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BAB I 

Kekuatan Pikiran 

 

Dalam mengawali pembahasan ini saya 

mulai dengan tema kekuatan pikiran, tema 

yang sangat sesuai dengan pembelajaran kita 

saat ini, karena tidak etis jika langsung 

membahas pencapaian kekayaan dengan 

kekuatan pikiran namun tentang kekuatan 

pikiran sendiri kurang dijelaskan dengan baik, jadinya masih ada 

yang bertanya-tanya bagaimana korelasinya antara kekuatan pikiran 

dengan kekayaan itu. 

Secara mendasar, kekuatan pikiran ialah suatu upaya kita dalam 

menggunakan akal pikiran secara maksimal guna untuk 

mendapatkan banyak manfaat di dalam membantu mempermudah 

kehidupan di berbagai bidang. Kekuatan pikiran pada dasarnya 

sudah sering kita lakukan hanya saja kita kadang tidak mengerti 

bagaimana cara menggunakannya dengan maksimal, jadinya 

potensi yang ada di dalamnya kurang terberdayakan secara 

maksimal juga. 
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Secara esensinya, yang paling penting ialah bahwa kekuatan pikiran 

tidaklah sama dengan pemakaian pikiran secara umumnya, artinya 

tidak sekedar menggunakannya seperti biasa, contoh ketika anda 

memikirkan soal matematika, saat berhitung, saat merencanakan 

impian dan lain sebagainya maka ini juga sebetulnya sedang 

menggunakan “kekuatan pikiran” hanya saja masih di level 1.  

Saya menyebutnya demikian. Kenapa? Karena tentu saja setiap 

bagian dari anggota tubuh kita memiliki kekuatan. Misalnya tangan, 

saat kita menulis, memukul, menggaruk, memegang adalah 

menggunakan kekuatan tangan. Sama halnya seperti itu, saat anda 

menggunakan pikiran untuk menghitung misalnya maka itu sudah 

menggunakan kekuatan pikiran, hanya saja ini masih level 1 atau 

level umum. 

Kemudian, di level duanya atau level yang lebih tinggi yaitu saat 

kita memakai pikiran bawah sadar yang tidak kelihatan mata dan 

bahkan kesannya bertentangan dengan level 1 tadi. Di level 

keduanya ini yakni menggunakan pikiran di zona yang kurang bisa 

dipikir secara logis, kecuali jika pikiran logisnya mau 

memahaminya lebih intens sehingga bisa dirasionalkan kinerja dari 

pikiran bawah sadarnya itu. Umumnya ini disebut pemakaian 

potensi pikiran bawah sadar. 

Contohnya, jika dalam bekerja mencari uang hanya menggunakan 

kekuatan pikiran di level 1 maka yang ia kerjakan hanyalah dengan 

bekerja keras sebaik mungkin. Namun, jika di level duanya justru 



Program Aktivasi Magnet Uang dengan Kekuatan Pikiran  

www.revosuccess.weebly.com  
5 

kita tidak boleh hanya bekerja dengan sebaik saja, tapi usahakan 

bagaimana agar dapat mendatangkan peluang dan kesempatan 

secara bertubi-tubi atau berkali-kali sehingga memiliki daya 

keberuntungan yang lebih besar dari pada orang lain.  

Misalnya kita bekerja 12 jam sebagai wirausaha, orang lain juga 

sama sebagai wirausaha dengan asumsi bekerja 12 jam, namun 

dengan menggunakan kekuatan pikiran bawah sadar maka sangat 

mungkin tingkat keberuntungan & kesuksesan kita jauh lebih tinggi 

dari pada orang yang tidak mendayagunakan kekuatan pikiran 

bawah sadarnya. 

Kalau dalam agamanya sering dilakukan orang dengan berdoa agar 

bisa mendapatkan banyak kemudahan dan keberuntungan. Karena 

memang berdoa adalah salah satu cara yang banyak dianjurkan 

untuk memaksimalkan kinerja pikiran bawah sadar agar terhubung 

langsung dengan sumber keberuntungan. Namun, banyak orang 

berdoa tidak kunjung dikabulkan. Lantas, bagaimana ini bisa terjadi 

dan bagaimana pula solusinya? Jawabannya ada di modul 4 bagian 

praktek ke 7. 

Pusat Kekuatan Pikiran 

Pikiran manusia dalam sistem kerjanya ada dua macam yaitu 

pikiran sadar dan bawah sadar. Ini yang saya maksud dengan 

kekuatan pikiran level 1 dan level 2 tadi. Sedangkan level 3 nya 

adalah kinerja spiritual, tetapi kita tidak membahas kesana. 
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Maksudnya level 1 yaitu saat memakai pikiran sadar untuk bekerja 

maka hasil kerjanya adalah ya itu itu saja, sedangkan jika 

menggunakan kekuatan pikiran level 2 yakni pikiran bawah sadar 

maka hasilnya bisa berlipat-lipat meskipun prosentase kerjanya 

sama saja. Kenapa? Karena bekerja dengan bawah sadar adalah 

bekerja yang langsung mengkaitkannya dengan faktor X. 

Hanya saja dalam prakteknya kita tetap memakai pikiran sadar 

namun prosentasenya yang kita utamakan ialah kinerja dari pikiran 

bawah sadar dengan prosentase yang lebih besar dari pada pikiran 

sadar. 

Pikiran bawah sadar ini pusat dari seluruh memori dan berbagai 

program pengalaman hidup kita diantaranya yaitu nilai-nilai, 

prinsip, dan keyakinan yang telah mengendap didalam pribadi kita, 

sehingga program-program tersebut bisa muncul seketika secara 

otomatis berupa tindakan ataupun sikap. Dalam bahasa IT nya 

disebut “terprogram” sehingga dapat berjalan secara otomatis sesuai 

kebutuhan. 

Hubungannya dengan tema pokok di ebook ini ialah kita senantiasa 

memprogram / memasukkan nilai-nilai dan prinsip kekayaan ke 

dalam pikiran bawah sadar, sehingga akan membentuk persepsi 

baru tentang uang yang lebih berdaya agar ke depannya uang atau 

kekayaan bisa didapatkan dengan cara lebih baik, mudah dan kalau 

bisa dengan cara yang menyenangkan (dalam artian tetap dalam 

koridor hukum). 
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Sifat-sifat Pikiran bawah sadar 

Hal-hal menarik lainnya mengenai pikiran bawah sadar ialah 

memiliki sifat-sifat sebagai berikut : 

1. Menguasai 2,3 juta bit informasi 

2. Bersamaan/simultan 

3. Intuitif dan menghubungkan  

4. Acak, random  

5. Merasa (pusatnya perasaan, kepekaan dan segala macam 

emosi) 

6. Pengalaman primer 

7. Tidur, bermimpi, dll 

8. Gerakan tak sadar, reflek 

9. Menyimpan sebagian besar informasi / memori selama hidup 

(informasi jangka panjang) 

10. Mengetahui solusi tersembunyi 

11. Membuat tujuan tercapai secara akurat 

12. Otomatis  

13. Non verbal  

14. Tak terbatas dan ekspansif (selalu meluas) 

15. Eksperiensial (menyimpan berbagai pengalaman) 

16. Memproses langsung sebelum pikiran sadar mengetahui 

17. Bekerja tanpa henti, selalu aktif terutama saat pikiran sadar 

istirahat 

18. Sangat berperan dalam pembelajaran hal baru 
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19. Mengolah setiap informasi yang terkumpul dalam hidup 

untuk dijadikan hal baru misalnya berinovasi, berkreasi, 

memecahkan solusi cerdas bahkan solusi yang kurang 

masuk akal 

20. Memahami dalam bentuk gambar dan imajinasi. 

Cara Kerja Pikiran Bawah Sadar 

Bicara tentang pikiran bawah sadar kita sering mendapati sesuatu 

hal yang kurang masuk akal, bertentangan dengan aturan umum, 

menentang arus, bahkan kesannya mustahil. Ya, memang begitulah 

cara kerja pikiran bawah sadar. Jadinya, pikiran sadar kita 

sendirilah yang harus memahami cara kerja pikiran bawah sadar 

supaya bisa menerimanya dan tidak menjadi penghambatnya. 

Contohnya, saat kita menggunakan pikiran sadar kita memiliki 

prinsip bahwa bekerja itu harus sekuat tenaga, terukur, kerja keras, 

banting tulang, realistis, dan dengan sistem yang canggih sehingga 

cepat tercapai kekayaan yang melimpah. Ini adalah prinsip kerja 

pikiran sadar yang logis 100% dan terukur pasti.  

Sedangkan bagaimana dengan prinsip pikiran bawah sadar? Pikiran 

bawah sadar sering kali tidak mau tau bagaimana suatu cara itu 

dilakukan. Karena pikiran bawah sadar tidak terikat pada dimensi 

ruang dan waktu saja sehingga cara kerjanya sering bertentangan 

dengan pikiran sadar yang sangat terikat dengan ruang dan waktu 

yang logis.  
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Hal ini dikarenakan pikiran bawah sadar selalu terhubung dengan 

segala sesuatu, terhubung dengan semua lokasi dan waktu, 

terhubung dengan seluruh pikiran manusia yang lain bahkan 

terhubung dengan alam semesta, tanpa disadari dan dipahami oleh 

pikiran sadar itu sendiri.  

Salah satu contoh yang dilakukan pikiran bawah sadar dalam 

pebekerjaan ialah bekerja dengan santai saja, tidak mau bekerja 

keras tapi justru bisa intensif mendatangkan banyak uang. Di satu 

sisi punya prinsip yaitu bekerja dengan cara “menarik uang” bukan 

mengejar uang. Menarik uang, menarik kesempatan, peluang, dan 

meninggalkan pengejaran yang melelahkan. Dan lain sebagainya. 

Mungkin bisa dikatakan kerjanya orang malas, tidak mau bekerja 

keras tapi mau dapat banyak. Tidak begitu juga. Itu anggapan yang 

salah. Di sini peran pikiran bawah sadar ialah menggunakan faktor 

X yang memiliki kuasa atau kekuatan yang melampau kinerja sadar 

yang terbatas pada dimensi ruang dan waktu saja. Hakikatnya, cara 

kerja pikiran bawah sadar untuk mendatangkan uang ialah bekerja 

dengan cara menyentuh sisi rahasia dari datangnya riski itu sendiri. 

Alias faktor X. 

Saya beri gambaran pada contoh lain dalam penggunakan kekuatan 

pikiran bawah sadar, misalnya kita sakit. Jika pikiran sadar yang 

berfikir untuk mau sembuh pasti harus berobat dulu ke dokter, pake 

obat yang ini dan itu, di minum 3 kali sehari. Ini adalah cara 

berfikir dan berusaha di wilayahnya pikiran sadar. Sedangkan jika 
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pikiran bawah sadar yang mau mengobati maka ia tidak butuh 

dokter dan obat segala macam, karena baginya apapun bisa jadi 

obat, misalnya dengan mengambil air di sumur kemudian didoakan 

saja bisa menjadi obat untuk kesembuhan.. atau malah makan nasi 

saja yang diniatkan jadi obat maka juga bisa menyembuhkan.. 

istilah kita menyebut hal semacam ini ialah “placebo effect”. 

 

Memang sangat kontradiksi, dan tidak banyak yang bisa melakukan 

hal-hal demikian, tetapi begitulah kenyataanya jika memang sudah 

terjadi, namun memang tidak banyak orang yang bisa melakukan 

demikian karena sudah terlanjur percaya dengan anggapan logis 

bahwa sesuatu kalau sakit harus berobat, kalau mau kaya harus 

bekerja mati-matian, dsb. Jika pun pikiran bawah sadar digunakan 

(dalam artian diberdayakan) itupun hanya kebetulan, bukan 

kesengajaan. 

Memahami Kinerja pikiran Bawah sadar dengan Terbuka 

Jika kita mau memahaminya dengan terbuka, maka kita akan 

memahami lebih jauh bahwasannya pikiran bawah sadar itu 

bukannya tidak bekerja. Betul.. memang tidak bekerja seperti cara 
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kerjanya pikiran sadar, karena ia memiliki cara dan sistem kerja 

sendiri yang tidak dipahami oleh pikiran sadar, oleh karena itu 

pikiran sadar harus bisa berfikir intensif untuk bisa memahami cara 

kerjanya pikiran bawah sadar, tujuannya adalah kita justru banyak 

menggunakan pikiran bawah sadar kita dalam mendapatkan hal-hal 

yang tidak mungkin dicapai pikiran sadar. Sedangkan pikiran sadar 

hanya sebagai pemandu arah saja (tetap kita pakai sebagaimana 

mestinya) dalam artian menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh 

pikiran bawah sadar, misalnya “aku pingin sembuh” maka tinggal 

perintahkan ke pikiran bawah sadar untuk bekerja menyembuhkan 

bagian yang sakit dan serahkan sepenuhnya kepadanya maka 

pikiran bawah sadar akan bekerja dengan caranya yang cerdas, 

komplikatif, holistik tanpa kita pahami secara logis. 

Dalam realitanya, kita tetap memakai pikiran sadar hanya saja 

sering terjadi hal-hal yang diluar dugaan, sifatnya tiba-tiba. 

Misalnya ada dorongan secara instingtif untuk makan buah X 

padahal buah tsb bukanlah obat dari penyakitnya, tapi begitu di 

makan ada perubahan positif di sakitnya tersebut. 

Dalam contoh mencari uang, kita menggunakan pikiran bawah 

sadar maka tiba-tiba saja ada peluang datang menawari kita proyek 

bernilai tinggi, atau tiba-tiba barang dagangan kita semakin laris 

tidak seperti biasanya. Tiba-tiba muncul orang baik bermaksud 

membantu anda dan lain sebagainya. 
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Esensi Belajar Kekuatan Pikiran Bawah Sadar 

Nah, esensinya kita belajar kekuatan pikiran ini ialah kita belajar 

mendayagunakan pikiran bawah sadar secara sengaja, bukan tidak 

sengaja. Yang selama ini hanya tiba-tiba saja dengan tidak sengaja 

tetapi sekarang kita bisa memberdayakan pikiran bawah sadar 

dengan sesadar mungkin dan semaksimal mungkin, bahkan kita 

yang mengendalikannya sehingga dapat mendatangkan/menarik 

sesuatu yang kita harapkan dengan mudah, cepat dan 

menyenangkan pula. Tentunya pula dengan aturan main yang 

diberlakukan Tuhan di semesta ini. 

Selama ini mungkin kita kadang mendapatkan keberuntungan 

dengan tiba-tiba, sedangkan jika kita bisa dengan sengaja 

menggunakan / memaksimalkan bawah sadar maka keberuntungan, 

keajaiban atau apapun istilahnya itu bisa direncanakan dan 

dibuatnya dengan sadar atau sengaja. 

Cara Menggunakan Pikiran Bawah Sadar Dengan Baik Dan 

Benar 

Lantas, bagaimana caranya agar kita dapat sesadar mungkin 

mendayagunakan pikiran bawah sadar? 

Caranya: 
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Pertama dengan MENGENALI yakni memahami pola-pola kerja 

dari pikiran bawah sadar itu sendiri. Memahami sifat-sifatnya, dan 

memahami pula hubungannya dengan segala sesuatu. 

Kedua dengan MENGONTROL yakni mengendalikan sistem 

kerjanya agar ia bekerja sesuai kehendak kita. Misalnya mengontrol 

nilai-nilai pribadi kita terhadap suatu realita, mengontrol emosi kita, 

mengontrol cara berfikir kita, mengontrol kebiasaan kita dan lain 

sebagainya.  

Emosi, nilai-nilai, sitem kepercayaan, tindakan dan sikap sepontan, 

dan persepsi adalah bagian-bagian penting dari pikiran bawah sadar 

yang menjadi obyek utama pembelajaran kita saat ini.  

Di bagian ke dua ini adalah KUNCI dari penggunaan pikiran bawah 

sadar, jika di langkah ke dua ini ada yang kurang bener maka pada 

langkah ke tiganya, setelah ini, biasanya ada kendala misalnya 

belum berhasil menerapkan metode menarik uang, atau anda ingin 

praktek telepati tetapi tidak berhasil maka di bagian program 

pikirannya ada bagian yang belum mau hal itu (yang anda inginkan) 

terjadi, maka solusinya yaitu harus mengoreksi lagi bagian langkah 

ke dua ini. 

Tetapi yang mesti dipahami di sini ialah bukan mengontrol pada 

sesuatu yang diluar kemampuan kita misalkan mengontrol detak 

jantung, atau organ tubuh lainnya. Nah, kalau ini bukan wilayah 

kerja kita. Maka ini tidak perlu kita lakukan... 
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Ketiga dengan MEMAKSIMALKAN

dengan sebaik mungkin dengan cara

diajarkan di ebook ini untuk 

mempercepat, dan 

dalam memiliki sesuatu. Misalnya mempermudah cara kerja kita 

sehingga uang yang kita dapatkan lebih mudah, lebih cepat, 

lebih menyenangkan cara mendapatkannya. Apakah ini bisa? BISA, 

jika memang pikiran bawah sadar yang bekerja. 

 

Pikiran bawah sadar dan alam semesta

Seperti dijelaskan di depan bahwa pikiran bawah sadar terhubung 

dengan alam semesta ialah memang demikian adanya. Suatu contoh 

kecil yang merupakan bukti pikiran bawah sadar kita terhubung 

dengan alam semesta ialah kita

Mengenali 

Mengontrol 

Memaksimalkan 
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dengan sebaik mungkin dengan cara-cara tertentu seperti yang akan 
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sehingga uang yang kita dapatkan lebih mudah, lebih cepat, 

lebih menyenangkan cara mendapatkannya. Apakah ini bisa? BISA, 
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Pikiran bawah sadar dan alam semesta 

Seperti dijelaskan di depan bahwa pikiran bawah sadar terhubung 

dengan alam semesta ialah memang demikian adanya. Suatu contoh 

kecil yang merupakan bukti pikiran bawah sadar kita terhubung 

dengan alam semesta ialah kita sering mendapatkan ide yang tidak 

Mengenali 

Mengontrol 
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dengan Kekuatan Pikiran  

14 

yakni menggunakanya 

cara tertentu seperti yang akan 

memajukan, mempermudah, 

es pencapaian kita 

dalam memiliki sesuatu. Misalnya mempermudah cara kerja kita 

sehingga uang yang kita dapatkan lebih mudah, lebih cepat, dan 

lebih menyenangkan cara mendapatkannya. Apakah ini bisa? BISA, 

 

Seperti dijelaskan di depan bahwa pikiran bawah sadar terhubung 

dengan alam semesta ialah memang demikian adanya. Suatu contoh 

kecil yang merupakan bukti pikiran bawah sadar kita terhubung 

sering mendapatkan ide yang tidak 
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tau datangnya dari mana 

tiba-tiba muncul di dalam 

kepala, dan di saat yang 

bersamaan ada orang lain 

yang memiliki ide yang 

intinya sama dengan ide 

kita, padahal tidak ada 

persetujuan sebelumnya 

bahkan tidak saling 

mengenal. 

Atau kasus lainnya misalnya ialah ada sebuah ide yang sudah lama 

ide tersebut ada pada seorang ilmuan namanya Albert Einstein.. tapi 

sebelumnya kita tidak pernah mengetahui adanya ide tersebut, 

lantas tiba-tiba saat kita berfikir ada ide cemerlang muncul yang 

mirip dengan idenya albert einstein tersebut, di kemudian hari tiba-

tiba saja kita tau ternyata si Albert Einstein juga berpendapan 

demikian... nah... cocokkan?  

Semua ide-ide yang tiba-tiba muncul ini 

sering disebut “AHA MOMENT” 

Anda pasti juga mengenal yang 

namanya Archimedes yang bisa 

menghitung beratnya mahkota raja yang 

berbentuk bulatan? Inspirasinya datang 

justru saat ia merenung di bak mandi. Tiba-tiba ia menemukan 
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suatu cara unik yang tak lazim karena dia dikagetkan dengan air 

bak mandinya tumpah oleh desakan berat tubuhnya. Dari situ ia 

berfikir bahwa air yang tumpah ini ukurannya setara dengan benda 

yang masuk ke dalam bak mandinya itu. Kemudian ia terapkan 

pada mahkota rajanya itu. 

Saya pernah mengalami saat kecil, saya dulu bisa mengenal angka 

80 tidak diberi tahu siapa-siapa. Ini beneran.. saya waktu itu 

menggambar mobil-mobilan dengan ular di pintu kamar (anak kecil 

kalo bermain apa ja itukan seperti nyata, kadang-kadang ngomong 

sendiri dengan mainannya, saat menggambar juga begitu bermain-

main dengan imajinasinya) sambil ngomong-ngomong sendiri 

gitu..... teeetttttttttttttttttt.......... saya sedang melihat gambar tubuh 

ular yang melingkar yang saya gambar sendiri tiba-tiba mulut saya 

berguman “wolong poloh” yang artinya delapan puluh. Tidak tau 

kenapa tiba-tiba bicara seperti itu.. mungkin tubuh ular yang 

melingkar itu ada miripnya dengan angka 8 dan 0. Saya pun tidak 

mengerti kenapa bicara seperti itu dan tidak tau maksud dari ucapan 

tadi.. 

Kemudian, di hari yang berbeda ibu saya kadang-kadang 

menghitung hutangnya di warung totalnya ada 80 (wolong poloh) 

ribu, saya denger itu tapi ya mlongo aja keheranan.. loh kok ada 

angka delapan puluh.. kok kemarin saya tiba-tiba “nyeltuk” 

begitu..? hehehe 
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Contoh lainnya yang sering terjadi ialah di bidang keilmuan, 

eksperimentasi, dan penemuan yang dilakukan oleh ilmuan atau 

seorang pemikir, dikala ia memikirkan sebuah obyek dengan sangat 

intens maka ia pasti mendapatkan banyak inspirasi, ilmu dan 

pemahaman mendasar tentang obyek yang dikajinya tersebut. 

Kemudian ia mencetuskan pemahamannya itu yang dikenal dengan 

sebutan “penemuan”. Contohnya tadi Albert Einstein, Thomas alfa 

edison, dan para penemu lainnya di berbagai bidang. 

Penjelasannya, Kenapa itu bisa terjadi? Apakah kebetulan saja? 

Sekilas... itu adalah kebetulan, karena memang itu wilayah kerja 

dari pikiran bawah sadar yang selalu melanglang buana lintas 

dimensi waktu dan tempat, ia bisa saja mengcopy idenya orang di 

belahan bumi yang lain tanpa disadari, atau ia bisa saja 

mendapatkan pelajaran dari alam semesta ini karena memang 

begitulah pikiran bawah sadar bekerja. 

Di satu sisi, pikiran bawah sadar memiliki sistem keterhubungan 

dengan alam semesta dengan sangat erat, bahwa pikiran bawah 
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sadar kita adalah bank memori pribadi kita masing-masing 

sedangkan alam semesta ini adalah bank memori yang merekam 

seluruh kejadian dan perbuatan manusia dari dulu hingga sekarang, 

maka dengan cara tertentu, berdasaran teori ini, suatu pengalaman / 

kejadian dari seseorang yang sudah pernah dialami sebelumnya bisa 

diakses di alam semesta ini, contohnya ilmu “residual energi” itu 

salah satu contohnya, yakni suatu teknik kepekaan bawah sadar 

untuk melihat adanya suatu kejadian yang pernah terjadi di suatu 

tempat, atau pernah ada emosi apa saja yang terlibat di suatu tempat 

yang menjadi obyeknya tersebut. 

Sistem Jaringan Informasi Alam Semesta 

Antara pikiran bawah sadar dan alam semesta ibaratnya seperti 

komputer dan jaringan internet. Maka diri kita (tepatnya otak kita) 

ibaratnya adalah komputer sedangkan alam semesta adalah jaringan 

internetnya. Secara teori kita bisa mengakses wilayah alam semesta 

ini hanya dengan otak kita, caranya ialah dengan masuk ke dalam 

diri sendiri dan setelah itu berusaha menyamakan vibrasi frekuensi 

dengan alam atau dengan vibrasi frekuensi informasi tertentu yang 

ada di dalam dengan tetap mengaksesnya di dalam diri sendiri, 

tanpa bergerak sedikitpun, dan ini bisa dilakukan untuk 

mendapatkan informasi tertentu yang kita butuhkan, kenapa bisa 

demikian? Iya, karena diri kita selalu terhubung dengan jaringan 

alam semesta. Maka saat frekuensi dari vibrasi energi pikiran 

bawah sadar kita cocok di saat itu lah kita bisa mengakses 
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informasi-informasinya secara langsung masuk ke dalam otak 

(jaringan komputer manusia). Dalam agama hal ini disebut ilmu 

laduni, dalam ilmu kebatinan ini disebut ilmu terawangan, dsb. 

Sama halnya seperti saat kita mengakses negara Belanda, kan bisa 

dari komputer kita sendirikan? Tinggal buka google map saja. 

Apalagi dengan jaringan GPS yang berkembang sangat modern 

sekarang ini, kita bahkan bisa tahu apa yang sedang dilakukan 

seseorang di belahan bumi yang lain. 

Pikiran bawah sadar kita hampir sama dengan itu, bahkan lebih 

dahysat canggihnya dari pada komputer. Pikiran bawah sdar bisa 

mengakses segala kejadian memori informasi yang direkam di alam 

semesta yang sudah pernah terjadi, karena alam semesta sifatnya 

merekam apapun segala kejadian yang ada, sifatnya mirip seperti 

kamera super raksasa yang selalu on air setiap detiknya. 

Dalam istilah agamanya kita mengenal “lauh mahfudz” (papan 

yang terjaga ; istilah) yang menggambarkan segala sesuatu kejadian 

terekam dengan sangat kuat, tidak mungkin terhapus oleh apapun, 

bahkan juga menyimpan ragam kejadian dari segala sesuatu yang 

belum terjadi di seluruh penjuru alam semesta.  

Nah, di lauh mahfudz ini secara spiritual (oleh orang-orang 

tertentu) sebenarnya bisa diakses kejadian-kejadian yang belum 

terjadi di sana namun hanya masih berupa simbol-simbol yang 

merupakan kode kemungkinan suatu kejadian bisa terjadi dengan 
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ada hubungannya terhadap suatu kejadian yang sedang berlangsung 

sekarang.. tapi ini agak rumit pemahamannya karena tidak dapat 

dipahami secara linear saja melainkan harus dipahami secara 

paralel, holistik, kompleks dan komprehensif.  

Meskipun demikian terkesan rumit, kita ndak usah berfikir terlalu 

jauh di sana, karena praktek kekuatan pikiran tidak serumit itu, 

meskipun sangat berkaitan dengan lauh mahfudz dan alam semesta 

sekalipun. Kekuatan pikiran adalah metode yang mudah untuk 

mengubah nasib kehidupan. Tinggal kita gunakan metodenya dan 

rumus-rumusnya maka sudah berjalan sesuai dengan tujuan kita. 
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Bab 2 

Mengenali, Mengontrol dan 
Memaksimalkan kinerja Pikiran 

Bawah Sadar 
 

Sebenarnya hanya ada tiga langkah mudah untuk menggunakan 

pikiran bawah sadar yakni dengan mengenalinya, 

mengontrolnya dan memaksimalkannya.  

Kalau dalam bahasa marketingnya bisa memakai kata “aktivasi” 

pikiran bawah sadar, tapi sebenarnya tidak patut digunakan kata 

aktivasi tersebut karena pikiran bawah sadar sebenarnya sudah aktif 

setiap saat dari sananya, jadi tidak perlu diaktivasi segala itu malah 

lucu kesanya dan yang paling benar ialah dikenali, dikontrol dan 

dimaksimalkan penggunaannya. 

Pertama; Dikenali. 

Yakni mengenali bagaimana pikiran bawah sadar bekerja, cara 

kerjanya, pola kerjanya dan sistem yang berlaku di dalamnya.  

Pikiran bawah sadar seperti hard disk besar yang menyimpan segala 

memori pengalaman diri kita mulai umur 3 bulan dalam kandungan 

hingga sekarang.  
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Berdasarkan dari banyak sumber tentang Pikiran bawah sadar 

diantaranya keilmuan NLP, Psikologi, hipnosis, ditambah dengan 

pengalaman pribadi, maka pikiran bawah sadar memiliki sifat-sifat 

sebagai berikut : 

 

 Pikiran bawah sadar berfikir dan bekerja secara acak / 

random. Tidak menentu mana yang harus di dahulukan, tapi 

tiba-tiba muncul sendiri mana yang dikerjakan tanpa ada 

rencana sebelumnya.  

 Pikiran bawah sadar berfikir secara holistik (meluas ke segala 

sudut pandang)  

 Pikiran bawah sadar identik dengan sistem kerja otak kanan, 

sistem limbik, instink dan intuisi (otak mamalia dan otak 

reptil)  

 Pikiran bawah sadar bekerjanya sangat penurut dan netral 
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 Pikiran bawah sadar bekerja secara otomatis tanpa perlu 

diaktivasi segala karena ia sudah aktif setiap saat dari sononya 

atau sudah diaktifkan sendiri oleh Tuhan 

 Pikiran bawah sadar hanya mengenal dua kata yang pasti ia 

mengerti yaitu kata “bayangkan dan rasakan”, dan operasional 

kerjanya juga dilandasi dengan bayangan-bayangan, gambar, 

simbol dan perasaan-perasaan/menyangkut rasa. 

 Pikiran bawah sadar hanya melakukan sesuatu (mencapai 

terget) jika ada gambarannya yang jelas atau rasa yang bisa ia 

rasakan secara jelas, jika tidak maka kerjanya juga kurang 

jelas dan tidak ada hasil yang pasti 

 Pikiran bawah sadar adalah yang mengejarkan seluruh proses 

organ tubuh (terkait dengan otak reptilian, brain stem). 

 Pikiran bawah sadar bekerja dengan sistem emosi (energi 

motion) yang berlandaskan pada nilai-nilai, sistem keyakinan 

dan prinsip-prinsip yang lahir dari berbagai pengalaman yang 

sudah terekam. 

 Pikiran bawah sadar adalah pusatnya talenta, bakat, dan 

potensi terpendam lainnya yang belum tergali. 

 Pikiran bawah sadar satu orang dengan orang lainnya bisa 

mengadakan hubungan secara alamiah setiap saat (natural 

telepatik) 

 Pikiran bawah sadar selalu terhubung secara timbal balik 

dengan alam semesta dan jika ini dilatih orangnya akan bisa 

berkomunikasi dengan alam dengan bahasa “rasa”, yang 
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kemudian bisa diterjemahkan oleh otak bagian bahasa (neo 

cortex sebelah kiri). 

 Pikiran bawah sadar memiliki peran 88 – 90 % dari pada 

pikiran sadar dalam mengambil sikap dan merespon otomatis 

untuk mengartikulasikan kejadian di luar dirinya (basic ilmu 

micro expression, body language, gesture, mind reading) 

 Pikiran bawah sadar bisa diprogram ulang pada memori yang 

sudah terekam di dalamnya dengan cara di “modifikasi ulang” 

atau dikontruksi ulang, karena memori yang sudah masuk 

tidak bisa dihapus  

Kedua; Dikontrol / dikendalikan 

Pada langkah ke dua ini tugas kita adalah 

melakukan tindakan sadar untuk 

memprogram pikiran bawah sadar agar 

kinerjanya terkendali sesuai dengan yang 

sudah direncanakan untuk mencapai suatu 

goal, pencapaian, expectasi dan lain 

sebagainya. 

Misalnya kita mau mencapai goal pendapatan 10 juta perbulan.  

Jika program pikiran kita selama ini tidak mau uang dengan alasan 

uang itu pembawa petaka misalnya, maka tentu tidak akan mungkin 

mendapatkan 10 juta perbulan, maka solusinya adalah secara 

sengaja kita harus menyadari dulu adanya “rasa” yang menyatakan 

Pikiran bawah sadar bisa 

dikendalikan/dikontrol 

dengan sadar yakni 

dengan disetting atau 

diprogram sesuai 

kehendak sadar. 
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bahwa uang adalah pembawa petaka tersebut, kemudian kita ganti 

rasa tersebut dengan memodifikasinya menjadi bentuk persepsi 

yang lebih memberdayakan soal uang (feel good tentang uang),  

Misalnya  

“uang bukanlah pembawa petaka, itu hanya orangnya saja yang 

kurang pengalaman karena justru sekarang ini malah banyak 

orang kaya yang sangat dermawan, jadi malah sebaliknya uang 

itu adalah sarana nilai tambah bagi kehidupan seseorang, Dan 

saya akan berusaha membuatnya begitu, minimal untuk diri saya 

sendiri” 

Atau  

uang pembawa petaka, benar... tapi itu dulu. Sehingga saya tidak 

bisa mendapatkannya yang banyak, sedangkan sekarang uang 

bagi saya adalah pembawa “keberuntungan” yang baik untuk 

didapatkan dalam jumlah yang banyak.  

Rumusnya adalah begini  

Persepsi lama + alasan logis yang melemahkan + 

persepsi baru yang ditanamkan dengan penguatnya 

(disertai emosi yang kuat/komitment) 

uang bukanlah pembawa petaka.... (persepsi lama) 
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...itu hanya orangnya saja yang kurang pengalaman karena 

justru sekarang ini malah banyak orang kaya yang sangat 

dermawan...  (alasan logis yang melemahkan persepsi lama, jika 

perlu cari bukti) 

.....jadi malah sebaliknya uang itu adalah sarana nilai tambah 

bagi kehidupan seseorang. Dan saya akan berusaha membuatnya 

begitu, minimal untuk diri saya sendiri.. (persepsi baru yang 

ditanamkan dengan penguatnya) 

Kok panjang banget ya? 

Iya memang cara mengubah persepsi seperti demikian, yakni 

dengan perbandingan yang logis terhadap suatu obyek lain yang 

lebih bisa dipercaya (dengan adanya bukti-bukti) sehingga pikiran 

kritis menyetujuinya dan giliran pikiran bawah sadar menangkap 

meaningnya.  

Kemudian diperkuat lagi dengan pernyataan : Uang = pembawa 

berkah. ini beru penyimpulan terakhir dari rangkaian pernyataan 

logis di atas. Kesimpulan akhir inilah yang harus kita amini dan 

yakini sepenuh hati agar menjadi realita, minimal untuk kehidupan 

pribadi kita. 

Tujuan dari pengendalian ini (tahap kedua) ialah agar pikiran 

bawah sadar bekerja sesuai dengan harapan kita. Karena kita 

selama ini justru mendapati pikiran bawah sadar dengan program-

program yang kurang memberdayakan, maka yang sering terjadi 
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membentuk realita yang tidak sesuai harapan, misalnya tadi, kita 

maunya banyak uang tetapi realitanya malah tidak mendapatkan 

uang, kenapa? Karena di dalam program pikiran bawah sadar ada 

bagian diri (self kontruk/ ego state) yang menolak uang, karena 

uang baginya pembawa petaka dan ini bertentangan dengan nilai 

etika yang diyakininya, makanya uang tertolak untuk datang.  

Secara kaidah hukum vibrasi, ada getaran emosi halus yang tidak 

terasa namun cukup mempengaruhi untuk menolak uang, dan 

vibrasi penolakan uang ini kemudian diganti dengan cara mengubah 

sudut pandang atau persepsinya dulu sampai masuk ke pikiran 

bawah sadar, maka baru vibrasinyapun juga ikut berubah seketika 

itu juga. Yang asalnya vibrasi menolak uang menjadi vibrasi 

menarik banyak uang. 

Prinsip dari pengendalian pikiran bawah sadar ialah 

memodifikasi ulang persepsi atau mind-set yang sudah 

terlanjur tersimpan di bawah sadar dan sudah menjadi realita. 

Persepsi yang sudah terlanjur masuk ini adalah data awal yang 

mengganggu pencapaian keinginan, atau mental penghambat 

(mental blok), solusinya ialah mental blok ini harus 

diintegrasikan dulu dengan keinginan-keinginan sadar agar 

bisa selaras dan sejalan dengan pikiran sadar yaitu dengan 

cara memodifnya. 

Caranya memodifnya bagaimana? 
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Secara lebih jelas akan dijelaskan di modul 4 (totalitas praktek) 

namun di sini akan disampaikan garis besarnya. 

Jadi begini, ada prinsip dasar dalam ilmu NLP mengatakan bahwa 

“change your perception to change your life” rubah anggapan 

anda untuk mengubah hidup anda. Artinya ialah jika ingin 

mengubah hidup maka harus merubah dulu apa yang ada di dalam 

pikiran. Ini sejalan dengan 

bunyi ayat suci yang artinya 

kurang lebih “Allah tidak akan 

mengubah nasib suatu kaum 

sampai kaum tersebut 

mengubah dirinya sendiri”. 

Persepsi inilah yang kita otak atik, sehingga menjadi persepsi baru 

yang ingin kita realitakan. Salah satu caranya ialah dengan 

menggunakan rumus di atas (persepsi lama + alasan logis yang 

sifatnya untuk melemahkan + persepsi baru dengan penguatnya) 

dan nanti di modul 4 akan dijelaskan lebih spesifik lagi. 

Prinsip dasar yang lainnya ialah, diri kita yang mengendalikan 

adalah diri kita sendiri, bukan lingkungan. Lingkungan hanyalah 

referensi saja sedangkan penentu mutlak adalah diri sendiri. Maka 

dari itu persepsi apapun yang datangnya dari lingkungan perlu di 

saring dulu agar sesuai dengan persepsi pribadi.  

Change Perception in Your Mind, Change 

Vibration in your Heart, to Change your 

Life in reality ! 

(Kunci Perubahan Hidup) 
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Lalu pertanyaannya ialah, bagaimana bisa hanya mengubah 

persepsi bisa mengubah hidup? anda percaya atau tidak? 

Jawabannya adalah tentu bisa dan sangat percaya. Kenapa? Anda 

harus paham dulu penjabarannya.  

Begini..   

Saat persepsi anda berubah maka perasaan andapun ikut berubah, 

pasti bisa dirasakan sendiri. Saat perasaan anda berubah maka 

tindakan andapun pasti ikut berubah, nah saat tindakan anda 

berubah maka hasilnya pasti ikut berubah secara otomatis. Benar, 

secara otomatis... 

Jika perasaan anda belum berubah, itu artinya persepsi anda belum 

berubah atau masih ada persepsi lama yang belum termodifikasi 

secara total jadinya malah campur aduk antara persepsi lama 

dengan yang baru. Akibatnya pikiran bawah sadar tidak bisa 

menarik ke hasil yang diinginkan.  

Pikiran bawah sadar akan menjadi magnet yang sangat kuat untuk 

menarik satu hal tetkala ia hanya memiliki “satu persepsi” saja 

tentang satu hal tersebut, misalnya anda mempercayai konsep 

bahwa uang itu pembawa nilai tambah dalam kehidupan maka 

pikiran anda mejadi magnet untuk menghasilkan uang yang banyak 

karena semakin banyak uang semakin banyak pula nilai tambah 

yang bisa anda capai dalam kehidupan.  
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Dengan konsep yang anda percayai ini maka dalam diri anda ada 

perasaan yang baik dan bergairah untuk menarik banyak. 

Langkah kedua ini adalah kunci untuk keberhasilan langkah 

ketiga. Banyak orang langsung melakukan langkah ketiga tapi 

sayang lupa dengan langkah ke dua ini jadinya hasilnya sia-sia. 

Banyak yang putus asa dan kecewa.. pasalnya data dalam pikiran 

bawah sadarnya (persepsi, sudut pandang, mind-set, anggapan) 

yang menghambatnya belum dirubah agar kondusif dan 

terintegrasi dengan keinginannya. 

Mengubah persepsi adalah kunci keberhasilan menjalankan 

program kekuatan pikiran ini, dan apapun program lainnya yang 

bertemakan kekuatan pikiran kuncinya juga ada di persepsi ini. 

Langkah terakhir atau ketiga; yaitu Dimaksimalkan 

Setelah program-program dalam pikiran bawah sadar dimodifikasi 

datanya sekarang baru tahap pemaksimalan yakni dengan dua kata 

yaitu : 

Bayangkan...........! 

Dan 

Rasakan................! 

Dua kata ini sekaligus kunci dari semua teknik kekuatan pikiran 

bawah sadar misalnya telepati, out of body experience, tembus 
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pandang, remote viewing (melihat jarak jauh), menyembuhkan diri 

sendiri atau penyembu

mulanya juga menggunakan teknik 

merasakan saja yang kemudian diimprovi

Dalam praktek menarik kekayaanpun tidak lepas dari dua kata itu 

yakni membayangkan dan merasakan.

 

Sifat pikiran bawah sadar paling memahami dengan gamb

gambar, citra, simbol

memaksimalkannya harus menggunakan bentuk imajinasi atau 

gambar yang jelas dan spesifik agar dapat dipahami 

maksudnya oleh pikiran bawah sadar

Membayangan

(Menciptakan 
Bayangan 

mental)

Merasakan

(Menciptakan 
rasa) 

Program Aktivasi Magnet Uang dengan Kekuatan Pikiran 

www.revosuccess.weebly.com  

pandang, remote viewing (melihat jarak jauh), menyembuhkan diri 

sendiri atau penyembuhan jarak jauh, dan lain sebagainya. pada 

mulanya juga menggunakan teknik membayangkan dan 

saja yang kemudian diimprovisasi sendiri

Dalam praktek menarik kekayaanpun tidak lepas dari dua kata itu 

yakni membayangkan dan merasakan. 

Sifat pikiran bawah sadar paling memahami dengan gamb

gambar, citra, simbol-simbol dan imajinasi sehingga di dalam 

memaksimalkannya harus menggunakan bentuk imajinasi atau 

gambar yang jelas dan spesifik agar dapat dipahami 

oleh pikiran bawah sadar. 

• meloding data base yang ada 
dalam pikiran bawah sadar 
kita. Jika datanya tidak ada 
maka mustahil bisa muncul 
bayangannya

Membayangan

Menciptakan 
Bayangan 

• memaksa untuk menggunakan 
panca indra untuk hasil data 
base sehingga memperjelas 
dan memperkuat data base 
tersebut

Merasakan

Menciptakan 
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pandang, remote viewing (melihat jarak jauh), menyembuhkan diri 

han jarak jauh, dan lain sebagainya. pada 

membayangkan dan 

sendiri. 

Dalam praktek menarik kekayaanpun tidak lepas dari dua kata itu 

 

Sifat pikiran bawah sadar paling memahami dengan gambar-

simbol dan imajinasi sehingga di dalam 

memaksimalkannya harus menggunakan bentuk imajinasi atau 

gambar yang jelas dan spesifik agar dapat dipahami tujuan dan 

meloding data base yang ada 
dalam pikiran bawah sadar 
kita. Jika datanya tidak ada 
maka mustahil bisa muncul 

memaksa untuk menggunakan 
panca indra untuk hasil data 
base sehingga memperjelas 
dan memperkuat data base 
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Kemudian gambar atau imajinasi-imajinasi tersebut “dirasakan” 

keberadaannya dengan menggunakan panca indra sehingga 

memperjelas dan memperkuat data pikiran tersebut (bayangan 

mental), dengan demikian pikiran bawah sadar akan menangkapnya 

bahwa inilah yang memang dimaunya, maka dengan segenap 

kecerdasan dan sistem kerjanya pikiran bawah sadar akan berupaya 

menarik kesempatan, peluang, orang atau apapun yang sesuai 

untuk dihadirkan di hadapan anda dengan ajaib,.  

 

 

 

Lanjut ke modul 2 

 

 


