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Setelah melalui pcrjalanan panjang, saat ini hipnoterapi telah 

mcnemukan formatnya sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan 

llmiah, sama sekali tanpa unsur magis atau mistis, terutama setelah 

proses penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh: Dr. Milton 

Erickson M.D. (1901-1980), Dave Elman (1900-1967), Charles 

Tebbets, Ormond McGill, dan beberapa tokoh hipnoterapi modern 

lainnya. 

Aplikasi hipnoterapi untuk terapi atau dikenal sebagai clinical 

hypnosis atau hypnotherapy bukan sesuatu yang baru muncul, tetapi 

tclah diprak-tikkan sejak lama , bahkan bcratus tahun yang lalu oleh 

para pakarnya. Namun, akhir-akhir ini fcnomcna terscbut tclah 

mengalami pembangkitan kcmbali, apalagii setelah didukung oleh 

tcknologi 

Mcnurut APA (American Psychological Association), Dictionary 

of Psychology, edisi 2007, bukti-bukti ilmiah mcnunjukkan 

hipnoterapi dapat bcrmanfaat mcngatasi hipertensi, asma, insomnia, 

manajemen rasa nyeri akut maupun kronis, anorexia, nervosa, makan 

berlebih, merokok, dan gangguan kepribadian. Hasil guna sebagai 

'tcrapi pendukung'. Dalam kasus beberapa penyakit juga telah 

terbukti. "Yakni Dengan mengistirahatkan pikiran sadar (conscious 

mind) melalui hipnoterapi, seseorang dapat diberikan memon, saran, 

atau sugesti yang dapat memprogram ulang pikiran bawah sadarnya 

untuk berbagai tujuan positif. 

Benarkah seseorang yang bcrada dalam pengaruh hipnoterapi dapat 

melakukan apa saja sesuai kemauan sang penghipnosis? Jawabannya, 

tidak .Scseorang hanya bisa dihipnoterapi apabila mereka tidak 

menolak. Sebaliknya, mereka yang menolak untuk dihipnoterapi 

apalagi di—"program" untuk melakukan sesuatu yang bertentangan 

dengan moral, nilai, maupun sistem kcpercayaannya tidak akanbisa 

dihipnoterapi 

Mengatasi Psikosomatik dengan Hipnotetapi 
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Kcilmuan hipnotcrapi dapat diaplikasikan untuk bebcrapa hal, 

antara lain stage hypnosis, hypnotherapy, forensic hypnosis, anodyne 

awareness. Namun aplikasi hipnosis yang paling sering dipergunakan 

adalah stage hypnosis dan hypnotherapy. 

Hipnoterapi  merupakan scbuah aplikasi keilmuan hipnosis yang 

dipergunakan untuk mengatasi berbagai macam pcrmasalahan 

psikologis antara lain trauma, phobia, pemberdayaan dirin, motivasi, 

mengubah perilaku negatif (kecanduan), dan sebagainya. 

 Bila dihubungkan dengan penyakit fisik/medis, secara teori 

hypnotherapy hanya dapat menyembuhkan penyakit yang disebabkan 

oleh pikiran (psikosomatik) dan hanya bisa membantu proses 

penyembuhan untuk penyakit medis lain seperti kanker, AIDS, 

dengan cara meningkatkan scmangat hidup pasen  agar kekebalan 

tubuhnya dapat meningkat. 

Sclain ltu, hipnotcrapi bisa juga digunakan untuk mengurangi rasa 

sakit, scbagai aplikasi dan anodyne awareness, yang biasa digunakan 

dalam proses persalinan. Bahkan, hipnotcrapi bisa juga digunakan 

untuk mclakukan operasi tanpa anastesi. Namun hal ini hanya boleh 

dipergunakan dalam kcadaan tcrtcntu. 

Pada dasarnya, hipnoterapi sama sekali tidak bcrbahaya dan tidak 

memiliki risiko atau cfek samping, selama dilakukan olch seorang 

hipnoterapis (ahli hipnoterapi) yang benar-benar mcnguasai keilmuan 

hipnoterapi. Karena dalam melakukan hipnoterapi harus 

menggunakan proses dan prosedur yang benar. 

Untuk menjadi seorang hipnoterapis profesional diperlukan 

pengetahuan hipnoterapi yang benar dan mendalam, sesuai dengan 

standar kurikulum internasional yang berlaku, memiliki sertifikasi 

Hipnoterapist. 

 Hipnosis merupakan fcnomena alamiah. Sclama ini, isu yang muncul 

adalah scseorang yang lcmah dan pikirannya scdang kosong, 

melamun, mudah dihipnotis. Ternyata yang mudah masuk kc zona 

hipnosis justru orang mcmiliki imajinasi cukup bagus, fokus, dan 

kontrol dirinya ccpat. 
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Tcrapi awal (preinduction interview), mcmakan waktu sckitar 1 

jam. Pada sesi ini, biasanya hipnotcrapis menggali latar bclakang 

pcrmasalahan. Sesi berikutnya (induksi) mclakukan apa yang mau 

dipcrbaiki. Kcmudian, masuk ke sesi untuk menggali lebih dalam 

(deepening) lalu terapi dengan berbagai macam tcknik terapi/modul. 

 

Meski mulai banyak yang mcnjalani manfaat hipnoterapi, bagi 

scbagian masyarakat pengobatan dcngan hipnoterapi barangkali 

masih terdengar asing. Orang lebih mcngcnalnva dcngan istilah 

hipnotis. Kini, istilah tersebut masih mempunyai image ncgatif, 

bcrkaitan dcngan kcjahatan, pcnipuan, dendam, dan scbagainya. Olch 

karcna ltu, buku ini hadir dcngan maksud mcnghapus image 

kebanyakan orang yang mcmandang hipnoterapi adalah scsuatu yang 

bcrsifat negative. Selain ltu mcngunakan hipnoterapi scbagai salah 

satu cara untuk mcraih ketenangan, kedamaian serta kchidupan yang 

lebih mcnyenangkan. 
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Dewasa ini kita kerap kali melihat banyak orang mcngalami stress. 

Hal terscbut dapat juga di-pcngaruhi faktor pcngaruh pikiran 

Misalnya, kcsibukan kcrap membuat otot, otak, dan jiwa lclah hingga 

membuat  stres. Bclum selesai pekcrjaan yang satu, sudah da tang 

pekerjaan yang lain. Akhirnya kelelahan  bckerja dapat menjadi 

pemicu strcs bagi banyak pckcrja. Stres yang menumpuk itu tentu 

akan  memcngaruhi kinerja, bahkan hingga membuat mcreka merasa 

tcrtckan. 

Efek buruk tekanan yang dialami  scseorang dapat menimbulkan 

kondisi stres seseorang hingga menuju alam bawah sadarnya. Saat 

mereka mcngalami kondisi tersebut, tcrnyata akan mcmbawa dampak 

negatif dalam kchidupannya. Tekanan yang terus menerus itu dapat 

tcrbawa hingga saat beristirahat. Bahkan tanpa disadari, sosok orang-

orang  yang tidak bersahabat dan setumpuk pekcrjaan dapat muncul 

dalam mimpi. Padahal hal-hal scpcrti ltu tak pcrlu terjadi bila Anda 

dapat mcngatasi strcs. 

Stress adalah interpretasi terhadap suatu situasi yang dianggap 

sebagai ancaman.  

   Stress adalah sebuah tekanan terhadap sistem yang memaksa 

sistem tersebut untuk beradaptasi atau berubah 

Tanda-Tanda Stres 

• Sering sakit Kepala/Migrain 

• Bicara Gagap 

• Menggertakkan gigi 

• Nyeri leher, belakang  

• Mendengar suara dering, dengung atau letupan 

• Wajah kemerah-merahan /keringat 

• Tangan/Kaki basah berkeringat  

• Mulut kering 

• Sering pilek, infeksi, herpes 

MENGATASI STRES DENGAN HIPNOTERAPI 
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• Ruam, Gatal, bentol 

• Sering Alergi tanpa sebab yg jelas 

• Nyeri lambung 

• Sakit perut/mual 

• Sembelit/diare 

• Sulit bernafas 

• Mendadak panik 

• Jantung berdebar/nyeri dada 

• Sering buang air kecil 

• Gairah sex menurun 

• Cemas, merasa bersalah, gugup 

• Cepat Marah, frustrasi  

• Depresi, suasana hati sering berubah 

• Selera makan bertambah atau berkurang 

• Insomnia, mimpi buruk 

• Sulit Konsentrasi 

• Pelupa, bingung 

• Sulit mengambil keputusan 

• Menangis tanpa sebab  

• Ingin bunuh diri 

• Curiga berlebihan 

• Selalu merasa letih 

• Sering merokok, minum alkohol 

• Mudah tersinggung  

Tanda-Tanda Stres menurut Al-Quran 

Al An'am 6:125  

125. Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan 

kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk 

(memeluk agama) Islam. Dan barangsiapa yang dikehendaki Allah 

kesesatannya  niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, 

seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan 

siksa kepada orang-orang yang tidak beriman.  
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Solusi dan Terapi Stres 

• Berdoa secara teratur 

• Meditasi 

• Progresive Relaksasi 

• Delegasikan tugas 

• Syukur 

• Cukup Tidur 

• Olah Raga(sukan) 

• Latihan Pernafasan 

• Banyak tertawa 

• Mendengarkan Musik rileks 

• Aromatherapy 

• Hidup di masa kini(The power of Now) 

• Self Hypnosis 

• Aura Therapy 

• Temui Therapist 
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Insomnia adalah jenis gangguan sulit tidur. Gangguan sulit tidur 

juga sering discbabkan olch adanya suatu penyakit atau akibat adanya 

pcr-masalahan psikologis. Dalam hal ini, bantuan mcdis atau 

psikologis akan dipcrlukan. Salah satu tcrapi psikologis yang cfektif 

mcnangani insomnia adalah hipnoterapi. ur. 

Kebanyakan orang yang mengalami insomnia cenderung lcbih 

bcrgantung pada obat tidur, atau obat pcncnang untuk bisa 

beristirahat. Selain ketergantungan karcna pengaruh kimia, obat 

tersebut juga mcmiliki potcnsi untuk menyebabkan ketergantungan 

psikologis berupa anggapan bahwa mereka tidak dapat tidur tanpa 

obat tersebut. Bukankah anggapan tcrsebut bisa diatasi? Begitu juga 

dengan gangguan sulit tidurnya. 

Bagaimana Hipnoterapi mengatasi insomnia? 

Pcrmasalahan sulit tidur juga dipengaruhi faktor psikologis, seperti 

gangguan-gangguan lainnya yang berhubungan dengan perasaan. 

Karena insomnia kebanyakan disebabkan masalah pikiran, maka 

sudah dapat dipastikan bahwa hipnoterapi adalah cara efektif yang 

dapat dilakukan, karena hipnoterapi adalah suatu cara yang powerful 

untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan pikiran dan 

emosi scseorang. 

Hal pertama yang dilakukan adalah dengan menghilangkan 

perasaan cemas, takut, khawatir dan emosi-emosi lainnya ltu. Pcrlu 

kita ketahui, bahwa emosi sescorang terletak di pikiran bawah sadar 

seseorang. Hal yang pcrlu dilakukan adalah dcngan mcnekan cmosi-

cmosi tcrsebut agar terkendali. Sclain ltu, pcrlu juga dilakukan 

pcncnangan pikiran, mcnghilangkan scmua jcnis pikiran-pikiran yang 

mcmbuat kita mcrasa tidak tcnang, tidak nyaman, dan sejenisnya. 

Mengatasi Insomnia 
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Dcngan mclakukan hipnoterapi, dan kctika kita bisa mclcpaskan 

pcrasaan atau cmosi yang mcng-ganggu diri kita, maka kita akan 

mcrasa lcga dan plong. Karcna kctika pcrasaan kita mcnjadi lcga dan 

plong, maka pcrmasalahan psikologi yang mcmbuat kita sulit tidur 

pun dapat diatasi. Dan Anda tidak akan mcrasa ccmas, ketakutan lagi 

sctiap malam, membayangkan anda tidak akan dapat tidur. Bcgitulah 

hipnoterapi mcngatasi insomnia 
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Phobia adalah jcnis penyakit psikologis bcrupa rasa ketakutan 

yang bcrlcbihan tcrhadap sesuatu hal. Sudah jelas phobia akan dapat 

mengganggu kchidupan pcndcritanya. Memang sebagian orang 

mcnganggap phobia adalah sesuatu yang sulit dimengerti. Mari kita 

bayangkan, bagiamana bisa seseorang yang mempunyai badan bcsar 

dan kckar, tapi dia takut terhadap kecoa, atau kucing. Bukankah yang 

mercka takuti adalah sesuatu yang lebih kecil darinya? Tapi itulah 

kcnyataannya yang tejadi pada sebagian orang. 

Phobia tidak hanya akan mengganggu pikiran saja. Akan tctapi jika 

sudah parah, pendentanya dapat terscrang kepanikan ketika melihat 

apa yang ditakutinya. Bahkan ada yang mengalami sesak nafas, dcg-

dcgan, kcluar keringat dingin, gemetar, Hingga pada kondisi tubuh 

tidak bisa digerakkan. Adapun jenis phobia/atau obyek yang ditakuti 

bentuknya bermacam-macam. Berikut ini adalah contoh beberapa 

orang yang mengalami phobia terhadap obyek tertentu. 

1. Kim Basinger, Rose McGowan dan si bintang Home Alone, 

Macaulay Culkin adalah pendenta Agoraphobia, yaitu takut sama 

tempat umum dan keramaian. 

2. R.Kelly, Whoopi Goldberg dan Dalai Lama, termasuk kategori 

selebrities with Aviophobia, yaitu phobia terbang. 

3. Adolf Hitler juga salah satu pendentedeikaphobia. Pesawat tcmput 

NAZI yang tadinya bernomer scri He-112 diganti mcnjadi He-100 

untuk menghindari adanya seri He-113. 

4. Mantan suami Angelina Jolie, Billy Bob Thornton takut sama 

mcbcl antik. 

5. Dan tcntunya masih banyak lagi penderita  phobia yang berbeda-

beda obycknya. Seperti phobia terhadap ular, laba-laba, ketinggian 

kegelapan, petir, terbang, orang lain, dan scbagainya. 

Mengatasi  Phobia 
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Dan beberapa contoh para penderi ta phobia di atas, kita pasti 

selalu beranggapan aneh bukan? Sebagian orang pasti menganggap 

hal tersebut bukan rasional, maka dari itu, dalam dunia medis phobia 

adalah jenis gangguan psikologis yang dialami seseorang. Dan 

penelitian mcmang membuktikan bahwa phobia termasuk salah satu 

bentuk gangguan kejiwaan yang paling sering ditcmui di masyarakat 

dan merupakan gangguan psikologis terbesar ketiga setelah depresi 

dan kecanduan alkohol. 

Bcrmacam-macamnya penyebab phobia berdasarkan analisa adalah 

adanyai faktor biologis  dalam tubuh, scperti meningkatniya aliran 

darah dan metabolismc di otak. Atau bisa juga dikarenakan  ada 

scsuatu yang tidak normal di dalam struktur otak. Akan tetapi 

kcbanyakan psikolog bcrpendapat bahwa phobia lcbih scnang 

disebabkan olch kcjadian traumatis. Selain ltu, tcrdapat pcnyebab 

lainnya yang dianalisa olch para psikolog, yaitu phobia juga bisa 

terjadi karcna budaya. Sepcrti di Jepang, Cina dan Korea, 

masyarakatnya takut akan angka 4 (tetrapbobia) scdangkan di Italia 

scndiri masyarakatnya takut dengan angka 17 yang dianggapnya 

angka sial. 

Jadi, pada intinya adalah phobia adalah jenis gangguan yang tidak 

bolch diremehkan dan harus discmbuhkan. Dan salah satunya adalah 

dengan melakukan hipnoterapi. Hal yang dilakukan dalam  

hipnoterapi untuk mengatasi phobia adalah dengan mengkondisikan 

gelombang otak pendcrita phobia pada gelombang alfa atau theta dan 

menjaganya pada gelombang tersebut. Ketika pendcrita berada pada 

gelombang alfa atu theta, maka semua memori yang pernah terjadi 

pada diri klien mulai dan janin sampai dia dewasa dapat diakses atau 

diingat kembali. Betul, ltulah kehebatan pikiran bawah sadar seorang 

manusia, yang mampu merekam semua kcjadian/ peristiwa yang 

pernah dialami. 

Hal di atas dimaksudkan agar kita dapat mcngctahui kapan pcrtama 

kali pendcrita mcngalami kcjadian yang membuatnya menjadi phobia. 

Dengan mcngetahui pemicu pertamakalinya pendcrita mcngalami 

phobia, maka hal ini dapat diatasi dengan mudah. Schingga jclas, 



Hipnoterapi AurAshifa 

 

11 
 

bahwa hipnoterapi mcmbantu seseorang untuk mcmbcbaskan dirinya 

dan bclenggu phobia yang tclah mcngganggunya. 

Contoh bagaimana hipnoterapi mengatasi phobia 

Sebagai pelcngkap tcntang bagaimana cara/ proses pcnycmbuhan 

phobia dengan hipnoterapi, berikut ini disebutkan salah satu contoh 

cara hipnoterapi untuk penyembuhan kasus phobia terhadap gelap. 

Pertama-tama yang harus dilakukan adalah dengan membawa 

pendcrita phobia gelap dalam kondisi relaksasi pikiran, sehingga 

kctika ltu gclombang otak pendcrita mcncapai kondisi gclombang 

alpha atau thcta. Setelah mereka memasuki kondisi tersebut barulah 

dicari akar pcrmasalahan penyebab phobia gelap yang di-alaminya 

itu. 

Untuk mcngetahui akar permasalahannva, dapat dengan cara 

mempertanyakan atau mcminta pendcrita untuk masuk dalam 

peristiwa pertama kali dia mcngalam kctakutan terhadap kcgelapan. 

Sclama mereka benar -benar bisa mcrasa  rileks atau mcrasa tanpa 

beban mereka pasti akan bisa mcngingat keimbali akan apa  yang ada 

di dalam mcmori pikirannya tcntang pcnyebab phobia gclap yang 

dialaminya. 

Setclah diketahui pcnyebab awal rasa takut dalam dirinya, hal vang 

dilakukan sclanjutnya adalah dengan mcnanamkan sugcsti positif 

tcrhadap alam bawah sadar mcrcka. Mcngganti pikiran-pikiran ccmas, 

takut, atau tidak aman tcrhadap gelap dcngan sugesti pcrasaan 

nyaman dan aman. Sehingga setclah mcreka bcnar-bcnar bisa 

mcncrima sugcsti positif ltu, maka phobia akan gclap yang 

sebelumnya mcrcka alami sccara bcrtahap akan hilang. 

Itulah sckilas gambaran cara bagaimana hipno-terapi mengatasi 

masalah phobia sescorang. Untuk dapat mendapatkan hasil yang 

sempurna, Anda dapat mengunjungi atau pergi kc ahli hipnoterapi. 

Kiranya sudah banyak sekali hipnotcrapist yang menawarkan jasanya 

guna bcrbagai hal sehubungan dcngan pcrmasalahan psikologis yang 

dialami sescorang, scperti phobia. 
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 Menghipnosis diri sendiri untuk ketenangan 

Sebelumnya kita telah mcngctahui bahwa salah satu untuk meraih 

ketenangan adalah dengan cara melakukan relaksasi . Dcngan 

hypnosis diri kita akan bisa mencapai relaksasi. Ketika mclakukan 

hipno-tcrapi, kita akan memasuki Alpha state, atau sebuah kondisi 

yang sangat tcnang dan santai. 

Tiada cara rclasksasi fisik dan mental yang lebih ckstrim daripada 

hypnosis. Bahkan untuk orang yang sedang stress dan kesulitan 

menenangkan pikiran, hypnosis adalah cara yang tepat.  

Terasa sangat nngan sampai-sampai scpcrri tidak ada tubuh. Itulah 

sedikit gambaran tentang kondisi theta  state. 

Jika dilihat secara mental, kondisi theta state terasa seperti berada 

dalam kcdamaian dan ketentraman yang tak tcrelakkan. Inilah kondisi 

dimana seseorang bisa merasakan inner peace, atau kedamaian dan 

dalam dinnya. Tidak peduli seberapa banyak masalah yang sedang 

mcnimpanya, pikiran-nya pun bisa terbebas dari keccmasan, 

ketakutan, kebcncian, kekecewaan, kemarahan, dan emosi negatif 

lainnya. 

Seseorang yang bisa mcncapai kondisi theta state, selain bisa 

memperoleh ketcnangan fisik dan mental, kondisi tersebut juga bisa 

digunakan untuk membantu proses pcnyembuhan terhadap sebuah 

penyakit, sebagaimana telah dijclaskan sebelumnya. Jadi, ketika kita 

mengalami suatu kondisi badan yang terasa kurang sehat, mengalami 

sakit, lakukanlah hipnoterapi hingga kita mencapai kondisi theta state 

agar tubuh kita bisa membantu mcnycmbuhkan din sendiri dengan 

agak lebih cepat. 

Selain itu, seseorang yang sering memasuki kondisi theta state, 

mereka relatif akan lebih awet muda. Ini sudah bukan rahasia lagi. 

Kita semua sudah paham bahwa meditasi (latihan menenangkan 

pikiran) dan relaksasi memiliki manfaat me-remajakan kulit. Theta  

Self Hypnosis untuk Ketenangan 
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state merupakan kondisi dimana anda mendapatkan relaksasi fisik dan 

ketenangan pikiran total. Itulah fungsi dari hipnoterapi. 

Dalam mencapai kondisi theta  state antara satu orang dengan 

lainnya sangat berbeda-beda. Ada orang yang dalam sekali sesi 

hypnosis bisa mencapai theta  state, dan ada pula yang membutuhkan 

beberapa sesi. Yang terpenting adalah selalu mencoba dan belajar 

untuk mencapai kondisi tersebut. Itulah mengapa stress dapat diatasi 

dengan melakukan hipnoterapi. 
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Perlu dipahami bahwa kita memiliki 2 jenis pikiran yang 

mcngcndalikan perilaku seorang manusia, yaitu pikiran sadar dan 

pikiran bawah sadar. Pikiran Sadar adalah pikiran yang kita pahami 

dalam pengertian sehari-hari, yaitu pcrangkat yang kita pcrgunakan 

untuk bcrpikir logis dan rasional. Scdangkan pikiran bawah sadar 

adalah kumpulan dan pcngalaman, pengertian, pemahaman, juga 

belief •system dan self-image kita, mirip dengan data yang terdapat di 

harddisk komputer, hasil penyerapan mulai kita dilahirkan sampai 

dengan hari ini. 

Dari kedua jenis pikiran ini, ternyata pikiran bawah sadar memiliki 

pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku kita, jauh lcbih besar 

dibanding-kan dengan pcngaruh dari pikiran sadar. Sebuah buku 

psikologi populer bahkan menyebutkan bahwa kontribusi pikiran 

bawah sadar terhadap perilaku kita adalah scbesar 88%, dan sisanya 

sebesar 12% adalah kontribusi pikiran sadar. 

Kita dapat membayangkan seandainya kita mcmiliki banyak data 

yang "tidak memberdayakan" di pikiran bawah sadar kita. Apa yang 

akan terjadi ? Bahkan pengertian rasional-pun tidak akan dapat 

mcmbantu kita! Betapa kita memahami bahwa bclajar rajin dan kerja 

kcras adalah salah satu kunci kebcrhasilan, tetapi mcngapa seringkali 

kita kehilangan motivasi untuk mclakukannya? Hal ini dapat pula 

dikarenakan pikiran bawah sadar kemungkinan menyimpan pola-pola 

yang meng-hambat motivasi. Dan masih banyak lagi contoh lain yang 

berhubungan dengan hal pikiran bawah sadar. 

Lalu apa hubungannya dengan Self Hypnosis? Self Hypnosis 

adalah suatu metode untuk "mc-masuki" pikiran bawah sadar, 

schingga kita dapat melakukan "pemrograman ulang" terhadap 

pikiran bawah sadar kita, dan juga juga "pembersihan data", sehingga 

yang tersisa hanyalah hal-hal yang benar-benar "memberdayakan" diri 

Pemberdayaan Diri 
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kita. Dengan Self Hypnosis kita mcmiliki kcscmpatan untuk "mem-

bentuk ulang" diri kita ! 

Prinsip dasar dalam self hypnosis 

Prinsip dasar dari Self Hypnosis adalah "ber-bicara" dan 

"memberikan instruksi" kepada din kita sendiri. Yang dimaksud 

dengan "diri lata sendiri" dalam hal ini adalah "Pikiran Bawah Sadar". 

Selanjutnya diharapkan jika pikiran bawah sadar sudah mcmahami 

apa yang kita "instruksi"-kan, maka pikiran bawah sadar ini akan 

mempengaruhi tindakan kita di kehidupan schan-hari, mengingat 

kontribusi dari pikiran bawah sadar sangat dominan, yaitu 88%. 

Pikiran bawah sadar memiliki "gerbang", dan juga mcmiliki 

"bahasa" tcrsendiri. Olch karcna itu jika kita mcmiliki kemampuan 

untuk "membuka" gerbang ini, dan juga kita mampu bcrkomunikasi 

dengan "bahasa" yang dipahami olch pikiran bawah sadar, maka 

kitapun dapat mclakukan pemrograman din sendiri seperti yang telah 

dijelaskan di awal. 

Sehingga pada intinya, prinsip dasar dari self hypnosis adalah 

Membuka gerbang pikiran bawah sadar dan berbicara dengan pikiran 

bawah sadar sesuai dengan "bahasa" yang dipahaminya. 

 

Sebelum kita berlatih untuk "membuka" gerbang pikiran bawah 

sadar, hal yang harus kita perhatikan tcrlcbih dahulu adalah bcrlatih 

untuk bcrkomunikasi dcngan pikiran bawah sadar. Selain itu, kita juga 

akan mcmpelajari "pola bahasa" pikiran bawah sadar, serta elemen-

elemen lain yang dapat mcmpcrkuat pengcrtian dari pikiran bawah 

sadar. 

Berikut ini adalah contoh teknik bagaimana bcrkomunikasi dengan 

alam bawah sadar kita. Teknik yang kita pcrgunakan adalah dengan 

"menyuruh" pikiran bawah sadar kita untuk mclakukan hal-hal yang 

"tidak rasional", dimana jika pikiran bawah sadar kita sudah 

"mendengarkan" kita, maka hal-hal yang "tidak rasional"-pun dapat 

dilakukannya dengan mudah. 
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Berlatih melakukan self hypnosis 

1. Latihan mengunci mata 

Pejamkanlah mata Anda sekitar 5 detik lamanya. Dan setelah Anda 

membuka mata Anda, cobalah Anda mcminta pikiran bawah sadar 

Anda untuk "mengunci" mata kita, sampai kita bcnar-benar kesulitan 

atau seperti tidak mampu membuka mata! 

Sclanjutnya, lakukanlah langkah-langkah berikut ini: 

Tutup mata, fokus merasakan nafas sclama 10 dctik 

Imajinasikan bahwa Anda sedang berbicara dcngan pribadi kita yang 

lain , yaitu pikiran bawah sadar, lalu katakan (dalam hati) : "Saya 

perintahkan agar mata saja terkunci dengan sangat kuat ... (sambil 

kita bayangkan ada lem yang sangat kuat melumuri mata kita) .... 

sangat rapat ... sangat kuat ..... bahkan semakin saya mencoba untuk 

membuka .... Makin kuat saya mencoba, maka mata saya justru 

semakin terkunci lebih kuat lagi____" Lalu katakan (dalam hati) 

sccara berulang-ulang, tanpa jeda : "Mata saya terkunci.... mata saya 

tcrkunci .... mata saya terkunci ....." 

Sambil tcrus mcngatakan "mata saya terkunci", Anda boleh mulai 

mencoba untuk membuka mata anda. Jika mata Anda terasa terkunci, 

artinya Anda sudah berhasil untuk memberikan perintah kepada 

pikiran bawah sadar Anda. Sebaliknya jika mata Anda masih dapat 

dibuka dcngan mudah, maka apa yang Anda katakan belum dapat 

"menembus" pikiran bawah sadar. 

Jika mata Anda terkunci, maka cara menormalkannya juga 

menggunakan cara yang sama, yaitu dengan membcrikan instruksi 

sebaliknya kepada pikiran bawah sadar. Misalkan dengan mengatakan 

: "Mata ... kamu saya pcrintahkan agar normal kembali dan dapat 

dengan mudah saya buka" 

2. Latihan mencapai relaksasi 
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Selanjutnya kita akan memasuki latihan relaksasi yang lcbih serius, 

dimana latihan mi adalah bagian dari Self Hypnosis yang akan kita 

lakukan, tepatnya bagian awal dan Self-Hypnosis. Dalam hal ini akan 

dicontohkan lagi dua tahapan ketika melakukan self hypnosis, yaitu 

tahap relaksasi dan pcmprograman diri. 

Relaksasi 

Ambil posisi duduk bersandar di tempat yang dirasa nyaman, 

misalkan di sofa, lakukan secara pribadi dcngan kondisi Iingkungan 

yang tcnang, untuk scmcntara matikan handponc anda! Niatkan untuk 

mcnghcntikan scluruh aktivitas dalam bcbcrapa mcnit. 

Lctakkan tangan Anda secara bebas di atas paha, dan biarkan kaki 

anda lepas bcbas pula. Seperti biasa, pcjamkankanlah mata Anda, 

awasi nafas, bcrikan perhatian saat mcnarik dan menghembuskan 

nafas. Ucapkan dalam hati : "Saya berniat untuk memasuki relaksasi 

____melepaskan segalanya........mengistirahatkan 

tubuh dan fikiran say a...... 

"Setiap tarikan dan hembusan nafas saya membuat saya memasuki 

relaksasi yang lebih dalam .... lebih lepas 

Scbagai pclcngkap dalam mclakukan tahap relaksasi, berikut ini 

discrtakan pula contoh relaksasi terhadap bcbcrapa bagian tubuh 

Anda. 

Relaksasi Mata 

"Mata ..... aku pcrintahkan kamu 

mcnjadi sangat santai ____ sangat rilek 

.....dan sangat malas......! Sedemikian 

malasnya — schingga kamu tidak mau mcmbuka walaupun kamu 

berkeinginan untuk mcmbuka ..... Bahkan untuk bcrgcrakpun kamu 
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sedemikian malasnya ........ " [Baca Script ini berulang-ulang, sampai 

anda merasakan bahwa mata anda sudah sangat sangat santai]....... 

Lalu coba anda buka mata, bilamana sudah tcrasa berat atau tidak 

mau tcrbuka, maka lanjutkan dengan Script berikut ini Rclaksasi 

Leher 

"Leher kamu aku penntahkan menjadi 

sangat santai, malas, dan lcmas ____ 

Schingga aku sama sekali tidak dapat 

mengerakkanmu ........ Leher kamu 

sangat malas dan lemas, bahkan kau sama sekali tidak bcrkcinginan 

untuk bcrgcrak sedikitpun juga walaupun aku berusaha 

menggerakkanmu" [Baca Script ini berulang-ulang, sampai anda 

merasakan bahwa lchcr anda sudah sangat sangat santai] .......[Lalu 

coba anda gerakkan lehcr anda, bilamana sudah tcrasa malas dan tidak 

mau bcrgcrak sama sekali, maka lanjutkan dcngan Script berikut ini] 

Rclaksasi Tangan 

"Wahai kedua belah tangan dan jari- jemari.....Kamu saya perintahkan 

untuk mcmasuki rclaksasi total, sehingga saat ini juga kau menjadi 

sangat malas, lcmas, dan tidak berkeinginan sama sekali untuk 

bcrgerak, walaupun aku mencoba untuk 

menggerakkanmu......." [Baca Script ini 

berulang-ulang, sampai anda merasakan bahwa jari-jari tangan anda 

sudah sangat sangat santai dan malas untuk bcrgerak) 

....... [Lalu coba anda gerakkan tangan dan jari-jari anda, bilamana 

sudah terasa malas dan tidak mau bcrgerak sama sekali, maka 

lanjutkan dcngan Script Rclaksasi benkutnya] 
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Rclaksasi Pikiran 

Wahai kedua bclah kaki dan telapak kaki ..... kamu saya pcrintahkan 

untuk memasuki relaksasi total, schingga saat mi juga kau mcnjadi 

sangat malas, lcmas, dan tidak bcrkcinginan sama sckali untuk 

bergerak, walaupun aku mcncoba untuk mcnggerakkanmu ......." 

[Baca Script ini 

bcrulang-ulang, sampai anda merasakan bahwa kaki anda sudah 

sangat sangat 

santai dan malas untuk bergerak] ....... 

Lalu coba anda gerakkan kaki anda, bilamana sudah terasa malas dan 

tidak mau bergerak sama sekali, maka lanjut-kan dengan Script 

Relaksasi berikutnya] Pendalaman 

"Saya akan menghitung mundur dari 25 ke 1 bersama hembusan nafas 

saya......dan setiap kali saya menghitung.....saya akan merasakan 

kenyamanan dan ke-tenangan yang lebih dalam dari sebelum-

nya......." [Lakukan hitungan mundur]. 

 Pemrograman Diri 

Tahap ini adalah merupakan inti dari pelaksanaan self hypnosis. 

Ketika Anda sudah mcmasuki tahap rclaskasi secara scmpurna. 

Kondisi rilcks scmpurna adalah kondisi dimana gerbang pikiran 

bawah sadar mulai "tcrbuka" dan siap menerima program. Ketika kita 

mclakukan tahap pemprog-raman diri, banyak hal yang dapat Anda 

program dalam pikiran bawah sadar Anda. Mcliputi seluruh kondisi 

cmosional yang Anda inginkan. Mulai dari ingin sehat, ingin bahagia, 

ingin berkelimpahan, ingin memiliki motivasi diri yang tinggi, ingin 

menambah rasa percaya diri, dll. Hal pertama yang perlu dilakukan 

adalah penyusunan program. Tetapkan satu macam saja tema utama! 

Contoh : ingin mening-katkan rasa pcrcaya din untuk bcrbicara di 

depan umum. Susun script yang balk se-hubungan dcngan tema utama 

ini, dengan mcmatuhi kaidah dasar, yaitu : 



Hipnoterapi AurAshifa 

 

20 
 

Gunakan kalimat positif. Scbutkan apa yang anda inginkan, bukan apa 

yang anda takutkan 

Gunakan kalimat Present Tense. Anggap saja anda sudah berada 

dalam kondisi dimaksud. 

Lakukan pcngulangan-pcngulangan di kalimat-kalimat pokok yang 

bcrkaitan dcngan tema utama. 

Pergunakan kalimat-kalimat yang dapat menggugah cmosi positif, 

mcngingat bahwa pikiran bawah sadar sangat pcka dcngan cmosional. 

Saat mcmbacakan program terscbut, tambah-kan imajinasi, buatlah 

imjainasi ini se-demikian detail, seakan-akan anda sudah berada 

dalam kondisi dimaksud, sampai dcngan anda dapat mcrasakan emosi 

positif (bahagia, bangga, dsb.). 

Contoh Script : 

"Saya adalah pribadi yang sangat istimewa ____ 

saya memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi 

..... saya sclalu tampil dcngan scmpurna di dcpan 

umum ____ Saya memiliki kemampuan untuk 

prcscntasi dan bcrbicara di dcpan umum dcngan 

sangat sempurna.....saya sangat bangga dan sangat 

bahagia karcna memiliki kemampuan yang sangat luar 

biasa ini .....saya adalah pribadi yang sempurna ... 

saya adalah pribadi yang penuh percaya diri .... 

 

saya sangat menyukai tampil di depan umum — 
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Bcrbicara di dcpan publik.....saya adalah pcmbicara 

yang hcbat ..... presenter yang terampil ...... saya 

penuh rasa percaya diri ..... saya pribadi istimewa 

Dibawakan sambil berimajinasi bahwa kita tengah melakukan 

presentasi atau berbicara di depan publik dengan penuh rasa percaya 

diri. Rasakan hal tersebut benar-benar telah terjadi dalam kenyataan. 

Perdalam lagi dan hayati. Setclah Anda selesai. Tahap berikutnya 

adalah pengakhiran (mengakhiri self hypnosis). Contoh skrip tahap 

pengahiran, "Saya akan menghitung dari 1 sampai dengan 5, dan 

pada hitungan ke-5 saya akan bangun membuka mata dalam 

kondisiyang sangat segar, sehat, dan positif". (Mulai lakukan 

pcnghitungan secara perlahan-lahan dan kembalilah ke kondisi sadar 

Anda seperti semula). 
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Bcrikut ini ada teknik mcmotivasi diri mclalui kondisi self hypnosis. 

Ketika Anda sedang mengalami kondisi pcsimis, atau kcputusasaan: 

Cobalah Anda mcngambil posisi duduk dcngan santai, aturlah 

pcrnafasan sehingga Anda mcrasa rileks, konsentrasikan pikiran dan 

pcrasaan Anda serta mulailah membaca kata-kata berikut ini: 

 1. Sctiap hari rasa pcrcaya diri saya terus mcningkat seiring 

mcningkatnya kcmampuan saya. Sctiap saya bcrtindak sesuatu, hal itu 

menambah rasa percaya din saya bcrlipat-lipat. Rasa pcrcaya diri ini 

terus bcrtambah tak terbendung sampai memenuhi scluruh tubuh saya 

dan meman-carkan suatu cahaya pcrcaya diri yang mem-buat orang-

orang melihat saya scbagai orang yang memiliki karisma, berkarakter, 

dan kcpcrcayaan diri yang kuat. 

2. Saya sekarang berada dalam puncak pcrcaya diri. Saya percaya 

saya bisa mcndapatkan hasil seperti saya inginkan. Saya sekarang 

mampu mclihat  kcsuksesan yang saya peroleh di masa depan. Dan 

saya membentuk masa dcpan seperti yang saya inginkan dan 

sekarang. Dari hari ini... dari detik ini... Dengan kerja keras. Dengan 

bertindak mulai sekarang! 

3. Orang-orang melihat saya adalah pribadi yang menarik. Tiap 

harinya saya tumbuh lebih menarik. Saya tidak pernah berhenti lebih 

baik.Sebab, saya sangat menyukai  saya, Saya senang diri saya 

menjadi lebih baik dan hari kemarin. Saya suka menjadi lebih baik 

karena bagi saya itu mc-rupakan anugerah terindah dalam hidup saya. 

4. Saya sekarang mudah bergaul dengan siapapun. Orang- orang yang 

baik menarik diri saya seriap saat Mereka ingin berkenalan dan 

berteman dengan saya. Sebab saya orang yang me-nyenangkan dan 

menghargai orang lain. 

5 Ekspresi wajah saya terlihat cerah dan mc-nyenangkan baik bagi 

saya sendiri  maupun orang lain. Kctika saya menyambut kedatangan 

Self  Hypnosis untuk Motivasi Diri 
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scseorang, saya menyambutnya dcngan rasa scnang dan dalam hari 

saya. Saya jabat tangan dcngan penuh kchangatan. Saya sckarang 

adalah magnet. Tiap orang tcrtarik dcngan saya. Tiap orang yang 

pcrtama kali bcrtcmu dcngan saya akan langsung mcnyukai saya. 

6. Saya sckarang suka mcnginspirasi dan mcmbcrdayakan orang lain 

untuk mcncapai kc-sukscsannya. Tiap orang bcrtcrimakasih pada saya 

karena mercka mcrasa saya telah menanam-kan kcbaikan bagi 

dirinya. Di tiap mata yang saya tatap, saya rasakan ucapan 

terimakasih ltu. Dan mcreka scnang bcrhubungan dengan saya sebab 

saya berkepribadian hangat dan menyenangkan. Scmua hubungan 

saya dcngan orang lain berjalan lancar dan menggembirakan. 

7. Saya sckarang mcmiliki scmua hal yang saya butuhkan untuk 

mclipatgandakan kescjahtcraan yang saya inginkan. Kcsejahteraan 

saya tcrus bcrtambah setiap hari karena sctiap tindakan yang saya 

lakukan memang ditujukan jelas untuk meningkatkan kescjahteraan. 

Saya sekarang mcmiliki scmua pengctahuan yang dibutuhkan untuk 

memperbesar kescjahteraan saya. Saya memiliki kemampuan untuk 

kaya dan scjahtcra dan bisnis yang saya jalani saat ini. Saya memiliki 

kemampuan untuk mengakumulasikan semua modal yang saya 

butuhkan untuk mening-katkan kescjahteraan saya. 

8. Saya sekarang dikelilingi olch berbagai macam pcluang untuk 

menghasilkan kekayaan dari apa saja yang saya senang lakukan. 

Kesenangan dan hobi saya menghasilkan keuntungan yang tidak 

terkira bagi diri saya. Sebab saya melakukan hobi dan kesenangan 

saya sccara sungguh-sungguh. Saya sangat ahli dan terbaik dalam 

bidang ini. 

9. Saya sclalu mengajak diri saya dan orang lain untuk selalu 

meningkatkan diri. Saya katakan dengan pasti pada tiap orang yang 

saya temui tentang apa artinya kehidupan scjati. Kehidupan sejati 

adalah hidup yang tidak diam di tempat, tapi terus mengalami 

perbaikan dan kemajuan. Tersirat nuansa kemajuan pada setiap hal 

yang saya katakan dan lakukan. Saya adalah orang yang maju dan 

mengajak pada kemajuan. Saya memajukan tiap orang yang saya 

temui. Karena saya adalah jalan kemajuan. 
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10. Saya adalah pusat dan setiap hal yang mengalami kcmajuan dan 

pcrbaikan. Saya mcndorong terjadinya nilai tambah pada tiap hal 

yang saya tcmui. Saya membuat rasa pasti pada sctiap konsumcn 

saya, scrta manfaat dari sctiap transaksi bisnis yang mcreka lakukan. 

 

Ketika Anda mcmbaca kalimat-kalimat positif di atas, rasakan 

dcngan keyakinan sepenuh hati bahwa Anda akan mcnjadi scpcrti apa 

yang Anda katakan. Baca dan lakukanlah hal terscbut secara rutin. 

Anda akan mcrasakan pcrbedaan dalam diri  Anda, dan Anda juga 

akan mendapatkan apa yang diharapkan. Anda akan mcnjadi lebih 

percaya diri. 
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"Saya sekarang menghilangkan kecemasan dan ketegangan saraf 

sepanjang hari " 

"Saya merasa relaks dan nyaman scpanjang hari, sepcrti yang saya 

rasakan sekarang ini. Saya biarkan ketegangan dan kesesakan pcrgi, 

mclepaskan perasaan risau  di dalam tubuh dan pikiran saya 

sclamanya. Mulai detik ini, saya akan mcnyadari saat-saat dimana 

saya merasa adanya ketegangan otot yang bcrlcbihan dalam tubuh 

saya. Dan kctika saya mcnyadarinya, saya akan mengambil napas 

panjang. Ketika saya kemudian menghembuskannya, saya juga akan 

membuat dacrah yang tegang menjadi relaks. Ketika tubuh saya 

relaks, saya segera merasa lebih baik. Dengan membiarkan 

ketegangan menghilang, saya juga membiarkan perasaan cemas saya 

pcrgi... karena sangat sulit untuk merasa ccmas atau tegang jika tubuh 

saya relaks." 

"Mulai sekarang saya merasa relaks dan tcrfokus ketika 

menghadapi pckcrjaan saya. Sikap saya selalu mcnyenangkan 

sepanjang hari... dan mcrasakan hidup lebih mcnggembirakan. Saya 

merasa sangat nyaman ketika menghadapi orang lain dan rclasi saya. 

Tubuh saya menjadi lebih sehat sekarang karena saya mcnggunakan 

sumbcr encrgi tubuh saya dengan cara yang lebih bijaksana. Saya 

merasa lebih optimis dengan rencana saya karena perasaan ccmas 

telah menguap scpcrti tctes-tctcs air di hari yang ccrah dan panas. 

Saya menyediakan waktu untuk menikmati orang-orang, tcmpat, dan 

kejadian-kejadian di dalam kehidupan saya sehari-hari." 

 

 

 

Skrip untuk Mengatasi Stres 
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Terapi Spiritual Untuk Menghilangkan Stres 

“Bila hari ini Anda gelisah,  risau dan tanda-tanda stress 

lainnya, mengapa tidak anda tinjau kembali daftar keinginan Anda. 

Buanglah hal-hal yang tidak realistis. Buanglah keinginan-

keinginan yang sebenarnya bukan keinginan Anda.Orang lain 

mendesak Anda untuk memenuhi keinginan Anda itu. Maukah 

Anda mengorbankan hidup yang singkat ini untuk diperbudak 

orang lain ?”  

“Kalau  Anda ingin hidup sehat, hentikan upaya mencari 

ketentraman dan jati diri dengan bersandar kepada apa yang  Anda 

miliki. Untuk “menjadi”, Anda harus mengeluarkan semua 

pemusatan ego, semua sikap “kepunyaanku”, Anda harus 

mengosongkan diri dari ketertarikan  kepada kepemilikan. Para 

sufi menyebut pengosongan dengan kefakiran”  

Doa Untuk Menghilangkan Stres 

 

Bismillahirrahmanirrahiim 
  
1. Alam nasyrah laka shadrak 
2. Wawadha'naa'anka wizrak 
3. alladzii anqadha zhahrak 
4. Warafa'naa laka dzikrak 
5. Fa inna ma'al'usri yusraa 
6. inna ma'al'usri yusraa 
7. Fa idzaa faraghta fanshab 
8. wa-ilaa rabbika farghab 
 
1. Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?, 
2. Dan Kami telah menghilangkan daripadamu bebanmu, 
3. yang memberatkan punggungmu? 
4. Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu . 
5. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 
kemudahan, 
6. sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
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7. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), 
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain , 
8. dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
 

DOA UNTUK KETENTERAMAN HATI 

 

1. Allâhumma innî as-aluka nafsan muthmainnah tu‟nimu biliqâika wa 

tardhâ biqadhâika wa taqna‟u bi‟athâika. 

 

Ya Allah, aku memohon kepada-Mu jiwa yang tenteram, yang 

mengimani perjumpaan dengan-Mu, yang ridha terhadap takdir-Mu, 

yang merasa puas/menerima dan mensyukuri pemberian-Mu. 

 

 

2. Bismillâhir Rahmânir Rahîm 

Allâhumma shalli „alâ Muhammadin wa âli Muhammad 

Ilahî Qalbî mahjûb wa nafsî ma`yûb, wa `aqlî maghlûb wa hawâî ghâlib, 

wa thâ`athî qalîl wa ma`shiyatî katsîr, wa lisânî muqirrun/m bidz dzunûb, 

fakayfa hîlatî? Yâ Sattâral `uyûb wa yâ `Allâmal ghuyûb wa yâ Kâsyifal 

kurûb, Ighfir dzunûbî kullahâ bihurmati Muhammadin wa âli Muhammad, 

yâ Ghaffâru yâ Ghaffâru yâ Ghaffâr, birahmatika yâ Arhamar râhimîn. 

Dengan asma AllahYang Maha Pengasih dan Maha Penyayang 

Ya Allah, sampaikan shalawat kepada Rasulullah dan keluarganya 

 

Ilahi, Tuhanku 

Hatiku penuh hijab dan jiwaku penuh aib 

Akalku terkalahkan dan hawa nafsuku mengalahkan 

Ketaatanku sedikit dan maksiatku banyak 

Sedangkan lisanku mengakui dosa-dosaku, bagaimana dengan 

dayaku? 

Wahai Yang Maha Menutupi segala aib 

Wahai Yang Maha Mengetahui segala yang ghaib 

Wahai Yang Menghilangkan segala duka dan derita 

Ampuni semua dosaku dengan kemuliaan Muhammad dan keluarga 

Muhammad 

Ya Ghafar Ya Ghaffar Ya Ghaffar 
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dengan rahmat-Mu wahai Yang Maha Pengasih dari semua yang 

mengasihi 
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"Saya meningkatkan fungsi sistem kekebalan tubuh saya untuk 

melawan penyakit." 

"Saya ingin sehat, bahagia, dan mcnikmati hidup yang makmur. 

Saya membcrdayakan diri sendiri di scmua wilayah hidup saya, 

termasuk sistem kekebalan tubuh. Sekarang saya optimis bahwa 

sistem kekebalan tubuh saya dapat melawan organismc yang 

mcnyerang." 

"Saya membayangkan tubuh saya seperti sebuah kerajaan. Saya 

ingin mempertahankan kerajaan saya agar tetap sehat dan harmonis. 

Saya adalah penguasa di kerajaan saya... dan dapat memerintahkan 

sel-sel tentara  yang sangat banyak untuk ber-perang dan mclindungi 

kerajaan saya dari serangan musuh. Saya membayangkan mengirim 

sel-sel yang seperti tentara  yang di-persenjatai dengan senjata 

otomatis .. mcncari penyusup, virus-virus yang tidak diinginkan; 

tentara  saya pintar. Sekarang saya menyebut tentara saya T-soldiers. 

Mereka adalah tentara  khusus... sangat kuat dan hebat. Bahkan 

sekarang ada perckrutan dan pelatihan T-soldiers baru. Saya membuat 

lebih banyak T-soldiers sekarang... mclatihnya untuk menyerang para 

penyusup, virus-virus barbar yang tidak diundang.. Dan ketika mereka 

mencmukan penyusup, T-soldiers akan membuang penyusup dengan 

cepat dan ahli... sehingga kerajaan saya kembali kuat ... kerajaan 

saya... kerajaan tubuh saya.  

"Kcschatan saya pcnting... karena saya orang yang pcnting. Saya 

cakap dan mcnghargai diri sendiri. Saya berhak mendapatkan 

kcschatan dan kcmakmuran. Saya mcrasa nyaman dcngan apa dan 

siapa diri saya. Dunia menjadi tcmpat yang lebih baik karena saya 

ada. Saya adalah orang yang baik dan saya berhak dipcrlakukan 

dengan baik...diperlakukan dcngan hormat. Saya berhak 

mcmperlakukan diri sendiri dengan baik... memperlakukan tubuh saya 

dcngan hormat. Saya mengizinkan diri saya untuk mendapatkan 

Skrip Untuk Meningkatkan Kekebalan Tubuh 
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sistem kekebalan tubuh yang sehat dan sempurna... sistem kekebalan 

tubuh yang sehat dan sempurna. Sistem kekebal-an tubuh saya akan 

berfungsi dengan sempurna. Pikiran saya mengctahui bagaimana cara 

mcngaktifkan proses bawah sadar untuk menciptakan keharmonisan 

yang sempurna di dalam tubuh saya. Pikiran bawah sadar saya 

mcngaktifkan proses bawah sadar untuk menciptakan kesehatan yang 

sempurna dan keharmonisan. "Kcschatan dan keharmonisan total, 

sekarang." 

DOA UNTUK MENINGKATKAN KEKEBALAN TUBUH 

 

Bismillâhin Nûr, bismillâhi Nûrin nûr, bismillâhi Nûrun ‘alâ nûr, 

bismillâhil ladzî Huwa Mudabbirul umûr, bismillâhil ladzî khalaqan 

nûra minan nûr. Alhamdulillâhil ladzî khalaqan nûra minan nûr, wa 

anzalan nûra ‘alath thûr, fî kitâbim masthûr, Fî raqqim mansyûr, bi-

qadarin maqdûr, ‘alâ nabiyyin mahbûr. Alhamdulillâhil ladzî Huwa 

bil-’izzi madzkûr, wa bil-fakhri masyhûr(un), wa ‘alas sarrâ-i wadh 

dharrâi masykûr(un), wa shallallâhu ‘alâ sayyidinâ Muhammadin wa 

âlihith thâhirîn. 

 

Dengan nama Allah Cahaya, dengan nama Allah  Cahaya dari segala  

cahaya, dengan nama Allah Cahaya di atas cahaya, dengan nama Allah 

Yang Mengatur segala urusan, dengan nama Allah Yang Menciptakan 

cahaya dari cahaya. Segala puji bagi Allah Yang Menciptakan cahaya 

dari cahaya, Yang Menurunkan cahaya ke bukit dalam kitab yang 

tertulis, dalam lembaran tersebar, dengan ukuran yang tertentu, kepada 

Nabi yang terpilih. Segala puji bagi Allah yang dikenal kebesaran-Nya, 

yang masyhur keagungan-Nya, yang disyukuri dalam suka dan duka. 

Semoga shalawat senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kami 

Muhammad dan keluarganya yang suci. 
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Percaya Diri Dalam Bisnis 

"Saya sangat percaya diri di dalam pckerjaan dan karir saya." 

"Saya sckarang pcrcaya diri di dalam scmua situasi bisnis. Saya 

ingin mendapat pengakuan atas pckcrjaan saya dan mem-pcroleh 

penghargaan untuk idc-ide saya. Saya mcmilih untuk 

mengungkapkan ide-ide saya dan mcnawarkan masukan pada su 

pcrvisor, tcman kcrja, dan rckan bisnis saya. Saya sekarang ingin 

meraih sukses yang lebih bcsar di dalam pekerjaan yang ingin saya 

lakukan. Saya mclakukan pckcrjaan dengan pcrcaya diri dan cfisien 

scrta mcnghasilkan solusi yang krcatif atas masalah di dalam 

pckerjaan saya." 

"Saya mcnunjukan kemapuan profesional  saya dengan percaya diri 

dan yakin. Saya mengerahkan diri sendiri untuk mclakukan pckerjaan 

terbaik yang mungkin dilakukan. Saya dengan tcnang membcla diri 

kctika ditantang olch supervisor dan teman kerja saya. Saya mcrasa 

bersemangat dan bangga dengan pckcrjaan yang saya lakukan dan 

mcmbiarkan orang lain mclihat dan menghargai kemampuan saya. 

Saya menikmati pcrtemuan bisnis dan meraih kcscmpatan untuk 

mcngeluarkan pemikiran saya ketika saya memiliki sesuatu untuk 

dikatakan. Saya merasa berani di tempat kerja dan menghargai diri 

sendiri atas kemampuan dan kecerdasan saya. Saya dapat menangani 

krisis di dalam bisnis saya dengan tenang, cepat, dan cerdas. Saya 

merasa dihargai  olch teman-teman sebaya saya. Apa yang saya 

lakukan adalah penting. Saya adalah orang penting. Saya akan meraih 

sukses dan mendorong diri saya mcndapatkan promosi. Saya dapat 

mcraih lcbih banyak kesukscsan. Saya ingin sukscs.Saya pantas 

sukses sekarang di dalam karir saya. Saya percaya pada diri sendiri 

dan kcmampuan saya." 

"Saya sekarang dapat mcmbayangkan diri saya duduk dengan 

percaya diri di mcja konfercnsi, di tcngah-tengah  bcbcrapa rckan 

bisnis. Kctika pcrtcmuan tcrscbut akan bcrakhir, saya melihat diri 

saya berjalan mendckati pcbisnis yang paling berpcngaruh di sana dan 

mcmbicarakan tcntang pckcrjaan dan ide-ide saya dengan penuh 

Skrip untuk Percaya diri dalam menjalankan Bisnis 
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pcrcaya diri. Idc-idc saya ditcrima dengan penuh semangat, dan 

lampu hijau dibcrikan pada saya untuk mcngimplcmentasikan 

rencana-rencana saya tcrscbut. Dan, ketika saya kcluar dari ruang 

konferensi itu, saya mcrasa mendapat prestasi besar. Saya melihat diri 

saya mclakukan scsuatu yang saya tahu cara mclakukannya sehingga 

saya bangga dengan pckcrjaan saya. Saya mendengar orang lain 

mcmbcri pujian bctapa bagusnya saya mclakukan pckcrjaan saya. 

Saya menikmati pekerjaan saya dengan cara baru." 

"Mulai sekarang, saya mendorong diri saya dalam semua situasi 

bisnis. Saya mcrasa relaks dan pcrcaya diri kctika meng-ungkapkan 

idc-idc saya pada para pcbisnis. Kapan saja saya mengemukakan ide-

ide saya dan membagikan pengetahuan profcsional saya pada orang 

lain, suara saya jelas dan pcrcaya diri. Saya bukan keset kaki orang 

lain. Kctika ditantang olch siapa pun di dalam bisnis atau di tcmpat 

kcrja, saya akan bertahan dengan tindakan dan pandangan saya, 

dengan tenang dan rasional. Hari demi hari, saya lebih percaya diri di 

dalam karir saya.  Saya penuh percaya diri dcngan pcngetahuan dan 

keahlian profcsional saya. Mulai sekarang, saya menghargai diri 

sendiri atas pckcrjaan yang saya lakukan dengan baik. Saya sekarang 

lebih sukses. Saya ingin... dan pantas mendapatkan... kcsuksesan 

dalam kegiatan yang ber-hubungan dcngan bisnis." 

"Saya ditakdirkan untuk sukscs di dalam karir saya dan saya 

mcmfokuskan prioritas saya pada hal terscbut.Tekad itu terasa begitu 

kuat dan begitu membebaskan... dan saya tahu bahwa tidak ada yang 

dapat menghentikan saya. Saya percaya pada diri sendiri, saya 

percaya pada ide-ide saya. Saya yakin bahwa saya akain sukses." 

Kiat-kiat sukses dengan klien bisnis dan Doanya 
 

Sering terjadi di antara kita keinginan untuk mempengaruhi calon mitra 
usaha, client bisnis atau orang lain yang kita punya hajat darinya, agar 
rencana kita berhasil. Bermacam-macam cara dilakukan oleh manusia, 
ada yang ke dukun, ada yang ke “orang pinter”. Tentu bagi seorang 
muslim cara ini dilarang. 
Sebenarnya mempengaruhi orang lain ada dua macam: ada yang baik 
dan postif dan ada yang buruk dan negatif. Mempengaruhi orang lain 
sebenarnya berada dalam dimensi psikologis dan juga kadang-kadang 

http://syamsuri149.wordpress.com/2008/10/24/kiat-kiat-sukses-dengan-client-bisnis-dan-doanya/
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dalam dimensi logis. Kadang-kadang juga kedua-keduanya sejalan, dan 
ada kalanya keduanya tidak sejalan. Ada yang hanya memfokuskan 
pada dimensi logis, dan berusaha keras mempengaruhi orang lain 
dengan cara ini, tapi tidak jarang mereka gagal mencapai tujuannya. 
Ada juga yang memfokuskan pada dimensi psikologis dan berusaha 
keras dengan cara ini, tapi juga gagal. Ada juga yang menggabung 
keduanya dan berusaha keras tapi juga gagal. 
Ada juga dengan cara lain, ini umumnya dilakukan muslimin, yaitu 
dengan doa yang dipahami dengan keyakinan yang setengah hati. 
Dengan cara ini juga gagal. Lalu apa sebenarnya rahasia sukses dan 
gagal di balik semua ini? 
Pada kesempatan ini saya tidak ingin membahasnya secara detail, insya 
Allah pada kesempatan yang lain. Kita meyakini bahwa diri kita, potensi 
di dalam diri kita memiliki kaitan yang erat dengan potensi orang lain, 
juga dengan potensi dan bermacam unsur yang ada di luar diri kita 
termasuk juga alam, maka di sini jelas kesuksesan dan kegagalan 
berkait dengan semua itu, yang pada akhirnya berkait dan berujung 
pada ilmu dan kehendak Allah swt. 
Tentu kita harus meyakini bahwa ilmu dan kehendak Allah swt tidak 
bersifat memaksa kita harus sukses atau gagal. Lalu dimanakah letak 
variable utama sukes atau gagal? Untuk mengetahui rahasia ini kita 
membutuhkan keyakinan yang kuat, dan merasakan langsung 
kesuksesan atau kegagalan dari apa yang kita inginkan. 
Tidak jarang di antara kita yang gagal sebelum melangkah dan 
melakukan. Dalam dunia motivasi, baik di barat atau di kalangan 
muslimin, menyatakan bahwa keyakinan menjadi kunci utama dalam 
kesuksesan. 
Contoh: ketika seseorang dihadapkan pada hanya dua pilihan yang 
beresiko berat, misalnya di depannya ada jurang yang berbahaya dan di 
belakangnya ada singa yang akan menerkamnya. Lalu dengan 
keyakinan yang kuat ia melompat jurang itu dan selamat. Inilah yang 
dalam motivasi disebut kerja “otak kanan”, dan di dalam Islam sebagai 
pertolongan Allah swt yang istimewa saat manusia berada dalam kondisi 
yang sangat terdesak dan full keyakinan. 
Ala kulli hal, Allah swt telah mengkaruniakan pada manusia potensi 
untuk menganalisa, dan potensi untuk merasakan. Allah swt telah 
meletakkan potensi dan bermacam2 unsur di alam ini, semuanya 
bekerja dan bergerak dengan sistem yang Allah swt buat dan tetapkan. 
Yang satu dengan yang lain saling berkait, secara fisik dan non-fisik. 
Dan manusia diberi kemampuan oleh-Nya untuk memilih. Doa adalah 
salah satu penyebab yang merubah atau menggantikan sebab di dalam 
sistem alam fisik dan non-fisik, yang dalam akidah dikenal dengan 
takdir. Misalnya api yang secara hukum alam membakar, doa dapat 



Hipnoterapi AurAshifa 

 

34 
 

mendatangkan penyebab lain untuk menggantikan posisi unsur 
pembakar dengan unsur pendingin seperti kasus Nabi Ibrahim (as); 
dalam dunia elektronik dengan hasil pikirannya manusia telah mampu 
merubah penyebab panas dan dingin. Di sinilah letak perbedaan kerja 
“otak kanan” dan “otak kiri”, atau hati dan pikiran. 
 
Contoh yang lain: Pernah terjadi zaman Rasulullah saw. Matahari 
hampir terbenam sementara karena lelahnya perjalanan dalam suatu 
peperangan Rasulullah saw tertidur di pangkuan Imam Ali bin Abi Thalib 
(sa) dan ia belum shalat Ashar. Beliau tidak mau mengganggu tidur 
Rasulullah saw. Ketika Rasulullah saw terbangun beliau bertanya: Kamu 
sudah shalat ashar? Beliau menjawab: Belum. Berkat doa Rasulullah 
saw, matahari itu kembali ke awal waktu Ashar. 
Dua kasus tersebut yakni kasus api di zaman Nabi Ibrahim (as) dan 
kasus kembalinya matahari dimanakan mukjizat, yang pada hakikatnya 
adalah doa mereka yang diijabah oleh Allah swt. Jadi, doa yang diijabah 
dapat merubah sistem alamiah. Lalu apakah bisa hal yang hampir 
serupa dengan dua kasus tersebut terjadi pada orang2 mukmin? 
Adakah doa yang diajarkan oleh Islam untuk merubah sikap orang lain 
agar hajat kita tercapai darinya? Untuk menjawab pertanyaan ini perlu 
pembuktian, dan coba praktekkan doa berikut ini dengan tata cara yang 
telah ditentukan dan penuh keyakinan: 

 
BismillahirRahmaniRahim 
Allahumma shalli „ala Muhammad wa ali Muhammad 
Wa lammâ dakhalû min haytsu amarahum abûhum mâ kâna yughnî 
`anhum minallâhi min syay-in illâ hâjatan fî nafsi ya`qûba qadhâhâ, wa 
innahû ladzû `ilmin limâ `allamnâhu wa lâkinna aktsaran nâsi lâ 
ya`lamûn. 
 
“Ketika mereka masuk menurut yang diperintahkan ayah mereka, maka 
(cara yang mereka lakukan itu) tidaklah melepaskan mereka sedikitpun 
dari takdir Allah, akan tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Ya`qub 
yang telah ditetapkannya. Dan sesungguhnya dia mempunyai 
pengetahuan, karena Kami telah mengajarkan kepadanya. Akan tetapi 
kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (Yusuf: 68). 
 
Caranya: Sebelum Anda memasuki ruangan kantor atau rumah calon 
client bisnis atau mitra bisnis atau orang yang kita punya hajat darinya, 
bacalah ayat tersebut sebanyak 14 (empat belas) kali.  
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"Saya akan dan ingin sukses meraih cita-cita, baik scbagai pribadi 

maupun scorang yang profesional." 

"Saya memiliki hati singa. Saya memiliki sayap seckor Elang. 

Saya memiliki kebijaksanaan seorang malaikat. Saya bisa dan saya 

akan sukses dalam apa pun yang saya lakukan , dan saya tidak akan 

berhenti meskipun ada seseorang atau sesuatu yang mcnghalangi 

saya. Saya termotivasi untuk sukses. Saya dirancang untuk sukses. 

Dan, saya tahu bahwa sukses dapat diraih.""Tidak ada kata gagal, 

yang ada hanyalah hasil. Namun saya harus mcncari untuk 

mendapatkannya. Saya harus mcngetuk agar pintu terbuka. Jadi, saya 

melakukan tindakan. Dan, kctika muncul hasil yang tidak sesuai 

dengan yang saya cari, saya mcmeriksa hasil tersebut... saya belajar 

dari hasil itu, dan kemudian saya mcncoba lagi dengan strategi yang 

baru. "Saya tahu apa yang saya inginkan. Saya akan mengikutinya. 

Saya bcrani mencurahkan pikiran, emosi, dan tubuh saya untuk 

melakukan apa yang saya inginkan. Dan sekarang saya mcngundang 

semua kekuatan, orang-orang, lembaga, untuk membantu saya dalam 

pcncarian saya. Alam semesta dan kehidupan itu sendiri bcrada di 

pihak saya. Saya didukung dari atas dan bawah, dari kiri dan kanan, 

dari depan dan belakang saya, dari dalam diri  saya maupun dari luar." 

"Saya merahasiakan tujuan saya. Saya tidak mcngatakannya pada 

siapa pun kecuali mereka yang langsung membantu saya dalam 

mencapainya. Saya tetap merahasiakan tujuan saya, bahkan pada 

teman-teman dan keluarga, jika memang dibutuhkan. Saya melakukan 

hal ini agar dapat berkonsentrasi pada bara api di dalam diri saya, 

konsentrasi saya untuk mencapai sukses. Saya tidak mcmbutuhkan 

komcntar atau saran orang lain karena saya tahu apa yang saya 

inginkan, dan saya pcrcaya dapat mclakukannya, mendapatkannya, 

meraihnya. Jadi saya sebisa mungkin merahasiakan tujuan saya 

hingga saya meraihnya. Saya hanya mengatakannya pada mereka 

yang akan langsung membantu saya." 

Skrip Membuang Perasaan Takut Gagal 
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Sugesti di bawah ini dirancang untuk mengurangi atau menyembuhkan reaksi alergi pada 

bahan tertentu yang melayang di udara misalnya debu, udara dan yang sejenisnya. 

Penting: jangan menggunakan naskah ini untuk alergi makanan. 

Instruksi khusus: Pilih satu alergen yang melayang di udara untuk setiap sesi. 

Ruang kosong yang diberi garis bawah di dalam naskah ini diisi dengan nama alergen. 

 

"Saya membebaskan din saya dari reaksi alergi terhadap................. 

"Hari demi hari, saya semakin terbebas dari alergi 

terhadap.....................Sckarang saya tidak ccmas lagi dan justru asyik 

dengan kehadiran_..................di udara. Saya tidak lagi peka 

dengan..............._, dan lupa kalau saya pernah mendcrita alergi. Saya 

dapat menghirup udara segar di dalam dan di luar rumah, 

membiarkan paru-paru saya terisi oksigen dan mcngisi tubuh saya 

dengan energi. Saya akan mcnyingkirkan batuk-batuk, bcrsin, napas 

berbunyi, dan semua reaksi yang pernah saya alami karena.........._ 

"Saya akan dapat bebas bernapas walaupun ada........................_____ 

 Saya akan mcrasa sehat sccara fisik dan cmosi, bahkan ketika bcrada 

di sekitar_...................... 

"Saya membayangkan diri saya di rumah, di tempat ridur, bangun 

di akhir minggu. Matahan bersinar di luar jendela dan saya 

mcngambil napas yang dalam dan bcrsemangat, mcngisi paru-paru 

saya dcngan udara. Napas itu mcmbuat saya relaks dan scgar, jadi 

saya mcngambil napas dalam-dalam, mengirup udara yang schat. 

Saya mudah dan bcbas bernapas. Saya merasa diri saya bernapas 

begitu saja mclalui hidung... dan dapat mcncium udara yang harum 

dan nyaman, yang masuk mclalui jendela yang tcrbuka. Saya 

mcmbiarkan jendela tcrbuka scpanjang malam dan tidur pulas 

sepanjang malam... Bernapas dcngan bebas, schat, dan tanpa 

Skrip Untuk Menyembuhkan Alergi 
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halangan. Ketika saya membayangkan diri saya memulai hari itu, saya 

keluar dan terus mcrasa relaks. Saya menikmati ke-giatan di luar, 

terasa aman dan pcrcaya diri. Di malam hari, saya menghadiri 

pertcmuan dcngan beberapa tcman di rumah salah scorang di antara 

mcrcka. Saya relaks dan bahkan tidak menvadari apakah 

..............berada di udara atau tidak." 

"Saya sekarang mcminta sistem kckebalan tubuh saya untuk 

mcngurangi dan mempcrbaiki reaksi berlcbihan pada............Hari 

demi hari, alcrgi saya pada......menghilang dan saya bernapas dengan 

lebih nyaman dan mudah." 
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Sugesti berikut ini dirancang untuk meningkatkan konsentrasi secara umum. 

"Saya mcmiliki konsentrasi yang bagus kctika mclakukan apa pun." 

"Mulai sekarang, saya berkonsentrasi pada suatu tugas... dan 

mcmbcrikan perhatian penuh pada tugas terscbut. Saya terfokus pada 

apa yang saya lakukan dengan sangat intensif.. Saya mcmiliki 

kemampuan bcrpikir jernih... ketika konsentrasi saya meningkat. 

Sebagai hasil konsentrasi yang semakin baik, saya menguasai lebih 

banyak informasi dan mclakukan setiap tugas dengan efisiensi tinggi. 

Saya mempersempit fokus saya pada apa yang saya lakukan dengan 

konsentrasi tinggi... konsentrasi tinggi pada apa yang telah saya pilih 

untuk di-lakukan." 

"Pikiran saya tctap tertuju pada tugas saya sekarang tanpa 

menyimpang scdikit pun. Saya dapat terfokus dengan baik... bcbas 

dari kekhawatiran, keccmasan, atau kcgclisahan. Saya dapat 

berkonsentrasi dengan mudah karcna hal itu alamiah bagi saya. Saya 

mcrasa senang di dalam setiap tugas atau aktifitas kctika konsentrasi 

saya meningkat... karcna saya mencmukan bahwa saya dihadapkan 

pada sesuatu sehingga saya dapat memfokuskan perhatian saya.  

"Mulai sckarang, konscntrasi saya pada suatu pckcrjaan akan 

meningkat. Saya mcnghubungkan kemampuan saya untuk 

bcrkonsentrasi dalam setiap pckcrjaan dengan kemampuan saya untuk 

bcrkonsentrasi ketika saya mcmbaca naskah ini. Sckarang saya dapat 

bcrkonsentrasi penuh pada apa yang saya lakukan... jadi apa pun yang 

menjadi pcrhatian saya, saya akan membcrikan perhatian penuh. Dan 

saya dapat tetap fokus hingga pckcrjaan tcrsebut sclcsai atau hingga 

saya memilih untuk mengalihkan pcrhatian saya pada hal lain. Saya 

memiliki konsentrasi penuh." 

DOA UNTUK FOKUS 

Bismillâhir Rahmânir Rahîm 
Allâhumma shalli „alâ Muhammadin wa âli Muhammad 

Skrip untuk melatih Fokus 
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Allâhumma akhrijnî min zhulumâtil wahmi, wa akrimnî bi nûril fahmi. 
Allâhummaftah „alaynâ abwâba rahmatika, wansyur „alaynâ khazâina 
„ulûmi- ka birahmatika yâ Arhamar râhimîn. 
 
Dengan asma AllahYang Maha Pengasih dan Maha Penyayang 
Ya Allah, sampaikan shalawat kepada Rasulullah dan keluarganya 
Ya Allah, keluarkan aku dari gelapnya kebingungan dan muliakan aku 
dengan cahaya pemahaman. Ya Allah, bukakan kepada kami pintu-pintu 
rahmat-Mu, dan curahkan kepada kami khazanah-khazanah ilmu-Mu 
dengan rahmat-Mu wahai Yang Maha Pengasih dari segala yang 
mengasihi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hipnoterapi AurAshifa 

 

40 
 

 

 

 

Sugesti di bawah ini dirancang untuk menghilangkan perilaku yang tidak 

diinginkan dan menggantinya dengan perasaan relaks dan sehat. 

Instruksi Khusus: Pilih satu kebiasaan saja per sesi. 

Sebutkan kebiasaan buruk Anda di tempat-tempat kosong yang diberi titik 

titik.... 

"Sekarang saya menghcntikan perilaku............... 

"Sckarang saya mcngendalikan kcinginan saya 

untuk............Sekarang saya menyingkirkan kebutuhan atau hasrat 

saya untuk_..... dan saya akan memilih kebebasan. Saya memaafkan 

diri sendiri karena perilaku saya, dan saya memberi ijin serta 

dorongan untuk berhenti melakukan................... 

"Perilaku ...... saya hanyalah sebuah pola perilaku. Kebiasaan ini 

didasarkan pada pemikiran tertcntu... dan pemikiran tersebut berubah. 

Ini adalah pola yang selalu diulangi oleh pikiran saya. Dengan 

kekuatan pikiran bawah sadar saya melalui hipnosis, saya 

mengganggu dan mengubah pola ini sekarang. Saya akan merasakan 

bahwa saya kehilangan kcinginan untuk.......pada tingkat bawah sadar. 

Saya mcnggantikan kcinginan untuk mempcrtahankan perilaku 

tersebut dengan kebiasaan merasa relaks, bahagia, dan bebas dari 

kebiasaan ................sekarang." 

hari demi hari, saya semakin mengendalikan diri sendiri dan pc-rilaku 

saya. Saya tidak lagi menjadikan ......scbagai kcbiasaan. Saya akan 

sangat menyadari sedap kali saya mulai....._. ketika mengambil napas 

panjang dan relaks... dan kemudian saya akan menyadari bahwa saya 

memiliki kebebasan untuk mcncntukan mcmilih mclakukan sesuatu 

selain...........  

Skrip Untuk Menghilangkan Kebiasaan Buruk 
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"Sckarang menjadi lcbih mudah untuk menghentikan diri saya 

mclakukan........._ketimbang  yang pcrnah bayangkan. Sckarang saya 

mcnyadari bahwa saya lebih  dapat mengendalikan pikiran dan tubuh 

saya dari pada scbelumnya.  

 

 

 

Sugesti berikut ini dirancang untuk mengurangi atau menghilangkan ketakutan 

pergi ke dokter gigi dan menjalani pemeriksaan gigi. 

"Saya merasa rclaks dan nyaman saat mcmbuat pcrjanjian dengan 

dokter gigi dan saya mclepaskan ketakutan saya menjalani 

pemeriksaan gigi." 

"Saya ingin gigi dan mulut saya sehat untuk mcnghindari masalah 

dan rasa sakit di kemudian hari. Dokter gigi membantu saya mcncapai 

tujuan ini. Jadi saya akan merasa relaks dan nyaman mengunjungi 

dokter gigi dan duduk di kursi pasien. Otot-otot saya akan rclaks... 

dan rahang saya lemas serta nyaman ketika saya membiarkan dokter 

gigi memeriksa... karena saya tahu saya menginginkan gigi dan gusi 

yang sehat. Saya akan membiarkan dokter gigi membantu saya 

menjadi lebih sehat, jadi saya tetap relaks dan kooperatif. Saya 

menyingkirkan kecemasan dan merasa scnang mcrcncanakan dan 

mcmbuat janji dengan dokter gigi." 

"Saya merasa tenteram ketika berjalan melewati pintu ruang 

dokter gigi. Saya merasa senang telah mcmbuat pcrjanjian untuk 

bcrtemu dengan dokter gigi. Saya tahu kesehatan saya akan mcmbaik 

ketika saya menemui dokter gigi, ketika ketakutan dan keprihatinan 

menghilang. Sekarang saya dapat membiarkan dokter gigi mengobati 

gigi saya dan mengikuti prosedur yang diperlukan untuk kesehatan 

saya. Mulut saya tidak tegang lagi. Rahang saya lemas dan dapat 

bergerak dengan mudah sehingga dokter gigi senang dengan kerja 

sama saya sepenuhnya." 

Skrip untuk Merasa Nyaman di Dokter  Gigi 
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"Saya membayangkan diri saya mcngangkat telepon untuk 

mcmbuat janji dengan dokter gigi. Resepsionisnya baik sehingga 

pcrjanjian mudah didapat, dan saya merasa lcbih baik setelah 

membuat janji. Saya membayangkan hari berlalu... dan sekarang saya 

berjalan menuju pintu dokter gigi. Ketika saya melintasi pintu 

tersebut, saya merasa tcnang... dan rclaks. Ketika saya duduk di kursi 

pasien, saya merasa tenteram sekali. Saya merasa janji ini merupakan 

rehat yang menyenangkan pada sisa hari itu. Dan ketika dokter gigi 

mulai memcriksa gigi saya, rahang saya tetap nyaman dan relaks, 

bebas dari ketegangan. Peralatan dokter gigi... saya melihat dan 

mendengarnya, namun saya menyadari peralatan itu sangat membantu 

kesehatan gigi saya, jadi saya merasa baik-baik saya." 

"Mulai sekarang, saya menjadi lebih rclaks ketika memasuki pintu 

ruangan dokter gigi. Ketika saya duduk di kursi pasien, saya 

menyadari betapa relaksnya desain kursi ini. Saya membiarkan tubuh 

saya rclaks dan merasa sangat nyaman. Ketika saya melihat dan 

mendengar suara peralatan gigi, saya merasa peralatan itu menarik... 

dan saya tetap tenang dan scnang. Saya dengan senang memikirkan 

waktu yang saya habiskan di kursi pasien, sebuah rehat yang 

menyenangkan di tengah segala kesibukan yang saya alami." 
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Sugesti di bawah ini dirancang untuk meningkatkan kecepatan mengambil 

keputusan dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan dan percaya diri 

dalam memutuskan sesuatu. 

"Sekarang saya lcbih cepat mengambil keputusan dan cfisiensi saya 

meningkat." "Sekarang saya meningkatkan kemampuan saya untuk 

mengambil keputusan dan mempertahankan keputusan saya. Saya 

akan lebih efisien dalam memprioritaskan dan mengatur pekerjaan  

selama hari itu. Saya dengan mudah memutuskan apa yang perlu saya 

dilakukan dan apa yang perlu diselesaikan. "Saya merasa relaks 

dengan keputusan saya... dan saya selalu  lakukannya dengan senang. 

Ketika terjadi gangguan, saya menghadapinya dengan cepat... dan 

kemudian saya kembali pada tindakan yang telah saya putuskan. Saya 

membiarkan diri saya memilih pilihan yang optimal setelah 

mempertimbangkan dan kontra dari setiap alternatif. Saya percaya 

bahwa pilihan saya  benar dan saya dapat membuat pilihan terbaik 

pada saat itu.  Saya mcmutuskan untuk berhcnti mempertanyakan 

kcmampuan saya untuk membuat keputusan yang baik. Sekarang saya 

menyingkirkan gangguan dan ketidak teraturan dan terfokus pada apa 

yang ingin saya lakukan... terfokus pada prioritas saya." 

"Mulai sekarang, saya mempercayai kcmampuan saya untuk 

membuat keputusan. Saya dapat mcmutuskan sesuatu dengan cepat. 

Saya mcmilih apa yang saya inginkan dan mengikuti rencana saya. 

Saya cakap dalam menjalankan semua pekerjaan saya. Saya menjadi 

lebih efektif setiap hari dengan mengatur dan membuat prioritas, baik 

pekerjaan kecil maupun besar." 
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Sugesti di bawah ini dirancang untuk membantu Anda mudah tertidur dan 

istirahat dengan baik di malam hari. 

"Saya mudah tertidur dan tidur dengan nyenyak." 

"Tidur merupakan proses alamiah. Saya dapat tertidur dengan mudah 

ketika saya lelah. Saya tidak perlu mencoba untuk jatuh tertidur. 

Ketika saya berhenti mencoba dan relaks , rasa kantuk akan datang 

dengan mudah dan menyenangkan. Saya menyingkirkan kecemasan 

serta ketegangan dan membiarkan tubuh saya beristirahat ketika saya 

merasa lelah... dan pcrgi tidur. Tidur... nyenyak... tidur." 

"Ketika saya naik ke tempat tidur dan bersiap-siap untuk tidur, saya 

akan merasa damai dan penuh ketenangan schingga membantu saya 

untuk lebih dan lebih relaks lagi. Agar tubuh saya relaks, saya akan 

menggunakan imajinasi saya untuk merelaks-kan setiap bagian tubuh 

saya, seperti yang saya lakukan pada awal sesi hipnosis. Ketika saya 

memejamkan mata, saya akan membayangkan bahwa saya berbaring 

di atas handuk pantai yang lebar dan saya dapat merasakan 

kehangatan sinar matahari yang mcmbelai dan merelakskan setiap 

bagian tubuh saya. Saya akan mulai dengan kaki saya dan 

membayangkan saya dapat merasakan kehangatan di kaki saya ketika 

kaki saya relaks. Kemudian saya akan merasa seperti ada cahaya ke 

emasan di kaki saya. Kemudian saya akan merasakannya di pinggul 

dan panggul saya... kemudian di pcrut saya. Saya akan terus 

membayangkan setiap bagian tubuh saya yang bermandikan sinar 

matahari hingga sampai di kepala saya." 

"Kctika saya tclah membuat seluruh tubuh saya relaks, napas saya 

akan relaks... begitu relaks schingga saya dapat mcrasa diri saya lebih 

relaks sctiap kali saya mengambil napas. Jadi saya akan mengukur 

betapa saya mcrasa lebih relaks dcngan menghitung napas saya dari 

belakang, mulai dari angka 100. Setiap nomor menunjukkan tingkat 

relaksasi yang lebih dalam dari sebclum-nya. Kcmudian, nomor demi 

nomor, napas demi napas, saya akan menjadi lebih dan lebih relaks...  
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Sugesti ini dirancang untuk meningkatkan gairah dan kenikmatan aktivitas 

seksual untuk kedua pasangan ketika gairah dan kenikmatan tersebut berkurang. 

"Saya mcnikmati saat bercinta dan merasa relaks dan percaya diri 

selama aktivitas seksual." 

"Gairah seksual merupakan dorongan alamiah manusia. Gairah 

seksual merupakan bagian dari sisi alamiah manusia, seperti gairah 

untuk makan ketika lapar. Gairah seksual seperti rasa lapar. Saya 

tidak perlu mencoba untuk merasakan atau melakukannya. Seks itu 

alamiah. Gairah seksual itu alamiah. Saya mengctahui bahwa ketika 

saya tidak makan selama beberapa jam, saya secara alamiah akan 

merasa semakin dan semakin lapar... hingga dorongan itu menjadi 

gairah yang mendesak. Gairah seksual saya juga sama. Secara 

alamiah semakin kuat dan semakin kuat... lebih dan lebih mendesak. 

Gairah seksual saya seperti rasa lapar, dan rasa lapar saya pada seks 

harus dipuaskan. Bahkan sekarang, ketika saya memperhatikan tubuh 

saya, saya dapat merasakan gairah itu tetap berada di sana. Dan 

gairah seksual itu sehat dan baik. Jadi saya mengikuti diri saya untuk 

merasakannya... normal... sehat... baik... seksual." 

"Saya akan merasa senang selama bercinta . Ketika saya 

melepaskan diri saya dari rantai hambatan, pikiran saya, emosi saya, 

dan tubuh saya akan menikmati kesenangan seksual. Saya 

menyingkirkan pikiran  bawah sadar untuk menjadi impotcn atau 

dingin dan saya memilih  untuk menikmati aktivitas seksual... karena 

saya berhak untuk merasakan kesenangan. Saya juga menyingkirkan 

semua pemikiran bahwa menikmati aktivitas scksual itu salah, 

berdosa, atau kotor. Sckarang saya sudah dewasa, dan saya 

memutuskan apa yang benar dan salah untuk diri saya. Saya 

mengganti pcndapat tcntang seks yang kuno dan usang ini dengan 

keyakinan baru dan menggembirakan tcntang seks. Saya percaya seks 

di antara orang yang telah cukup dewasa untuk memutuskan ingin 

Skrip Untuk Mengatasi Masalah Sex 
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melakukannya adalah baik dan alamiah. Seks itu mcnyenangkan.Saya 

menginginkan aktivitas yang menyenangkan ini bcrlangsung selama 

yang saya inginkan. Saya merasa bebas mengekspresikan diri ketika 

saya melakukan aktivitas seksual... relaks dan percaya diri. Saya 

mengizinkan diri saya untuk tenggclam dalam perasaan senang, 

mengetahui bahwa seks itu alamiah dan normal. Saya menikmati saat 

bcrcinta dan melakukannya bersama-sama." 

"Saya tidak terburu-buru saat bcrcinta... membiarkannya hingga 

berakhir schingga saya dapat melakukannya lebih lama dan 

menikmati kesenangan saya. Seks bukanlah masalah penampilan-

namun aktivitas pikiran dan tubuh. Tubuh saya terangsang ketika 

pikiran saya bcrgairah. Saya menikmati memberikan kesenangan 

scksual sepcrti saya menikmati mcncrima kesenangan seksual. Saya 

merasa senang ketika saya menyenangkan pasangan saya. Saya 

membiarkan diri saya menerima kesenangan seksual dari pasangan 

saya karcna memberi kesenangan pada saya akan menyenangkan 

pasangan saya. Jadi, saya memberi kesenangan dan mcnerimanya 

selama bcrcinta." 

"Ketika saya tcnggclam dalam aktivitas scksual, saya akan merasa 

bebas karcna ketika saya menikmati perasaan dan sensasi kesenangan 

seksual, sulit sekali untuk memikirkan hal lain. Ketika saya menikmati 

kesenangan seksual dengan pasangan saya, saya akan hadir secara 

total. Saya tidak ingin memikirkan masa lalu, dan tidak ingin 

memikirkan masa depan. Saya akan membenamkan diri saya dalam 

kebahagiaan seksual." 

"Seks dan bercinta sepcrti film aksi atau petualangan yang 

terungkap perlahan. Dimulai dengan pemikiran yang 

sangatbcrgairah... dan gairah terus dan terus terbangun. Saya sibuk 

melakukan foreplay untuk mcmbangun dan membangun kcgairahan. 

Saya tidak terburu-buru sehingga saya dapat mcnikmati pctualangan 

perlahan-lahan ini. Kctika ccrita terbangun, perasaan menjadi lebih 

kuat dan lebih kuat... dan saya merasa lebih  dan lebih bergairah. 

Saya membiarkan petualangan terbangun pcrlahan menuju klimaks... 

dan klimaks ini terasa lengkap dan memuaskan." 
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"Mulai sekarang, saya relaks selama aktivitas seksual. Saya 

membiarkan segala sesuatu muncul dengan mudah. Dan ketika 

pakaian yang saya kenakan terlepas, hal ini seperti sugesti pasca-

hipnosis sehingga hambatan-hambatan pun terlepas pada saat yang 

bersamaan. Saya akan merasakan seksualitas liar yang mengisi 

pikiran dan merangsang tubuh saya. Saya akan mendapatkan lebih 

banyak dan lebih banyak kesenangan selama bcrcinta. Seks itu 

menyenangkan. Seks itu alamiah. Saya menginginkan seks. Saya 

mcnikmati perasaan seksual saya." 
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Sugesti berikut ini dirancang untuk membuat tubuh menjadi lebih langsing.Tujuannya adalah 

menghilangkan lemak, bukan hanya berat badan, sehingga terjadi perubahan yang bermanfaat 

dan menyenangkan dalam komposisi tubuh. 

"Saya menghilangkan lemak tubuh dengan aman dan mudah." 

"Mulai  sekarang saya memprogram tubuh dan pikiran saya untuk 

mcngubah komposisi tubuh saya dengan aman... jadi berat badan 

berkurang dan menjadi lebih langsing hari demi hari. Lemak tubuh 

berkurang dengan aman, meleleh seperti salju di hari yang cerah dan 

hangat. Sekarang otot-otot tubuh saya meningkat, hari  demi hari, 

sehingga saya terlihat langsing dan atraktif. Tubuh saya  sekarang 

lebih langsing, encrgi saya bertambah, dan saya merasa  lebih kuat 

dan lebih hidup. Saya akan dapat bergerak lebih cepat
t
 dan lebih 

nyaman. Saya akan lebih sehat ketika tubuh saya lebih langsing dan 

langsing. Saya akan merasa lebih percaya diri ketika  saya lebih 

langsing dan lebih langsing. Saya berhak terlihat lebih baik dan 

merasa baik." 

"Saya melihat diri saya lebih pas mengenakan baju-baju  yang 

berukuran lebih kecil, karena saya  lebih langsing dan bentuk tubuh 

saya sekarang lebih menyenangkan. Saya dapat melihat diri saya 

menjadi lebih aktif dalam semua yang saya lakukan karena saya lebih 

kuat ketika saya kehilangan lemak dan menjadi lebih langsing. Saya 

bahkan merasa lebih ringan ketika lemak meleleh dari tubuh saya... 

menyingkir-kan 'bagasi' yang tersisa yang dulu selalu saya bawa-

bawa. Saya mclihat diri saya berjalan dengan bangga, percaya diri 

dcngan tubuh yang langsing, kctika saya melalui hari dcmi hari." 

"Saya mcmbayangkan diri saya berdiri di depan kaca, mcman-

dangi bayangan saya yang lebih langsing. Kctika saya memandangi 

wajah saya, saya mclihat raut wajah saya tampak lebih atraktif seka-

rang karcna saya lebih langsing. Saya membayangkan mengenakan 

Skrip Untuk Menurunkan Berat Badan 
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baju baru yang saya bcli untuk menyesuaikan dcngan tubuh langsing 

saya. Baju-baju itu cocok sekali dcngan tubuh baru saya yang 

langsing. Tubuh saya tcrlihat hebat. Saya terlihat bagus dalam 

bcrpakaian sckarang. Saya sangat scnang dengan bentuk tubuh saya 

yang dibalut pakaian baru. Dan kctika saya membayangkan mclepas 

baju saya seperti yang saya lihat di kaca, saya menyadari bctapa tubuh 

saya terlihat schat dan langsing. Pinggang saya tcrlihat lebih kecil. 

Lekuk tubuh saya bcrada di tempat yang bcnar, dan saya mengakui 

bahwa saya terlihat lebih seksi sckarang karena komposisi tubuh saya 

telah berubah. Saya dapat mclihat otot saya terlihat kuat dan kencang. 

Saya enak dilihat. Saya tampak langsing. Mclihat betapa langsing dan 

menariknya saya mcmbuat saya merasa nyaman. Mcmbuat saya 

mcrasa bebas... bebas untuk bcrgerak dcngan gembira dan  mclakukan 

hal-hal yang ingin saya lakukan." 

"Saya merasa aman menjadi lebih langsing... saya tidak pcrlu 

mcngisolasi diri dengan tumpukan lemak. Saya tidak membutuhkan 

makanan yang berlebihan .Saya memiliki kckuatan untuk makan 

makanan schat dcngan takaran  yang benar." 

"Makanan adalah bahan bakar untuk tubuh saya. Makanan 

dibutuhkan untuk hidup. Saya tidak lagi mcnggunakan makanan 

untuk mcnycnangkan atau mcnghargai diri saya. Saya tidak makan 

lagi kctika saya bosan. Saya tidak mcnggunakan makanan sebagai 

kompcnsasi untuk scgala sesuatu yang hilang di dalam hidup saya. 

Jika saya tidak bahagia akibat sesuatu di dalam hidup saya, saya 

hadapi masalah yang mcnyebabkan saya merasa scpcrti itu. Saya 

tidak lagi mcnggunakan makanan untuk memuaskan kebutuhan atau 

kcinginan saya." 

"Makanan adalah bahan bakar untuk mesin, yaitu tubuh saya. Saya 

ingin mcmasukkan jcnis makanan yang baik sehingga tubuh saya 

bckcrja dcngan sempurna. Jadi saya bcrhcnti makan makanan yang 

dapat mcmperlambat tubuh saya. Sebaliknya, saya mcngisi bahan 

bakar untuk tubuh saya dcngan makanan bergizi... bahan bakar yang 

mcmbuat tubuh saya mclakukan pcmbakaran dcngan bersih dan 

cfisien... bahan bakar yang akan membcrikan cncrgi dan pcnampilan 

yang optimal." 
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"Hari demi hari, bcrat badan saya turun dan mcnjadi lcbih langsing. 

Saya dapat mengendalikan tubuh saya dan asupan makanan saya. 

Saya melcpaskan strcs dan kctegangan tanpa menggunakan makanan. 

Kctika tubuh saya bcrubah dan saya menjadi lcbih langsing, saya 

mcrasa aman dcngan penampilan baru saya. Saya mcrasa sangat aman 

dan nyaman dcngan tubuh saya yang bcrubah. Saya merasa hebat dan 

makan dan berpikir hanya dengan cara yang sehat. Ketika saya 

mcnjadi lcbih sehat dan lcbih langsing, saya merasa bebas, dan 

kcbebasan tcrasa sangat menycnangkan bagi saya." 
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Sugesti berikut ini dirancang untuk memotivasi Anda menyelesaikan pekerjaan, 

baik yang penting maupun yang biasa dilakukan. 

"Saya sekarang bcrhcnti menunda dan menyelesaikan pekerjaan pada 

waktunya." 

"Saya mulai sekarang akan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal. 

Saya ingin dan dapat menentukan tujuan untuk diri sendiri dan 

menepati jadwal untuk melakukannya. Saya memberi perhatian pada 

semua masalah penting, baik personal maupun profcsional. Saya 

bertanggungjawab atas pekerjaan yang harus saya lakukan. Saya 

berhenti menunda pekerjaan yang harus dilakukan. Saya dapat 

menangani setiap pekerjaan. Saya dapat memilih untuk melakukan 

setiap aktivitas tanpa penundaan." 

"Ketika saya melihat sesuatu yang harus dilakukan, saya segera 

bertindak. Saya mcrasa relaks melakukan pekerjaan besar dan kecil, 

karena tahu saya dapat menanganinya dengan efisien dan efektif. 

Saya akan melakukan lebih hanyak hal di dalam hidup saya. Hal-hal 

yang saya tahu perlu dilakukan, saya lakukan... melakukan setiap 

pekerjaan langkah demi langkah. Saya merinci tugas yang berat 

menjadi beberapa hal yang lebih sederhana dan melakukan setiap 

rinciannya langkah derm langkah. Jadi, dari pada merasa kewalahan, 

saya memilih merasa relaks dan percaya diri untuk memulai proyek 

apa pun. Beberapa pekerjaan mungkin kurang menarik dibandingkan 

yang lain... namun saya tahu, semakin cepat saya memulainya, 

semakin cepat tugas tersebut selesai. Saya ingin memulainya sekarang 

agar cepat selesai. Saya ingin cepat selesai... sehingga saya dapat 

melupakannya dan bcralih ke pekerjaan lain yang saya nikmati." 

"Saya berbenti menunda sekarang, saya dapat mcnangani setiap 

situasi yang diberikan hidup kepada saya. Hari demi hari saya merasa 

lebib mampu mcnangani semua tanggung jawab saya.  
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Sugesti berikut ini dirancang untuk mengendalikan kebiasaan merokok  

"Saya menghentikan kcinginan dan kebutuhan untuk merokok...Saya 

bukan perokok. Saya tidak menjadi perokok. Saya tidak akan 

menjadikan  diri saya sebagai perokok lagi. Entah saya memilih untuk 

rokok atau berhenti merokok... saya mcmiliki kekuatan memutuskan. 

Saya memiliki kemampuan untuk menyingkirkan  label "perokok" 

dari diri saya sekarang. Saya membayangkan  terdapat label besar 

yang tertulis di kening saya, dalam warna  abu-abu yang suram dan 

berbunyi "PEROKOK". Saya sekarang  melihat diri saya melepas 

label itu dari kening saya. Mcnghilangkan, mudah sekali melepasnya. 

Dan sekarang saya membayang kan menyobek label itu menjadi 

serpihan kecil. Serpihan itu hancur menjadi gumpalan asap dan 

menghilang. Label itu  hilang sekarang... saya menyadari bahwa 

rokok tidak sehat . Saya yang berkuasa. Saya yang mengendalikan, 

dan dapat menghentikan kebiasaan merokok. 

"Setiap hari, setclah tidak merokok, saya bernapas dcngan lebih baik. 

Kesehatan saya membaik secara otomatis, sehingga saya memiliki 

semangat baru untuk hidup, pcrasaan bebas yang mcnakjubkan dan 

merasa memiliki kekuatan. Saya semakin dan semakin dapat 

mengendalikan hidup saya... karena saya menyadari begitu mudahnya 

memilih untuk tidak merokok.Sekarang saya tahu begitu mudahnya 

menjadi seseorang yang tidak merokok. Rasanya menyenangkan 

mcnghargai tubuh saya karena memang tubuh saya bcrhak 

mendapatkannya. Indra perasa saya normal kembali dan indra 

pengecap saya menjadi lebih baik karena saya bukan perokok lagi 

sekarang. Saya merasa lebih senang bergaul karcna saya tahu saya 

memiliki lebih banyak kebebasan dan dihargai tanpa rokok." 

"Saya meninggalkan rokok. Saya membayangkan ada sebuah mcja 

di depan saya dengan sebuah garis di tengahnya. Di bagian kanan, 

saya mclihat bayangan diri saya sedang tcrsenyum dan terlihat begitu 

Skrip Untuk Berhenti Merokok 
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rclaks... begitu sehat dan menarik. Itulah gambaran diri saya yang 

tanpa rokok. Di sebelah kiri garis, ada satu pak rokok yang terlihat 

kotor dan suram, dan saya dapat mulai dengan mudahnya 

meninggalkan rokok sekarang. Saya memilih gambaran diri saya yang 

bahagia dan sehat. Saya mcnetapkannya di dalam hati. dan saya 

berbalik, mulai menjauhi meja... menjauhi rokok. Saya menoleh ke 

belakang, dan meja tempat rokok itu menjadi semakin kecil dan 

semakin kecil. Dan saya merasa senang memilih gambaran diri saya 

yang bahagia dan sehat... diri saya yang tanpa rokok. Saya menyadari 

bahwa saya tidak mudah menyerah pada sesuatu... sebaliknya, saya 

memperoleh kesehatan, kebebasan, dan penghargaan pada diri sendiri. 

Dan mudah sekali untuk membuat pilihan. Saya tidak mengalami 

gcjala kambuh karena hipnosis mcmbuat saya dapat menghindarinya.  

"Saya merasa nyaman dan relaks tanpa mcmegang rokok di tangan 

saya. Saya dapat mcngcndalikan diri, tubuh, dan pcrilaku saya, 

Sebagai akibat dari tidak merokok, kcpercayaan diri saya mcningkat... 

dan ini memungkinkan saya mcngcndalikan pcrilaku makan saya 

sehingga saya tidak makan tcrlalu banyak. Sebaliknya, saya makan 

dengan normal, menikmati cita rasa makanan saya dalam porsi 

sedang. Sebagai orang yang tidak merokok, saya memiliki lebih 

banyak kebebasan dan dapat mcngcndalikan hidup saya dibandingkan 

sebclumnya. 

"Rasanya nyaman dapat mengatur hidup dan perilaku saya sendiri. 

Saya merasa relaks dan percaya diri karena diri saya sendiri. Saya 

dapat merasa atraktif dan mudah bergaul tanpa sebatang rokok. Saya 

mcngganti keinginan untuk mcrokok dengan keinginan untuk menarik 

napas panjang dan mengisi paru-paru dcngan udara. Ketika saya 

menarik napas panjang, secara otomatis saya merasa rclaks dan terisi 

tenaga lagi. Dan inilah yang benar-benar saya inginkan... merasa 

relaks dan bcrtenaga lagi. Sckarang saya tahu Saya dapat 

merasakannya tanpa sebatang rokok." 

"Ketika saya mclihat orang mcrokok di sekitar saya, saya tidak 

terganggn sama sckali. Ternyata, hanya mcmbuat saya merasa 

semakin kuat dan bangga pada diri sendiri. Mereka bahkan dapat 

mcrokok di depan saya, namun hal itu hanya akan mcmbuat saya 
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merasa ptihatin pada mercka. Mercka memiliki masalah yang bclum 

mereka selesaikan seperti yang telah saya lakukan. Mereka bahkan 

boleh mcnawari saya rokok. Dan setiap kali saya berkata 'tidak', saya 

merasa puas dan menjadi lebih kuat." 

"Saya sckarang bukan perokok. Label lama telah hilang. Rokok 

tidak menguasai saya; rokok tidak pernah menguasai saya. Ini hanya 

ada dalam pikiran saya saja. Namun sekarang saya tahu kebenarannya 

: rasanya nyaman merasakan kebebasan; rasanya nyaman mCnjadi 

sehat. Pilihan saya adalah pilihan yang mudah. Saya memilih tidak 

merokok dan tetap mcnikmati manfaatnya karena menjadi lebih 

bahagia dan bebas." 
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Percaya Diri 

Sugesti berikut ini dirancang untuk membangun Rasa Percaya diri  dalam 

semua aspek kehidupan. 

"Saya mcrasa percaya diri dalam segala sesuatu yang saya kata-kan 

dan lakukan."  

"Saya merasa nyaman dengan tugas baru... karena saya mcmutuskan 

untuk merasa percaya diri sekarang. Saya tetap tenang dan relaks 

dalam setiap situasi karena saya belajar memilih untuk percaya diri 

sekarang. Tubuh saya menjadi lebih kuat, lebih tenang, lebih sehat 

karena saya sekarang percaya diri. Setiap hari dan dengan bcrbagai 

cara, hidup saya membaik karena sekarang kepercayaan diri saya 

meningkat. Saya relaks dan memercayai kemampuan saya dan 

kecerdasan saya... dengan penuh kesenangan dan kepercayaan diri 

yang sempurna. Orang-orang tidak lagi membuat saya gugup atau 

menyebabkan saya mcragukan diri sendiri karena saya mclapisi diri 

saya dengan kepercayaan diri." 

"Saya dapat mcnikmati setiap aktivitas dengan konsentrasi penuh 

dan usaha karena saya merasa sangatpercaya diri. Ketika saya 

mengembangkan sikap tidak mudah cemas menghadapi diri sendiri, 

saya terfokus pada apa yang saya lakukan atau apa yang harus saya 

katakan... bukan pada diri sendiri. Saya relaks dan berpikir lebih 

jcrnih karena saya sekarang membangun kepercayaan diri. Saya 

melakukan aktivitas baru tanpa takut... menyingkirkan kecemasan 

karena saya merasa sangat percaya diri. Saya melcpaskan rasa takut 

gagal... karena kepercayaan diri menjadi cara hidup saya yang baru. 

Semua pikiran negatif terhapus karena sekarang digantikan oleh 

keyakinan pada diri sendiri. Saya tidak lagi membiarkan siapapun 

mercmchkan saya karena dcngan kepercayaan diri yang saya rasakan, 

saya dapat mandiri. Saya lcbih menghargai diri sendiri karena 

kepercayaan diri mcngisi diri saya." 
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"Saya membayangkan diri saya setelah sesi hipnosis selesai dan 

merasa lebih kuat, serta sangat percaya diri. Saya melihat diri saya 

berjalan melintasi ruangan... dan diri saya dipenuhi rasa penghargaan 

pada diri sendiri yang baru saya temukan. Saya melihat diri saya di 

kaca. Saya seperti orang yang berbeda. Postur tubuh saya bagus; 

wajah saya hanya menunjukkan ekspresi kepercayaan diri. Sepertinya 

saya tampak relaks dan percaya diri... nyaman dan yakin pada diri 

sendiri." 
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Sugesti berikut ini dirancang untuk mengurangi atau menghilangkan masalah 

kulit dan memperbaiki kondisi kulit secara keseluruhan. Ketika penyakit kulit 

yang khusus disebutkan, Anda dapat menggantinya dengan yang lain, sesuai 

kondisi Anda. 

"Saya memiliki kulit yang sehat dan bersih." 

"Saya ingin terlihat lebih menarik... karcna kulit saya mulai bersih dan 

menjadi lebih sehat sekarang. Ketika hal ini terjadi, sirkulasi tubuh 

saya mcmbaik... menyediakan semua darah dan nutrisi yang 

diperlukan kulit saya agar menjadi bersih, sehat, dan menarik. Tckstur 

kulit saya terasa lembut dan elastis karcna tanda-tanda noda dan iritasi 

telah lenyap. Kulit saya dirawat dengan baik dan mengandung 

kelcmbaban dalam jumlah yang tepat untuk menjaga kulit tetap sehat 

dan bersih. Mulai sekarang tubuh saya memproses sisa makanan 

dengan lebih efisien sehingga membersihkan noda-noda di kulit 

saya." 

"Saya akan berkaca dengan percaya diri karcna kulit saya bersih 

dan sehat. Karena kulit saya bebas noda dan iritasi, saya tentu saja 

merasa lebih menarik lebih cantik dan menjadi lebih senang bcrgaul. 

Saya semakin dan semakin suka dengan  kulit saya... karcna kulit saya 

tctap lembut dan bersih." 

"Saya mcmbayangkan bcrdiri di depan tiga kaca, yang mem-

pcrlihatkan tubuh saya dari berbagai sudut. Wajah dan dada saya, 

seperti yang saya lihat di kaca, tampak bersih, kulit yang bersinar... 

dengan cahaya yang sehat. Ketika saya mclihat tubuh bagian belakang 

saya, saya mclihat tekstur yang bersih dan bersih. Sctiap bagian kulit 

saya, dari kepala sampai kaki, sehat dan bebas noda. Kulit saya 

cantik, bersih, dan sehat." 

"Kulit saya  tidak mudah iritasi dan tidak sensitif lagi sekarang... 

karena faktor-faktor lingkungan. Pikiran bawah sadar saya sekarang 

Skript Untuk  Kulit Yang Bersih, Sehat dan Cantik 
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menemukan cara menyingkirkan sisa makanan dan racun, dan tidak 

mcmbuat noda lagi. Dan ketika saya bclajar rclaks dan menyingkirkan  

stres lagi dan lagi sciring dcngan berjalannya waktu, kulit saya 

menjadi lebih bersih dan lcbih bersih lagi. Saya mcnghargai dan 

mengakui diri sendiri. Saya menerima scluruh diri saya... dan 

melepaskan kebutuhan serta kcinginan mcndapatkan masalah kulit. 

Kulit saya menjadi lebih bersih dan lebih bersih lagi... seperti 

pantulan danau di gunung yang tenang." 

"Saya lebih relaks dengan penampilan saya. Saya merasa relaks 

dan tenang menghadapi hidup saya. Saya membiarkan semua 

ketegangan di dalam pikiran saya lenyap... jadi saya merasa tenang 

dan nyaman melalui hari-hari saya. Dan karena saya merasa tenang 

dan nyaman di dalam pikiran saya, tubuh saya merasa tenang dan 

nyaman juga. Tubuh saya merasa tenang dan nyaman, sehingga saya 

tidak lagi merasa perlu atau menginginkan noda di kulit saya... karena 

stres telah hilang. Hilang dari pikiran saya dan hilang dari tubuh saya. 

Segala sesuatunya baik-baik saja. Saya merasa nyaman dan sehat, 

jadi, kulit saya terasa nyaman dan sehat. 
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Sugesti berikut ini dirancang untuk meningkatkan kemampuan dan kecepatan 

tubuh dalam menyembuhkan diri sendiri karena penyakit atau luka. 

"Saya meningkatkan kekuatan saya dan mempercepat tubuh saya 

untuk menyembuhkan diri secara cepat dengan cara apa pun." 

"Pikiran saya mengendalikan tubuh saya. Pikiran bawah sadar saya 

mengatur kemampuan tubuh saya untuk menyembuhkan diri sendiri 

dari luka dan penyakit. Pikiran bawah sadar saya mengatur kecepatan 

tubuh saya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Mclalui hipnosis, 

saya memiliki kemampuan untuk mengarahkan pikiran bawah sadar 

saya untuk menyembuhkan tubuh saya dengan sempurna... efisien... 

dan untuk menyembuhkan dengan lebih cepat" 

"Sekarang saya menugaskan pikiran bawah sadar saya... untuk 

menyembuhkan tubuh saya dengan lebih efisien. Mulai sekarang, 

saya akan mengarahkan pikiran saya untuk meningkatkan 

kemampuannya untuk menyembuhkan penyakit dengan sangat cepat. 

Mulai sekarang, saya menyembuhkan luka dengan cepat. Saya 

mengarahkan pikiran saya... untuk memerintahkan tubuh saya... untuk 

menyembuhkan luka dengan cepat... untuk memperbarui dan 

memulihkan sel-sel sehat dengan cepat sekarang. Memulihkan sel-sel 

sehat dengan cepat sekarang. Mulai sekarang, saya menyembuhkan 

penyakit dan luka dengan lebih cepat... lebih efisien." 

"Pikiran bawah sadar saya mcngikuti petunjuk saya untuk 

mcnciptakan suatu kondisi... dan mengirimkan pesan kepada setiap 

sel di dalam tubuh saya... untuk memperbarui kesehatan saya dengan 

cepat." 
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Sugesti di bawah ini dirancang untuk menghilangkan rasa jengkel pada 

pasangan dan untuk meningkatkan perasaan-perasaan positif terhadap pasangan. 

Instruksi Khusus: Sebutkan nama pasangan Anda di tempat-tempat kosong yang 

diberi titik titik.... 

"Saya ingin lcbih mencintai............_. Sckarang saya lebih 

mencintai.........._ 

"Sekarang saya mcmutuskan untuk mcnyingkirkan rasa jengkel saya 

terhadap............_. Saya ingin bahagia dalam hubungan saya 

dengannya. Saya ingin ada keharmonisan di sana. Jadi, saya 

memantapkan kcmbali pcrasaan cinta dan kchangatan untuk.......... 

Saya berhenti memikirkan tentang hal-hal kecil yang ncgatif dari......, 

Saya mcmbiarkan pikiran terscbut lenyap dan  menguap sepcrti 

scdikit genangan air di hari yang ccrah dan panas. Saya memilih 

untuk berkonsentrasi pada kualitas diri............yang menarik 

Saat-saat mcnyenangkan yang pernah kami habiskan bcrsama...... 

tawa dan perasaan-pcrasaan baik lain yang kami rasakan bcrsama-

sama.......Mclakukan banyak hal baik dan sckarang saya mulai 

mcnyadari dan mengakui setiap hal mcnyenangkan dan bcrmanfaat 

yang dilakukan ...... cntah untuk saya atau untuk orang lain._ 

"Sckarang saya mcngingat masa lalu...... ketika kami pcrtama kali 

bcrtcmu....... kcncan-kencan pcrtama kami... dan saya masih 

mcngingatnya se olah-olah baru saja tcrjadi. Bagaimana pcrasaan saya 

terhadap............ _. Hanya dengan mcmandang saja membuat saya 

............ begitu luar biasa. Hanya bersamanya saja telah mcnggctarkan 

jiwa saya. Saya melihat hal-hal yang benar-bcnar mcnakjubkan pada 

diri............._. Saya tidak mcnuntut....... dan saya mencrima 

scpcnuhnya_........scbagai seorang individu. Saya ingat bcrlimpahnya 

rasa cinta yang saya rasakan. Saya ingat bcrlimpahnya rasa cinta yang 

masih saya rasakan sckarang. Saya masih mcrasakan cinta itu 

sekarang.  

Skrip Untuk Lebih Mencintai dan Menghargai Pasangan 
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"Saya menyadari sering mcmpcrlakukan pasangan saya dengan 

tidak sempurna. Kadang-kadang saya mclakukan kesalahan. Bcbcrapa 

tingkah laku saya, bcbcrapa kebiasaan saya dan  bcberapa hal yang 

saya katakan kepada ........ kurang baik. Namun saya mcncrima bahwa 

saya tidak selalu scmpurna , jadi saya harus  mencrima yang juga 

tidak selalu scmpurna. Saya melakukan hal terbaik yang dapat saya 

lakukan,................melakukan hal terbaik yang dapat......._ lakukan. 

Saya membiarkan diri saya mcnjadi manusia dan saya 

membiarkan......_mcnjadi manusia. Akan mengerikan sekali jika......... 

mcnjadi orang yang scmpurna! Akan banyak tckanan pada saya untuk 

menjadi scmpurna juga. Inilah saatnya untuk melepaskan tckanan itu 

dan mengakui bahwa tidak masalah jika kami berdua mcmiliki 

kebiasaan tcrtcntu, kebiasaan yang mcmbuat kami menjadi manusia, 

yang membuat kami mampu mcncinta, yang mcmbuat kami mcrasa 

mcncintai satu sama lain. Bahkan kctidakscmpurnaan dapat membuat 

saya merasa sangat bcrsimpati dan sangat mcncintai......._." 

"Saya akan berpcrilaku baik pada................._. Saya akan lebih lembut 

dan lebih memahami ............._. Saya akan menahan diri agar tidak 

mengeluarkan kata-kata kasar. Jika saya menyadari telah mcngatakan 

atau melakukan sesuatu yang tidak baik maka segera  saya akan 

meminta.................._untuk memaafkan saya. Saya merasa sangat 

mcncintai..............._dan ada kehangatan di sana, dan saya 

mcnunjukkan rasa cinta itu dcngan tingkah laku yang relaks dan 

pcnuh rasa cinta." 

"Mulai sckarang, kapan pun saya merasa diri saya tegang,jcngkel, 

atau mengabaikan kchadiran........._, saya akan mcnyadari perasaan-

perasaan tcrscbut. Saya akan mcngambil napas panjang dan 

menghcmbuskannya pcrlahan. Ketika saya mclakukannya, perasaan-

perasaan negatif tentang..............._akan dilepaskan juga. Saya akan 

merasakan bahwa suasana hati saya terhadap..............._menjadi lebih 

baik dcngan ccpat. Saya akan ingat bctapa pentingnya........._bagi saya 

dan betapa banyaknya hal-hal menyenangkan yang..........._katakan 

dan lakukan. Saya akan menyadari bahwa saya tidak perlu merasa 

terganggu pada............._sebaliknya saya membiarkan cinta saya 

pada..............._bcrsinar mclalui pikiran, ucapan dan tingkah laku 

saya." 
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"Saya mcncintai.................. Saya menghormati.................._. Saya 

mcnghargai.............._. Saya mclihat dia secara utuh. Saya mcngetahui 

apa yang terjadi dcngan perasaan cinta dan kclembutan saya pada 

.................._. Saya ingin mcngekspresikan kehangatan saya 

pada............_." 

DOA UNTUK MEMELIHARA KASIH SAYANG SUAMI ISTRI 

1. Bismillâhir Rahmânir Rahîm 

Allâhumma shalli „alâ Muhammad wa âli Muhammad 

Allâhumma innî as-aluka hubbaka wa hubba man yu-hibbuk(a), wa 

hubba kulli „amalin yûshi-lunî ilâ qurbik(a), wa an taj‟alaka ahab-ba 

ilayya mimâ siwâk(a), wa an taj‟ala hubbî iyyâka qâidan ilâ ridhwânik(a), 

wa syawqî ilayka dzâidzan „an „ishyânik (a), wamnun binna-zhari ilayka 

„alayya, wanzhur bi‟aynil wuddi wal 'athfi ilayy (a), walâ tashrif „annî 

wajhak(a), waj‟al-nî min ahlil is‟âdi wal khuzhwati „indaka yâ Mujîbu yâ 

Arhamar râ-himîn(a). 

 

 

 

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang 

Ya Allah, sampaikan shalawat kepada Rasulullah dan keluarganya 

Ya Allah, Aku memohon cinta-Mu, cinta orang yang mencintai-Mu, dan 

cinta amal yang membawaku ke samping-Mu. Jadikan Engkau lebih aku 

cintai daripada selain-Mu. Jadikan cintaku pada-Mu membimbingku 

pada ridha-Mu. Jadikan kerinduanku pada-Mu mencegahku dari maksiat 

atas-Mu. Anugerahkan padaku memandang-Mu.Tataplah diriku dengan 

tatapan kasih sayang. Jangan palingkan wajah-Mu dariku. Jadikan aku 

di antara penerima anugerah dan karunia-Mu wahai Pemberi Ijabah ya 

Arhamar rahimin. 

 
2. Bacalah Ayat Kursi dengan menghadap kiblat, selama tujuh hari, 
setiap hari 21 kali, saat terbit fajar, sebelum berbicara dengan siapapun. 
Sebutkan nama dan maksudnya di antara dua „ayn yaitu pada kalimat: 
Yasyfa‟u ….‟indahu. 

  

Allâhu lâilâha illâ Huwa. Al-Hayyul Qayyûm. Lâ ta‟khudzuhu sinatuw wa 
lâ naum. Lahû mâ fis samâwâti wa mâ fil ardhi. Man dzal ladzî yasyfa`u 
…. `indahu illâ biidznih. Ya`lamu mâ bayna aydîhim. Wa mâ khalfahum 



Hipnoterapi AurAshifa 

 

63 
 

wa lâ yuhîthûna bisyay-in(m) min `ilmihi illâ bimâsyâ‟. Wasi`a 
kursiyyuhus samâwâti wal ardhi. Wa lâ yu‟duhû hifzhuhumâ. Wa Huwal 
`Aliyyul `Azhîm. 

 

Catatan Penting: Doa ini telah dibuktikan mujarrabnya. Dilarang keras 
digunakan dalam kemaksiatan dan dosa. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agar Istri tidak Cemburu 

Rasûlullâh saw tatkala melamar Ummu Salamah---dan dia itu 

pernah dilamar oleh „Ustmân bin „Affân dan Thalhah bin „Ubaidillâh. 

Kemudian dia mengirimkan utusan kepada Rasûlullah saw, dia berkata, 

"Wahai Rasûlullâh, aku ini pe-rempuan yang sudah tua, punya 

tanggungan dan sangat pemcemburu." Lalu beliau berkata, "Adapun 
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ucapanmu bahwa kamu sudah tua, maka aku lebih tua darimu, adapun 

perkataanmu bahwa kamu punya tanggungan, maka tanggunganmu 

dalam tang-gungan Rasûlullâh saw, dan adapun ucapanmu bahwa 

kamu sangat pemcemburu, maka nanti aku akan berdoa kepada Allah 

agar Dia menghilangkannya darimu."1  

Bagi lelaki yang punya istri pencemburu, bantulah dia dengan doa 

kepada Allah „azza wa jalla sebagaimana yang telah dilakukan oleh 

Rasûlullâh saw agar Allah menghilang-kan sifat cemburu itu darinya, 

karena sesungguhnya Dia ma-ha berkuasa atas segala sesuatu. Dan 

kalau ingin memakai bahasa „Arab dalam doanya, susunlah doa 

misalnya seperti ini: 

ا 

Allâhumma innî as`aluka an tushalliya „alâ muha-mmadin wa 

ãli muhammad, wa an tudzhibal ghairata „ani-mra`atî. 

Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada-Mu, yaitu Engkau 

curahkan shalawât bagi Muhammad dan keluarganya Muhammad, dan 

Engkau hilangkan sifat cemburu (ghairah) dari istriku.  
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Menghasilkan Lebih Banyak Uang 

Sugesti di bawah ini dirancang untuk meningkatkan kepercayaan diri untuk 

menghasilkan lebih banyak uang, dan untuk menyingkirkan keyakinan-

keyakinan negatif tentang uang. 

"Saya memiliki dorongan dan motivasi yang kuat untuk 

meningkatkan pendapatan saya." 

"Sekarang saya mclepaskan keyakinan-keyakinan yang membatasi 

masalah uang atau mcmbatasi kemampuan saya untuk menghasilkan 

lebih banyak uang. Sekarang saya mcmilih untuk memercayai diri 

saya untuk menghasilkan lebih banyak uang... untuk mengumpulkan 

lebih banyak uang. Saya akan menggunakan uang untuk kebaikan 

saya sendiri maupun orang lain. Uang tidak dikategorikan scbagai 

baik atau buruk; perihal baik-buruknya uang bergantung pada 

bagaimana orang yang mcnggunakannya." 

"Saya memercayai diri saya untuk menggunakan uang dengan cara 

yang baik. Saya dapat memperoleh lebih banyak uang dan memilih 

untuk menjadi lebih dermawan. Ketika saya memiliki lebih banyak 

uang, saya dapat menjadi lebih dermawan... dan melakukan hal baik 

dengan uang, saya dapat berbagi kebahgiaan kepada sesama. Saya 

memanjakan diri saya dengan benda-benda yang saya inginkan... 

benda-benda yang memang pantas saya dapatkan. Memiliki keinginan 

material... kebutuhan material... mcnghendaki lebih banyak uang 

untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan tcrsebut... merupakan hal 

yang baik dan alamiah- Saya dapat memiliki apa yang saya inginkan " 

"Saya berhak mendapatkan apa pun yang saya bayangkan... dan 

saya dapat memilikinya tanpa merampas keinginan orang lain. 

Sebenarnya, semakin banyak uang yang saya miliki, semakin banyak 

uang yang saya belanjakan dan semakin banyak orang yang bisa saya 

bantu. Ketika saya membelanjakan uang, saya membcrikannya untuk 

orang lain... jadi, mereka memiliki lcbih banyak uang untuk 

mcmbelanjakan apa saja yang mereka inginkan. Jadi, dengan 

memiliki lebih banyak uang dan mendapatkan apa yang saya 

Skrip Agar Lebih Produktif Dan Hidup Berlimpah 
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inginkan... saya membantu orang lain mendapatkan apa yang mereka 

inginkan. Dan ini merupakan hal yang baik. Saya dapat membantu 

diri sendiri dan orang lain kctika... saya menghasilkan lebih banyak. 

uang. Saya ingin menghasilkan lebih banyak uang." 

Saya menyadari kclimpahan kcmakmuran yang berada di sekitar 

saya dalam ribuan bcntuk, dan membiarkan diri saya menikmati 

kelimpahan ini. Kclimpahan ini termasuk uang dan benda matcri. 

Ketika saya menerima dcngan bcbas, saya dapat dengan bebas 

memberikannya pada orang lain sehingga mcrcka juga dapat 

membagikan kclimpahan ini pada dunia dan alam scmesta. Saya 

menerima lebih banyak materi dengan riang dan penuh rasa syukur." 

"Saya tcrbuka untuk menghasilkan lebih banyak uang. Saya terbuka 

terhadap semua kesempatan baik untuk menghasilkan lebih banyak 

uang. Saya berhati-hati dan bijaksana dalam membuat keputusan 

untuk menghasilkan lebih banyak uang. Saya mendapat orang dan 

kesempatan yang diperlukan untuk menghasilkan lebih banyak uang. 

Saya cukup cerdas untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Saya 

mendapatkan apa yang saya inginkan. Saya mendapatkan apa yang 

saya inginkan... sebanyak yang saya inginkan... dengan cara yang etis 

dan bermoral." 

"Sekarang saya mengembangkan pemikiran dan tingkah laku yang 

diperlukan untuk menjadi lebih berkclimpahan secara materi dan 

menghasilkan lebih banyak uang. Saya membiarkan kreativitas 

menuntun saya... untuk mengumpulkan pcnghasilan yang lebih 

besar." 
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DOA DAN AMALAN AGAR RIZKI MENGEJAR ANDA  

Sebagaimana kita imani dan kita yakini bahwa Allah swt telah menjamin 

rejeki semua hamba-Nya. Hanya saja perlu kita ketahui juga bahwa di 

pintu rejeki itu ada hijab-hijab yang mesti kita robek. Bagaimana 

caranya? Tentu Allah swt telah mengajarkan caranya kepada Rasul-Nya. 

Sebagai tambahan ilmu, rejeki itu ada dua macam. Imam Ali bin Abi 

Thalib  berkata bahwa rejeki itu ada dua macam: Rejeki yang datang 

dan rejeki yang mesti didatangi. 

 

 

Berikut ini di antara tip-tip untuk menembus hijab pintu rejeki: 

Pertama: Melakukan shalat taubat (shalat Istighfar) setiap hari atau 

malam hari.  

Shalat ini bermanfaat untuk menghilangkan kegelisahan hati dan 

kekusutan pikiran. Shalat ini dapat membus hijab pintu rejeki yang sulit 

ditembus. 

 

Caranya sebagai berikut: 

 

Lakukan shalat dua rakaat, dengan niat memohon ampunan Allah swt. 

Setiap rakaat sesudah surat Fatihah membaca surat Al-Qadar. Sesudah 

membaca surat Al-Qadar membaca Istighfar (15 kali), yaitu 

 

Astaghfirullâh 

Aku mohon ampun kepada Allah 

Bacaan Istighfar ini juga dibaca 10 kali sesudah bacaan dalam setiap 

gerakan shalat yakni dalam: ruku‟, i‟tidal, sujud, duduk di antara dua 

sujud, duduk sebelum berdiri, dan sebelum tasyahhud (tahiyyat) dalam 

rakaat terakhir. Sehingga dalam dua rakaat jumlah bacaan Istighfar = 

150. 

 

Kedua: Sesudah salam (selesai) dari shalat Istighfar, membaca Istighfar, 

yaitu Astaghfirullâh, sebanyak 71 kali. Saat membaca Istighfar usahakan 

benar-benar khusuk sampaiu Anda memasuki Alpha atau Theta State 

dan memfokuskan pikiran dan hati. Kalau belum bisa khusuk dan fokus 

coba pejamkan mata. 
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Khusuk dan memfokuskan pikiran dan hati sangat penting, sangat 

berpengaruh pada apa yang kita mohon kepada Allah swt . Di antara 

tanda-tanda khusuk dan focus adalah tidak paham terhadap apa yang 

didengar oleh telinga saat berzikir dan berdoa. Dengan khusuk dan 

fokus dapat meneteskan air mata. Inilah di antara tanda-tanda hati yang 

khusuk dan pikiran yang fokus. 

 

Ketiga: Sesudah membaca Istighfar 71 kali tersebut membaca salah 

satu Asma Allah yang maknanya berkait langsung dengan hajat. 

Misalnya untuk rejeki: Ya Allâh, yâ Razzâq (wahai Yang Maha 

Memberi rejeki), yâ Mughnî (wahai Yang Maha Memberi kekayaan). 

Jumlahnya sesuai dengan kemampuan Anda. 

 

Keempat: Sujud, dan sampaikan hajat kepada Allah swt dengan bahasa 

yang Anda pahami sehingga benar-benar menyentuh hati Anda. 

 

 

 

Kelima: Membaca doa Hajat dan Rejeki 

 

Bismillâhir Rahmânir Rahîm 
Allâhumma shalli ‘alâ Muhammadin wa âli Muhammad 
Allâhumma inna dzunûbî lam yabqa illâ rajâu ‘afwika, wa qad 
qaddamtu alatal hirmâni bayna yadayya fa-as-aluka mâlâ 
astahiqquhu, wa ad’ûka mâlâ astawjibuhu, wa atadharra’u ilayka 
mâlâ asta’hiluhu, wa lam yakhfa ‘alayka hâlî wa in khafiya ‘alan nâsi 
kunhu ma’rifati amrî. 
Allâhumma in kâna rizqî fis samâi fa-ahbith-hu, wa in kâna fil ardhi 
fa-azhhirhu, wa in kâna ba’îdan faqarribhu wa in kâna qarîban 
fayassirhu, wa in kâna qalîlan fakatstsirhu, wa bâriklî fîhi. 
 
 
 
Dengan asma Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang 
Ya Allah, sampaikan shalawat kepada Rasulullah dan keluarganya 
Ya Allah, sesungguhnya dosa-dosaku tak akan kekal kecuali harapan 
akan ampunan-Mu. Telah Aku hadapkan di depanku suatu penghalang, 
lalu aku memohon kepada-Mu sesuatu yang tak layak bagiku untuk Kau 
perkenankan, berdoa kepada-Mu sesuatu yang tak layak bagiku untuk 
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Kau iijabahi, dan merendahkan diri kepada-Mu dengan sesuatu yang tak 
layak di hadapan-Mu. Namun bagi-Mu tidak tersembunyi keadaanku 
walaupun tersembunyi bagi manusia untuk mengetahui persoalanku 
yang sebenarnya. Ya Allah, jika rizkiku ada di langit turunkan, jika ada di 
bumi keluarkan, jika jauh dekatkan, jika dekat mudahkan, jika sedikit 
perbanyaklah, dan berkahi aku di dalamnya.  

 

 

 

Yakni, syaratnya bertakwa kepada Allah, dan baca ayat berikut dengan 

keyakinan yang kuat dan istiqamah, selama 40 hari, setiap hari 40 kali 

kali di tengah malam atau bakdah shalat Fardhu, surat Ali-Imran: 26-27: 

 

Qulillâhumma mâlikal mulki tu‟til mulka man tasyâ‟ wa tanzi‟ul mulka 

mimman tasyâ‟ wa tu‟izzu man tasyâ‟ wa tudzillu man tasyâ‟, biyadikal 

khayr, innaka „alâ kulli syay-in qadîr. 

 

Tûlijul layla fin nahâri wa tûlijun nahâra gil layli, wa tukhrijul hayya minal 

mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasyâu bighayri 

hisâb. 

 

Katakanlah: "Wahai Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan 

kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut 

kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau jayakan orang 

yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau 

kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya 

Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. 

 

Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang 

ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan 

Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rejeki 

siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab." 

 


