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TUHAN MAHA SEGALANYA
Tuhan mewujudkan dunia dengan kemahaseimbangan dan kemahaadilan
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Semua orang ingin mewujudkan
impian. Dari yang paling
sederhana hingga impian

terbesar. Sudah tercapai kah?

Apa IMPIAN terbesarmu?
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Bahwa kehadiranmu di dunia ini
adalah kesuksesan pertamamu.

Kamu terlahir sukses. Sepantasnya
berpikir dan bertindak sukses.

Terlahir Sukses!
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Bahwa masih banyak impian-impianmu
yang belum tercapai. Meski demikian,

syukuri yang telah ada pada dirimu.
Apa yang ada di dirimu saat ini adalah

yang terbaik dari-Nya

Bersyukur atas nikmat-Nya

5



Untuk menggapai impian, Tuhan telah
berikan cara yang telah dipraktekkan
manusia. Hanya terkadang kita lupa,

lupa dan lupa.

Kita sering lupa
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Dan Tuhan menciptakan alam semesta
dengan KEMAHAADILAN. Semua

manusia (dari agama dan kepercayaan
apapun) diberikan kesempatan untuk

sukses di dunia.

Alam semesta begitu seimbang
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Sebuah metode mewujudkan impian
dengan cara-cara langitan. Berdasar

ilmu langitan (agama) yang berkorelasi
erat dengan ilmu psikologi modern,
disertai pembuktian-pembuktian.

Anda siap?
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LANDASAN KEILMUAN
Landasan berpikir dalam ilmu psikologi modern
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Kekuatan pikiran bawah sadar
mempengaruhi sebesar 88% dari
tindakan. Sedangkan kekuatan

pikiran sadar hanya berpengaruh
sebesar 12%

Sigmund Freud

Seorang tokoh psikologi terkemuka
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Ilustrasi Teori Sigmund Freud
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Bahwa manusia sering lupa akan kekuatan
tersembunyi dalam diri yang telah

dikaruniakan Tuhan kepada kita. Manusia
seringkali lebih mengandalkan logika-logika

yang hanya berpengaruh kecil dalam
pencapaian impian.

Kekuatan tersembunyi
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Lebih dari 80% KESUKSESAN Ditentukan
oleh Bawah Sadar atau Invisible Hand
atau Ghaib. Siapakah Sang Penguasa

Ghaib? Yakni Tuhan Sang Penolong dan
Sang Maha Pemberi Rejeki

Sayangnya sebagian besar dari kita,
masih mengandalkan 12% alam sadar

kita
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Hans Berger seorang profesor psikiater
dan direktur Klinik Universitas Psikiater
Jena (1919-1938) menemukan Electro

Encephalo Gram (EEG). Bahwa otak
manusia memiliki gelombang-

gelombang

Penemu EEG
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Bahwa gelombang-gelombang tersebut adalah
Gamma 31 – 100 berpikir dg keras sekali dan

suasana tegang (stress), Beta 14 – 30 hertz – aktif
berpikir (spt menghitung/analisa), Alpha 8 – 13,9

Hz – alam bawah sadar, imajinasi dan relaksasi,
Tetha 4 – 7,9 Hz – intuisi, Delta 0,1 – 3,9 Hz – saat

tidur

Gelombang EEG
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Bayangkan Anda sedang berlomba lari. Gelombang
otak Anda bekerja keras dalam gelombang

Gamma. Pada saat yang sama (saat Anda berlomba
lari), Anda coba pecahkan soal matematika

misalkan 909 dibagi 14. Bisakah? Lebih mudah
mana menyelesaikannya ketika Anda fokus

mengerjakan soal tersebut dengan kondisi tenang?

Perumpamaan Gelombang Gamma

16



Semakin Anda tenang, akan
semakin mudah menyelesaikan
persoalan. Ini berarti semakin

mudah untuk mengapai impian
bukan?

Kesimpulan awal
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Perhatikan video pada youtube ini.
https://youtu.be/LNctiOZPdO8

Perhatikan mulai menit ke 7 dan
seterusnya. Apa kesimpulan Anda?

Bukti adanya gelombang otak
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Semakin Anda mampu menuju
gelombang Alfa, Tetha, Delta, Anda
akan mampu melakukan apa saja!

Termasuk mewujudkan impian-
impian Anda. Mau bukti?

Kesimpulan video
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Menjelang tidur, matikan weker/alarm.
Ambil nafas perlahan hingga Anda

merasa tenang. Katakan pada diri Anda
: “Aku mau bangun jam 4 pagi”. Katakan

berulang-ulang sampai Anda terlelap.
Apa yang terjadi?

Percobaan Sederhana
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Bila Anda terbangun jam 4 pagi tanpa
alarm sesuai petunjuk sebelumnya. Itu
berarti Anda telah mewujudkan impian

yang sederhana. Mengapa tidak
melakukan hal yang sama untuk

impian-impian besar?

Pembuktian
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Untuk mewujudkan impian, Anda harus
tenang (pada gelombang Alfa, Tetha,
Delta) dan dibantu dengan afirmasi,
doa, mantra yang berulang-ulang.

Kesimpulan Ketiga
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MENUJU ALFA, TETHA, DELTA
Cara-cara mengkondisikan gelombang otak
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Setidaknya ada 5 cara untuk mengkondisikan
gelombang otak menuju alfa, tetha, delta.
Yakni (1) Pernafasan (2) Water Therapy (3)
Binural Beats (4) Eye contact (5) Aromatic

Therapy

Lima Cara Menuju Alfa (dan juga
Tetha serta Delta)
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Tarik nafas perlahan, tahan sebentar,
hembuskan perlahan. Ulangi beberapa kali.

Teknik ini sering digunakan dalam
hypnotherapy, meditasi, sedona method dll.

Pernafasan
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Air itu menenangkan. Buktinya anda lebih segar
dan tenang ketika habis mandi. Betul? Itulah

mengapa kita harus berwudhu sebelum shalat.
Itulah mengapa ada pembaptisan di agama

kristiani. Itulah mengapa kaum Hindu mandi di
sungai Gangga. Itulah mengapa ada “kungkum”

dalam Kejawen. Agar Anda tenang!

Water Therapy
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Adalah suara yang berulang-ulang atau berirama.
Bagaimana perasaan Anda mendengar suara

merdu pelantun Qur’an? Atau suara nyanyian di
gereja? Atau suara musik yang halus? Atau suara-
suara alam semesta seperti hujan, debur ombak,

suara jangkrik, suara malam? Makin tenang?!

Binural Beats
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Gelombang otak juga bisa mencapai gelombang
Alfa, Tetha, Delta dengan pengelihatan mata.

Sederhana saja, pandangi pasangan Anda. Merasa
nyaman? Atau ingat kembali bagaimana orang di
hipnotis dengan pendulum atau tisu yang dibakar

dan kemudian mereka tidur.

Eye Contact
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Sederhana saja, bagaimana perasaan Anda ketika
mencium aroma yang wangi tapi tidak menyengat?

Merasa tenang? Bagaimana jika membaui bau
keringat? Tidak nyaman? Nah di intensitas

gelombang otak juga terpengaruh dengan adanya
bau.

Aroma Therapy
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Untuk menuju gelombang alfa, tetha, delta
gunakan tarikan nafas panjang, air yang

dibasuhkan, alunan suara yang menenangkan,
aroma bau yang enak, warna-warna yang nyaman
di mata. Gunakan salah satu, atau keduanya atau

semuanya.

Kesimpulan Mengkondisikan
Gelombang Otak
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WUJUDKAN IMPIAN BESAR
Sekarang saatnya Anda mewujudkan impian-impian besar Anda
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Setidaknya ada 3 metode yang biasa digunakan
oleh manusia. Metode ini banyak dipraktekkan dan

mampu mewujudkan impian-impian manusia di
dunia. Yakni (1) Self Hypnosis (2) Meditasi (3) Doa

Tiga Cara Yang Umum
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Percobaan pertama Anda mengenai bangun tidur
adalah contoh sederhana dari metode self

hypnosis. Anda bisa gunakan dengan afirmasi
lainnya yang berulang-ulang. Apa impian Anda?

Katakan saja pada diri Anda, berulang-ulang.
Jangan lupa untuk mengkondisikan otak pada

gelombang alfa, tetha, delta.

Self Hypnosis
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(1) "Setiap hari dalam segala hal keadaanku
semakin membaik“ (2) "Semakin hari dalam

hidupku saya semakin percaya diri“ (3) "Apapun
yang saya butuh dapat saya dapatkan dengan

cepat dan sempurna“ (4) "Setiap hari saya semakin
termotivasi untuk belajar dan semakin semangat

membara untuk belajar"

Contoh Afirmasi dalam Self Hypnosis
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Ho’oponopono adalah salah satu metode meditasi yang
berasal dari Hawai. Caranya dengan menarik nafas

panjang berulang kali hingga tenang dan sampaikan
mantra berikut : (1) “Saya Menyesal” atau “I am Sorry”

(2) “Maafkan Saya” atau “Forgive Me” (3) “Terima kasih”
atau “Thank You” (4) “Saya Mencintaimu” atau “I Love

You”

Meditasi Ho’oponopono
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Hypnosis dan Meditasi adalah metode umum yang
banyak digunakan oleh manusia. Untuk manusia
yang beragama, doa menjadi senjata pamungkas.
Buka kembali kitab suci Anda, ambil doa-doa dari

kitab suci tersebut.

Berdoa
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ISLAM, AGAMA PENYEMPURNA
Metode langitan, metode ritual agama Islam dalam menggapai impian
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Hypnosis dan Meditasi seolah tidak
bersentuhan dengan Tuhan. Padahal Sang

Maha Penguasa Ghaib adalah Tuhan.
Metode Langitan adalah metode

mewujudkan impian dengan menghadirkan
Tuhan dalam setiap tindakan.

Melibatkan Tuhan dalam semua
tindakan
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“Semua amal perbuatan tergantung
niatnya, dan (balasan) bagi masing-
masing orang (tergantung pada) apa
yang diniatkannya” (HR Bukhari dan

Muslim)

Semua berawal dari niat!
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Bila nanti tercapai impian-impian Anda, Anda
niatkan untuk apa? Untuk kebahagiaan sendiri

atau untuk kebahagiaan orang lain? Ingat prinsip
sedekah, semakin berbagi, semakin banyak

menerima. Jadi niatkan menggapai impian untuk
(lebih banyak) membahagiakan orang lain.

Pertanyaan sederhana
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Shalat dahsyat hanyalah sebutan untuk
menggambarkan kedashyatan shalat. Memiliki

beberapa landasan mengapa shalat itu dahsyat. (1)
Shalat itu pencegah perbuatan buruk.

“Sesungguhnya shalat mencegah dari perbuatan
keji dan munkar” (QS Al Ankabut 45).

Landasan Shalat Dahsyat (1)
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(2) Shalat itu sumber petunjuk. Rasulullah
bersabda, “SHALAT adalah sumber cahaya”. Siapa
yang memeliharanya, akan mendapat cahaya dan

petunjuk. (3) Shalat itu adalah sarana minta
pertolongan dari Allah Swt. “Mintalah pertolongan

dengan sabar dan shalat” (QS Al-Baqarah 45)

Landasan Shalat Dahsyat (2)
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(4) Shalat itu pelipur jiwa. “…dirikanlah shalat
untuk mengingat-Ku” (QS Tha Ha 13-14). “Dan
bukankah dengan mengingat-Ku, hati menjadi

tenteram?” (QS Al Ra’d 28). (5) Shalat itu
hipnoterapi terbaik. Banyak penyakit dapat

disembuhkan melalui ketenangan jiwa.

Landasan Shalat Dahsyat (3)

43



Shalat itu melahirkan kreativitas karena
shalat menciptakan kondisi “flow”, yang
disebut oleh Mihaly Csikszenmihalyi (ahli
psikologi) bahwa “flow” adalah sumber

kebahagiaan dan sumber kreativitas.

Landasan Shalat Dahsyat (4)
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(1) Shalat Wajib Berjamaah dan Ontime (2)
Shalat Sunnah Fajar (3) Shalat Dhuha (4)

Shalat Tahajud (5) Shalat Hajat (6) dll

Beberapa Amalan Shalat yang
Dahsyat
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“Dua rakaat shalat sunnah subuh lebih baik
daripada dunia dan seluruh isinya.”(HR.

Muslim 725).

Shalat Sunnah Fajar
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Rasulullah SAW bersabda:
Hendaknya di antara kalian bersedekah untuk setiap ruas

tulang badannya. Maka setiap bacaan tasbih adalah
sedekah, setiap bacaan tahmid adalah sedekah, setiap

bacaan tahlil adalah sedekah, setiap bacaan takbir adalah
sedekah, beramar ma’ruf adalah sedekah, dan mencegah

kemungkaran adalah sedekah. Dan itu semua sudah
tercukupi dengan dua rakaat shalat dhuha.” (HR. Muslim

No. 720)

Shalat Dhuha
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Rasulullah SAW bersabda: ”Allah ‘Azza wa Jalla
berfirman: “Wahai Anak Adam, jangan sekali-kali

kamu malas mengerjakan empat rakaat pada awal
siang (shalat dhuha), nanti akan Aku cukupi

kebutuhanmu pada akhirnya (sore hari).” (HR. Abu
Daud No. 1289) dan masih banyak lagi.

Shalat Dhuha
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Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah SAW bersabda:
“Puasa yang paling utama setelah puasa

Ramadhan adalah (berpuasa pada) bulan Allah
yang mulia (Muharram) dan shalat yang paling

utama setelah shalat wajib adalah shalat malam."

Shalat Tahajud
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Jabir bin 'Abdillah raia berkata, aku mendengar
Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya di

malam hari terdapat waktu tertentu, yang bila
seorang muslim memohon kepada Allah dari

kebaikan dunia dan akhirat pada waktu itu, maka
Allah pasti akan memberikan kepadanya, dan hal

tersebut ada di setiap malam."

Shalat Tahajud
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KESIMPULANNYA shalat itu untuk
mendapatkan KEBAHAGIAAN. Dan banyak

orang bersusah payah serta membayar
mahal untuk mencari KEBAHAGIAAN. Tapi

apakah kita sudah memperbaiki shalat kita?

Kesimpulan Shalat Dahsyat
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MULAI SEKARANG Dengarkan suara adzan sebagai
panggilan yang merdu dan syahdu! Nikmati setiap

aliran air wudhu mensucikan diri kita! Lakukan
shalat dengan khusuk! Setiap tarikan nafas adalah
relaksasi diri, setiap hembusan nafas adalah doa-

doa yang dipanjatkan. Agar HATI dan TUBUH hadir
dalam shalat

Mulai dari Sekarang
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Rasulullah bersabda, “Allah tidak hendak
melihat seorang yang shalat yang tidak

menghadirkan HATI dan TUBUHNYA dalam
shalat.”

Shalatlah Karena Dahsyat!
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Sebelum melakukan shalat, pahami arti dari
bacaan-bacaan shalat. Tak perlu

mengartikan kata per kata, tapi pahami saja
arti keseluruhan.

Tehnik Shalat Dahsyat (1)

54



Relaksasi | Tenangkan diri. Bisa dengan
melakukan pernafasan. Ambil nafas buang
perlahan. Lakukan terus sampai relaks. Dan

jaga nafas agar relaks tetap terjaga.

Tehnik Shalat Dahsyat (2)
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Niat | Niatkan shalat untuk beribadah
Kepada-Nya. Berpasrah Kepada-Nya.

Tehnik Shalat Dahsyat (3)
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Wudhu | Terus relaksasi. Bayangkan dosa-
dosa berguguran dengan air wudhu. Dan

Anda tersucikan.

Tehnik Shalat Dahsyat (4)
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Shalat | Terus lakukan relaksasi. Setiap
tarikan nafas adalah jeda antara bacaan. Dan

setiap hembusannya adalah bacaan doa.
Ingat, pahami makna bacaannya.

Tehnik Shalat Dahsyat (4)
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Doa | Terus lakukan relaksasi. Setiap tarikan
nafas adalah jeda antara doa. Dan setiap
hembusannya adalah bacaan doa. Ingat,

pahami makna bacaannya.

Tehnik Shalat Dahsyat (5)
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Apabila hamba-Ku mengucapkan:
Alhamdulillahi rabbil 'alamin (segala puji

tertentu bagi allah, Tuhan yang memelihara
dan mentadbirkan sekalian alam)

Allah menjawab: hamdani 'abdi (hambaku
memuji-Ku)

Allah menjawab Al Fatihah kita (ada
dalam HR. Bukhari, Muslim, Abu

Dawud) (1)
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Apabila hamba-Ku mengucapkan:
Arrahmanirrahim (Yang Maha Pengasih lagi

Maha Penyanyang)
Allah menjawab: 'Atsna alayya 'abdi

(hambaku menyanjungi-Ku)

Allah menjawab Al Fatihah kita (ada
dalam HR. Bukhari, Muslim, Abu

Dawud) (2)
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Apabila hamba-Ku mengucapkan: Maliki
yaumiddin (Maha Penguasa hari kemudian)
Allah menjawab: Majjadani abdi (hambaku

mengagungkan-Ku)

Allah menjawab Al Fatihah kita (ada
dalam HR. Bukhari, Muslim, Abu

Dawud) (3)

62



Apabila hamba-Ku mengucapkan:
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in (kepada Engkau
kami menyembah dan kepada Engkau kami minta

pertolongan) Allah menjawab: Hadza bayni wa
bayna abdi, wali abdi wa saala (inilah bahagian-Ku

dan bahagian hamba-Ku yg dimintanya)

Allah menjawab Al Fatihah kita (ada
dalam HR. Bukhari, Muslim, Abu

Dawud) (4)
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Apabila hamba-Ku mengucapkan: Ihdinash siratal
mustaqim,siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi

'alaihim waladh-dhaalin (pimpinlah kami ke jalan yang
lurus,yakni jalan yang tidak Engkau murkai dan tidak pula

jalan orang yang sesat). Allah menjawab: Hadza li abdi,wali
'abdi ma saala (inilah bahagian hamba-Ku, untuk apa yang

dimintanya)

Allah menjawab Al Fatihah kita (ada
dalam HR. Bukhari, Muslim, Abu

Dawud) (5)
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Selanjutnya kita ucapkan "Aamiin" dengan ucapan
yang lembut, sebab Malaikat pun sedang
mengucapkan hal yg sama dengan kita.

Barangsiapa yang ucapan "Aamiin-nya" bersamaan
dengan para Malaikat, maka Allah akan

memberikan Ampunan kepada hambaNya."

Allah menjawab Al Fatihah kita (ada
dalam HR. Bukhari, Muslim, Abu

Dawud) (6)
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Pernahkah Anda bertanya “Mengapa berwudhu dulu
sebelum shalat?”, “Mengapa Tahajud di malam hari?”.

Berwudhu semacam Water Therapy seperti yang
disampaikan sebelumnya. Tahajud pada malam hari karena

kondisi malam hari lebih tenang, sehingga mudah
mendorong gelombang otak ke alfa, tetha, delta.

Pernahkah Anda bertanya seperti di
atas?
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Turunkanlah (datangkanlah) rejekimu dengan
bersedekah (HR. Baihaqi).

Berbagi, Bersedakah (1)
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“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-
orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah

adalah serupa dengan sebutir benih yang
menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus
biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang
Dia kehendaki . Dan Allah maha luas (kurnia-Nya) lagi

maha mengetahui”. {Qs. Al Baqarah (2) : 261}

Berbagi, Bersedakah (2)

68



Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca
kitab Allah dan mendirikan shalat dan

menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami
anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam
dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan

perniagaan yang tidak akan merugi (QS. Faathir 29)

Membaca Qur’an (1)
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Membaca Qur’an membuat tenang. Ini
semacam teori binural beats yang

disampaikan sebelumnya.

Membaca Qur’an (2)
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Berniat baik, membaca Qur’an, shalat,
sedekah dan tentu ibadah-ibadah
lainnya yang tidak dibahas dalam

materi ini untuk mewujudkkan impian-
impian Anda!

Kesimpulan Metode Langitan
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PRAKTEKKAN
Sekarang saatnya Anda mempraktekkan cara-cara langitan
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Lakukan afirmasi berulang-ulang
selama 21 hari, maka impianmu akan

terwujud.

Teori Afirmasi
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Melakukan Metode Langitan dalam 30
hari seperti halnya berpuasa Ramadhan
untuk membiasakan diri dan insya Allah

keajaiban akan datang.

Belajar dari Puasa Ramadhan
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Melakukan Metode Langitan berturut 9
bulan 10 hari seperti masa kehamilan
untuk mencapai kesempurnaan dan
insya Allah keajaiban akan datang.

Belajar dari Kehamilan
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Melakukan Metode Langitan seumur
hidup sebagai bekal hidup di akhirat

kelak.

Menuju Surga-Nya
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KABARI AKU KEAJAIBANMU
Kami tunggu cerita keajaiban atas terwujudnya impian-impianmu!
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	Semakin Anda tenang, akan semakin mudah menyelesaikan persoalan. Ini berarti semakin mudah untuk mengapai impian bukan?
	Perhatikan video pada youtube ini. https://youtu.be/LNctiOZPdO8�Perhatikan mulai menit ke 7 dan seterusnya. Apa kesimpulan Anda?
	Semakin Anda mampu menuju gelombang Alfa, Tetha, Delta, Anda akan mampu melakukan apa saja! Termasuk mewujudkan impian-impian Anda. Mau bukti?
	Menjelang tidur, matikan weker/alarm. Ambil nafas perlahan hingga Anda merasa tenang. Katakan pada diri Anda : “Aku mau bangun jam 4 pagi”. Katakan berulang-ulang sampai Anda terlelap. Apa yang terjadi?
	Bila Anda terbangun jam 4 pagi tanpa alarm sesuai petunjuk sebelumnya. Itu berarti Anda telah mewujudkan impian yang sederhana. Mengapa tidak melakukan hal yang sama untuk impian-impian besar?
	Untuk mewujudkan impian, Anda harus tenang (pada gelombang Alfa, Tetha, Delta) dan dibantu dengan afirmasi, doa, mantra yang berulang-ulang.
	Menuju alfa, tetha, delta
	Setidaknya ada 5 cara untuk mengkondisikan  gelombang otak menuju alfa, tetha, delta. Yakni (1) Pernafasan (2) Water Therapy (3) Binural Beats (4) Eye contact (5) Aromatic Therapy
	Tarik nafas perlahan, tahan sebentar, hembuskan perlahan. Ulangi beberapa kali. Teknik ini sering digunakan dalam hypnotherapy, meditasi, sedona method dll.
	Air itu menenangkan. Buktinya anda lebih segar dan tenang ketika habis mandi. Betul? Itulah mengapa kita harus berwudhu sebelum shalat. Itulah mengapa ada pembaptisan di agama kristiani. Itulah mengapa kaum Hindu mandi di sungai Gangga. Itulah mengapa ada “kungkum” dalam Kejawen. Agar Anda tenang!
	Adalah suara yang berulang-ulang atau berirama. Bagaimana perasaan Anda mendengar suara merdu pelantun Qur’an? Atau suara nyanyian di gereja? Atau suara musik yang halus? Atau suara-suara alam semesta seperti hujan, debur ombak, suara jangkrik, suara malam? Makin tenang?!
	Gelombang otak juga bisa mencapai gelombang Alfa, Tetha, Delta dengan pengelihatan mata. Sederhana saja, pandangi pasangan Anda. Merasa nyaman? Atau ingat kembali bagaimana orang di hipnotis dengan pendulum atau tisu yang dibakar dan kemudian mereka tidur.
	Sederhana saja, bagaimana perasaan Anda ketika mencium aroma yang wangi tapi tidak menyengat? Merasa tenang? Bagaimana jika membaui bau keringat? Tidak nyaman? Nah di intensitas gelombang otak juga terpengaruh dengan adanya bau.
	Untuk menuju gelombang alfa, tetha, delta gunakan tarikan nafas panjang, air yang dibasuhkan, alunan suara yang menenangkan, aroma bau yang enak, warna-warna yang nyaman di mata. Gunakan salah satu, atau keduanya atau semuanya.
	Wujudkan impian besar
	Setidaknya ada 3 metode yang biasa digunakan oleh manusia. Metode ini banyak dipraktekkan dan mampu mewujudkan impian-impian manusia di dunia. Yakni (1) Self Hypnosis (2) Meditasi (3) Doa
	Percobaan pertama Anda mengenai bangun tidur adalah contoh sederhana dari metode self hypnosis. Anda bisa gunakan dengan afirmasi lainnya yang berulang-ulang. Apa impian Anda? Katakan saja pada diri Anda, berulang-ulang. Jangan lupa untuk mengkondisikan otak pada gelombang alfa, tetha, delta.
	(1) "Setiap hari dalam segala hal keadaanku semakin membaik“ (2) "Semakin hari dalam hidupku saya semakin percaya diri“ (3) "Apapun yang saya butuh dapat saya dapatkan dengan cepat dan sempurna“ (4) "Setiap hari saya semakin termotivasi untuk belajar dan semakin semangat membara untuk belajar"
	Ho’oponopono adalah salah satu metode meditasi yang berasal dari Hawai. Caranya dengan menarik nafas panjang berulang kali hingga tenang dan sampaikan mantra berikut : (1) “Saya Menyesal” atau “I am Sorry” (2) “Maafkan Saya” atau “Forgive Me” (3) “Terima kasih” atau “Thank You” (4) “Saya Mencintaimu” atau “I Love You”�
	Hypnosis dan Meditasi adalah metode umum yang banyak digunakan oleh manusia. Untuk manusia yang beragama, doa menjadi senjata pamungkas. Buka kembali kitab suci Anda, ambil doa-doa dari kitab suci tersebut.
	Islam, agama penyempurna
	Hypnosis dan Meditasi seolah tidak bersentuhan dengan Tuhan. Padahal Sang Maha Penguasa Ghaib adalah Tuhan. Metode Langitan adalah metode mewujudkan impian dengan menghadirkan Tuhan dalam setiap tindakan.
	“Semua amal perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi masing-masing orang (tergantung pada) apa yang diniatkannya” (HR Bukhari dan Muslim)
	Bila nanti tercapai impian-impian Anda, Anda niatkan untuk apa? Untuk kebahagiaan sendiri atau untuk kebahagiaan orang lain? Ingat prinsip sedekah, semakin berbagi, semakin banyak menerima. Jadi niatkan menggapai impian untuk (lebih banyak) membahagiakan orang lain.
	Shalat dahsyat hanyalah sebutan untuk menggambarkan kedashyatan shalat. Memiliki beberapa landasan mengapa shalat itu dahsyat. (1) Shalat itu pencegah perbuatan buruk. “Sesungguhnya shalat mencegah dari perbuatan keji dan munkar” (QS Al Ankabut 45).
	(2) Shalat itu sumber petunjuk. Rasulullah bersabda, “SHALAT adalah sumber cahaya”. Siapa yang memeliharanya, akan mendapat cahaya dan petunjuk. (3) Shalat itu adalah sarana minta pertolongan dari Allah Swt. “Mintalah pertolongan dengan sabar dan shalat” (QS Al-Baqarah 45)
	(4) Shalat itu pelipur jiwa. “…dirikanlah shalat untuk mengingat-Ku” (QS Tha Ha 13-14). “Dan bukankah dengan mengingat-Ku, hati menjadi tenteram?” (QS Al Ra’d 28). (5) Shalat itu hipnoterapi terbaik. Banyak penyakit dapat disembuhkan melalui ketenangan jiwa.
	Shalat itu melahirkan kreativitas karena shalat menciptakan kondisi “flow”, yang disebut oleh Mihaly Csikszenmihalyi (ahli psikologi) bahwa “flow” adalah sumber kebahagiaan dan sumber kreativitas.
	(1) Shalat Wajib Berjamaah dan Ontime (2) Shalat Sunnah Fajar  (3) Shalat Dhuha (4) Shalat Tahajud (5) Shalat Hajat (6) dll
	“Dua rakaat shalat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya.”(HR. Muslim 725).
	Rasulullah SAW bersabda:� Hendaknya di antara kalian bersedekah untuk setiap ruas tulang badannya. Maka setiap bacaan tasbih adalah sedekah, setiap bacaan tahmid adalah sedekah,  setiap bacaan tahlil adalah sedekah, setiap bacaan takbir adalah sedekah, beramar ma’ruf adalah sedekah, dan mencegah kemungkaran adalah sedekah. Dan itu semua sudah tercukupi dengan dua rakaat shalat dhuha.” (HR. Muslim No. 720)
	Rasulullah SAW bersabda: “Allah ‘Azza wa Jalla berfirman: “Wahai Anak Adam, jangan sekali-kali kamu malas mengerjakan empat rakaat pada awal siang (shalat dhuha), nanti akan Aku cukupi kebutuhanmu pada akhirnya (sore hari).” (HR. Abu Daud No. 1289) dan masih banyak lagi.
	Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadhan adalah (berpuasa pada) bulan Allah yang mulia (Muharram) dan shalat yang paling utama setelah shalat wajib adalah shalat malam."
	Jabir bin 'Abdillah raia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya di malam hari terdapat waktu tertentu, yang bila seorang muslim memohon kepada Allah dari kebaikan dunia dan akhirat pada waktu itu, maka Allah pasti akan memberikan kepadanya, dan hal tersebut ada di setiap malam."
	KESIMPULANNYA shalat itu untuk mendapatkan KEBAHAGIAAN. Dan banyak orang bersusah payah serta membayar mahal untuk mencari KEBAHAGIAAN. Tapi apakah kita sudah memperbaiki shalat kita?
	MULAI SEKARANG Dengarkan suara adzan sebagai panggilan yang merdu dan syahdu! Nikmati setiap aliran air wudhu mensucikan diri kita! Lakukan shalat dengan khusuk! Setiap tarikan nafas adalah relaksasi diri, setiap hembusan nafas adalah doa-doa yang dipanjatkan. Agar HATI dan TUBUH hadir dalam shalat
	Rasulullah bersabda, “Allah tidak hendak melihat seorang yang shalat yang tidak menghadirkan HATI dan TUBUHNYA dalam shalat.”
	Sebelum melakukan shalat, pahami arti dari bacaan-bacaan shalat. Tak perlu mengartikan kata per kata, tapi pahami saja arti keseluruhan.
	Relaksasi | Tenangkan diri. Bisa dengan melakukan pernafasan. Ambil nafas buang perlahan. Lakukan terus sampai relaks. Dan jaga nafas agar relaks tetap terjaga.
	Niat | Niatkan shalat untuk beribadah Kepada-Nya. Berpasrah Kepada-Nya.
	Wudhu | Terus relaksasi. Bayangkan dosa-dosa berguguran dengan air wudhu. Dan Anda tersucikan.
	Shalat | Terus lakukan relaksasi. Setiap tarikan nafas adalah jeda antara bacaan. Dan  setiap hembusannya adalah bacaan doa. Ingat, pahami makna bacaannya.
	Doa | Terus lakukan relaksasi. Setiap tarikan nafas adalah jeda antara doa. Dan  setiap hembusannya adalah bacaan doa. Ingat, pahami makna bacaannya.
	Apabila hamba-Ku mengucapkan: Alhamdulillahi rabbil 'alamin (segala puji tertentu bagi allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam)�Allah menjawab:  hamdani 'abdi (hambaku memuji-Ku)
	Apabila hamba-Ku mengucapkan: Arrahmanirrahim (Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyanyang)�Allah menjawab: 'Atsna alayya 'abdi (hambaku menyanjungi-Ku)
	�Apabila hamba-Ku mengucapkan: Maliki yaumiddin (Maha Penguasa hari kemudian)�Allah menjawab: Majjadani abdi (hambaku mengagungkan-Ku)�
	Apabila hamba-Ku mengucapkan:� iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in (kepada Engkau kami menyembah dan kepada Engkau kami minta pertolongan) Allah menjawab: Hadza bayni wa bayna abdi, wali abdi wa saala (inilah bahagian-Ku dan bahagian hamba-Ku yg dimintanya)�
	Apabila hamba-Ku mengucapkan:  Ihdinash siratal mustaqim,siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladh-dhaalin (pimpinlah kami ke jalan yang lurus,yakni jalan yang tidak Engkau murkai dan tidak pula jalan orang yang sesat). Allah menjawab: Hadza li abdi,wali 'abdi ma saala (inilah bahagian hamba-Ku, untuk apa yang dimintanya)
	Selanjutnya kita ucapkan "Aamiin" dengan ucapan yang lembut, sebab Malaikat pun sedang mengucapkan hal yg sama dengan kita.  Barangsiapa yang ucapan "Aamiin-nya" bersamaan dengan para Malaikat, maka Allah akan memberikan Ampunan kepada hambaNya."
	Pernahkah Anda bertanya “Mengapa berwudhu dulu sebelum shalat?”, “Mengapa Tahajud di malam hari?”. ��Berwudhu semacam Water Therapy seperti yang disampaikan sebelumnya. Tahajud pada malam hari karena kondisi malam hari lebih tenang, sehingga mudah mendorong gelombang otak ke alfa, tetha, delta.
	Turunkanlah (datangkanlah) rejekimu dengan bersedekah (HR. Baihaqi).
	“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki . Dan Allah maha luas (kurnia-Nya) lagi maha mengetahui”. {Qs. Al Baqarah (2) : 261}
	Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi (QS. Faathir 29)
	Membaca Qur’an membuat tenang. Ini semacam teori binural beats yang disampaikan sebelumnya.
	Berniat baik, membaca Qur’an, shalat, sedekah dan tentu ibadah-ibadah lainnya yang tidak dibahas dalam materi ini untuk mewujudkkan impian-impian Anda!
	praktekkan
	Lakukan afirmasi berulang-ulang selama 21 hari, maka impianmu akan terwujud.
	Melakukan Metode Langitan dalam 30 hari seperti halnya berpuasa Ramadhan untuk membiasakan diri dan insya Allah keajaiban akan datang.
	Melakukan Metode Langitan berturut 9 bulan 10 hari seperti masa kehamilan untuk mencapai kesempurnaan dan insya Allah keajaiban akan datang.
	Melakukan Metode Langitan seumur hidup sebagai bekal hidup di akhirat kelak.
	Kabari aku keajaibanmu

