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INTRODUKSI

Dalam perjalanan mengarungi samudra hidup dan

kehidupan untuk mencapai visi misi dan tujuan hidup,

seseorang atau sekelompok orang akan menghadapi

tantangan demi tantangan dari waktu ke waktu. secara garis

besar klasifikasi tanumgan-tantangan kesuksesaan demi

kesuksesan dalam mencapai kebahagiaan yang diidamkan

dapat meliputi aspek spiritual, keluarga, kesehatan,

keselamatan, karier, bisnis, hiburan/rekreasi, finansial,

eosial, pengembangan diri, material.

Manusia memiliki potensi otak kiri dan otak kanan,

pikiran sadar dan pikiran alam bawah sadar, gelombang otak

beta, alpha, theta, dan delta, di mana setiap potensi m€miliki

fungsi dan kemanfaatan sendiri-sendiri dalam kehidupan

manusia. Peran atau potensi pikiran sadar hanya tzo/o

rcdangkan Peran pikiran bawah sadar 887o, yang mana rata-

rlta manusia hanya baru menggunakan potensi pikiran

nclarnya sekitar 5%o sampai 6016, kecuali orang-orang )enius

Beperti Einstein telah memanfaatkan potensi pikiran sadar

lckltar roTo hal ini berarti sebagian besar potensi belum

tcrmanfaatkan.
Pikiran sadar, otak kiri, atauPun kondisi gelombang

beta merupakan wilayah logika. Logika memang dibutuhkan

belk untuk merancang rencana-rencana mauPun untuk

men)rusun strategi mempersiapkan perubahan dalam hidup,

oleh karena tanPa logika manusia akan bekerja atau

bertindak tanpa arah. Namun logika boleh dikatakan hanya
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sepersepuluh bagian dari kehlduprn mrnusia atau dalam
kata lain logika hanya berperan rz% dalam meraih cita-cita
hidup. Hal ini berarti bila manusia mengurung diri dengan
"logika" sama saja dengan mempersempit ruang gerak. Perlu
dicatat bahwa, bila logikanya belum ada, mungkin memang
belum ada yang menemukan, mungkin baru dalam proses
penyusunan atau penelitian, mungkin pikiran manusianya
sendiri belum atau tidak mampu menjangkau, ataupun
memang bukan wilayah logikawalaupun faktanya ada.

Hipnotis adalah seni komunikasi untuk memengaruhi
seseorang sehingga mengubah tingkat kesadarannya untuk
tujuan positi{ yang dicapai dengan cara menurunkan
gelombang otak dari beta ke alpha atau theta. Atau dengan
kata lain hipnotis adalah suatu kondisi ketika perhatian
menjadi terpusat sehingga tingkat sugestibilitasnya (daya

terima saran/kepekaan) sangat tinggi, karena hipnotis
adalah penembusan faktor kritis pikiran sadar diikuti dengan
diterimanya suatu pikiran atau sugesti. Dengan demikian
hipnotis adalah salah satu metode eksplorasi pemanfaatan
potensi aiam bawah sadar manusia, dengan proses

menenangkan pikiran ke dalam gelombang otak theta, yang
menyiapkan pikiran alam bawah sadar untuk menerima
informasi yang rnasuk ke dalam otak secara tidak kritis.

Salah satu jenis hipnotis ditinjau dari segi kemanfaatan
dan tujuannya adalah Metaphysical hypnosis. Mefo berarti
setelah atau jauh, dan physica adalah fisik atau badan, jadi
metafisika dapat diartikan sebagai di luar jangkauan fisik
atau kondisi yang jauh melampaui batasan fisik atau
jangkauan panca indra manusia. Dalam ranah filsafat,

metafisika awalnya merupakan pengistilahan atas karya-

karya fuistoteles tentang pemikiran-pemikirannya di luar

batas fisik.
Metafisika termasuk ilmu yang rumit un-tuk

dibicarakan apalagi dipahami, karena rnetafisika tidak hanya

dilandasi dengan teori dan hal-hal yang rasional saja,

sehingga membutuhkan pemahaman psikologi yang tinggi'

pa-"h"*"r, ke dalam hati, pemahaman kecerdasan

Lmosional dan pemahaman kecerdasan spiritual dalam

bahasa timur kuno, dunia metafisika adalah dunia yang

berkaitan erat dengan dunia mistis, yaitu keyakinan pada

kekuasaan Tuhan Yang tanPa batas'

Wilayah metafisika, adalah Clairuoyance, Prekognbi'

Retrokognits, Remote viewing, Telepati, Clairsentience,

Clairaudence, Clairalience, Claircognizance, Clairgustance'

psikokinesi s-Proyeksi Astral, Psikometri, Materialisasi,

Levitasi-Teleportasi, Penyembuhan. wilayah ini adalah

wilayah pembahasan indra ke 6, di mana indra ke 6 ini juga

merupakan Potensi alam bawah sadar manusia'

Dewasa ini manusia dalam meucapai kebahagiaan

yang menjadi tujuan hidupnya masih banyak menggunakan

metode otak kiri/alam sadar/logika, atau belum

memanfaatkan potensi keseimbangan otak kiri dan otak

kanan, keseimbangan potensi pikiran sadar dan pikiran alam

bawah sadar, di mana hal ini dipaparkan di atas bahwa peran

pikiran alam bawah sadar hanya sekitar tzo/o dalam

kehidupan manusia.

Metode yang dipaparkan dalam buku ini, adalah

metode hipnotis untuk mengakses misteri/potensi alam

IX
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rnetafisika dengan melalui kecerdasan oak kiri sssegai
Iangkah awal menyusun tujuan penjelajahan, kemudian
dengan berbekal senjata pertanyaan what, why, when, where,
who (whose whom) and How sebagai arah .untuk
menemukan garnbaran jawaban yang selanjutnya
memproses penjelajahan dengan otak kanan alam bawah
sadar pada gelombang alpha dan atau theta dengan hipnotis.

Saya percaya dan pkin bahwa Anda bisa, karena
semua orang memiliki potensi alam bawah sadar.

"Barang siapa yang bertaqwa kepado AIIah tentu diodakan_
Nya jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari
pintu yang tidak diduga-duga olehnya,,. (Al 'ihalag : z_3)

"sesungguhrrya Allah tidak mengubah keadaan suatu koum,
sehingga mereka.mengubah keadaan yang ada pada diri
mereka sendiri" . (QS. Surat Ar-Rad)

Dan Tuhanmu berfirman "Berdoalah kepada-Ku, niscaya
akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orong_orolg
yang menyombongkan diri dari menyembah_Ki, akan
mysuk neraka jahanam dalam keadaan hina dfna,,. (eS.
Al-Mukmim:6o)

"Seg7la amal perbuatan 
_bergantung niat dan setiap orrrng

lk l memperoleh pahala u""roi dengan niarnya". (HR.
Buckhari dan Muslim)

oDan, 
Dialah yang menjadikan kamu khatifuh di muka bumi.

Dan, Dio meningkatkan (meningoikan) sebagian kamu
dari yang lain, beberapa tingkat, karena Tuian hendak

menguji kamu, sampai di mana kamu mempergunakan dan
memanfaatkan akal pikiranmu dan lain-lain nikmat yang
dibe rikan-Ny a kepad.amu'. (QS. Al-An'Am, 165)

'Dan ticlak ada seorang Pun akan berimtan kecuali dengan izin
Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-
orung yang tid.ak memPergunakan akal' (pikiran)-nya".
(QS. Yunus, roo)

nYang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuofu bentuk

kej adianny a, kemudian mentb erikan p etuniuk" .

(Q.S. Thoha, 50)
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BAB I
MANFAAT DA}{ FAKTA

A. Manfaat

Mrnfrat mempelajari

llrlke untuk mencapai

umum adalah:

dan menerapkan metode Hipnornea-
tujuan hidup yang didambakan secara

Ytng mana penerapannya antara laiu sebagai berikut :

l, Mendapatkan informasi atau data masa lalu untuk
breis solusi permasalahan yang sedang atau akan
dlpecahkan.

l, Mendapatkan informasi/data akar masalah, cara dan
metode solusi dari suatu permasalahan spiritual,
keluarga, kesehatan, keselamatan, karier, bisnis,
hi buran/rekreasi, finansial, sosial, pengembangan diri,
clan atau materi.

l. Mengetahui gambaran-gambaran yang akan terjadi
dalam waktu dekat sebagai bahan kewaspadaan atau
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bahan menyusun langkah dan strategi masa kini dan
mendatang.

4. I\tlengetahui gambaran kenyataan masa lalu dan rnasa
kini untuk basis melangkah lebih lanjut.

5. Mengetahui petunjuk-petunjuk dari Allah SWT.
6. Memohon pertolongan-pertolongan dari Allah SWT,

dengan mendapatkan gambaran-gambaran yang seha-
rusnya dilakukan.

Z. Mengeahui kondisi, situasi dan suasana suatu tempat
tanpa harus datang secara fisik ke tempat itu.

8. Mengetahui/membaca pikiran, perasaan, tindakan,
sikap, kualitas kinerja, kondisi fisik seseorang dari
jarak dekat maupun jauh.

9. Mengeahui letak barang yang lupa menempatkan/
jatuh.

10. Mengetahui penyebab penyakit, akar masalah dan
solusinya.

u. Mengetahui apa yang harus dilakukan (ucapan,
pikiran, perasaan, sikap, tindakan) untuk menghadapi/
menyelesaikan suatu masalah.

l-2. Mengetahui kehidupan alam dimensi lain.
13. Mengetahui kekuatan/kelemahan diri sendiri atau

orang lain dalam hal tertentu.
Mengetahui kekuatan/energi seseorang, tempat, dan
atau suatu benda.
Melakukan komunikasi jarak jauh tanpa perangkat
canggih dunia nyata.
Menyampaikan pesan/nasihat kepada orang lain dari
iarak jauh.

17. Melakukan diskusi dengan orang lain dari jarak jauh.
rB. Mengirim energi positiflpenyembuhan kepada orang

lain dari jarak jauh.
19. Mengkondisikan seseorang.

3

lu, Mendengar suara gaib.

lt, Merasakan suasana, rasa, aroma yang tidak semestinya
lt, Menggerakkan benda tanpa menyentuh obieknya.
11, Membuat seseorang atau benda menjadi lebih ringan

untuk kepentingan pemindahan.
14, Melakukan rekreasi ke suatu tempat tanpa harus

datang dengan tubuh fisiknya.
11, Menentukan pilihan-pilihan dari banyak pilihan.
16. Mengetahui karakter seseorang secara umum maupun

secara detail.
17, Memanage/mengelola/mengoiah energi.

B, Fakta

F*ta yang dipaparkan di bawah ini adalah fakta dari

hfrdlrn-kejadian yang merupakan pengalaman nyata/

Pmgrmatan dari penulis dan anak buah penulis.

t, Slya lupa meletakkan kunci cadangan. Saya meminta
Ani (nama orang) untuk menunjukkan tempat di mana

kunci kendaraan berada. Ani melakukan hypnoself,

lelu mengatakan di almari kamar r pada rak pertama.

Lrlu saya mencarinya dan sambil bertanya lagi
* dlrcbelah mana?".Ani masih melakukan hypnoself dan

hGngatakan di pojok kiri. Dengan petunjuk itu tangan

nya meraba pojok kiri dan menyentuh kunci tersebut.

l, Saat menjelang pertandingan sepak bola Indonesia dan

Malaysia beberapa tahun yang laiu. Himbauan
pemerintah Indonesia kepada seluruh ralcyat Indonesia

melalui media koran maupun melalui media TV untuk
mendoakan agar tim Merah Putih menang. Ternyata

doa Bangsa Indonesia manjur, tim Merah Putih

14.

15.

16.
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berhasil memenangkan pertandingan dan keluar
sebagai juara I. Namun apa yang terjadi, saat itu yang
berkostum merah putih adalah Malaysia, sedangkan
tim Indonesia memakai kostum hijau (hati-hati
terhadap kalimat doa).

Mobil saya mengalami gangguan sehingga tidak bisa
distater. Saya minta Ani untuk menunjukkan
penyebabnya. Ani mengatakan "saya melihat sumber
gangguannyo, yaitu benda hitam keci! yang letaknya di
bawah mobil tepat di bawah kursi keduc", lalu saya
tanya lagi,"apayang rusak?", Ani menjawab saya tidak
tahu namanya (maklum Ani jurusan matematika jadi
tidak tahu nama-nama onderdil mobil). Mobil lalu
saya bawa ke bengkel, dan benar ternyata yang rusak
adalah pompa bahan bakar, yang memang leaknya di
bawah mobil tepat di bawah kursi kedua.

Iin (nama orang) mengeluh pada saya, bahwa dia
sedang sakit pada daerah vitalnya, dan dia minta
bantuan untuk penyembtrhanya. Saya meminta Y anak
buah saya untuk melakukan hypnoself. Y menemukan
gambaran seoro.ng ibu sedang menggiling d.aun

dicampur kunir latning di mana di sampingnya ada

kuali mendidihkan air. Dia ialu mohon petunjuk lagi
pada Allah, bahwa daun itu daun apa, bunganya seperti
apa? Y mendapat gambaran tanaman bugenvil. Y
meminta petunjuk lagi pada Allah, apa yang harus
dilakukan dengan campuran air, kunir kuning dan tlaun
bugenvil yang dimasak itu, apa untuk diminum atau
untuk mandi. Y mendapat gambaran ada gelas,lalu Y

5

memberi tahu bahwa Iin harus tninum air dicampur

kunir kuning dan daun bugenvil yang didihkan lebih

dulu, Dan satu minggu kemudian Iin memberi laporan

bahwa dia sudah sembuh' Dalam hal ini Y iuga
memohon petunjuk pada Allah: berapa kali per

mlnggu Iin harus minum iamu itu. Gambaran yang

dtdapat adalah melihat ada gelas beriumlah j.
Seeeorang nama J mernohon izin pada Allah, untuk

bcrtemu dengan idolanya secara imajiner. Daiam

lmajiner t mendapatkan banyak nasihat dari idolanya

untuk dirinya, tentang kegiatan yang harus dilakukan

upaya J sukses dalam studinYa.

Screorang minta pada saya untuk disembuhkan.

Keluhannya dia sering blank (kosong) sesaat, Pada

hondisi biasa, pada saat belajar, mauPun kadang pada

.Eat mengemudikan kendaraan. Petuniuk yang saya

peroleh dari Allah : Dia sering memarahi ayahnya, dan

terllhat gambaran lagi ayahnya mengacungkan

Jangannya menyumPahi dia. Dari gambaran tersebut

ryr meminta dia untuk meminta maaf dulu pada

Ayrhnya. Setelah itu, karena Allah, saya dengan

mudah dapat menYembuhkan dia.,.

Ibunya H meminta H untuk mengevaiuasi kelemahan

drn kekurangan ibunya. Lalu H saya minta untuk

memirrta petunjuk pada Allah, apa saia yang harus

dikatakan pada ibunya, bagainama menyampaikan dan

mohon bimbingan Allah. Pada saat hypnoself

bertangsung H ntenosihofi semuo aspek-aspek yang

6,
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B.

menjadi kelemahan dan kekurangan ibunya dengan
cara dan gaya bahasa yang dapat diterima dengan
senang oleh ibunya. Kemudian ibunya berterima kasih
atas nasihat Allah melalui anaknya. Dan menurut
ibunya memang itu yang dirasakan.

Untuk kasus yang hampir mirip. y melakukan
tindakan yang sama dalam rangka menasehati L
sahabatnya, yakni minta petunjuk Allah, apa saja yang
harus dikatakan pada L agar L berhasil menyelesaikan
masalah studinya. Dalam hal ini y tidak mampu
mengatakan apa-apa pada L, karena dalam pikirannya
ditemukan banyak petuniuk dalam waku singkat
datang dan pergi sehingga Y malah bingung. Lantas,
apa kesalahan Y dalam inemohon petunjuk?
Kekurangan Y dalam memohon petunjuk pada Allah
adalah Y tidak meminta bimbingan bagaimana
menyampaikan nasihatnya ke pada L, dan dari mana
harus memulai.

Saat saya mau ujian Sz, ,"f" *"-ohon petunjuk
kepada Allah : seberapa kualitas kemampuan saya
dalam ujian thesis besok dan sejauh mana kualitas
pertanyaan ujian pendodaran itu. Saya melakukan
hypnoself, saya mendapat gambaran angka 5 untuk
kualitas kemampuan saya, sedangkan gambaran angka

T untuk kualitas pertanyaan pendadaran Dari
gambaran tersebut saya menf mpulkan bahrva
tantangan ujian saya sangat berat di luar batas
kemampuan saya. Untuk itu saya lalu memohon

7

ke;r.rrll Allah untuk menurunkan kualitas pertanyaan
prnd.rclararr menjadi 4. Dan untuk itu terkabul.

l)ctunjuk lain yang saya mohonkan kepada Allah
rrtrtuk nrcnghadapi ujian itlr, "Yae Allqh, bagaimana
g m n b u r a n p e rt any aan- p e r t any a an d o s e n y ang namany q

M, Dari pertany.aan itu muncul gambaran simbol-
rllrrlrol matematika yang sangat banyak dan ada yang
osing bagi saya. Saya tidak putus asa, saya memohon
lagi pada Allah (keringanan), supaya pertanyaan dosen
M lebih ringan sehingga saya mampu menjawab. Dan
telkabul juga, dalam ujian itu Dosen M menanyakan

lterlanyaan yang bernuansa matematika yang saya

kuasai.

lieorarrg Mahasiswa bernama N bermimpi bahwa N
Itarur melakukan perjalanan dari Keraton Yogya
rampai Cunung Merapi. Dengan sangat cerdasnya N
ntelakukan perjalanan dengan imajiner. Dan dalam
perjalanan imajiner justru N mendapatkan banyak
lttfirt'rn.rsi tentang lingkungan alam, baik alam nyata
maulrun alam dunia lain.

Bcreorang bernama R, akan keluar dari pekerjaanya di
Yogya, clengan alasan selain R tidak cocok dengan
kepenrinrpinan di kantornya, R ingin kembali ke
eilegorr berkumpul dengan orang tuanya, dan ingin
tttertgcmbangkan karier di daerahnp. R melakukan
lrypnosclf, memohon petunjuk apakah ada lowongan
peke rj.ran di Cilegon yang menerima dirinya.
(iarrrb,rrln yang didapat adalah dua tanda centang ({)

18,
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11.

besar terang dan berwarna biru. Dengan petunjuk yang

<iidapat R mantap keluar -dari pekerjaannya, lalu
pulang ke Cilegon, dan melamar ke Perusahaan besar

yang terkenal di Cilegon. Hasilnya R diterima menjadi
karyawati di PT itu sebagai orang penting.

Mi asal Bantul dengan hypnoself mampu mengangkat

Dipan Jati yang besar dengan jari-jari tangan

kanannya. Setelah itu, dalam kondisi biasa atau normal

Mi mencoba lagi mengangkat dipan itu, ternyata

merasakan sangat berat.

Sa.va ingin melihat kondisi keuangan bisnisnya B,

dengan hypnoself muncul gambaran "laci kosong

terbuka", yang kesimpulannya bisnis B menurun. Lalu

saya memohon petunjuk kepada Allah lagi sebab-

sebab bisnis B menurun hasilnya. Gambaran yang salra

peroleh adalah banyak orang minta-minta.

Kesimpulannya : dia kurang sedekah.

13. Pada kejuaraan sepak bola, bos sepak bola grup Y
meminta pada seseorang bernama H yang rnemilikj

kemampuan alam bar*'ah sadar yang hebat. Si Bos

meminta agar grup Y tidak kalah dengan grup M. Si H,

menanyakan, kap an p ertanding anny a dan iam b erap a ?

lalu dijawab oleh bos grup Y, pertandingan besok Sabnr

tgl.. jom t6.oo sampai iam r8.oo. Kemudian

Berdasarkan data itu H berdoa. Akhir cerita, grup Y
kalah, lalu bos grup Y menanyakan pada H, mengapa

group M yang menang ? ialu H menjarvab : kemarin

hari Sabtu dari lam t6.oo sampai dengan jam $.oo skor
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tttixtttg o ,' o, tidak kalah bukan ? lalu pada
prrpunjutryan waktu group M mampu menjebolkan
qtrwil,tg group Y, mana yqng salah doanya atau
itrfirrnrtr.si datanya ? kalau kemarin mengatakan

ttterttohon kepada Allah grup Y menang angka atas
group M, poda pertandingan jam t6.oo sampai selesai.
nrwrykin hasilnya lain. Dengan penjelasan itu bos grup
Y rnerryadari kesalahan informasi untuk doanya.

Saya nrcnanyakan pada si L, bagaimana sikap si B

terlradap saya. Kemudian L melakukan hypnoself,
gatnbaran yang didapat adalah B mengibarkan bendera.

Meruh. l(esimpulannya adalah B sudah berani tidak
tnenrenuhi himbauan. Hal ini ternyata benar.

liaya tlirninta rnenunjukkan pada N, siapakah yang,

menfrlcli juara I pertandingan pencak silat putri pada

I'ON rz. Gambaran petunjuk dqri Allah yang saya

peruleh sdalah pesilat putri yang rambutnya dikucir
ndulah Sang Juara I, lalu si N mengucapkan terima
hlrllr banyak. ,Dan dengan cerdas N mengucir
llmbutrrya setiap bertanding. Akhirnya N mendapat

lnugeralr menjadi Juara I.

liaya nrerlrinta bantuan M untuk membaca pikiran dan
p€tilBrtlll T, saya meminta M memohon petunjuk
kepatla Allah, apakah T saat ini merencanakan

tlferrerrrtri saya ?. M melakukan hypnoself, dan
kelttttrliarr menyampaikan hasilnya pada saya : Bahwa
'l' ttt,tsih ada perasaan takut, ragu dan malu. Saat

tttel,rkrrl<.rn hypnoself M melihat dalam pikirannya : I

r4,

lt,

16,
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ketakutan, berjalan maju tnundur, dan menunduk
menutupiwajahnya.

W di kota M menelepon saya untuk dibantu
penyembuhannya. Saya kemudian menanyakan pada
W, "apa yang dirasakan?" W menjawab "kepalanya

pusing". Setelah saya melakukan hypnoself ternyaa
bukan hanya kepalanya tetapi perutnya juga sakit. Lalu
saya tanya, " apakah perutnya juga sakit?" , W menjawab
"Ya, karena sedang ada tamu". Kemudian dengan
memohon petunjuk kepada Allah penyembuhan jarak
jauh berjalan dan berhasil.

L bingung menghadapi pacarnya yang dirasa masih
setengah-setengah dalam mencintainya. Kemudian L
saya minta memohon petunjuk Allah, "apakah

pacarnya betul-betul mencintai dirinya, apakah ada

wanita lain yang dicintai pacarnya, dan kalau ada, dia
(L) pada posisi ranking berepa ?". t, melakukan
hypnoself, yang hasilnya mendapat gambaran "angka

5o%o, ada j orang wanita yang L juga kenal, dan angka

4", \ang kesimpulannya cinta pacarnya pada L masih

5oo/o, ada3 wanita lain yang dicintainya, dan posisi L di
hatinya baru pada Ranking 4.

NB: Sebenarnya kalau terjadi demikian bukan berarti
pintunya buntu, namun ada pintu lain yang dapat dibuka
untuk memecahkan masalah itu dalam mencapai tujuan,
Namun ini sebagai bahan pekerjaan rumah para pembaca

yang terkait saia.

BAB II
DASARTEORI

A, l llpttot is

lllprurlh aelalah seni komunikasi untuk memengaruhi

r;reureug sclringga mengubah tingkat kesadarannya untuk
Iufuan positif, yang dicapai dengan cara menurunkan
gehrl;111s11r1 otak dari beta ke alpha atau theta. Atau dengan

lrta lalrr kalau ditinjau dari maknanya adalah merupakan

.u.tu kralrli.rrr memasukkan pesan positif ke dalann diri
ut.ng lairr, y.urg mengakibatkan orang yang bersangkutan

alan lergerirk dan termotivasi untuk melaksanakan pesan

ttnchut. l)engan demikian dapat dikatakan juga bahwa

hlpnotle atlal.rh salah satu metode eksplorasi pemanfaatan

;rrrl:tt:i alartr bawah sadar manusia, dengan proses

tltenelranp,karr pikiran ke dalam gelornbang otak theta, yang

nilE,ryirpken pikiran alarn bau'ah sadar uutuk rnenerima

infttrnra:l yrnl4 nrasuk ke dalam otak secara tidak kritis.

htfuUrya tttttuk penggunaannya, hipnotis dapat

*lUnrkarr utttuk penyembuhan, kemaiuan pribadi atau

6lmt hlrt, tftcropI, dan lain-lain. Jenis-jenis hipnotis dari

tlSi rrraltl'aatnyn, lTypnosis for the moving intellectual, lrotic
hypnorlr, Metoplrysical hypnosis, Comedy hypnosis, Clinical

hypnrrrlr, Mulicul ond clental hypnosis, Forensic Hypnosis

(B:8,,, rnro: 51), scdangkan ditinjau dari subjeknya hipnotis

dlprt rliklarrlik.rsil<an rnenjadi self hypnosis, hipnotis untuk

Btatlg laln rl,rrr lripnotis untuk binatang.
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1. Hypnosis for The Uoi,fng IntelectuallHipnotis untuk
Kemajuan Pribadi.

Hypnonis for The Moving Intelectual adalah hipnotis
yang digunakan untuk kemajuan pribadi. Dengan
melakukan autosugesti atau sasaran terhadap diri
sendiri atau diri subjek disertai dengan ambisi yang
kuat serta dengan penuh keyakinan bagi keperluan apa
saja yang menjadi tujuan, seperti memperlancar segala
usaha bisnis, memperkuat rasa percaya diri, membakar
semangat, mengatasi berbagai kesulitan, membu.ang
rasa takut, membuang rasa rendah diri, mencerdaskan
otak dan membentuk kepribadian yang kokoh. Kecuali
itu sugesti-sugesti dapat dirancang untuk membentuk
karakter seseorang.

Erotic Hypnosis adalah hipnotis yang dipergunakan
untuk mengatasi permasalahan seksual, atau dengan
kata lain adalah aplikasi hipnotis yang berrujuan untuk
meningkatkan kualitas dalam menjalin hubungan
rumah tangga.

Methaphysical Hypnosrs adalah hipnotis yang
digunakan untuk meneliti berbagai fenomena
metafisik seperti ESP, Clairovance, Clairaudience, Out
of body, travel, meditasi, inner body, inner beauty, inner
seif dan eksperimen-eksperimen metafi sika lainnya.

Comedy Hypnosis adalah hipnotis yang digunakan
dengan tujuan sebagai hiburan semata, hipnotis ini
dapat dilakukan di panggung, di jalan, di N{ail, di
tempat rekreasi, di kampus, di pasar, dll.
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('llnbul Ilypnosis (Hiprrorerapi) adalah hipnotis yang
dlgurr.rkan untuk terapi psikis dan fisik ,"rirlltel*.lrkan untuk mengobati dari pangkal penyaki;
lllpnoterapi berprinsip dalam penyembuh"., a"rrg*
ruenghi langnya penyebab, selebihnya pribadi didorJng
untuk mampu meyakini bahwa rasa sakit yang diderii
lelah rembuh.

tvledlcul ond Dental Hypnosis adalah hipnotis yang
dlgunakan untuk dunia medis. Hipnotis jenis ini
hlam,ya digunakan oreh dokter-dokier bedah untuk
rnenciptakan efek enestesia tanpa menggunakan obat
blur, relringga pasien tidak merasakan sakit sedikit
Fuh,

frrcnric llypnosis adalah hipnotis yang digunakan
untuk nrengungkap perilaku kejahatan. Jenis hipnotis
lnl rllgunakan untuk menggali informasi yang rerjadi
:tbenarnya dari sang korban,

lnlirnnasi, dan sugesti yang mampu mengubah
lE nrerrrrju l<e arah yang lebih positif. Selanjutnya

7,

4.
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Andi Hakim mengatakan bahwa hipnosis merupakan teknik
yang memudahkan untuk memotivasi seseorang secara cepat
dan efisien

Tahapan Hipnotis menurut (Hisyam. A. Fachri, 2oo9 : 22-33).

1. Pre-induksilPre-talk.

Pre-indusksi adalah tahap mengkondisikan seseorang/
kelompok orang untuk siap dihipnotis. Fungsi pre-
indusksi adalah membangun hubungan baik dengan
klien, mengatasi rasa takut klien pada proses

hipnoterapi yang akan dijalankan, membangun
harapan klien dan mengumpulkan data dan informasi.
Kecuali itu pre-induksi juga dapat meliputi penyiapan

tempat, suasana, aroma, properti dan lain sebagainya

untuk mendukung suksesnya proses hipnotis.

2. Tes Sugestibilitas.

Tes sugestibilitas merupakan proses untuk menguji
sugestibilitas seseorang, apakah mudah ciisugesti atau
tidak.

3. Induksi.

Induksi merupakan proses untuk menurunkan level
kesadaran seseorang. Jika dikaitkan dengan gelombang

otak manusia, teknik induksi bertujuan mereduksi/
menurunkan gelombang otak manusia dari betha
menuju ke alpha atau theta.
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I l)eepening.

llecpening merupakan proses untuk memperdalam
level kesadaran seseorang untuk diinduksi.

1 ?'rutrce Lcvel TestlDepth Level Test.

?lurrr'e l,cvel Test/Depth Level lest adalah proses untuk
m€rna$tikan bahwa klien benar-benar telah memasuki
horrrllri hipnotis yang dibutuhkan untuk menialani
proreB relanjutnya.

6. Sugetti/afirmasi.

tiugerti/afi rmasi adalah proses pemberian saran/pesan/
lnformasi yang diberikan kepada klien ketika sudah
beraela dalam kondisi hipnotis.

7, i*ulening lEmergelTerminasi .

Awtkcning adalah proses membangunkan klien dari
lrondlsi hipnotis yang dialami. Yang mana ini
merupakan sesi akhir dari suatu penghipnotisan.

L hnt I lypnotis,

&rrl hypnori.s adalah mengatakan pada klien tentang
prdlaku baru saat subjek telah terbangun dalam
tldurnya.

lletaflrlka (Ekokaf, zou : 13-16).

Mgra ber;rrti setelah atau jauh, dan physic adalah fisik
I-g hrdan, j.rrli metalisika dapat diartikan sebagai di luar

frhuan fisik .rtau kondisi yang jauh melampaui batasan

l* fmo fatrgl<auan panca indra manusia. Dalam ranah

kht, ntel.tlisil<.r awalnya merupakan pengistilahan atas

}
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karya-karya Aristoteles tentang pemikiran-pemikirannya di
luar batas fisik.

Metafisika termasuk ilmu yang rumit untuk
dibicarakan apalagi dipahami, karena metafisika tidak hanya

dilandasi dengan teori dan hal-hal yang rasional saja,

sehingga membutuhkan pemahaman psikologi yang tinggi,
pemahaman ke dalam hati, pemahaman kecerdasan

emosional dan pemahaman kecerdasan spiritual. Dalam
bahasa Timur kuno, dunia metafisika adalah dunia yang
berkaitan erat dengan dunia mistis, yaitu keyakinan pada

kekuasaan Tuhan yang tanpa batas. Pada wilayah agama,

metafisika dipahami dan disikapi sebagai upaya untuk
mempertebal tingkat keimanan dan ketaatan kepada Sang

Pencipta alam semesta dan makhluk-makhluk-Nya. Di
dalam dunia modern dan perkembangan ilmu psikologi yang

lebih rasional, metafisika tidak lagi semata-mata dipandang

sebagai pengetahuan yang rooTo kental dengan nuansa

mistik, tetapi justru dipandang sebagai ilmu pengetahuan

yang dihubungkan dengan berpikir kreatif yang

memanfaatkan otak kanan alam barvah sadar.

C. Misteri Indra ke 6

(As'adi Muhammad, zou :rz3-4o) dan (Ekokaf, zoro: u-28)
1. Clair.toyance.

Clairvoyance adalah ilmu untuk mengetahui atau
menangkap getaran-getaran gelombang yang berupa

gambaran-gambaran mental spiritual dengan

pengenalan terhadap maknanya. Terhadap sesuatu

baik pada masa lalu, masa kini dan bahkan masa
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ttterrrlat.rrrg. Cloirvoyance dapat dikatakan semacam
garuhlt'.-rn pil<iran dan batin yang hadir secara sekilas

Itr*o.r;rri.si.

Irelrognd,si adalah persepsi akan kejadian pada masa
yrng ak.ln datang. Seseorang dapat mengetahui apa
yltg ak.rn terjadi di masa depan.

Ilettuloyrrirsi. ,

lletrukognirsi adalah kemampuan indra keenam untuk
nrerrgetahui suatu kejadian di masa lampau. Hal ini
hira rlil.rkukan karena memori masa lampau terekam
rll alanr h.rwah sadar seseorang.

lentorr V icw ing (terawang).

flonnle Vicwing adalah nama keren dari ilmu
l:ftwang.rn, yang merupakan salah satu dari potensi-
pnlcnxl psikis yang dimiliki seseorang jika diasah.
fprrotc viewing adalah kepekaan lebih dalam ketika
melllr.rt orang, tempat, atau situasi secara langsung
irrtpa hantuan panca indra. trlmu ini berfungsi untuk
ffielihat al.rrn gaib, bahkan pada tingkatan yang lebih
tlngll blr.r dipergunakan untuk melihat alam nyata
png tlrlak terjangkau oleh pandangan mata.

ltlepti.
lbleputi atlalah gejala kemampuan menyampaikan

FFran pikirarr kepada orang lain tanpa berbicara atau
tnptrrheri is1,1,'u,. Atau dengan kata lain telepati adalah
Itletrrp.rl1.1l1 lccrnampuan untuk berkomunikasi antara
tltu pikirirn ke pikiran yang lain. Atau dapat dikatakan

i
,1

];

{

s,
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7.

8.

kemampuan untuk dapat berkomunikasi jarak iauh
tanpa teknologi komuniukasi yang canggih.

Clairsentience.

Clairsentience addlah kemampuan untuk merasakan
aroma, rasa, sensasi fisik, pikiran-pikiran yang dialami
oleh orang lain. Atau dapat dikatakan bahwa
Cleirsentience adalah merasakan suatu informasi yang
tidak dirasakan orang biasa.

Clairaudence.

Ckairaudence adalah kemampuan untuk menerima
pikiran atau informsai tenang seeorang atau situasi
melalui pendengaran daripada visual.

Clairalience.

Clairalience adalah mencium suatu bau yang tidak
wajar pada suatu waktu. Clairalience juga berarti
kemampuan mencium bau dari kejauhan, atau
kemampuan untuk mengetahui kehadiran sesuatu
yang tidak tampak melalui penciuman.

Claircognizance.

Claircognozance adalah kemampuan untuk menge-
tahui atau membaca sesuatu yang akan terjadi dalam
suatu rentang waktu dekat.

Clairgustance.

Clairgustance adalah rasa pada lidah yang tidakwajar.
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& frlloAlnesrs.
ftltofr lnesis adalah kemampuan unruk menggerakkan
hndl lunya dengan kekuatan pikiran ,rrpi sedikit
pun menycntuh objeknya.

B, Arqr*s, Astral.

Fqn*rl octrol adarah kemampuan untuk keruar dari
Bbuh 0rlk dan menggerakkan tubuh astrar sesuka hati
uffuL pergi ke mana pun baik ke masa depan ataupun
lc mara lalu tanpa terikat ruang dan waktu.

!f, hl*onretri.
kl*onretri adalah kemampuan untuk merasakan dan
ElngEtahui sejarah dari suatu benda atau ruangan
hgrn cara melihat dan merasakan sensasi dari

'. !{a5!h tersebut dan seakan-akan mengarami secara
hgung. Atau kemampuan mendapatkan informasi
tsntrng auatu benda atau suatu tempat, baik informasi
pn3 baik, yang buruk atau yang biasa saja, atau
&ryln kata lain adalah k"*r*p,rJ, membaca energi

tertanam pada benda atau tempat. Atau dengan
lalrr psikometri adalah kemampuan untuk

plrpatkan data dari benda mati atau kemampuan
fG[all auatu informasi meralui media sebuah benda
ftg berkaitan dengan persoalan yang ingin diketahui.

9.

lleaardaluasi

#afcrrorirosi adalah kemampuan mempercepat ter_
fgelnya cit.r-cita atau mewujudkan suatu keinginan,

a penyembuhan, mengalihkan hujan, atau
la hujan dan lain-lain.
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Lj. I-ertitasi

Levitasi adalah kemampuan seseorang untuk membuat

dirinya atau orang lain melayang, lepas dari
permukaan bttmilLevita-"i sebenarnya adalah pene-

rapan telekinesis atau psikokinesis. Atau dapat

dikatakan sebagai suatu kemampuan untuk dapat

meringankan berat suatu benda agar mudah diangkat

atau dipindahkan ke suatu tempat yang dituju.

16. Teleportasi

Teleportasi adalah kemampuan membawa/mernin-

dahkan suatu benda ke jarak jauh dalam waktu singkat

atau bahkan seketika itu juga, atau dapat dikatakan

memindahkan tanpa perantara dalam waktu singkat.

Sebagai contoh aji sapu angin, di mana orang yang

menggunakan dapat menempuh jarak puluhan atau

ratLrsan kilometer dalam hitungan detik. Nabi

Sulaiman yang mampu pergi ke suatu temPat yang

sangat jauh jaraknya hanya dalam sekejap, dan

penasihat Nabi Sulaiman yang berhasil memindahkan

Singgasana Ratu Balqis dari negeri Saba ke kerajaan

Nabi Sulaiman hanya dalam beberapa detik. Secara

teori, teleportasi melibatkan dematerialisasi suatu

benda yang akan dipindahkan ke tempat yang jauh

dengan mengubah bentuk detail susunan atom-

atomnya atau sifat benda yang akan dipindahkan saat

dikirim ke suatu tempat yang dituju, kemudian

mengubahnya lagi menjadi susunan sifat bentuk

semula setelah sampai di tempat tujuan"
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frryattbulron
funyenrbrrhon adalah kemampuan penyembuhan
aafara alterrratif dan atau energi batin, baik secara

Fillf dtaupurl aktif. Secara pasif, penyembuh
Hrmberikan/menambahkan energi penyembuh yang
htm.ng ltecara normal dimiliki setiap orang dalam

funnlah y.rrrg berbeda-beda. Penyembuh berharap si
pulen d.rpat menyembuhkan dirinya/penyakitnya
r:ttdlrl dr-.ngan bantuan energi dari penyembuh.
lledarrgkan secara aktid, penyembuh mengeluarkan dan
aLu ntenghilangkan penyakit dan sumbernya dari
tubuh ri pasien.

l$nnarl
merupakan cara yang paling mudah dan sederhana

B numeng.lruhi pikiran bawah sadar.

Mtnurut Andi Hai<im (zoro : 64) afirmasi merupakan
lan kat.r yang memiliki makna, miksud, tujuan, dan

ydng sesungguhnya. Sedangkan menurut Isma
(loto : rzr), afirmasi adalah pernyataan singkat,

dan mengandung hal-hal yang positif, yang
btlk $ccara pelan dan diucapkan keras secara
talna, yang ditujukan untuk memengaruhi dan

tt kcyakinan,

llatanr-ruacam afirmasi menurut R.

fli

yakrri: afirmasi lisan, dalam
l), tl.ru tindakan.

Wancii Y.A (zou :

hati, perasaan
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E. Sugesti

Sugesti menurut kamus bahasa Inggris yang berarti saran,

usul, nasihat, sedangkan dalam arti yang bebas, sugesti

adalah sebuah pesan atau usuian rencana yang terprogrirn,
dibuat untuk menimbulkan atau memengaruhi respons
dalam ucapan perasaan pikiran maupun tindakan (lsma
Almatin, zoro : r4o).

Sugesti dapat diklasifikasikan menjadi sugesti primer
dan sekunder, atau sugesti langsung dan sugesti tak
langsung (Saiful Arnan, 2or.o : 55). Secara teoritis tingkat
sugestibilitas manusia dapat dibedakan menjadi 3 kelompok,
yakni :5olo sulit, 85olo moderat, dan roolo mudah.

Selanjutnya untuk memudahkan sugesti masuk ke

dalam pikiran bawah sadar dengan tepat, ada beberapa
aturan yang harus dipenuhi diantaranya berorientasi pada
hasil, pasti dimengerti, menguntungkan, makna jelas,

spesifik, menghindari pharsing, termasuk melewati area

kritik pikiran sadar (SaifulAman, zoro : 156 ).
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t, Aliln Sadar danAlam Bawah Sadar

TlSr kondiri pikiran manusia oleh Segmun Freud psikiater

Agtrlr (€56-1939) dipilahkan menjadi: Consfus, Subconsius,

dm Uneoncdus (llhamudin Nukman, zoog : 64), dan
oleh Sandi Mc Gregor, dalam kehidupan manusia
plklran sadar rz% pikiran bawah sadar 8870

Nukman, zoog :88 ).

tdrnfutnya Adi W Gunawan, (zoo5 : z7), mengatakan

hhm plklrrn ditinjau dari sisi kesadaran dalam konteks
l$potlr, dlbagi menjadi z jenis, yakni pikiran sadar dan

$ru hwah sadar (subconsius dan unconcius). Ke<iua

lnl aaling berkomunikasi dan bekerja dalam waktu
tecara paralel. Pikiran sadar memiliki 4 fungsi

fltu mengidentifikasi informasi, membandingkan,

$[rlt, mcmutuskan. Sedangkan pikiran bawah sadar

EEpunyrl fungsi menyimpan, kebiasaan, emosi, memori

F& pan,eng, kepribadian, intuisi, kreativitas, persepsi,

hyr}fuun dan nilai.

Brwrh sadar jauh lebih cerdas, bijaksana, dan cepat
pikiran sadar. Bawah sadar dapat menangani

l$i,aoe blt informasi dalam satu waktu, sementara pikiran
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sadar hanya mampu menangani 7-g btit informasi dalam
suatu saat (Abdul Khafi Syatra, zoto :34).

Berikutnya S,va'fie (zoro : 9) mengatakan bahwa pikiran
bawah sadar memiliki fungsi menyimpan kebiasaan, emosi,
memori jangka panjang, kepribadian, intuisi, kreativitas,
persepsi dan nilai. Pikiran bawah sadar mengamati dan
memberikan respons terhadap suatu peristiwa dengan jujur.
sedangkan untuk pikiran sadar fungsinya mengidentifikasi,
membandingkan, menganalisis dan memutuskan. para pakar
psikologi memberikan perbandingan kontribusi dominan
dalam kehidupan : ro96 untuk pikiran sadar dan goVo untuk
pikiran bawah sadar.

Diantara pikiran sadar dan bawah sadar terdapat
critical Factor, yang dalam keadaan Beta flter ini tertutup
sangat rapat sehingga pikiran bawah sadar sukar diakses,
pada kondisi alpha atau fhefa, criticalfactor ini agak terbuka
sehingga memungkinkan sugesti masuk ke pikiran bawah
sadar pada saat seseorang sadar dan tidak tertidur. pada
kondisi delta, Critical Factor terbuka lebar, berarti kondisi
ini merupakan kondisi dalam pikiran bawah sadar
sepenuhnya (Aribowo dan Suprayitno, zoog : 44-45).
Menurut Milton Eriction dalam bukunya (lsma Almatin,
2oto :98) tentang pikiran bawah sadar :

a. Kernampuan pikiran bawah sadar terpisah dari pikiran
sadar.

b. Pikiran bawah sadar adalah gudang penyirnpanan
informasi.

c. Pikiran bawah sadar adalah potensi yang belum
digunakan.
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Hlllen lr.twah sadar sangat cerdas.

Bltralr haw.rh sadar bersifat sangat sadar.

Fillran llawah sadar mengamati dan merespons
d;ttgan f ujur.

FlHtan ll;rwah sadar menyerupai pikiran seorang anak.
Flllrln b.rwah sadar merupakan sumber emosi.

Flllmn h-rwah sadar bersifat universal.

Pllrtrarr llawah sadar mengandung kekuatan dan
ler y.lng sedemikian besar sehingga benar-benar

r irnajinasi. Pikiran bawah sadar mengendalikan
fiitngelur fungsi-fungsi bagian tubuh, mulai dari

darah ke semua bagian tubuh sampai
p€nlapasan dan pencernaan. Pikiran bawah sadar
r:tla;r kejadian yang pernah terjadi. Setiap insiden

rcfrralr kehidupan pribadi direkam dari dalam,
ernosi-emosi dan berbagai pemikiran yang

oleh insiden-insiden tersebut. Juga dari pikiran
Elrorarrg bisa menerima petunjuk, dan arahan yang tak

tlerlr.rrg.rnya. Melalui mimpi, instuisi, perasaan,
lllt bawah sadar akan membawakan gagasan-
lvitwrtrian-wowasan, solusi-solusi yang dibutuhkan

memenuhi semua kebutuhan dan hasrat keinginan

il
t
c

*
h,

l,
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Sugesty

(nonhypnosis) Crticalfactor

Gambar r. Alam Sadar danAlam Bawah Sadar (R. Wandi
Y. A., zou)

G. Kekuatan pikiran

I(ekuatan pikiran manusia merupakan optimalisasi potensi

kinerja otak kanan dan alam bawah sadar pada gelombang

otak alpha dan atau tetha. Kekuatan yang sangat dahsyat ini

H:nghaeilkan ilmu pengetahuan yang menakjub-
EEtylbak misteri kehidupan, memanage energi,

(penyakit, emosi ,sikap, mental, psikis, fisik),
tntarlksa, mewujudkan impian pikiran perasaan
meniadi kenyataan, dan lain lain.

l# np menyebutkan bahwa beberapa acuan dan
EF tentang kekuatan pikiran (zoo9 1 4g-63)yakni :

tlHnn dan emosi memengaruhi atom.

FlSrrn dan emosi memengaruhi struktur DNA
Flldlrn dan emosi mengubah bentuk sel darah.

Fllltrn dan emosi memengaruhi kesehatan dan proses

dan emosi memengaruhi prestasi olahraga
dan emosi memengaruhi bermain musik.
den emosi memengaruhi pesona diri.

'tl5nn dan emosi memengaruhi batas kemampuan

&1,
Il5rrn clan emosi memengaruhi reaksi fisik.

dan emosi memengaruhi waktu.
dan emosi dapat menggerakkan benda.

ya hukum-hukurn pikiran (llhamuddin
loog : r1;7-ry4) dipaparkan sebagai berikut :

:hukum energi pikiran.
adalah energi yang memiliki kekuatan yang

, nilai ditambah dengan energi yang lain, pikiran
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t
*
tSuEconcious

Kebiasaan/reflek
Emosi
Kepribadian
Persepsi
LongTermMemory
Intuisi
Kreativitas
Keyakinan dan
Nilai
Fungsi-fungsi
tubuh
Yang berlangsung
otomatis

menciptakan dan mengenalkan dunianya
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2.

).

4.

Kedua: hukum kontinutas pikiran.

Pikiran terus bekerja meski di aiam bawah sadar.

Ketiga: hukum penerimaan pikiran.

Pikiran bawah sadar tidak mengenal penolakan, ia

hanya menerima.

Keempat: hukum pemusatan pikiran.

Pada dasarnya, pikiran tidak terPusat tapi berpencar.

Pikiran yang menyatu menjadi pikiran utama yang

mengarahkan nasib. Pikiran menentukan tindakan,

tindakan menentukan kebiasaan, kebiasaan menentu-

kan karakter, dan karakter menentukan nasib.

Kelima: hukum isi pikiran.

Apa yang dimasukkan dalam pikiran, itulah yang

menjadi pikiran utama dan dominan dalam pikiran.

Keenam: hukum daya tarik pikiran.

Pikiran adalah magnet. Ia menarik pikiran yang serupa

dengan pikiran yang dcminan, entah itu negatif atau

positif.

Ketujuh: hukum kesesuaian pikiran
Pikiran memantulkan diri pada cermin dunia luar dan

dunia luar memantulkan kembali dalam pikiran dan

diri seseorang yang bersangkutan.

Kedelapan: hukum kekekalan pikiran.

Pikiran terus berasosiasi dengan pikiran-pikiran baru

dan tidak pernah hilang.
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t l:ralrrhllarr: hukum pengendalian pikiran.
hlrttu:ia rnemiliki kekuaan untuk menyempurnakan
dlrl rlarr rrrengubah diri sepenuhnya, tetapi perubahan
lnl hanu rerjadi dalam diri yang paling dalam, yaitu
PlllrErr.

f, f*pululr: hukum pikiran Ilahi
H tlaa regala pikiran semesta, terdapat pikiran
EHlrggl, yang bersumber dari pancaran yang Maha
Thrggi,

tllu rl I :.r r i / I maginasi

adalah kerrrampuan untuk menciptakan ide,
llau bayangan dan menghadirkan dalam pikiran.

Ultuellr.rni dapat terkait dengan peristira atau
mtra lalu dan atau masa datang, yang rnana objek
&pat nrcrupakan gambaran visi/misi/tuiuan untuk

nretrjadi, atau melakukan sesuatu (Muchlas
ffitr ltltl-89)

?irult:a;i kreatif (R. Wandi Y.A., zou : 9o) adalah
Etemanfaatkan imajinasi atau pikiran untuk
tufuarr yang kita inginkan. Kegiatan ini berguna

untuk rnewujudkan impian, karena ; pertama,
rlap.rt memengaruhi keyakinan dan keyakinan

realitas. Keyakinan terbentuk dalam sejumlah
bet'heda, bisa melalui pendidikan, keluarga, media,

faltg rlihrc.r, semua yang dilihat, semua yang
t€mu.l yang dirasakan, dan lingkungan pada

Ketlu.r, visualisasi kreatif berguna untuk

7.

8.
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perubahan adalah bahwa visualisasi dapat menjadi alat yang

ampuh untuk memberlakukan hukum tarik menarik.

Sementara dalam Wikipedia Founder Jimmy Walles

secara terminologis, imajinasi dikatakan sebagai kemamp uan

membayangkan, yaitu kemampuan atau kecakapan

membentuk bay'ang-bayang, sensasi, dan konsep-konsep

mental dalam sebuah momen ketika semua itu tidak
dipahami meialui penglihatan, pendengaran dan atau

perasaan, sehingga dapat dikatakan bahwa imajinasi adalah

kerja pikiran untuk mencipta. Dengan demikian pada

hakikatnya imaiinasi adalah energi pikiran serta kemamPuan

mental dan akal dalam mengabstrak, menyerap,

mengintegralkan objek baik faktual rnaupun non faktual
(Muhammad l{uhibbuddin, zoa : t5-r9).

I. Otak Kanan dan Otak KIRI

Ilmuwan pemenang hadiah nobel, Sperry dan Ornstein

menemukan di tahun 196o, bahwa sisi wilayah kiri dan

wilayah kanan dari otak memiliki fungsi yang berbeda.

Kedua wilayah tersebut secara biologis strukturnya identik
dan bekerja sama secara harmonis (Iwan Hadibroto dan

SyamsirAlamVitahealth, zoo6 : 8z)

Pikiran ditinjau dari peran otak, menurut Erbe. S (zoro:

64) bahwa fungsi otak kanan adalah aktivitas non verbal,

imaginatif, susunan spasial, holistic intuitif, paralel, difus,

persamaan, tidak tergantung waktu, global, pikiran divergen.

Hal ini sejalan dengan pendapat Ippho.S (zoro : 5r) bahwa

wilayah otak kanan adalah emosional, efektif, intuitii,
imajinatif, artistic, kualitatif, spasial, paralel, lateral, tak

lmpulsivc, holistic, drfrt, visual, implisif,
, olher centric, motorik kiri. Sebagai tambahan

OEI kanan juga memiliki a fungsi unik, yakni
Ji lmrllnasi, memory dengan keceparan tinggi dan
tllU dan pemrosesan otomatis super cepat.

I*ry14, fungsi otak kiri adalah verbal, proporsional,
}knrftk, logis analitis, serial, focus;, perbedaan,

tttlttu, pikiran konvergen, segmental.

Ihiet oteh rt.t Selah*n {}tdk KE$aft
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Kr{}ativitas
Kcrrseptual

lnovari
$irgasan
Sambar

Warna
Musik
lrama

Melsdi
B€rrnim$i

*-i
L$fi'$.TEftM

M[M(}RY
fCiM

lr Fungei Belahan Otak Kanan dan Otak Kiri
(ParldaY.S. dan Mukhlis, zou)

nB otak (Pikiran Ditinjau dari potensi
Otak)

penerus karya dan pemikiran Maxwell Cade dan
The Awaken Mind dari Inggris (Anna Wise,

, Selama 8 tahun belajar di Inggris kemudian

Dlhubunskan iutaac d€ndrlr

Amerika. Penelitian 6ooo jam mengamati pola
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gelombang otak manusia dan mencoba memahami

bagaimana kaitannya dengan kondisi kesadaran manusia'

Berbasis tt"'iipu""titian Maxwell Cade dan Anna Wise'

berikutnya s"."r*'"ii (zoro , '5) mengatakan bahwa

tingkatan gelombang otak meliputi :
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Hltryt, ittlttit;1, nurani bawah sadar dalam kondisi

llhlar, kr e.rtil', ltcning, imajinasi

lrlt*
Irltr (lrekttcttsi o'r-4 Hz) tidur lelap tanpa nnlmPr'

Bgratll hawalt sadar kolektif' tidak ada pikiran dan

Ffts..ll1. Beta

Beta (freklensi rz-25 Hz) dominan

j. Theta

Theta (frekuensi 4-8

rneditasi, mengantuk'

teriaga dan menlalani aktivitas

ffi:"*l"rtu"l""atsis, sehingga o::1'n1'" *:':11:t
kiri, konsentrasr,

t ognitif, analitis, Iogika' otak kiri' konsentrasr'

'-'{1. do',oan kondisi aktif, cemas'
p"Lilrh"tt Pikiran sadar' !":t*

Gidmttthalrg otak beta, alpha' theta' delta adalah

n*rt,. rlari lccsadaran yang ada' mereka bekeria

lrtttrur trr.rhakarya dari sebuah aransemen

pada saat orang

sehari-hari Yang
blok-

dalam
yang

waktu

i"r-*"r, khawatir' stres' -fight'

z. AlPha

Alpha (frekuensi 8-p Hz) dominan pada saat

dalam kondisi rileks dan tetap waspada'

daerahnya meliputi khusyuk rileks' mediatif'

alertness, 'up"I"o*ing' 
akses nurani bawah

dalamkondisiikhlaspuasnyamantenang

Hz) dorninan Pada saat orang

tidur, mimPi, dalam daerah

.n tl,ttt nrendasari kondisi kesadaran pada

tU tAtrlra Wise, zou : 56)'

Gl..urh.,n penelitian vang dilakukan *TI1,::1"
t.t,,t,a"rtSooosubiektentangkondisipikiran'
. rlan korelasinya gelombang otak' menghasilkan

( )tak : beta, alpha, theta' dan delta Yang

Arrrra Wise (zou : :rv) melanfutkan penelitian

['uru,,",llukan kondisi pikiran dan pola gelombang

l&lh rinci. Pikiran vang tercerahkl adalah 
T:"11:

klrustts yang Empak dalam bentuk pola dan

gekrmbang otakyang sangat tnlltfiU, 
.-r-r^-

EO, *",,r-U"ig otak memiliki'kualitas dan karakter'

Gy.t 
"ro,'iasi 

kompleks dari kombinasi 

":i:=Iiiu,**"- i"tang sekali seseorang akan menghasilkan:r 
rf1," gclombang otak pada satu mom"" l"*til-1;
ruttiolt meskipun gelombang beta sering kali

np, ii.ult kondisi fokus' namun beta 
:"t:-O

orang
yang

focus,
sadar,

santai

i stirahat segar bahagia endo rphi ne serotonrn'

Kondisi alpha merupakan titik pertemuan antara otak

kiri dan otak kanan, intelektual dan imaiinasi' pikiran

sadar dan pikiran "l"m 
b"*"h sadar' Untuk memasuki

alam bawah u"d"t *i"imal harus pada kondisi alpha

(Aribowo dkk, zo9 :44-4)'

sangat khuslmk, deeP meditation, Problem solving'
ap,ar dapat menyadari, sehingga tanpa beta'
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semua kreativitas yang merupakan

sadar akan terkunci di alam bawah
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khmat.,n hidup, filter moral agama, filter benar/
& filter rnasuk akal/tidak (Adi W iur,"*".r, 2oLo : 4T_

hasil pikiran alam bawah
sadar.

K.

er: M. Noer, zoro)

Critical Factor

Tugas utama Critical Factor adalah melakukan analisa

terhadap setiap informasi atau data yang akan masuk ke

pikiran bawah sadar. Hanya data yang sejalan dengan dota

base di pikiran sadar yang diizinkan masuk olehn-va. Tujuan

dan fungsi-fungsi Critical Factor adalah agar data yang telah

ada di pikiran bawah sadar tidak mudah untuk diubah, yang

sebenarnya adalah mekanisme pertahanan diri. Ada 4 filter
mental pada pikiran bawah sadar diri setiap orang, yakni

ktlvltae.
adalah kapasitas untuk memiliki pikiran baru dan

untuk menggeneralisasikan sejumlah ide.
nan untuk berani mencoba hal_hal yang baru.

untuk menambah, mengemas atau
ide atau produk kreatif.
mengkonsep ide atau produk yang sukar

Uruan untuk menciptakan ide atau produk yang
unlk, tidak biasa, segar atau benar_benar

ruGln urrtuk memproduksi persepsi secara
dengan memunculkan beberapa ide. Untuk

Itkarr persoalan yang sama.

t untuk menciptakan ekspresi (cara menafsirkan,
menrproduksi sesuatu, mengambil keputusan,

b:rpenampilan, berdaya saing, 
-dan 

lain_lain) yang
n3an orang lain (Nukman, zoog : rg4)

nya menurut Nukman (zoo9 : r9o) ada delapan
baik pada konteks produk maupun proses.

Tabel r. Gelornbang Otak

Kogniti{, analitis, logika, otak kiri, konsentrasi,

Aktif, cemas, was-was, khawatir, stres, .;fight <lr

ioht, disease. corti
Krusyuk, relaksasi, mediatif, focus-alerness,

akses nurani bawah sadar

Ikhlas, nyaman, tenang, santai, istirahat, puas,
ia, endo r phine, seroton in

Sangat khusyuk, deep-meditation, problem solving,
intuisi. nurani bawah sadar

lkhlas, kreatif integratif, hening imajinatif,
catechlolamines. AVP
Tidur lelap (tanpa mimpi), non-physical state,
nurani bawah sadar, kolektif
Tidak ada pikiran dan perasaan, sellular

eration, HGH (Humo n Growth Hormone)
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Z. Kemampuan untuk bermimpi, menemukan, melihat,

berpikir serta mengkonsep ide atau produk baru

menjadi sebuah bakat.

8. Sifat untuk menunjukkan perilaku keingintahuan,

bertanya, mencari, melihat ide-ide lebih mendalam,

dan keinginan untuk mengetahui lebih banyak

mengenai sesuatu hal.

Selanjutnya yang terkait dengan Peran otak kanan

dalam alam bawah sadar, adalah visualisasi kreatif; yakni

tindakan memanfaatkan imajinasi atau pikiran untuk

mencapai tujuan yang kita inginkan, di mana tujuan itu

disusun oleh peran otak kiri sebelumnya dengan berbasis 8

jenis kreatMtas.

M. NLP

NLP (Neuro Linguistic Programming) yang merupakan

sistem komunikasi untuk meningkatkan kualitas komunikasi

yang pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas diri baik

pikiran, ucapan, perasaan dan tindakan dengan mengolah

sistem syaraf penghubung 5 indra, kemampuan alami secara

verbal dan non verbal, pola pikiran Perasaan dan tindakan,

)rang manfaatnya adalah membantu dan membangun

hubungan personal lebih erat, lebih kuat, lebih dalam,

meningkatkan percaya diri dan penghargaan diri, membuat

lebih kreatif meningkatkan kineria, dan meningkatkan

kualitas diri.
Di dalam NLP dipelajari bahasa Meta Model, pola

bahasa Milton Erickson Model, Sistem Referensi Manusia

iudttory, dan Kinestetik), dan pola

*a praktis dapat dilihat pada
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suara (Secara

teknik-reknik
dan pelatihan pada bab M.

lfilmrl"atumsi dalam NLP (Rudy Sugiono Lukito, zou:
!
I

bu he rr lah wilayah sebenarnya..

berperilaku berdasarkan apa yang dipersepsi-
mengenal dunia luar, bukan berdasarkan

l1fitll ya rr g sebenarnya"

yang baik adalah peta yang menyediakan banyak
dan kaya akan pilihan.

rnemiliki semua sumber daya (skil/, kondisi,

) yar,g mereka butuhkan untuk bertindak
efektif,

drrl komunikasi adalah respons yang didapat.

t€teorang tidak mendapat yang diinginkan,

ng itu akan merubah cara yang seseorang

tersebut.

aela l<egagalan, yang ada hanya timbal balik.
klien adalah tanda kurangnya hubungan

dlbangun, Tidak ada klien yang menolak, yang

hanyalah seorang komunikator yang tidak

membuat pilihan terbaik berdasarkan persepsi

dari sumber yang tersedia untuk mereka pada

plllhan itu dibuat.

positif di belakang setiap perilal<u.

k.rn perilaku dan tuiuan.
rlarr tubuh adalah satu.
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12. I(ualita.s informasi yang tinggi didapat dari orang lain
melalui perilaku, bahasa tubuh, dan bukanlah dari
kata-kata yang diucapkan.

L3. Tubuh, lingkungan, dan dunia berasal dari sistem-

sistem dan sub-sub sistem ekologi, semuanya

berinteraksi dan saling memengaruhi.

l.4. Orang dapat In€rr€rrgaruhi yang lainnya.

15. Bertanggung jaw-ab atas pikiran, karena realita/hasil.

16. Ketika percaya akan melihatnya.

N. Karakter

Menurut kamus, karakter merupakan sifat-sifat keiiwaan,

akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang

dengan yang lain, Scerenco (rgzil mendefinisikan karakter
sebagai atribut atau ciri-ciri yang membentuk dan

membedakan ciri pribadi, ciri etis, dan kompleksitas mental
dari seseorang, kelompok atau bangsa. Sementara itu fhe
Free Dictionary, mengatakan bahwa karakter sebagai suatu

kombinasi kualitas atau ciri-ciri yang membedakan

seseorang atau kelompok atau dapat juga didefinisikan
sebagai suatu deskripsi dari atribut, ciri-ciri atau

kemampuan seseorang.

Menurut Zainal Aqiib dan Sujak (zou : 6), Nilai-nilai
karakter dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa,

diri sendiri, sesama manusia, dan lingkungan, serta

kebangsaan. Nilai-nilai karakter dalam hubungannya dengan

diri sendiri :jujur, bertanggung jawab, bergaya hidup sehat,

disiplin, kerja keras, percaya diri, berjirva wirausaha, berpikir

ffi1 hreatil'darr lnovatif, mandiri, ingin tahu, cinta

ftl| (Adl W.Gunawan, 2.oor 2 85-s8).

-ahh pcra$aan takut yang irasional, berlebihan dan

fr"tttetrerus terhadap sesuatu atau situasi. Harnpir

fUlrmrr takut bermula dari masa kanak-kanak,

I Fafu tnara ini anak belum memiliki kemampuan

tftlttlr yarrg baik. Mengapa perasaan takut tetap ada,

!€€ara logis mereka sadar bahwa ketakutan itu
akal t Emosi terletak di pikiran bawah sadar

nya sembilan kali lebih kuat daripada pikiran
tnenggunakan pikiran sadar bisa saja berpikir

Bst emosi sudah terpicu, nalar bisa tidak jalan.

bbia yang secara umum sering terjadi antara lain
Grkut ketinggian, takut kehilangan, takut sendiri,

takut ditolak, takut diketawai, takut pada

llada kegelapan, takut pada tempat yang

uka, talcut pada hewan, takut pada suara

lain-lain. Suatu ketakutan akan menjadi fobia
takut itu terpicu oleh satu atau lebih faktor
dan tidak diketahui. Penyebab reaksi adalah

tertekan di alam bawah sadar.

39



4A
4L

P.

1.

Penielasan Beberapa Istilah

Instuisi., Feeling, Firasat, dan Mimpi
Apabila Anda percaya akan intuisi, feeling, firasat dan

atau mimpi, maka intuisi, feeling, firasat dan atau mimpi

akan hadir dan berperan pada hidup dan kehidupan Anda,

Namun sebaliknya, apabila Anda kurang percaya/ragu/tidak

percaya akan instuisi, feeling, firasat dan mimpi, maka

intuisi,/eeling, firasat dan atau mimpi jarang atau tidak akan

rnuncul membimbing Anda.

Intuisi adalahpassword untuk memasuki alam semesta, alam

bawah sadar, dimensi lain dalam kehidupan kita.

Intuisi adalah pintu masuk untuk membangkitkan

kekuatan dahsyat dalam diri seseorang.

Intuisi adalah sesuatu yang dilakukan tanpa Proses
berpikir secara sadar/sudah menjadi kebiasaan.

Instuisi adalah satu kemampuan manusia untuk meng-

analisis sesuatu yang akan dikerjakap atau dilaksanakan

(pekerjaan yang akan dilakukan pun telah diketahui hasil

atau bentukty").
Intuisi adalah kekuatan yang dengan cePat menyadari

bahwa sesuatu itu adalah kasusnya (dilakukan tanPa

intervensi dari berbagai proses yang masuk akal).

Intuisi merupakan kondisi kewaspadaan yang secara

terus-menerus berevolusi dan selalu beradaptasi untuk
memenuhi kebutuhan kita.

Intuisi adalah keadaan di mana seseorang akan

merasakan akan terjaciinya suatu peristiwa baik ataupun

buruk

kp**t intuisi dengan informasi, instuisi adalah

*ttr h.tw.rh sadar, radar.

l*Fun r'.lr'.1 membangkitlan instuisi, pertama yakin

Fdengat'katr suara hati, kedua riieks (kondisi alpha),

kel rrgi nan, answer so/utions, fnsighrs, visualisasi-
riampai kondisi theta, tunggu dengan penuh

dln pcngharapan.

hnyu xebuah asumsi dari perasaan.

dryhtnya lebih jauh (sebuah kenyataan meski tidak/
I atau diimplementasikan dalam tindakan).

tcmpat pikiran sadar bertemu dengan pikiran

koma, alam bawah sadar tetap bekerja.

hnlitqs kinerianya .

nari, Visi, Fantasi, Ilusi, Halusinasi, Persepsi

gpmbaran ideal abstraksi dari ide/gagasan/cita-

fangka panjang yang dirumuskan untuk
titik yang akan dicapai di masa depan.

Bkrplorasi mimpi yang berkembang. Di luar

n.rl.u' manusia. Dan terbebas dari berbagai

, irrrlrl<ator dan realita (mimpi tanpa ada gairah/

k rttcrealisasikan).
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Ilusi: Kesalahan persepsi dan merupakan wujud dari
kepalsuan.

Halusinasi: persepsi sensoris yang salah tanpa gangguan

rangsangan dari luar yang sebenarnya (mungkin gangguan

emosi/stres akibat obat).

Persepsi dalam kondisi sadar tanpa adanya rangsangan

nyata terhadap indra.

Dia melihat tapi orang lain tidak melihat.

Kesalahan persepsi terhadap objek.

Delusi: Kesalahan persepsi/halusinasi tetapi justru diyakini
sebagai sebuah kebenaran/keistimewaan.

n rlirenteng.

Waktu-waktu dalam l(ondisi Alpha atau

mulai mengantuk mau tidur (sekitar ro menit).
terbangun tengah malam (sekitar r5 menit).
bangun pagi (sekitar ro menit).
menikmati mandi.

Sasaran l(esuksesan dan l(ebahagiaan.

dan kebahagiaan adalah satu dalam arti bahwa:
keberhasilan proses, sedangkan kebahagiaan

yang diinginkan dari setiap usaha. Sasaran atau
hidup dan kehidupan manusia adalah meliputi

I adalah kegiatan yang terkait dengan unsur-
hidup.religius. Untuk mencapai tujuan

dan atau situasi yang membahagiakan lahir
dalam kesehatan fisik dan mental.

r'l ll
, situasi dan atau keadaan terbebas dari bahaya.

lall
situasi dan atau keadaan yang membuat rasa

lrebas rasa takut dan terlindungi.

ll ricltu Persatu,
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bila permintaannya banyak.

a. Doa

Doa yang dibicarakan di sini adalah doa

dilakukan pada setiap mengawali kegiatan

Syarat-q,,arat kalimat doa SI\4ARTFV) :

1. Spesifik.

2. Dapat diukur tingkat keberhasilannya.

3. Anda dapat mencapai.

4. Realistis.

5. Ada ukuran batasanwaktu.

6. Fokus.

Z. Dapatdivisualisasikan.

Adapun proses doa:
t. Khusyuk (dalam kondisi alpha atau tetha).

z. Tidak mengeluarkan pikiran negatif

setelah berdoa (Virus).

3. Yakin.

yang wajib

selama dan
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5. Keluarga
Kualitas keberhasilan keluarga yang dibina yang dapat

secara garis besar meliputi kesehatan, keharmonisan,

dan ekonomi.

Pengembangan Diri
Pengembangan diri adalah merupakan pengembangan

yang terkait dengan peningkatan kualitas pikiran,

perasaan, ucapan, perasaan, sikap, perilaku, tindakan,

kepribadian, keunggulan positif yang semakin hari

semakin maju dan bermakna bagi diri sendiri keluarga

dan lingkungan.

Karier
Karier adalah merupakan salah satu unsur kine$a

usaha yang diharapkan semakin baik, semakin

berkualitas, yang terkait dengan: menjadi 
"pa,

rnemiliki api, dan dapat melakukan aPa dalam

perjalanan waktu.

Bisnis.
Bisnis adalah salah satu kendaraan perjuangan hidup

yang terkait dengan incomelfinansial.

Wisata-Rekreasi-Petualang
Kegiatan menghibur atau memberi menu segar pada

pikiran, perasaan, dan rnental dalam hidup dan

kehidupan

Material
Material adalah sasaran tuiuan yang meliputi sandang,

pangan, papan, properti, dan kendaraan.
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ldalah sasaran t rruan hidup sebagai makhluk
yeng terkait dengan peran, fungsi, sumbangan

dapat berbentuk sumbangan atau andil dana,

FjaRgan, sandang, kinerja panca indra, peran fisik
pada lingkr,rngan dan masyarakat sekitar.

6.

7.

oo.

9.

10.
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BAB III
TEf, N t r - TEKNIK PETVET-\IArrAN
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B. Ciri-ciri iawaban yang benar.

C. Bahasa Gambar atau SimbolAlam Bawah Sadar.

Pikiran bawah sadar berkomunikasi dengan bahasa gambar/

simbol. Misalnya bila saya berkata "air" yang muncul di

pikiran Anda pasti bukan huruf "a-i-r", yang muncul bisa

macam-macam bergantung data yang ada di memori Anda.

Kata "air" bisa memunculkan simbol, antara lain : sungai,

samudra, aguo, hujan, banjir, dan lain sebagainya'

Contoh-contoh peneri emahan

Ada dua orang ditanya tentang asalnya Sari (nama

orang), 'aslinya Sari dari mana? : Si A melihat dalam

imajinasinya "getuk Trio", sedangkan si B melihat

imajinasinya "stupa candi borobudur". Dari kedua

jawaban itu bisa disimpulkan bahwa Sari as/i Magelang.

r jarrru tersebut diapakan ? Muncul iawaban
kwnar mandi? kesimpulannya bahwa iarnu

rrrrlrrk campuran mandi.

yrtr;1 harus saya lakukan pada saat bertanding,

Baya dapat memenangkan pertandingan?

lowaban Anda melihat diri Anda tersenyum.

.,rr(r kesimpulannya? kendalikan emos;i, atau

?

ra kamu tidak jadi ikut rekreasi ? Ya, karena

taya ttrohon petunj uk-Nya terlintas r arnbu-rambu

Setelah saya rnellgulangi, dalam pikiran saya

tunda silang X.

tenran saya meminta petunjukNya tentang
si Abas, petunjuk yang didapat adalah melihat

rr, Lalu dia menerjemahkan bahwa secara

karakternya seperti harimau.

$rya mencoba ingin mengetahui keadaan

y.r si B, petunjuk yang keluar adalah perjalanan

pasir. Lalu teman saya minta bantuan

nya untuk melakukan hal yang sama, petuniuk

dlrl.rpat pohon <lengan ranting-ranting yang rapuh

dnun yang menguning. Dari dua petuniuk ini
s,ry.r masih kurang puas, lalu minta bantuan

y.r yang lain, petunjuk yang didapat si B naik
le'wtrt terawongon dan macet. Dari ketiga

rncnggiring kesimpulan yang sama. Bahwa

r sl ll scdang terancam bangkrut atau mundur.
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Seianiutnya teman saya tetap penasaran, lalu
memohon petunjuknya : apa yang menyebabkabn

bisnisnya mundur. Teman saya mendapat gambaran
orang minta-minta. Dengan cepat tanggap teman saya

menyimpulkan kurang sedekah.

Kasus percintaan, T memohon petunjuk Allah, apakah

si L kalau menjadi suami saya, si L dapat
membahagiakan lahir batin diri T. Gambaran yang ada

adalah jalan ke depan lurus lalu bercabang, kecuali itu
- T melihat gambaran kucing dan anjing berhadapan.

Apakah kesimpulannya?

D. Clairvoyance.

Clairvoyance adalah ilmu untuk mengetahui atau menang-
kap getaran-getaran gelombang yang berupa gambaran-

gambaran mental spiritual dengan pengenalan terhadap
maknanya. Terhadap sesuatu baik pada masa lalu, masa kini
dan bahkan masa mendatang.

1. Contoh: I(elemahan dan kekurangan masa kini.
a. Persiapkan tempat yang nyaman dengan situasi

b.

c.

d.

yang tenang.

Duduk, bersila atau berdiri.
Tutup mata.

Ambil napas rnelalui hidung, pelan-pelan dan
panjang, rasakan sangat rileks dan tenang.

Keluarkan napas melalui mulut pelan-pelan dan

tenang 3x.

tlan kepad.a bawah sadarku bangunkan aku,
scteluh dirasq cukup dalam sc1tq. memdapat

fftunjuk.
Eaya bongun rox lebih sehat, lebih bugar, lebih
luor.
Dan setelah bangun saya tetap ingat dengan

lolus dan d,etail semua informasi yang sayq
dapot.

tlltung mundul dalam hati dari roo sampai r, dan
larakan dalam hati bahwa pada setiap angka

ffirtrru'un Anda semakin tenang dan rileks.

Pt'ures terjadi.

&trg,un.

&lecai.

&gur.l ingat-ingat dan catat dulu sebelurn Anda
bcraktivitas atau berbicara dengan orang iain.
Ularr6i lagi, bila perlu mengeplorasi lebih dalam
dlr lcbih jauh lagi, dengan mengembangkan
pet l.illy.l.'ll1 satu persatu.

Afitrrrasi :
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b.

c.

d.

Contoh : Karier yang cocok.

a Persiapkan tempat yang nyaman dengan

yang tenang.

Duduk, bersila atau berdiri.
Tutup mata.

Ambil napas melalui hidung pelan-pelan dan
paniang, rasakan sangat rileks dan tenang.
Keluarkan napas melalui mulut pelan-pelan dan
tenang 3x.
Afirrnasi:

Dan kepada bawah sadarku bangunkan alot,
setelah dirasa cukup dalam scya mendapat
petunjuk.
Saya bangun tox lebih sehat, lebih bugar, lebih
kuat.
Dan setelah bangun saya tetap ingat dengan
jelas d.an detail semua petunjuk yang so.ya

dapat.
f. Hitung mundur dalam hati dari roo sampai r, dan

rasakan dalam hati bahwa pada setiap angka
menurun Anda semakin tenang dan rileks.

g. Proses terjadi.
h. Bangun.

i. Selesai.
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*gera ingat-ingat dan catat dulu sebelum Anda
blraktivitas atau berbicara dengan orang lain.

Ulrngi lagi, bila perlu mengeplorasi lebih dalam
&n lebih jauh lagi, dengan mengembangkan

Fcrtenyaan satu persatu.

*lalalr persepsi akan kejadian pada masa yang
yang akanSt seorang dapat mengetahui apa

filra depan.

: l)crcintaan.

tcrrl.rpkan tempat yang nyaman dengan situasi
tenang.

uk, bersila atau berdiri.
up mata.

AmUit napas melalui hidung pelan-pelan dan
ptfljang, rasakan sangat rileks dan tenang.

Irluarkan napas melalui mulut pelan-pelan dan

Enattg 3x.

kepada bawah sadarku bangunkan aku,
saya mendapateluh dirasa cukup dalam

luk.
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ob'

h.

i.
j.

k.

Pertanyaan satu Persatu.

Contoh : Perjalanan bisnis.

a. Persiapkan tempat yang nyaman dengan situasi

),ang tenang.

Saya bangun rox lebih sehat, lebihbugar, lebih
kuat.
Dan setelah bangun sayo. tetap ingat d'engan

jelas dan detail semua petuniuk yang so,ya

dapat.

Hitung mundur dalam hati dari roo sampai r, dan

rasakan dalam hati bahwa pada setiap angka

menurun Anda semakin tenang dan rileks.

Proses ter,iadi.

Bangun.

Selesai.

Segera ingat-ingat dan catat dulu sebeium Anda

beraktivitas atau berbicara dengan orang lain.

Ulangi lagi, bila perlu mengeplorasi lebih'dalam

dan lebih jauh lagi, dengan mengembangkan

Duduk, bersila atau berdiri.

Tutup mata.

Ambit napas melalui hidung pelan-pelan dan

panjang, rasakan sangat rileks dan tenang.

Keluarkan napas melalui mulut pelan-pelan dan

tenang 3x.

Ilun kepada bawah sadarku bangunkan aku,
rctelah dirasa cukup dalam saya mendopat
ltttttnjuk.
liayu bangun tox lebih sehat, lebih bugar, lebih
*uut.
l)on setelah bangun saya tetap ingat dengan

telas dan detail semuayang saya dapat.

tlltung mundur dalam hati dari roo sarnpai r, dan
tacakan dalam hati bahwa pada setiap angka
,llenurun Anda semakin tenang dan rileks.
Irroscs terjaCi.

Bangun.

Sele sai.

Eegcra ingat-ingat dan catat dulu sebelum Anda
beraktivitas atau berbicara dengan orang lain.
Ulangi lagi, bila perlu mengeplorasi lebih dalam
dan lebih jauh lagi, dengan mengembangkan

FFrl.rnyaan satu persatu.

tkognitsi.

ltst adalah kemampuan indra

b.

c.

d.

trr,rtu l<ejadian di masa lampau.
keenam untuk
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1. Contoh: Masa Lampau

a. Persiapkan tempat yang nyaman dengan situasi

yang tenang.

b. Duduk, bersila atau berdiri.
c. Tutup mata.

d. Ambil napas melalui hidung pelan-pelan dan
panjang, rasakan sangat rileks dan tenang.

Keluarkan napas melalui mulut pelan-pelan dan

tenang 3x.
e. Afirmasi:

Dan kepada bawah sadarku bangunkan aku,
setelah dirasa cukup dalam scya mendapat
petunjuk.

Saya bangun rox lebih sehat, lebih hugar, lebih
kuat.
Dan setelah bangun s$ya tetap ingat dengan
jelas dan d.etail semua petuniuk yang saya

dapat.

Hitung mundur dalam hati dari roo sampai r, dan

rasakan dalam hati bahwa pada setiap angka

menurun Anda semakin tenang dan rileks.

Proses terjadi.

Bangun.

Seiesai.
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&Eera itrg.rt-ingat dan catat dulu sebelum Anda

b+raktivitas atau berhicara dengan orang lain.

Ulrrrgl lagi, bila perlu mengeplorasi lebih dalam

drn lehih jauh lagi, dengan mengembangkan

Ftfl6nyaan satu Persatu.

r Fotensi masa lampau.

Ferrlapkan tempat yang nyarnan dengan situasi

lEng tenan8.

Eurluk, bersila atau berdiri.

Tutup mata.

Attrbll napas melalui hidung pelan-pelan dan

pEnf .ug, rasakan sangat rileks dan tenang.

Ipluarkan napas melalui mulut pelan-pelan dan

Enang 3x.

fun kepada bav,ah sad.arku bangunkan aku,

lrltclah dirasa cukup d.alam saya mend'apat

Vtuniuk.
layu bangun rox lebih sehat,lebihbugar,lebih
*u.tt,
Eett sctelah bangun saya tetap ingat d.engan

6'

h.

i.
dan detail semua petunjuk yang saya
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Hitung mundur dalam hati dari roo sampai r, dan
rasakan dalam hati bahrva pada setiap angka

menurun Anda semakin tenang dan rileks.
Proses terjadi.
Bangun.

Selesai.

Segera ingat-ingat dan catat dulu sebelum Anda
beraktivitas atau berbicara dengan orang lain.
Ulangi lagi, bila perlu mengeplorasi lebih dalam
dan lebih jauh lagi, dengan mengembangkan
pertanyaan satu persatu.

G. Remote Viewing (Terawang).

Remote Viewing adalah kepekaan lebih dalam ketika melihat
orang, tempat, atau situasi secara langsung tanpa bantuan
panca indra. Ilmu ini berfungsi untuk melihat alam gaib,

bahkan pada tingkatan yang lebih tinggi bisa dipergunakan
untuk melihat alam nyata yang tidak terjangkau oleh
pandangan mata.

1. Contoh : Melihat suasana gaib.

a. Persiapkan tempat yang nyaman dengan situasi

yang tenang.

Duduk, bersila atau berdiri.
Tutup mata.

Ambil napas melalui hidung pelan-pelan dan
panjang, rasakan sangat rileks dan tenang.

I(eluarkan napas melalui mulut pelan-pelan dan

tenang 3x.

*, Afirtttasi :

llun kepada bawah sadarku bangunkan aku,
reaeluh dirasa cukup dalam sayo. mendapat
petunjuk.
Etya bangun tox lebih sehat, lebih bugar, lebih
luur.
l)on setelah bangun saya tetap ingat d.engan

lelus dan detail semud informasi yang saya

dtput.

llitung mundur dalam hati dari roo sampai r, dan
faaakan dalam hati bahwa pada seti.rp angka

nrenurun Anda semakin tenang dan rileks.

Itnrscs terjadi.

Battgun.

Selesai.

liegera ingat-ingat dan catat dulu sebelum Anda
beraktivitas atau berbicara dengan orang lain.
Ularrgi lagi, bila perlu mengeplorasi lebih dalam

darr lcbih jauh lagi, dengan mengembangkan

llFl l.uryaan satu persatu.

ob'

h.

i.

i.

k.

b.

d.
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*

}

2. Contoh : mendeteksi orang

a. Persiapkan tempat yang nyaman dengan

yang tenang.

b.

c.

d.

Duduk, bersila atau berdiri.
Tutup mata.

Ambil napas melalui hidung pelan-pelan dan
panjang, rasakan sangat rileks dan tenang.

Keluarkan napas melalui mulut pelan-pelan dan

tenang 3x.
Afirmasi:

Dan kepada bawah sad.arku bangunkan aku,
setelah d,irasa cukup dalam saya mendapat
petuniuk.
Soya bangun rox lebih sehat, lebih bugar, lebih
kuot.
Dan setelah bangun saya tetap ingat dengan
jelas dan detail semudl petunjuk yang so.ya

dapat.

Hitung mundur dalam hati dari roo sampai r, dan

rasakan dalam hati bahwa pada setiap angka

menurun Anda semakin tenang dan rileks.

Proses terjadi.
Bangun.

Selesai.

6t

Seger'.t ingat-ingat dan catat dulu sebelurn Anda
heraktivitas atau berbicara dengan orang lain.
tllarrgi lagi, bila perlu rnengeplorasi lebih dalam
rlarr lcbih jauh lagi, dengan mengembangkan
pErldnyaan satu persatu.

t.

*lalah
kparl.r

gejala kemampuan menyampaikan pesan
orang lain tanpa berbicara atau memberi

e.

oD'

h.

i.

tlt : Memberi pesan.

Pemiapkan tempat yang nyaman dengan situasi
y.ilr8 tenang.

llurluk, bersila atau berdiri.
'l'utup mata.

Arrrhil napas melalui hidung, pelan-pelan dan
panj.rng, rasakan sangat rileks dan tenang.
Xelu.rrkan napas melalui mulut pelan*pelan dan
tett,rtrg 3x.

Alirnrasi :

Bay.trtgkan, si C datang menghadap Anda/Anda
dal,rrrg I<e tempat si C, beri salam.
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2,

Bayangkan Anda memberikan pesan-Pesan taktik

dan strategi yang harus dilakukan dia pada saat

dia bertanding melawan si D besok minggu depan.

Bayangkan dia senang dan menerima saran Anda.

Bayangkan Anda pun senang dan puas dapat

menyampaikan saran- saran.

Bayangkan dia kembali dengan senyum dan penuh

terima kasih/Anda kembali dia tersenyum.

Bayangkan dia melaksanakan saran Anda pada

pertandingan yang Anda maksud.

g. Selesai.

Contoh : meminta melakukan sesuatu.

a. Persiapkan tempat yang nyaman dengan situasi

yang tenang.

Duduk, bersila atau berdiri.

Tutup mata.

Ambil napas melalui hidung pelan-pelan dan

panjang, rasakan sangat rileks dan tenang.

l(eluarkan napas melalui mulut pelan-pelan dan

tenang 3x.
Afirmasi:
Yaa Allah saya memohon pertolonganmu untuk

menyampaikan pesanku agar si Cerdas menelpon

saya.

f. Visualisasi

adalah kemampuan untuk merasakan arorna,
fisik, pikiran-pikiran yang dialami oleh orang

dapat dikatakan bahwa Cleirsentience adalah
tuatu informasi yang tidak dirasakan orang biasa.

: Permasalahan orang lain.

F;raiapkan tempat yang nyaman dengan situasi

Iang tenang.

Duduk, bersila atau berdiri.

Tutup mata.

funbil napas rnelalui hidung pelan-pelan dan
pnj.rng, rasakan sangat rileks dan tenang.

b.

c.

d.

e.
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e.

Keluarkan

tenang 3x.
Afirmasi:

napas melalui mulut peian-pelan dan

Dan kepatla bawah sadarku bangunkan aku,
setelah dirasa cukup dalam s$ya mendapat
petunjuk.
Scry u bangun rox lebih sehat, lebih bugar, lebih

kuat.
Dan setelah bangun saya tetaP ingat dengan
jelas dan d.etail semua informasi yang so'ya

dapat.

I-Iitung mundur dalam hati dari roo sampai r, dan

rasakan dalam hati bahwa pada setiap angka

menurun Anda semakin tenang dan rileks.

Proses terjadi.

Bangun.

Selesai.

Segera ingat-ingat dan catat dulu sebelum Anda

beraktivitas atau berbicara dengan crang lain.

Ulangi lagi, bila perlu mengeplorasi lebih dalam

dan lebih jauh lagi, dengan mengembangkan

pertanyaan satu Persatu.
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€wrt,h , Kondisi fisik orang lain.

1 frerni.rpl<an tempat yang nyaman dengan situasi

ler,{ lenang.

ilutltrk, bersila atau berdiri.
'l utrrl) mata.

Arnbil napas melalui hidung pelan-pelan dan
patrj.rrrg, rasakan sangat rileks dan tenang.

Xcltt.u'l(an napas melalui mulut pelan-pelan dan
letr.utg,3x.

Allrrnasi :

Uun kepada bawsh sadarku bangunkan aku,
setelilt dirasa cukup dalam sayd mendapat
petu,iuk.
liayu bangun rox lebih sehat, lebih bugar, lebih
trot.
llon setelah bangun sayo tetap ingat dengan

lelus dan detail setnua informasi yang saya
duput.

I litrrng mundur dalam hati dari roo sampai r, dan

f'eb,rh,ur dalam hati bahwa pada setiap angka

Inenulr.ln Anda semakin tenang dan rileks.

Itt,,',,'ri tcrjadi.

t
G

oD'

h.

i.

t.

k.
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h. Bangun.

i. Selesai.

i. Segera ingat-ingat dan catat dulu sebelum Anda
beraktivitas atau berbicara dengan orang lain.

k. Ulangi lagi, bila perlu mengeplorasi lebih dalam

dan lebih jauh lagi, dengan mengembangkan

pertanyaan satu persatu.

L Clairaudence.

Ckairaudence adalah kemampuan untuk menerima pikiran

atau informasi tentang seseorang atau situasi melalui
pendengaran daripada visual.

t. Contoh : Melihat situasi tempat.

a. Persiapkan tempat yang nyaman dengan situasi

yang tenang.

Duduk, bersila atau berdiri.

Tutup mata.

Ambil napas melalui hidung pelan-pelan dan
panjang, rasakan sangat rileks dan tenang.

I(eluarkan napas melalui mulut pelan-pelan dan
tenang 3x.
Afirmasi:

67

llnn kcpada bawah sadsrku bangunkan aku,
rcteluh dirasa cukup d.alam saya nlendapot
pctunjuk.
Eayu ltongun rox lebih sehat, lebih bugar, lebih
*uat.
l)un setelah bangun sayo. tetap ingat ilengan

lelos dan detail semua petunjuk ysng Eo,ya

dtput.

llitrrng mundur dalam hati dari roo sampai r, dan
ras.rl<an dalam hati bahwa pada setiap angka

rlenurun Anda semakin tenang dan rileks.

l'Ioses terjadi.

llangun.

liele sai.

Segera ingat-ingat dan catat dulu sebelum Anda

heraktivitas atau berbicara dengan orang lain.

llLrngi lagi, bila perlu mengeplorasi lebih daiam

tlan lebih jauh lagi, dengan mengembangkan

lrrIt.illyaan satu persatu.

olr : Mendengarkan pesan-pesan.

Prrsiapkan tempat yang nyaman dengan situasi
y.illB tenang.

lhrduk, bersila atau berdiri.
'l'rrtup mata.

Arrrbil napas melalui hidung pelan-pelan dan

lr,u ri.lng, rasakan sangat rileks dan tenang.

Xr.lrrarkan napas melalui mulut pelan-pelan dan

I|il,lnll jx.

b.

c.

d.

e.
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e.

6b'

h.

i.
j.
k.

Dan kepad.a bawah sadarku bangunkan aku,
setelah dilasa cukup dalam saya rnendapat
petunjuk.
Soya bangun toxlebih sehat, Iebih bugar, Iebih
kuat.
Dan setelah bangun saya tetap ingat dengan
jelas dan detail semua informasi yamg saya
dapat.

Visualisasi :

Bayangkan : Ibu Anda hadir di depan Anda

Hitung mundur daiam hati dari roo sampai r, dan

rasakan dalam hati bahwa pada setiap angka

menurun Anda semakin tenang dan rileks.

Proses terjadi.
Bangun.

Selesai.

Segera ingat-ingat dan catat dulu sebelum Anda

beraktivitas atau berbicara dengan orang lain.

Ulangi lagi, bila perlu mengeplorasi lebih dalam

dan lebih jauh lagi, dengan mengembangkan

pertanyaan satu persatu.

rlierrcc.

c a.l.rl.rh mencium suatu bau yang tidak wajar
glu w'rktu. Clairalience juga berarti kemampuan

lrarr rlari kejauhan, atau kemampuan untuk

krhadiran sesuatu yang tidak tampak melalui

ulr ; Mcndeteksi bau yang tidak wajar.

frelriapkan tempat yang nyaman dengan situasi

yerrg, tcnang.

lhrtltrl<, bersila atau berdiri.
'l'rrtrrll rnata.

Arrrlrit napas melalui hidung pelan-pelan dan

parrj.rng, rasakan sangat rileks dan tenang.

Xeluarkan napas melalui mulut pelan-pelan dan

lettartg 3x.

Alirnrasi :

Ilon kepada bawah sadarku bangunkan aku,

:etelah dirasa cukup d.alam stya mendapat

,te(uniuk.
liuy u h angun rox lebih sehat, lebih bug ar, lebih
*utt.
lltn setelah bangun saya tetap ingat dengan

lelus dan detqil semuo petunjuk yang saya

irtp<rL

L
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f- Hitung mundur dalam hati dari roo sampai r, dan
rasakan dalam hati bahwa pada setiap angka
menurun Anda semakin tenang dan rileks.

g. Proses terjadi.
h. Bangun.

i. Selesai.

j. Segera ingat-ingat dan catat dulu sebelum Anda
beraktivitas atau berbicara dengan orang lain.

k. Ulangi lagi, bila perlu mengeplorasi lebih dalam
dan lebih jauh lagi, dengan mengembangkan
pertanyaan satu persatu.

Contoh : I\,lerasakan Energi Negatif
a. Persiapkan tempat yang nyaman dengan situasi

yang tenang.

Duduk, bersila atau berdiri.
Tutup mata.

Ambil napas melalui hidung pelan-pelan dan
panjang, rasakan sangat rileks dan tenang.

I(eltrarkan napas melalui mulut pelan-pelan dan

tenang 3x.
Afirmasi:

77

iuyo bungrrn rox lebih sehat, Iebih bugar, lebih
Iuul,
llun salelsh bangun scyo. tetap ingat dengan

ltlux dan detail semua informasi yang saya
daput.

llttung mundur dalam hati dari 1oo sarnpai r, dan
rarakln dalam hati bahwa pada setiap angka

flrenurun Anda semakin tenang dan rileks.

ltt,r,tt's terjadi.

llattgun,
Seler.ri.

Seg,er.r ingat-ingat dan catat dulu sebelum Anda
hemktivitas atau berbicara dengan orang lain.
tllangi lagi, bila perlu mengeplorasi lebih dalam
darr lebih jauh lagi, dengan mengembangkan

pFrtanyaan satu persatu.

,Enrzance.

rilr('('adalah kemampuan untuk mengetahui atau

akan terjadi dalam suatu rentang

l,ersiapkan tempat yang nyarnan dengan situasi

ydrU!, tenang.

l)urluk, bersila atau berdiri.
'f 'rrlrrl; mata.

Arrrlril napas melalui hidung pelan-pelan dan

lr,lninng, rasakan sangat rileks dan tenang.

b.

c.

d.

e. re$uatu yang

Dan kepada bawah sad.arku

setelah dirasa cukup dalam
petuniul<.

bangunkan aku,
sayq mendapat
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e.

Keluarkan napas

tenang 3x.
Afirmasi:

melalui mulut pelan-Pelan

Dan kepada bawah sadarku

setelah dirasa cukuP dalam

petunjuk.

bangunkan a

Saya bangun toxlebih sehat, lebihbugar, leb

kuat.
Dan setelah bangun sayo- tetop ingat
jelas dan detail se,ll.uo. petuniuk yang

dapat.

Hitung rnundur dalam hati dari roo sampai r, dan

rasakan dalam hati bahwa pada setiap an

menurun Anda semakin tenang dan rileks'

Proses terjadi.

Bangun.

Selesai.

Segera ingat-ingat dan catat dulu sebelum

beraktivitas atau berbicara dengan orang lain.

Ulangi lagi, bila periu mengeplorasi lebih

dan lebih jauh lagi, dengan mengemba

pertanyaan satu Persatu.

il'engumuman

kmlapkan tempat yang nvaman dengan situasi

phg tenang.

&rduk, bersila atau berdiri.

frtup mata.

Ambil napas melalui hidung pelan-pelan dan

pnfang, rasakan sangat rileks dan tenang.

Ieluarkan napas melalui mulut pelan-pelan dan

Enang 3x.

Allrmasi:

Dan kepada bawah sad.arku bangunkan aku,

rctelah ilirasa cukup d.alam srrya mendapat

pctuniuk.
taya bangun 7ox lebih sehat, lebihbugar, lebih
kaat.
Dan setelah bangun saya tetaP ingat dengan

lelas dan detail semua petuniuk yflng saya

dnpot.

saya.

ot'

h.

i.

i.

k.
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f. Hitung mundur dalam hati dari roo sampai r, dan
rasakan dalam hati bahwa pada setiap angka
menurun Anda semakin tenang dan rileks.

g. Proses terjadi.
h. Bangun.

i. Selesai.

i. Segera ingat-ingat dan catat dulu sebelum Anda
beraktivitas atau berbicara dengan orang lain.

k. Ulangi lagi, bila perlu mengeplorasi lebih dalam
dan lebih jauh lagi, dengan mengembangkan

pertanyaan satu persatu.

M. Clairgustance.

Clairgustance adalah rasa pada lidah yang tidak wajar.

r. Contoh : Masa kini.
a. Persiapkan tempat yang nyaman dengan situasi

yang tenang.

b. Duduk, bersila atau berdiri.
c. Tutup mata.

d. Ambil napas melalu.i hidung pelan-pelan dan
panjang, rasakan sangat rileks dan tenang.

Keluarkan napas melalui mulut pelan-pelan dan
tenang 3x.

e. Afirmasi:

75

llun kepada bowah sadarku bangunkan aku,
seteluh dirasa cukup dalam saya mendapat

tt"ttrniuk.
liuyo bangun rox lebih sehat, lebih bugar, lebih
Itrtrr.
llun setelah bangun saya tetap ingat dengan

lelus dan detail semuayang saya dapat.

f, lllrung mundur dalam hati dari roo sampai r, dan
raq.rh.rn dalam hati bahwa pada setiap angka
nrenurun Anda semakin tenang dan rileks.

t Itroses terjadi.

I ll.rngun.

i, Selcsai.

f, Segera ingat-ingat dan catat dulu sebelum Anda
ber.rktivitas atau berbicara dengan orang lain.

t, tllangi lagi, bila perlu mengeplorasi lebih dalam
tl.rn lebih jauh lagi, dengan mengembangkan

l)et'l anyaan satu persatu.

E'untolr : l)ermasalahan orang lain.
lrcrsiapkan tempat yang nyaman dengan situasi
y.ill8 tenang.

l)trrluk, bersila atau berdiri.
'l'rrlup mata.

Arrrbil napas melalui hidung pelan-pelan dan

lr,rrri.rng, rasakan sangat rileks dan tenang.
N,'lrr,rll<an napas melalui mulut pelan-pelan dan
lFll,ll'tg 3x.

Alirrrrasi :
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Dan kepada bawah sadarku bangunkan aku,
setelah dirasa cukup dalam saya mendapat
petunjuk.
Saya bangun rox lebih sehat, lebih bugar, lebih
kuat.
Dan setelah bangun soya tetap ingat dengan
jelas dan detail semuc informasi yang sc,ya

dapat.

Hitung mundur dalam hati dari roo sampai r, dan
rasakan dalam hati bahwa pada setiap angka

menurun Anda semakin tenang dan riieks.

Proses terjadi.
Bangun.

Selesai.

Segera ingat-ingat dan catat dulu sebelum Anda
beraktivitas atau berbicara dengan orang lain.

Ulangi lagi, bila perlu mengeplorasi lebih daiam

dan lebih jauh lagi, dengan mengembangkan

pertanyaan satu persatu.

N. Psikokinesis.

Psi/<okinesis adalah kemampuan untuk menggerakkan benda

hanya dengan kekuatan pikiran

77

t'onl,,lr :ll.rndul.

1 ffersiapkan tempat yang nyaman dengan situasi
ya!rB tenang.

lhrrluk, bersila atau berdiri.
'l'rrtup mata.

Arnbil napas melalui hidung pelan-pelan dan
p.rnjang, rasakan sangat rileks dan tenang.
Keluarkan napas melalui mulut pelan-pelan dan
lettang 3x.

a, lluka mata.

Itegang bandul pendulum dan tatap bandul
pendulum tersebut:
(tlalam hal ini bandul pendulum dapat dipegang
olch orang lain).
Stbut yang Anda inginkan, misalnya : Bandul
perputar searah jarum jam
'l'unggu sebentar : dengan penuh keyakinan.

Arnati apakah bandul benar-benar berputar
rieJrerti yang Anda harapkan ?

liilahkan mencoba gerakan yang lain, misalnya :

llergerak ke kiri dan ke kanan.

llcrgerak ke muka ke belakang.

llrrlawanan dengan jarum jam.

Sclcsai.

futrtoh : mendeteksi sumber air.
Prlsiapkan tempat yang nyaman dengan situasi

)',lng, tenang.

l)rrrlul<, bersila atau berdiri.
'l'rrttrp mata.

b

C

d

ob'

h.

i.

t.
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d.

e.

Ambil napas melalui hidung pelan-pelan dan

panjang, rasakan sangat rileks dan tenang.

Keluarkan napas melalui mulut pelan-pelan dan

tenang 3x.

Buka mata .

Dan bergerakiah cePat dan makin melebar sesuai

dengan kedalaman sumber air. Makin dalam

perputaran makin melemah.

(Untuk kasus ini bila perlu mendeteksi apakah di

bav,ah lokosi sumber air yang saya pilih ini ada

hambatan batu besarnya dalam menuiu

air)
Tunggu sebentar.

Proses teriadi.

Selesai.

I Astral.

Slral adalah kemampuan untuk keluar dari tubuh
henggerakkan tubuh astral sesuka hati untuk pergl

pun baik ke masa depan ataupun ke masa lalu tanpa
dan waktu.

: Traveling.

Persiapkan tempat yang nyaman dengan situasi
yang tenang.

Duduk, bersila atau berdiri.
'Iutup mata.

Ambil napas melalui hidung pelan-pelan dan
panjang, rasakan sangat rileks dan tenang.
Keluarkan napas melalui mulut pelan-pelan dan
tenang 3x.
Afirmasi:

Dan kepada bawah sadarku bangunkan aku,
eeteloh dirasa cukup dalam melakukan
kegiatan traveling ke pantai Kuta Bali.
Soya bangun toxlebih sehat, lebihbugar, lebih
kuat.

t.
(,
b'

h.
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o

h.

i.

i.

Dan setelah bangun saya tetap ingat dengan

jelas dan detail semua informasi yang saya

d,apat.

Hitung mundur dalam hati dari roo sampai r, dan

rasakan dalam hati bahwa pada setiap angka

menurun Anda semakin tenang dan rileks'

Proses terjadi.

Bangun.

Selesai.

Segera ingat-ingat dan catat dulu sebelum Anda

beraktivitas atau berbicara dengan orang lain'

Ulangi lagi, bila perlu mengeplorasi lebih dalam

dan lebih fauh lagi, dengan mengembangkan

pertanyaan satu Persatu.

Contoh : Nlonitoring.

a. Persiapkan tempat yang nyaman dengan situasi

yang tenang.

b. Duduk, bersila atau berdiri.

c. Turup mata.

d. Ambil naPas melalui hidung pelan-pelan dan

paniang, rasakan sangat rileks dan tenang'

Keluarkan naPa-s melalui mulut pelan-pelan dan

tenang 3x.

e. Afirmasi:

Dan kepad.a bawah sadarku bangunkan aku,
$rtelah dirasa cukup ilalam melakukan
kcgiatan traveling mengonfiol rumah di
molomhari.
Soyo bangun rox lebih sehat,lebihbugar,lebih
Itrot.
Don setelah bangun saya tetap ingat dengan

lelas dan iletail semu<r informasi yang scya

ilopat.

llitung mundur dalam hati dari roo sampai r, dan

r.rsakan dalam hati bahwa pada setiap angka

nrcnurun Anda semakin tenang dan rileks.

Proses terjadi.

lfangun.

Selesai.

Segera ingat-ingat dan catat dulu sebelum Anda

bcraktivitas atau berbicara dengan orang lain.

t llangi lagi, bila perlu mengepiorasi lebih daiam

tl,rn lebih jauh lagi, dengan mengembangkan

lx.rtanyaan satu pe$atu.

k.
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P. Psikometri.

Psikornetrei adalah kemampuan untuk merasakan dan

mengetahui sejarah dari suatu benda atau ruangan dengan

cara melihat dan merasakan sensasi dari sejarah tersebut dan

seakan-akan mengalami secara langsung. Atau kemamPuan

mendapatkan informasi tentang suatu benda atau suatu

tempat, baik informasi yang baik, yang buruk atau yang

biasa saja, atau dengan kata lain adalah kemampuan

membaca energi yang tertanam pada benda atau temPat.

r. Contoh : Sejarah rumah tua

a. Persiapkan temPat yang nyaman dengan situasi

yang tenang.

b. Duduk, bersila atau berdiri.

c. Tutup mata.

d. Ambil napas melalui hidung pelan-pelan dan

panjang, rasakan sangat rileks dan tenang.

Keluarkan napas melalui mulut pelan-pelan dan

tenang 3x.
e. Afirmasi:

Dan kepada bowah ssdarku
setelah d.irasa cukup dalam
petunjuk.

bangunkan aku,
saya mendapat

B3

\uyu bangun rox lebih sehat, lebih bugary lebih
Itrrrl.
llun setelah bangun saya tetap ingat dengan

lelus dan detail semuo petuniuk yang saya

dopot.

f llirung mundur dalam hati dari roo sampai r, dan

rar.rkan dalam hati bahwa pada setiap angka

rnenurun Anda semakin tenang dan rileks.

t ltroses terjadi.

h ltangun.

I. Selcsai.

f, St gera ingat-ingat dan catat dulu sebelum Anda

her.rktivitas atau berbicara dengan orang lain.

*, tllangi lagi, bila perlu mengeplorasi lebih dalam

rlan lebih jauh lagi, dengan mengembangkan

pertanyaan satu Persatu.

fnlrtolr: Energi

a. l)crsiapkan tempat yang nyaman dengan situasi

y,illg tenang.

b, l)ucluk, bersila atau berdiri.
'l'utup mata.

a, Arnbil napas rnelalui hidung pelan-pelan dan

panjang, rasakan sangat rileks dan tenang.

Kt,luarkan napas melalui mulut pelan-pelan dan

l(,n.lng 3x.
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Dan kepada bawah sadarlan bangunkan ala4
setelah dirasa cukup dalam saya mendapat
petuniuk,
Saya bangun tox lebih sehat, lebih bugar, lebih
lcuat.
Dan setelah bangun sorya tetap ingat dengan
jelas dan detail semua Petuniuk yang soiyta

dapat.

Hitung mundur dalam hati dari roo sampai r, dan

rasakan dalam hati bahwa pada setiap angfta

menurun Anda semakin tenang dan rileks.

Proses terjadi.

Bangun.

Selesai.

Segera ingat-ingat dan catat dulu sebelum Anda

beraktivitas atau berbicara dengan orang lain.

Ulangi lagi, bila perlu mengeplorasi lebih

dan lebih jauh lagi, dengan

pertanyaan satu Persatu.

a. Materialisasi

Materialisasi adalah kemampuan memPercepat tercapai

cita-cita atau mewujudkan suatu keinginan, misal

B5

lclt'r, rl€Dgilihkan hujan, atau menunda hujan dan

ult: energi positif.
Persiapkan tempat yang nyaman dengan situasi
yanS tenang.

Duduk, bersila atau berdiri.
Tutup mata.

Ambil napas melalui hidung pelan-pelan dan
panjang, rasakan sangat rileks dan tenang.
Keluarkan napas melalui mulut pelan-pelan dan
tenang 3x.
Afirmasi:

Vieualisasi.

Rasakan ada energi positif yang masuk ke tubuh si

H.

Bayangkan aliran darah di seluruh tubuh si H
mengalir lancar.
Ilayangkan si H sehat dan kuat kembali.

llryangkan si H beraktivitas bebas tanpa rasa

sal<it.

ll.ryangkan si H senang.

oD'

h.

i.

i.

k.
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Dan bersamaan dengan Anda membayangkan,

bila mungkin si H juga membayangkan hal yang

sama dengan Anda.

Atau memang lebih tepatnya kalau si H yang

diminta membayangkan.

Ucapkan syukur pada Allah seolah-olah aPa yang

Anda inginkan sudah tercaPai.

Selesai.

Contoh: Memindah hujan.

a. Persiapkan tempat yang nyaman dengan situasi

yang tenang.

b. Duduk bersila atau berdiri.

c. Tutup mata.

d. Ambit napas melalui hidung pelan-pelan dan

paniang, rasakan sangat rileks dan tenang'

Keluarkan napas melalui mulut pelan-pelan dan

tenang 3x.
e. Afirmasi:

87

l Ucapkan syukur pada Allah seolah-olah apa yang
Anda inginkan sudah tercapai.

h; Selesai.

Eevltasi

rdalah kemampuan seseor.rng untuk membuat
atau orang lain melayang, lepas dari permukaan

l*vltasi sebenarnya adalah penerapan telekinesis atau

€ontoh : Bobot Ringan (untuk orang lain).

a, Persiapkan tempat yang nyaman dengan situasi
yang tenang.

Duduk, bersila atau berdiri.
Tutup mata.

Ambil napas melalui hidung pelan-pelan dan
panjang, rasakan sangat rileks dan tenang.
Keluarkan napas melalui mulut pelan-pelan dan
tcnang 3x.
Afirmasi:

ob'

h.

Vlsualisasi.
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f. Afirmasi;
Tanpa alasan yang jelas, mulai sekarang dan
seterusnya bobot badan Anda kembali normal.
Dan Anda bangun rox lipat lebih kuat dan rox lipat
lebih sehat.

g. Selesai.

Contoh: Bobot Ringan (untuk orang lain)
a. Persiapkan tempat yang nyaman dengan situasi

yang tenang.

b. Duduk, bersila atau berdiri.
c. Tutup mata.

d. Ambil napas melalui hidung pelan-pelan dan
panjang, rasakan sangat rileks dan tenang.

Keluarkan napas melalui mulut pelan-pelan dan
tenang 3x.

B9

tiugesti:

Tanpa alasan yang jelas, mulai sekarang kedua

pergelangan tangan Anda terikat tali, di mana

kedua tali bagian atas terikat roo buah balon gas

yang memiliki kekuatan tarikan lebih dari 5oo kg,

rehingga tarikan ali dan balon ke atas akan sangat

mudah menarik seluruh tubuh Anda ke atas.

Sementara jumlah balon setiap detiknya tambah

5o buah balon.

Yaa rasakan dan nikmati tarikannya.

Sementara balon menarik Anda di atas, tanpa

alasan yang jelas . bobot tubuh Anda setiap

detiknya berkurang ro kg sampai tubuh Anda
berbobot seperti r kg kapas.

Anda terangkat ke atas.

(Waspadai, jagalah di sekitarnya, karena ada

kemungkinan dia jatuh).

Tanpa alasan yang jelas, balon satu persatu

meletus sampai kekuatan tarik balon hilang. Dan

tanpa alasan yang jelas bobot tubuh Anda normal
kembali.

Anda kembali dengan selamat, rox lipat lebih kuat,

dan rox lipat lebih sehat

Selesai.

portasi

adalah kemampuan rnembawa/memindahkan
ke jarak iauh dalam waktu singkat atau bahkan
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seketika itu iuga. Sebagai contoh aji sapu angin, di mana

orang yang menggunakan dapat menempuh jarak puluhan

atau ratusan kilometer dalam hitungan detik'

(Halyang satu ini tidak dibicarakan di sini)'

T. Penyembuhan

Penyembuhan adalah kemampuan penyembuhan secara

alternatif dan atau energi batin, baik secara Pasif atauPun

aktif
r. Contoh: PenYembuhan

a. Persiapkan temPat yang nyaman dengan situasi

Yangtenang.
b. Duduk, bersila atau berdiri.

c. TutuP mata.

d. Ambil naPas melalui hidung pelan-pelan dan

paniang, rasakan sangat rileks dan tenang'

K.eluarkan napas melalui mulut pelan-pelan dan

tenang 3x.

e. Afirmasi:

9L

Dcn kepada bawah sailarku bangunkan aku,
rctelah dirasa cukup dalam saya mendapat
petunjukNya.
Saya bangun rox lebih sehat, lebih bugar, lebih
&uot.

Dan setelah bangun s(ya tetap ingat dengan

lelas d.an detail semua petunjuk yang so-ya

dapat.

Hitung mundur dalam hati dari 1oo sampai r, dan
rasakan dalam hati bahwa pada setiap angka

menurun Anda semakin tenang dan rileks.

Proses terjadi.

Bangun.

Selesai.

Segera ingat-ingat dan catat dulu sebelum Anda
beraktivitas atau berbicara dengan orang lain.

Ulangi lagi, bila perlu rnengeplorasi lebih dalam

dan lebih jauh lagi, dengan mengembangkan

Pertanyaan satu persatu.

: Penyembuhan (Dilakukan oleh Klien).

Persiapkan tempat yang nyaman dengan situasi

yang tenang.

Duduk, bersila aau berdiri.
Tutup mata.

Ambil napas melalui hidung pelan-pelan, dan

panjang, rasakan sangat rileks dan tenang.

Keluarkan napas melalui mulut peian-pelan dan

tenang 3x.

f,
L,
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t. Bayangkan, aliran darah di kaki kiri Anda lancat,

lutut Anda dapat Anda gerakan ke segala arah

tanpa rasa sakit, dan bayangkan Anda beraktivitas

bebas seperti yang Anda lakukan sehari-hari tanPa

rasa sakit.

g. Ikuti rasa senang, puas dan lega.

h. Sekarang ambil naPas, buka mata, dan gerakkan

lututAnda.

(proses ini bisa diulang kembali apabila dikehendaki)

U. Sebelas Sasaran Kesuksesan dan Kebahagiaan.

r. Spiritual
a. Persiapkan tempat yang nyaman dengan situasi

yang tenang.

b. Duduk, bersiia atau berdiri.
c. Tutup mata.

d. Ambil napas melalui hidung pelan-pelan dan

panjang, rasakan sangat rileks dan tenang.
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Heluarkan napas melalui mulut pelan-pelan dan
lFilnng 3x.

Alirnrasi :

l'aa Allah, saya memohon petunjukMu dan
rrrohon pertolonganMu :

Serlekah apa saja yang harus saya lakukan ?

lhr.rpa ratus ribu, minimal yang harus saya

xerlckahkan per bulan ?

Krgiatan spiritual apa saja yang harus saya

lakukan ?

llon kepada bav,ah sadarku bangunkan aku,
r;etelah dirasa cukup dalam saya mendapat
petunjukNya.
Suyo bongun toxlebih sehat, lebihbugar, lebih
ktrot.
llrrn setelah bangun saya tetap ingat dengan

lelos dan detail semua petunjuk yang saya
dopat.

llitung mundur dalam hati dari roo sampai r, dan
r'.rsakan dalam hati bahwa pada setiap angka

menurun Anda semakin tenang dan rileks .

I'roses terjadi.
llangun.
Sclesai.

Sr.gc,ra ingat-ingat dan catat dulu sebelum Anda
lrt.r'aktivitas atau berbicara dengan orang lain.

l"
h,

l,

I



94

k Ulangi lagi, bila perlu mengeplorasi iebih dalam
dan lebih jauh lagi, dengan mengembangkan

Pertanyaan satu Persatu.

Kesehatan
a. Persiapkan tempat yang nyaman dengan situasi

yang tenang.

b. Duduh bersila atau berdiri.
c. Tutup mata.

d. Ambil napas melalui hidung pelan-pelan dan
panjang, rasakan sangat rileks dan tenang.
Keluarkan napas melalui mulut pelan-pelan dan
tenang 3x.

e. Afirmasi:
Yaa Allah, saya mohon petunjukMu : olahraga apa
yang paling cocok buat saya ?

Gerakan-gerakan olahraga yang bagaimana yang
harus saya lakukan ?

Dan kepada bawah sadsrku bangunkan aku,
setelah d.irasa cukup dalam sqya mendapat
petunjukNya"
Scya bangun rox lebih sehat, lebih bugar, lebih
lcuat.
Dan setelah bangun soya tetap ingat dengan
jelas dan detail semua petunjuk yang srryo

dapat.

Hitung mundur dalam hati dari roo sampai r, dan

rasakan dalam hati bahwa pada setiap angka

rnenurun Anda semakin tenang dan rileks .
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Ptores terjadi.

Erngun.

tcleeai.

&gera ingat-ingat dan catat dulu sebelum Anda

beraktivitas atau berbicara dengan orang lain.

Ulrngi lagi, bila perlu mengeplorasi lebih dalam

dan lebih jauh lagi, dengan mengembangkan

partanyaan satu Persatu.

Peraiapkan tempat yang nyaman dengan situasi

y.ng tenang.

Duduk, bersila atau berdiri.

Tutup mata.

Ambil napas melalui hidung pelan-pelan dan

paniang, rasakan sangat rilels dan tenang'

Keluarkan napas melalui mulut pelan-pelan dan

tettang 3x.

Afirmasi:

Dan kepado bawah sadarku
setelah dirasa cukuP dalam

petunjukNya.

bangunkan aku,
saya mendapat
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Saya bangun roxlebih sehat, lebihbugar, lebih
kuqt.
Dan setelah bangun saya tetap ingat dengan
jelas dan detail semuo petunjuk yang so'ya
dapat.

Visualisasikan apa yang Anda inginkan.
Bayangkan toko Anda aman.

Bayangkan seluruh isi toko Anda aman.

Bayangkan seluruh penghuni toko Anda aman.

Ikutilah dengan r.rsa senang.

Bersyukurlah. Bahwa Anda telah mencapai apa
yangAnda inginkan.

Hitung mundur dalam hati dari roo sampai r, dan
rasakan dalam hati bahwa pada setiap angka
menurun Anda semakin tenang dan rileks.
Proses terjadi.
Bangun.

Selesai.

Segera ingat-ingat dan catat dulu sebelum Anda
beraktivitas atau berbicara dengan orang lain.
Ulangi lagi, bila perlu mengeplorasi lebih dalam
dan lebih jauh lagi, dengan mengembangkan

Pertanlaan satu persatu.

4. tr(eselamatan
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Anrbil napas melalui hidung pelan-pelan dan

panjang, rasakan sangat rileks dan tenang.

Xeluarkan napas melalui mulut pelan-pelan dan

lenang 3x.

Aflrmasi:

Visualisasi.

Bayangkan Anda selamat sukses dan bahagia

dalam melaksanakan tugas itu.
Bayangkan rumah Anda seisinya selamat.

Bayangkan kendaraan yang Anda naiki selamat

rampai Anda tiba di rumah kembali.

lkuti rasa senang.

Bersyukurlah bahwa yang Anda inginkan tercapai.

Selesai.

tlrrl'$a

Persiapkan tempat yang nyaman dengan situasi

ynng tenang.

ob'

h.

i.

t.
k.

a.

b.

c.

Persiapkan tempat yang nyaman dengan situasi
yang tenang,

Duduk, bersila atau berdiri.
Tutup mata.
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b. Duduk, bersila atau berdiri.

c. Tutup mata.

d. Ambil napas melalui hidung pelan-pelan dan
panjang, rasakan sangat rileks dan tenang.

Keluarkan napas melalui mulut pelan-pelan dan
tenang 3x.

e. Afirmasi:
Yaa Allah, saya memohon kepadaMu : saya, istri
saya dan anak-anak saya, mulai sekarang dan
seterusnya dari hari ke hari semakin

berkelirnpahan rezeki di semua aspek kehidupan

karenaMu.

Dan apa saja yang harus saya dan keluarga
s{ya lakukqn, agar saya sekeluarga
berkelimpahan rezeki di semua aspek
kehidupankarenaMuZX

f. Visualisasi.

Bayangkan Anda, istri Anda, anak-anak Anda
berkelimpahan rezeki.
(Rezeki uang, rezeki sehat, rezeki keselamatan,

dan lain-lain)
Bayangkan dengan perasaan senang.

Bersyukurlah, seolah-olah apa yang Anda
inginkan sudah tercapai.

Hitung mundur dalam hati dari roo sampai r, dan

rasakan dalam hati bahwa pada setiap angka

menurun Anda semakin tenang dan rileks.

Proses terjadi.
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I llangun.

I Selcsai.

I Srgera ingat-ingat dan catat dulu sebelum Anda

her.rktivitas atau berbicara dengan orang lain.

tllangi lagi, bila perlu mengeplorasi lebih dalam

tl.rn lebih jauh lagi, dengan mengembangkan

t)ertanyaan satu Persatu

Irrler
t Pt'rsiapkan tempat yang nyaman dengan situasi

yanS tenang.

h I )uduk, bersila atau berdiri.

r 'l'utup mata.

d Ambil napas melalui hidung pelan-pelan dan

pnnjang, rasakan sangat rileks dan tenang.

Kcluarkan napas melalui mulut pelan-pelan dan

It'nang 3x.

: Afirrnasi :

Yaa Allah, saya mohon petunjukMu : Karier apa

s.rja yang dapat mernbahagiakan lahir batin diri
saya dan keluarga ?

Apa saja yang harus saya lakukan sehingga saya

Hcgera dapat menjemput karier tersebut ?

l)on kepada bau,ah sadarku bangunkan aku,
' setelah dirasa cukup ilalam saya mendapat

petunjukNya.
*ryo bangun rox lebih sehat, Iebih bugary lebih

ktmt.

cD'

h.
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Dan setelah bangun saya tetap ingat dengan
jelas dan detail semuo. petunjuk yang sqya
dapat.

f. Hitung mundur dalam hati dari roo sampai r, dan
rasakan dalam hati bahwa pada setiap angka
menurunAnda semakin tenang dan rileks.

g. Proses teriadi.
h. Bangun.

i. Selesai.

i. Segera ingat-ingat dan catat dulu sebelum Anda
beraktivias atau berbicara dengan orang lain.

Z. Pengembangan diri.
a. Persiapkan tempat yang nyaman dengan situasi

yang tenang.

b. Duduk, bersila aau berdiri.
c. Tutup mata.

d. Ambil napas melalui hidung pelan-pelan dan
panjang, rasakan sangat rileks dan tenang.

Keluarkan napas melalui mulut pelan-pelan dan
tenang 3x.

e. Afirmasi:
Yaa Allah, Saya mohon petunjukMu : Agar hidup
saya dengan keluarga bahagia lahir batin, dan

selalu berkelimpahan rezeki di semua kehidupan,
karenaMu

(selaniutnva ambil safu Dersatu asoek di
bawah ini untuk dimintakqn petuniuk, ingat
ianoan direnteno karena nanti Anda akan
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hlugltngt-bels-petuniuk yang Anda dapat,

hnny ak d.an rtdak berurutan)

Dan kepada ba,nah sadarku bangunkan aku,
eetelah dirasa cukup dalam saya mend"apat
petunjukNya.
Saya bangun toxlebih sehat, lebihbugar, lebih
kuat.
Dan setelah bangun srya tetap ingat d.engan

lelas dan detail semuayang saya dapat.

l{itung mundur dalam hati dari roo sarnpai r, dan

rasakan dalam hati bahwa pada setiap angka

nlenurun Anda semakin tenang dan rileks .

l)roses terjadi.

llangun.
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Yaa dlah, Saya juga memohon petuniukMu :

olahraga apa yang paling cocok untuk ke

saya? Rekreasi apa yang ffIngat cocok buat

keluarga saya?

Dan kepad.a bqtryah sadarku bangunkan ala4
setelah dirasa cukup dalam saya mendapat
petunjukNya,
Say a bangun tox lebih sehat, lebih bug ar,

lrlu.at.

Dan setelah bangun s{ya tetap ingat dengan
jelas dan detail semua petuniuk yang sqya
dapat.

Hitung mundtu dalam hati dari roo sampai r, dan

rasakan dalam hati bahwa pada setiap

menurun Anda semakin tenang dan rileks.

Proses terjadi.

Bangun.

Selesai.

Segera ingat-ingat dan catat dulu sebelum

beraktivias atau berbicara dengan orang. lain.

k. Ulangi lagi, bila perlu mengeplorasi lebih dalam

dan lebih jauh lagi, dengan mengembangkan

pertanyaan satu persatu

ro. Material
a. Persiapkan tempat yang nyaman dengan

yang tenang.

b. Duduk, bersila atau berdiri.

c. Tutup mata.
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Anrbil napas melalui hidung pelan-pelan dan
panjang, rasakan sangat rileks dan tenang.

Keluarkan napas melalui mulut pelan-pelan dan
tenang 3x.
Afirmasi : (lihat dasar teori tentang doa).

Yaa Allah, Saya memohon kepadaMu :

Say" diberi anugerah mampu membeli (atau

memiliki sendiri) sebuah rumah di Yogyakarta
pada tahun 2or5, yang terletak di pinggir jalan

kelas III, luas bangunan 3oo meter persegi di atas

luas tanah 35o meter persegr, terletak di
lingkungan pergaulan yang nyaman, terletak di
lingkungan yang aman, bisa untuk bisnis

Dan kepada bartah sadarku bangunkan aku,
setelah dirasa cukup dalam saya memdapat
petunjukNya.
Soya bangun rox lebih sehat, lebih bugar, Iebih
kuat.
Dan setelah bangun soys. tetap ingat dengan

lelas dan detail semua petunjuk yang s{ya
dapat.

Visualisasi

Bayangkan bentuk rumah, luas bangunan, luas

tanah.

Bayangkan situasi lingkungan setempat

Bayangkan tata ruang rumah yang Anda

kehendaki

o6',

h.

i.

i.
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Bayangkan pergaulan lingkungan yang Anda

kehendaki.

Bayangkan kegiatan bisnis yangAnda lakukan'

Dan lain-lain.
Ikuti pembayangan dengan rasa senang,

melibatkan sernua indra.
(melihat, tersenyum, merasakan udara nyaman,

pergaulan nyaman, dan lain-lain)

Bers,nrkurlah: katakan dalam hati : Yaa Allah saya

bersyukur telah memiliki rumah seperti yang

dambakan.
(Lakukan minimal setiap hari sekali dan

dengan kegiatan sedekah)

Setelah itu baru permohonan yang lain

kendaraan, properti, alat dan peralatan

tangga, dan lain-lain).
Berurutan waktunya akan lebih baik.

(Perlu rutin, khusyuk, /ocus).

1r. Bisnis. (Contoh permohonan yang tersistem sa

persatu)

Produkyanglaku
a. Persiapkan tempat yang nyaman dengan si

y'anB tenang.

b. Duduk, bersila atau berdiri.

c. Tutup mata.

d. Ambil napas melalui hidung pelan-pelan
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Ketuarkan napas melalui mulut pelan-pelan dan
tenang 3x.

Alirmasi:
Wahai bawah sadarku, produk apa yang paling
laku tahun zor3 ini unftk usaha bisnis saya.

Dan kepada bawah sadarku bangunkan aku,
retelah dirasa cukup dalam saya mendapat
petunjuk. Saya bangun rox lebih sehat, lebih
bugar, lebih kuat. Dan setelah bangun saya tetap
lngat dengan jelas dan detail semua informsai
yang saya dapat.

Hitung mundur dalarn hati dari roo sampai r, dan
rasakan dalam hati bahwa pada setiap angka
menurun Anda semakin tenang dan rileks.
Proses terjadi.
Bangun.

Selesai.

Segera ingat-ingat dan catat dulu sebelum Anda
beraktivitas atau berbicara dengan orang lain.
Ulangi lagi, bila perlu mengeplorasi lebih dalam
dan lebih jauh l"gr, dengan mengembangkan
pertanyaan satu persatu.

I produk.
Persiapkan tempat yang nyaman
yang tenang.

Duduk, bersila atau berdiri.
Tutup mata.

dengan situasi

panjang, rasakan sangat rileks dan t
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Ambil napas melalui hidung pelan-pelan d*i
panjang, rasakan sangat rileks dan tenang.

Keluarkan napas melalui mulut pelan-pelan dan i

tenang 3x.
Afirmasi:
Wahai bawah sadarku, pada produk A (pilih salah

satu petunjuk yang Anda dapat pada produk'

produk yang laku) modifikasi apa saja yang perlu

dibuat agar produk sangat laku.

Modifikasi apa yang perlu saya lakukanl

Dan kepada bawah sadarku bangunkan alaq

setelah dirasa cukup dalam saya

petunjuk. Saya bangun lox lebih sehat, le

bugar, lebih kuat. Dan setelah bangun saya

ingat dengan jelas dan detail semua informasi

yang saya dapat.

Hitung mundur dalam hati dari roo sampai r, dan

rasakan dalam hati bahwa pada setiap angka

rnenurun Anda semakin tenang dan rileks.

Proses terjadi.

Bangun.

Selesai.

Segera ingat-ingat dan catat dulu sebelum

beraktivitas atau berbicara dengan orang lain.

Promosi
a. Persiapkan tempat yang nyaman dengan si

yang tenang.
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Duduk, bersila atau berdiri.
Tutup mata.

Ambil napas melalui hidung pelan-pelan dan
panjang, rasakan sangat rileks dan tenang.
Keluarkan napas melalui mulut pelan-pelan dan
tenang 3x.
Afirmasi:
Wahai bawah sadarku, Promosi apa saja yang
perlu saya lakukan agar produk terjual semua

dengan cepat dan saya mendapat laba yang
menyenangkan ?

Dan kepada bawah sadarku bangunkan aku,
setelah dirasa cukup dalam saya menciapat

petuniuk. Saya bangun lox lebih sehat, lebih
bugar, lebih kuat. Dan setelah bangun saya tetap
ingat dengan jelas dan detail semua informasi
yang saya dapat.

f, I{itung mundur dalam hati dari roo sampai r, dan
, rasakan dalam hati bahwa pada setiap angka

menurun Anda semakin tenang dan rileks.

t, Proses terjadi.

h, Bangun.

l, Selesai.

f, Segera ingat-ingat dan catat dulu sebelum Anda
beraktivitas atau berbicara dengan orang lain.

a, Persiapkan tempat yang nyaman dengan situasi

yang tenang.

b,

C,

d,

d.

e.

g.

h.

i.
j.
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Duduh bersila atau berciiri.
Tutup mata.
&nbil napas melalui hidung pelan-pelan dan
panjang, rasakan sangat rileks dan tenang.

Keluarkan napas melalui mulut pelan-pelan dan
tenang 3x.
Afirmasi:
Wahai bawah sadarku, pelayanan yang bagaimana

saja yang dapat membuat penguniung tertarik'

puas dan berkesan sangat Positif.

Dan kepada bawah sad.arku bangunkan

aku, setelah dirasa cukup dalom scrya

menilapat petuniuk. Saya bangun rox lebih
sehat, lebih bugar, lebih kuat. Dan setelqh

bangun saya tetap ingat dengan ielas dan
detail semua informasi y ang say a d apat.

Hitung mundur dalam hati dari roo sampai r, dan
rasakan dalam hati bahwa pada setiaP angka

menurun Anda semakin tenang dan rilel<s.

Proses teriadi.
Bangun.
Selesai,
Segera ingat-ingat dan catat dulu sebelum Anda,

beraktivitas atau berbicara dengan orang lain. i
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Ambil napas melalui hidung pelan-pelan dan
panjang, rasakan sangat rileks dan tenang.
Keluarkan napas melalui mulut pelan-pelan dan
tenang 3x.
Afirmasi:
Wahai bawah sadarku,

Bagaimana alternatif-alterlatif yang memotivasi
pegawai, agar para pegawai patuh?

Bagaimana alternatif-alternatif yang memotivasi
pegawai, agar para pegawai rajin?
Bagaimana alternatif-alternatif yang memotivasi
pegawai, agar para pegawai berkinerja bagus?

Bagaimana alternatif-alternatif yang memotivasi
pegawai, agar para pegawai memiliki daya juang
dan semangat tinggi.
(Dan lainJain, silakan memprograrn sendiri).

Don kepad,a bawah sad.arku bangunkan aku,
setelah dirasa cukup dalam sraya mendapat
petunjuk. Saya bangun rox lebih sehat, lebih
bugar, lebih kuat. Dan setelah bangun soya
tetap ingat dengan jelas dan detail semuct
t nformasi yang say a dapat.

Hitung mundur dalam hati dari roo sarnpai r, dan
rasakan dalam hati bahwa pada setiap angka
menurun Anda semakin tenang dan rileks .

Proses terjadi.
Bangun.

Selesai.

b.
c.
d.

6b'

h.
i.
j.

Meuranage Pegawai.
a. Persiapkan temPat yang nyaman dengan

yang tenang.

b. Duduk, bersila atau berdiri.

c. TutuP mata.
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t. Segera ingat-ingat dan catat dulu sebelurn Anda

beraktivitas atau berbicara dengan orang lain.

Pengembangan
a. Persiapkan tempat yang nyaman dengan situasi

yang tenang.

b. Duduh bersila atau berdiri.

c. Tutup mata.

d. Ambil napas melalui hidung pelan-pelan dan

panjang, rasakan sangat rileks dan tenang.

Keluarkan napas melalui mulut pelan-pelan dan

tenang 3x.
e. Afirmasi:

Wahai bawah sadarku, pengembangan apa saia

yang harus saya lakukan agar usaha bisnis

semakin besar dan saya semakin mendapatkan

laba yang semakin besar dibanding sekarang.

Dan kepada bawah sadarku bangunkan alru,

setelah dirasa cukup dalam saya mendapat

petunjuk. Saya bangun rox lebih sehat, lebih

bugar, Iebih kuat. Dan setelah bangun saya tetaP

ingat dengan jelas dan deail semua informasi

yang saya dapat.

f. Hitung mundur dalam hati dari roo sampai r, dan

rasakan dalam hati bahwa pada setiap angka

menurun Anda semakin tenang dan rileks'

Proses terjadi.

Bangun.
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Selesai.

Segera ingat-ingat dan catat dulu sebelum Anda
beraktivitas atau berbicara dengan orang lain.

Dan kepada bawah sadarku bangunkan aku,

aetelah dirasa cukup dalam saya mendapat
petunjuk. Saya bangun lox lebih sehat, lebih
bugar, lebih kuat. Dan setelah bangun saya tetap
ingat dengan jelas dan detail semua yang saya

dapat.

Hitung rnundur dalam hati dari roo sampai r, dan
rasakan dalam hati bahwa pada setiap angka

menurunAnda semakin tenang dan rileks.

Proses terjadi.
Bangun.

Selesai.

Segera ingat-ingat dan catat dulu sebelum Anda
beraktivitas atau berbicara dengan orang lain.

Persiapkan tempat yang nyaman dengan situasi
yang tenang.

Duduk, bersila atau berdiri.
Tutup mata.

Ambil napas melalui hidung pelan-pelan dan

panjang, rasakan sangat rileks dan tenang.

l(eluarkan napas melalui mulut pelan-pelan dan

tenang 3x.
ob'

h.
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e. Afirmasi:
Wahai bawah sadarku, saya harus bekerja sarna

dengan siapa saja, sehingga usaha bisnis saya

lancar. sukses, mendapat laba yang menyenang-
kan.

Dan kepada bawah sadarku bangunkan aku,
setelah dirasa cukup dalam saya mendapat
petunjuk. Saya bangun lox lebih sehat, lebih
bugar, lebih kuat. Dan setelah bangun saya tetap
ingat dengan ielas dan detail semua informasi

Fmg saya dapat.

f. Hitung mundur dalam hati dari roo sampai 1, dan'
rasakan dalam hati bahwa pada setiap angka
menurun Anda semakin tenang dan rileks.

g. Proses terjadi.
h. Bangun.

i. Selesai.

j. Segera ingat-ingat dan catat dulu sebelum Anda
beraktivitas atau berbicara dengan orang lain.

lntrop eksi/Evaluasi Diri.
a. Persiapkan tempat yang nyaman dengan situasi

yang tenang.

b. Duduk, bersila atau berdiri.
c. Tutup mata.

d. Ambil napas melalui hidung pelan-pelan dan

panjang, rasakan sangat rileks dan tenang.
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Keluarkan napas melalui mulut pelan-pelan dan

tenang 3x.

Afirmasi:
Wahai bawah sadarku, kelemahan-kelemahan dan

kekurangan-kekurangan aPa saia, yang perlu saya

perbaiki saya semPurnakan dalam hal.

(lsf satu persatu)

an, tempat. pengemasan produk keriasama'

{lt) sehingga usaha bisnis saya semakin sukses

dan berlaba menyenangkan.

Dan kepada bawah sadarku bangunkan aku,

oetelah dirasa cukup dalam saya menclapat

petunjuk. Saya bangun lox lebih sehat, lebih

bugar, lebih kuat. Dan setelah bangun saya tetaP

ingat dengan jelas dan detail semua informasi

yang saya dapat.

Hitung mundur dalam hati dari roo sampai r, dan

rasakan dalim hati bahwa pada setiap angka

menurun Anda semakin tenang dan rileks.

Proses terjadi.

Bangun.

Selesai.

Segera ingat-ingat dan catat dulu sebelum Anda

beraktivitas atau berbicara dengan orang lain.

Womosi. bentuk produk, variasi produk

IrfJrtgembang qn proiluk. prontosi, Pemasaran,
horga. peltyan, memanage pegawai keuang-
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BAB IV
TEKMK.TEKMKINDTJKSI

Eknik induksi sngat banyalq namun yang diielaskan

hanya sebagian teknik-teknik induksi diri untuk

hipnometafisika.

itung Mundur (seperti dipaparkan pada

sebelumnya)

tempat yang nyaman dengan situasi yang

uk, bersila atau berdiri.
mata.

il napas melalui hidung pelan-pelan dan paniang,

sangat rileks dan tenang. Keluarkan naP:rs

lui mulut pelan-pelan dan tenang 3x.

bawah sadarku,... Dan kepada bawah sadarku

aku, setelah dirasa cukup dalam saya

petunjuk. Saya bangun rox lebih sehat, lebih

r, lebih kuat. Dan setelah bangun saya tetap ingat
jelas dan detail semua informasi yang saya

tung mundur dalam hati dari loo sampai r, dan

n dalam hati bahrva pada setiap angka menurun

semakin tenang dan rileks.

terjadi.
gun.
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9.
10.

11.

Selesai.

Segera ingat-ingat dan catat dulu sebelum An<

beraktivitas atau berbicara dengan orang lain'

Ulangi lagi bila memerlukan eplorasi lebih dalam dan

B.

1.

lebih jauh lagi, dengan mengembangkan

satu persatu.

Pura-puratidur.

2.

3-

4.

Persiapkan tempat yang nyaman dengan situasi

tenang.

Duduh bersila atau berdiri.

Tutup mata.

Ambil napas melalui hidung pelan-pelan dan pani

5.

rasakan sangat rileks dan tenang' Keluarkan

melalui mulut pelan-pelan dan tenang 3x'

Afirmasi
Dan kepada bawah sadarku bangunkan aku,

dirasa cukup dalam saya mendapat petunjuk'

bangun rox lebih sehat, lebih bugar, lebih kuat'

6.

setelah bangun saya tetap ingat dengan ielas dan detn

semua informasi Yang saya daPat'

Visualisasi:
BayangkanAndaPura-Puratidur' l

Rasakan setiap tarikan naPas Anda sernakin rileks' 
i

Rasakan kelopak mata Anda semakin tertutuP rapat'

(semakin Anda berusaha membuka mata, k

mata Anda makin menutuP raPat)

Rasakan kelopak mata Anda semakin lemas

atg

n kelopak mata Anda semakin berat dan

in berat

hrakan Anda menjadi semakin mengantuk semakin

k.

alam pikiran sadarAnda tidur.

a ingat-ingai dan catat dulu sebelum Anda

rktivitas atau berbicara dengan orang lain.

i lagi bila memerlukan eplorasi lebih dalam dan

jauh lagi, dengan mengembangkan pertanyaan

persatu.

tempat yang nfaman dengan situasi yang

k, bersila atau berdiri.
tup mata.

bil napas melalui hidung pelan-pelan dan panjang,

sangat rileks dan tenang. Keluarkan napas

mulut pelan-pelan dan tenang 3x.

ahai bawah sadarku... Dan kepada bawah sadarku

nkan aku, setelah dirasa cukup dalam saya

fttendapat petuniuk. Saya bangun rox lebih sehat, lebih

gar, lebih kuat. Dan setelah bangun saya tetaP ingat
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dengan jelas dan detail semua informasi yang saya

dapat.

6. Ambil napas pelan (rasakan rileks)... tahan sebentar
(rasakan sangat rileks)...

I(eluarkan napas... (Rasakan semakin tenang)

Ulangi langkah no. 6 ini berkali-kali.

7. Proses terjadi.
8. Bangun.

g. Selesai.

lo. Segera ingat-ingat dan catat dulu sebelum Anda
beraktivitas atau berbicara dengan orang lain.

11. Ulangi lagi bila memerlukan eplorasi lebih dalam dan
lebih jauh lagi, dengan mengembangkan pertanyaan

satu persatu.

D. MataTerlumuri Lem

Persiapkan ternpat yang nyaman dengan situasi yang

tenang.

Duduk, bersila atau berdiri.
Tutup mata.

Ambil napas melalui hidung pelan-pelan dan panjang,

rasakan sangat rileks dan tenang. Keluarkan napas

melalui mulut pelan-pelan dan tenang 3x.
Afirmasi:
Wahai bawah sadarku... Dan kepada bawah sadarku

bangunkan aku, setelah dirasa cukup dalam saya

mendapat petunjuk. Saya bangun dengan mudah,

727

rrrt,nrbuka mata dengan mr:.dah, rox lebih sehat, lebih
lrrrgar, lebih kuat.

'Ianpa alasan yang jelas, semua lem yang rnelekat
patla mata saya hilang. Dan setelah bangun saya tetap
Irrg.rt dengan jelas dan detail semua informaai yang
raya dapat.

ll.ryangkan pada kedua kelopak maa Anda terlurnuri
lenr yang sangat hebat da-va lekatnya (sangat lengket),

t'as.tkan...

Rasakan kedua kelopak mata tertutup rapat, kuat,
kerra daya lekat lem yang hebat itu. Rasakan...

Rasakan, semakin Anda berusaha rnembuka mata,

frrstru daya lekat lem itu menjadi semakin kuat,
relringga Anda semakin sulit, membuka mata.

Rasakan mata Anda justru semakin lemas, kelopak

lrrat.r Anda semakin berat, dan Anda menjadi semakin

Ir r r.r rgantuk...semakin mengantuk...tidurlah

lrroses terjadi.
ll.rrrgun.

Selcsai.

Segera ingat-ingat dan catat dulu sebelum Anda

heraktivitas atau berbicara dengan orang lain.

lll.rngi lagi bila memerlukan eplorasi lebih dalam dan

lehih jauh lagi, dengan mengembangkan pertanyaan

rntu persatu.

l',ul.r teknik ini, kalau klien sulit membuka mata,

or',lng lain bisa membantu membuka matanya, dengan

alilrnasi: tanpa alasan yang jelas Anda sangat mudah

1.

z.

3.

4.

5.
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membuka mata, semua lem yang menempel di kedua

mata anda... hilang
Atau

Klien dapat berafirmasi dalam hati saat mau membuka

mata: tanPa alasan yang jelas semua lem yang

menempel di kedua mata saya... hilang, dan saya

sangat mudah membuka mata.

E.

1.

Hipnotis pada orang lain.

Duduk/berbaring/berdiri di temPat yang tenang dan

nyaunan.

l^akukan pre-talk (pembicaraan ringan untuk memPer- 
^

3.

+.

siapkan situasi keaklaban dan kesiapan suasana)'

Tutup mata.

Induksi
Ambil napas pelan-pelan dan panjang melalui hidung, 

'1

rasakan rileks. Keluarkan naPas rnelalui mulut, pelan

dan panjang.

Ambil napas pelan-pelan dan paniang melalui hidung,'

rasakan lox lipat lebih rileks dari sebelumnya'

Keluarkan napas melalui mulut, pelan dan paniang'

6. Ambil napas pelan-pelan dan panjang melalui hidung,:

rasakan lox lipat lebih tenang dari sebelumnya'

Keluarkan napas melalui mulut, pelan dan panjang'

Ambil napas pelan-pelan dan paniang melalui hidung, r

rasakan sangat nyaman. Keluarkan napas melalui

mulut, pelan dan Panjang

7.

a23

Ambil napas pelan-pelan dan panjang melalui hidung.

Rreakan sangat mengantuk... sangat mengantuk...

flngan ditahan,..

TTDUR (kata TIDUR diucapkan saat dia menarik

haPas)

fucwaLns-
Brya hitung r sampai 5, pada setiap hitungan Anda

tldur rox lebih lelap dari sebelumnya. 1...2...3..-4...5

Depth LevelTes.

Hllangkan senrua suara dari pikiran Anda, dan hanya

auara saya yang Anda dengar. Bila Anda mendengar

mggukan kepala (lihatlah dia akan menganggukkan

Itepalanya).

&gecti-r
Trnpa alasan yang ielas Anda mamPu menerima

petunjuk Allah tentang kelemahan dan kekurangan si

A dalam menjalankan bisnisnYa.

Tunggu sebentar (sekitar z sampai 30 detik),

tergantung iumlah infbrmasinYa.

Eekarang katakan kepada saya : apa petunjuk Allah

yang diberikan kepadamu tentang kelemahan dan

hkurangan A dalarn menjalankan bisnisnya.

Dengarkan apa yang dikatakan.

Yaa sekarang saya hitung r sampai 5, Anda tidur lelap

kernbali (tunggu minimal 5 detik).

.Terminasi.

Sckarang saya hitung 5 samPai r, pada hitungan ke r,

Anda bangun rox lipat lebih sehat, rox lipat lebih kuat,

dan tox lipat lebih PercaYa diri.
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Dan setelah Anda bangun nanti, Ando tetaP ingat
dengan ielas dan teliti pada semue petuniuk Allah yang

Anda dapat tadi.

s. -4...3...2...r... (bangun).

Catatan:
Bila penjelajahannya menakutkan, Anda harus

mengubah kata-katayang bergaris miring itu menjadi;
Dan setelah Anda bangun nanti. semua hal yang

menahttkan hilang dari pikiran Anda.

Bila penjelajahannya mendapatkan hal positif, Anda

harus mengubah kata-kata yang bergaris miring itu
menjadi : Dan setelah Anda bangun nanti. semua

sugesti akan masuk rcoo/o. menguat rcoo/a dan meniadi

kenvataan rco %o.

LZ. Post Hypnotis.
Anda bangun rox lipat lebih sehat, rox lipat lebih kuat,

dan rox lipat lebih percaya diri.
Dan, Anda tetap ingat dengan jelas dan teliti pada

semua petunjuk Allah tadi.

Catatan: sama dengan saat terminasi.
Bila penjelajahannya menakutkan, Anda harus

mengubah kata-kata yang bergaris miring itu meniad:

Dan setelah ,Anda bangun nanti. semua hal yang

menalatkan hilang dati pikiran Anda. :

Bila penjelajahannya mendapatkan hal positif Anda

harus mengubah kata-kata yang bergaris miring itu
menjadi : Dan setelah Anda bqngun nanti. semua
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,,ugesti akan masu} rco%. mengu

hnyataon rco o/o.

Anda boleh bertanya lagi dengan yang Anda hipnotis.

tes sugestibilitas

Ptrsiapkan tempat yang nyaman dengan situasi yang
tsnang,

Duduk, bersila atau berdiri.
Tutup mata.

Ambil napas melalui hidung pelan-pelan Can panjang,

lrrakan sangat rileks dan tenang. Keluarkan napas

helalui mulut pelan-pelan dan tenang 3x.
Yra bagus...

Tfnpa alasan yang jelas, kaki kiri Anda dari ujung atas

Fmpai telapak kaki, terlapis besi yang sangat tebal,

hrku dan sangat berat (minimal zX)

&hingga semakin Anda berusaha menggerakkan kaki
ldri Anda, lapisan besi pada kaki kiri Anda semakin

, kaku dan berat... sehingga Anda sangat sulit
(zx).

kan berjalan ke muka beberapa langkah.

akan kesulitan mengangkat kaki kirinya).
bagus...

alasan

isi kaki

yang jelas seluruh lapisan besi yang

kiri anda lenyap. Anda normal kembali
n dapat menggerakkan kaki kiri dengan mudah zX.

aa herjalanlah ke muka... oke, terima kasih.
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3.

4.
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11. Sekarang silakan Anda rasakan tenang rileks dan

nyaman.

F. Konsentrasi.

1. Persiapkan tempat yang nyaman dengan situasi yang

tenang.

Duduk, bersila atau berdiri.
Tutup mata.

Ambil napas melalui hidung pelan-pelan dan panjang,

rasakan sangat rileks dan tenang. Keluarkan napas

melalui mulut pelan-pelan dan tenang 3x.

5. Afirmasi:
Wahai bawah sadarku...

6. Sambil mata tertutup... pusatkan ke dahi/ke
pernapasan/memandang jauh tak terbatas/ pendengar-

an/objek lain, mana yang Anda yakini paling cocok

untuk konsentrasi.

7. Silahkan merasakan suasana tenang... nyaman, dan

rileks.

B. Rasakan setiap tarikan napas Anda semakin rileks

g. Tunggu... dengan tidak perlu mengharap-harap,

pasrahlah menunggu petunjuk (Anda boleh

memusatkan mata Anda ke dahi dengan mata tertu-
trP)
Selesai.

Segera ingat-ingat dan catat dulu sebelum Anda

beraktivitas atau berbicara dengan orang lain.
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tltangi lagi bila memerlukan eplorasi lebih dalam dan

lcbih jauh lagi, dengan mengembangkan pertanyaan

s,ltu persatu.

Zikir.

t)crsiapkan tempat yang nyaman dengan situasi yang

tenang.

l)uduk, bersila atau berdiri.
'l'utup mata.

Arnbil napas melalui hidung pelan-pelan dan paniang,

r'.rsakan sangat rileks dan tenang. Keluarkan naPas

rrrr:lalui mulut pelan-pelan dan tenang 3x.

Afirmasi:
Wahai bawah sadarku...

llcrzikirlah
.r. Contoh: Mengucap Laillah Ha Illalah sambil

merasakan tarikan naPas. Rasakan semakin rileks.

h. Atau: Membaca dalam hati Allfatekhah berkali-

kali (rrx, r7x, ztx...49x)

l)roses terjadi.
llangun.

Sclesai.

Segera ingat-ingat aPa yang Anda peroleh saat Anda

rnembaca surat Alfatekhah tadi (Anda merasakan apa,

/ltda melihat apa, Anda seperti dalam situosi apa, Anda

tcringat apa, dan sebagainya) dan catat dulu sebelttm

Anda beraktivitas atau berbicara dengan orang lain.

IO.

11.
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11. Ulangi lagi bila
lebih jauh lagi,

satu pe$atu.

memerlukan eplorasi lebih
dengan mengembangkan

dalam dan
pertanvaan

Password Afirmasi

mantaP I

Allah mulai sekarang dan seterusnya...... dari
tr hori sorya semakrn ...... dalsm......

alasan yang ielas, mulai sekarang dan
dari hari ke hari, scya semakin......

s ay a mohon p etunjukMu......
$cya......

s ay a memohon kep adaMu......

srya sangat berbahagia dan bersyukur , saya
Karena Mu.

ieemungkinan tidak mendapat gambaran, hal ini
karena;

Xurangkhusyuk.
lla ta atau kalimat s alah.
Pe rmoho nan tidak w aj ar.
Rermohanan terlalu banyaklterlalu beryariasi
dalamwaktusekaligus.
lrl ernang tidak ada j awabnya / tidak diizinkan.
Gombar tidsk jelas dapat berarti memang itulah
lawabannya
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PE,I.ATIHANiJA^SA Y,dNG DITAWARI(AN

D F N GAI,{ MET O D E T{YPN O METATISIKA

lnrtan Jenius untuk anak-anak agar meniadi lebih
Glrdas, lebih rarin, lebih bersemangag lebih
berpresasi, lebih percaya diri dalam belajar di sekolah.

Membuka Indra ke 6.

Krcativitas untuk teknik, seni, olahraga, dan

lnttepreneur, dengan pemanfaatan potensi Otak
Kenan Alam Bawah Sadar.

Metode mendidih membelajarkan dan melatih.
Terapi fisik dan Mental (gangguan nalar maupun

dunia lain)
Mental training dan motivasi untuk olahragawan dan

rcniman
Ptngembangan diri.
Konsultasi masalah-masalah pribadi (u masalah

Itehidupan)

keluarga, kesehatan, keselamatan, karier, bisnis,

n/rekreasi, finansial, sosial, pengembangan diri, dan

).

dapat diambil di jalan CgmPaka CT X 3o deresan

dan langsungtelp. (o274) 5+:146, setiaP hari

diambil di rak bagian luar pintu .

no no. Hp o8rzr57y84. dan o8r8o4o4r59o.

iumah (rrZd 541235.

Hariono : Hp o85868466797.
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TENTANG PBNULIS 1

, lahir di Semarang pada tanggal 5 juni r9q3.

gelar sarjana Muda dari IKIP Yogyakarta jurusan

teknik mesin pada tahun LgT5, meraih gelar

dengan jurusan yang sama dan perguruan tinggi yang

pada tahun tg77, melaih Sariana Utama Sz di iurusan
i pertanian di Universitas Gadiah Mada pada

r99j. Sejak tahun 1977 menjadi dosen di fakultas

Universitas Negeri Yogya\arta bidang keahlian Karya

mengajar kuliah Karya Teknologi, Perancangan

dan Kewirausahaan Teknik. Kegiatan-kegiatan aktif di

sebagai Pembina Kesenian tahun r98o sampai

1986, Pembina olahraga Pencak silat tahun 1988

rlengan 1995, Duduk di Lembaga Pengabdian pada

at sebagai Dewan Pertimbangan tahun 1996 sampai

,olr.
Mernpelajari dan menerapkan kekuatan potensi Alam

S"rclar sejak tahun tg92. Workshop yang pernah
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diikuti adalah Workshop Neuro Linguistic Programming

tahun 2ou bidang Creativity, Mindset, Motivation dan

Management; Seminar Powerful Teaching (Hypno-NLP)

tahun zon, dan Seminar Basic Hypnosis Fundarnentaly tahun

2011.

Sertifikat yang diperoleh adalah Sertifikat dari

International Association Of Trans Personal Hypnotherapy,

yang terdiri dari Certified Of Hypnotheraphist, Certifieil Of
Hypnotist, dan Certified of Clinical Hypnotherapist. Adapun

hobi penulis adalah kesenian tradisional (tari, karawitan,

$ayang kulit), pencak silat, rekreasi, karaoke' Pelatihan lain

yang pernah diikuti adalah pendidikan wirausaha

Entrepreneur (Jniversify selama z bulan pada tahun 2.oog'

Penelitian yang pernah dilakukan dengan biaya Hibah

bersaing dan Stragnas dari DPPM DIKTI adalah'

pengembangan mindset dan spiritual bisnis pada industri

kreatif tahun zoro' Peneiitian model desain alat mesin

berbasis wirausaha tahun zoo7, Penelitian karya kreatif

mahasiswa berbasis kebutuhan industri tahun zo1 dan zotz,

dan model pendidikan rvirausaha kreatif dengan

menggunakan otak kanan gelombang otak dan alam bawah

sadar pada tahun zor3.

Pembinaan wirausaha yang pernah dilakukan adalah

pembinaan usaha jamu tradisional di pusat desa jamu

Kiringan Jetis Bantul tahun zooz, Pembinaan wirausaha

sekitar kampus Karangmalang tahun zorr dan Pembinaan

wirausaha di sekitar kampus Wates tahun zon.

TEI{IANG PENTILIS 2

Surati SE, MM., lahir di Kutai Timur tanggal z7

1987. Meraih gelar Sz Di Universitas Teknologi
(UTY) jurusan Magister Manajemen tahun zorz

] di jurusan Akuntansi FE UTY tahun zoro.

Saat masih menjadi mahasiswa di UTY aktif di

organisasi dan pernah menjadi Pembicara dalam

SEMINAR NASIONAL "Kewirausahaan dan Home
Bidang Teknik" Mechanical Expo UNY tahun zou.

oebagai Narasumber dalam acara Pelatihan

r Campus UNY dengan tema "Menjadi

a Muda yang Sukses" diselenggarakan oleh Pusat

n Karir Lembaga Pengembangan dan Penjamin

Pendidikan (LPPMP) UNY zorz.

Mempelajari dan menerapkan kekuatan potensi alam

radar sejak tahun zoo8. Pernah mengikuti Workshop

l.inguistic Programming tahun zorr "Basic NLP
r" bidang Creativity, Mindset, Motivation and

. Seminar Basic-Hypnosisf Fundomentaly tahun

Mengikuti pendidikan wirausaha Entrepreneur

tahun zoro
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TEI{TANG PENULIS 3

Awan Hariono, M.Or. Lahir di Purworeio, r3 Juli tg72''

pendidikan sarjana (Sr) pada Program studi Pendidikan

Kepelatihan Fakultas Pendidikan olahraga dan Kesehatan

(FPOK) IKIP Yogyakarta, Magister (Sz) pada Program Studi

Ilmu Keolahragaan Pasca sarjana universitas sebelas Maret

Surakarta ([INS). '

Menjadi tenaga edukatif/staf pengajar pada jurusan

pendidikan Kepelatihan (PKL), Program studi Pendidikan

Kepelatihanolahraga(PKo)FakultasllmuKeolahragaan
(FIK) Universitas Negeri Yogyakarta (UI'[Y) sejak tahun 2oo2'

Mata kuliah yang diampu: Biomekanika Olahraga dan

Kepelatihan Pencak Silat.

Pengalamanmelatih:TimPOPWLPencakSilatJawa
Tengah tahun zooz, Pra PON DIY cabor Pencak Silat (zoo4'

,oo1, PON DIY cabor Pencak Silat (zoo4, zoo8)' POMNAS

cabor Pencak Silat (zoo3,2oo5, zao7,2oog), Pelatda Pencak

737

DIY (zooz-zoro), Pelatih Pencak Silat UNY (zoo3-zoo8),
ih Pencak Silat PPLM (zoo5-zoro) Yogyakarta, Pelatih

Silat PAB Usia r5-r8 (zoo6-zoro), Pelatih cabor
Silat pada t4'h AseanUniversity Games (zoo8).

Bidang Organisasi yang pernah diikuti: Penasihat
IPSI Kabupaten Sleman; Bidang Kepelatihan

. IPSI DIY; Bidang Pengabdian pada Masyarakat

. TSORI DIY; Bidang IPTEK KONI Kabupaten

; Bidang Pembibitan dan Pemasalan KONI DIY;
Pengabdian Pada Masyarakat ISORI DIf. Karya buku

sudah terbit yaitu: Metode Melatih Fisik Pesilat; Pencak
Untuk Usia Dini; Model Latihan Fisik Bagi Pesilat

Tanding.
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RINGKASAN METODE
AR DANIPEI"AUIIAN

Pola Bahasa (Meta,

Milton, Chunk UP, Chunk
Down, and ChunkSide)

Peran Otak Kanan & Kiri

Ekspresi Waiah

Potensi Kata
Elektrikal, Emosional,

Positif, dan Focus Words-
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BEBERAPA TEKNIK INDUKSI

Tpknik-teknik induksi yang bisa digunakan antara lain :

r, l{itung Mundur
Hitung mundur dalam hati dari roo sampai r, dan

. rasakan dalam hati bahwa pada setiap angka menlrrun

anda semakin tenang dan rileks.

Pura-pura Tidur.
Bayangkan Anda pura-pura tidur..-

Rasakan setiap tarikan napas Anda semakin rileks

Rasakan kelopak mata Anda semakin tertutuP raPat

(semakin Anda berusaha membuka mata, kelopak

mataAnda makin menutuP raPat)

Rasakan kelopak mata Anda semakin lemas

Rasakan kelopak mata Anda semakin berat dan

semakin berat

Rasakan Anda menjadi semakin mengantuk... semakin

mengantuk.

Biarkan alam pikiran sadar Anda tidur-..

Pernapasan sambil Tutup Mata.

Ambil napas pelan (rasakan rileks)...tahan sebentar ...

Keluarkan napas...

Setiap tarikan naPas rasakan semakin rileks.

Ulangi berkali-kali.
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4. Buka Tutup Mata.

Hitungangka dari 49 mundur sampai r.

Setiap angka ganjil tutup mata, setiap angka genap

buka mata.

Durasi waktu tutup mata agak lebih lama sedikit
dibanding durasi waktu buka mata, rasakan kelopak
mata semakin berat saat tutup mata.

Rasakan semakin rileks, rasakan semakin mengantuk,
jangan ditahan silakan tidur.

5. Bayangkan Angka (Pemandu mengucapkan angka)

Bayangkan angka yang saya ucapkan.

1o, 9, 8,... (Ucapkan angka pada saat akhir
mengeluarkan napas).

6" HitungAngka roo sampai dengan r (dipandu)

Mulai: Loo... gg makin rileks... 98 sangat rileks... 97
mata menjadi berat... 96 mengantuk... 95 sangat

mengantuk... silakan tidur.
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illlh ulah satu atau kombinasi teknikyang tepat dan cocok'

r. Polabahasa.
z. Sistem Referensi Manusia

(uAK)
3. Pola Gerak Mata.

4. Pola Suara.

5. Looping.
6. PotensiKata

(Elec trtcal, Emosional, Focuq Posirive)

Z. Cerita/MethaPora.
8. Pacing Leailing Matching.
g. Afirmasi.
ro. Visualisasi
u. Idola
12. Portterapi
:r3. Asosiasi dan Disasosiasi.

14. Potensi Masa Lalu.
15. Gestalf Terapi
16. Parenting.
:r7. Kekuatan Pikiran.
r8. Penyembuhan
r9. Penielajahan Kelemahan Kekurangan.

zo. Pengembangan diri.
2.1. Intewiew pada kondisi Theta.

zz. Phobia.
23. Anchoring.
24. Interview antar bagian diri.
25. Masa lalu.




