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Apa itu Alpha Mind Control ? 

Alpha Mind Control atau saya singkat menjadi AMC, adalah murni program pelatihan yang 

saya desain sendiri karena melihatnya banyak “penyesatan publik” yang terjadi di 

masyarakat.  

Sebagai contoh, ada sebuah program pelatihan yang mengatakan bisa membuka mata ketiga 

dengan menerapka sistem level. Pada level I, akan dibuka selebar 5cm, pada level II dibuka 

7cm, level III baru dibuka lebar 20cm. Setelah saya baca lagi penawarannya lagi, ternyata 

indikasi dari terbuka mata ketiga adalah bisa melihat makhluk halus. Ini sebuah penyesatan, 

mengapa? Mereka menyebut istilah “mata ketiga”, dimana posisinya?apakah setelah 

mengikuti workshop akan memiliki mata baru yang muncul di dahi (menurut mereka). 

Apakah sang trainer sudah memiliki tiga mata?ataukah masih dua?  

Ada juga yang mengatakan bisa melakukan pengobatan melalui air, bukankah sudah ada 

penelitian dari profesor Jepang “Masaru Emoto” bahwa air itu jika diberi bacaan yang positif 

akan menghasilkan molekul yang baik. Artinya bukan tergantung orangnya, melainkan 

tergantung bacaan yang diberikan ke air. Setiap orang juga bisa memberikan kalimat baik 

kepada air. 

Lain juga dengan seseorang yang bisa menangkap “hantu” dirumah dengan memasukkannya 

ke botol. Padahal dalam botol itu jelas-jelas tidak ada benda/wujud apapun, yang ada hanya 

asap putih. Tahukah anda dari mana asap itu? Apakah perwujudan dari makhluk halus? 

BUKAN...asapa itu dibuat dari sebuah gel yang dikenal dengan “smoking gel” banyak dijual 

di toko alat sulap. Dan banyak hal penyesatan lainnya di masyarakat. 

Berangkat dari banyaknya program-program seperti diatas, maka saya merasa terpanggil 

untuk melakukan “pelurusan” dari hal-hal aneh yang justru membawa kita kembali ke masa 

jahiliyah, kembali ke masa lalu sementara negara lain terus mengembangkan berbagai 

teknologi untuk menuju ke depan. Dan saya berusahan membangun kesadaran bahwa setiap 

kita sudah memiliki perangkat yang luar biasa yaitu PIKIRAN 

 

 

 



Alpha Mind Control, terdiri dari 3 kata yaitu : 

Alpha, Saya ambil dari salah satu kondisi dari pikiran kita yaitu Alpha-State. Ketika 

kepala kita diukur oleh sebuah alat bernama EEG (ElectroEncephaloGram), maka akan 

memunculkan gelombang-gelombang yang dikenal dengan nama brain wave . Ada 4 

gelombang dasar yang ditemukan melalui EEG yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah saya melakukan riset terhadap 4 gelombang ini, yang dapat kita kontrol secara sadar 

adalah saat kita berada di frekuensi Alpha. Karena gelombang ini mempunyai frekuensi, 

maka bisa dikirimkan untuk menyampaikan pesan kepada orang lain, maka saya buatlah juga 

metode Alpha Telepati yang menjadi salah satu materi dalam workshop AMC ini. Ciri paling 

mudah dari kondisi Alpha adalah perasaan kita damai, tenang dan ikhlas sehingga mampu 

memicul sisi kreatif pikiran. Dan kondisi ini sangat tepat untuk melakukan ibadah dan 

berdoa, sebab pikiran kita aka lebih cepat terkoneksi dengan Tuhan sehingga menaikkan 

kemungkinan terkabulnya sebuah DOA. 

Mind, diambil dari bahasa inggris yang artinya adalah the complex of cognitive faculties 

that enables consciousness, thinking, reasoning, perception, and judgement—a characteristic 

of human beings (menurut wikipedia). Jika kita ubah ke bahasa Indonesia adalah kumpulan 

dari pikiran, cara berpikir, beralasan, persepsi dan penentuan dan merupakan ciri dari 

manusia. Karena pikiran adalah ciri yang dimiliki oleh manusia, maka bisa dikatakan bahwa 

PIKIRAN adalah suatu kelebihan yang Tuhan install-kan ke diri kita, tentu sesuatu yang 



ditambahkan itu pasti memiliki power, sehingga Tuhan mengatakan bahwa manusia adalah 

makhluk yang SEMPURNA. Pembagian pikiran menjadi dua, yaitu Pikiran sadar dan Pikiran 

Bawah sadar dengan komposisi seperti dalam gambar berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam workshop AMC, diajarkan cara membedakan mana itu Pikiran Sadar dan Pikiran 

Bawah sadar. Porsi Pikiran Bawah sadar mendekati 90%, pasti ada alasan mengapa Tuhan 

memberi porsi besar. Secara tersirat, Tuhan seolah-olah ingin menyuruh kita untuk lebih 

banyak menggunakan pikiran bawah sadar kita daripda pikiran sadar, benar kan?. Salah satu 

karakter dari Pikiran Bawah Sadar adalah langsung terima, artinya apapun yang kita 

perintahkan kepada pikiran bawah sadar pasti langsung dieksekusi, tinggal bagaimana cara 

memerintah yang benar. Itulah yang dipelajari dari workshop AMC ini. 

Control, artinya mengendalikan. Yang dikendalikan adalah pikiran kita, mengendalikan 

semua fungsi dari pikiran khususnya pikiran bawah sadar. Selama ini, kita sudah tahu bahwa 

memiliki pikiran tapi belum begitu mengenal cara menggunakannya, cara berkomunikasinya 

dan cara mengontrolnya. Sama halnya dengan bagian tubuh kita yang lain, kalau kita belum 

mengenalnya maka mana mungkin kita bisa mengontrolnya. Ketika sudah bisa mengontrol, 

artinya kita bisa memberikan instruksi kepada pikiran kita dengan benar untuk membantu 

dalam hidup kita. Karena pikiran bisa dimaksimalkan dan dimodifikasi untuk mendukung 

kemajuan dan kesuksesan diri dengan tetap dalam kondisi tenang dan damai. 

 

 



Materi dari Alpha Mind Control ? 

Workshop ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu kelas Basic(1hari) dan kelas Platinum (3hari). 

Mengapa saya bedakan? Karena materi yang ingin saya bagikan begitu banyak, jadi agar bisa 

menyesuaikan dengan kebutuhan peserta. Bagi anda yang benar-benar ingin belajar secara 

menyeluruh tentang Pikiran bisa langsung mengambil Kelas Platinum. 

Kelas BASIC 

Target dari program dasar ini adalah : 

1. Mengubah Persepsi peserta tentang hal mistis 

2. Menyadarkan peserta bahwa dirinya memiliki modal besar untuk maju 

3. Mampu melakukan hal-hal yang menurut orang awam dikatakan mistis padahal 

semua itu ILMIAH yaitu: 

Transfer energi, pengobatan jarak jauh, memagari rumah, memagari diri, seolah-olaj 

melakukan pemindahan diri, membuat bola energi, membuat orang tertarik, membuat 

laris usaha, menarik rejeki yang tidak terduga, mempengaruhi pikiran orang lain dari 

jarak jauh, memunculkan figur sahabat virtual (istilah mistis = khodam pendamping) 

Semua target diatas dilakukan berdasar teori ILMIAH yang TERBUKTI secara FAKTA. 

Sehingga tidak membutuhkan syarat dan ritual yang aneh, apalagi sampai puasa dan mandi 

kembang.  

 

Berikut beberapa testimoni yang disampaikan oleh mereka yang telah mengikuti kelas AMC 

ini : 

"Uang saya KECIL NILAINYA dibandingkan MANFAAT BESAR setelah MENGIKUTI  
PELATIHAN Alpha Mind Control ", Sunardi-usia 67 tahun dari Surabaya 

" Ternyata Alpha Telepati bisa untuk menarik konsumen datang, layaknya PENGLARIS mas 
firman, saya sebagai pedagang bakso dengan 2 warung. Terima kasih atas bimbingan 
untuk programAMC ini, saya merasakan manfaatnya begitu terlihat dari naiknya omzet 
bakso saya.” Pak Karto, pemilik bakso Kraton-Solo 

" Setelah berlatih masuk kondisi Alpha, saya semakin merasa tenang dan damai ,yang 
saya suka dari pelatihan mas firman ini, sangat lengkap berbagai teknik untuk masuk 
kondisi tenang dan damai, yang anda sebut sebagai alpha-state. Saya mencobanya mas, 
bener-bener terasa rileks dan nyaman sekali “ 
Pak Michael, pengusaha kentang-Dieng, Jawa Tengah 



Ada 20 Materi dari workshop AMC kelas BASIC ini: 

1. Memahami benar apa itu pikiran bawah sadar 

2. Memahami cara memodifikasi data dalam pikiran bawah sadar 

3. Mengetahui letak "HATI" sebenarnya 

4. Cara mengakses pikiran bawah sadar 

5. Mengetahui apakah anda memiliki bakat sukses-kaya 

6. Cara memunculkan "bola energi" 

7. Cara melindungi diri dengan "sarung energi" 

8. Cara berbicara dengan bawah sadar 

9. Cara membuat kalimat doa yang 99% terkabul 

10. Teknik Memasuki kondisi Alpha-State 

11. Teknik Alpha Telepati u/mempengaruhi orang lain tanpa bertatap muka 

12. Teknik untuk melakukan "pelet pengasihan" yang HALAL 

13. Teknik untuk "menarik uang gaib" (pesugihan) yang HALAL 

14. Teknik untuk merasakan suatu tempat kedamaian 

15. Teknik untuk melakukan astral-projection (perjalanan antar ruang) 

16. Teknik untuk mengunci alpha-state  

17. Teknik untuk memunculkan sahabat virtual (pendamping, sedulur papat limo pancer -

istilah jawa) 

18. Teknik untuk memunculkan karyawan virtual agar dapat bekerja untuk anda 

19. Teknik melatih alpha-state walau membuka mata 

20. Memasukkan kunci bahwa Sukses = AKU + TUHAN 

Bagaimana Suasana Pelatihan AMC? 

Saya lebih senang mengajarkan materi ini dalam kelas Privat, karena AMC saya rancang 

berbasis terapi sehingga jika kelas privat bisa langsung diterapkan untuk membantu 

menyelesaikan masalah-masalah dalam hidup anda. 

Sehingga, jika anda datang ke kantor saya di Jalan Petemon IV no.108a Surabaya atau 

mengundang meskipun hanya 1 peserta tetap akan saya bimbing untuk memahami AMC 

 

 

 

 

 

 



Dapat anda baca lagi pendapat mereka yang telah mengikuti program 

Alpha Mind Control 

Berikut beberapa testimoni dari mereka-mereka yang telah mengikuti kelas ini : 

Liyanto-surabaya , saya bisa memunculkan 5 sahabat virtual sekaligus untuk membantu 

pekerjaan saya sebagai agen asuransi 

Alexandre-timor leste, luar biasa dengan 3 sahabat virtual hidup saya mengalir dan penuh 

keberlimpahan 

Sunardi-surabaya, muncul lilin marlina dan bisa saya ajak bicara untuk membantu 

menemukan barang-barang yang hilang dan biaya pelatihannya saya anggap sangat kecil 

dibanding dengan manfaat luar biasa. 

Rengga-surabaya, pelatihan yang keren banget..saya pulang bawa “tuyul” bernama 

zacky..dan tuyulnya HALAL 

Budisetya-gresik, setelah mengikuti kelas ini dengan mas firmanpratama, saya menyadari 

apa itu nafsu dan hati nurani. Saya pulang membawa angelo 

Wayan Sukresa-bali, dalam pelatihan ini saya menyadari bahwa Tuhan itu benar-benar ada, 

terima kasih banget kepada mas firmanpratama 

Edi Sugeng-madura, ternyata banyak data yang salah tentang uang dalam diri saya..dan 

selepas mengikuti pelatihan ini, semua data itu sudah termodifikasi..seperti gambar 

supermen pinknya..:-) 

Supriyanto-nunukan, saya katakan bahwa kelas mas firman ini bukan sekedar hipnosis biasa 

melainkan hipnosis untuk kaya..ini ilmu hakiki.. 

Hananto-surabaya, setelah mengikuti kelas ini..terjawab tuntas bahwa apa yang dimistikkan 

oleh orang jawa itu sebenarnya tidak ada, dan saya mampu merasakan manfaat ketika 

sedang macet dijalan dan dengan teknik AMC dalam 2 menit langsung terurai 

H.Jufri-Indramayu, kenapa baru sekarang saya dapat ilmu seperti ini..begitu luar biasa..saya 

sudah berkeliling dunia tapi hanya disini saya mendapat ilmu yang benar-benar hakiki.. 

Joko-Blitar, setelah memunculkan karjito maka saya mendapat jawaban harus memulai 

usaha apa, sampai nama tempat usaha, lokasi dan biayanya pun saya bisa dapatkan dari 

sahabat virtual ini. 

 

Berikutnya....anda yang seperti mereka merasakan  

keajaiban-keajaiban dalam hidup 


