipikirkan adalah modal
uangnya dulu. Pasti ketika mau berbisnis yang dibuat
bingung dulu adalah modal uangnya dari mana.
Padahal modal utama untuk memulai bisnis itu
sebenarnya bukan uang, tapi Pikiran kita sendiri.
Percuma saja sudah dapat modal uang tapi
Pikirannya belum mau untuk sukses dan kaya maka
jadinya percuma saja modal uangnya.

Hal ini yang salah dalam pemahaman
banyak orang, sibuk mencari pinjaman modal
uang kesana-kemari, bingung dengan modal
uangnya. Pasti selalu ketika ditanya mau bisnis
apa ngga, maka jawabannya “saya tidak punya
modal”, padahal ya dia punya gaji, punya
tabungan lalu bilangnya tidak punya modal. Nanti
kalau terjadi bahwa dalam hidupmu tidak punya
uang gimana ayo. Selama masih punya kepala dan
masih bernafas maka itu sudah modal yang cukup
untuk memulai bisnis. Karena modal utamanya
ada dalam kepala kita semua, ada dalam kepala
anda semua, yaitu Pikiran anda. Permasalahannya
adalah, apakah anda sudah sadar bahwa anda
memiliki Pikiran? apakah anda sudah tahu
caranya
memanfaatkan
Pikiran
untuk
membangun bisnis anda?
Ketika seseorang itu masih berpikir
bahwa dia butuh modal uang untuk bisnis maka
itu artinya belum menyadari bahwa modal
sesungguhnya untuk berbisnis itu adalah
Pikirannya. Saya teringat ada pengalaman
seorang alumni AMC dari banyuwangi, dia reseat
(mengulang) saat ada kelas di Surabaya, di AMC
anda boleh mengulang supaya semakin paham,
karena AMC itu adalah metode ajaib yang butuh
dipahami dengan benar dan utuh, alumni ini
seorang laki-laki, dia cerita bahwa dia sekarang
bisa berbisis tembakau tanpa mengeluarkan
modal uang sepeserpun, barang tembakau
sebanyak 3 kuintal dia dapatkan dengan percuma
dari seorang pengepul besar, “ternyata benar mas
firman,

Edisi Juli 2022
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dengan AMC maka bisnis tidak lagi butuh modal
uang, cukup dengan modal ilmu AMC haha”, kata
dia sambil tertawa ketika cerita ke saya di akhir sesi
kelas.
Ketika anda menyadari bahwa modal untuk
memulai bisnis itu adalah Pikiran maka anda akan
selalu bersyukur kepada Tuhan bahwa sebenarnya
Tuhan sudah memberikan modal untuk berbisnis itu
tanpa kita perlu mencari, tanpa perlu meminjam,
yang perlu dilakukan terhadap modal itu hanya
mengenalinya, mengenali bagaimana menggunakan
pikiran dengan benar, supaya bisa dikontrol untuk
membuat bisnis sukses, bahkan untuk membuka
bisnis tanpa modal uang, kemudian baru
dimaksimalkan untuk selalu membantu dalam
kehidupan kita. Itulah kenapa dalam AMC selalu
saya katakan prinspis 3M yaitu (mengenali,
mengontrol dan memaksimalkan).

Jadi, tidak perlu bingung lagi untuk
mencari modal uang ya, yang harus anda lakukan
adalah memahami AMC dan menerapkannya
sehingga anda bisa mudah mendapatkan modal
uang untuk bisnis anda. Kenali diri dengan benar,
kenali pikiran dengan benar maka pasti disitulah
kita menemukan kekuasaan Tuhan sebagai modal
utama jika anda mau berbisnis. Modalnya sudah
adalah dalam dirimu sendiri, yaitu PIKIRANmu.

.
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Perbedaan Kalimat Afirmasi dan Kalimat
Sugesti ada di Bagian ini
Jika untuk menegaskan sesuatu maka itu
sudah disebut sebagai afirmasi. Misalnya anda
bicara ke orang lain “nama saya budi”, maka ini
adalah bentuk afirmasi. Karena menegaskan
identitas anda. Tentu tidak perlu diulang-ulang
bukan. Begitu juga ketika anda melakukan
penegasan kepada diri sendiri. Tidak perlu juga
berulang-ulang.

Arti kata Sugesti

K

alimat afirmasi dan kalimat sugesti itu apa
sih perbedaan utamanya ? Pertanyaan ini
ditanyakan oleh banyak orang. Karena
dalam dunia ilmu Pikiran 2 hal ini sering diajarkan.
“baca afirmasi ini”, “baca sugesti ini untuk diri
anda”. Afirmasi dan sugesti. Karena sering
disampaikan maka membuat orang menjadi
bingung. Harus baca berapa kali ya, kalimat
afirmasinya?. Sudah benarkah kalimat sugesti
yang saya baca ini? Bahkan ada yang mengajarkan
jika kalimat afirmasi itu harus dibaca puluhan kali.
Kalimat sugestinya harus dibaca sekian kali. Kalau
anda mempelajari di Kitab 101 kalimat sugesti
maka sudah dijelaskan dengan jelas teori, praktek
dan kalimat sugesti yang mudah diterima oleh
pikiran kita.

Arti kata Afirmasi
Kita mulai dari mengenali kata afirmasi.
Afirmasi merupakan serapan dari bahasa inggris
yaitu affirmation. Jika dilihat artinya maka
“penegasan”. Kalimat yang menegaskan atau
meneguhkan. Sudah jelas bahwa arti kalimat
afirmasi bukan kalimat yang diulang-ulang. Tapi
kalimat yang ditegaskan. Apapun bentuk
kalimatnya, apapun bahasanya.

Edisi Juli 2022

Setelah membahas kata afirmasi. Maka
untuk mengetahu perbedaan afirmasi dan sugesti.
Dibagian ini kita bahas arti dari kata sugesti. Kata
ini juga merupakan serapan dari bahasa inggris
yaitu “suggestion” yang artinya saran. Saran itu
omongan. Ketika anda memberi saran kepada
teman anda. “Makan nasi goreng di warung A saja
lebih enak”, maka ini adalah saran. Alias anda
sedang mensugesti teman anda untuk memilih
warung A. Tentu setiap hari kita sering memberikan
saran kepada orang lain. Itu artinya setiap hari anda
pasti pernah mensugesti orang lain. Jadi tidak
susah untuk mensugesti orang lain. Begitu juga
ketika anda berkata ke diri anda sendiri “lebih cakep
menggunakan baju yang ini”. Maka hal ini juga
anda sedang mensugesti diri sendiri. Apakah perlu
diulang-ulang? tidak perlu.

Perbedaan Kalimat Afirmasi dan Kalimat
Sugesti
Lalu apa perbedaan antara kalimat afirmasi
dan kalimat sugesti? Kalau ditanya perbedaan
maka hanya terletak dari tulisannya saja. Secara
makna sama yaitu sebuah kalimat yang diucapkan
sebagai penegasan sebagai saran kepada diri
sendiri atau orang lain.

| Kekuatan Sugesti
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Kalau sudah memahami hal ini maka
seharusnya tidak perlu lagi ribut dan bingung
tentang perbedaan dari kalimat afirmasi dan kalimat
sugesti itu.
Semua adalah program untuk pikiran manusia.
Saya lebih senang menyebut sebagai program
atau data dalam pikiran manusia. Keduanya
merupakan pengisi dari pikiran kita.
Kalau afirmasi atau sugestinya jelek semua
maka pasti hidup manusia itu jelek. Begitu juga
sebaliknya, kalau sugesti atau afirmasi yang masuk
ke dalam pikiran adalah hal yang baik maka pasti
hidup manusia itu penuh kebaikan.

Celakanya untuk membedakan mana
afirmasi atau sugesti yang baik itu sering banyak
orang salah. Karena banyak sugesti atau afirmasi
yang kelihatannya baik tetapi ternyata justru
melemahkan hidup manusia. Disinilah butuhnya
“cerdas” untuk memilih dan memilah. Metode AMC
yang arti awalnya Alpha Mind Control, sering
diubah menjadi “Aku Manusia Cerdas”. Karena
memang tujuannya untuk memunculkan kembali
kesadaran sebagai makhluk yang cerdas yaitu
makhluk yang mampu “berpikir”
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Modal Utama Untuk Memulai Bisnis Bukan
Uang, Tapi Modal Yang Satu Ini

S

ambil menikmati segelas kopi
tubruk panas, kembali berbagi
inspirasi melalui blog ini, mumpung
si kecil ami sudah bubug sama mamanya
jadi saya bisa membuka macbook dan
membiarkan
para
virtual
untuk
membisikkan ide apa yang mau saya bagi
untuk anda. Sudah memasuki akhir tahun,
sudah musim liburan ditandai dengan
melemahnya indeks saham di bursa efek
Indonesia, banyak saham yang mengalami
penurunan tapi saham yang saya baru beli
bulan lalu malah naik 150% bulan ini, itu
hasil bisikan “syahrini” untuk buy saham
itu bulan lalu. Kok jadi ngomongin saham
ya, sebenarnya saya mau membahas
tentang modal bisnis. Banyak orang selalu
berpikir bahwa modal utama dalam
memulai bisnis adalah modal uang, padahal
itu salah besar. Lalu apa?

Modal utama untuk memulai
sebuah bisnis adalah modal Kekuatan
Pikiran, percuma saja anda memiliki modal
uang tapi pikiran anda belum benar, pikiran
anda belum mau untuk sukses maka yang
ada modal uang anda habis dan keuntungan
malah nol besar. Sering saya bertemu para
peserta AMC yang cerita bahwa dia
mengalami kerugian dalam bisnis,
modalnya habis, bahkan karena modalnya
dari
hutang maka
harus
pusing
melunasinya. Mungkin hal seperti ini sudah
sering dialami, termasuk anda?

Anda melihat teman, atau tetangga
atau orang lain membuka sebuah bisnis
misalnya warung kopi, anda melihat
warung kopinya ramai, lalu anda sibuk
meminjam uang untuk modal warung kopi.
Setelah warung kopi itu jadi ternyata
warung kopi anda tidak seramai dengan
warung kopi orang yang anda lihat itu,
modal anda lama-lama habis juga. Lalu
anda berpikir bahwa anda tidak cocok
membuka bisnis warung kopi.

Edisi Juli 2022
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Kasus ini yang sering terjadi,
bahkan tadi siang saya dicurhati seorang
teman yang juga bingung bahwa modal
uangnya mau habis tapi keuntungan tidak
didapat. Coba dia bertanya kesaya sebelum
membelanjakan modal uangnya, pasti dia
tidak sampai mau rugi seperti ini. Modal
utama dalam memulai bisnis sudah dimiliki
oleh semua manusia, yaitu Pikirannya.
Tidak penting bisnisnya apa, tidak penting
usahanya apa, semua bisnis itu dasarnya
bagus. Mau bisnis saham, mau bisnis
asuransi, mau MLM, mau buka warung
kopi, buka toko sepatu dan sebagainya,
semua bagus. Yang tidak bagus adalah
pikiran anda, pikiran pelaku bisnisnya.
Maka seharusnya sebelum anda memulai
sebuah bisnis, yang harus anda lakukan
dulu adalah memahami bagaimana
menggunakan kekuatan pikiran anda
dengan benar, sehingga dengan memahami
“cara berpikir yang benar” anda bisa
menarik klien banyak, membuat ramai toko
anda, bahkan ada alumni AMC yang
terbukti bisa mendapatkan modal uang
dengan gratis. Dengan hanya memahami
bagaimana berpikir yang benar.

Selama ini kita selalu didoktrin
bahwa, untuk memulai bisnis harus ada
uangnya, padahal tidak. Kalau mau
memulai bisnis maka ya sudah mulai aja,
tapi ingat anda harus sudah memahami cara
mengenali,
mengontrol
dan
memaksimalkan Pikiran dengan benar.
Saya teringat ada om saya yang ingin
meminjam modal untuk buka usaha
membuat batako, saya sengaja eksperimen
dengan memberinya modal 5juta, tanpa
mengajarinya untuk belajar pikiran.
Hasilnya selama 3 bulan, modalnya terus
berkurang sementara keuntungan tidak ada.
Benar berarti teori AMC saya bahwa bukan
uangnya yang penting tapi Pikirannya, lalu
saya mulai ajari om saya itu tentang AMC,
bagaimana berpikir yang benar, bagaimana
menarik pelanggan, menarik uang.
Ajaibnya, selang 2 bulan, om saya itu
mendapat modal usaha dari pemerintah
sebesar 10,5 juta dan bisnis batakonya pun
sekarang berjalan dengan lancar, tentu saya
kebagian bagi hasilnya juga setiap bulan.
Tujuan saya membuat AMC,
supaya setiap orang tidak lagi sia-sia
membuang modal uangnya dalam memulai
bisnis, tentu rugi kan kalau anda memiliki
uang lalu anda membuka sebuah bisnis
kemudian modal uang anda habis begitu
saja?
Maka kenalilah pikiranmu dengan
benar, karena itulah modal utama yang
sudah Tuhan berikan kepada kita. Bukan
hanya untuk menjalankan sebuah bisnis,
tetapi untuk menjalani kehidupan supaya
tercipta kehidupan yang penuh kesuksesan
dan kebahagiaan.
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Betulkah Kemampuan Telepati itu Perlu
Diaktifkan? Ini Penjelasannya !

B

etulkah Kemampuan Telepati manusia
itu perlu diaktifkan? atau tidak semua
orang bisa melakukan Telepati?
Pertanyaan ini sering diajukan banyak orang
ketika ingin membeli buku Alpha Telepati. Kata
“telepati” sering dianggap sesuatu yang aneh.
Bahkan sering dianggap sesuatu yang tidak
ada. Saya pernah menonton sebuah channel
youtube Indonesia yang menganggap bahwa
kemampuan telepati itu tidak semua orang bisa.
Bahkan dalam Channel Youtube itu juga
menjelaskan bahwa Ilmu Telepati itu tidak ada
dasarnya. Sebagai pembuat metode Alpha
Telepati yang sudah dibuktikan manfaatnya oleh
banyak orang maka perlu saya menjelaskan
dalam artikel kali ini tentang kesalahan
pemahaman mengenai kemampuan Telepati
yang perlu diaktifkan.

Konsep telepati ini diadopsi secara teknik
menjadi telekomunikasi. Dalam buku alpha
telepati saya menjelaskan peristiwa sehari-hari
yang sering dianggap sebagai kebetulan sebagai
perwujudan kemampuan telepati manusia.
Misalnya ketika ada seorang ibu yang merasa
tidak nyaman ketika anaknya mengalami
kejadian jelek seperti kecelakaan. Kenapa
seorang ibu itu muncul perasaan yang tidak
nyaman? karena ada “koneksi” antara pikiran
anak dengan si ibu. Peristiwa lainnya juga sering
dialami hanya tidak disadari dengan sepenuhnya.
Kemampuan Telepati tidak perlu Diaktifkan

Kemampuan Telepati Milik Semua Manusia

Karena semua orang yang memiliki kepala
pasti memiliki pikiran maka tidak perlu ada
proses aktivasi atau pengaktifan untuk
kemampuan telepati. Dalam buku 10 keajaiban
pikiran, saya menjelaskan bahwa Pikiran
manusia itu sudah aktif sejak dalam kandungan.
Semua manusia yang masih memiliki kepala
maka tentu memiliki pikiran. Dan pikiran kita
memiliki kemampuan luar biasa yang seringkali
diabaikan. Salah satu kemampuan dari pikiran
manusia adalah kemampuan untuk melakukan
telepati.

Edisi Juli 2022

| Kekuatan Sugesti

15

| Alpha Telepati
Karena otak adalah pusat semua organ
manusia. Saat semua organ sudah berfungsi
maka otak dan pikiran juga sudah aktif. Menjadi
hal yang lucu ketika ada buku atau training yang
menawarkan “aktivasi kekuatan pikiran”, lalu
apa yang diaktifkan? Kesalahpahaman seperti ini
yang banyak ada dimasyarakat kita saat
memahami kekuatan pikiran. Maka hal yang
wajar ketika ada pertanyaan apakah kemampuan
Telepati perlu diaktifkan? Jawabannya adalah
“tidak perlu” diaktfikan karena sudah aktif.
Kesadaran terhadap Kemampuan Telepati

Menggunakan kemampuan telepati adalah
bentuk kita memanfaatkan kemampuan yang
sudah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan sudah
Maha Baik kepada kita dengan memberikan
Pikiran yang memang memiliki kemampuan
untuk mempengaruhi orang lain.
Selama ini kemampuan telepati sering
dianggap kemampuan yang jelek, yang salah dan
berdampak negatif padahal sesungguhnya
kemampuan telepati bersifat netral saja. Sama
dengan kemampuan tangan kita untuk memukul.
Ketika memukul orang lain sampai terluka maka
menjadi kesalahan. Menyadari bahwa saya, anda
dan kita semua memiliki kemampuan telepati
dan mampu memahami rumus-rumusnya adalah
cara untuk menjalani hidup dengan mudah dan
lebih baik.

Yang diperlukan untuk memahami dan
melakukan Telepati adalah menyadari tentang
Pikiran kita. Ketika setiap manusia memiliki
kesadaran tentang bagaimana Pikiran bekerja
maka disitulah dia bisa memanfaatkan
kemampuan telepati ini.
Untuk memunculkan kesadaran inilah
merupakan tujuan dari dibuatnya buku Alpha
Telepati. Kesadaran tentang cara kerja pikiran itu
menjadi kebutuhan bagi setiap manusia untuk
menjalani hidup dengan penuh kebaikan.
Buku Alpha telepati berisi rumus atau langkahlangkah dari kerja telepati, sehingga setiap
manusia tidak lagi menganggap bahwa fenomena
telepati sebagai sebuah kebetulan. Melainkan
sebuah kejadian yang terjadi bisa disengaja oleh
setiap manusia.
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Mau Membuat Hidup Sukses ?
Modalnya Ada Disini

S

aya mau hidup sukses mas, capek saya
dihina, capek saya diremehkan. Doain
saya bisa dapat uang untuk belajar amc,
saya diberitahu oleh teman saya yang sekarang
bisa punya mobil habis belajar ke mas firman.
Saya mau berubah, doain mas bisa cepat
bertemu”, sebuah sms yang masuk ke hape saya.
Dan saya balas “amiin, pas-ti dimudahkan jika
memang sungguh-sungguh mau belajar amc”.
Saya pernah menulis status di akun facebook,
yang intinya tidak semua orang “mau” untuk
sukses, banyak orang itu hanya dimu-lutnya saja
yang mengatakan mau sukses. Begitu disuruh
belajar amc, bilangnya mahal dan sebagainya.
Itu berarti dirimu belum mau untuk sukses.

Kesuksesan dalam hidup itu pasti
diinginkan oleh semua orang, sukses disini
maksudnya berhasil. Bisa dalam hal sukses
pekerjaan, sukses ujian, sukses sekolah, sukses
dalam bisnis, sukses untuk hidup sehat dan
berbagai pengertian dari sukses lainnya. Ketika
anda ditanya, apakah mau sukses? pasti di
jawabnya “iya”, kemudian ditanya lagi, “sukses
itu apa?”,

nah mulai bingung pasti kan. Banyak dari kita
bingung ketika ditanya makna sukses dalam
hidupnya, tapi sering mengeluh bahwa “saya
belum sukses”, tidak tahu makna sukses tapi
mengeluh belum sukses. Aneh ya hehe.

Hidup sukses lebih sering diartikan
hanya dalam bisnis saja, dan biasanya ketika
ngomongin bisnis pasti ujung-ujungnya
ngomon-gin modal. Ya, modalnya adalah
UANG. Sampai sini terlihat benar, modalnya
UANG. Padahal modal yang sesungguhnya itu
bukan UANG tapi pikiran kita. Karena itu
kenapa saya selalu katakan kita sebagai manusia
harus memahami AMC sebagai satu-satunya
panduan untuk mengenali, mengontrol dan
memaksimalkan Pikiran. Modal utama untuk
hidup sukses itu sebenarnya sudah Tuhan
berikan kepada kita semua, dalam diri anda,
dalam diri saya dan dalam diri semua manusia
yang masih bernafas. Modal itu adalah Pikiran.
Banyak orang tidak menyadari ini, akhirnya
hidupnya tidak sukses.

Edisi Juli 2022

| Kekuatan Sugesti

20

| Kekuatan Diri
Sedangkan mereka yang sudah sukses
sangat jarang yang mau memberi tahu rahasia ini
secara utuh, biasanya sepotong-sepotong.
Oh ya, saya ingat waktu itu ada seorang
bapak yang menelepon saya. Sebelumnya dia
kirim inbox ke facebook, dari nama akun-nya
ada embel-embel CHt-nya. Saat menelepon dia
yang banyak ngomong “mas firman, masuk
kondisi alpha itu susah tidak semua orang bisa,
harus rileksasi harus dibimbing…itu kan harus
dihipno dulu”. Lalu saya tanya ke bapak ini,
“boleh tahu, apa sih yang bapak pahami tentang
kondisi alpha dan hipnosis itu?”, dijawab lagi
oleh dia “ya itu mas, sehabis deepening
dibimbing dengan terapis, masuk ke bawah
sadar”. “hmm..bapak belajar lagi aja ya, salah
semua yang bapak jelaskan, entah dulu bapak
belajarnya gimana yang jelas dari apa yang
bapak jelaskan itu salah pak, ngga gitu kok.
Kondisi alpha itu mudah aja”.

karena ketika anda bisa menggunakan pikiran
dengan benar maka anda bisa manfaatkan
Pikiran anda untuk “mempemgaruhi” orang lain
supaya mau join bisnis dengan anda, bisa juga
untuk menagih hutang dan memaksimalkan
bisnis anda.
Jadi, modal untuk menciptakan hidup
sukses bukanlah diluar diri tetapi sudah ada
dalam diri kita sendiri. Sudah ada dalam diri
semua manusia, sekarang tergantung bagaimana
anda saja. Apakah mau menggunakan modal
yang sudah Tuhan berikan ini atau menyianyiakannya?

Banyak yang memiliki pemahaman
seperti itu, sepotong-sepotong yang akhirnya
menjadi gagal paham. Jangan mudah ter-kecoh
dengan embel-embel CHt ya hehe. Modal untuk
menjalani hidup sebenarnya ada di Pikiran kita,
mau anda buat menjadi sukses dalam hidup atau
gagal itu semua sebenarnya dari Pikiran kita.
Saatnya, anda menyadari itu dengan benar,
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BIOGRAFI
VLADIMIR PUTIN
ARTIKEL INI TELAH TAYANG DI KOMPAS.COM DENGAN
JUDUL "BIOGRAFI AL-KINDI, TOKOH PENGGERAK
Vladimir Putin lahir di St. Petersburg, Rusia pada 7 Oktober 1952. Dia mulai masuk
lingkaran istana dengan menjadi wakil kepala manajemen properti kepresidenan.
FILSAFAT ARAB", KLIK UNTUK BACA:
HTTPS://WWW.KOMPAS.COM/STORI/READ/2022/0
1/11/090000279/BIOGRAFI-AL-KINDI-TOKOHPENGGERAK-FILSAFAT-ARAB?PAGE=ALL.

P

residen Rusia Vladimir Putin makin
menjadi sorotan utama dunia setelah
negaranya menyerang Ukraina pada akhir
Februari lalu. Dampak agresi tersebut tidak hanya
dirasakan Ukraina, juga dunia dan efeknya
berkepanjangan hingga saat ini. Di tengah susana
konflik tersebut, Presiden Indonesia Joko Widodo
menemui Vladimir Putin di Ruang Upacara
Kenegaraan Istana Kremlin, Kamis (30/6/2022).
Jokowi membahas terganggunya rantai pasok
pangan dan pupuk karena perang Rusia dan
Ukraina.

PENULIS : LUKMAN HADI SUBROTO

EDITOR : WIDYA LESTARI NINGSIH

Putin pun menyampaikan keluh kesahnya
mengenai dampak sanksi Barat terhadap
perusahaan-perusahaan Rusia.

Ayahnya mandor pabrik mengalami cacat
akibat granat. Sementara ibunya menjadi
penyapu jalanan. Mereka tinggal di apartemen
komunal bersama beberapa keluarga lain. Putin
mulai belajar di Sekolah Dasar No. 193 di
St.Petersburg. Kegiatan menimba ilmu ini dimulai
pada tahun 1960-1968. Setelah dari sekolah
dasar, Putin melanjutkan Sekolah Menengah Atas
No. 281 dan lulus pada tahun 1970. Sejak di
sekolah dasar, Putin tertarik pada judo dan
memutuskan untuk memperdalam bela diri asal
Jepang itu.

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

Profil Vladimir Putin

Masa Kecil dan Pendidikannya Putin lahir
di Leningrad (St. Petersburg), Rusia, pada 7
Oktober 1952 dengan nama asli Vladimir
Vladimirovich Putin. Pada masa kecilnya, Putin
hidup di tengah kemiskinan akibat Perang Dunia
II.

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

IOS: HTTPS://APPLE.CO/3HXWJ0LARTIKEL INI
TELAH TAYANG Edisi
DI K
OMPAS.COM DENGAN JUDUL
Juli 2022 | Kekuatan Sugesti
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Dia berhasil menjuarai berbagai kompetisi
olahraga di Leningrad dan mendapatkan sabuk
hitam judo. Putin juga mempelajari sambo, bela
diri yang dipraktikkan di Rusia. Putin meneruskan
studinya di Universitas Negeri Saint Petersburg
dan lulus pada tahun 1975. Universitas Negeri
Saint Petersburg adalah universitas tertua dan
terbesar di Rusia. Ketika era Uni Soviet,
universitas tersebut lebih dikenal sebagai
Universitas Negeri Leningrad.

Karier Vladimir Putin Putin memilih jurusan
hukum demi bisa mewujudkan cita-citanya
menjadi
perwira
intelijen
di
Komitet
Gosudarstvennoy Bezopasnosti atau KGB.
Setelah lulus dengan gelar Sarjana Hukum, dia
bergabung dengan sekolah KGB ke-401, Okhta,
Leningrad St. Petersburg. Usai menyelesaikan
pendidikan di Sekolah Pelatihan KGB, Putin
memulai kariernya sebagai anggota intelijen dan
ditempatkan di Dresden, Jerman Timur. Saat di
KGB, dia pernah disebut membakar dokumen
KGB ketika penghancuran tembok Berlin. Hal itu
untuk
menghilangkan
bukti
yang
bisa
menjatuhkan Rusia.
Penulis biografi Vladimir Putin asal
Jerman, Boris Reitschuster, menyebutkan bahwa
Rusia saat ini bisa saja “berbeda” bila kala itu
Putin tidak ditempatkan di Jerman Timur. Putin
memutuskan pensiun sebagai Perwira Intelijen
Asing dengan pangkat Letnan Kolonel pada 1991,
menyusul kudeta terhadap Mikhail Gorbachev.
Putin dipercaya menjadi penasihat Wali Kota St.
Petersburg, Anatoly Sobchak sampai 1996.
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Putin mulai masuk lingkaran istana
dengan menjadi wakil kepala manajemen properti
kepresidenan. Presiden Boris Yeltsin kemudian
mengangkat Putin menjadi Wakil Kepala Staf
Kepresidenan. Kariernya di istana Moskow
semakin moncer. Pada 1998, Yeltsin menunjuk
Putin sebagai direktur Layanan Keamanan
Federal (FSB), organisasi intelijen dan keamanan
utama Federasi Rusia dan penerus KGB. Pada
Agustus 1999, Putin diangkat sebagai Perdana
Menteri Rusia oleh Presiden Yeltsin yang disetujui
oleh lembaga legislatif. Selang empat bulan
kemudian, 31 Desember 1999, Yeltsin tiba-tiba
mengundurkan diri.
Sesuai konstitusi, Putin pun menjadi
Presiden Rusia. Ia dilantik menjadi Presiden pada
7 Mei 2000. Putin kembali terpilih dengan suara
71 persen pada Pemilu 2004. Ia terus
mempertahankan dominasinya dalam Pemilu
2008, Pemilu 2012, dan Pemilu 2018. Putin
sudah memimpin negara tersebut sebanyak
empat periode. Masa jabatan keempatnya akan
berakhir pada 2024. Putin memecahkan rekor
sebagai Presiden Rusia yang paling lama
menjabat.
Kekayaan Vladimir Putin Kekayaan
Vladimir Putin diperkirakan mencapai Rp 2.800
triliun. Hal itu diungkapkan dalam laporan Panama
Papers 2016 oleh International Consortium of
Investigative Journalists.
Dia disebut-sebut
memiliki aset tersembunyi di balik skema
keuangan kompleks yang diselenggarakan oleh
orang-orang kepercayaannya. Putin dikabarkan
memiliki mega-yact senilai US$ 100 juta atau Rp
1,4 triliun dan istana Laut Hitam yang diduga
dibangun untuk penggunaan pribadi Putin.
Kekayaan melimpah Putin juga bisa terlihat dari
jam tangan mewahnya. Hal itu terungkap dari
keterangan CEO Hermitage Capital Management,
Bill Browder. Browder dalam kesaksiannya di
depan Senat AS pada 2017 memperkirakan
kekayaan pemimpin Rusia itu berkisar sekitar US$
200 miliar atau Rp 2.867 triliun dalam bentuk aset
yang akan menjadikannya salah satu orang
terkaya di planet ini.
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Perusahaan Browder bergerak di bidang
manajemen investasi yang fokus di pasar Rusia.
Browder awalnya merupakan penyokong Putin,
tetapi kemudian Rusia memasukkannya ke daftar
hitam karena dianggap mengancam keamanan
negara. Pada 2018, Putin mendeklarasikan
pendapatan resminya yang menunjukkan bahwa
ia memiliki apartemen seluas 800 kaki persegi di
St. Petersburg, bersama dengan dua mobil era
Soviet dan sebuah truk off-road. Istana Presiden
Kremlin pun pernah merilis pendapatan tahunan
Presiden Putin, yaitu sekitar US$ 140.000 atau Rp
2 miliar.
Biodata Vladimir Putin

Nama
Kelahiran

: Vladimir Vladimirovich Putin
: 7 Oktober 1952, Saint Petersburg,
Rusia
Tinggi
: 170 cm
Berat
: 77 kg
Pasangan
: Lyudmila Putina (menikah 1983 2014)
Pendidikan
: Fakultas Hukum Univesitas Saint
Petersburg
Karier Putin :
1. Intelije KGB 1975-1990
2. Penasihat Wali Kota Saint Petersburg
1991-1996
3. Direktur Layanan Keamanan Federal
(FSB) 1998
4. Perdana Menteri Rusia 1999 Presiden
Rusia 2000-sekarang
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SUPAYA KEINGINANMU SELALU TERWUJUD,
MAKA LAKUKAN 5 HAL PENTING INI
DOWNLOAD APLIKASI KOMPAS.COM UNTUK AKSES
BERITA LEBIH MUDAH DAN CEPAT:

S

emua orang pasti memiliki keinginan,
tetapi terkadang ada yang mengeluh
karena keinginannya tidak tercapai,
keinginannya tidak terwujud. Dalam kelas
AMC, kalau saya bertanya kenapa mau belajar
AMC pasti jawabannya supaya keinginannya
selalu terjadi.

Disela-sela kelas platinum sambil membuat
acara “reuni” dengan alumni-alumni platinum
di malaysia. Mendengar ungkapan dari mereka
tentang perubahan hidup yang begitu cepat,
bahkan saya bertemu dengan seorang bapak
yang sehari-hari bekerja di rumah sakit disini,
dulu seingat saya waktu kelas platinum dia
wajahnya terlihat suram dan tua tapi begitu
bertemu kemarin dia sangat sering tersenyum
dan lebih muda. “pak, kok jadi lebih fresh ya
sekarang” tanya saya. “iye lah pak, hidup
menjadi damai dan semua apa yang saya nak
terjadi” jawab dia. Ikut bahagia, itu yang selalu
saya rasakan ketika teman-teman amc, baik
reguler maupun platinum menceritakan bahwa
semua keinginannya terwujud.

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

Menjadi kebutuhan bagi semua orang
untuk membuat apa yang diinginkannya
terjadi, tentu menjadi sangat senang ketika
setiap membuat keinginan itu selalu terwujud.
Tahukah anda bahwa sebenarnya semua
keinginan itu bisa selalu terwujud kalau kita
memahami rumusnya. “apa ada rumusnya?”,
jawabannya ada, kalau anda mau memahami
rumus itu maka teruskan membaca artikel ini
ya.

Kalau anda ingin seperti mereka,
memang harus belajar AMC :), tapi disini saya
akan berikan 5 tips awal bagi anda supaya
semua keinginan terwujud.
Pertama, Pastikan Keinginan itu Memang
Keinginan Anda.

Saya mulai hari jumat kemarin sampai
seminggu ini ada di malaysia, untuk
memberikan kelas platinum ke beberapa orang
disini.

Edisi Juli 2022

| Kekuatan Sugesti

28

| Motivasi
Banyak orang membuat keinginan
tetapi itu bukan keinginan dirinya, tapi
paksaan dari orang lain. Sehingga ketika itu
bukan keinginan dari dirinya sendiri maka
tentu menjadi susah untuk terwujud. Karena
itu anda harus tahu, apakah memang sebuah
keinginan itu adalah dari anda atau dari orang
lain.
Kedua, Pastikan Anda Tahu Benar tentang
Keinginan itu.

Banyak orang hanya membuat
keinginan tapi tidak tahu dengan pasti apa
keinginannya. Misalnya, saya ingin hidup baik
tetapi tidak tahu dengan pasti apa itu hidup
baik. Kalau anda tidak tahu pasti tentang
keinginan anda. Ayo sekarang, pastikan diri
anda tahu tentang apa keinginan anda itu.
Ketiga, Pastikan bahwa Anda Memang
Benar-benar Mau Keinginan itu Tewujud.
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Seringkali, banyak orang ingin sesuatu
tetapi hanya separuh saja. Ingin kaya, tapi
masih takut dengan uang hehe. Hampir semua
peserta AMC awalnya terdeteksi takut dengan
uang. Tetapi begitu sudah belajar AMC, jadi
mulai berani dengan uang maka uangnya pun
mudah datang. Yang membuat keinginan itu
tidak terwujud karena sesungguhnya anda
belum benar-benar mau.
Keempat, Pastikan Anda sudah Percaya
Sepenuhnya
kepada
Diri
untuk
mewujudkan Keinginan itu.

Tidak ada satupun yang bisa anda percaya
selain diri anda sendiri. Karena itu anda harus
mengenali diri anda dengan benar, bagaimana
keinginan mau terwujud jika anda belum
percaya kepada diri anda sendiri. Anda ingin
nilai bagus ketika ujian, tetapi anda tidak
percaya bahwa anda bisa mendapat nilai
bagus. Tentu hal ini menjadi sebuah keraguan
dan keinginanpun menjadi terhambat.
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Kelima, Berdoalah dengan Benar kepada
Tuhan atas keinginan Anda itu.

Setelah dalam diri anda sudah benar
tentang keinginan itu maka berikutnya ya
berdoalah kepada Tuhan, tapi berdoanya yang
benar hehe. Banyak orang berdoa tapi salah
lho, sehingga doanya tidak terjadi. Karena itu
dalam materi AMC ada rumus berdoa yang
benar. Tidak ada satupun doa yang gagal jika
rumusnya sudah benar, karena itu pastikan
anda berdoa yang benar ya.
Kelima hal penting itu harus anda
lakukan jika ingin membuat keinginan selalu
terwujud, seperti sering saya tulis bahwa
kuncinya adalah AKU + TUHAN.

Edisi Juli 2022

| Kekuatan Sugesti

30

Hanya
Rp
ribu
Rp 125
150ribu

| Sugesti dalam Gambar

Edisi Juli 2022

| Kekuatan Sugesti

32

| Infografis

Edisi Juli 2022

| Kekuatan Sugesti

33

| Metaphore

Gajah Yang Baik Hati

S

iang hari itu suasana di hutan sangat terik. Tempat tinggal si Kancil, Gajah, dan
hewan lainnya seakan terbakar. Kancil kehausan sambil terus berjalan mencari
air.

Di tengah perjalanan dia melihat kolam air yang sangat jernih. Tanpa pikir panjang dia
langsung terjun ke dalam kolam. Tindakan Kancil sangat ceroboh, dia tidak berpikir
bagaimana cara ke atas. Beberapa kali Kancil mencoba untuk memanjat, tetapi ia
tidak bisa sampai ke atas. Si Kancil tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berteriak
meminta tolong.
Teriakan si Kancil ternyata terdengar oleh si Gajah yang kebetulan melewati tempat
itu. ‘’Hai, siapa yang ada di kolam itu?’’
‘’Aku ... Si Kancil, sahabatmu.’’
Kancil terdiam sesaat, mencari akal agar Gajah mau menolongnya, “Tolong aku
mengangkat ikan ini.’’
“Yang benar kau mendapat ikan?’’
“Bener … benar! Aku mendapatkan ikan yang sangat besar.’’
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Gajah berpikir sejenak. Bisa saja ia turun ke bawah dengan mudah tetapi bagaimana
jika naiknya nanti.
“Kau mau memanfaatkanku ya, Cil? Kau akan menipuku untuk kepentingan dan
keselamatanmu?’’ tanya Gajah.
Kancil hanya terdiam, “Sekali-kali kamu harus diberi pelajaran,’’ kata Gajah sambil
meninggalkan tempat itu. Gajah tidak mendengarkan teriakan Kancil. Ia mulai putus
asa.
Semakin lama berada di tempat itu, Kancil mulai merasa kedinginan. Hingga
menjelang sore tidak ada seekor binatang yang mendengar teriakannya.
“Aduh gawat! Aku benar-benar akan kaku di tempat ini,” dia berpikir apakah ini karma
karena dia sering menjaili teman-temannya.
Tidak lama kemudian, tiba-tiba Gajah muncul kembali.. Kancil meminta tolong
kembali.
“Tolong aku, aku berjanji tidak akan jail lagi.”
“Janji?” Gajah menekankan.
“Sekarang apakah kamu sudah sadar? Dan akan berjanji tidak akan menipu, jahil,
iseng dan merugikan binatang lain?’’
“Benar Pak Gajah, saya benar-benar berjanji.’’ Gajah menjulurkan belalainya yang
panjang untuk menangkap Kancil dan mengangkatnya ke atas.
“Terima kasih, Pak Gajah! Saya tidak akan pernah melupakan kebaikanmu ini” ujar
kancil saat sudah sampai di atas.
Sejak itu, Kancil menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi berbuat iseng seperti
yang pernah ia lakukan pada binatang lain. Memang kita harus berhati-hati kalau
bertindak. Jika tidak hati-hati akan celaka. Jika kita hati-hati kita akan selamat. Bahkan
bisa menyelamatkan orang lain.
Pesan Moral: Kita harus berhati-hati saat berperilaku agar selamat, dan bisa
menyelamatkan orang lain.
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Workshop AMC Online
Bulan Juni 2022
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Curhat Pikiran
Pertanyaan :
Mas firman, terima kasih sudah membuat majalah sugesti yang luar biasa, saya selalu
mendownload dan membaca majalah ini setiap edisi. Isinya membuka pikiran saya.
Mas, saya pernah diberitahu oleh seorang mentor bahwa disugesti oleh orang lain itu
lebih cepat masuk daripada disugesti diri sendiri. menurut mas firman gimana?
Abdillah - madura
Jawaban :
Terima kasih kembali buat pak abdilah yang selalu setia membaca majalah sugesti
setiap edisi, bagikan juga buat teman dan keluarga bapak ya. Saya ingin membahas
dari pertanyaan bapak tentang sugesti ini ya. Sebelumnya, saya ingin mengutip sebuah
ayat di Alquran yang pasti bapak sudah tahu artinya. "Aku tidak akan mengubah nasib
sesuatu kaum sebelum kaum itu mengubah dirinya sendiri" Kalau kita perhatikan maka
sangat jelas bahwa yang bisa mengubah adalah diri kita sendiri.
Artinya ketika ada seseorang yang mengklaim dirinya mentor lalu bicara seperti itu
maka saya sebut dia bukan mentor. Justru yang bisa dengan mudah mensugesti diri
sendiri itu bukan orang lain tetapi diri kita sendiri. Tujuan saya membuat kelas AMC
adalah supaya semua orang sadar bahwa yang bisa mensugesti diri kita adalah kita
sendiri. Asal benar caranya maka pasti bisa
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Pertanyaan :
Assalamualaikum mas firman, bagaimana membuat sugesti yang benar. Saya sudah
mensugesti diri sendiri tapi sepertinya tidak berhasil. Saya bingung dengan kondisi
rumah tangga saya. Mohon penjelasannya mas firman
Hidayat-palembang, 081332xxxxx
Jawaban :
Waalaikumsalam mas hidayat, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya semua
orang bisa mensugesti diri dengan benar asal tahu caranya, tahu rumusnya. Untuk
mengetahui tentang bagaimana mensugesti diri dengan benar maka bisa dengan
membaca di buku kitab 101 kalimat sugesti. Didalam buku itu saya membahas tuntas
tentang apa itu sugesti dan bagaimana mensugesti diri dengan benar. Bahkan ada 101
kalimat sugesti yang siap digunakan untuk mengubah hidup anda menjadi lebih ajaib
dari sebelumnya.

Pertanyaan :
Mas firman, saya senang dengan majalah sugesti ini, gratis lagi haha. Mas saya mau
tanya, apa sih hubungannya sugesti dengan doa. Saya pernah denger ceramah yang
isinya, bahwa sugesti itu keliru yang benar adalah harus berdoa. Bagaimana itu mas?
Ibu Ani-Jakarta, 085622xxxx
Jawaban :
Terima kasih bu ani atas pertanyaannya, bagus sekali ini. Karena memang banyak
orang yang salah memahami apa itu sugesti tapi membahas tentang sugesti. Jadi lucu
juga, dia tidak paham tapi menyampaikan kepada orang lain.
Saya tegaskan ya bu, bahwa doa dan sugesti itu berbeda. Sugesti itu adalah untuk
mengisi pikiran kita, sedang doa itu hubungan kepada Tuhan.
Dalam hidup ini harus dikerjakan semua, berdoa dan juga mensugesti diri
Bukan ada yang baik atau tidak baik, karena sugesti dan doa itu semua menggunakan
PIKIRAN
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Bagi anda yang memiliki pertanyaan seputar
kehidupan, bisa mengirimkan melalui
sms,whatsapp/line di 0856.46.000.981 atau acc
facebook di facebook.com/wahana.sejati

Edisi November 2020
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