
Hand-out sharing tentang:

HIDUP BARUHIDUP BARU
Hidup Yang Selalu Dikelilingi Mukjizat

Dwiatmo Kartiko



Dwiatmo Kartiko bersama teman-teman mengelola kelompok pengembangan 
sumberdaya manusia (SDM) di Yogyakarta, dengan nama Kelompok Karunia Semesta 
(KKS), kegiatan utama kelompok ini melayani masyarakat yang bermasalah dengan 
sosial-ekonominya, serta memberi pelatihan mind-set untuk kesejahteraan dan leadership. 
Ia bisa dikontak melalui HP/SMS: 08157933667 atau 08886829663 atau 02742149528. 
pos-el: bioaccess98[at]yahoo[dot]com atau tim_karunia[at]yahoo[dot]co[dot]id, dan 
web: http://karuniasemesta.wordpress.com http://karuniasemesta.indonetwork.co.id. 



Mukjizat itu hak prerogatif Allah,...
Walaupun begitu, mukjizat itu sebenarnya bisa 
kita andalkan untuk selalu mengelilingi hidup 
kita,... sayangnya, belum semua orang tahu dan 
percaya tentang hal ini,... 
Dari hasil proses belajar sejak tahun 2006,  kami 
bisa merasakan bahwa mukjizat itu selalu beser-
ta manusia,...  menyertai kita dalam menemu-
kan keberhasilan,...  dan juga kami bisa mem-
buktikan bahwa keberhasilan seseorang bisa 
ditularkan kepada orang lain, ...  



dari Yogyakarta, berikut kami bagikan hand-out: 

HIDUP BARU 
Hidup Yang Selalu Dikelilingi Mukjizat

Sharing cara mengelola hidup 
dengan warga gereja dewasa

Materi:
1. Bagaimana Kondisi Pikiran/Perasaan saat ini? -
2. Sembilan Topik Tentang Hidup Baru    - - - - - - -
3. Cara Hidup Agar Selalu Dikelilingi Mukjizat    - -
4. Review Alkitab Tentang Cara Hidup Yang Selalu 

Dikelilingi Mukjizat     - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5. Mukjizat Itu lmiah - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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HB-dk- 5

HB-dk- 25

HB-dk- 41
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Bagaimana Kondisi Bagaimana Kondisi 
Pikiran/Perasaan saat ini?Pikiran/Perasaan saat ini?



BAGAIMANA PERASAAN BAPAK/IBU/SAUDARA SAAT INI?

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memilih a, b, atau c, yang sesuai 
dengan perasaan bpk/ibu/sdr saat ini, atau yang paling menyerupainya.

1. Mengenai cuaca, apakah bpk/ibu/sdr:
a) sering mengomel karena terlalu panas, terlalu dingin, dsb.
b) tidak berkomentar.
c) berkomentar hari ini adalah hari yang indah.

2. Pada waktu makan, apakah bpk/ibu/sdr:
a) biasanya makan dengan antusias.
b) mencomot sana-sini kemudian meninggalkan beberapa macam makanan

tanpa dimakan.
c) mengungkapkan terang-terangan makanan yang tidak disukai

3. Secara diam-diam atau terbuka bpk/ibu/sdr merasa sebagai:
a) korban ketidakberuntungan.
b) manusia biasa, yang kadang-kadang sial
c) seorang yang beruntung

HB-dk- 2



4. Apakah bpk/ibu/sdr merasa bahwa suami/istri atau rekan kerja adalah orang
yang:
a) lebih superior dari pada bpk/ibu/sdr
b) sepadan dengan bpk/ibu/sdr
c) memberi kontribusi pada kemajuan dan kebahagiaan bpk/ibu/sdr

5. Secara fisik, apakah bpk/ibu/sdr:
a) menderita akibat penyakit-penyakit yang pernah dibicarakan.
b) kadang-kadang sakit, tetapi tidak menceritakan kepada orang lain.
c) umumnya berada dalam kondisi yang fit.

6. Jika membuka lemari pakaian pribadi untuk memilih baju, apakah bpk/ibu/sdr
merasa:
a) senang melihat koleksi pakaian pribadi
b) tidak memiliki apa-apa untuk dipakai
c) beberapa pakaian membutuhkan sedikit perawatan atau perubahan

7. Jika dibandingkan dengan hidup bpk/ibu/sdr sendiri,hidup orang lain tampaknya:
a) memiliki kehidupan yang lebih baik
b) memiliki sejumlah masalah yang kurang lebih sama
c) kurang beruntung
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8. Apakah bpk/ibu/sdr menganggap diri bpk/ibu/sdr sendiri sebagai:
a) orang yang senang berterus-terang
b) orang yang mudah diajak bicara
c) orang yang pendiam,

9. Dari tiga warna di bawah ini, mana yang menjadi favorit bpk/ibu/sdr:
a) merah
b) abu-abu
c) kuning

10. Dalam satu menit, buatlah daftar secara terpisah. Satu daftar berisi hal-hal baik
yang telah bpk/ibu/sdr alami hari ini. Sedangkan daftar yang lain berisi hal-hal
yang buruk yang telah terjadi.
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9 Topik Tentang Hidup Baru9 Topik Tentang Hidup Baru



Peluru kendaliTopik 1
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Peluru kendali

Setelah meluncur, peluru kendali akan mengejar sasaran 
terus-menerus sampai ketemu,...

Topik 1
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Peluru kendali

Di mana pun sasaran akan dikejar sampai ketemu,...

Topik 1
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Peluru kendali

Blarrrrr!!.....  peluru kendali selalu tepat sasaran,........

Topik 1
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Peluru kendali

Tidak ada lagi yang tersisa,...

Topik 1
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Peluru kendali vs anti rudal

Namun, kejaran peluru kendali bisa dicegah,...

Topik 1
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Peluru kendali vs anti rudal

Sehingga sasaran bisa selamat,...

Topik 1
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Hukum Tabur - Tuai
• Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang 
akan dituainya. (Gal  6: 7) 

• Orang-orang yang menabur dengan mencucur-
kan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. 
(Mzm 126: 5)

• Orang yang menabur kecurangan akan menuai 
bencana,  (Ams 22: 8) 

• Sebab barangsiapa menabur dalam dagingnya, 
ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tetapi 
barangsiapa menabur dalam Roh, ia akan menuai 
hidup yang kekal dari Roh itu. (Gal 6: 8) 

Topik 2
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Berkat Iskak bagi Yakub dan Esau
Berkat Sulung, yang direbut Yakub:
".... Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit 
dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur 
berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan 
suku-suku bangsa akan sujud kepadamu; jadilah tuan atas 
saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepada-
mu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa 
yang memberkati engkau, diberkatilah ia." (Kej 27: 28-29)

Berkat untuk Esau: 
"Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah 
gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan 
hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi 
akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka 
engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu." (Kej 27: 39 - 40)

Topik 3
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Buah Roh vs keinginan daging
Buah Roh: 
Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera, 
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah-
lembutan, penguasaan diri. (Gal 5: 22-23)
Perbuatan daging:
Perbuatan daging telah nyata, yaitu: percabulan, kecemaran, hawa 
nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, 
amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, 
kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. (Gal 5: 19-21)

Catatan: 
• Barangsiapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging 
dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. (Gal 5: 24) 
• Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya 
berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang 
berkenan kepada Tuhan. (Ef 5: 8-10)

Topik 4
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x  Merasa malu (20)
x  Merasa salah (30)
x  Apatis (50)
x  Sedih (75)
x  Takut (100)
x  Ngoyo (125)
x  Marah (150)
x  Bangga/Sombong (175)
o  Berani (200)  
v  Netralitas (250)
v  Optimis (310)
v  Penerimaan/memaafkan (350)
v  Berpikir/belajar (400)
v  Cinta/kasih (500)
v  Sukacita/BERSYUKUR (540)
v  Damai/bahagia (600)
v  Pencerahan (>700)

Hasil Penelitian David R. Hawkins

Getaran perasaan  
ini bisa 

mengakibatkan 
hal-hal yang tidak 

mengenakkan
(mengundang hal-
hal yang negatif)

Getaran perasaan  
ini bisa membuat 
hidup seseorang 

lebih 
menyenangkan

(mengundang hal-
hal yang positif)

Netral

Topik 5
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Perasaan NEGATIP

x  Bangga/Sombong (175)

x  Marah (150)

x  Ngoyo (125)

x  Takut (100)

x  Sedih (75)

x  Apatis (50)

x  Merasa salah (30)

x  Merasa malu (20)

Perasaan POSITIP

v  Pencerahan (>700)

v  Damai/bahagia (600)

v  Sukacita/BERSYUKUR (540)

v  Cinta/kasih (500)

v  Berpikir/belajar (400)

v  Penerimaan/memaafkan (350)

v  Optimis (310)

v  Netralitas (250)

Hasil Penelitian David R. HawkinsTopik 5
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PERASAAN VIBRASI PENYAKIT

- Stress Gangguan pencernakan
- Khawatir Sakit punggung
- Tersinggung Insomnia
- Bingung Sakit tulang belakang bagian bawah
- Takut berlebihan Sakit ginjal
- Cemas Sulit mencerna
- Marah Hepatitis
- Apatis Vitalitas melemah
- Tidak sabar Diabetes
- Kesepian Kontrol fungsi tubuh berkurang
- Sedih Leukemia
- Iri hati Kulit bernanah

Hasil Penelitian Masaru Emoto 
Perasaan negatif

Topik 6
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Hasil Penelitian Masaru Emoto 
Perasaan positif

Topik 6
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Diagram Maslow

kebutuhan fisiologis: 
makan, minum, baju, hub 
seksual. 

Rasa aman: bisa melakukan 
aktivitas tanpa ancaman yang 
mengganngu keselamatan. 

Rasa memiliki dan cinta: 
mengikat pada kelompok sosial

Penghargaan: dihargai, meraih 
impian, dll.

Aktualisasi diri, kebutuhan paling tinggi:
dapat menggunakan semua bakat, potensi, 
serta menggunakan semua kualitas dan 
kapasitas secara penuh.

Topik 7
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Hidup Baru
 Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru:  
yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 
(2 Kor 5:17)

 Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan 
Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya, sama seperti Kristus 
telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, 
demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. (Rm 6: 4)

 dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diper-
baharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut 
gambar Khaliknya; (Kol 3:10)

 Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan 
dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang 
tertulis, tetapi dari Roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, 
tetapi Roh menghidupkan. (2 Kor 3:  6)

Topik 8
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Manfaat Hidup Baru
 Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak 
cucunya akan mewarisi bumi. (Maz 25: 13) 

 tetapi orang-orang yang menanti-nantikan TUHAN mendapat 
kekuatan baru: mereka seumpama rajawali yang naik terbang 
dengan kekuatan sayapnya; mereka berlari dan tidak menjadi 
lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. (Yes  40: 31)

 Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang meram-
batkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami 
datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak kua-
tir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan 
buah. (Yer 17: 8)

 Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan 
bulan yang tidak surut, sebab TUHAN akan menjadi penerang 
abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. (Yes 
60: 20)

Topik 9
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Refleksi

Dari 9 topik tersebut, silakan tulis apa saja 
yang bapak/ibu ingin ungkapkan dan 
sampaikan kepada diri sendiri dan/atau 
orang lain tentang hidup baru dan tentang 
hal-hal yang bisa membuat hidup bapak/ 
ibu dan orang lain tsb berhasil,...  
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with YOU, . . .

kks
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Cara Hidup Cara Hidup 
Agar Selalu Dikelilingi MukjizatAgar Selalu Dikelilingi Mukjizat



KITA LAHIR UNTUK BERHASIL...

“Cara Hidup Agar Selalu Dikelilingi 
Mukjizat”

Sharing dengan warga gereja dewasa



MUKJIZAT BESERTA KITA

• Agar berhasil dalam pendidikan 
• Untuk kesembuhan 
• Untuk mendapatkan pekerjaan 
• Agar berhasil dalam bisnis, bertani, dll.
• Dalam menemukan pasangan hidup
• Meraih ketenteraman hidup berumah tangga 
• Menemukan orang yang tidak tahu rimbanya 
• Untuk berhasil dalam hal lain-lain
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““Cara Hidup Agar Selalu Dikelilingi 
Mukjizat””

 Kita diciptakan sesuai dengan peta dan taladan Allah, 
sebagai teman sekerja Allah, untuk membangun dunia ... 
(namun sayang, mayoritas kita tidak/belum tahu & masih ragu, . . . )

 Yang terjadi justru sebaliknya, masih banyak orang 
kristen yang hidupnya tidak/belum kondusif, . . . 
(ada banyak masalah di tingkat individu, keluarga, tempat kerja, negara & dunia, 
sebagian besar penyebabnya bersumber dari ulah manusianya . . . )

 Tuhan selalu beserta kita, . . . dimana/apa pun keadaan 
kita, . . . dan bisa kita andalkan sewaktu-waktu, . . . 

 Bila ‘Penyertaan Tuhan’ ini berkenan beraktualisasi dalam 
diri kita (bisa dalam bentuk mukjizat), . . . maka Dia 
akan memampukan kita untuk menyelesaikan segala 
masalah, sekaligus menemukan keberhasilan, . . .
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 Dari berbagai referensi yang ditulis oleh orang-orang yang 
pernah berhasil di dalam kehidupan mereka, ada banyak 
istilah untuk menyatakan 'Penyertaan Tuhan' teraktuali-
sasi,...
(ada yang menyebut: - from zero to hero, - awakening the sleeping giant 
within, - self empowerment, - shifting character, - the invisible power,
- the power of positive thinking, dll.)

 Walaupun berbeda-beda, . . . dari berbagai referensi 
tersebut menyebutkan 5 (lima) hal, yang kurang-lebih 
maksudnya sama, yang perlu kita kerjakan agar 
'Penyertaan Tuhan' bisa nyata teraktualisasi di dalam diri 
kita,...

 Setelah kami berproses sejak tahun 2006, untuk menelaah, 
merealisasikan dan merasakan kebenaran kesaksian 
mereka, serta membuktikan bahwa keberhasilan seseorang 
memang benar bisa ditularkan kepada orang-orang lain, 
maka berikut ini sharing kami,...
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2. Kekuatan Pikiran

5. Kekuatan Pelayanan

1. Kekuatan Perasaan3. Kekuatan Otak

4. MENTAL BLOCK

X

Keterangan:
1. Kekuatan Perasaan :   keyakinan dan rasa syukur
2. Kekuatan Pikiran :       kekuatan bawah sadar
3. Kekuatan Otak :           keseimbangan otak kiri dan otak kanan
4. MENTAL BLOCK:        virus pengganggu keberuntungan 
5. Kekuatan Pelayanan :  kontribusi bagi kehidupan (alam dan manusia)
- ‘Penyertaan Tuhan’ teraktualisasi:  tercipta kebetulan & keberuntungan

BAGAIMANA MENGAKTUALISASIKAN ‘PENYERTAAN TUHAN’ ?

‘Penyertaan Tuhan’ teraktualisasi
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1. Perasaan / pikiran
(Hasil penelitian David R. Hawkins)

Perasaan NEGATIP

x  Bangga/Sombong
x  Marah
x  Ngoyo
x  Takut
x  Sedih
x  Apatis

x  Merasa salah
x  Merasa malu

Perasaan POSITIP

v  Pencerahan
v  Damai/bahagia 

v  Sukacita/BERSYUKUR
v  Cinta/kasih

v  Berpikir/belajar
v  Penerimaan/memaafkan

v  Optimis
v  Netralitas
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1. Perasaan POSITIP
(Hasil penelitian Masaru Emoto)
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1. Perasaan NEGATIP
(Hasil penelitian Masaru Emoto)

PERASAANPERASAAN VIBRASI PENYAKITVIBRASI PENYAKIT

-- StressStress Gangguan pencernakanGangguan pencernakan
-- KhawatirKhawatir Sakit punggungSakit punggung
-- TersinggungTersinggung InsomniaInsomnia
-- BingungBingung Sakit tulang belakang bagian bawahSakit tulang belakang bagian bawah
-- Takut berlebihanTakut berlebihan Sakit ginjalSakit ginjal
-- CemasCemas Sulit mencernaSulit mencerna
-- MarahMarah HepatitisHepatitis
-- ApatisApatis Vitalitas melemahVitalitas melemah
-- Tidak sabarTidak sabar DiabetesDiabetes
-- KesepianKesepian Kontrol fungsi tubuh berkurangKontrol fungsi tubuh berkurang
-- SedihSedih LeukemiaLeukemia
-- Iri hatiIri hati Kulit bernanahKulit bernanah
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2. Pikiran - Sadar & Bawah Sadar
(Diperkenalkan oleh Milton Erickson)

SADAR
( 12 % )

- Mengidentifikasi
informasi yang masuk

- Membandingkan
- Menganalisis
- Memutuskan

BAWAH SADARBAWAH SADAR
( 88 % )( 88 % )

-- Gudang penyimpanan Gudang penyimpanan 
informasiinformasi

-- MeresponMerespon segalasegala masalahmasalah
secarasecara jujurjujur

-- LebihLebih cerdascerdas dpdp pikiranpikiran sadarsadar

-- SumberSumber emosiemosi

-- SpontanSpontan, , sptspt anakanak kecilkecil

-- PotensiPotensi ygyg belumbelum digunakandigunakan
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3. OTAK KIRI & KANAN
(Diperkenalkan oleh Robert Cooper)
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‘Penyertaan Tuhan’ teraktualisasi:  
tercipta kebetulan dan keberuntungan

“ Bila seseorang selalu beruntung,...
tidak ada yang bisa meramal sampai sejauh mana 

keberuntungannya.... 
Ceburkan dia ke sungai Efrat ,...

dan perhatikanlah ,...
ia akan berenang keluar dengan segenggam 

mutiara di tangannya  ” 
Peribahasa Babylon

*) Dalam keadaan apapun, dia bisa menghadirkan MUKJIZAT,...
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4. MENTAL BLOCK
(Ditulis oleh Yosandi)

LIMA JENIS MENTAL BLOCK

1.  MINDSET BLOCKING   - PIKIRAN PENGHALANG
(pikiran tertutup/dibatasi, tidak mau belajar, tidak mau mengembangkan diri, dll.)

2.  EMOTIONAL BLOCKING  - EMOSI PENGHALANG
(emosi negatif: mudah lepas kontrol, benci, DENDAM, dll.)

3.  BELIEF BLOCKING   - KEYAKINAN PENGHALANG
(keyakinan menghalangi sukses: sukses perlu pendidikan tinggi, bisnis butuh modal uang
banyak, hidup penuh penderitaan, umur sudah terlalu tua, dll.)

4.  BEHAVIOR BLOCKING  - PERILAKU PENGHALANG
(perilaku tidak mendukung sukses: malas, sombong, tidak disiplin, tidak jujur, dsb.)

5.  COMMUNICATION BLOCKING  - KOMUNIKASI PENGHALANG
(komunikasi tidak kondusif, menyakiti orang lain, menyebabkan konflik, dll.)
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5. BERBAGI / PELAYANAN

Hidup untuk berbagi,...
Hidup untuk melayani,...
Hidup untuk memberi kontribusi,..

......  bagi kehidupan (manusia & lingkungan),...
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CONTOH . . . .
Setelah ‘Penyertaan Tuhan’ teraktualisasi

• Pendidikan (bisa lulus sekolah dengan nilai bagus)

• Kesehatan (bisa sembuh dari berbagai penyakit, awet muda)

• Pekerjaan (sukses dalam bekerja, karier selalu meningkat)

• Usaha/bisnis (sukses dalam segala macam bisnis yang disukai)

• Pasangan hidup (menemukan jodoh yang diidolakan)

• Keluarga harmonis
• Menemukan orang hilang
• Lain-lain
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Aplikasi untuk berhasil . . .

1. Bersyukur (selalu bersyukur setiap saat, dalam kondisi apapun)

2. Visualisasi (visualisasikan keinginan: pagi - sebelum bangun tidur & 
malam - sebelum tidur)

3. Intuisi (hiduplah dengan menggunakan intuisi/suara hati)

4. Menghapus ‘Mental Block’ (maafkanlah semua kesalahan 
orang lain)

5. Berbagi (Seringlah berbagi: waktu, pikiran, tenaga, dana, dll)

Catatan:
Biasanya sebelum 3 bulan, segala masalah yang dihadapi mereda &
kesuksesan tahu-tahu datang secara tiba-tiba, . . . . . . 

HB-dk- 40



Review Alkitab Review Alkitab 
Tentang Cara Hidup Tentang Cara Hidup 

Yang Yang Selalu Dikelilingi MukjizatSelalu Dikelilingi Mukjizat



Menurut kesaksian Yakobus:
• Yakobus 5 : 16 b

“Do’a orang benar, bila dengan yakin dido’akan, sangat besar
kuasanya.”

Menurut Kesaksian Paulus:
• Roma 3 : 28

“karena kami yakin, bahwa manusia dibenarkan karena iman, . . .”
• I Kor 13 : 2 b

“ . . . Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, 
tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna.”

• I Kor 13 : 13

“Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu: iman, pengharapan
dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih.”

Menurut kesaksian Matius:
• Mat 21 : 22

“Dan apa saja yang kamu minta dalam do’a dengan penuh
kepercayaan, kamu akan menerimanya.”
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Yakobus, Paulus dan Matius masing-masing bersaksi:

Yak 5 : 16 b
- orang benar
- do’a
- yakin

I Kor 13 : 13
- iman
- pengharapan
- kasih

Pendekatan ilmiah:
1.  Bersyukur
2.  Visualisasi
3.  Intuisi

Yak 5 : 16 b
- orang benar
- do’a
- yakin

I Kor 13 : 13
- kasih
- pengharapan
- iman

Atau istilah awam:
1. Hidup selaras dengan semesta

(hidup benar, pasrah, nrimo, ikhlas, kasih, hening, bersyukur,dll.)
2. Menyerahkan keinginan ke semesta

(berdoa dengan tulus, visualisasi, afirmasi, dll.)
3. Memahami kehendak semesta

(hidup dengan intuisi, mendengarkan suara hati, percaya, yakin)
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Komparasi dengan pendekatan ilmiah:

Mat 21 : 22
- do’a
- percaya
- menerima

Mat 21 : 22
- menerima
- do’a
- percaya



Selanjutnya,...

• Mat 6 : 14 – 15
“Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan
mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu
juga tidak akan mengampuni kesalahanmu.”

• Mat 20 : 26 b & 28 a
“Barangsiapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi
pelayanmu, . . .”  “Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, 
melainkan untuk melayani . . .”

----------------------------------

4. Menghapus ‘Mental block’ -- Mat 6 : 14 – 15
5. Berbagi /melayani             -- Mat 20 : 26 b & 28 a
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Mukjizat Itu lmiahMukjizat Itu lmiah



Mukjizat itu ilmiah
Oleh: Dwiatmo Kartiko

Di suatu sore, ketika saya berjalan-jalan di Malioboro, salah satu jalan protokol 
di Yogyakarta, beberapa bulan yang lalu, ada anak muda pkl yang mengatakan 
kepada temannya secara berapi-api: “Saat ini jamannya sudah beda, sudah 
gak mungkin ada mukjizat. Mukjizat itu hanya terjadi pada zamannya nabi-nabi. 
Udahlah jangan mengharap akan terjadi mukjizat pada dirimu. Lebih baik kamu 
kerja yang keras, gak usah neko-neko.”

“Semuanya benar seperti yang kita yakini,” begitulah salah satu rumus 
kekuatan pikiran. Kalau seseorang yakin bahwa mukjizat sudah tidak ada, ya 
orang itu tidak akan menemui mukjizat. Tetapi sebaliknya kalau ada orang yang 
percaya masih ada mukjizat, ya mukjizat bisa terjadi pada dirinya.

Apakah benar mukjizat itu masih ada?

Terlepas dari agama apapun, para pakar fisika kuantum sudah pernah menje-
laskan bagaimana mukjizat bisa terjadi. Dimulai pada tahun 1900, ada paling 
tidak 3 ilmuwan fisika yang menggeluti fisika kuantum, yaitu Max Planck, ahli 
fisika dari Jerman, Albert Einstein dan Louis de Broglie. Salah satu hasil rumus
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energi kuantum yang fenomenal hingga saat ini adalah yang ditemukan Albert 
Einstein, yaitu:

Apa hubungannya rumus energi kuantum tersebut dengan mukjizat? Nah 
jawaban pertanyaan inilah topik utamanya.

Kehidupan ini masih tetap ada karena masih ada 
proses sirkulasi/transaksi antara materi-materi, 
energi-energi, energi-materi dan materi-energi di 
berbagai level kehidupan, yaitu: di dalam tubuh 
manusia, di antara tubuh manusia dengan alam 
semesta, dan di antara manusia dengan manusia 
atau sirkulasi/ transaksi sosial kemasyarakatan. 

Kalau sirkulasi/ transaksi darah dan hormon di 
dalam tubuh seseorang terganggu, maka orang 
tersebut menjadi tidak sehat. Begitu juga bila di
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suatu daerah tidak ada oksigen, maka orang tidak bisa hidup di daerah itu, 
misalnya seperti yang pernah terjadi di daerah Dieng, Jawa Tengah, akibat 
adanya wilayah yang didominasi karbonmonoksida, banyak jatuh korban. Dan 
bila tidak ada pasar, yaitu tempat sirkulasi/transaksi sosial kemasyarakatan, 
maka akan banyak orang yang merasa kehidupannya terganggu. Syarat 
utama adanya kehidupan adalah adanya proses sirkulasi/transaksi materi dan 
energi di segala level kehidupan.

Menurut Louis de Broglie: cahaya itu terdiri dari partikel-partikel. Partikel itu 
satuannya berat (kg). Artinya, cahaya/energi itu sebenarnya juga materi dan 
materi itu juga energi, atau materi dan energi itu sebenarnya sama saja, 
bedanya hanya besar-kecilnya partikel yang menyusunnya. Kalau energi 
partikelnya amat sangat lembut sekali sehingga tidak bisa dilihat mata, 
sedangkan materi partikelnya bisa kita lihat dengan jelas. Karena energi itu 
juga materi dan materi itu juga energi, maka kedua hal ini juga mengalami 
sirkulasi/transaksi. Nah, sirkulasi/transaksi antara energi (tidak kelihatan) 
dengan materi (bisa dilihat mata) atau sebaliknya, inilah yang disebut 
mukjizat.

Kalau kita melihat rumus di atas
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dengan pengertian bahwa c2 adalah konstante, atau bilangan tertentu/konstan/ 
tetap, dan tanda = (sama dengan) dibaca sebagai tanda dua arah bolak-balik, 
maka rumus tersebut dapat dibaca bahwa dengan konstante kecepatan cahaya 
kwadrad, energi akan bisa menjadi materi (E —> m) dan sebaliknya materi
juga bisa menjadi energi (E <— m).

Contoh 1: sirkulasi/transaksi dari energi ke materi. Kalau ada kejadian orang 
sakit yang bisa sembuh setelah didoakan, misalnya, itu bisa untuk menggam-
barkannya. Energi, yang berupa kata-kata doa, telah berubah menjadi materi, 
yang berupa perbaikan sel-sel tubuh, sehingga bisa terlihat dalam wujud 
kesembuhan.

Contoh 2: sirkulasi/transaksi dari materi ke 
energi. Teori kuantum bisa untuk menjelaskan 
bahwa memang benar ada hidup langgeng, atau 
hidup yang tiada batas, atau hidup yang terus-
menerus hingga melampaui batas ruang dan 
waktu. Teori ini menjadi jawaban akan keyakinan 
kita bahwa memang benar ada kebangkitan 
manusia setelah mati, atau memang benar bahwa 
moksha itu ada di semesta raya ini. Kebangkitan
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manusia sebenarnya adalah adanya perubahan wujud dalam diri manusia dari 
materi, tubuh, atau daging, berubah wujud menjadi manusia yang berupa energi 
atau roh. Manusia yang bertubuh energi inilah wujud yang sebenarnya dari ma-
nusia. Kalau menurut para tokoh spiritual: “Manusia adalah roh yang terpe-
rangkap dalam kedagingan, bukan sebaliknya, kedagingan yang berisi roh.” 

Jadi, jawaban pertanyaan “Apakah benar mukjizat itu masih ada?” adalah: 
“Selama masih ada kehidupan, pasti akan selalu ada mukjizat.”

Salam sukses untuk para pembaca sekalian.

“Kalau kamu bisa membuat mukjizat, itu tidak berarti kamu istimewa. 
Karena memang seperti itulah sejatinya manusia. 

Tetapi kalau kamu tidak bisa membuat mukjizat, itu artinya kamu belum 
manusia, walaupun wujudmu manusia.”

Guru Spiritual Sejati.

-o0o-

Sumber: http://karuniasemesta.wordpress.com/2012/09/12/943/
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PenutupPenutup



Penutup

Demikian hand-out dari kami,... 
Semoga bermanfaat.

Tuhan memberkati. 

-o0o-

Masih banyak informasi terkait yang belum bisa dicantumkan di dalam hand-out ini, 
apabila ada pertanyaan, atau tanggapan, atau hal lain yang ingin dibincangkan, bisa 
menghubungi kami di: 

Kelompok Karunia Semesta (KKS), 
- HP/SMS: 08157933667 atau 08886829663 atau 02742149528.
- pos-el: bioaccess98[at]yahoo[dot]com atau tim_karunia[at]yahoo[dot]co[dot]id, dan 
- web:http://karuniasemesta.wordpress.com http://karuniasemesta.indonetwork.co.id
- alamat: Perum jatisawit Asri A1/7, Balecatur, Jl. Watws Km. 9. Yogyakarta 55295
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