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ari cepat berganti, waktu cepat 
berubah, rasanya baru sebentar 
saja kita merasakan Ramadhan, 
baru sebentar melihat masjid 

ramai, baru sebentar mendegarkan 
alunan ayat suci Al-Quran di malam 
hari, baru sebentar menyaksikan 
tayangan-tayangan penuh makna di 
semua stasiun televise, baru sebentar 
menyaksikan ramainya orang membeli 
takjil dan makanan berbuka puasa di 
sore hari, baru sebentar mendengar 
banyak orang bicara “ayo kalau marah  

 
dan emosi nanti batal puasanya”. Baru 
sebentar rasanya menikmati  
“perbedaan” suasana dengan bulan-
bulan lainnya. Baru sebentar rasanya 
bulan penuh kebaikan ini. Bulan 
Ramadhan memang hanya ada satu 
diantara 12 bulan dalam satu tahun, 
bulan Ramadhan memang hanya 1/12 
bagian dari seluruh perputaran hari  
dalam satu tahun. Memang, kalau kita 
merasakan istimewanya Ramadhan 
pastilah kita meminta setiap hari adalah 
Ramadhan, setiap bulan dalam satu 
tahun adalah bulan Ramadhan. Tetapi 
Tuhan Maha Adil, coba anda 
renungkan kalau saja semua bulan 
adalah bulan Ramadhan, kalau saja 
semua hari sama seperti hari di bulan 
Ramadhan maka predikat “istimewa 
dan spesial” tentulah hilang dari bulan 
Ramadhan, tidak ada lagi 
keistimewaan, tidak ada lagi 
kekhususan, tidak ada lagi kelebihan. 
Karena hanya satu-satunya diantara 12 
bulan, maka melekatlah 
keistimewaaan, kekhususan dan 
kelebihan di bulan Ramadhan ini. 
Begitu bulan Ramadhan ini berlalu, 
maka kita memasuki bulan yang baru, 
bulan yang sering dikatakan oleh 

 

Ketika melihat kalender hari ini terlihat idul fitri 1440 H tinggal 

satu minggu lagi, itu artinya bulan Ramadhan hanya tersisa tujuh 

hari lagi. 

 

H 

Raih Kemenangan Sesungguhnya  
DI HARI RAYA IDUL FITRI YANG PENUH 

KESUCIAN 
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banyak orang sebagai bulan 
kemenangan, bulan yang fitri, bulan 
yang penuh kesucian, bulan yang baik 
untuk silaturahmi, bulan syawal. Idul 
Fitri adalah sebuah momentum, 
sebuah situasi yang memang diberikan 
oleh Tuhan, dijadwalkan oleh Tuhan 
bagi semua orang yang sudah 
menjalankan “program pembelajaran 
diri” selama bulan Ramadhan ini. 
Karena selama Ramadhan sudah 
menjalankan berbagai “training” untuk 
mengenali diri, dengan berbagai 
aktivitas seperti puasa, mengontrol 
emosi, mengendalikan diri, berlatihan 
menjadi tuan atas diri kita seutuhnya, 
maka seharusnya orang yang telah 
melalui semua itu dengan baik dan 
dengan tuntas, sangat wajar untuk 
diberikan sebuah penghargaan, untuk 
diberikan sebuah hadiah, hadiah yang 
membuat manusia kembali kepada 
fitrahnya sebagi penguasa diri, sebagai 
pengontrol diri, sebagai pemimpin bagi 
seluruh anggota tubuhnya. 
Selama Ramadhan, kita diberikan 
program-program untuk membiasakan 
diri mengontrol perut, mengontrol 
makan menunggu adzan, mengontrol 
mulut untuk menahan bicara yang 
merugikan, mengontrol tangan untuk 
melakukan hal yang baik saja, 
mengontrol kaki untuk rajin beribadah, 
rajin pergi ke masjid, mengontrol 
semua kehendak diri, semua latihan ini 
adalah sebuah program pembiasaan 
diri agar setiap orang menyadari bahwa 
masing-masing dirinya adalah 
pemimpin. Pemimpin bagi seluruh 
anggota dirinya. Jika selama ini tangan 
dan kaki sering berontak, jika selama 
ini semua makanan ingin dimakan, 
maka selama Ramadhan ini, kita 
belajar menjadi pemimpin yang arif 
untuk mengendalikan semua itu. Bukan 
melarang sama sekali, sebab semua 
keinginan adalah hal yang memang 
juga dari Tuhan, yang diharapkan 

adalah mengendalikan semua 
keinginan itu. 
Dan seminggu lagi, program 
pembiasaan diri ini segera berakhir, 
kalau anda mampu membiasakan diri 
selama 1 bulan ini, itu artinya anda 
mampu menjadi pemimpin yang benar-
benar memimpin, mengontrol dan 
mengendalikan penuh diri anda, itu 
makanya kita menjadi pemenang, 
menjadi seorang leader yang terlatih. 
Karena sudah menjadi pemimpin yang 
menang, menjadi seorang leader yang 
terlatih, maka diharapkan kita semua 
bisa menjalani 11 bulan kedepan 
dengan penuh kekuatan, penuh 
optimisme dan penuh dengan 
pengendalian untuk mencapai tujuan 
kita masing-masing. Itulah makna 
pemenang yang seharusnya kita 
semua dapatkan di tanggal 1 syawal 
nanti, di hari kemenangan, di hari Raya 
Idul Fitri. 
 
Selamat hari Raya Idul Fitri..Mohon 

Maaf Lahir dan Bathin 
::Firman Pratama:: 
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enjelang tengah malam, ketika suasana 

sudah hening yang terdengar hanya 

gemricik air. Nyaman sekali rasanya 

menikmati indahnya semesta, bersyukur atas semua 

nikmat Tuhan yang Maha Baik kepada diri ini. Saya 

mengetik artikel ini sambil duduk dipinggir kolam 

memandangi ikan-ikan yang dengan santainya tetap 

bergerak meskipun suasana gelap.  

 

Memang tidak selincah siang hari, mungkin ketika 

malam ikan-ikan ini juga istirahat ya. Air yang jernih 

membuat ikan hidup dengan nyaman, air yang bersih 

memberikan limpahan oksigen ke dalam kolam ini. 

Memang kejernihan dan kebersihan adalah dua hal 

yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup didunia 

ini. Begitu juga dengan Kejernihan dan Kebersihan 

Pikiran. 

 

Kejernihan dan kebersihan Pikiran adalah 2 syarat 

yang dibutuhkan untuk membuat hidup menjadi 

penuh ketenangan, kedamaian dan keberlimpahan. 

Tentu semua orang menginginkan hidup yang 

seperti itu ya, termasuk anda juga. Tetapi tidak 

semua orang MAU untuk melakukan Ikhtiar 

dalam mencapai hidup yang tenang, damai dan 

berlimpah. Padahal ikhtiarnya ya melakukan 2 hal 

tadi, yaitu menjernihkan dan membersihkan 

Pikiran. Beberapa hari yang lalu saya mengantar 

mama saya pergi ke rumah sakit untuk sekedar 

terapi otot, kebetulan saya mengantarnya dengan 

menggunakan mobil saya yang terios, kaca 

mobilnya cukup gelap. Waktu itu masih sekitar 

jam 3-an sore, tapi mama saya ketika dalam 

perjalanan mengatakan “ini mendung ya, kok 

sudah mau gelap, jam berapa ya”. Saya jawab 

“masih jam 3.15 ma, bukan mendung ini ma, kaca 

mobilnya yang gelap, kalau dibuka kacanya ya 

jadinya terang”. 

M 
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Perhatikan peristiwa diatas, suasana yang masih 

terang diluar mobil menjadi terlihat gelap karena 

kaca mobilnya gelap. Yang membuat suasana terang 

menjadi terlihat gelap adalah kaca mobilnya, coba 

kalau kaca mobilnya bukan yang gelap pasti tetap 

terlihat terang. Apalagi jika kaca mobil itu penuh 

dengan lumpur pasti jadinya terlihat kotor dari 

dalam. Sama dengan ketika diri seseorang 

menganggap kejadian yang dialaminya adalah 

kejadian yang buruk, kejadian yang negatif, 

sesungguhnya yang membuat sebuah kejadian itu 

terlihat buruk dan negatif adalah Pikiran orang itu 

sendiri. Karena Pikirannya tidak jernih alias kotor 

maka yang terlihat selalu hal-hal yang buruk dan 

negatif aja. Jadi kalau begitu, sesungguhnya semua 

kejadian itu adalah kebaikan, tidak ada kejadaian 

yang jelek. Bukankah Tuhan itu Maha Baik sehingga 

setiap kejadian yang diberikan kepada diri kita 

pastilah kebaikan, tetapi Pikiran manusia itu sendiri 

yang menganggapnya menjadi jelek atau buruk. 

 

Buat kamu yang membaca tulisan saya ini dan 

sedang beranggapan bahwa hidupmu tidak nyaman, 

hidupmu susah, hidupmu jelek maka sesungguhnya 

semua itu adalah anggapanmu sendiri, pikiranmu 

yang isinya kotor sehingga tidak bisa jernih melihat 

situasi. 3 hari kemarin saya memberikan kelas 

platinum AMC kepada seorang pejabat penting di 

kabupaten probolinggo, bapak ini cerita tentang 

pengalamannya yang menurutnya tidak nyaman, ada 

sikut-sikut jabatan dan sebagainya. Saya coba bantu 

untuk menjernihkan dan membersihkan pikirannya 

supaya bisa mendapatkan apa yang diinginkan, itulah 

kenapa untuk kelas Platinum AMC saya butuh 3 hari, 

karena memang untuk membantu membersihkan dan 

menjernihkan pikiran seseorang sehingga 

menjadi pribadi yang benar-benar siap untuk 

menikmati hidup yang damai, nyaman dan 

berlimpah. 

 

Dan seharusnya momen bulan Ramadhan sambil 

menjalankan aktivitas ibadah puasa ini menjadi 

sarana untuk membersihkan dan menjernihkan 

pikiran untuk kembali suci sehingga dalam 

melihat semua kejadian yang ada hanyalah 

sebagai kebaikan. Seperti dalam surat Al-Quran 

ini: 

 

“Kebaikan apa pun yang kamu peroleh adalah 

dari sisi Allah dan keburukan apa pun yang 

menimpamu, itu dari (kesalahan) dirimu sendiri”. 

(QS. An-Nisa’ 4: Ayat 79) 

 

Makna pribadi yang suci adalah pribadi yang 

Pikirannya kembali bersih dan jernih, sehingga 

kebersihan dan kejernihan pikiran menjadi syarat 

wajib bagi setiap pribadi yang ingin menikmati 

Kemenangan sehabis melakukan puasa sebulan 

penuh. Dengan pikiran yang bersih dan jernih 

maka saya PASTIKAN hidup seseorang itu selalu 

dalam kedamaian, keselamatan dan kesuksesan 

baik di dunia maupun di akhirat.
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Bulan Ramadhan, adalah sebuah bulan dimana 

diwajibkan bagi umat Islam di seluruh dunia untuk 

melakukan ibadah Puasa dan ibadah pendukung 

lainnya. Dalam bulan ini diberikan sebuah hadiah, 

diberikan banyak ganjaran, diberikan berlipat ganda 

kebaikan. Bulan ini sengaja dibuat untuk 

memberikan kesempatan kepada umat Islam agar 

sejenak mengurangi aktivitas kehidupan yang sering 

dilakukan dalam 11 bulan, dan meningkatkan 

aktivitas ibadah, segala apapun bentuk untuk 

mendekatkan diri kepada ALLAH, Tuhan Semesta 

Alam. Dalam 1 bulan, diberikan banyak kebaikan, 

yang kecil diberikan nilai yang besar. Bahkan 

dikatakan bahwa Setan-setan dibelenggu rantai, 

sehingga kalau dalm 1 bulan ini ada manusia yang 

berbuat jahat ya itulah setan yang tidak kebagian 

rantai hehe.. 

Bulan Ramadhan, bulan yang ditunggu oleh semua 

umat Islam. Saya sempat iseng bertanya ke sepuluh 

orang rekan2 kerja saya di kantor Telkom 

Mergoyoso (survey kecil-kecilan), kalau survey 

yang ilmiah minimal harus 30 orang. Dari sepuluh 

orang itu, saya bertanya dengan gaya yang santai 

sambil bercanda, karena saya ingin mereka 

menjawab dengan spontan, karena jawaban spontan 

itu adalah jawaban dari hati, alias jawaban dari 

pikiran bawah sadarnya. Sehingga tidak ada waktu 

untuk berpikir merangkai kalimat lain melalui 

logikanya. Cara mudah untuk melihat apakah itu 

jawaban dari hati atau ngga, adalah lihat 

spontanitasnya. Ketika menjawabnya dengan cepat 

dan spontan maka itulah isi dari hatinya, kalau 

masih menjawab dengan ee..ee…itu artinya sedang 

merangkai kalimat…:):) 

 

Waktu berjalan terasa cepat ya, rasanya baru beberapa minggu lewat dari Idul Fitri 1434 

H, eh sekarang sudah memasuki bulan Ramadhan lagi di 1435 H. 

5 Sugesti Diri  
Untuk Menjalani Bulan Ramadhan 

dengan Penuh Berkah 
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Pertanyaan yang saya ajukan kepada 10 orang rekan 

saya adalah, “sebentar lagi puasa ya, apa yang kamu 

rasakan?” Tiga orang menjawab, “seneng lah, 

namanya juga puasa, bisa ngumpul untuk buka 

puasa”. Lalu 4 orang yang lainnya menjawab “asik, 

banyak makanan yang enak2 kalau sore, hehe”. 

Sisanya yang 3 orang menjawab ” alhamdulillah, 

masih bisa puasa lagi, bisa mengajari anak untuk 

puasa dan belajar agama” 

 

Itu jawaban spontan ya, ketika saya bertanya disaat 

lagi ngumpul2, mereka menjawabnya dengan 

bercanda juga. Walaupun bercanda, tapi saya paham 

benar kalau jawaban itu adalah dari hatinya 

hehe..Bagaimana dengan anda? Jika menjawab 

pertanyaan yang sama dari saya itu. Jawaban 

spontan yang keluar di hati, itulah jawaban tulus dan 

sebenarnya. Kalau jawabnnya masih seputar 

enaknya buka puasa, masih sebatas bisa kumpul-

kumpul, masih sebatas untuk mengajari anak, masih 

sebatas untuk diet malah karena puasa dsb yang 

terbatas kepada urusan diri sendiri mungkin anda 

perlu memberikan sugesti lain kepada diri anda, 

agar puasa Ramadhan kali ini jauh lebih berkah dan 

bermakna. Karena bulan Ramadhan, benar-benar 

sangat istimewa bahkan 

dikatakan nilai satu bulan 

Ramdhan sama dengan seribu 

bulan.Subhanallah. 

 

Sugesti pertama, 
Katakan kepada diri 

anda..”Kalau pas bulan 

ramadhan ini tiba-tiba ALLAH 

mengambil nyawaku, gimana 

ya?diriku kita maksimalkan 

ibadah yuk bulan ini mumpung 

masih diberi nafas oleh 

ALLAH, mumpung masih 

diberik tenaga oleh ALLAH, 

mumpung masih diberi detak 

jantung oleh ALLAH. Aku 

berjanji sebenar2nya, bulan 

puasa kali ini ibadahku harus 

meningkat 2 kali lipat dari 

biasanya, karena pasti nilainya 

2000x lipat” 

 

Sugesti kedua, 
Katakan kepada diri anda..”Aku menyadari kalau di 

bulan puasa sebelumnya, aku kurang maksimal, 

masih kadang sering bersikap yang salah, masih 

membicarakan orang lain, puasaku belum 

maksimal, karena itu aq mau memaafkan diriku 

yang belum maksimal dulu, aq maafkan lahir bathin 

kamu wahai diriku, dan kita masuki bulan 

Ramadhan tahun ini dengan penuh niat baik, karena 

aq sangat tahu bulan ini begitu berlimpah 

keberkahan.” 

 

Sugesti ketiga, 
Katakan kepada diri anda..”Puasa tahun ini, aku 

hanya ingin dekat dengan ALLAH, aq menyadari di 

11 bulan kemarin begitu jauh dengan ALLAH, lebih 

sibuk untuk mengurusi dunia, bahkan lupa kalau 

punya ALLAH, hmm..maafkan aku ya RABB, 

maafkan aku..aku mau dalam Ramadhan tahun ini, 

benar-benar mendekat kepada-MU, bantu aku ya 

RABB untuk mendekat kepada-MU, izinkan aku 

mendekat kepada-MU” 
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Sugesti keempat, 
Katakan kepada diri anda..”aku tidak tahu sampai 

berapa usiaku,kalau ramadhan tahun ini adalah 

ramadhan terakhirku, maka bantu aku ya ALLAH, 

aku sangat bersyukur masih Engkau pertemukan 

dengan Ramadhanmu tahun ini. Ayo semua bagian 

dalam diriku, kalian harus menikmati bulan 

Ramadhan tahun ini, karena ALLAH menjanjikan 

kesucian seperti bayi kalau kita semua selesai 

melewati bulan Ramadhan ini dengan penuh 

ketenangan dan keikhlasan” 

 

Sugesti kelima, 
Katakan kepada diri anda..”aku hanya bisa 

mensugesti diri ini agar merasakan bulan Ramadhan 

dengan makna sebenarnya, semua kalimat-kalimat 

tadi aq rangkai untuk memberikan kesenangan, 

kebahagiaan kepada diriku memasuki bulan 

Ramadhan, aku sangat senang, aku sangat 

bersyukur, ketika bulan Ramadhan ini bisa 

mengisinya dengan segala kebaikan, dengan segala 

peningkatan ibadah. Aku berjanji demi kebaikanku 

sendiri”. 

 

Memasuki bulan Ramadhan, memasuki sebuah 

keistimewaan yang luar biasa, sama nilainya dengan 

1000 bulan. Kita mulai dari diri masing-masing, 

menyiapkan diri, menyiapkan hati untuk melangkah 

dengan penuh ikhlas dan penuh ketenangan. 

Selamat Memasuki Bulan Ramadhan Sahabat 

semua..ALLAH sudah 

memberikan fasilitas yang 

begitu istimewa ini, kita yang 

memustuskan untuk 

memanfaatkan sebaik-

baiknya. 
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nda pasti bertanya-tanya, 

tentang pernyataan saya ini. 

Kepada setiap klien yang 

bertemu saya untuk melakukan terapi 

konseling selalu saya jelaskan dulu 

apa itu terhipnotis. Kalau anda mau 

memahami dan membaca artikel ini 

semakin ke bawah, maka sekarang 

coba anda lepaskan dulu pemahaman 

anda tentang hipnotis itu seperti di 

TV, seperti acara-acara hiburan itu. 

Karena semua acara hipnotis di TV 

itu adalah untuk kepentina hiburan, 

untuk kepentingan rating dari sebuah 

acara dlam stasiun tv. Sehingga wajib 

dibuat se-Aneh mungkin dan se 

dramatis mungkin. 

 

saya sudah banyak menuliskan 

tentang pemahaman yang mudah 

tentang Hipnotis. Yaitu ketika 

seseoang tergerak untuk melakukan 

sesuatu. Ya, apapun itu ketika 

seseorang mengalami perubahan 

pemikiran sehingga tergerak 

melakukan sesuatu maka itu 

tandanya anda sedang terhipnotis 

oleh seseorang atau oleh sesuatu hal. 

Contoh paling mudah adalah, ketika 

anda pergi ke sebuah supermarket, 

tentu anda sudah memiliki daftar 

barang yang mau anda beli, yang mau 

anda belanja di dwaktu itu. Lalu tiba-

tiba anda melihat sebuah banner 

promo besar bertuliskan, diskon 

50%+20%, anda pun tertarik dengan 

Banyak orang masih aneh mendengar istilah hipnotis, apalagi tentang rasanya 

dihipnotis. Padahal terhipnotis itu kondisi yang setiap hari semua orang alami. 

A 

| Hipnosis 
 

Seperti Apa Rasanya Dihipnotis?  

SEPERTI ANDA SEKARANG.. 

“ 
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diskon ini, lalu anda membeli barang 

itu. Padahal tadi dari rumah anda 

sama sekali 

bukan pergi ke supermarket untuk 

tujuan membeli barang yang 

didiskon itu. Anda membeli karena 

“terhipnotis” dengan kata diskon itu. 

Ada perubahan pemikiran kan 

disitu, yang awalnya tidak berniat 

membeli, eh jadi membeli. Nah, itu 

berarti anda sedang terhipnotis. 

Apakah anda tidak sadar? Sadar kan. 

Ya memang terhipnotis itu sadar 

sesadarnya, kalau tidak sadar itu 

namanya PINGSAN hehe. Dalam 

istilah lain, kondisi perubahan 

pemikiran itu yang membuat 

seseorang tergerak melakukan 

sesuatu disebut dengan TRANCE. 

Banyak istilah yang dibuat oleh 

mereka2 yang mengaku praktisi 

hipnotis, trainer hipnotis dan terapis 

hipnotis, tujuannya agar anda sebagai 

orang awam, bingung dan penasaran. 

Kunci semua tindakan seseorang ada 

di PIKIRANnya. 

 

Sama seperti tadi pagi ada 

seseorang yang menelepon 

saya dan bertanya, “pak 

firman, bagaimana sih 

kondisi TRANCE itu, saya 

kok gak bisa dan susah 

melakukannya”.  Saya pun 

menjawabnya “bapak 

belum pernah ikut kelas 

saya AMC kan ya, terus 

yang memperkenalkan 

istilah TRANCE ke 

bapak siapa?”. Bapak ini 

pun menjawab, “Ada 

seorang trainer hipnotis 

pak, dia mengajarkan 

saya tentang TRANCE, 

dia mencontohkan duduk rileks 

gitu, nah ketika saya mencoba 

dihipnotis gitu saya tidak merasakan 

apa-apa, lalu si trainer ini 

mengatakan kalau saya ini tipe orang 

yang sulit dihipnotis, apa bisa saya 

belajar AMC?” 

 Saya hanya menjawab 

“Ngawur pak, itu yang mengajari 

bapak seperti itu belum paham benar 

tentang PIKIRAN, tapi wajar sih dia 

kan hanya trainer hipnotis yang untuk 

main-main itu saja”, saya 

melanjutkan bertanya ke bapak itu 

“bapak, suka nonton film di 

bioskop?”, bapak ini menjawab “iya 

pak, ya suka juga sih”. Saya bertanya 

lagi, “apa film terakhir yang bapak 

tonton dan apa ceritanya”, dengan 

semangat bapak ini mengatakan 

bahwa film yang terakhir dia tonton 

adala Fast&Furious 7, lalu dia 
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menceritakan dengan semangatnya. 

Saya lalu memotong ceritanya sambil 

berkata “nah, itu bapak bisa 

TRANCE, bapak bisa ingat semua 

alur film itu, bapak santai kan ketika 

nonton film itu dan 

cerita sekarang ini”. “iya pak firman 

saya memang suka dan ingat betul 

film itu” jawab bapak itu. 

“Nah, itulah TRANCE Pak, 

makanya bapak kalau belajar 

PIKIRAN cari yang bener ya pak biar 

benar juga pemahamannya, saya 

sering mengatakan ke orang2 pak, 

selama orang itu PUNYA PIKIRAN, 

selama orang itu bernafas, maka pasti 

bisa dihipnotis dan bisa TRANCE, 

jadi rasanya dihipnotis itu seperti 

sekarang ya pak”  jelas saya kepada 

bapak ini. 

Bapak ini pun tertawa puas 

,”haha..pak firman pinter, saya mau 

ikut AMC pak yang platinum ya biar 

saya bisa merubah hidup saya pak, 

ternyata pemahaman saya selama ini 

salah pak” 

Kalau anda juga bertanya, 

seperti apa rasana dihipnotis, maka 

jawabannya adalah seperti anda 

sekarang yang sedang “asik” 

membaca tulisan saya ini. :):) 

. 
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an momen idul fitri 

biasanya dijadikan 

momen untuk saling 

bermaaf-maafan, memang sih 

seharusnya maaf-maafan 

tidak hanya dilakukan saat 

idul fitri saja, tapi sudah 

menjadi tradisi di Indonesia 

bahwa meminta maaf itu lebih 

afdhal ketika di hari raya Idul 

Fitri.  

Tapi, ada juga 

sebagian orang yang 

mengalami kesulitan untuk 

meminta maaf dan memberi 

maaf kepada orang lain 

meskipun itu ada di momen 

hari raya Idul Fitri, apakah 

anda pernah juga 

mengalaminya? 

Ide tulisan ini adalah 

cerita dari seorang peserta 

kelas reguler AMC di 

Surabaya hari Sabtu tanggal 

18 Mei 2019 kemarin, ada 

seorang ibu yang cerita bahwa 

dia memiliki adik yang tidak 

pernah ikut dalam acara 

keluarga ketika hari raya Idul 

Fitri, sepertinya ada perasaan 

marah yang sangat besar 

dalam dirinya terhadap 

keluarga sehingga terkesan 

menjauh dan menutup diri 

dari keluarga besar. Kalau 

anda memiliki permasalahan 

yang sama seperti 

ini maka solusi 

alpha telepati 

adalah jalan 

keluar yang 

tepat. Saya 

katakan ke 

ibu tadi, "bisa 

gunakan saja 

alpha telepati 

ke adik ibu, 

supaya dia  

 

mau mengikuti acara 

keluarga di hari raya Idul Fitri 

tahun ini", baru nanti setelah 

adiknya datang ibu dan 

keluarga lainnya bisa 

meminta maaf secara 

langsung ke dia. Karena 

dengan alpha telepati, kita 

bisa mempengaruhi langsung 

pikiran target. Jadi target 

langsung berubah sendiri 

karena menganggap bahwa 

pikirannya yang 

menggerakkan perubahan itu. 

Meminta maaf 

memang sesuatu hal yang 

baik dilakukan ketika momen 

hari raya Idul Fitri, karena 

setelah melakukan ibadah 

puasa Ramadhan sebulan 

penuh maka sebagai proses 

pengembalian diri kepada 

kesucian maka perlu juga 

meminta maaf dan 

memberikan maaf kepada 

orang lain. Supaya orang yang 

ingin kita mintai maaf itu 

langsung memaafkan dengan 

tulus maka perlu untuk kita 

gunakan alpha telepati di hari 

sebelumnya, ya paling ngga 

sekitar minggu ini. Sehingga 

 
Masih semangat menjalani ibadah puasa Ramadhannya? Tentu harus 

semangat ya dan semakin rajin ibadahnya, karena bulan ramadhan sudah 
mau memasuki 10 hari terakhirnya, artinya sebentar lagi kita memasuki hari 

raya Idul Fitri. 
 

D 
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masuk ke pikiran target untuk 

menerima maaf dari anda 

dengan tulus, dan ketika 

bertemu anda wajahnya 

menjadi tersenyum segar. 

Tentu anda juga ingin 

orang tersebut memaafkan 

dengan tulus kan? supaya 

situasi hubungan anda dengan 

orang itu kembali menjadi 

baik, bukan lagi ada masalah 

yang saling mengganjal. 

Alpha telepati sebagai satu-

satunya metode untuk 

mempengaruhi orang lain 

tanpa bertatap muka, menjadi 

cara yang tepat untuk 

membuat orang lain 

memaafkan anda dengan 

tulus. Bahkan bisa saja, orang 

tersebut tiba-tiba 

menghubungi anda untuk 

memaafkan tanpa anda 

meminta maaf secara 

langsung ke dia, asik kan? 

Tidak ada yang tidak 

mungkin, semua hal bisa 

terjadi dengan ajaib kalau kita 

mau menggunakan pikiran 

dengan benar. 

 

 

Mari jadikan momen 

Idul Fitri tahun ini sebagai 

ajang untuk meminta maaf 

dan memberikan maaf dengan 

tulus kepada siapapun juga, 

sehingga pikiran kita tidak 

ada lagi dendam, tidak ada 

lagi marah, tidak ada lagi 

ganjalan dengan orang lain. 

Karena rasa dendam, rasa 

marah yang ada dalam pikiran 

itu bisa menjadi penghambat 

kesuksesan seseorang, rugi 

kan? 

 

Perhatikan Firman Allah 

berikut ini: 

 

“...Dan jika kamu 

memaafkan dan tidak 

memarahi serta 

mengampuni (mereka) 

maka sesungguhnya Allah 

Maha pengampun lagi 

Maha penyayang.” (At-

Taghabun: 14) 
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inder saya kalau 
bertemu orang, 
takut memandang 

wajahnya pak, merasa 
minder kayaknya apalagi 
kalau bertemu dengan 
orang yang baru kenal” 
Ungkapan seorang bapak 
yang bertemu saya di kelas 
privat Alpha Mind Control 
minggu lalu, Barusan juga 
saya ada telepon dari 
seorang perempuan yang 
mengeluhkan rasa minder 
ketika masuk ke sebuah 
kumpulan orang sehingga 
mbak ini merasa lebih 
nyaman sendirian alias 
“mojok” ketika datang ke 
sebuah pesta atau 
pertemuan, “saya sering 
menyendiri dalam 
keramaian mas firman, saya 
ingin bertemu mas firman 
mengatasi masalah saya 
ini” . Mungkin banyak juga 
orang sering mengalami 
situasi yang sering disebut 

sebagai “minder” alias “tidak 
pe-de”. Apakah anda juga?  

Cobalah resapi 
artikel saya ini dan terapkan 
langkah2nya.Minder adalah 
sebuah kondisi dimana 
seseorang lebih melihat 
sesuatu yang tidak baik 
dalam dirinya sendiri, 
karena yang dilihat adalah 
kondisi yang tidak baik 
maka muncul rasa 
malu,rasa takut kalau orang 
lain melihat 
ketidakbaikannya.  

Misalnya, ada 
seseroang teman saya dulu 
waktu SMA, dia sebenarnya 
pandai, tetapi dia lebih 
sering sendirian, karena dia 
merasa anaknya orang 
yang miskin, kesekolah 
hanya naik sepeda yang 
butut. Saya ingat, dia 
pernah bilang kalau dia 
minder bergaul dengan 
teman-teman lain yang 
terlihat lebih kaya. Padahal 

dia masuk murid yang 
pandai, aneh kan? 

Ada lagi, seperti 
kasus bapak yang 
mengikuti privat AMC 
minggu lalu, dia merasa 
minder karena merasa lebih 
miskin daripada keluarga 
yang lain, lebih susah 
dibanding orang lain. 
Karena itu maka jadi takut 
kalau bertemu orang lain, 
takut dipandang sebelah 
mata dan tidak dihiraukan. 
padahal bapak ini memiliki 
keahlian memijat. Tapi 
karena mindernya ini 
membuat dia tidak berani 
menonjolkan kelebihannya. 
Saya juga merasa aneh, 
kenapa banyak orang itu 
lebih melihat diri sendiri itu 
lemah ya? diri sendiri itu 
tidak berdaya? 

Apakah karena 
sering mendengar kata 
“manusia itu makhluk 
lemah” hehe, bahaya lho 

sugesti seperti 
itu, karena 
membuat kita 
jadi minder. 

Padahal 
manusia itu 

makhluk 
sempurna. 
Ada tiga langkah 
cepat bagi anda 
untuk mengatasi 
minder dalam diri 
anda. 
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Pertama, Sadari Orang 

lain itu Juga Manusia, coba 
anda lihat siapa lawan 
bicara anda? apakah 
manusia, atau makhluk lain. 
Misalnya, lawan bicara 
anda itu ternyata punya kaki 
empat, punya mata empat 
atau punya daun telingat 
empat. Coba diperhatikan 
dulu ya. Orang-orang baru 
itu semuanya juga manusia 
kan yang sama seperti 
anda. Kalau orang lain itu 
manusia bermata empat 
maka anda oleh minder 
hehe. 
 

Kedua, Percayalah Setiap 

orang Punya Hal Yang Baik, 
terkadang banyak orang 
tidak mau menerima kalau 
dirinya juga ada hal baik. 
Contoh, ada yang minder 
hanya karena diwajahnya 
ada jerawat, sementara 
tidak melihat bahwa dia 
memiliki rambut yang indah. 
Ada yang minder karena 
fokus melihat dirinya miskin, 
padahal dia juga seorang 

yang pandai. Ada yang 
minder karena 
Handphonenya lebih jadul, 
tapi dia lupa meskipun jadul 
hasil dari keringat sendiri. 
Coba deh, sibuk melihat hal 
yang baik dari diri anda. 
Banyak kok hal baik itu, 
percaya deh. 

 
Ketiga, Tulislah kerugian 

dari rasa minder anda dan 
Keuntungan kalau anda 
percaya diri. Sering saya 
katakan 

dalam kelas Alpha Mind 
Control, bahwa kondisi yang 
terjadi dalam diri kita 
sebenarnya adalah hasil 
dari program di Pikiran kita. 
Kalau anda sampai 
sekarang lebih memilih 
minder, lebih memilih 
menyendiri maka 
sebenarnya anda nyaman 
dengan rasa minder itu, 
karena disitulah anda 
merasa nyaman. Anda yang 
minder merasa nyaman 
saat sendirian, saat mojok, 
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saat tidak memandang 
wajah lawan bicara. Benar 
kan? Kalau anda tidak 
nyaman, cobalah buat di 
kertas, tuliskan apa 
kerugian yang anda alami 
selama ini akibat minder 
anda? diingat-ingat ya. 
Kemudian, kalau anda 
percaya diri, apa 
keuntungannya. 

Tiga langkah ini 
memang sederhana, tetapi 
coba anda lakukan dan 
anda rasakan manfaat 
besarnya. Karena rasa 
minder itu ada akibat anda 
ciptakan sendiri, jadi 
kenapa anda teruskan? 
:Firman Pratama: (Pakar 
Pikiran) 
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Kyai Haji Abdurrahman Wahid atau yang akrab dipanggil Gus Dur lahir di Jombang, 

Jawa Timur pada tanggal 7 September 1940. Ia lahir dengan nama Abdurrahman 
Adakhil yang berarti sang penakluk. Karena kata “Adakhil” tidak cukup dikenal, 

maka diganti dengan nama “Wahid” yang kemudian lebih dikenal dengan Gus Dur. 
 

Gus adalah panggilan kehormatan khas 
Pesantren kepada seorang anak kiai yang berarti 
“abang atau mas”.  

Gus Dur adalah anak pertama dari enam 
bersaudara. Ia lahir dari keluarga yang cukup 
terhormat. Kakek dari ayahnya, K.H. Hasyim 
Asyari, merupakan pendiri Nahdlatul Ulama 
(NU). Sementara itu kakek dari pihak ibu, K.H. 
Bisri Syansuri, adalah pengajar pesantren 
pertama yang mengajarkan kelas pada 
perempuan. Ayahnya K.H. Wahid Hasyim 
merupakan sosok yang terlibat dalam Gerakan 
Nasionalis dan menjadi Menteri Agama tahun 
1949, sedangkan ibunya Ny. Hj. Sholehah 
adalah putri pendiri Pondok Pesantren Denayar 
Jombang.  

Gus Dur pernah menyatakan secara 
terbuka bahwa ia adalah keturunan TiongHoa 
dari Tan Kim Han yang menikah dengan Tan a 
Lok, yang merupakan saudara kandung dari 

Raden Patah (Tan Eng Hwa) yang merupakan 
pendiri kesultanan Demak. Tan a Lok dan Tan 
Eng Hwa ini merupakan anak dari Puteri Campa 
yang merupakan Puteri Tiongkok yaitu selir 
Raden Brawijaya V. Berdasarkan penelitian 
seorang peneliti Perancis Louis Charles Damais, 
Tan Kim Han diidentifikasikan sebagai Syekh 
Abdul Qodir Al Shini yang makamnya ditemukan 
di Trowulan. 

Pada tahun 1944 Abdurrahman Wahid 
pindah dari kota asalnya Jombang menuju 
Jakarta, karena pada saat itu ayahnya terpilih 
menjadi ketua pertama Partai Majelis Syuro 
Muslimin Indonesia yang biasa disingkat 
“Masyumi”. Masyumi adalah sebuah organisasi 
dukungan dari tentara Jepang yang pada saat itu 
menduduki Indonesia. Setelah deklarasi 
kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 
Agustus 1945, Gus Dur kembali ke Jombang dan 
tetap berada di sana selama perang 
mempertahankan kedaulatan Indonesia melawan 
Belanda. Ia kembali ke Jakarta pada akhir 
perang tahun 1949 karena ayahnya ditunjuk 
sebagai Menteri Agama. 

Gus Dur menempuh ilmu di Jakarta 
dengan masuk ke SD Kris sebelum pindah ke SD 
Matraman Perwari. Pada tahun 1952 ayahnya 
sudah tidak menjadi Menteri Agama tetapi beliau 
tetap tinggal di Jakarta. Pada tahun 1953 di 
bulan April ayah Gus Dur meninggal dunia akibat 
kecelakaan mobil. 

Pada tahun 1954 pendidikannya berlanjut 
dengan masuk ke sekolah menengah pertama, 
yang pada saat itu ia tidak naik kelas. Lalu 
ibunya mengirimnya ke Yogyakarta untuk 
meneruskan pendidikan. 

KYAI HAJI ABDURRAHMAN WAHID
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Setelah lulus dari SMP pada tahun 1957, 
Gus Dur memulai pendidikan muslim di sebuah 
Pesantren yang bernama Pesantren Tegalrejo di 
Kota Magelang. Pada tahun 1959 ia pindah ke 
Pesantren Tambakberas di Kota Jombang. 
Sementara melanjutkan pendidikanya, ia juga 
menerima pekerjaan pertamanya sebagai 
seorang guru yang nantinya sebagai kepala 
sekolah madrasah.  Bahkan ia juga bekerja 
sebagai jurnalis Majalah Horizon serta Majalah 
Budaya Jaya. 

Pada tahun 1963, ia menerima beasiswa 
dari Kementrian Agama untuk melanjutkan 
pendidikan di  Universitas Al-Azhar di Kairo, 
Mesir. Ia pergi ke Mesir pada November tahun 
1963. Universitas memberitahu Gus Dur untuk 
mengambil kelas remedial sebelum belajar 
bahasa Arab dan belajar islam. Meskipun mahir 
berbahasa Arab, ia tidak mampu memberikan 
bukti bahwa sesungguhnya ia mahir berbahasa 
Arab. Ia pun terpaksa harus mengambil kelas 
remedial. 

Pada tahun 1964 Gus Dur sangat 
menikmati kehidupannya di Mesir.  Ia menikmati 
hidup dengan menonton film Eropa dan Amerika, 
dan juga menikmati menonton sepakbola. Gus 
Dur juga terlibat dengan Asosiasi  Pelajar 
Indonesia dan menjadi jurnalis majalah dari 
asosiasi tersebut. Akhirnya ia berhasil lulus dari 
kelas remedialnya pada akhir tahun. Pada tahun 
1965 ia memulai belajar ilmu Islam dan juga 
bahasa Arab. Namun Gus Dur kecewa dan 
menolak metode belajar dari universitas karena 
ia telah mempelajari ilmu yang diberikan. 

Di Mesir, Gus Dur bekerja di Kedutaan 
Besar Indonesia. Namun pada saat ia bekerja 
peristiwa Gerakan 30 September (G 30 S) 
terjadi. Upaya pemberantasan komunis dilakukan 
di Jakarta dan yang menangani saat itu adalah 
Mayor Jendral Suharto. Sebagai bagian dari 
upaya tersebut.  Gus Dur diperintahkan untuk 
melakukan investigasi terhadap pelajar 
universitas dan memberikan laporan kedudukan 
politik mereka. Ia menerima perintah yang 
ditugaskan menulis laporan.  

Akhirnya ia mengalami kegagalan di 
Mesir. Hal ini terjadi karena Gus Dur tidak setuju 
akan metode pendidikan di universitas dan 
pekerjaannya setelah G 30 S sangat 
mengganggu dirinya. Pada tahun 1966 ia harus 
mengulang pendidikannya. Namun pendidikan 
pasca sarjana Gus Dur diselamatkan oleh 
beasiswa di Universitas Baghdad. Akhirnya ia 
pindah menuju Irak dan menikmati lingkungan 
barunya. Meskipun pada awalnya ia lalai, namun 
ia dengan cepat belajar. Gus Dur juga 

meneruskan keterlibatannya dengan Asosiasi 
Pelajar Indonesia dan sebagai penulis majalah 
Asosiasi tersebut. 
 Pada tahun 1970 ia menyelesaikan 
pendidikannya di Universitas Baghdad. Setelah 
itu, Gus Dur ke Belanda untuk meneruskan 
pendidikan. Ia ingin belajar di Universitas Leiden, 
namun ia kecewa karena pendidikan di 
Universitas Baghdad tidak diakui oleh universitas 
tersebut. Akhirnya ia pergi ke Jerman dan 
Perancis sebelum kembali lagi ke Indonesia 
pada tahun 1971.  

Di Jakarta, Gus Dur berharap akan 
kembali ke luar negeri untuk belajar di 
Universitas McGill di Kanada. Ia pun bergabung 
ke Lembaga Penelitian, Pendidikan dan 
Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES). 
Organisasi ini terdiri dari kaum intelektual  
muslim progresif dan sosial demokrat. LP3ES 
mendirikan majalah yang bernama Prima dan 
Gus Dur menjadi salah satu kontributor utama 
majalah tersebut. Beliau berkeliling pesantren di 
seluruh Jawa.  

Pada saat itu pesantren berusaha keras 
untuk mendapatkan pendanaan dari pemerintah 
dengan mengadopsi kurikulum pemerintah. 
Karena nilai-nilai pesantren semakin luntur akibat 
perubahan ini, Gus Dur pun prihatin dengan 
kondisi tersebut. Ia juga prihatin akan kemiskinan 
yang melanda pesantren yang ia lihat. Melihat 
kondisi tersebut Gus Dur membatalkan belajar ke 
luar negeri dan lebih memilih mengembangkan 
pesantren.  

Akhirnya ia meneruskan kariernya 
sebagai seorang jurnalis pada Majalah Tempo 
dan Koran Kompas. Tulisannya dapat diterima 
dengan baik. Ia mengembangkan reputasi 
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sebagai komentator sosial. Dengan itu ia 
mendapatkan banyak undangan untuk 
memberikan seminar sehingga membuatnya 
sering pulang dan pergi antara Jakarta dan 
Jombang. 

Meskipun kariernya bisa meraih 
kesuksesan namun ia masih merasa sulit hidup 
karena hanya memiliki satu sumber pencaharian. 
Ia pun bekerja kembali dengan profesi berbeda 
untuk mendapatkan pendapatan tambahan 
dengan menjual  kacang dan mengantarkan es. 
Pada tahun 1974 ia menjabat sebagai Sekretaris 
Umum Pesantren Tebu Ireng hingga tahun 1980. 
Pada tahun 1980 ia menjabat sebagai seorang 
Katib Awwal PBNU hingga pada tahun 1984. 
Pada tahun 1984 ia naik pangkat sebagai Ketua 
Dewan Tanfidz PBNU. Tahun 1987 Gus Dur 
menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama 
Indonesia. Pada tahun 1989 kariernya pun 
meningkat dengan menjadi seorang anggota 
Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. Dan hingga 
akhirnya pada tahun 1999 sampai 2001 ia 
menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. 

Sebagai seorang Presiden RI, Gus Dur 
memiliki pendekatan-pendekatan yang berbeda 
dalam menyikapi suatu permasalahan bangsa. Ia 
melakukan pendekatan yang lebih simpatik 
kepada kelompok Gerakan Aceh Merdeka 
(GAM), mengayomi etnis Tionghoa , meminta 
maaf kepada keluarga PKI yang mati dan 
disiksa, dan lain-lain. Selain itu, Gus Dur juga 
dikenal sering melontarkan pernyataan-
pernyataan kontroversial, yang salah satunya 
adalah mengatakan bahwa anggota MPR RI 
seperti anak TK. 

Hanya sekitar 20 bulan Gus Dur menjabat 
sebagai Presiden RI. Musuh-musuh politiknya 
memanfaatkan benar kasus Bulloggate dan 
Bruneigate untuk menggoyang 
kepemimpinannya. Belum lagi hubungan yang 
tidak harmonis dengan TNI, Partai Golkar, dan 
elite politik lainnya. Gus Dur sendiri sempat 
mengeluarkan dekrit yang berisi (1) pembubaran 
MPR/DPR, (2) mengembalikan kedaulatan ke 
tangan rakyat dengan mempercepat pemilu 
dalam waktu satu tahun, dan (3) membekukan 
Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan 
terhadap Sidang Istimewa MPR. Namun dekrit 
tersebut tidak memperoleh dukungan dan pada 
23 Juli 2001, MPR secara resmi memberhentikan 
Gus Dur dan menggantikannya dengan 
Megawati Sukarnoputri. 

Sebelumnya, pada Januari 2001, Gus 
Dur mengumumkan bahwa Tahun Baru Cina 
(Imlek) menjadi hari libur opsional. Tindakan ini 

diikuti dengan pencabutan larangan penggunaan 
huruf Tionghoa.  

Menjelang kelulusannya di Sekolah 
Dasar, Gus Dur memenangkan lomba karya tulis 
(mengarang) se-wilayah kota Jakarta dan 
menerima hadiah dari pemerintah. Pengalaman 
ini menjelaskan bahwa Gus Dur telah mampu 
menuangkan gagasan/ide-idenya dalam sebuah 
tulisan. Karenanya wajar jika pada masa 
kemudian tulisan-tulisan Gus Dur menghiasai 
berbagai media massa.  

Setelah lulus dari Sekolah Dasar, Gus 
Dur dikirim orang tuanya untuk belajar di 
Yogyakarta. Pada tahun 1953 ia masuk SMEP 
(Sekolah Menengah Ekonomi Pertama) 
Gowongan, sambil mondok di pesantren 
Krapyak. Sekolah ini meskipun dikelola oleh 
Gereja Katolik Roma, akan tetapi sepenuhnya 
menggunakan kurikulum sekuler. Di sekolah ini 
pula pertama kali Gus Dur belajar Bahasa 
Inggris. Karena merasa terkekang hidup dalam 
dunia pesantren, akhirnya ia minta pindah ke 
kota dan tinggal di rumah Haji Junaidi, seorang 
pimpinan lokal Muhammadiyah dan orang yang 
berpengaruh di SMEP. Kegiatan rutinnya, 
setelah shalat subuh mengaji pada K.H. Ma'sum 
Krapyak, siang hari sekolah di SMEP, dan pada 
malam hari ia ikut berdiskusi bersama dengan 
Haji Junaidi dan anggota Muhammadiyah 
lainnya.  

Ketika menjadi siswa sekolah lanjutan 
pertama tersebut, hobi membacanya semakin 
mendapatkan tempat. Gus Dur, misalnya, 
didorong oleh gurunya untuk menguasai Bahasa 
Inggris, sehingga dalam waktu satu-dua tahun 
Gus Dur menghabiskan beberapa buku dalam 
bahasa Inggris. Di antara buku-buku yang 
pernah dibacanya adalah karya Ernest 
Hemingway, John Steinbach, dan William 
Faulkner. Di samping itu, ia juga membaca 
sampai tuntas beberapa karya Johan Huizinga, 
Andre Malraux, Ortega Y. Gasset, dan beberapa 
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karya penulis Rusia, seperti: Pushkin, Tolstoy, 
Dostoevsky dan Mikhail Sholokov. Gus Dur juga 
melahap habis beberapa karya Wiill Durant yang 
berjudul 'The Story of Civilazation'. Selain belajar 
dengan membaca buku-buku berbahasa Inggris, 
untuk meningkatan kemampuan bahasa 
Ingrisnya sekaligus untuk menggali informasi, 
Gus Dur aktif mendengarkan siaran lewat radio 
Voice of America dan BBC London. Ketika 
mengetahui bahwa Gus Dur pandai dalam 
bahasa Inggis, Pak Sumatri-seorang guru SMEP 
yang juga anggota Partai Komunis-memberi 
buku karya Lenin 'What is To Be Done' . Pada 
saat yang sama, anak yang memasuki masuki 
masa remaja ini telah mengenal Das Kapital-nya 
Karl Marx, filsafat Plato,Thales, dan sebagainya. 
Dari paparan ini tergambar dengan jelas 
kekayaan informasi dan keluasan  

wawasan Gus Dur.  
Setamat dari SMEP Gus Dur melanjutkan 

belajarnya di Pesantren Tegarejo Magelang 
Jawa Tengah. Pesantren ini diasuh oleh K.H. 
Chudhari, sosok kyai yang humanis, saleh dan 
guru dicintai. Kyai Chudhari inilah yang 
memperkenalkan Gus Dur dengan ritus-ritus sufi 
dan menanamkan praktek-praktek ritual mistik. 
Di bawah bimbingan kyai ini pula, Gus Dur mulai 
mengadakan ziarah ke kuburan-kuburan keramat 
para wali di Jawa. Pada saat masuk ke 
pesantren ini, Gus Dur membawa seluruh koleksi 
buku-bukunya, yang membuat santri-santri lain 
terheran-heran. Pada saat ini pula Gus Dur telah 
mampu menunjukkan kemampuannya dalam 
berhumor dan berbicara. Dalam kaitan dengan 
yang terakhir ini ada sebuah kisah menarik yang 
patut diungkap dalam paparan ini adalah pada 

acara imtihan-pesta akbar yang diselenggarakan 
sebelum puasa pada saat perpisahan santri yang 
selesai menamatkan belajar-dengan 
menyediakan makanan dan minuman dan 
mendatangkan semua hiburan rakyat, seperti: 
Gamelan, tarian tradisional, kuda lumping, 
jathilan, dan sebagainya. Jelas, hiburan-hiburan 
seperti tersebut di atas sangat tabu bagi dunia 
pesantren pada umumnya. Akan tetapi itu ada 
dan terjadi di Pesantren Tegalrejo.  

Setelah menghabiskan dua tahun di 
pesantren Tegalrejo, Gus Dur pindah kembali ke 
Jombang, dan tinggal di Pesantren Tambak 
Beras. Saat itu usianya mendekati 20 tahun, 
sehingga di pesantren milik pamannya, K.H. 
Abdul Fatah, ia menjadi seorang ustadz, dan 
menjadi ketua keamanan. Pada usia 22 tahun, 
Gus Dur berangkat ke tanah suci, untuk 
menunaikan ibadah haji, yang kemudian 
diteruskan ke Mesir untuk melanjutkan studi di 
Universitas al-Azhar. Pertama kali sampai di 
Mesir, ia merasa kecewa karena tidak dapat 
langsung masuk dalam Universitas al-Azhar, 
akan tetapi harus masuk Aliyah (semacam 
sekolah persiapan). Di sekolah ia merasa bosan, 
karena harus mengulang mata pelajaran yang 
telah ditempuhnya di Indonesia. Untuk 
menghilangkan kebosanan, Gus Dur sering 
mengunjungi perpustakaan dan pusat layanan 
informasi Amerika (USIS) dan toko-toko buku 
dimana ia dapat memperoleh buku-buku yang 
dikehendaki.  

Terdapat kondisi yang menguntungkan 
saat Gus Dur berada di Mesir, di bawah 
pemerintahan Presiden Gamal Abdul Nasr, 
seorang nasioonalis yang dinamis, Kairo menjadi 
era keemasan kaum intelektual. Kebebasan 
untuk mengeluarkkan pendapat mendapat 
perlindungan yang cukup. Pada tahun 1966 Gus 
Dur pindah ke Irak, sebuah negara modern yang 
memiliki peradaban Islam yang cukup maju. Di 
Irak ia masuk dalam Departement of Religion di 
Universitas Bagdad samapi tahun 1970. Selama 
di Baghdad Gus Dur mempunyai pengalaman 
hidup yang berbeda dengan di Mesir. Di kota 
seribu satu malam ini Gus Dur mendapatkan 
rangsangan intelektual yang tidak didapatkan di 
Mesir. Pada waktu yang sama ia kembali 
bersentuhan dengan buku-buku besar karya 
sarjana orientalis Barat. Ia kembali menekuni 
hobinya secara intensif dengan membaca hampir 
semua buku yang ada di Universitas.  

Di luar dunia kampus, Gus Dur rajin 
mengunjungi makam-makam keramat para wali, 
termasuk makam Syekh Abdul Qadir al-Jailani, 
pendiri jamaah tarekat Qadiriyah. Ia juga 
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menggeluti ajaran Imam Junaid al-Baghdadi, 
seorang pendiri aliran tasawuf yang diikuti oleh 
jamaah NU. Di sinilah Gus Dur menemukan 
sumber spiritualitasnya. Kodisi politik yang terjadi 
di Irak, ikut mempengaruhi perkembangan 
pemikiran politik Gus Dur pada saat itu. 
Kekagumannya pada kekuatan nasionalisme 
Arab, khususnya kepada Saddam Husain 
sebagai salah satu tokohnya, menjadi luntur 
ketika syekh yang dikenalnya, Azis Badri tewas 
terbunuh.  

Selepas belajar di Baghdad Gus Dur 
bermaksud melanjutkan studinya ke Eropa. 
Akan tetapi persyaratan yang ketat, utamanya 
dalam bahasa-misalnya untuk masuk dalam 
kajian klasik di Kohln, harus menguasai bahasa 
Hebraw, Yunani atau Latin dengan baik di 
samping bahasa Jerman-tidak dapat 
dipenuhinya, akhirnya yang dilakukan adalah 
melakukan kunjungan dan menjadi pelajar 
keliling, dari satu universitas ke universitas 
lainnya. Pada akhirnya ia menetap di Belanda 
selama enam bulan dan mendirikan 
Perkumpulan Pelajar Muslim Indonesia dan 
Malaysia yang tinggal di Eropa. Untuk biaya 
hidup dirantau, dua kali sebulan ia pergi ke 
pelabuhan untuk bekerja sebagai pembersih 
kapal tanker. Gus Dur juga sempat pergi ke 
McGill University di Kanada untuk mempelajari 
kajian-lkajian keislaman secara mendalam. 
Namun, akhirnya ia kembali ke Indoneisa setelah 
terilhami berita-berita yang menarik sekitar 
perkembangan dunia pesantren. Perjalanan 
keliling studi Gus Dur berakhir pada tahun 1971, 
ketika ia kembali ke Jawa dan mulai memasuki 
kehidupan barunya, yang sekaligus sebagai 
perjalanan awal kariernya.  

Meski demikian, semangat belajar Gus 
Dur tidak surut. Buktinya pada tahun 1979 Gus 
Dur ditawari untuk belajar ke sebuah universitas 
di Australia guna mendapatkkan gelar doktor. 
Akan tetapi maksud yang baik itu tidak dapat 
dipenuhi, sebab semua promotor tidak sanggup, 
dan menggangap bahwa Gus Dur tidak 
membutuhkan gelar tersebut. Memang dalam 
kenyataannya beberapa disertasi calon doktor 
dari Australia justru dikirimkan kepada Gus Dur 
untuk dikoreksi, dibimbing yang kemudian 
dipertahankan di hadapan sidang akademik. 

Setelah berhenti menjabat sebagai 
presiden, Gus Dur tidak berhenti untuk 
melanjutkan karier dan perjuangannya. Pada 
tahun 2002 ia menjabat sebagai penasihat 
Solidaritas Korban Pelanggaran HAM. Dan pada 
tahun 2003, Gus Dur menjabat sebagai 

Penasihat pada Gerakan Moral Rekonsiliasi 
Nasional. 

Tahun 2004, Gus Dur kembali berupaya 
untuk menjadi Presiden RI. Namun keinginan ini 
kandas karena ia tidak lolos pemeriksaan 
kesehatan oleh Komisi Pemilihan Umum. 

Pada Agustus 2005 Gus Dur menjadi 
salah satu pimpinan koalisi politik yang bernama 
Koalisi Nusantara Bangkit Bersatu. Bersama 
dengan Tri Sutrisno, Wiranto, Akbar Tanjung dan 
Megawati, koalisi ini mengkritik kebijakan 
pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. 

Pada tahun 2009 Gus 
Dur menderita beberapa penyakit. Bahkan sejak 
ia menjabat sebagai presiden, ia menderita 
gangguan penglihatan sehingga surat dan buku 
seringkali dibacakan atau jika saat menulis 
seringkali juga dituliskan. Ia mendapatkan 
serangan stroke, diabetes, dan gangguan ginjal. 
Akhirnya Gus Dur pun pergi menghadap sang 
khalik (meninggal dunia) pada hari Rabu 30 
Desember 2009 di Rumah Sakit Cipto 
Mangunkusumo, Jakarta pada pukul 18.45 WIB. 
 

Pendidikan 
1957-1959 Pesantren Tegalrejo, Magelang, Jawa 
Tengah 
1959-1963 Pesantren Tambak Beras, Jombang, 
Jawa Timur 
1964-1966 Al Azhar University, Cairo, Mesir, 
Fakultas Syari'ah (Kulliyah al-Syari'ah) 
1966-1970 Universitas Baghdad, Irak, Fakultas 
Adab Jurusan Sastra Arab 
Karir 
1972-1974 Fakultas Ushuludin Universitas 
Hasyim Ashari, Jombang, sebagai Dekan dan 
Dosen 
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1974-1980 Sekretaris Umum Pesantren Tebu 
Ireng 
1980-1984 Katib Awwal PBNU 
1984-2000 Ketua Dewan Tanfidz PBNU 
1987-1992 Ketua Majelis Ulama Indonesia 
1989-1993 Anggota Majelis Permusyawaratan 
Rakyat RI 
1998 Partai Kebangkitan Bangsa, Indonesia, 
Ketua Dewan Syura DPP PKB 
1999-2001 Presiden Republik Indonesia 
2000 Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 
Mustasyar 
2002 Rektor Universitas Darul Ulum, Jombang, 
Jawa Timur, Indonesia 
2004 Pendiri The WAHID Institute, Indonesia 
 

Penghargaan 
2010 Lifetime Achievement Award dalam Liputan 
6 Awards 2010 
2010 Bapak Ombudsman Indonesia oleh 
Ombudsman RI 
2010 Tokoh Pendidikan oleh Ikatan Pelajar 
Nadhlatul Ulama (IPNU) 
2010 Mahendradatta Award 2010 oleh 
Universitas Mahendradatta, Denpasar, Bali 
2010 Ketua Dewan Syuro Akbar PKB oleh PKB 
Yenny Wahid 
2010 Bintang Mahaguru oleh DPP PKB 
Muhaimin Iskandar 
2008 Penghargaan sebagai tokoh pluralisme 
oleh Simon Wiesenthal Center 
2006 Tasrif Award oleh Aliansi Jurnanlis 
Independen (AJI) 
2004 Didaulat sebagai “Bapak Tionghoa” oleh 
beberapa tokoh Tionghoa Semarang 
2004 Anugrah Mpu Peradah, DPP Perhimpunan 
Pemuda Hindu Indonesia, Jakarta, Indonesia 
2004 The Culture of Peace Distinguished Award 
2003, International Culture of Peace Project 
Religions for Peace, Trento, Italia 

2003 Global Tolerance Award, Friends of the 
United Nations, New York, Amerika Serikat 
2003 World Peace Prize Award, World Peace 
Prize Awarding Council (WPPAC), Seoul, Korea 
Selatan 
2003 Dare to Fail Award , Billi PS Lim, penulis 
buku paling laris "Dare to Fail", Kuala Lumpur, 
Malaysia 
2002Pin Emas NU, Pengurus Besar Nahdlatul 
Ulama, Jakarta, Indonesia. 
2002 Gelar Kanjeng Pangeran Aryo (KPA), 
Sampeyan dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng 
Susuhunan Pakubuwono XII, Surakarta, Jawa 
Tengah, Indonesia 
2001 Public Service Award, Universitas 
Columbia , New York , Amerika Serikat 
2000 Ambassador of Peace, International and 
Interreligious Federation for World peace 
(IIFWP), New York, Amerika Serikat 
2000 Paul Harris Fellow, The Rotary Foundation 
of Rotary International 
1998 Man of The Year, Majalah REM, Indonesia 
1993 Magsaysay Award, Manila , Filipina 
1991 Islamic Missionary Award , Pemerintah 
Mesir 
1990 Tokoh 1990, Majalah Editor, Indonesia 
Doktor Kehormatan: 
Doktor Kehormatan bidang Filsafat Hukum dari 
Universitas Thammasat, Bangkok, Thailand 
(2000) 

Doktor Kehormatan dari Asian Institute of 
Technology, Bangkok, Thailand (2000 
Doktor Kehormatan bidang Ilmu Hukum dan 
Politik, Ilmu Ekonomi dan Manajemen, dan Ilmu 
Humaniora dari Pantheon Universitas Sorbonne, 
Paris, Perancis (2000) 
Doktor Kehormatan dari Universitas 
Chulalongkorn, Bangkok, Thailand (2000) 
Doktor Kehormatan dari Universitas Twente, 
Belanda (2000) 
Doktor Kehormatan dari Universitas Jawaharlal 
Nehru, India (2000) 
Doktor Kehormatan dari Universitas Soka 
Gakkai, Tokyo, Jepang (2002) 
Doktor Kehormatan bidang Kemanusiaan dari 
Universitas Netanya, Israel (2003) 
Doktor Kehormatan bidang Hukum dari 
Universitas Konkuk, Seoul, Korea Selatan (2003) 
Doktor Kehormatan dari Universitas Sun Moon, 
Seoul, Korea Selatan (2003) 
 
 
 

Kekuatan Sugesti | Edisi Mei  2019 
 

30 

 | Inspirasi Tokoh 
 



 

 

 
 
 



 

 

 
 
 

 
"...dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang 
diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur." (QS al-Baqarah:185) 

 

Hari Raya Idul Fitri sebagai epos 
penyempurna pascapuasa Ramadan menjadi 
sangat berarti ketika kemerdekaan kembali 
direngkuh. Manusia sebagai insan yang tidak 
pernah lepas dari salah dan lupa akan 
menemukan fitrahnya kembali apabila hari 
kemenangan ini dapat kita maknai dengan 
sungguh-sungguh. Bukan sekadar ritual yang 
habis manis sepah dibuang. Atau bergembira 
ria di hari Lebaran, selepas salat Ied berlalu 
segala sifat, mentalitas, dan perbuatan buruk 
mencuat kembali dan menorehkan tinta 
hitam di kertas putih dan suci. 
 

Pertanyaannya, apakah title ‘manusia suci’ 
itu hilang pasca perayaan Idul Fitri? 
Pertanyaan itu mengemuka tak kala banyak 
di antara kita yang perlahan-lahan mulai 
menghilangkan semangat beribadah bulan 
suci Ramadan. Semangat beribadah yang 
menggebu-gebu di saat bulan Ramadan 
seakan-akan tertelan dengan kesibukan 
mengejar material duniawi. 

Patut diakui, meraih kemenangan 
apapun bentuknya seakan lebih mudah 
daripada menjaga kemenangan itu sendiri. 
Hiruk pikuk kehidupan duniawi seakan-akan 
membius umat Islam untuk kembali 
berprilaku menyimpang dari agama. Jika 
demikian, maka kita termasuk orang-orang 
yang merugi.  

Berpuasa yang bermakna al-imsak 
atau menjaga atau menahan hawa nafsu 
sehingga tidak menimbulkan kerusakan tentu 
tidak berarti apa-apa. Puasa selama 1 bulan 
penuh yang seharusnya bisa menjadi spirit 
bagi kita untuk tetap bisa terjaga dan 
terhindar dari prilaku kerusakan dan 
kejahatan, hanya sekadar rutinitas tahunan 
saja. Jiwa Ramadan benar-benar tidak kita 
peroleh. 

Sepatutnya kita berbangga ketika 
diberikan kesempatan mengikuti ‘pelatihan 
spiritual’ selama bulan suci Ramadan lalu. 
Sebab, selama bulan Ramadan, kita dilatih 
untuk imsak‘an (menahan diri) dan imsak bi 
(berpegang teguh kepada perintah Allah 
SWT dan Rasul-Nya). 
 
Prof Jalaludin Rahmat juga mengartikan 
orang yang imsak bi berarti orang yang 
memiliki keyakinan yang dipegang teguh. Ia 
berusaha tegak di atas keyakinan itu. Sekali 
ia memutuskan sesuatu yang benar, ia akan 
mempertahankannya dengan seluruh 
hidupnya. 

Dalam berpuasa itu, umat Islam 
dilatih menjadi manusia imsak bi, manusia 
yang mempertahankan keyakinan. Selama 
Ramadan kita dilatih kejujuran; untuk 
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bersikap dan berkata jujur. Bisa saja kita 
makan dan minum seenaknya di tempat 
tempat yang tertutup dan sunyi yang tidak 
terlihat oleh siapapun. Akan tetapi karena 
kita yakin bahwa Allah SWT Maha 
Mengetahui, dan hati kita bersikap jujur. 

Sepatutnya pula ‘materi-materi’ 
pelatihan itu terus kita aplikasikan selama 11 
bulan ke depan. Nilai-nilai Ramadan dapat 
menjadikan kita sebagai manusia yang dapat 
menghindari kepribadian al mutalawwin 
(bunglon) dan mempertahankan konsistensi. 
Tidak mudah menjadi manusia yang dapat 
menjaga konsistensi, terlebih konsistensi 
beribadah di bulan suci Ramadan. Tidak 
salah jika ada yang menilai konsistensi 
adalah sifat langka dan mahal saat ini. 

Menjaga sikap konsisten 
diumpamakan seperti memegang bara api 
menyala. Digenggam tangan terbakar, jika 
dilepas bara terancam padam. Tidak banyak 
umat Islam yang mau dan mampu 
menjalankannya. Melalui tulisan ini, ada 
baiknya saya menghimbau kepada umat 
Islam untuk tetap menjaga konsistensi 
semangat Idul Fitri. Semangat meraih 
kemenangan dan kesucian. Semangat 
menjadi manusia yang bertakwa.  

Ada dua makna Idul Fitri, ritual dan 
sosial.  

Secara ritual, Idul Fitri bersifat 
eksklusif, hanya dilakukan oleh umat Islam 
yang benar-benar menjalankan perintah 
agamanya. Idul Fitri ritual diekspresikan 
dalam bentuk pelaksanaan shalat Id dan 
pembayaran zakat fitrah. Non-Muslim tidak 
ikut terlibat dalam Idul Fitri ritual, begitu juga 
Muslim KTP (mereka yang keislamannya 
hanya ditandai sebatas status agama dalam 
KTP). 

Secara sosial, Idul Fitri bersifat 
inklusif, dirayakan oleh semua orang tanpa 
kecuali. Idul Fitri sosial ditandai dengan libur 
panjang (cuti bersama), penerimaan 
tunjangan hari raya (THR) atau gaji ke-13, 
dan tradisi mudik yang fenomenal.  

Idul Fitri sosial adalah perayaan yang 
menggembirakan bagi siapa pun yang ikut 
merayakannya, Muslim atau non-Muslim. 

Di Indonesia, Idul Fitri telah menjadi 
(perayaan) milik bersama, dan akan 
kehilangan nilai sosiologisnya pada saat 
dirayakan secara eksklusif. Maka, Idul Fitri 
yang baik adalah yang memadukan ritual dan 
sosial, karena yang ritual bisa jadi tidak 
bernilai apa-apa (sia-sia) jika tidak 

memberikan dampak sosial yang positif dan 
konstruktif bagi kemanusiaan. 

Idul Fitri bukan ajang pamer 
(kesombongan) spiritual yang biasanya 
dibungkus dengan dalih syiar agama. Ada 
perbedaan mendasar antara syiar dan 
kesombongan spiritual (riya). Syiar lokusnya 
pada eksistensi institusional (agama sebagai 
institusi). Sedangkan riya lokusnya pada 
eksistensi individual (ada individu yang ingin 
dipuji, ingin mendapatkan pengakuan 
spiritual). 

Semangat Idul Fitri tidak bisa 
dilepaskan dari semangat Ramadhan 
(puasa). Antara Idul Fitri dan Ramadhan 
adalah satu kesatuan. Secara spiritual, 
perumpamaan antara keduanya seperti 
pakaian bagian atas (baju) dan bagian 
bawah (celana/rok). 

Orang yang berpuasa tapi tidak 
membayar zakat fitrah dan tidak ikut salat 
Idul Fitri seperti orang yang memakai 
celana/rok tapi tidak memakai baju. Begitu 
juga yang hanya ikut membayar zakat dan 
salat Idul Fitri tapi tidak berpuasa seperti 
orang memakai baju tapi tidak memakai 
celana/rok. 

Secara sosial, perumpamaan antara 
keduanya seperti dua sisi mata uang yang 
saling melengkapi satu sama lain. Tak ada 
perayaan Idul Fitri yang menggembirakan 
semua orang tanpa didahului Ramadhan 
yang juga mengggembirakan (memberi 
manfaat) bagi semua orang. 

Ramadhan yang menggembirakan 
semua orang adalah pelaksanaan ibadah 
yang memberi inspirasi dan manfaat bukan 
hanya bagi Muslim. Kalau ada non-Muslim 
yang ikut berpuasa, atau setidaknya tidak 
makan dan minum di arena publik pada siang 
hari, itu semata karena terinspirasi betapa 
pentingnya hal itu dilakukan, bukan karena 
terpaksa atau paksaan, apalagi karena rasa 
takut terkena sweeping. 

Secara sosial, Ramadhan adalah 
bulan yang penuh rahmat dan ampunan, 
bulan kedamaian dan harapan. Jika puasa 
dijalankan, siapa pun akan mendapatkan 
hikmahnya, setidaknya dari aspek 
kesehatan, juga perasaan akan kedamaian. 
Karenanya, jangan heran jika Nabi 
Muhammad SAW pernah bersabda bahwa 
banyak orang yang berpuasa tapi tidak 
mendapatkan apa-apa kecuali sengatan 
lapar dan haus. 

Sabda Nabi ini peringatan bagi 
mereka yang berpuasa (bisa menahan lapar) 
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tapi tidak bisa menahan amarah, tidak bisa 
berhenti dari ghibah (bergunjing), dan tak 
bisa menahan diri dari caci maki dan 
ungkapan-ungkapan yang menyakitkan 
orang lain. 

Tidak hanya itu, Tuhan bahkan 
memperingatkan bahwa yang salat pun bisa 
celaka, jika salatnya tidak berdampak positif 
bagi kehidupan manusia dan lingkungannya. 
Al-Qur’an menyontohkan orang salat tapi 
celaka adalah mereka yang salat tapi lalai 
(berbuat kebajikan) dan 
menghardik/mencampakkan anak yatim, dan 
tetap membiarkan (tidak peduli pada) orang-
orang miskin. 

Artinya, puasa Ramadhan—juga 
salat—harus berdampak pada terciptanya 
kehidupan sosial yang harmonis, rukun, 
damai, dan berbahagia bersama. Oleh 
karena itu, pada saat Idul Fitri tiba 
seyogianya yang dikembangkan bukan lagi 
toleransi yang meniscayakan tarik-ulur 
sesuai keinginan yang berkuasa. 

Idul Fitri membutuhkan sikap yang 
lebih dari sekadar toleransi (baik sesama 
pemeluk agama yang sama atau yang 
berbeda). Karena toleransi adalah pemberian 
dari pihak yang lebih berkuasa kepada pihak 
yang (posisinya) lebih lemah. Dalam struktur 
kekuasaan, misalnya, tak ada contoh 
bawahan menoleransi atasan, karena hanya 
atasan yang mempunyai wewenang memberi 
toleransi (kepada bawahan). Sedangkan dari 
bawahan ke atasan adalah tuntutan atau 
permohonan. 

Kebebasan beragama adalah hak, 
bukan pemberian. Pada saat Idul Fitri kita 
maknai “kembali ke fitrah kemanusiaan”, 
maka sama saja dengan mengembalikan 
manusia pada kebebasannya. Kebebasan 
untuk memilih beriman (kepada Tuhan) atau 
tidak beriman adalah hak setiap manusia. 
Kalaupun ada kewajiban manusia untuk 
saling mengingatkan, saling menasihati, atau 
saling mengajak, maka itu sebatas 
menyampaikan, bukan untuk memaksakan.
 Rasulullah SAW bersabda, ada dua 
kegembiraan bagi orang yang berpuasa, 
kegembiraan saat bebuka, dan kegembiraan 
saat menjumpai Tuhannya. Jika Idul Fitri 
adalah perayaan kegembiraan, maka tidak 
ada perayaan yang bisa diraih dari sesuatu 
yang dipaksakan. 

Sesuatu yang dipaksakan (apalagi 
dengan ancaman-ancaman), pasti tidak akan 
mendatangkan kegembiraan. Kegembiraan 
manusia adalah pada saat diberi kebebasan, 

kebebasan untuk memilih, dan kebebasan 
untuk menghormati (bukan sebatas 
menoleransi) sesamanya. 
 
Gimana sih caranya mempertahankan 
semangat Ramadan? 
 
1. Setelah Lebaran, lanjutkan kebiasaan 
puasamu dengan puasa Syawal dan 
Senin-Kamis. 
Jangan berhenti berpuasa setelah Ramadan 
berakhir. Setelah Lebaran, kamu bisa 
melanjutkannya dengan puasa Syawal. 
Setelah itu, biasakan diri dengan puasa 
Senin-Kamis. Selain bagus untuk kehidupan 
rohani, puasa bagus untuk kesehatan. 
Semangat Ramadan pun tak akan luntur. 
 

2. Tingkatkan kualitas iman dengan 
mendengarkan lagu-lagu rohani di sela 
kesibukan.  
Simpan lagu-lagu rohani di ipod atau 
ponselmu. Saat merasa semangat Ramadan 
mulai luntur, atau bahkan hari itu kamu mulai 
loyo, coba dengarkan lagu rohani. Magisnya, 
musik sekaligus liriknya yang syahdu bisa 
memantik semangat sekaligus mendekatkan 
diri dengan Pencipta.  
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3. Sudah jamnya shalat, tutup sebentar 
laptop dan media sosialmu. 
Menyegerakan salat itu penting untuk 
jiwamu. 
Saat adzan berkumandang, jangan tunda-
tunda untuk melakukan salat, kecuali kamu 
sedang berada di perjalanan yang tak 
memungkinkanmu untuk berhenti. Menunda 
waktu salat akan melunturkan semangat 
beribadah. Gairah Ramadan pun jadi luntur.  

 
4. Memperoleh siraman rohani dari 
membaca sejarah para Nabi bisa menjaga 
pikiran agar tetap positif. 
Kisah para Nabi memang sangat inspiratif. 
Belajar dari hidup mereka rasanya bakal 

berdampak baik bagi hidup kita ke depan. 
Semangat Ramadan yang menggelora pun 
tak akan redup karena siraman rohani dari 
kisah para nabi yang kita baca.  
 
5. Karena senyum adalah ibadah, jangan 
pelit-pelit mengembangkan senyum 
kepada orang-orang di sekitarmu. 
Tersenyumlah kepada setiap orang yang 
kamu temui, apalagi yang kamu kenal. 
Banyak-banyak senyum membuat auramu 
jadi positif. Ingat, senyum pun adalah ibadah. 
Jadi, buat apa pelit senyum? Banyak senyum 
juga akan membuat wajahmu jadi tampak 
awet muda, lho.  

 
6. Menawarkan bantuan, selagi kamu 
mampu dan bisa, juga dapat 
meningkatkan kualitas hidup rohani. 
Bila melihat orang sedang butuh bantuan, 
selagi kamu mampu dan bisa, jangan diam 
saja. Bersenanghatilah membantu orang. 
Sebab, memberi bantuan akan meningkatkan 
kualitas keimanan dan mempererat 
hubunganmu dengan sesama.  
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7. Menyisihkan sedikit penghasilan untuk 
bersedekah gak akan bikin kamu miskin, 
kok. 
Buat kamu yang sudah berpenghasilan, 
jangan ragu-ragu menyisihkan sedikit uang 
gajianmu untuk bersedekah. Tak usah takut 
miskin atau tak bisa makan hanya karena 
bersedekah. Justru, dengan bersedekah, 
Sang Pencipta akan mencukupkan 
kebutuhan hidup kita. 

 
8. Sering-sering berkontak dengan 
keluarga jauh. Jangan cuma pas Lebaran 
aja. 
Saat Lebaran, kamu akan bertemu dengan 
keluarga besar. Mintalah kontak mereka 
kalau kamu belum punya. Jaga hubungan 
baik dengan sering-sering menanyakan 
kabar. Jangan cuma pas Lebaran aja kamu 
berkomunikasi dengan mereka. Dengan 
begitu, semangat Hari Raya Idul Fitri akan 
selalu melekat dan silaturahmi antarkeluarga 
pun terjaga.  

 
9. Namanya manusia pasti gak jauh-jauh 
dari gosip. Sebisa mungkin, hindari itu. 
Gosip rasa-rasanya gak bisa dipisahkan saat 
berkumpul dengan teman. Ada saja topik 
yang lama-lama akan menjurus ke gosip. 
Kalau sudah begini, tugas kamu adalah 

mengalihkan topik agar tak jadi gosip. 
Misalnya, ajak teman-temanmu membahas 
film terbaru atau buku-buku yang enak 
dibaca. Dengan begini, semangat 
kemenangan akan melekat terus.  

 
10. Kalau kangen momen Ramadan, 
cobalah iseng-iseng beli kurma.  
Kurma memang identik dengan puasa dan 
Ramadan. Bau-bau kurma pun selalu 
mengingatkan kita dengan bulan suci itu. 
Saat rindu momen seperti itu, cobalah iseng-
iseng beli kurma. Tak khayal, semangat 
Ramadanmu akan muncul lagi. 
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11. Bisa juga masak lontong opor dan 
sambal goreng ati.  
Makanan ini memang tak bisa lepas dari Hari 
Raya Idul Fitri. Sesekali, meski tak sedang 
Lebaran, masaklah dua jenis makanan ini, 
yang akan membawamu kembali mengenang 
momen-momen hari kemenangan itu. 

 
12. Cetak foto keluarga saat momen 
bahagia berkumpul di momen Lebaran. 
Pajang di kamar atau ruang tamu.  
Jadi, mulai sekarang, jangan takut 
kehilangan semangat kemenangan. Mana 
dulu yang akan kamu lakukan?  

Sumber : 
https://www.idntimes.com/life/inspiration/fran
cisca-christy/agar-semangat-lebaran-tak-
luntur-setelah-lebaran/full
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Di dalam sejarah Andalusia, 
tersebutlah seorang sufi bernama 
Abdullah al-Mughawiri. Beliau 
adalah seorang “syekh sufi” yang 
berasal dari Spanyol, negeri yang 
hari ini hanya dikenal dengan 
sepak bolanya. la tinggal di 
Alexandria Mesir hingga ia wafat 
pasca tahun 601 H. Dalam 
kitabnya, Anwar al-Hidayah, Prof. 
Ibrahim Syihatih menjelaskan 
letak makamnya di Iskandariah, 

di dalam masjidnya di Hay daerah Jamrek. Abdullah al-
Mughawiri dulunya seorang buruh dari kota Sevilla. Ketika pasukan dinasti Muwahidun 
menaklukkan negerinya-situasinya genting dan penuh bahaya- banyak masyarakat yang 
menjadi korban. Di antaranya ada yang memilih untuk mengungsi. Termasuk Abdullah al-
Mughawiri. Di saat Abdullah dalam perjalan menuju tempat pengungsian ke wilayah 
negara lain, dia bertemu dengan seorang gadis cantik. Tentu saja kecantikan perempuan 
asal Spanyol tak diragukan lagi. Dari dulu hingga sekarang, Gusti Allah menganugerahi 
masyarakat Spanyol dengan ketampanan dan kecantikan. Tidak ada riwayat yang 
menyebutkan nama gadis itu. Sebut saja namanya Belynda. Belynda pun ingin mengungsi 
namun dia dalam keadaan tak berdaya. Di dalam kelemahannya tersebut, Belynda itu 
mengadu kepada Syekh Abdullah, “Kang, tolong bawa aku ke Sevilla dan selamatkan aku 
dari pasukan itu. Aku tak ingin jadi korban peperangan ini, Kang.” Setelah berpikir sejenak, 
Abdullah memutuskan untuk menolong Belynda. Beliau menggendong perempuan itu di 
atas pundaknya lalu membawanya keluar dari wilayah bahaya. Ketika mereka berdua tiba 
di tempat sepi, Abdullah tersergap kecantikan Belynda. Dia ingin berbuat tidak senonoh 
kepada Belynda. Beliau saat itu masih muda sehingga tubuhnya masih kekar dan darah 
mudanya menggebu. Termasuk syahwatnya. Seketika gelegak nafsunya mendesaknya 
untuk menggauli Belynda. Namun sebisa mungkin Abdullah menahan dirinya. Akalnya 
menolak untuk berbuat jahat kepada Belynda. Abdullah takut kepada ancaman neraka. 
Dia pernah mendengarkan pengajian mengenai dosa bagi pelaku zina sehingga tak mau 
berbuat dosa. Kendati demikian nafsunya menginginkan terus menginginkan Belynda. 
Hati dan akalnya terus memberontak. “Wahai nafsuku. Gadis ini amanah dalam 
genggaman tanganku. Dan, aku tak suka khianat. Kalau aku melakukannya, berarti aku 
mengkhianati. Keluarganya.” Gumam Abdullah. Namun, nafsu terus membujuknya, 
seolah tak mau patuh pada akal dan hatinya sebelum dipenuhi. Tekat Syekh Abdullah 
sudah bulat. Ia tak mau kalah dengan nafsunya. Ketika beliau amat ketakutan dengan 
nafsunya, beliau pegang kemaluannya lalu menjepitnya dengan dua batu hingga terluka. 
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Syekh Abdullah mengatakan: 
 “Wahai nafsuku, waspadalah dengan neraka! Biar kau tak mendapat celaka.” 

 
Abdullah pun berhasil mengalahkan nafsunya sehingga berhasil mengantarkan Belynda 
ke keluarganya. Selepas mengantarkan Belynda, beliau segera ia kembali bertobat 
kepada Allah. la pergi berhaji dan akhirnya menjadi tokoh yang tidak ada duanya pada 
zamannya. Beliau menjadi salah satu wali Allah swt. 

 
************************************************************************************************ 

Dari kisah ini kita dapat memetik pelajaran tentang keharusan laki-laki menahan nafsunya. 
Nafsu birahi bisa datang kapan saja dan kepada siapa saja. Sungguh kesalahan besar 
bila menyalahkan perempuan bila ada kasus pelecehan seksual. Sebab bagaimanapun 
juga, jika seorang lelaki bisa menahan nafsunya, perempuan model bagaimanapun takkan 
mampu memicu lelaki untuk melakukan pelecehan baik secara verbal maupun perbuatan. 
Kasus pelecehan seksual tidak akan terjadi bila lelaki benar-benar melaksanakan perintah 
Allah. Sehingga kasus pelecehan yang dilakukan oleh pemain sepak bola asing kepada 
salah satu penyanyi dangdut tanah air pun tak akan terjadi. 

 
Kisah ini ditulis dengan baik oleh Al-Munawi di dalam kitab al-Kawakib ad-Duriyah fi 
Tarajum as-Sadah al-Sufiyah. 
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pakah ini berarti ketika 
itu belum ada 
permadani, karpet atau 

sajadah? Tidak demikian. 
Karena sejarah menjelaskan 
baik secara langsung ataupun 
tidak bahwa kain-kain tebal 
dan permadani sudah ada 

sejak sebelum lahir Rasulullâh 
Saw.  

Masjid-masjid pada 
zaman khalîfah yang empat 
tetap tidak dihampari dengan 
permadani, bukan pula karena 
mereka tidak punya ide dan 
keinginan untuk itu. Akan 

tetapi karena hal itu dilarang 
oleh syari'at Islâm dan tidak 
boleh sujud ketika salat kecuali 
di atas tanah secara langsung. 
Dan demi menjaga syariat 
Islâm serta menganggap 
bahwa sujud di atas karpet 
atau permadani itu adalah 
termasuk bid'ah. Oleh karena 
itu, ketika terik panas para 
sahabat Nabi Saw - 
sebagaimana dalam riwayat-
riwayat – menggengam batu-
batu kecil agar menjadi dingin 
dan mereka jadikan sebagai 
alas sujud. As-Sakhâwi 
berkata " Sesungguhnya 
masjid-masjid sampai pada 
tahun 131 Hijriah atau 132 
Hijriah masih tetap 
menggunakan tanah atau 
batu-batu kecil." 

Sehubungan dengan 
masalah sajadah dapat kita 
ketahui secara jelas dengan 
merujuk pada ensiklopedia 
Islâm (di dalam kitab itu 
disebutkan bahwa : " Istilah 
sajadah tidak ditemukan di 
dalam kitab suci Al-Qur'ân dan 
hadits-hadits yang sahih. Kata 
sajadah ini dapat dijumpai satu 
abad setelah penulisan hadits-
hadits tersebut " 

 
Dengan membaca dan mengkaji riwayat-riwayat dan kitab-kitab sejarah tentang 

keadaan dan perkembangan masjid pada masa Rasulullâh Saw dan khalîfah yang 
empat, dapatlah kita ketahui dengan jelas dan pasti bahwa masjid-masjid ketika itu 
lantainya tidak dihampari dengan karpet, permadani, ataupun sajadah, bahkan juga 
tidak dihampari dengan tikar yang terbuat dari daun-daun dan pelepah korma atau 

dedaunan pohon-pohon lainnya walaupun dibolehkan sujud di atasnya. 
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Ibnu Batutah mengatakan di 
dalam kitabnya Rihlah Ibnu 
Batutah berkata : " Orang-
orang pinggiran kota Kairo 
Mesir telah terbiasa keluar 
rumah mereka untuk pergi 
melakukan salât Jum'at. Para 
pembantu mereka biasanya 
membawakan sajadah dan 
menghamparinya untuk 
keperluan salât mereka. 
Sajadah mereka itu terbuat 
dari pelepah-pelepah daun 
korma". Dia menambahkan " 
penduduk kota Mekkah pada 
masa ini (pada masanya Ibnu 
Batutah, red-) melakukan salat 
di Masjid Jâmi' dengan 
menggunakan sajadah. Kaum 
muslimin yang pulang haji 
banyak membawa sajadah 
buatan Eropa yang bergambar 
(ada yang bergambar salib) 
dan mereka tidak 
memperhatikan gambar 
tersebut. Sajadah masuk ke 
Mesir dengan jalan impor dari 
Asia untuk dipakai salat oleh 
orang-orang kaya, di dalam 
sajadah itu terdapat gambar 
mihrab yang mengarah ke 
kiblat. 

Syaikh Murtadâ Az-
Zubaîdî di dalam kitabnya 
Ittihaful Muttaqin berkata : " 
Musallî hendaknya tidak 
melakukan salat di atas 
sajadah atau permadani yang 
bergambar dan dihiasi dengan 
beragam gambar yang 
menarik. 

Karena hal itu 
membuat si musâlli tidak 
khusyu' di dalam salatnya, 
karena perhatiannya akan 
tertuju pada warna-warni 
sajadah itu. Kita telah tertimpa 
bencana dengan permadani-
permadani Romawi itu yang 
kini digelar di masjid-masjid 
dan rumah-rumah yang dipakai 
untuk salât, sehingga 
kebiasaan bid'ah itu telah 
membuat orang yang 
melakukan salat di tempat 
lainnya dianggap tidak sah dan 
kurang sopan. Lâ Hawla wa lâ 

Quwwata îllâ Billâh. Aku 
menduga kuat bahwa semua 
ini adalah akibat ulah dan 
perbuatan orang-orang Barat – 
semoga Allah mengutuk 
mereka – yang telah 
memasukkan sesuatu ke 
dalam kalangan kaum 
muslimin sedang mereka lalai 
dan lengah dari tipu daya 
musuh-musuh tersebut. Lebih 
aneh lagi, aku pernah melihat 
di sebuah masjid yang 
berhamparkan permadani, 
namun permadani itu memiliki 
gambar salib. Hal inilah yang 
membuatku semakin terkejut. 
Aku yakin bahwa semua ini 
adalah perbuatan dan tipu-
daya orang-orang Nasrani. 

Bahkan Al-Bukhârî 
dalam Sahih-nya memberikan 
judul sebagai berikut : Sujud di 
atas baju ketika udara dan 
batu-batu sangat panas 
menyengat. Hadits-hadits di 
atas menegaskan tentang 
tidak bolehnya sujud di atas 
batu kecuali benar-benar 
berhalangan. 
Rasulullâh Saw senantiasa 
memerintahkan para 
sahabatnya untuk sujud 
dalam salâtnya dengan 

meletakkan dahi secara 
langsung di atas tanah.  
Dan bahkan ada beberapa 
riwayat dan hadits-hadits yang 
mengkisahkan pelarangan 
Rasulullâh Saw kepada 
sahabatnya untuk melandasi 
dahinya yang akan 
menghalangi antara dahinya 
dan tanah. Diantara hadits-
hadits larangan Rasulullâh 
Saw itu,  yang bisa juga 
dikatakan sebagai dalil bahwa 
sujudnya beliau dan para 
sahabat beliau dalam keadaan 
darurat adalah : 
 
1. Saleh As-Sabaî berkata 
bahwa pernah Rasulullâh Saw 
melihat seseorang melakukan 
sujud dan di sampingnya 
terdapat surbannya yang 
menghalangi. Lalu Rasulullâh 
Saw menyingkap surbannya 
itu dari dahinya. 
2. Ayat bin Abdullah berkata 
: Pernah Rasulullâh Saw 
melihat seseorang melakukan 
sujud di atas surbannya. Lalu 
beliau memberi isyarat kepada 
orang tersebut dengan tangan 
beliau supaya orang itu 
mengankat surbannya dan 
beliau memberikan isyarat 
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kepada dahi beliau, yang 
maksudnya supaya orang 
tersebut menyentuhkan 
dahinya di atas tanah. 
Masih banyak lagi hadits-
hadits dan riwayat-riwayat 
yang menjelaskan bahwa 
Rasulullâh Saw senantiasa 
memerintahkan sahabat-
sahabatnya untuk melakukan 
sujud ketika salât agar 
meletakkan dahi di atas tanah 
secara langsung. Mengingat 
terbatasnya tempat dan waktu, 
tidak mungkin untuk 
menuangkan semua hadits-
hadits yang berkenaan dengan 
hal tersebut - dalam risalah ini. 
Apabila kita telaah dan kaji 
riwayat-riwayat di atas, dengan 
hati yang tulus dan ikhlas, 
tidaklah sulit bagi kita untuk 
memahami bahkan untuk 
mengikuti segala apa yang 
telah dilakukan dan 
dicontohkan oleh Rasulullâh 
Saw dan para sahabat beliau. 
Setelah membaca penjelasan 
dan keterangan- keterangan 
ini, yaitu tentang sujudnya 
Rasulullâh Saw dan para 
sahabatnya, maka cobalah 
anda merujuk dan melihat hati 
sanubari anda. Perhatikanlah 
baik-baik apakah nurani anda 
mendapatkan kesempitan dan 
kesesakan setelah melihat 
dengan jelas risalah dan apa 
yang telah diputuskan oleh 
Rasulullâh Saw ataukah kalian 
akan menerimanya dengan 
sepenuh hati. Maka dari sini 
mengemuka sebuah 
pertanyaan, Sudahkah anda 

termasuk orang-orang yang 
beriman secara hakiki 
ataukah belum? Karena salah 
satu tanda-tanda dan sifat-sifat 
orang mukmin adalah bahwa 
dia tidak mempunyai pilihan 
sama sekali tentang suatu 
perkara selain apa yang telah 
ditetapkan oleh Allâh dan 
Rasul-Nya sebagaimana 
sesuai dengan firman Allâh 
Swt : 
" Dan tidak sepatutnya bagi 
seorang mukmin laki-laki dan 
perempuan, apabila Allâh dan 
Rasulnya telah menetapkan 
suatu perkara atau suatu 
hukum, mereka mempunyai 
pilihan lain atas pilihan mereka 
dan barang siapa yang 
bermaksiat atau menentang 
Allâh dan Rasul-Nya, maka 
sungguh dia telah berada 
dalam kesesatan yang nyata." 
(Qs.Al-Ahzâb: 36 ). 
" Sungguh adalah Rasulullâh 
Saw merupakan suri teladan 
yang baik untuk kalian semua 
yaitu bagi orang-orang yang 
mengharapkan perjumpaan 
dengan Allâh dan hari akhirat 
dan mengingat Allâh 
sebanyak- banyaknya." (Qs. 
Al-Ahzâb : 21) 
Sesungguhnya Rasulullâh 
Saw adalah merupakan suri 
teladan yang baik bagi anda, 
tidak hanya dalam masalah ini 
saja, bahkan di dalam seluruh 
aspek kehidupan dikarenakan 
sisi ma'nawiyah beliau yang 
sangat tinggi dan agung, 
kesabaran, istiqâmah dan 
keteguhan hati, kecerdasan, 

keikhlasan dan seluruh sifat 
beliau merupakan suri teladan 
bagi kita semua. Juga 
penguasaan beliau terhadap 
berbagai macam peristiwa, 
ketegaran beliau saat 
menghadapi berbagai 
kesulitan. Dan singkatnya, 
dalam segala hal beliau 
merupakan suri teladan yang 
paripurna bagi seluruh kaum 
muslimin. 

Tak hanya tercatat 
sebagai salah satu negara 
yang populer dengan 
keindahaan alam, wisata religi, 
dan kebudayaan yang kental, 
Turki  juga dikenal dunia 
karena kualitas karpet ataupun 
permadaninya. 

Sebagai barang rumah 
tangga, karpet Turki dibuat 
sejak pertengahan abad ke 13. 
Bagi masyarakat Turki, karpet 
adalah barang yang wajib 
dimiliki setiap rumah untuk 
menutupi lantai, bahkan pintu 
untuk menghangatkan dari 
cuaca dingin yang ekstrem. 

 Selain itu karpet juga 
dapat digunakan sebagai 
hiasan dinding dan lantai. 
Karpet dengan ukuran lebih 
kecil digunakan sebagai 
sajadah atau alas shalat. 
Saking lekatnya dengan tradisi 
kebudayaan Turki, karpet 
menjadi simbol ikatan keluarga 
dan hadiah saat pernikahan. 
Ada dua hal utama yang 
membuat karpet asal Turki 
begitu populer dan selalu 
diburu banyak orang. Yang 
pertama karena keawetannya 
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dan karena kecantikan 
motifnya.  
Karpet Turki biasanya 
terbuat dari benang sutera, 
wol, ataupun kapas. Dalam 
pembuatannya, ada yang 
menggunakan mesin, ada pula 
yang buatan tangan. Untuk 
satu karpet kecil buatan 
tangan, pengerjaannya bisa 
memakan waktu tiga bulan 
hingga satu tahun. 

Tak heran jika harga 
karpet handmade bisa jadi 
sangat mahal. Kualitas karpet 
Turki juga ditentukan dari knot 
per square inch pada karpet, 
yaitu jumlah titik simpul. 

Semakin padat jumlah 
simpulnya, maka semakin 
bagus kualitas karpet tersebut. 

Sejarah dibalik 
keindahan karpet Turki 
Menariknya lagi, semakin tua 
usia karpet, malah akan 
terlihat makin bagus. Hal ini 
terjadi karena karpet yang 
sering diinjak akan membuat 
benang-benangnya semakin 
terikat erat dan membuat 
karpet makin kuat. Tak heran 
jika karpet Turki berusia 
puluhan tahun biasanya 
dihargai lebih mahal. 

Selain terkenal awet 
dan terbuat dari bahan pilihan, 

dan teknik pewarnaanya yang 
alami, motif-motif karpet Turki 
juga begitu menawan. Bagi 
pembuatnya, karpet bagaikan 
karya seni sehingga dibuat 
dengan cermat membentuk 
pola-pola yang teratur. 

Perkembangan pola 
pada karpet asal Turki juga tak 
lepas dari pengaruh keyakinan 
religius Dinasti Ottoman yang 
melarang penggambaran 
hewan sebagai bagian dari 
ajaran Islam. Oleh karena itu, 
motif-motif khas karpet Turki 
lebih menonjolkan gambar 
tumbuhan, bentuk abstrak dan 
geometris, ataupun kaligrafi.
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Curhat Pikiran 

Pertanyaan : 

Assalamualaikum mas firman, kenapa ya hidup saya ini gagal terus. Saya bingung, 

padahal sudah rajin ibadah, tapi semua jalan seperti tertutup. Mohon solusinya? 

Ifan-Palembang 

 

Jawaban : 

Waalaikumsalam mas ifan, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih juga sudah 

setia membaca majalah sugesti ya. Hidup terasa gagal itu sesungguhnya karena 

memang pikiran mas yang tanpa disadari menginginkan kegagalan. Isi pikiran yang 

baik pasti menarik kejadian yang baik, dan isi pikiran yang buruk pasti menarik 

kejadian yang buruk juga. Jangan merasa diri sudah baik kalau hidup anda gagal, 

jangan menganggap sudah rajin ibadah, karena banyak orang beribadah hanya 

melakukan ritual saja tanpa memahami makna dari ibadah tersebut. Dan efeknya 

membuat hidup selalu gagal. 

Solusinya adalah bergaul dengan orang sukses, gantilah lingkungan pergaulan anda 

dengan orang-orang yang sukses. Supaya mas tertular kesuksesan mereka, itu solusi 

mudah dan praktis yang saat ini mas bisa lakukan. Lalu mas bisa teruskan dengan 

membaca kitab 101 kalimat sugesti ya, supaya isi pikirannya berubah dari yang 

jelek-jelek menjadi penuh kebaikan. 

 

Pertanyaan : 

Saya senang dengan majalah sugesti yang mas firman kelola, isinya membuat saya 

semakin sadar tentang kekuatan diri yang sesungguhnya. Saya juga penonton 

youtube mas firman yang cahaya kehidupan. Saya mau bertanya mas, apakah dengan 
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membaca sugesti "saya cinta uang" seperti yang mas tulis bisa membuat rejeki saya 

lancar? 

Zuhaidi-Ternate 

 

Jawaban :  

Terima kasih atas pertanyaannya mas atau pak zuhaidi ya. Terima kasih sudah setia 

membaca majalah sugesti dan menonton di chanel cahaya kehidupan. Wah anda 

membaca dengan detil majalah sugesti ya sampai menemukan kalimat sugesti "saya 

cinta uang", menjawab pertanyaan anda itu adalah bisa iya bisa tidak. Karena 

membaca sugesti itu harus diiringi dengan pemahaman ILMU AMC yang benar. 

AMC adalah metode untuk mengenali, mengontrol dan memaksimalkan Pikiran. 

Kalau isi pikiran anda masih belum mau untuk kaya maka juga menjadi percuma 

membaca kalimat sugesti itu. Tapi kalau pikiran anda berisi hal-hal yang 

mengkayakan maka pasti rejeki anda lancar dengan membaca kalimat sugesti itu. 

Faktanya banyak orang yang isi pikirannya tidak mau dengan uang, takut dengan 

uang. Bisa saja anda juga termasuk seperti itu. 

 

Pertanyaan : 

Perkenalkan sebelumnya, saya ibu sunarti dari magelang. Saya senang membaca 

tulisan-tulisan mas firman. Pengen rasanya ikut belajar, tapi belum mampu bayar 

biayanya. Saya ingin bertanya, bagaimana cara memprogram pikiran saya supaya 

bisa belajar AMC ke mas firman?, jujur saya melihat cuma mas firman yang paham 

benar tentang pikiran karena sudah mempraktekkan dalam hidup. 

Ibu sunarti - magelang 

 

Jawaban : 

Terima kasih ibu sunarti, sudah membaca majalah sugesti dan membaca tulisan saya. 

Ibu resapi tulisan saya, pahami semuanya. Maka pasti ada perubahan dalam diri ibu. 

Kalau ibu ingin belajar AMC maka ibu tanamkan ke pikiran ibu bahwa AMC adalah 

ilmu yang penting, ilmu yang bisa membuat ibu menjadi lebih sukses, lebih kaya 

seperti bukti dari orang-orang yang sudah mempelajari AMC. Kalau ibu bersungguh-

sungguh menanamkan hal ini ke pikiran ibu maka pasti bisa belajar AMC ya. 
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Bagi anda yang memiliki pertanyaan 

seputar kehidupan, bisa mengirimkan 

sms/ whatsapp di 0856.46.000.981 atau 

acc facebook di facebook.wahana.sejati 



 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
  



 

 



 

 

 


