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PIKIRAN BAWAH SADAR MU..! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sudah satu minggu kita menjalankan 

ibadah puasa di bulan Ramadhan tahun ini, 

apakah yang kita dapatkan selama awal puasa 

ini? Bagaimana kabar iman anda sahabat? Satu 

minggu adalah waktu yang singkat untuk 

menjalani ibadah puasa Ramadhan, mengapa 

saya katakan singkat? Karena dengan 

banyaknya nilai kebaikan yang terdapat dalam 

bulan Ramadhan maka diri kita harus 

disibukkan untuk mendapatkan banyak nilai 

kebaikan, nah jika diri kita “sibuk” untuk 

mengejar semua kebaikan maka waktu yang 

dilalui seharusnya terasa lebih cepat, sehingga 

seharian puasa tidak terasa bahkan lebih 

semangat. 

Apa yang membuat puasa Ramadhan 

tetap bersemangat? Ya..sudah menjadi rahasia 

umum, jika diawal Ramadhan semua orang 

bersemangat, tetapi ketika sudah lewat dari 

satu minggu pertama, maka mulai deh terlihat 

penurunan semangat dari umat Islam untuk 

terus menikmati dahsyatnya Ramadhan. Apa 

buktinya? coba saja melihat jemaah shalat 

tarawih di masjid-masjid, pada hari pertama 

maka masjid terlihat penuh, bahkan di sekitar 

tempat tinggal saya sampai meluber ke jalan. 

Ya, itulah wujud kebahagiaan dari umat Islam 

menyambut Ramadhan. Tetapi karena 

namanya saja untuk menyambut, ketika sudah 

masuk bulan ramadhan, maka makin lama 

makin sedikit saja yang mengikuti shalat 

tarawih. Bagaimana di sekitar tempat tingga 

anda? 

Untuk menjaga diri kita terus semangat 

selama bulan Ramadhan, maka kita perlu 

mengontrol Pikiran Bawah Sadar kita untuk 

terus membantu mengatur tubuh ini tetap 

semangat mengejar kebaikan-kebaikan di bulan 

Ramadhan. Mengapa pikiran bawah sadar? ya 

tentu saja, sebab bagian inilah yang diciptakan 

| Redaksi 
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Allah SWT untuk mengontrol hampir 90% fungsi 

tubuh kita, jika kita bisa menanamkan manfaat-

manfaat besar dari bulan Ramadhan ke dalam 

pikiran bawah sadar kita maka bagian ini dapat 

kita “paksa” untuk membantu kita menikmati 

dahsyatnya Ramadhan tahun ini. 

 

Saya pun mendapat sebuah sms 

dari seorang bapak alumni pelatihan AMC 

(Alpha Mind Control), yang mengatakan 

“Saya benar-benar menikmati puasa 

Ramadhan tahun ini setelah ikut kelas 

pak firman, puasa terasa nyaman, ibadah 

terus meningkat dan saya merasakan 

bulan Ramadhan yang berbeda tahun ini, 

terima kasih pak firman”. 

 

Kita sebagai manusia, sudah ditakdirkan 

untuk menjadi Khalifah atau Pengatur, nah 

sebelum mengatur sesuatu yang ada diluar diri 

maka cobalah menjadi khalifah terhadap diri 

anda, terhadap bagian diri yang terdapat dalam 

tubuh ini. Sebab hakikat puasa adalah menjaga 

diri dari segala hal yang membatalkan puasa, 

nah makna diri yang dimaksud adalah totalitas 

semua diri kita, dan seperti yang saya jelaskan 

diawal bahwa tubuh kita dikontrol oleh sebuah 

bagian utama yaitu pikiran bawah sadar. Maka 

kita harus mempuasakan pikiran bawah sadar 

kita, perlu melatih mengekangnya dari segala 

keinginan yang negatif dan membatalkan 

puasa, dalam kata lain TAKLUKKAN PIKIRAN 

BAWAH SADAR kita agar bisa dikontrol dan 

difungsikan untuk mematuhi semua perintah 

kita. 

Rasulullah pernah bersabda bahwa 

“Perang terbesar dan terberat adalah perang 

melawan diri sendiri”, dalam bulan puasa ini 

adalah suatu saat untuk melakukan 

peperangan terhadap diri sendiri, khususnya 

PIKIRAN BAWAH SADAR kita, sebab selama 

ini bagian itu terlepas dari kontrol anda 

sehingga bekerja dengan sendirinya. Maka 

tentu saatnya, Puasakan Pikiran Bawah Sadar 

kita, kita kontrol dan kita kalahkan agar pada 

bulan-bulan berikutnya bagian itu akan menurut 

dengan keinginan kita, untuk membantu kita 

mencapai tujuan-tujuan dalam meningkatkan 

kualitas diri. Maka jadikan puasa tahun ini 

benar-benar saat untuk melatih dan mengontrol 

Pikiran Anda, agar Ramadhan tahun 1439 H ini 

memiliki makna yang lebih besar dari tahun-

tahun sebelumnya. 
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Sudah hari ke-6 ya kita yang muslim 

menjalani ibadah puasa, sebelum saya 

melanjutkan aktivitas hari ini menuju kantor 

untuk terus mematangkan persiapan 

peluncuran satelit milik Bank Rakyat 

Indonesia (BRI) yang nantinya diluncurkan 

tanggal 17 Juni waktu Indonesia, saya juga 

harus ke kampus untuk mempersiapkan 

akreditasi yang jadwalnya hari senin besok. 

Sudah 2 bulan sebelumnya, pada tanggal 

10-11-12 ini seharusnya ada jadwal kelas 

platinum, hari kamis kemarin saya ngobrol ke 

syahrini, “gimana nih rin, kasihan juga yang 

platinum kalau ditinggal lama, kan nanti tidak 

maksimal, sementara kita kan menberikan 

materi 3 hari itu untuk benar-benar 

mengubah hidupnya dia”. Syahrini jawab, 

“iya juga sih, gini aja direschedule aja”, saya 

jawab lagi “tapi kamu yang nyampaikan ke 

bapaknya ya”. Malam, sehabis maghrib ada 

3 sms dari bapak yang mau platinum “mas 

firman, maaf ya anak saya nangis terus minta 

ikut padahal saya sudah beli tiketnya mas”. 

Saya melirik ke syahrini “rin, kamu pinter 

deh”. Dan dengan manis dia menjawab 

“syahrini gitu lho” 

Saya sempatkan menulis diblog ini 

tentang “kesaktian”, tadi malam ada yang 

sms ke saya, “mas firman, apakah setelah 

belajar AMC saya bisa sakti, bisa ngobatin 

orang, bisa punya tenaga dalam, bisa geser 

hujan, dijamin ya”. Saya membacanya ketika 

saya perjalanan pulang ke rumah dan belum 

saya balas. Baru pagi tadi pas makan sahur 

sempat saya balas “iya, pasti sakti kok, kalau 

hanya untuk yang anda sebutkan itu caranya 

mudah sekali”. Ngomongin kesaktian, saya 

sudah menuliskan beberapa artikel di blog ini 

yang berhubungan dengan kesaktian. Anda 

bisa mencarinya di kolom search ya diblog 

saya. Banyak orang salah persepsi tentang 

kesaktian, yang banyak dicari oleh sekarang 

adalah kesaktian semu, kesaktian yang 

| Catatan Kecil 
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sebenarnya tidak sakti, kalau saya bilang 

“sok sakti” saja. 

Kesaktian sejati adalah ketika kita mampu 

mengenali, mengontrol dan memaksimalkan 

diri. Itulah yang memang saya gunakan 

sebagai dasar dalam membuat AMC. Oh ya, 

kemarin siang ada peserta yang mendaftar 

untuk kelas AMC reguler bulan ini 

disurabaya tanggal 18 Juni. “pak firman, 

apakah belajar AMC itu butuh syarat-syarat 

seperti puasa gitu, lalu ada aktivasi energi, 

kemudian pembukaan cakra, pengaktifan 

prana dan sejenisnya?”. Saya hanya bilang, 

“kalau bapak muslim maka sabtu besok 

memang bapak harus puasa, jadi syaratnya 

belajar AMC khusus untuk bulan ini karena 

bertepatan dengan Ramadhan maka harus 

puasa pak”. Bapak ini tertawa 

mendengarnya. Yup, Puasa memang 

seringkali dijadikan syarat untuk ngelmu, 

untuk mempelajari sesuatu ilmu yang 

katanya kesaktian, untuk mempelajari ilmu 

yang urusan kebatinan. Padahal puasa 

adalah bentuk dari latihan kesaktian itu 

sendiri, puasa adalah bentuk 

“pembelajaran” untuk memahami 

kesaktian sejati. 

Maka dari itu, kalau anda mencari 

kesaktian sejati maka berpuasalah yang 

benar, berpuasalah dengan sebenar-

benarnya berpuasa. Bukan hanya sekedar 

tidak makan dan tidak minum, itu namanya 

bukan puasa tapi diet makan hehe. Eh, 

tahukah anda dari mana kata puasa itu? asal 

katanya dari “upavasa”, bahasa sansakerta 

yang artinya “ Menetap, tetap berdiam di 

suatu tempat, Tetap bergeming, tidak 

bergerak, Tetap bertekun melakukan 

sesuatu, Tetap bertekun melaksanakan 

sesuatu komitmen dengan segala 

konsekuensinya. Sederhananya, menurut 

saya, puasa adalah mengendalikan diri 

sebenarnya, mengendalikan diri untuk 

mencapai sebuah tujuan. Nah, inilah 

sebenarnya “kesaktian” itu. 

 Jadi memang benar, jika berpuasa itu 

membuat orang menjadi “sakti” hehe. Kalau 

hanya mengobati orang, menggeser hujan, 

mempengaruhi orang, pelet, pesugihan dan 

lainnya itu sebenarnya memang sudah fitrah 
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manusia bisa melakukan, hanya banyak 

orang belum menyadari kemampuan dirinya 

yang sejati. Kenapa belum menyadari? 

Karena belum mengenali dengan benar 

fungsi-fungsi dirinya, karena itulah tujuan 

AMC untuk mengembalikan manusia kepada 

peran fitrahnya sebagai manusia sejati. 
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udah memasuki hari ketiga puasa 

ramadhan di tahun ini, bagaimana 

dengan puasa anda? masih semangat 

dan penuh dengan kebaikan ya. Ibadah puasa 

Ramadhan adalah kegiatan rutin setiap tahun 

bagi umat muslim di seluruh dunia, termasuk 

juga di Indonesia. 

Ibadah puasa secara waktu dilakukan 

dari mulai fajar subuh sampai waktu maghrib 

tiba. Puasa jika dilihat sekilas adalah proses 

menahan lapar dan haus, mungkin terlihat 

sederhana. Tapi coba perhatikan tidak semua 

orang dewasa yang kuat menahan lapar dan 

haus, buktinya masih banyak terlihat ramai 

warung makan disiang hari. Puasa menjadi 

lancar jika didukung dengan sugesti yang baik 

dalam pikiran kita, berarti ada hubungan antara 

kekuatan sugesti dan puasa. Meskipun 

menjadi aktivitas rutin setiap tahun, tidak 

semua orang dewasa bisa lancar untuk puasa. 

Saya sering melihat ketika siang hari masih 

banyak masyarakat yang katanya muslim 

memenuhi warung kopi sambil santai merokok, 

bahkan di restauran juga banyak yang dipenuhi 

oleh masyarakat yang ngakunya muslim untuk 

makan. Kenapa hal ini terjadi? padahal usianya 

bukan lagi anak-anak melainkan sudah 

dewasa. Jawabannya karena sugesti dalam 

pikirannya kurang kuat untuk menjalankan 

ibadah puasa. Kemarin, saya sempat melihat 

salah satu ob (office boy) dikantor yang tidak 

puasa, lalu saya iseng bertanya ke dia “ngga 

puasa ya mas”, jawabannya “iya pak firman, 

S 
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haus habis ngepel tadi ngga kuat”. Saya jawab 

“besok puasa ya, ngepelnya pagi aja, sama 

sore saja”.  

Dari jawaban ob tadi, terlihat bahwa dia 

menyalahkan pekerjaannya yang membuat 

dirinya haus dan tidak kuat, padahal 

seharusnya jika dia memiliki “niat sugesti 

positif” yang kuat untuk melalui puasa hari ini 

pasti rasa haus dan lelah itu menjadi biasa 

saja. Yang membuat si ob tadi haus dan lelah 

bukan pekerjaannya, melainkan sugesti yang 

ada dalam pikirannya, dalam pikiran ob itu 

isinya haus dan lelah saja maka ya itu yang dia 

rasakan. Banyak orang menganggap puasa 

adalah kewajiban, sehingga membuatnya 

berat. Padahal sesungguhnya puasa itu adalah 

kebutuhan kita sebagai manusia, kebutuhan 

untuk apa? Yaitu kebutuhan untuk menguasai 

pikiran seutuhnya. Ketika dirimu tidak kuat 

menjalankan ibadah puasa itu artinya dirimu 

kalah oleh pikiran mu sendiri. 

Saya teringat hadist Nabi Muhammad 

SAW, Nabi Saw berkata, “Kita baru saja pulang 

dari jihad (perang) kecil menuju jihad terbesar ” 

Sambil terperangah, para sahabat bertanya, 

“Apakah gerangan perang terbesar itu wahai 

Rasulullah?” Nabi saw menjawab, perang 

menaklukkan diri sendiri.” 

Perang menaklukkan diri adalah perang 

untuk melawan sugesti negatif dalam pikiran 

kita sendiri, selama 11 bulan diluar Ramadhan, 

pikiran kita tidak terkontrol, banyak sugesti 

negatif masuk ke dalamnya. Dan dalam bulan 

Ramadhan ini, kita melakukan puasa yang 

makna hakikatnya adalah memasukkan 

sugesti positif ke dalam pikiran untuk melawan 

sugesti negatif. Ketika puasa seseorang itu 

lancar, puasa seseorang itu sempurna maka itu 

artinya seseorang itu sudah mampu 

menaklukkan pikirannya, sudah mampu 

menaklukkan dirinya. Sehingga saya boleh 

buat kesimpulan seperti judul artikel ini 

“Ternyata untuk Membuat Ibadah Puasa 

Lancar Dibutuhkan “Sugesti Positif” dalam 

Pikiran Kita”. 

Maka ketika pagi hari selepas makan 

sahur maka berikan sugesti positf ke dalam 

pikiran kita, selama ini yang dilakukan banyak 

orang biasanya hanya niat puasa, tapi lebih 

baik untuk memperlancar puasa maka 

ditambahkan kalimat sugesti positif ke dalam 

diri kita. Jika sugesti positifmu lebih banyak dari 

sugesti negatifmu maka pasti puasamu lancar, 

dan ketika puasa kita itu lancar maka itu 

tandanya kita sudah “lulus” melewati bulan 

penuh hikmah ini. 

 

Selamat menjalankan ibadah puasa 

Ramadahan di tahun ini, supaya pikiran 

anda selalu berisi sugesti yang positif. 

Anda bisa mendownload dan 

membaca majalah kekuatan sugesti 

sebagai satu-satunya majalah digital 

Indonesia yang berisi sugesti Postif bagi 

pembacanya. Klik 

www.kekuatansugesti.com  
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ota Surabaya 2 hari ini diguncang aksi 

terorisme berupa peledakan bom. Bom 

gereja dan juga hari ini peledakan ada 

di kantor mapolrestabes surabaya. Banyak 

komentar di media sosial, di televisi dan media 

cetak yang mengatakan bahwa para pelaku 

pengeboman itu akibat dari doktrin yang salah 

tentang agama. 

 

Dimanakah doktrin itu berada? 

jawabannya ada dalam pikiran si pelaku, doktrin 

masuk dari berbagai sumber. Bisa dari bertemu 

langsung dengan orang yang memberikan 

doktrin, bisa melalui buku yang dibaca , bisa dari 

rekaman video dan berbagai sumber lainnya. 

Doktrin, adalah informasi yang masuk ke dalam 

pikiran manusia. Kalau bahasa saya adalah 

“Sugesti”. Proses memasukkan sugesti ke 

dalam Pikiran manusia disebut sebagai proses 

Hipnotis. Sehingga hubungan antara Hipnotis 

dan tindakan terorisme sangatlah erat sekali. 

Banyak orang salah dalam mengartikan 

makna “hipnotis”, seringkali hipnotis itu 

disamakan dengan kondisi seperti yang ada di 

pertunjukan televisi, dimana ada seseorang 

yang terlihat tidak sadar lalu melakukan perintah 

apapun yang diberikan oleh si pemain hipnotis 

tadi. Padahal apa yang terlihat itu hanya untuk 

kepentingan hiburan saja, hipnotis bukan 

seperti itu. Proses pemberian doktrin, proses 

memasukkan sugesti kepada orang lain itulah 

makna hipnotis sebenarnya. Ketika seseorang 

secara rutin menerima sugesti-sugesti tentang 

makna jihad yang keliru, tentang makna agama 

yang salah maka sugesti itu tersimpan terus dan 

menumpuk dalam pikirannya. Sehingga 

seseorang itu menganggap bahwa apa yang 

diterimanya itu yang benar, sedangkan yang 

lain dianggapnya salah. 

Proses hipnotis sebenarnya dialami oleh 

semua orang, sejak kecil pasti orang tua sudah 

memberikan doktrin kepada anak-anaknya, 

semua orang tua sejatinya sudah menghipnotis 

anak-anaknya. Sama dengan pelaku 

pengeboman di surabaya yang ternyata adalah 

satu keluarga, ayah, ibu, dan 4 orang anaknya. 

Si ayah telah terhipnotis oleh doktrin yang keliru, 

lalu si ayah menghipnotis istri dan anak-nya. 

Sehingga terjadilah  “rantai kesalahan” ini. 

Seseorang bertindak karena sugesti yang ada 

di pikirannya, seseorang melakukan sesuatu 

tindakan juga karena doktrin yang melekat 

dalam pikirannya. Sehingga bisa saya katakan 

bahwa seseorang bergerak karena akibat 

dihipnotis. Sama seperti pelaku pengeboman itu 

pasti sudah dihipnotis oleh orang lain yang 

dianggapnya “guru” untuk melakukan tindakan 

yang boleh dibilang “biadab” oleh masyarakat 

umum, Tapi mungkin dalam pikiran pelaku hal 

yang dilakukan itu adalah yang baik. Ya inilah 

K 
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permainan sugesti dalam pikiran, semua 

doktrin, semua sugesti bisa dibolak-balik 

tergantung keinginan orang yang menghipnotis. 

 

Seharusnya semua orang memahami 

bagaimana memilih sugesti atau doktrin yang 

baik bagi hidupnya, seharusnya semua orang 

“cerdas” dalam memilih infrormasi. Kecerdasan 

ini harus didasari pemahaman yang benar 

tentang bagaimana menggunakan Pikiran 

secara benar dan utuh. Pikiran manusia adalah 

bagian yang sangat vital dalam diri manusia, 

banyak orang tidak rela ketika masing-masing 

orang paham mengelola sendiri pikirannya. 

Kenapa tidak rela? karena ketika masing-

masing orang paham dengan benar tentang 

PIKIRAN, maka seseorang itu tidak mudah 

diberikan sugesti yang negatif, alias tidak 

mudah “dihipnotis” . Tindakan teroris yang 

berupa aksi nekat pengeboman bunuh diri 

semuanya bermula dari “sugesti-sugesti” atau 

dari “doktrin-doktrin” yang ada dalam 

pikirannya. Sehingga anda dan kita semua 

harus mulai untuk menyadari bahwa Pikiran 

anda adalah milik anda, anda  juga harus 

menjaga pikiran keluarga anda dari “doktrin” 

atau “sugesti” yang terlihat bagus tapi 

sesungguhnya destruktif atau merusak. 

Sebagai seorang pakar pikiran dan ahli 

hipnotis, saya sering bertemu dengan banyak 

orang di kelas AMC (Alpha Mind Control), yang 

memiliki “doktrin” salah tentang agamanya, 

selama ini dianggapnya benar padahal keliru. 

Yang salah bukan ajaran agamanya, tetapi 

“pemahamannya” tentang ajaran agama itu 

yang biasanya salah.  Dan pemahaman yang 

salah ini berdampak ke dalam kehidupan yang 

salah juga. Maka bagi anda yang saat ini 

membaca artikel ini, sadarilah bahwa Pikiran 

anda itu milik anda, jangan biarkan televisi 

menghipnotis anda, jangan biarkan media 

sosial menghipnotis anda, hipnostilah sendiri 

pikiran anda dan keluarga  dengan sugesti atau 

doktrin yang baik serta menyenangkan saja. 
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harus mulai memperluas pemahaman 

tentang HIPNOTIS agar bisa keluar dari kotak 

sempit pikiran anda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

   

 

 

    

 

  

ari sabtu itu identik dengan hari 

dimana banyak pasangan saling 

bertemu untuk sekedar jalan-jalan, 

istilah keren jaman now adalah nge-date, 

berkencan, dan apel, Buat kamu yang belum 

memiliki pasangan alias jomblo maka santai 

saja, jangan iri dan jangan bersedih. 

Ada beberapa kemungkinan seseorang tetap 

jomblo, salah satunya ditolak cinta oleh orang 

yang diinginkan. Pasti banyak diantara kamu 

yang pernah mengalami “ditolak cinta”, alias 

cinta bertepuk sebelah tangan. Ada beberapa 

orang ketika cintanya ditolak langsung 

marah, langsung berdiam diri tanpa 

melakukan apapun. Bahkan sampai ada yang 

bunuh diri. Sekarang, kamu yang ditolak 

cintanya, jangan buru-buru bersedih karena 

Teknik Alpha Telepati bisa jadi solusi buat 

kamu mendapatkan cinta yang kamu 

inginkan. 

Seseorang menolak cinta itu pasti ada alasan 

dalam pikirannya, artinya cinta itu berasal 

dari pikiran. Tumbuhnya rasa cinta, rasa 

sayang itu semua berasal dari pikiran kamu 

dan target kamu. Jadi ketika kamu bisa 

menguasai pikiran target maka itu artinya 

kamu bisa membuat target yang awalnya 

tidak suka ke kamu berubah menjadi suka. 

Pikiran manusia adalah tempat asal semua 

rasa yang hadir dalam kehidupan manusia. 

Saya sering menulis bahwa sebenarnya 

H 

| Alpha 

Telepati 
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kehidupan manusia adalah sesuai dengan 

apa yang di pikirkannya. Termasuk dengan 

urusan cinta, ketika kamu memahami ilmu 

alpha telepati yang memang sebagai satu-

satunya ilmu untuk mempengaruhi orang 

maka kamu bisa dengan mudah 

membalikkan pikiran target untuk suka 

dengan kamu. Pasti kamu berpikir bahwa 

Ilmu Alpha Telepati menggunakan bantuan 

ilmu hitam atau makhluk lain, maka 

jawabannya SALAH. Alpha Telepati adalah 

murni menggunakan kekuatan pikiran. 

Sebenarnya juga tidak ada ilmu hitam atau 

ilmu putih itu, semua ilmu itu awalnya netral 

tergantung bagaimana kamu 

menggunakannya. 

Ketika dirimu ditolak cinta oleh orang lain 

maka yang harus kamu lakukan adalah 

belajar ilmu Alpha Telepati, jangan bersedih 

dulu, jangan lompat dari atas gedung dulu 

atau malah menyayat urat nadimu, rugi 

hidupmu. Hidup masih panjang, hidup ini 

indah masih ada jalan untuk mendapatkan 

cinta dari orang yang memang kamu sukai. 

Saya menulis artikel ini karena barusan 

menerima telepon dari seorang perempuan 

yang dengan nada senang bicara ke saya 

“mas firman, si dia sekarang berubah jadi 

perhatian ke saya padahal dari dulu dia cuek, 

setelah saya lakukan alpha telepati sesuai 

bimbingan mas, dia benar-benar berubah, 

bahkan semalem dia nembak saya, terima 

kasih mas” 

Alpha telepati saya buat bukan hanya untuk 

urusan cinta saja, tapi semua hal yang 

berhubungan dengan mempengaruhi orang 

lain. Bisa untuk urusan hutang, urusan minta 

maaf ke orang lain, untuk mempengaruhi 

atasan dan sebagainya. Secara indentik 

memang alpha telepati seperti ilmu pelet ya, 

banyak orang yang membeli dan mempelajari 

buku alpha telepati untuk menarik cinta orang 

lain, cinta pasangan, cinta kekasih, bahkan 

cinta suami atau istri supaya lebih harmonis 

dan lengket lagi. Kalau kamu sekarang 

ditolak cinta maka jangan buru-buru bersedih 

ya, ada alpha telepati yang bisa menjadi 

solusi buat kamu. Dulu ada pepatah “Cinta 

ditolak, dukun bertindak”, kalau jaman now 

sepertinya berubah “Cinta Ditolak, Alpha 

Telepati siap bekerja” 

Tapi, sebelum orang lain yang mempelajari 

alpha telepati untuk mempengaruhi target 

kamu, maka sebaiknya kamu yang 

mendahului untuk mempelajari Alpha 

Telepati, klik www.alphatelepati.com  
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Hipnoterapi itu Diapain sih?  
Simak Penjelasan Berikut ini 
 

Hipnoterapi, menjadi istilah yang bagi 

sebagian orang dianggap sesuatu yang aneh 

dan sesuatu yang ajaib. Kenapa muncul 

persepsi seperti ini dimasyarakat? karena efek 

dari tayangan televisi berupa permainan 

hipnotis.  

Sering kali dalam acara tersebut ada 

seseorang yang memiliki “masalah” misalnya 

takut terhadap kucing, kemudian setelah 

dilakukan proses disuruh pejam mata dan 

diberikan instruksi “tidur” oleh si penghipnotis, 

mulailah penghipnotis memberikan kalimat-

kalimat yang intinya “kamu sekarang berani 

dengan kucing”, dan setelah orang ini seolah-

olah dibangunkan terlihat ajaib orang ini 

langsung berani dengan kucing. Sehingga 

tidak salah ketika masyarakat menyimpulkan 

bahwa proses hipnoterapi itu adalah sesuatu 

yang ajaib, menyelesaikan masalah dengan 

cepat seperti itu. Padahal apa yang dilihat itu 

hanyalah acara “pertunjukan” di televisi yang 

memang harus dirancang sedemikan rupa 

untuk memukau penonton.  

Sekarang coba pahami dari artikel saya 

ini makna dari Hipnoterapi sebenarnya ya. 

Hipnoterapi sebenarnya adalah proses 

konseling yang dilakukan oleh seseorang 

“hipnoterapist”kepada kliennya. Proses 

konseling artinya berbincang, mengarahkan 

dan memberikan “sugesti” kepada klien untuk 

menyelesaikan masalah. Sugesti adalah 

saran, anda bisa baca 

di www.kekuatansugeti.comuntuk memahami 

lebih dalam tentang “sugesti”. Jadi dalam 

proses hipnoterapi sebenarnya tergantung 

dari kesungguhan klien untuk mengerjakan 

saran-saran yang diberikan oleh hipnoterapist, 

kalau klien tidak menjalankan saran tersebut 

maka tentu hipnoterapi tidak akan memiliki 

dampak kepada klien alias percuma.  

Saya seringkali bertemu klien di ruang 

terapi yang cerita bahwa dia sudah melakukan 

hipnoterapi ke berbagai tempat tapi tetap saja, 

tidak ada hasilnya. Hal ini biasanya, 

hipnoterapist yang terdahulu tidak 

menjelaskan dulu bahwa sebenarnya yang 

berperan terhadap selesainya masalah klien 

| Hipnoterapi 
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adalah klien itu sendiri, banyak hipnoterapist 

pemula yang hanya mengandalkan ilmu dari 

workshop super kilat 2-harian sering kali salah 

dalam menyampaikan makna hipnoterapi, dan 

sering menganggap bahwa diri hipnoterapist 

yang bisa menyelesaikan masalah itu. 

Padahal sebenarnya peran hipnoterapist 

adalah membimbing klien untuk 

menyelesaikan masalahnya. Pemahaman 

seperti ini yang tidak banyak disampaikan.  

Bahkan banyak orang menganggap 

bahwa proses hipnoterapi itu harus tertidur, 

harus tidak sadar. Sehingga ketika dirinya 

tidak tertidur dan masih mendengar suara dari 

hipnoterapist menganggap proses 

hipnoterapinya gagal. Padahal kondisi 

hipnosis itu bukan tertidur, tapi santai dan 

rileks. Ketika santai dan rilek maka berarti 

masih sadar dan masih merespon. Santai dan 

rileks juga tidak harus terpejam mata, bisa 

juga sambil ngobrol santai. Pengalaman klinis 

dari hipnoterapist menentukan kualitas dari 

sesi konseling ini, sehingga meskipun sama-

sama mengklaim diri sebagai hipnoterapist 

belum tentu menghasilkan solusi yang 

menyeluruh bagi seorang klien. Saya kadang 

berpikir bahwa banyak orang kadang salah 

dalam memilih hipnoterapist, kesalahan ini 

karena memang ketidaktahuan dari banyak 

masyarakat tentang apa itu hipnoterapist. 

 

Dalam website ini saya ingin berbagi 

pencerahan tentang proses hipnoterapi, 

tentang masalah-masalah yang pernah saya 

tangani dalam ruang terapi, sehingga makin 

banyak orang memahami dan tahu dengan 

benar apa sih proses hipnoterapi itu, 

bagaimana yang terjadi dalam ruang terapi 

dan proses hipnoterapi yang sebenarnya. 

Saya harapkan anda terus membaca tulisan-

tulisan saya di website ini ya, dan jika memang 

anda membutuhkan sesi khusus untuk 
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konseling maka bisa membuat janji untuk 

bertemu saya. Memang hipnoterapi adalah 

solusi untuk menyelesaikan masalah dalam 

pikiran, tapi harus ada kesungguhan dari klien 

dalam menjalankan semua saran serta 

didukung oleh pengalaman klinis dari seorang 

hipnoterapist. 
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Tokoh 
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 Biografi Abul Qasim Khalaf ibn al-

Abbas az-Zahrawi 

Sang Penemu Gips Era Islam. 

Abu Al Zahrawi merupakan seorang 

dokter, ahli bedah, maupun ilmuan 

yang berasal dari Andalusia. Dia 

merupakan penemu asli dari teknik 

pengobatan patah tulang dengan 

menggunakan gips sebagaimana yang 

dilakukan pada era modern ini. 

Sebagai seorang dokter era 

kekalifahan, dia sangat berjasa dalam 

mewariskan ilmu kedokteran yang 

penting bagi era modern ini. 

 

Abu Al zahrawi Sang Penemu Gips 

Era Islam 

Al Zahrawi lahir pada tahun 936 

di kota Al Zahra yaitu sebuah kota yang 

terletak di dekat Kordoba di Andalusia 

yang sekarang dikenal dengan negara 

modern Spanyol di Eropa. Kota Al 

Zahra sendiri dibangun pada tahun 936 

Masehi oleh Khalifah Abd Al rahman Al 

Nasir III yang berkuasa antara tahun 

912 hingga 961 Masehi. Ayah Al 

Zahrawi merupakan seorang 

penguasa kedelapan dari Bani 

Umayyah di Andalusia yang bernama 

Abbas. 

Menurut catatan sejarah 

keluarga ayah Al Zahrawi aslinya dari 

Madinah yang pindah ke Andalusia.Al 

Zahrawi selain termasyhur sebagai 

dokter yang hebat juga termasyhur 

karena sebagai seorang Muslim yang 

taat. Dalam buku Historigrafi Islam 

Kontemporer, seorang penulis dari 

perpustakaan Viliyuddin Istanbul Turki 

menyatakan Al Zahrawi hidup 

bagaikan seorang sufi. Kebanyakan 

dia melakukan pengobatan kepada 

para pasiennya secara cuma-cuma. 

Dia sering kali tidak meminta bayaran 

kepada para pasiennya. Sebab dia 

menganggap melakukan pengobatan 

kepada para pasiennya merupakan 

bagian dari amal atau sedekah. Dia 

merupakan orang yang begitu 

pemurah serta baik budi pekertinya. 

Selain membuka praktek 

pribadi, Al Zahrawi juga bekerja 

sebagai dokter pribadi Khalifah Al 

Hakam II yang memerintah Kordoba di 

Andalusia yang merupakan putra dari 

Kalifah Abdurrahman III (An-Nasir). 

Khalifah Al Hakam II sendiri berkuasa 

dari tahun 961 sampai tahun 976. Dia 

melakukan perjanjian damai dengan 

kerajaan Kristen di Iberia utara dan 

menggunakan kondisi yang stabil 
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untuk mengembangkan agrikultur 

melalui pembangunan irigasi. Selain itu 

dia juga meningkatkan perkembangan 

ekonomi dengan memperluas jalan 

dan pembangunan pasar.Kehebatan 

Al Zahrawi sebagai seorang dokter tak 

dapat diragukan lagi. 

Salah satu sumbangan 

pemikiran Al Zahrawi yang begitu 

besar bagi kemajuan perkembangan 

ilmu kedokteran modern adalah 

penggunaan gips bagi penderita patah 

tulang maupun geser tulang agar 

tulang yang patah bisa tersambung 

kembali. Sedangkan tulang yang geser 

bisa kembali ke tempatnya semula. 

Tulang yang patah tersebut digips atau 

dibalut semacam semen. Dalam 

sebuah risalahnya, dia menuliskan, jika 

terdapat tulang yang bergeser maka 

tulang tersebut harus ditarik supaya 

kembali tempatnya semula. 

Sedangkan untuk kasus 

masalah tulang yang lebih gawat, 

seperti patah maka harus digips.Untuk 

menarik tulang lengan yang bergeser, 

Al Zahrawi menganjurkan seorang 

dokter meminta bantuan dari dua 

orang asisten. Kedua asisten tersebut 

bertugas memegangi pasien dari 

tarikan. Kemudian lengan harus 

diputar ke segala arah setelah lengan 

yang koyak dibalut dengan balutan 

kain panjang atau pembalut yang lebih 

besar. Sebelum dokter memutar tulang 

sendi sang pasian, dokter tersebut 

harus mengoleskan salep berminyak 

ke tangannya. 

Hal ini juga harus dilakukan oleh 

para asisten yang ikut membantunya 

dalam proses penarikan. Setelah itu 

dokter menggerakan tulang sendi 

pasien dan mendorong tulang tersebut 

hingga tulang tersebut kembali ke 

tempatnya semula/ Setelah tulang 

lengan yang bergeser tersebut kembali 

ke tempat semula, dokter harus 

melekatkan gips pada bagian tubuh 

yang tulangnya tadi sudah 

dikembalikan. 

Gips tersebut mengandung obat 

penahan darah dan memiliki 

kemampuan menyerap. Kemudian 

gips tersebut diolesi dengan putih telur 

dan dibalut dengan perban secara 

ketat. Setelah itu, dengan 

menggunakan perban yang diikatkan 

ke lengan, lengan pasien 

digantungkan ke leher selama 

beberapa hari. Sebab jika lengan tidak 

digantungkan, maka lengan terasa 

sakit karena masih lemah kondisinya. 

Sesudah kondisi lengan semakin kuat 

dan membaik, maka gantungan lengan 

ke leher dilepaskan. Jika tulang yang 

bergeser itu sudah benar-benar 

kembali dalam posisi semula dengan 

baik dan sudah tidak terasa begitu 
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sakit lagi maka buka semua balutan 

termasuk gips yang membalut tangan 

pasien. Tetapi jika tulang yang 

bergeser tersebut belum sepenuhnya 

pulih atau kembali ke tempat semula 

secara tepat, maka perban maupun 

gips yang membalut lengan pasien 

harus dibuka. Lalu lengan pasien 

dibalut lagi dengan gips dan perban 

yang baru setelah itu dibiarkan selama 

beberapa hari hingga lengan pasien 

benar-benar sembuh total. 

Salah satu karya fenomenal Al 

Zahrawi merupakan Kitab Al-Tasrif. 

Kitab tersebut berisi penyiapan aneka 

obat-obatan yang diperlukan untuk 

penyembuhan setelah dilakukannya 

proses operasi. Dalam penyiapan 

obat-obatan itu, dia mengenalkan 

tehnik sublimasi. Kitab Al Tasrif sendiri 

begitu populer dan telah diterjemahkan 

ke dalam beberapa bahasa oleh para 

penulis. Terjemahan Kitab Al Tasrif 

pernah diterbitkan pada tahun 1519 

dengan judul Liber Theoricae nec non 

Practicae Alsaharavii. Salah satu 

risalah buku tersebut juga 

diterjemahkan dalam bahasa Ibrani 

dan Latin oleh Simone di Genova dan 

Abraham Indaeus pada abad ke-13. 

Salinan Kitab Al Tasrif juga juga 

diterbitkan di Venice pada tahun 1471 

dengan judul Liber Servitoris. Risalah 

lain dalam Kitab Al Tasrif juga 

diterjemahkan dalam bahasa Latin 

oleh Gerardo van Cremona di Toledo 

pada abad ke-12 dengan judul Liber 

Alsaharavi di Cirurgia. Dengan 

demikian kitab karya Al Zahrawi 

semakin termasyhur di seluruh Eropa. 

Hal ini menunjukkan betapa 

pentingnya karya Al Zahrawi tersebut 

bagi dunia. Kitabnya yang 

mengandung sejumlah diagram dan 

ilustrasi alat bedah yang digunakan Al 

Zahrawi ini menjadi buku wajib 

mahasiswa kedokteran di berbagai 

kampus-kampus.Al Zahrawi menjadi 

pakar kedokteran yang termasyhur 

pada zamannya. Bahkan hingga lima 

abad setelah dia meninggal, bukunya 

tetap menjadi buku wajib bagi para 

dokter di berbagai belahan dunia. 

Prinsip-prinsip ilmu pengetahuan 

kedokterannya masuk dalam 

kurikulum jurusan kedokteran di 

seluruh Eropa. 

Abul Qasim Khalaf ibn al-Abbas 

az-Zahrawi atau Al-Zahrawi 

(Madinatuz Zahra', 936 - 1013), 

(Bahasa Arab: و سم أب قا  dikenal di (ال

Barat sebagai Abulcasis. Dia juga 

kadang-kadang dipanggil dengan Al-

Anshari, karena nenek moyangnya 

berasal dari Madinah Al-Munawwarah. 

Dalam bahasa Latin dan bahasa Eropa 

pada umumnya, nama Az-Zahrawi 

telah dirubah menjadi Alzahravius. 

Sedangkan julukannya, Abu Al-Qasim, 
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telah dirubah ke dalam dua versi, yaitu 

Albucasis dan Abulcasis. Kedua nama 

inilah yang hingga sekarang dikenal di 

Eropa. Adalah salah satu pakar di 

bidang kedokteran pada masa Islam 

abad Pertengahan. Karya terkenalnya 

adalah Al-Tasrif, kumpulan praktik 

kedokteran yang terdiri atas 30 jilid. 

Abul Qasim lahir di Zahra, yang 

terletak di sekitar Kordoba, Spanyol. Di 

kalangan bangsa Moor Andalusia, dia 

dikenal dengan nama "El Zahrawi". 

Sedangkan tahun wafatnya ahli bedah 

ini, menurut riwayat seorang penjelajah 

dan sejarawan, Al-Hasan Al-Wazzan, 

adalah 404H (1013M). Al-Qasim 

adalah dokter kerajaan pada masa 

Khalifah Al-Hakam II dari kekhalifahan 

Umayyah. 

Karya dan hasil pemikirannya 

banyak diadopsi para dokter di dunia 

barat. “Prinsip-prinsip ilmu kedokteran 

yang diajarkan Al-Zahrawi menjadi 

kurikulum pendidikan kedokteran di 

Eropa,” ujar Dr. Campbell dalam 

History of Arab Medicine. 

Seorang sastrawan dan 

sejarawan, Al-Humaidi, mengatakan 

dalam bukunya "Jadzwatul Muqtabas fi 

Akhbari Ulama'il Andalus" bahwa Az-

Zahrawi merupakan orang terhormat, 

agamis dan berilmu. Sebagaimana 

juga ada pendapat yang mengatakan 

bahwa Az-Zahrawi menggunakan 

separuh waktu siangnya secara 

khusus untuk mengobati orang yang 

sakit secara cuma-cuma karena 

mengharap ridha Allah Subhnnnhu Wa 

Ta'ala. 

Prestasi 

Dalam Bidang Operasi Secara 

Umum 

1.  Az-Zahrawi merubah persepsi 

orang tentang operasi dari sekedar 

profesi seperti yang dilakukan oleh 

tukang bekam atau tukang cukur 

menjadi ilmu yang erat kaitannya 

dengan kedokteran dan bedah. Dia 

memberikan nasehat kepada para 

ahli bedah agar mempelajari ilmu 

bedah dan banyak berlatih sebelum 

melakukan praktik, agar mereka 

benar-benar mengetahui ilmu 

anatomi, bentuk, susunan dan 

hubungannya antara satu dengan 

lainnya. Di samping itu, mereka 

juga harus mengetahui keadaan 

tulang, urat dan otot serta 

tempatnya-tempatnya dan 

hubungan antara satu dengan 

lainnya. 

2. Dia menemukan berbagai macam 

obat-obatan untuk bedah sesuai 

dengan berbagai macam tujuan 

bedah dan peralatannya, seperti 

gunting, pengikat, alat pelebar, 

kempa (apitan), dan baju pelindung 

dari besi dengan ukuran yang 
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berbagai macam. Dia juga 

membekali bukunya "At-Tashrif" 

dengan gambar-gambar yang 

menjelaskan tentang alat-alat itu. 

Misalnya diantara alat ini terdapat 

alat pelebar untuk mengatasi 

tertutupnya lubang kencing pada 

anak yang baru dilahirkan.  

3. Az-Zahrawi adalah orang yang 

pertama kali mengikat urat nadi dan 

pembuluh darah dengan benang 

sutra untuk mengatasi keluarnya 

darah ketika sedang dilakukan 

operasi, sebagaimana dia 

mengobati luka dengan 

dipanaskan. 

4. Dia menemukan cara menjahit luka 

bedah dengan dua jarum dan satu 

benang. 

5. Dia adalah orang yang pertama kali 

menggunakan benang buatan dari 

usus binatang (catgut) dalam 

menjahit usus manusia. 

6. Dia berhasil menekuni pemanasan 

pada luka hingga sembuh. 

7. Pada 1000 M, Abu al-Qasim az-

Zahrawi menemukan lipstik dalam 

bentuk yang bertahan hingga kini. 

 

Dalam Operasi Saluran Kencing 

1. Az-Zahrawi adalah orang yang 

pertama kali menemukan cara 

mengeluarkan penumpukan zat 

kapur pada saluran kencing. Dalam 

bukunya "At-Stashrif", dia 

menasehatkan kepada para ahli 

bedah agar melakukan bedah 

dengan cara yang sesuai untuk 

mengeluarkan tumpukan zat kapur 

yang telah menjadi batu, dan 

dipecahkan dengan kempa 

(apitan), lalu dikeluarkan sepotong 

demi sepotong. 

2. Dia menemukan cara 

mengeluarkan tumpukan zat kapur 

yang telah menjadi batu melalui alat 

kelamin pada perempuan. 

 

Dalam Bedah Rongga Pernafasan 

1. Az-Zahrawi berhasil 

mengembangkan bedah rongga 

pernafasan (tracheotomy). Cara 

bedah seperti ini sebenamya telah 

ditemukan oleh orang-orang Mesir 

kuno untuk mengobati orang yang 

sakit dan tercekik tenggorokannya. 

Cara ini kemudian ditiru oleh 

bangsa Yunani dan dimasukkan ke 

dalam buku-buku karangan 

mereka. Namun mereka tidak 

melakukan cara ini, karena sangat 

berbahaya dan banyaknya 

kematian yang disebabkan oleh 

cara bedah ini yang dilakukan oleh 

mereka. Bahkan mereka kemudian 

mengharamkan untuk melakukan 

bedah dengan cara ini. Dalam 

bukunya "At-Tashrif" Az-Zahrawi 
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menjelaskan tentang tercekiknya 

tenggorokan dan bagaimana cara 

membedahnya berdasarkan 

pengembangan yang dia lakukan. 

Dia mengatakan bahwa dia 

melakukannya pada kambing, 

kemudian memantau 

perkembangannya, sehingga untuk 

pertama kalinya dia mampu 

menggabungkan tulang--tulang 

rawan pada batang tabung udara 

secara tepat setelah melakukan 

bedah dan sembuh total. 

Sekalipun cara bedah seperti ini 

sekarang telah banyak mengalami 

perkembangan, akan tetapi 

semuanya tetap berjalan 

berdasarkan kaedah-kaedah yang 

telah dibuat oleh Abu Al-Qasim Az-

Zahrawi. Barangkali yang lebih 

banyak menerangkan tentang 

keunggulan ilmuwan Arab ini dalam 

bidang operasi adalah bahwa 

Presiden Amerika pertama, George 

Washington terserang penyakit 

"tercekik tenggorokan" pada tahun 

1799, atau dua tahun setelah 

pensiun dari jabatannya sebagai 

presiden. Baru satu hari terserang 

penyakit ini, dia langsung mati, 

karena dokter yang menanganinya 

memang benar-benar bodoh dan 

tidak tahu cara melakukan bedah 

pada batang tenggorokan yang 

pernah dilakukan oleh Az-Zahrawi 

delapan abad sebelumnya. Dia 

juga tidak mengetahui batang 

tabung udara yang ditemukan oleh 

Ibnu Sina untuk mengobati orang-

orang yang sesak nafas karena 

tercekik tenggorokannya 

(asphyxia). 

2. Az-Zahrawi berhasil memotong 

tumor daging yang tumbuh di 

hidung. 

3. Dia juga berhasil memotong 

amandel dari pangkalnya dengan 

cara operasi. 

 

Dalam Bedah Alat Pencernaan 

1. Dalam bukunya "At-Tashrif", dia 

menjelaskan tentang keadaan 

pasien yang harus menjalani 

operasi usus besar. Menurutnya, 

pasien yang akan dioperasi 

hendaknya ditidurkan di atas kasur 

dalam keadaan kepala di bawah 

apabila yang dibedah di bagian 

bawah usus, dan sebaliknya kepala 

pasien berada di atas apabila yang 

dibedah di bagian atas usus. 

Tujuannya adalah untuk 

mengurangi darah yang keluar 

ketika sedang dilakukan operasi 

dan memudahkan bagi pembedah 

untuk menjalankan tugasnya. 

Karena itu, Az-Zahrawi adalah 

orang yang pertama kali melakukan 

bedah dengan cara posisi terbalik 
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yang oleh orang Barat disebut 

trendelenburg position. Padahal, 

Az-Zahrawi lebih awal menemukan 

cara ini dibandingkan dengan 

Trendelenburg. 

2. Az-Zahrawi adalah orang yang 

pertama kali membelah bagian luar 

hati (lever) dan mengobatinya 

dengan cara pemanasan. 

 

Dalam Mengobati Penyakit Wanita 

dan Ibu Melahirkan 

1. Dalam bukunya "At-Tashrif", Az-

Zahrawi menjelaskan beberapa 

metode untuk menolong kelahiran 

yang sampai sekarang ini masih 

dipakai. Dia melakukan operasi 

untuk mengeluarkan janin dengan 

alat-alat khusus. 

2. Az-Zahrawi merupakan orang 

pertama yang menerangkan 

kondisi-kondisi letak janin yang 

tidak normal di perut ibunya. 

 

Dalam Mengobati Tulang 

1. Az-Zahrawi unggul dalam 

mengobati tempurung kepala yang 

pecah. Dia tidak hanya 

mendiagnosa sakit pada 

tempurung kepala yang pecah dari 

luar saja dan melihat keadaan 

orang yang sakit, melainkan juga 

menentukan dengan teliti cara 

pemeriksaan luka. Semuanya itu 

dia jelaskan dalam bukunya, "At-

Tashrif". Dia berkata, "Kita harus 

mengenali semua jenis luka 

dengan memeriksa dan 

menyelidikinya, kemudian 

membuang daging yang rusak dari 

atasnya. Sedangkan luka yang 

masih pada batas akar rambut 

dapat diketahui dengan memeriksa 

tulang kepala, mengusapnya, dan 

mengolesinya dengan tinta, maka 

bagian yang pecah akan tampak 

hitam." 

Dalam buku itu juga, dia 

menentukan langkah-langkah kerja 

yang teliti bagi dokter yang sedang 

belajar. Dia juga menentukan 

macam-macam peralatan yang 

diperlukan untuk melakukan bedah 

dan menambahkan gambar-

gambar pada penjelasan itu. Inilah 

perkataannya yang sangat jelas itu, 

"Apabila pecah di kepala telah 

sampai pada lapisan otak dan luka, 

maka harus dipotong bagian yang 

luka seperti apa yang akan saya 

jelaskan, yaitu harus memangkas 

rambut pasien. Apabila kamu 

memeriksa tulang kepala pasien 

tiba-tiba keluar darah atau sangat 

bengkak, maka hadapilah dengan 

yang semestinya, yaitu kamu 

letakkan di tempat yang bengkak itu 

kain lap yang telah diberi salep dan 
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ulangi berkali-kali hingga yang 

bengkak hilang dan dijamin tidak 

akan keluar darah. Kemudian kamu 

membuat keputusan apa yang akan 

dilakukan pada tulang kepala itu. 

Adakalanya kamu memotong 

tulang itu dengan pemotong yang 

lembut dan dengan lubang yang 

sedikit. Apabila tulang itu keras, 

maka kamu harus melubangi 

sekitarnya sebelum kamu 

menggunakan pemotong." 

2. Az-Zahrawi berhasil melakukan 

operasi pada tulang punggung 

yang patah. 

3. Az-Zahrawi adalah orang yang 

pertama kali membuat lubang 

"jendela" dalam mengikat gipsum 

pada luka yang terbuka. 

 

Dalam Bedah Gusi dan Sakit Gigi 

1. Az-Zahrawi berhasil mengobati 

gangguan pada gusi dan 

memperbaiki gigi dengan alat-alat 

operasi yang ditemukannya sendiri. 

2. Az-Zahrawi adalah orang yang 

pertama kali menggunakan 

sambungan gigi yang terbuat dari 

emas dan perak dan alat penekan 

mulut. 

 

 

 

Dalam Bidang Farmasi 

1. Az-Zahrawi dikenal memiliki 

keistimewaan dan pengalaman 

yang banyak dalam mencampur dan 

menggunakan obat-obatan, hingga 

kita dapatkan dalam bukunya, "At-

Tashrif," bahwa pembahasan 

terbanyak dari tiga puluh artikel 

yang ada di dalamnya membahas 

masalah ini. Dalam hal ini, Ibnu Abu 

Ushaibi'ah dalam bukunya, "Uyun 

Al-Anba'," mengatakan, "Dia adalah 

seorang dokter terkemuka dan 

berpengalaman dalam mengolah 

obat-obatan baik yang tunggal 

maupun yang dicampur, dan 

pengobatannya sangat baik". 

2. Az-Zahrawi adalah orang yang 

pertama kali menggunakan cetakan 

khusus dalam membuat tablet obat-

obatan. Keunggulan Az-Zahrawi 

secara ilmiah meliputi dalam bidang 

farmasi, sebagaimana dikatakan 

oleh Ibnu Al-Awam Al-Isybili di 

dalam bukunya, "Kitab Al-Fallahah," 

bahwa cara Az-Zahrawi dalam 

menyuling air bunga mawar lebih 

baik dari semua cara yang ada. 

Selain itu Ibnu Al-Baithar memakai 

nama Abu Al-Qasim Az-Zahrawi 

sebagai kosa kata dalam 

penyulingan minyak. 
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Karya Beliau 

1.  Kitab "At-Tashrif liman ̀ Ajiza an At-

Ta'lif" merupakan ensiklopedia 

kedokteran yang lengkap dan 

ditulis oleh Az-Zahrawi meliputi 

semua cabang kedokteran, 

sehingga orang yang telah 

membaca buku ini tidak perlu untuk 

membaca buku yang lain. Buku ini 

terdiri dari 30 artikel, dan setiap 

artikel meliputi beberapa pasal 

pembahasan. Berikut sebagian 

judul artikel yang ada dalam buku 

tersebut : 

• Artikel (1): Berisi tentang 

masalah-masalah kedokteran 

secara umum, seperti; hasil 

penelitian, contoh-contoh, 

pengetahuan tentang anatomi 

dan komposisi obat-obatan. 

• Artikel (2): Berisi tentang 

macam-macam penyakit, 

gangguan dan cara 

pengobatannya. 

• Artikel (19): Berisi tentang 

kedokteran dan kecantikan 

(kosmetik). 

• Artikel (23): Berisi tentang 

pakaian khusus yang harus 

dipakai oleh orang yang 

menderita sakit di sekujur 

badan. 

• Artikel (26): Berisi tentang 

makanan yang menyehatkan 

bagi orang yang sakit, dan Az-

Zahrawi telah menyusunnya 

sesuai dengan berbagai jenis 

penyakit itu sendiri. 

• Artikel (27): Juga berisi tentang 

makanan pada sebagian 

aspeknya saja. 

• Artikel (29): Berisi tentang 

nama-nama obat dengan 

berbagai bahasa, fungsi dan 

manfaatnya dan ukuran atau 

timbangannya. 

• Artikel (30): Berisi tentang 

operasi (bedah), cara membalut 

tulang, dan apa yang dilakukan 

pada tangan, seperti; 

pemanasan, pembelahan, 

pengikatannya dan cara 

melepaskannya. 

Sedangkan sisa artikel 

lainnya, demikian juga dengan 

kebanyakan dari isi artikel (27) 

berisi tentang obat-obatan, baik 

yang diminum sendirian 

maupun setelah dicampur, serta 

cara penggunaan dan 

pencampurannya. Adapun 

artikel ke-30 merupakan tulisan 

pertama yang meliputi semua 

ilmu bedah. Dalam buku ini, Az-

Zahrawi juga menambah 

gambar-gambar yang 

menjelaskan berbagai macam 

peralatan bedah. Pada artikel ini 

juga dibicarakan beberapa bab 

secara khusus tentang anatomi, 
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penyakit wanita dan kelahiran, 

cara mengajarkan kepada 

dukun beranak (bidan), 

bagaimana mengeluarkan janin 

yang mati di dalam rahim, 

operasi kedua mata, operasi 

kedua telinga, operasi kantong 

suara, operasi gigi, dan cara 

mengobati patah tulang atau 

tulang terlepas. 

Ia juga mengupas 

tentang kosmetika. Al-Zahrawi 

pun ternyata begitu berjasa 

dalam bidang kosmetika. 

Sederet produk kosmetika, 

seperti deodorant, hand lotion, 

dan pewarna rambut yang 

berkembang hingga kini 

merupakan hasil karya al-

Zahrawi. Bukunya memang 

secara lengkap menjelaskan 

tentang pengobatan medis, 

nutrisi, kosmetik, terapi obat, 

teknik pembedahan, anesthesia 

(obat bius), pra dan 

pascapemeliharaan operasi. 

Lagi, dengan deskripsi 

lengkapnya mengenai 200 

peralatan pembedahan yang ia 

temukan seperti speculum, 

pisau bedah, semprotan, pipa 

kateter, dan penekan lidah. Atas 

dasar itulah, menurut Ajram, 

yang paling patut memperoleh 

julukan sebagai “Bapak dan 

Pendiri Pembedahan 

Rasional”adalah al-Zahrawi. 

Setelah dialihbahasakan 

ke dalam bahasa Latin, kitab 

yang memperkenalkan 

kosmetika itu sempat menjadi 

buku utama yang digunakan 

kebanyakan universitas di 

Eropa pada abad ke-12 M 

hingga 17 M. Kemungkinan 

besar dari kitab itulah Barat 

mengembangkan produk 

kosmetika. Tak heran, jika kini 

negara-negara Barat menjadi 

produsen kosmetika terbesar di 

dunia. 

Dalam Al-Tasreef, Al-

Zahrawi juga menyebutkan 

pentingnya minyak gosok dan 

mengupas bahan-bahan dasar 

untuk membuat minyak itu 

secara detail. Al-Zahrawi juga 

mengajarkan cara-cara 

memperkuat gusi dan 

memutihkan gigi. Ia juga 

memperkenalkan beragam 

parfum dengan aroma yang 

bervariasi. 

Al-Zahrawi 

menggunakan zat minyak yang 

disebut Adhan untuk 

pengobatan dan kecantikan. 

Sebagai seorang ilmuwan 

Muslim, Al-Zahrawi 
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menjelaskan cara perawatan 

dan kecantikan rambut, kulit, 

gigi, dan seluruh bagian tubuh 

dalam batas-batas ajaran Islam. 

Pada abad ke-12 M, 

peradaban Islam di Spanyol 

juga sudah mengenal dan 

menggunakan produk 

kosmetika lainnya seperti krim 

tangan (hand cream, pencuci 

mulut (mouth washes), serta 

nasal spray. Selain itu, 

peradaban Islam di era 

keemasan juga telah 

menemukan semacam deterjen 

yang bernama lenor. Bahan 

yang mengandung wewangian 

itu digunakan untuk mencuci 

pakaian agar bersih dan harum. 

Saat Cordoba mencapai 

kemajuan yang begitu pesat, 

umat Islam memiliki tradisi untuk 

membawakan bunga bagi orang 

yang sakit. Tren itu dimulai 

ketika Cordoba memiliki 600 

masjid, 300 pemandian umum, 

50 rumah sakit dan 70 

perpustakaan publik, hingga kini 

masih tetap berkembang di era 

modern ini. 

Stanley Lane Poole pada 

1887 dalam buku 'The Moors in 

Spain’ mengakui kehebatan 

yang dicapai umat Islam di 

Spanyol. Dengan nada 

menyindir, Lane Poole 

menyatakan kemilau yang 

diperoleh Kristen Spanyol 

setelah Islam diusir bagaikan 

bulan yang cahayanya hasil 

meminjam dari umat Islam. 

Buku ini mendapat 

perhatian sangat besar di 

Eropa, sehingga banyak orang-

orang Eropa yang 

mempelajarinya dan 

menerjemahkannya. Di 

antaranya seperti yang 

diterjemahkan oleh seorang 

penerjemah Itali, Gerardo de 

Cremona di Thulaithulah 

(Toledo) pada akhir abad ketiga 

belas Masehi. Buku ini 

diterjemah ke dalam bahasa 

Latin dengan judul "Chirugia" 

(Ilmu Bedah). Sebagian yang 

lain ada yang menerjemahkan 

bab demi bab ke dalam bahasa 

Latin sejak tahun 1423 Masehi. 

Diantara penerjemah itu adalah 

Petro Arjilona. Mengingat 

pengaruh buku "At-Tashrif” ini 

sangat besar di Eropa bagi para 

ahli bedah secara umum dan 

bagi para ahli bedah Itali dan 

Prancis secara khusus, maka 

mereka menempatkan Az-

Zahrawi sejajar dengan 

Gelenus. Bahkan kita 
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menjumpai seorang ahli bedah 

Prancis, Guy De Chauliac, pada 

abad keempat belas Masehi 

memberikan pengakuan lebih 

dari seratus kali terhadap buku 

"At-Tashrif” dalam bukunya "Al-

Jarahah Al-Kabirah." 

Terjemahan buku "At- Tashrif " 

ke dalam bahasa Latin telah 

dicetak perjilid secara terpisah 

dan diterbitkan pada tahun 1471 

hingga tahun 1566, tanpa 

dicetak secara sempurna dalam 

satu waktu. 

Penyuntingan pertama 

yang dilakukan pada buku “At-

Tashrif” di Barat diterbitkan di 

Oxford Inggris pada tahun 1778 

M. Adapun penyuntingnya 

adalah John Chaning. Buku 

yang telah diterjemah ke dalam 

bahasa Latin ini tidak detil dan 

kurang teliti karena penyunting 

sendiri tidak berpengalaman di 

bidang kedokteran, dan hanya 

bersandar pada satu buku saja, 

yaitu buku "At-Tashrif," 

sehingga sangat menyulitkan 

kerja penyunting. 

Pada tahun 1861, buku 

"At-Tashrif" diterbitkan dalam 

bahasa Prancis oleh Loison 

Luckier. Namun semua 

penerjemahan itu tidak 

membuat perhatian kepada 

buku "At-Tashrif" terputus 

begitu saja. Karena belakangan 

juga telah diterbitkan terjemah 

buku `At-Tashrif' dengan judul 

"Al-Jarahah" yang disusun oleh 

seorang orientals G.L. Lewis, 

bekerjasama dengan dokter 

M.S. Spink. Buku ini juga terdiri 

dari teks Arab dan 

terjemahannya dengan bahasa 

Inggris. Dalam menyunting buku 

ini, kedua ilmuwan ini merujuk 

kepada tujuh manuskrip, dua di 

antaranya tersimpan di 

Perpustakaan Bodlian Oxford 

University, empat manuskrip 

lainnya tersimpan di beberapa 

perpustakan Turki, dan 

manuskrip ketujuh tersimpan di 

kota Patna di wilayah Pyar India. 

Buku ini terbit sebanyak 850 

halaman ukuran besar dan 

terdiri dari pengantar Az-

Zahrawi dan bukunya "At-

Tashrif." 

Barangkali yang 

memotivasi kedua ilmuwan dan 

ahli bedah ini untuk 

mengembangkan ilmu 

kedokteran adalah perkataan 

Az-Zahrawi yang disampaikan 

dalam artikel ke-30, yang mana 

dia mengatakan kepada murid-

muridnya, 
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"Wahai murid-muridku, 

ketika saya menulis buku ini 

yang merupakan bagian dari 

ilmu kedokteran secara 

sempurna dan saya 

menjelaskannya sejelas 

jelasnya, saya melihat penting 

bagi saya untuk menulisnya 

dengan tangan saya. Karena 

tulisan tangan lebih dihargai di 

negeri kita dan di masa kita, 

sehingga ilmunya dapat 

dipelajari walaupun 

pengaruhnya telah terputus, 

dan tersisa goresan-goresan 

ringan sebagaimana dalam 

buku-buku orang terdahulu. 

Buku-buku itu ditulis tangan, 

sehingga sedikit kemungkinan 

salahnya dan dapat dipelajari 

dengan baik. Dari saya belajar 

maknanya dan mengambil 

manfaatnya. Karena itu, saya 

menulis artikel-artikel ini dengan 

cara memberikan penjelasan 

sekalipun singkat. Saya 

menjelaskan tentang bentuk 

baru pemanasan dan berbagai 

peralatan lainnya yang 

difungsikan dengan tangan, 

karena itu akan memperjelas 

dan sesuai dengan apa yang 

diperlukan. 

Di samping itu, karena 

pada masa kita tidak ada 

industri canggih, dan 

pembuatan alat kedokteran 

memerlukan waktu yang lama. 

Kemudian untuk mengetahui 

manfaat anggota badan, 

pergerakanya, tingkatannya, 

terputus dan terpisahnya, kita 

hendaknya mempelajari ilmu 

anatomi yang ditemukan oleh 

Gelenus. Demikian juga untuk 

mengetahui tulang, syaraf, urat 

dan jum-lahnya. Yang Mulia 

Abu Qarrath mengatakan, 

"Sesungguhnya orang yang 

menyandang gelar dokter itu 

banyak, akan tetapi dokter 

sebenarnya sedikit, apalagi 

dokter yang juga aktif menulis." 

Kami perlu menyebutkan 

hal ini dalam pengantar buku ini, 

karena apabila seorang dokter 

tidak menguasai ilmu anatomi, 

maka ia akan melakukan 

kesalahan. Sebagaimana saya 

menyaksikan banyak orang 

mengaku berilmu padahal 

sebenarnya tidak berilmu. 

Karena itu, ketahuilah bahwa 

tulisan tangan itu ada dua 

macam; yang dijamin benar dan 

tidak salah pada 

kebanyakannya." 

2. Kitab Al-Maqalah fi Amal Al-Yad Ala 

Fanni Al-Jarahah. 
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3. Kitab A'mar Al-Aqaqir yang di 

dalamnya terdapat pembahasan 

khusus bagi setiap jenis obat 

termasuk sebab penamaannya, 

cara pembuatannya dan 

manfaatnya. Di dalamnya juga 

disebutkan nama-nama tumbuhan 

herbal dalam bahasa Suryani, 

Yunani, Persia dan Barbar. 

` 

Penemu Alat Bedah Modern 

Selama separuh abad 

mendedikasikan dirinya untuk 

pengembangan ilmu kedokteran 

khususnya bedah, Al-Zahrawi telah 

menemukan puluhan alat bedah 

modern. Dalam kitab Al-Tasrif, ‘bapak 

ilmu bedah’ itu memperkenalkan lebih 

dari 200 alat bedah yang dimilikinya. Di 

antara ratusan koleksi alat bedah yang 

dipunyainya, ternyata banyak 

peralatan yang tak pernah digunakan 

ahli bedah sebelumnya. 

  Menurut catatan, selama 

karirnya Al-Zahrawi telah menemukan 

26 peralatan bedah. Salah satu alat 

bedah yang ditemukan dan digunakan 

Al-Zahrawi adalah catgut. Alat yang 

digunakan untuk menjahit bagian 

dalam itu hingga kini masih digunakan 

ilmu bedah modern. Selain itu, juga 

menemukan forceps untuk 

mengangkat janin yang meninggal. 

Alat itu digambarkan dalam kitab Al-

tasrif. 

Dalam Al-Tasrif, Al-Zahrawi 

juga memperkenalkan penggunaan 

ligature (benang pengikat luka) untuk 

mengontrol pendarahan arteri. Jarum 

bedah ternyata juga ditemukan dan 

dipaparkan secara jelas dalam Al-

Tasrif. Selain itu, Al-Zahrawi juga 

memperkenalkan sederet alat bedah 

lain hasil penemuannya. 

Peralatan penting untuk bedah 

yang ditemukannya itu antara lain, 

pisau bedah (scalpel), curette, 

retractor, sendok bedah (surgical 

spoon), sound, pengait bedah (surgical 

hook), surgical rod, dan specula. Tak 

cuma itu, Al-Zahrawi juga menemukan 

peralatan bedah yang digunakan untuk 

memeriksa dalam uretra, alat untuk 
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memindahkan benda asing dari 

tenggorokan serta alat untuk 

memeriksa telinga. Kontribusi Al-

Zahrawi bagi dunia kedokteran 

khususnya bedah hingga kini tetap 

dikenang dunia. 

 

Komentar Kepadanya 

1. Seorang orientalis Barat, Jack 

Risler mengatakan dalam bukunya 

"Al-Hadharah Al-Gharbiyyah,": 

"Seorang ahli bedah terkemuka, 

yaitu Abu Al-Qasim Az-Zahrawi, 

dokter pribadi Khalifah 

Abdurrahman III, menjelaskan 

tentang ilmu bedah. Dia telah 

menemukan cara-cara baru dalam 

bidang bedah. Keberhasilannya 

dalam hal itu telah melampaui 

batas negerinya, Spanyol Islam. 

Semua orang dari dunia Kristen 

pergi ke Qordova untuk belajar cara 

membedah. Abu Al-Qasim Az-

Zahrawi mempraktikkan dua cara; 

membuat benang buatan untuk 

menahan keluarnya darah, dan 

membedah mata, kemudian 

mengeluarkan cairan berwarna biru 

(glaukoma) dari mata, enam abad 

sebelum dilakukan oleh Amperoz 

Barry. Dia mengetahui dengan 

pasti penyakit yang disebut dengan 

pengeroposan tulang belakang. 

Dalam hal ini, seorang ahli bedah 

Prancis, Emil Frong, mengatakan, 

"Dia memiliki keistimewaan dalam 

mengatasi semua permasalahan 

bedah pada masanya, dan bukunya 

"At-Tashrif liman Ajiza Anit Ta'lif" 

yang diterbitkan sebanyak 200 

eksemplar merupakan buku 

pertama yang ditulis dalam ilmu 

bedah." 

2. Seorang ilmuwan wanita 

berkebangsaan Jerman, Dr. Zigrid 

Hunke mengatakan, "Az-Zahrawi 

adalah orang yang pertama kali 

menemukan cara untuk 

menghentikan darah yang keluar 

dari pembuluh nadi. Akan tetapi 

yang sangat disayangkan, ketika 

anda bertanya kepada seorang 

mahasiswa kedokteran tentang 

orang yang pertama kali 

menemukan cara menghentikan 

dari pada pembuluh nadi, dia akan 
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menjawab seorang ahli bedah 

Prancis bernama Amperoz Barry." 

3. Seorang ilmuwan fisiologi, Heller 

mengatakan, "Buku Abu Al-Qasim 

merupakan sumber rujukan umum 

bagi semua ahli bedah setelah 

abad keempat belas Masehi." 

4. Guru besar di bidang bedah dan 

anatomi di Universitas Yado, Italia, 

Fabricus Ab Aquapendente 

mengatakan, "Saya berhutang jasa 

dalam belajar ilmu kedokteran 

kepada para dokter, seperti; 

Salisos yang berasal dari Romawi, 

Paulis dari Yunani, dan Abu Al-

Qasim Az-Zahrawi dari Arab." 

5. Sejarawan, George Sarton 

mengatakan: "Az-Zahrawi 

merupakan ahli bedah terbesar 

dalam Islam." 

6. Dr. Najib Mahfudz, seorang guru 

besar pada fakultas kedokteran di 

Mesir mengatakan, "Az-Zahrawi 

adalah ahli bedah kebanggaan 

Arab." 

7. Dr. Musthofa Syahatah, 

mengatakan dalam makalahnya 

"Al-Khanjarah waAmradhuha fi Ath-

Thibbil Islam,", "Ketika kedokteran 

Islam telah maju, maka ilmu bedah 

yang dipelopori oleh Abu Al-Qasim 

Az-Zahrawi di Andaluis pada abad 

kesepuluh Masehi juga maju. Pada 

saat itu, Eropa tidak sedikit pun 

tahu tentang ilmu bedah. Adapun 

dikesampingkannya ilmu bedah di 

sekolah kedokteran Monbili 

Prancis, karena praktik bedah 

dilarang oleh gereja pada abad 

ketujuh belas. Maka ketika dokter 

Prancis, La Frank membaca buku 

Az-Zahrawi, dia merasa kagum dan 

menyadari kebdohan para dokter 

Prancis, lalu dia mengungkapkan 

dengan tulisannya tentang 

kebodohan dan, keterbelakangan 

para dokter Prancis. Dia 

mengatakan, tidak ada satupun di 

Prancis ahli bedah yang ilmuwan 

dan memiliki suatu penemuan." 

8. Dr. Amin Khairullah mengatakan 

dalam bukunya "Ath-Thibb Al-

Arabi" tentang buku "Ath-Tashrif," 

"Orang yang membaca buku Az-

Zahrawi akan yakin bahwa 

penjelasannya yang detil tentang 

berbagai pengobatan medis bukan 

hanya sekedar uraian teoritis 

belaka." 

 

Penghargaan 

Kehebatan dan profesionalitas 

Al- Zahrawi sebagai seorang ahli 

bedah diakui para dokter di Eropa. 

‘’Tak diragukan lagi, Al-Zahrawi adalah 

kepala dari seluruh ahli bedah,’‘ ucap 

Pietro Argallata. Kitab Al- Tasrif yang 

ditulisnya lalu diterjemahkan ke dalam 

bahasa Latin oleh Gerard of Cremona 
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pada abad ke-12 M. Kitab itu juga 

dilengkapi dengan ilustrasi. Kitab itu 

menjadi rujukan dan buku resmi 

sekolah kedokteran dan para dokter 

sera ahli bedah Eropa selama lima 

abad lamanya pada periode abad 

pertengahan. 

Sosok dan pemikiran Al-

Zahrawi begitu dikagumi para dokter 

serta mahasiswa kedokteran di Eropa. 

Pada abad ke-14 M, seorang ahli 

bedah Prancis bernama Guy de 

Chauliac mengutip Al-Tasrif hampir 

lebih dari 200 kali. Kitab Al-Tasrif terus 

menjadi pegangan para dokter di 

Eropa hingga terciptanya era 

Renaissance. Hingga abad ke- 16 M, 

ahli bedah berkebangsaan Prancis , 

Jaques Delechamps (1513 M – 1588 

M) masih menjadikan Al-Tasrif sebagai 

rujukan. 

Al-Zahrawi tutup usia di kota 

Cordoba pada tahun 1013 M – dua 

tahun setelah tanah kelahirannya 

dijarah dan dihancurkan. Meski 

Corboba kini bukan lagi menjadi kota 

bagi umat Islam, namun namanya 

masih diabadikan menjadi nama jalan 

kehormatan yakni ‘Calle Albucasis’. Di 

jalan itu terdapat rumah nomor 6 yakni 

rumah tempat Al-Zahrawi tinggal. Kini 

rumah itu menjadi cagar budaya yang 

dilindungi Badan Kepariwisataan 

Spanyol. 
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otivasi adalah proses yang 

menjelaskan intensitas, arah, dan 

ketekunan seorang individu untuk 

mencapai tujuannya.Tiga elemen utama dalam 

definisi ini diantaranya adalah intensitas, arah, 

dan ketekunan. Motivasi adalah 'alasan' yang 

mendasari sebuah perbuatan yang dilakukan 

oleh seorang individu. Seseorang dikatakan 

memiliki motivasi tinggi dapat diartikan orang 

tersebut memiliki alasan yang sangat kuat 

untuk mencapai apa yang diinginkannya 

dengan mengerjakan pekerjaannya yang 

sekarang. Bulan Ramadhan adalah bulan yang 

ke Sembilan dalam hitungan tahun Hijriyah. 

Bulan diwajibkannya umat Islam yang baligh, 

berakal sehat dan tanpa udzur berpuasa penuh 

dalam bulan itu. Berpuasa dibulan ramadhan 

memiliki banyak himah dan keutamaannya. 

Berpuasa di bulan Ramadhan adalah jalan 

untuk mendpat gelar taqwa.  

 

 

Taqwa adalah gelar tertinggi yang dapat 

diraih manusia sebagai hamba Allah. Tidak 

ada gelar yang lebih mulia dan tinggi dari itu. 

Maka setiap hamba yang telah mampu meraih 

gelar taqwa, ia dijamin hidupnya di surga dan 

diberi kemudahan-kemudahan di dunia. Dan 

puasa adalah sarana untuk mendapatkan gelar 

taqwa itu. Firman Allah swt :  

 

مَْاََلَا ََبِتَا اَونَمَ َ نِياََّا اَاَُّيي اَي َُ اَيلَا  ََا َ ماِ  َوي

َُمَع ََبِتَا َلْا َْْمِمََلْا ِوَّْا َ نِياََّا  نتَم  َمَمَن   ََّابَب

 

“Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas 

kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas 

orang-orang sebelum kamu agar kamu 

bertaqwa.” (QS al-Baqarah: 183)  

Disamping mendapat gelar taqwa, 

masih banyak juga yang dapat memotivasi kita 

agar lebih semangat untuk berpuasa di bulan 

Ramadhan. Diantaranya adalah :  

M 

| Motivasi 
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1. Pengampunan Dosa. Allah Swt dan Rasul-

Nya memberikan targhib (spirit) untuk 

melakukan puasa Ramadhan dengan 

menjelaskan keutamaan serta tingginya 

kedudukan puasa, dan kalau seandainya 

orang yang puasa mempunyai dosa seperti 

buih di lautan niscaya akan diampuni dengan 

sebab ibadah yang baik dan diberkahi ini. Dari 

Abu Hurairah Ra dari Nabi Saw, (bahwasanya) 

beliau bersabda: “Barangsiapa yang berpuasa 

di bulan Ramadhan dengan penuh iman dan 

ihtisab maka akan diampuni dosa-dosanya 

yang telah lalu.” (HR. Bukhari 4/99, Muslim 

759)  Makna "Penuh iman dan Ihtisab' yakni 

membenarkan wajibnya puasa, mengharap 

pahalanya, hatinya senang dalam 

mengamalkan, tidak membencinya, tidak 

merasa berat dalam mengamalkannya.  

 

Puasa Ramadhan 

Dari Abu Hurairah Ra juga, Rasulullah 

Saw pernah bersabda: “Shalat yang lima 

waktu, Jum’at ke Jum’at. Ramadhan ke 

Ramadhan adalah penghapus dosa yang 

terjadi di antara senggang waktu tersebut jika 

menjauhi dosa besar.” (HR. Muslim 233) Dari 

Abu Hurairah Ra juga, (bahwasanya) 

Rasulullah Saw pernah naik mimbar kemudian 

berkata : Amin, Amin, Amin”  Ditanyakan 

kepada Rasulullah Saw : “Ya Rasulullah, 

engkau naik mimbar kemudian mengucapkan 

Amin, Amin, Amin?”  Beliau bersabda: “ 

Sesungguhnya Jibril ‘Alaihis salam datang 

kepadaku, dia berkata : “Barangsiapa yang 

mendapati bulan Ramadhan tapi tidak 

diampuni dosanya maka akan masuk neraka 

dan akan Allah jauhkan dia, katakan “Amin”, 

maka akupun mengucapkan Amin….” (HR. 

Ibnu Khuzaimah 3/192 dan Ahmad 2/246 dan 

254 dan Al-Baihaqi 4/204). Hadits ini shahih, 

asalnya terdapat dalam Shahih Muslim 4/1978. 

 

ا.2 Dikabulkannyaا Do’aا dan Pembebasan 

Api Neraka. Rasullullah Saw bersabda: “ 

Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba 

yang dibebaskan dari neraka setiap siang dan 

malam dalam bulan Ramadhan, dan semua 

orang muslim yang berdo’a akan dikabulkan 

do’anya.” (HR. Bazzar 3142, Ahmad 2/254)   

 

3. Orang yang Puasa Termasuk Shidiqin 

dan Syuhada. Dari ‘Amr bin Murrah Al-Juhani 

Ra, ia berkata : Datang seorang pria kepada 

Nabi Saw kemudian berkata : “Ya Rasulullah, 

apa pendapatmu jika aku bersaksi bahwa tidak 

ada sesembahan yang hak kecuali Allah, 

engkau adalah Rasulullah, aku shalat lima 

waktu, aku tunaikan zakat, aku lakukan puasa 

Ramadhan dan shalat tarawih di malam 

harinya, termasuk orang yang manakah aku ?

”  Beliau menjawab: “Termasuk dari shidiqin 

dan syuhada.” (HR. Ibnu Hibban no.11 

sanadnya Shahih).  
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4. Orang yang Berpuasa akan Masuk 

Surga Melalui Pintu Khusus, yaitu Pintu 

Rayyaan. Rasulullah Saw Bersabda, 

“Sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu 

yang disebut rayyan yang akan dilewati oleh 

orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat 

nanti, tidak diperbolehkan seseorang 

melewatinya selain mereka. Ketika mereka 

dipanggil, mereka akan segera bangkit dan 

masuk semuanya kemudian ditutup.” (HR. 

Bukhari) 5. Puasa Ramadhan Merupakan 

Ibadah Yang Istimewa. Ibadah istimewa 

Keistimewaan puasa ini dikatakan Allah Swt 

lewat hadits qudsinya, “Setiap amalan anak 

Adam itu untuk dirinya, kecuali puasa. Itu milik-

Ku dan Aku yang membalasnya karena ia 

(orang yang berpuasa) meninggalkan syahwat 

dan makanannya karena Aku.” (HR Bukhari 

dan Muslim) Demikianlah sahabat bacaan 

madani ulasan tentang motivasi agar 

semangat berpuasa dibulan Ramadhan. 

Mudah-mudahan kita selalu semangat 

berpuasa dibulan Ramadhan serta mampu 

meningkatkan amal ibadah kita kepda Allah 

Swt. Serta dijauhkan dari sifat riya dan sum’ah. 

Aamiin.  

Kata motivasi di bulan Suci Romadhan 

dapat dijadikan sebagai salah satu motivasi 

bagi setiap umat Islam untuk terus 

meningkatkan ibadahnya. Bulan Romadhan 

merupakan salah satu bulan yang paling mulia. 

Segala sesuatu ibadah yang dilakukan di bulan 

Romadhan akan dilipatgandakan pahalanya 

oleh Allah SWT. Itulah mengapa setiap umat 

Islam selalu berlomba-lomba dalam 

meningkatkan ibadahnya di bulan Ramadan. 

 

 

Bulan Ramadan nyatanya juga mampu 

mengubah berbagai aspek dalam kehidupan. 

Kamu pasti akan mendengar berbagai macam 

lagu religius diputar di tempat umum seperti di 

tempat wisata atau pun di pusat perbelanjaan. 

Banyak pula orang yang memutuskan untuk 

berhijrah menggunakan hijab pada bulan 

Ramadan. 

 

Kamu bisa membaca kumpulan kata-

kata Islami penuh motivasi berikut ini untuk 

membuatmu lebih bersemangat dalam 

menghadapi Bulan Ramadan. Bulan Ramadan 

harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin 

untuk lebih mudah menggapai ridho Illahi 

Robbi. Berikut beberapa kata motivasi Islami di 

bulan suci yang dapat menginspirasi siapa saja 

ke arah yang lebih baik. 

 

1. “Ketikaا Bulanا Ramadhanا datang,ا adaا

saja suasana yang berubah. Ini bukan 
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soal kebiasaan dan tradisi, namun ini 

adalahا soalا kewajiban” - Berbagai 

macam kebiasaan memang berubah di 

bulan Romadhon. Mulai dari makan sahur 

bersama, buka bersama, tarawih bersama, 

hingga tadarus Al Qur’an bersama. Segala 

sesuatu yang berubah tersebut bukanlah 

sebuah tradisi atau pun kebiasaan saja. 

Namun, itu merupakan salah satu 

kewajiban. 

Banyak kewajiban yang harus dipenuhi 

di bulan Ramadan yaitu puasa wajib bagi 

yang mampu melaksanakannya serta 

melakukan zakat fitrah. Amalan-amalan 

lain seperti solat tarawih dan tadarus 

bersama sebaiknya dilakukan dengan 

sepenuh hati untuk mendapatkan 

keberkahan dari Allah. 

 

2.  “AwalاbulanاRomadhonاadalahاrahmat, 

pertengahan bulan Romadhon adalah 

keampunan, dan penghujung bulan 

Romadhon adalah kebebasan dari api 

neraka” - Betapa menyejukkannya 

mendengar kata-kata tersebut. Jadi, kamu 

dapat menyimpulkan sendiri bahwa setiap 

detik bulan Ramdan adalah penuh dengan 

keberkahan. Dengan demikian, 

kesempatan terbesarmu adalah 

memanfaatkan setiap detik-detik bulan 

Romadhon yang berharga dengan sebaik 

mungkin.  

Jadi, tidak hanya di awal bulan 

Romadhon saja yang perlu diperhatikan. 

Namun keseluruhan hari di bulan 

Romadhon bisa dimanfaatkan dengan 

sebaik mungkin. Apalagi jika kamu berhasil 

menjumpai malam Nuzulul Qur’an dan 

Lailatul Qadar dan memanfaatkannya 

dengan beribadah dengan sungguh-

sungguh. Ibadah di malam Lailatul Qadar 

lebih besar pahalanya dibandingkan seribu 

bulan. Betapa mulianya malam tersebut 

sehingga patutlah umat islam untuk 

berlomba-lomba menjumpai malam Lalatul 

Qadar di bulan Romadhon. 

 

3. “BulanاPuasaاadalahاBulanاYangاMulia,ا

Pembentuk iman yang Bertaqwa. Siapa 

yang Siap berlaga, maka Surga akan 

menyambutnya di alam Baka - Siapa 

saja yang berlomba-lomba untuk 

melakukan kebaikan di bulan Romadhon 

maka surga Allah akan senantiasa 

menyambutnya dengan penuh senyuman. 

Bagaimanapun juga, melakukan ibadah di 

bulan puasa menjadi salah satu hal yang 

banyak godaannya. Ada saja godaan yang 

akan mengganggu puasa, tarawih, 

maupun saat tadarus kita. 

Namun jika kamu mampu untuk 

melaluinya dengan sebaik-baiknya, maka 

hal itu tidak akan sia-sia. Siapa saja yang 

berani untuk berlaga dan menjalankan 

ibadah dengan sebaik-baiknya di bulan 

Romadhon akan disambut surga dengan 

penuh kebahagiaan di alam baka kelak. 

Apakah kamu ingin disambut oleh surga di 

hari akhir? Manfaatkanlah bulan 

Romadhon dengan sebaik-baiknya. 
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4. “Bulanا Puasaا adalahا Bulanا Penuhا

Ampunan, Lebih Baik Daripada Seribu 

Bulan” - Dikatakan bahwa bulan puasa 

merupakan salah satu bulan yang paling 

dimuliakan oleh Allah SWT. Begitu 

mulianya bulan Romadhon hingga Bulan 

puasa diibaratkan sebagai bulan yang 

lebih baik daripada seribu bulan. 

Bayangkan saja, apakah kamu bisa 

melalui seribu bulan pada kenyataannya? 

Rasanya, umur yang dijalani manusia 

tidak akan mencapai seribu bulan. Oleh 

karena itu, kamu bisa mendapatkan seribu 

bulan tersebut dalam satu bulan saja, yaitu 

di bulan Romadhon. Maka, memang 

benarlah rugi orang yang tidak mau 

memanfaatkan bulan Romadhon dengan 

sebaik-baiknya. 

 

5.  “Kunjunganاyangاpalingاutamaاadalahا

Masjidil Haram dan Tempat Kembali 

yang Utama adalah Surga, Semoga 

Romadhon dapat Mengantarkan 

Keduanya” - Sebagai umat islam, salah 

satu ibadah wajib yang dapat dilakukan 

adalah berkunjung ke Masjidil Haram di 

Mekah atau menjalankan Ibadah Haji. Jadi, 

Masjidil Haram memang merupakan 

tempat yang paling utama untuk kamu 

kunjungi. Dan, tempat utama untuk 

kembali yang paling diidam-idamkan 

semua orang adalah Surga. 

Untuk mendapatkan kedua hal tersebut, 

kamu bisa memulainya dengan rajin-rajin 

beribadah selama di bulan Romadhon. 

Romadhon adalah bulan yang dipenuhi 

dengan keberkahan. Melakukan ibadah di 

bulan tersebut akan mendatangkan 

banyak hal yang besar untukmu. Mekah 

akan lebih dekat untuk digapai dan surga 

akan lebih mudah untuk kamu nanti. 

 

6. ”Romadhonا adalahا Bulanا Yangا Penuhا

Rizqi, bulan Nya Allah untuk 

memberikan Rizqi kepada orang yang 

Mukmin” - Tidak perlu ragu dalam 

melaksanakan ibadah di bulan Romadhon. 

Allah pasti akan memberikan pahala yang 

berlipat ganda. Allah juga akan 

memberikan rizqi dari arah yang tak 

terduga-duga. Contohnya saja, orang 

miskin yang masih bisa makan buka puasa 

dengan nikmat karena pemberian dari 

orang dermawan. 

Terlihat banyak sekali kebaikan dimana-

mana di bulan Romadhon. Banyaknya 

kebaikan yang dilakukan rupanya juga 

merupakan salah satu cara Allah untuk 

memberikan rizqi kepada yang 

membutuhkan. Contohnya saja di 

Indonesia, selalu ada yang namanya 

Tunjangan Hari Raya di bulan Romadhon. 

 

 

7.  “Sucikanا Hati,ا Damaikanا Jiwaا

MenyambutاBulanاyangاPenuhاBerkah” 

- Memasuki bulan Romadhon, persiapan 

yang dilakukan oleh setiap orang harus 

maksimal. Sebelum memulai bulan 
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Romadhon, kamu harus senantiasa untuk 

membersihkan hati terlebih dahulu. 

Bersihkan hati dengan cara meminta maaf 

atau memaafkan, hilangkan dengki, sirik, 

maupun penyakit hati lainnya yang dapat 

membuat ibadah puasamu menjadi kurang 

berkah. 

Dengan membersihkan hati di bulan 

Romadhon, maka jiwa pun akan terasa 

lebih damai. Jiwa yang damai adalah 

harapan bagi setiap insan. Dengan 

memiliki jiwa yang damai, maka kehidupan 

pun akan terasa lebih mudah untuk 

dijalani. Selalu berpikir positif dan hindari 

untuk menyakiti hati orang lain. 

Rasakanlah keberkahan di bulan 

Romadhon dengan terus melaksanakan 

ibadah-ibadah. 

 

8.  “Stopا Facebookan,ا Mariا Tadarusanا diا

Bulanا Ramadhan” - Jaman sekarang 

memang hampir setiap orang memiliki 

smartphone canggih. Smartphone canggih 

memiliki berbagai macam kelebihan, 

namun juga memiliki dampak negatif bagi 

penggunanya. Salah satu dampak negatif 

yang bisa dirasakan adalah malas. Malas 

melakukan aktivitas apa-apa hanya karena 

sibuk dengan smartphone canggihnya.  

Oleh karena itu, gunakanlah 

smartphone dengan cerdas. Boleh saja 

bermain dengan media sosial seperti 

Facebook dan lainnya. Namun jangan 

melupakan ibadah di bulan Romadhon. 

Ibadah di bulan Romadhon sangat utama 

dibandingkan dengan bermain Facebook 

sampai lupa waktu yang kurang berfaedah. 

Oleh karena itu, pergunakanlah waktu 

dengan sebaik-baiknya untuk melakukan 

ibadah yang penuh di bulan Romadhon. 

9. “Sebaik-baiknya Sedekah adalah di 

BulanاRomadhon” - Sedekah merupakan 

salah satu amalan yang akan terus 

mengalir pahalanya sampai orang tersebut 

meninggal. Terlebih lagi sedekah yang 

dilakukan di bulan Romadhon. Sedekah 

yang dilakukan di bulan Romadhon 

memiliki pahala yang berlipat ganda 

dibandingkan dengan beribadah di bulan-

bulan lainnya. 

Oleh karena itu, jika kamu mau 

ibadahmu terus mengalir meskipun nanti 

kamu telah meninggalkan segala 

keangkuhan dunia, kamu harus rajin-rajin 

untuk melakukan sedekah. Sedekah yang 

diberikan tidak harus banyak. Yang perlu 

diperhatikan adalah niat dalam 

bersedekah. Jika niatnya tulus dan ikhlas, 

maka sedekah yang akan diberikan pun 

menjadi lebih bermakna. 

 

10. “Setitikاtintaاjadiاnodaاdanاsetitik salah 

jadi dosa. Romadhon akan segera tiba 

danا marilahا lebihا tekunا beribadah” - 

Bagaikan noda yang hanya setitik saja 

pastilah akan meninggalkan bekas yang 

terlihat. Begitu juga dengan sedikit 

kesalahan. Sedikit apapun kesalahan yang 

dilakukan pastilah akan meninggalkan 

dosa. Yang harus dilakukan sekarang 
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adalah menghapuskan dosa akibat 

kesalahan tersebut dengan perilaku yang 

baik dan amal yang mulia. 

Salah satu hal yang dapat melunturkan 

kesalahan adalah melakukan ibadah di 

bulan Romadhon. Ibadah di bulan 

Romadhon akan memberikan pahala yang 

luar biasa dan dapat menghapus dosa-

dosa kecil maupun besar. Setiap manusia 

pasti memiliki dosa dan kesalahan. Kini 

saatnya kamu untuk berpikir bagaimana 

untuk menghapuskan dosa tersebut dan 

berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. 

Pergunakan bulan Romadhon dengan 

sebaik-baiknya sehingga dosa-dosa yang 

telah dilakukan benar-benar diampuni. 

 

11.  “Takا Adaا kataا seindahا Zikir,ا takا adaا

Bulanا Seindahا Romadhon” - Zikir 

merupakan salah satu doa yang paling 

mulia. Berzikir adalah kegiatan yang bisa 

dilakukan untuk meminta ampun kepada 

Allah. Setiap manusia harus senantiasa 

berzikir untuk meminta ampun atas segala 

dosa yang telah diperbuatnya. Dengan 

melakukan zikir, maka Allah SWT akan 

senantiasa menghapuskan segala dosa 

yang telah diperbuat dengan catatan tidak 

akan mengulangi kesalahan tersebut lagi. 

Begitu juga dengan bulan Romadhon. 

Jika zikir adalah ucapan yang paling indah, 

maka Romadhon adalah bulan yang  

paling indah. Semua bulan indah dan 

memiliki keistimewaan tersendiri di 

dalamnya. Begitu pula dengan bulan 

Romadhon yang penuh berkah. Bulan  

Romadhon yang penuh berkah akan 

mengajak umat islam untuk senantiasa 

melakukan tingkah laku yang lebih baik 

dalam menggapai surga illahi Robbi. 

12. “Seiringاterbenamnyaاmatahariاdiاbulan 

Syaban,اKiniاTibalahاbulanاRomadhon” 

- Bulan Romadhon adalah bulan yang 

hadir setelah bulan Nisfu Syaban. Ketika 

matahari terbenam di penghujung bulan 

Syaban,hal tersebut menandakan bahwa 

bulan Romadhon telah tiba. Malam harinya 

umat islam disunahkan untuk melakukan 

shalat tarawih. 

Romadhon juga merupakan bulan yang 

disambut oleh seluruh alam. Seluruh alam 

akan menyambut datangnya Romadhon 

dengan penuh suka cita. Semua mahluk 

Allah yang ada di alam ini akan senantiasa 

melantunkan doa di bulan Romadhon. 

Begitu mulianya bulan Romadhon 

sehingga sebagai insan yang beriman dan 

bertakwa wajib melakukan ibadah 

wajibnya di bulan Romadhon dengan 

sepenuh hati. 

Tak lupa lakukan ibadah-ibadah sunnah 

yang dianjurkan seperti tarawih, sholat 

malam, dan makan sahur untuk 

menyempurnakan ibadah wajib di bulan 

Romadhon. 

 

13. “Adzan-adzan lari berseru di rumah 

Tuhan, Bedug Maghrib terdengar Merdu 

menandakan waktunya berbuka, 

Selamatا menjalankanا ibadahا puasa” - 
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Adzan di bulan Romadhon akan terasa 

sedikit berbeda dengan adzan-adzan di 

bulan lainnya. Anak-anak sangat senang 

untuk menantikan bedug mahrib dan 

adzan dikumandangkan. Itulah pertanda 

bahwa saat berbuka puasa tiba. 

Setiap muslim yang telah baligh , 

berakal, serta mampu wajib melakukan 

ibadah puasa selama bulan Romadhon. 

Ibadah ini sekaligus sebagai salah satu 

pembelajaran untuk menahan diri dari 

nafsu. Setiap orang dapat merasakan rasa 

lapar dan dahaga sebagaimana yang 

orang miskin alami setiap hari karena 

benar-benar tidak memiliki makanan. 

Ibadah puasa di bulan Romadhon 

memberikan dampak positif dalam 

berbagai macam hal. Tubuh menjadi bugar 

dan sehat dan pencernaan di dalam tubuh 

pun menjadi lebih lancar. Mau sehat? Yuk 

puasa di bulan Romadhon. 

 

14.  “Ramadhan,ا semogaا berakhirا denganا

penuhا keindahan” - Setiap orang pasti 

berharap supaya bulan Romadhon 

berakhir dengan sebuah keindahan. 

Keindahan di akhir bulan Romadhon bisa 

didapatkan dengan cara menjalankan 

segala perintahNya dan menjauhi segala 

larangan Nya. Perbanyaklah bersedekah 

dan melakukan ibadah di bulan Romadhon 

sehingga akhir bulan Romadhon pun akan 

terasa penuh dengan keindahan. 

Mengapa harus mendapatkan 

keindahan di akhir bulan Romadhon? 

Tentu saja, itu menjadi salah satu motivasi 

bagi setiap orang untuk menjalankan 

ibadah selama bulan Romadhon. Ketika 

bulan Romadhon berakhir, tabungan 

pahala pun akan semakin banyak dan 

dapat dijadikan sebagai bekal untuk 

menuju keindahan di hari akhir. 

 

15. “Sepuluhا hariا Ramadhanا pertamaا

adalah pelimpahan rahmat, 10 hari 

berikutnya merupakan pengampunan, 

dan 10 hari terakhir merupakan fase 

terbebasاdariاapiاneraka” - 1 bulan penuh 

bulan Romadhon penuh dengan 

keindahan. Dikatakan bahwa pada 10 hari 

pertama di bulan Romadhon adalah fase 

dari pelimpahan rahmat. Allah menurunkan 

beribu rahmat di bulan Romadhon dan hal 

tersebut hanya akan disadari oleh mereka 

yang benar-benar beriman dan bertakwa. 

10 hari berikutnya di bulan Romadhon 

adalah fase pengampunan. Jika kamu 

beribadah dengan sungguh-sungguh 

kepada Allah, maka Allah pun akan 

mengampunkan segala dosa. Allah adalah 

suatu Dzat Yang Maha Segala-Gala dan 

Maha Pengampun atas dosa yang telah 

dilakukan. Oleh karena itu, berusahalah 

untuk mendapatkan pengampunan dari 

Allah. 

10 hari terakhir di bulan Romadhon 

adalah fase terbebas dari api neraka. Jika 

ampunan Allah sudah didapatkan, maka 

kamu pun akan terbebas atau terhindar 

dari api neraka yang sangat panas. Itulah 
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bulan Romadhon bulan yang di dalamnya 

penuh dengan keberkahan dan kebaikan. 

 

ا11“ .16 Bulanا telahا berlalu,ا kiniا saatnyaا

bertemuاdenganmuاOhhhhاRamadhan” 

- Seperti yang telah dikatakan sebelumnya 

bahwa bulan Romadhon adalah salah satu 

bulan yang paling mulia dari 12 bulan yang 

ada. Sudah sepantasnya sesuatu yang 

istimewa dimanfaatkan untuk melakukan 

hal-hal yang istimewa pula. 11 Bulan 

terasa lama untuk menantikan Romadhon. 

Dan 1 bulan Romadhon akan terasa cepat 

sekali berlalu. Jadi, jangan sia-siakan 

kesempatan emas di bulan Romadhon. 

 

17.  “Alhamdulillah, bertemu lagi dengan 

bulan puasa yang penuh berkah dan 

karomah” - Puji syukur Alhamdulillah 

senantiasa harus diucapkan ketika kamu 

diberikan kesempatan untuk bertemu lagi 

dengan bulan Romadhon yang penuh 

ampunan. Dengan diberikannya 

kesempatan untuk bertemu bulan 

Romadhon, berarti kamu  telah 

mendapatkan kesempatan emas untuk 

memperbaiki diri dan meminta 

pengampunan Allah untuk menggapai 

SurgaNya. 

 

Itulah beberapa kata motivasi di bulan 

Suci yang dapat menginspirasimu. 

Lakukanlah segala perbuatan yang baik 

dan mulia di bulan Romadhon untuk 

mendapatkan ketenangan hati dan 

ketenangan jiwa. Marhaban Ya Ramadha. 

Semoga Ramadhan ini penuh dengan 

keberkahan. 
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ohon-pohon jati itu melepaskan 

dedaunannya. Daun-daun kecoklatan 

terbang dan terhempas ringan di atas 

tanah. Lantai hutan jati terlihat penuh dengan 

daun lebar kering berwarna coklat muda yang 

berserakan. Hutan jati dalam keadaan 

meranggas saat itu. 

Dua orang melintas pelan di hutan itu. 

Seorang pria dengan janggut panjang dan pria 

satunya masih sangat belia. Dua orang ini 

adalah murid dan guru yang berkelana mencari 

kearifan hidup. 

“Guru, dua bulan lalu, kita pernah 

melintasi hutan jati di tempat lain. Waktu itu 

kita merasakan kesejukan dibawah naungan 

pepohonan jati dengan daun hijaunya yang 

segar dan bunga-bunganya yang sedang 

mekar. Kali ini, hampir tak ada daun yang 

melekat di ranting pepohonan ini. Apa jati ini 

harus menggugurkan daunnya setiap tahun 

guru?” Tanya sang murid. 

P 

| Metaphore 
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“Kemarau dengan panas yang terik dan 

air dari langit yang tertahan, mengharuskan jati 

melewati hari harinya dengan melepas 

dedaunannya. Begitulah jati menempa dirinya 

muridku.” Jawab sang guru singkat. 

“Bagaimana caranya jati bisa tumbuh 

dan berkembang tanpa daun. Bukankah daun 

sangat penting untuk menyerap matahari dan 

menguapkan air bagi tumbuhan. Mereka bisa 

mati kalau begitu terus, Guru?” Sang murid 

mendesak gurunya menjelaskan. 

Sang guru kemudian menjawab rasa 

penasaran muridnya. 

“Itulah hikmah yang Tuhan berikan 

melalui pohon jati. Meski tanpa daun, pohon 

jati justru sedang menempa dirinya menjadi 

salah satu pohon terbaik di bumi ini. Dia takkan 

mati. Ia bahkan sedang ‘berpuasa’ untuk tidak 

berkembang secara kasat mata. Ia sedang 

menempa dirinya untuk sanggup bertahan 

dengan ujian kekurangan air dan panasnya 

cuaca. Ia melewati ujian itu sambil 

mengugurkan masalah yang ada di daun dan 

memperbaiki kulitas kayu di batangnya.” 

 “Menggugurkan masalah…? Artinya 

daun-daun itu kalau terus ada dan bekerja di 

musim kemarau bisa mengganggu 

pertumbuhan pohon karena boros air. Nantinya 

bagian pohon lain seperti batang dan akar bisa 

terganggu ya, Guru?” Sang murid mencoba 

menganalisis penjelasan gurunya.” 

“Benar sekali muridku. Sama halnya 

dengan tubuh kita. Pada saatnya kita harus 

mengistirahatkan anggota badan kita seperti 

perut untuk mengurangi kerjanya. Itu sangat 

diperlukan agar bagian lain dari diri kita 

berfungsi lebih optimal. Misalnya, saat perut 

beristirahat mengolah makanan, bagian tubuh 

lain khususnya pikiran dan jiwa kita bisa lebih 

optimal bekerja. Bukankah perut kita adalah 

salah satu sumber munculnya penyakit.” Sang 

guru mulai menjelaskan kearifan alam yang 

diamatinya 

“Mungkin daun-daun itu bisa kita 

andaikan sebagai dosa-dosa kita. Saat kita 

mau berkorban untuk menahan diri dan 

bertahan dari ujian, Tuhan akan memberi kita 

karunia-Nya berupa bergugurannya dosa-dosa 

kita. Pada saat dosa-dosa itu berlepasan 

dalam diri kita, kita merasakan hidup ini lebih 

tenang dan bahagia. Bahagia itulah kualitas 

tertinggi yang diraih manusia dan sekaligus 

karunia dari-Nya. Kamu ingin hidup bahagia 

kan muridku?” Sang guru menepuk punggung 

muridnya. 

“Eh iya guru, pasti. Makanya kita harus 

segera sampai di kampung agar tenang, gak 

kepanasan begini Guru” 

“Kamu masih puasa, kan? Jangan kalah 

sama pohon Jati yang puasanya lebih panjang 

dari kita,” canda Sang Guru 

“Hahaha…” Guru dan murid tertawa. 

Mereka mendapatkan kearifan hidup dari 

bergugurannya dedaunan pohon Jati. 
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KESEHATAN PUASA 
 

ara praktisi kesehatan sepakat bahwa 

puasa dapat menyehatkan tubuh. dr. 

Ari Fahrial Syam mengungkapkan hal 

ini terjadi karena didalam berpuasa ada 

pembatasan asupan makanan, keteraturan dan 

pengendalian diri. 

"Ketiga unsur ini adalah sesuatu yang 

seharusnya konsiten kita laksanakan baik pada 

saat berpuasa dan setelah berpuasa," kata dr. 

Ari.  

Pembatasan Asupan Makanan 

Puasa ramadan membuat kita 

mengurangi frekuensi makan kita yang 

biasanya tiga kali menjadi dua kali. Jika ini 

dilaksanakan bahwa memang akan terjadi 

pembatasan asupan makan dan pembatasan 

kalori (restriksi kalori). 

Dampak adanya pembatasan makan 

dalam hal ini pembatasan asupan kalori jelas 

akan membuat manfaat bagi kesehatan bagi 

seseorang yang menjalani ibadah puasa 

tersebut. Pembatasan makan akan membuat 

tubuh melakukan penhancuran lemak tubuh. 

"Pembatasan makan juga menyebabkan 

pengurangan radikal bebas yang berbahaya 

bagi tubuh kita," jelas dr. Ari. 

Jadi dengan adanya pembatasan 

makan, berat badan akan turun, kolesterol akan 

turun, kadar gula darah juga menjadi lebih 

terkontrol. Selain itu adanya puasa sepanjang 

P 

| Kolom Techno 
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hari akan membuat kita mengurangi konsumsi 

camilan-camilan yang tidak sehat seperti coklat, 

keju, lemak. 

 

Pembatasan makanan 

Mengurangi makanan-makanan manis 

dan asin yang belum tentu sehat bagi tubuh kita. 

Selain itu bagi orang yang merokok akan 

mengurangi konsumsi rokoknya setiap hari. 

Sehingga puasa akan membuat orang sehat 

menjadi tambah sehat dan orang dengan 

penyakit kronis (Hipertensi, Kencing Manis, 

Kegemukan dan kolesterol tinggi) akan 

membuat penyakit menjadi lebih baik dan 

terkontrol. 

"Tentu kondisi sehat yang kita harapkan 

ini tidak akan tercapai kalau dalam berpuasa ini 

kita melakukan budaya balas dendam saat 

berbuka. Sehingga tujuan pembatasan makan 

dan pembatasan kalori tidak tercapai," kata dr. 

Ari. 

Keteraturan 

Pasien sakit maag yang sebagian besar 

adalah sakit maag fungsional, yaitu dimana jika 

dilakukan evaluasi tidak ditemukan kelainan. 

Pasien dengan maag fungsional biasanya 

dengan berpuasa keluhan sakit maagnya 

berkurang dan merasa lebih sehat pada saat 

berpuasa. 

Hal ini terjadi karena keluhan sakit maag 

yang timbul pada pasien akibat ketidakteraturan 

makan, konsumsi makanan camilan,seperti 

makanan yang berlemak, asam, dan pedas 

sepanjang hari, konsumsi minuman bersoda 

dan minum kopi,merokok dan juga faktor stres. 

 

Keteraturan 

Selama berpuasa,pasien-pasien ini pasti 

makan lebih teratur karena hanya dua kali 

dengan waktu yang lebih kurang sama setiap 

harinya selama puasa Ramadhan,yaitu saat 

sahur dan berbuka. Keteraturan inilah yang bisa 

membuat pasien dengan sakit maag tersebut 

sembuh. 

Pengendalian Diri 

Pengendalian diri merupakan hal penting 

agar kita tetap sehat. Jiwa yang sehat kunci 

agar kita tetap sehat. Berbagai macam sakit 

fisik terjadi karena jiwa yang terganggu. Kita 

mengenal penyakit psikosomatik. Pasien yang 

cemas cenderung asam lambungnya tinggi, dan 

akhirnya maagnya dapat terganggu. Pasien 

dengan hipertensi TD akan naik jika emosinya 

terganggu. 
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Pasien Asma bisa kambuh karena 

sedang dalam keadaan stress. Jantung 

berdebar-debar, tangan berkeringat, pegal-

pegal ditengkuk bisa berhubugan dengan faktor 

psikis. Dengan pengendalian diri selama 

berpuasa diharapkan faktor psikis yang bisa 

mengganggu fisik tersebut tidak muncul. 

"Akhirnya dengan berpuasa kita dapat 

mengurangi makan, hidup lebih teratur dan 

pengendalian diri," ujarnya. 

Selesai puasa nanti seharusnya ketiga 

hal tersebut dapat diteruskan dalam kehidupan 

sendiri, makan tidak boleh berlebihan, makan 

sesuai kebutuhan, karena jika makan 

berlebihan maka makanan tersebut akan 

ditimbun dalam tubuh kita dalam bentuk lemak, 

di hati (fatty liver), di kandung empedu (Batu 

KE), di pembuluh darah jantung maupun 

pembuluh darah otak. 

Keteraturan yang telah terbina selama 

puasa seharusnya juga dapat diteruskan pasca 

puasa lebaran. Hidup selalu berpikir positif dan 

pengendalian diri seharusnya juga dapat 

dipertahankan setelah lebaran nanti. 

 

Pengendalian diri 

"Mudah-mudahan dengan 

mempertahankan apa yang telah kita raih 

selama ramadan nanti sampai terus setelah 

lebaran, kita dapat selalu sehat," kuncinya. 

 

MANFAAT PUASA UNTUK 

KESEHATAN 

 

Kesehatan merupakan nikmat yang tidak 

dapat dinilai dengan harta benda. Untuk 

menjaga kesehatan, tubuh perlu diberikan 

kesempatan untuk istirahat. Puasa, yang 

mensyaratkan untuk tidak makan, minum, dan 

melakukan perbuatan-perbuatan lain yang 

membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga 

terbenamnya matahari sangat bermanfaat 

untuk menjaga kesehatan jasmani dan rohani. 

Puasa dapat mencegah penyakit yang 

timbul karena pola makan yang berlebihan. 

Makanan yang berlebihan gizi belum tentu baik 

untuk kesehatan seseorang. Kelebihan gizi atau 

overnutrisi mengakibatkan kegemukan yang 

dapat menimbulkan penyakit degeneratif 

seperti kolesterol dan trigliserida tinggi, jantung 
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koroner, kencing manis (diabetes mellitus), dan 

lain-lain. 

Pengaruh mekanisme puasa terhadap 

kesehatan jasmani meliputi berbagai aspek 

kesehatan, diantaranya yaitu: 

 Memberikan kesempatan bagi alat 

pencernaan untuk beristirahat. 

 Membebaskan tubuh dari racun, kotoran, 

dan ampas yang merusak kesehatan. 

 Memblokir makanan untuk bakteri, virus, 

dan sel kanker sehingga kuman-kuman 

tersebut tidak bisa bertahan hidup. 

 Menambah jumlah sel darah putih dan 

meningkatkan daya tahan tubuh. Pada 

minggu pertama puasa belum ditemukan 

pertumbuhan sel darah putih. Namun, mulai 

hari ketujuh (minggu kedua), penambahan 

sel darah putih pesat sekali. Darah putih 

merupakan unsur utama dalam sistem 

pertahanan tubuh. 

 Menyeimbangkan kadar asam dan basa 

dalam tubuh. 

 Memperbaiki fungsi hormon yang 

diperlukan dalam berbagai proses fisiologis 

dan biokimia tubuh. Hormon dikeluarkan 

oleh kelenjar endokrin dan hipofisis sebagai 

reaksi tubuh terhadap berbagai tekanan 

dan stres lingkungan. Kekurangan atau 

kelebihan produksi hormon tertentu akan 

berdampak buruk pada kesehatan tubuh. 

Misal ketika mengalami stres, hormon 

insulin dan adrenalin yang mengatur waktu 

lapar terganggu sehingga nafsu makan 

hilang atau bahkan datang lebih cepat. 

Kekurangan produksi hormon insulin 

berakibat munculnya penyakit diabetes, 

sedangkan bila berlebihan tubuh akan 

menderita hiperglikemia. Pada saat puasa 

orang akan bersabar dan berusaha 

menahan amarah dan senantiasa pasrah 

pada Tuhan. Hal itu akan membuat fungsi 

hormon berjalan normal sehingga irama 

hidup lebih harmonis. 

 Meremajakan sel-sel tubuh. Ketika kita 

berpuasa, organ tubuh berada pada posisi 

rileks, sehingga mempunyai kesempatan 

untuk memperbarui sel-selnya. 

 Meningkatkan fungsi organ tubuh. Puasa 

akan memberikan rangsangan terhadap 

seluruh sel, jaringan, dan organ tubuh. Efek 

rangsangan ini akan menghasilkan, 

memulihkan, dan meningkatkan fungsi 

organ sesuai fungsi fisiologisnya, misalnya 

panca indra menjadi lebih tajam. 

 Puasa meningkatkan fungsi organ 

reproduksi. Hal ini terkait dengan 

peremajaan sel-sel yang berpengaruh pada 

sel-sel urogenitalis dan alat-alat reproduksi 

lainnya. Hormon yang berkaitan dengan 

masalah perilaku seksual tidak hanya 

dihasilkan oleh organ indung telur 

(estrogen) dan testis (testosteron), tetapi 

juga oleh kelenjar hipofisis. 

Disunahkan agar berbuka puasa diawali 

dengan makan buah kurma, atau dengan buah-

buahan dan minuman yang manis seperti madu. 

Ajaran ini mengandung makna kesehatan 

karena buah-buahan dan minuman yang manis 

merupakan bahan bakar siap pakai yang dapat 

segera diserap oleh tubuh untuk memulihkan 
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tenaga setelah seharian tubuh tidak disuplai 

oleh makanan dan minuman. Glukosa yang 

terkandung di dalam buah-buahan dan 

minuman yang manis merupakan sumber 

energi utama bagi sel-sel tubuh. Glukosa efektif 

dibutuhkan ketika tubuh memerlukan masukan 

energi yang diperlukannya. 

Anjuran sahur bukan semata-mata untuk 

mendapatkan tenaga yang prima selama 

menunaikan ibadah puasa, melainkan juga 

mengandung makna bahwa puasa perlu 

persiapan agar selama berpuasa produktivitas 

kerja dan aktivitas sehari-hari tidak terganggu. 

Pada waktu buka puasa dan sahur suplai 

gizi perlu diusahakan memenuhi unsur-unsur 

yang dibutuhkan tubuh, meliputi enam jenis zat 

gizi yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, 

mineral, dan air. Pentingnya keseimbangan gizi 

sering kurang disadari karena hasilnya tidak 

terlihat langsung. Seseorang yang kekurangan 

zat gizi tertentu sama bahayanya dengan 

mereka yang kelebihan gizi tertentu. Makan 

yang seimbang baik dalam porsi maupun gizi 

akan mempengaruhi susunan saraf pusat dan 

kondisi biokimia tubuh. Makan yang seimbang 

adalah makan yang tidak kekurangan tetapi 

juga tidak berlebihan, yang disesuaikan dengan 

usia, kualitas dan kuantitas gerak serta kondisi 

tubuh. 

Pada beberapa orang, pada saat puasa 

mempunyai keluhan seperti merasa lemas dan 

lesu atau stamina menurun, juga gangguan 

pencernaan seperti perut kembung dan 

gangguan lambung. Beberapa bahan pangan 

tertentu seperti madu, jahe, kencur, temu lawak, 

dan bahan-bahan lainnya dapat digunakan 

untuk mengatasi stamina menurun, kembung, 

dan gangguan lambung pada saat puasa. 

Berikut beberapa bahan alami yang dapat 

digunakan agar puasa tetap fit dan segar. 

1. Madu 

 

Khasiat : meningkatkan stamina serta 

mempertahankan stabilitias tubuh agar 

tetap sehat dan bugar, melancarkan 

proses metabolisme, untuk kecantikan 

dan awet muda, mencegah gangguan 

pencernaan, dan lain-lain 

2. Kurma  

 

Khasiat : meningkatkan stamina dan 

energi, mencegah & mengatasi anemia 

(kurang darah), melancarkan 

pembuangan, sebagai penenang 

(merileksasi sel otot tubuh yang tegang), 

mencegah pendarahan rahim. 
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3. Jahe (Zingiber officinale Rosc.) 

 

Khasiat : meningkatkan stamina, 

mengatasi perut kembung, masuk angin, 

mual, muntah, sakit kepala, pusing, 

demam, dan lain-lain 

4. Temulawak (Curcuma xanthorrhiza) 

 

Khasiat : kolesterol tinggi, meningkatkan 

stamina tubuh/tonikum, kurang darah, 

radang lambung/maag, perut kembung, 

dan lain-lain. 

5. Kencur (Kaempferia galanga) 

 

Khasiat : meningkatkan stamina tubuh, 

menghilangkan bau mulut, radang 

lambung, kembung, mual, muntah, 

masuk angin, dan lain-lain. 

 

6. Ubi Jalar Merah (Ipomoea batatas) 

 

Khasiat : perut kembung, peluruh kentut, 

masuk angin, gangguan lambung 

7. Kunyit (Curcuma domestica Val.) 

 

Khasiat/ efek : radang lambung, 

memperlancar pengeluaran empedu 

sehingga mengurangi perut kembung, 

mual, dan rasa begah di perut. 

8. Kapulaga (Amomum cardamomum)  

 

Khasiat : untuk radang lambung, mual, 

muntah-muntah, perut sebah dan 

kembung. 
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9. Kayu Manis (Cinnamomum burmanii) 

 

Khasiat : untuk radang lambung, mual, 

muntah-muntah, perut sebah dan 

kembung. 
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Workshop AMC Reguler Bandung 

Bulan April 2018 

| Dokumentasi 
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| Testimoni Peserta 

AMC 
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Pertanyaan: 

Assalamualaikum mas firman, perkenalkan saya 

bu Diana dari Balikpapan. Saya selalu membaca 

majalah kekuatan sugesti setiap bulan, dan baru 

5 hari ini saya membaca buku mas firman yang 

10 keajaiban pikiran. Saya punya anak yang 

bagi sebagian orang disebut anak berkebutuhan 

khusus, bagaimana caranya supaya saya bisa 

mensugesti anak saya ini supaya semakin 

bagus prestasinya? 

Bu Diana-Balikpapan, 0811xxxxx 

Jawab: 

Waalaikumsalam ibu Diana Balikpapan, terima 

kasih sudah selalu membaca majalah kekuatan 

sugesti. Bagikan juga kepada teman-teman ibu 

lainnya ya. Ibu pahami juga buku saya yang 10 

keajaiban pikiran ya, supaya semakin sadar 

betapa pentingnya Pikiran. 

Untuk kasus ibu mengenai anak yang 

berkebutuhan khusus sebetulnya adalah bentuk 

Ilmu yang ALLAH berikan kepada diri ibu. Untuk 

meningkatkan prestasi seorang anak, maka 

harus dimulai dari cara berpikir orang tuanya. 

Bisakah mulai sekarang, ibu lepas alias buang 

jauh-jauh anggapan ibu tentang kekurangan 

yang ada pada anak ibu itu. Ibu ganti dengan 

anggapan yang positif, bahwa anak yang 

berkebutuhan khusus itu pasti juga memiliki 

prestasi yang sama dengan anak lainnya. 

Kemudian ibu tempelkan poster atau gambar-

gambar tokoh yang sukses di kamar anak ibu itu. 

Biarkan dia melihat sosok-sosok tokoh itu, lalu 

ibu katakana kepada anak ibu itu, bahwa dia 

juga pasti bisa seperti itu. Dan ibu selalu berdoa 

dengan benar kepada Allah mengenai 

kesuksesan anak ibu itu. 

 

Pertanyaan : 

Saya kusno dari magelang. Mas firman, saya 

senang dengan majalah kekuatan sugesti ini. 

Isinya mencerahkan pikiran saya. Ada yang mau 

saya tanyakan, bagaimana membuat orang-

orang disekitar saya itu baik ke saya, karena 

| Curhat Pikiran 
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saat ini semuanya seperti negatif ke saya mas. 

Mohon pencerahannya? 

Kusno-magelang, facebook 

Jawab: 

Terima kasih mas atau pak kusno yang ada di 

magelang, baca majalah kekuatan sugesti 

dengan baik dan bagikan juga kepada teman-

teman lainnya. Membuat orang-orang sekitar 

menjadi baik itu harus dimulai dari diri kita yang 

baik dulu. Seringkali saya tulis di blog saya, 

bahwa kejadian yang terjadi dalam diri 

seseorang itu adalah hasil dari sugestinya 

sendiri. Ketika kita bertemu dengan seseorang 

yang negatif, bertemu dengan seseorang yang 

jelek, bertemu dengan seseorang yang jahat. 

Maka sebenarnya itu adalah hasil dari tarikan 

pikiran kita sendiri. Jangan buru-buru 

menyalahkan lingkungan dulu, tapi mulailah 

untuk memperbaiki pikiran kita dulu.  

Pikiran yang isinya hal-hal baik dan positif pasti 

menarik situasi, kejadian yang baik serta positif 

juga. 

 

Pertanyaan : 

Majalah kekuatan sugesti ini baru 3 bulan saya 

temukan, saya download hampir semua edisi. 

Dan isinya memang beda. Saya ingin bertanya 

tentang trawangan aura mas, itu gimana ya? 

Saya ingin majalah kekuatan sugesti ada kolom 

tentang hal-hal seperti itu mas. 

Suhadi-facebook 

 

Jawab: 

Terima kasih mas atau pak suhadi ini ya atas 

perhatiannya kepada majalah kekuatan sugesti 

dan sudah mendownloadnya bahkan dari semua 

edisi. Mengenai usulan kolom hal-hal yang mistis 

dan sejenisnya, saya pertimbangkan untuk masuk 

ya. Kalau di channel youtube :Cahaya Kehidupan, 

sudah ada satu bagian tentang “Rahasia 

Kesaktian Sejati”, Coba tonton juga channel 

youtube saya itu. 

Trawangan aura, atau trawangan lainnya 

sebetulnya itu tidak ada, itu adalah hasil pikiran 

saja. Kalau anda belajar di kelas AMC, maka pasti 

anda juga sadar bahwa sebenarnya trawangan itu 

tidak ada. Jadi tidak ada yang namanya mata 

batin, tidak ada yang bisa melihat-lihat. Semua 

adalah hasil Pikiran saja. Memang dimasyarakat 

kita banyak sekali yang masih terbelenggu dengan 

hal seperti itu, di media social masih banyak grup 

yang membahas itu.  

Tujuan saya membuat kelas AMC, membuat buku 

10 keajaiban pikiran, menulis artikel diblog saya 

dan majalah ini sesungguhnya untuk memberikan 

pencerahan baru tentang hal-hal gaib dan mistis 

itu. Saya ingin membuat masyarakat cerdas untuk 

tidak lagi percaya kepada hal-hal seperti itu, 

karena semua sebenarnya menggunakan Pikiran. 

Jika seseorang itu sudah mampu menggunakan 

pikirannya dengan benar maka pasti tidak perlu 

lagi bingung dengan trawangan, aura dan 

sejenisnya itu. 
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Bagi anda yang memiliki pertanyaan seputar kehidupan, bisa 

mengirimkan ke konsultasi@kekuatansugesti.com, atau melalui 

sms/whatsapp/line di 0856.46.000.981 atau acc facebook di 

facebook.com/wahana.sejati 

 

mailto:konsultasi@kekuatansugesti.com
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