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PROFIL PENULIS 

 

Fahmy Arafat Daulay nama lengkapnya. Lahir dan besar 

di Medan dan saat ini berdomisili di Pekalongan, Jawa Tengah. 

Biasa dipanggil Bang Fahmy atau Mas Fahmy. Ia adalah seorang 

Praktisi Pengembangan Diri, Teknologi Pikiran dan Penyembuhan. 

Ia sudah memulai pembelajaran secara serius sejak 1998. Dimulai 

dengan belajar berbagai Ilmu Pengobatan Holistik, lalu 

mendalami dunia pengembangan diri dan akhirnya Teknologi 

Pikiran. 

Setelah belajar belasan tahun, akhirnya pada 2011 ia mendirikan Emotional Freedom 

Technique Revolution atau biasa disebut EFT Revo. Yaitu sebuah metode penyembuhan emosi 

yang memungkinkan praktisinya membereskan gangguan emosi secara langsung dan via 

telpon hanya dengan satu atau beberapa titik meridian saja. Juga, bisa dipelajari hanya dalam 

2 atau 3 jam saja dan langsung bisa karena begitu mudahnya. 

Ia juga menulis Ebook 'Energy Healing Practitioner: Rahasia Tertinggi Ilmu 

Penyembuhan dengan Media Energy', sebagai hasil dari Pembelajarannya tentang 

Penyembuhan Energi sejak 2001. Yang diantara kelebihan metode adalah kemampuan untuk 

menyembuhkan orang lain hanya dengan menyentuh dan tanpa konsentrasi atau bisa sambil 

ngobrol ngobrol santai. Ebook ini direspon dengan sangat baik dan bisa memberi manfaat 

bagi yang membaca dan mengamalkannya. 

Sebagai manusia biasa, ia juga sempat teruji dengan beberapa problem berat seperti 

utang, komunikasi yang buruk dengan keluarga dan permasalahan lainnya. Tetapi atas izinNya 

ia berhasil melewati semuanya dan malah menemukan metode BARU yang efektif yaitu 

Triangle of Reality: Metode Efektif Tundukkan Hati Manusia dan Alam Semesta. 

Metode ini lebih dikhususkan untuk menangani problem problem komunikasi yang 

parah dan juga masalah masalah yang dianggap tak mungkin diselesaikan. Juga, dalam 

aplikasinya juga bisa untuk hal lain seperti meningkatkan aliran keberlimpahan atau rezeki, 

membantu meningkatkan kecerdasan anak, memudahkan urusan dan banyak lagi. 

Ia mendirikannya pada 2013 silam dengan respon yang sangat luar biasa. Banyak 

orang tertolong dengan metode ini dan tentu, itu membuktikan efektifitas metode yang BARU 



 

ini. Info lengkapnya silakan anda kunjungi belajartelepati.com. 

Ia juga menulis ratusan catatan yang dishare secara FREE bertema Penyembuhan 

Emosi, Fisik, Pengembangan Diri dan Teknologi Pikiran di FB 'Fahmy Arafat Daulay' dan 

Blognya fahmydaulay.blogspot.com. Kedepannya, ia berniat untuk menulis lebih banyak Ebook 

agar ilmu yang ada bisa disampaikan ke lebih banyak orang lagi dengan lebih cepat dan 

mudah. 

Ebook The Natural Confidence ini ditulisnya karena menyadari bahwa sukses 

seseorang itu sangat ditentukan dari seberapa tinggi rasa percaya dirinya, selain kemampuan 

teknis yang ada. Ditulis dengan sederhana dan langsung ke sasaran, diharapakan dapat segera 

diamalkan dengan konsisten hingga mendapatkan hasil dahsyat yang diharapkan. 

Ditulis dengan menyertakan pengalaman pribadi penulis yang memperkuat 

keshahihan dari metode ini. Sebuah Ebook yang singkat namun to the point dan jika dilakukan 

dengan tepat, maka akan meningkatkan rasa percaya diri anda hingga ke level yang anda 

inginkan. 

Anda yang ingin ikut training atau mengundang beliau, silakan hubungi HP atau WA 

kantor di 0896 8301 6854. Atau lewat FB 'Fahmy Arafat Daulay' 

Atau lewat email belajartelepati@gmail.com. 

Ia sekarang hidup damai dengan istri dan seorang putri yang lucu di Pekalongan, Jawa Tengah. 
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Agar Ilmu Yang Sedang Anda Pelajari Benar-Benar 

Memberi MANFAAT dan KEUNTUNGAN BESAR bagi Anda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sangat mungkin, sebagian dari anda sudah banyak membaca buku, ikut seminar, 

workshop, training, membeli berbagai macam ebook hingga saking banyaknya, anda jadi 

kebingungan dan bahkan tak membaca sebagian besar dari buku, ebook atau makalah dari 

seminar atau workshop yang anda ikuti. 

Tenang saja, saya juga sudah mengalaminya dan itu membuat saya pusing selama 

bertahun tahun. Anda jangan mengulangi kesalahan saya yang sudah banyak sekali buang 

umur dan energi sia sia hanya karena salah dalam cara belajar. Dan, cara dibawah ini akan 

lebih memungkinkan anda memaksimalkan hasil pembelajaran dan sesegera mungkin beraksi 

mengamalkannnya. 

Amalkan cara dibawah ini dan ucapkan selamat tinggal pada kebingungan yang 

selama ini anda alami. Ingat, FOKUS PADA SATU HAL TERPENTING Yang Bisa Anda LAKUKAN 

SEKARANG. 

Just do it seperti ini: 

 Berdoalah dengan menutup mata atau lakukan zikir zikir yang anda suka selama 1 menit 

saja. Berdoalah dengan serius padaNya agar Ebook ini tak lagi menjadi tambahan ilmu 

dan data yang hanya akan memberatkan otak, hard disc dan membuang buang umur serta 

energi anda sebagaimana yang sudah banyak terjadi sebelumnya. Anda juga boleh 

melakukan Right Brain Practice disini http://www.youtube.com/watch?v=EvDLcnKQ4y8. 

http://www.youtube.com/watch?v=EvDLcnKQ4y8


 

Metode ini akan membuat pikiran anda lebih tenang dan siap menerima pemahaman yang 

akan mengubah hidup anda dengan mudah, cepat dan anda akan merasakan sesuatu yang 

beda dan luar biasa saat anda membaca Ebook Saya atau bacaan jenis apapun. 

Anda akan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam, pencerahan dan inspirasi serta 

ide ide yang akan membuat anda sadar, kemana saja selama ini ide ide yang sebenarnya 

sudah ada dalam diri anda. 

Nikmatilah cara ini, lakukan experimen dengan diri anda dengan santai dan saat anda 

sudah melakukannya, beritahu saya apa hal keren yang terjadi pada diri anda saat anda 

mulai melakukannya :) 

 

 BACA Minimum 2 Kali agar anda mendapat manfaat yang lebih maksimum. Biasanya, ada 

SATU atau beberapa paragraf atau kalimat yang paling bagus serta mengena pada anda 

dan memang sedang anda butuhkan. 

Maka CATAT ITU dikertas baik baik dan segera lakukan aksi padanya. Semakin cepat anda 

melakukan Satu Hal yang benar benar anda butuhkan itu, semakin cepat anda akan 

mendapatkan hasilnya dalam hidup anda. 

 Ceritakan isi buku pada teman atau sahabat anda. Ini akan membantu anda semakin 

melekatkan informasi ebook ini dan membuat anda semakin menguasainya. Juga, ini 

adalah cara mengertahui apakah anda benar benar sudah menguasainya atau belum. 

Semakin cepat anda menceritakannya pada teman atau rekan anda, semakin anda 

memahami isi buku ini dan bisa jadi, anda akan mendapatkan objek experimen untuk 

buku ini yaitu teman anda sendiri :) 

 Setelah selesai membaca ebook ini, maka berdoalah lagi agar anda dimudahkan untuk 

mengamalkan isi ebook ini secepatnya. Tak ada hal yang terjadi tanpa izinNya. Semakin 

anda menyerahkan semua urusan padaNya, semakin mudah hidup anda jadinya. 

Termasuk dalam urusan penguasaan dan pengamalan isi buku ini. 

 Agar ilmunya tersebar lebih banyak dan siapapun bisa mendapatkan juga ilmu ini, maka 

ajak rekan rekan anda untuk ikut masuk dalam Grup yang mana saya banyak berbagi 

Ebook secara GRATIS disini https://www.facebook.com/gr/oups/1454761411460181. 

https://www.facebook.com/groups/1454761411460181/
https://www.facebook.com/groups/1454761411460181/
https://www.facebook.com/groups/1454761411460181/


 

Anda bisa jadi distributor kebaikan dengan mengajak rekan rekan anda juga menikmati 

ilmu praktis yang saya bagikan disana. 

Baiklah, hanya itu. Sekarang, anda bisa mulai dengan langkah pertama yaitu dengan berdoa 

atau melakukan meditasi otak kanan dan bersiaplah untuk mendapatkan inspirasi dari ebook 

ini, insya Allah :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bagian 1 

Mengapa Ebook ini diperlukan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urusan perasaan memang tak terlihat namun efeknya benar benar nyata. Manusia, 

bukanlah mahluk logis, mereka adalah mahluk yang emosional atau mendulukan perasaan 

daripada logika. Yang sangar, perasaan, jika tak dikendalikan maka akan menyebabkan 

gangguan emosi parah dan  bisa menyebabkan rusaknya banyak bidang kehidupan lain dari si 

orang yang sangat terganggu emosinya itu. 

Diantara perasaan yang menyakitkan itu adalah kekecewaan mendalam atau biasa 

disebut patah hati. Hal ini tak hanya menyerang orang orang yang sedang dibanjiri energi 

cinta, namun juga dalam pekerjaan, rumah tangga, hubungan antar manusia dan sejenisnya. 

Kekecewaan mendlaam banyak sekali terjadi dimanapun dan kapanpun sepanjang sejarah. 

Dalam Ebook ini, metodenya lebih difokuskan pada bagaimana cara mengatasi Patah 

Hati dalam urusan cinta. Tetapi, cara ini juga bisa dilakukan untuk anda anda yang sedang 

mengalami kekecewaan dalam bentuk apapun. Ini dilakukan agar bisa mencegah segala hal 

super gila yang banyak terjadi dimasyarakat seperti dibawah ini, yang terjadi akibat emosi 

berlebihan yang tak terkendali: 

 Bunuh Diri atau Pembunuhan. 

Kekecewaan yang luar biasa dalam akibat ditinggal pergi atau dikhianati bisa membuat ini 

terjadi. Banyak berita yang menginfokan hal ini. Yang terbaru seingat saya adalah seorang 

yang patah hati bekerjasama dengan pacar barunya membunuh mantannya didalam 

mobil dengan setruman listrik. 



 

Pernah juga seorang wanita datang kerumah pacarnya dan menyiram bensin dan 

membakar dirinya sendiri. Ada juga pria yang sebegitu dalamnya broken heart yang 

dialami hingga ia menabrakkan dirinya ke kereta api yang sedang melaju kencang. 

Yang unik juga, ada anak kecil (seingat saya) kelas 4 SD yang sudah cinta cintaan akibat 

patah hati ia nekad manjat tiang listrik dan mau lompat darisana. Untung bisa dicegah dan 

anak itu selamat dari hantaman emosi negatifnya sendiri. 

Walau sebagian besar manusia menganggap tindakan itu gila, namun perasaan hancur 

yang mereka alami membuat mereka tidak bisa berpikir logis lagi dan tindakan paling 

mengerikan pun bisa terjadi, karena mereka merasa lelah dan kehabisan akal dengan 

masalah yang mereka hadapi. 

Ngeri kan urusan patah hati ini? Sudah banyak makan korban nyawa ini sepanjang 

sejarah. Jadi, Ebook ini penting untuk ditulis. Siapa tahu ada yang terselamatkan 

nyawanya setelah membaca Ebook ini. 

 Stres Berkepanjangan. 

 

 

 

 

 

 

Ini juga sering terjadi pada orang yang hatinya dipenuhi kekecewaan yang dalam. Mereka 

biasanya malas makan, susah tidur dan kalau ia biasanya humoris, maka ia akan 

kehilangan rasa humornya. Badannya jadi tambah kurus dan malas melakukan aktivitas 

apapun. Dan ini lama lama akan merusak organ dalam tubuhnya dan bisa bisa berujung 

pada kematian. Sudah banyak yang meninggalkan dunia yang fana dengan cara perlahan 

nan menyakitkan ini. Anda jangan jadi salah satu diantaranya ya, benar benar tak enak 

memang patah hati itu ;) 

 Tidak Produktif. 

Orang yang sedang patah hati biasanya kurang atau bahkan sama sekali tak produktif. 

Pikirannya hanya terkunci pada gambaran dan suara orang yang telah mengecewakannya. 

Rencana rencana yang sudah dibuatnya gagal dan berantakan semua. Hingga, karena 



 

perasaan takut gagal lagi, ia memilih untuk membeku dan tak melakukan apapun lagi. 

Kecenderungannya adalah menghina diri sendiri dan merasa hidupnya tak berguna. 

Perasaan malu, bersalah, merasa bodoh, dipermainkan dan lain lain semuanya bergabung 

menjadi satu dan membuat ia malas sekali menggerakkan tubuhnya. 

Saya pernah mendengar cerita orang yang ditinggal pacarnya (padahal pacarnya seingat 

saya sudah dikasi duit kira kira 1,5 Milyar) padahal sedang punya hutang milyaran dan 

butuh tempat tinggal dan jadi stres dan mengurung diri dalam kamar selama seminggu. 

Cerita yang mirip , seorang internet marketer yang akunnya dibanned sama google stres 

juga selama semingguan, tak melakukan apapun. 

Orang orang yang sedang mengalami kekecewaan, sangat jarang yang menjadi sangat 

produktif dan di ebook ini, akan diberitahu bagaimana cara mengatasinya. 

 Jomblo Permanen atau hingga menemui ajal. 

 

 

 

 

 

 

 

Begitu melekatnya seseorang pada yang dicintai, maka ia bertekad takkan mencintai lagi 

siapapun atau membuka hatinya bagi  yang baru, yang sangat mungkin akan sangat 

berbeda dan lebih memberdayakan dari yang sebelumnya.Tapi ini nyata dan banyak 

terjadi. Kalau ada seseorang yang mendekatinya secara serius ia merasa biasa saja dan 

cenderung menolak. 

Ini akibat cinta yang berlebihan tak pada tempatnya yang diberikan habis habisan. Hingga 

tak ada lagi sisa kasih sayang yang bisa juga diberikan pada orang lain. Proses men 

TUHAN kan manusia ini banyak dialami manusia yang belum memahami bagaimana 

sebaiknya menempatkan cinta pada sesama. Padahal, energi cinta sebesar itu akan sangat 

baik jika dialirkan kehal hal yang bermanfaat, menghasilkan uang atau menambah 

kedekatan padaNya. 



 

 

 Trauma Berat. 

Ini biasa terjadi pada orang yang pacaran, menjalin hubungan atau pada yang sudah 

menikah lalu berpisah. Banyak terjadi pada wanita yang setelah berpisah, maka sulit 

baginya untuk membuka hati pada yang baru. Padahal bisa jadi, yang baru ini lebih baik 

dan lebih bertanggung jawab daripada yang sebelumnya. Tetapi kekecewaan mendalam 

yang terjadi membuatnya takut menjalin hubungan dengan yang baru, dengan 

kemungkinan akan jadi lebih damai dan bahagia dari sebelumnya. 

 Penyakit Kronis. 

Stres, termasuk patah hati atau kekecewaan mendalam, jika terus menerus terjadi akan 

bisa merusak sistem kekebalan tubuh alamiah anda. Dengan kata lain, menjadi stres atau 

mengalami patah hati berkepanjangan = bunuh diri secara perlahan. 

Hormon Noradrenalin yang bersifat racun ditubuh anda akan meracuni tubuh anda secara 

bertahap dan secara lembut merusak organ dalam seperti jantung, hati, pankreas dan lain 

lain. Melemahkan sistem kekebalan tubuh dan merusak tubuh anda pelan pelan hingga 

akhirnya tubuh menyerah dan mati. 

 Menyusahkan Orang Lain. 

Dalam kebanyakan kasus, patah hati atau kekecewaan mendalam ini juga menyusahkan 

orang lain. Tentu saja, orang yang patah hati punya keluarga, sahabat, teman dan siapapun 

yang menyayanginya. Mereka juga ikut kesusahan kalau orang kecewa itu tak mau makan, 

tidur atau melakukan aktivitas apapun secara normal. 

Mereka khawatir kalau kesehatan anak atau keluarga mereka itu semakin parah. Duit 

akan banyak keluar kalau ia sakit, harus dibawa ke rumah sakit dan belum tentu sembuh 

juga, karena gangguan yang terjadi memang bukan pada fisiknya. 

Belum lagi perasaan malu akibat cerita cerita teman, kerabat atau tetangga yang mungkin 

bergosip tentang sebab musabab patah hati si pasien, akan menambah kesedihan dan 

malu dari keluarga, teman atau siapapun yang sayang padanya, namun tak bisa berbuat 

apapun untuk membantu menolongnya. 

Ini perlu segera ditangani, karena semakin lama tidak ditangani maka biasanya akan 

semakin gawat dan bisa berubah menjadi gangguan syaraf yang membawa pada kegilaan. 

 Pengaruh Negatif Secara Global. 



 

Jika orang orang yang patah hati dan sulit kembali bangkit itu begitu banyaknya, maka 

akan mempengaruhi kualitas dan kemajuan suatu negara. Negara yang banyak dihuni 

orang yang tidak meletakkan fokus pada kemajuan diri akan jadi negara yang kurang 

disegani dan sangat lamban kemajuannya. 

Di Twitter ada yang akun namanya komunitas galau pada 2011 (seingat saya) silam 

followernya sudah 100 ribuan. Itu 3 tahunan silam, sekarang mungkin sudah lebih banyak 

lagi. Bayangkan, betapa menjamurnya manusia manusia galau di negara ini. Dan kalau 

terus begini, Indonesia akan benar benar sangat lamban kemajuannya dan terus menerus 

diinjak negara lain dalam berbagai bidang. 

Akan lebih mengerikan lagi kalau orang orang ini mengisi jabatan dipemerintahan. Situasi 

negara akan kacau dan hancur disebabkan mereka yang bermetamorfosis jadi pejabat 

pemerintahan. Jadi, mari kita segera lepaskan semua kegalauan dan patah hati serta 

jadikan negara ini lebih maju dan dihormati dengan penuh karya serta prestasi. 

Dan lewat ebook ini, semoga bisa membantu mengatasinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bagian 2 

CARA MENGATASI KEKECEWAAN MENDALAM ATAU 

PATAH HATI 

 

 

 

 

 

 

Setelah mengetahui penyebab dan bahayanya memelihara kenegatifan dihati, maka 

kini kita akan belajar bagaimana cara mengatasinya. Ada beberapa cara yang akan bagikan 

disini, silakan pilih mana yang akan anda lakukan, senyamannya. 

Insya Allah, Semuanya efektif, semuanya berhasil kalau anda benar benar serius ingin 

lepas dari penderitaan jiwa yang dialami selama ini. Semakin fokus metodenya anda lakukan, 

semakin bebas anda dari semua kegalauan yang tak perlu. 

Anda perlu benar benar FOKUS pada bagian ini. Baca pelan pelan dan perlahan agar 

mengerti secara mendalam. Sebab sebagian orang yang membaca Ebook saya kembali 

bertanya tanya hal yang sebenarnya sudah saya jelaskan di Ebook. 

Jadi saya ulangi, baca perlahan lahan dan resapi. Lalu jika ada teknik yang perlu 

dilakukan, baca perlahan dan ulangi sekali lagi hingga anda benar benar paham langkah demi 

langkah yang perlu dilakukan secara presisi. Jelas ya? 

Ok, mari kita masuk dalam cara mudah menangani patah hati yaitu: 

 

 

 

 

 

 



 

1. REFRAMING Atau Mengubah Sudut Pandang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hal ini bisa dilakukan dengan cara bertanya pada diri sendiri dengan 3 Pertanyaan AJAIB 

ini: 

'Apa Hikmah dari Tuhan yang ingin disampaikan padaku lewat kejadian ini?' 

'Apa saja hal yang bisa kusyukuri dari kejadian ini?' 

'Bagaimana cara supaya pengalaman ini membuatku semakin maju, kaya raya dan bahagia 

dunia akhirat?' 

Oya, metode bertanya ini kurang efektif jika anda melakukannya saat benar benar 

stres. Ambil jeda atau istirahat dulu. Mungkin anda bisa tidur dulu. Jika tak bisa tidur, 

anda bisa melakukannya setelah mandi air hangat atau sejuk, terserah anda bagaimana 

caranya. 

Cari tempat yang sepi dan waktu yang tepat. Proses bertanya ini Paling EFEKTIF 

dilakukan saat anda mengalami stres namun tak terlalu tinggi. Jadi, sesuaikan dengan 

situasi dan kondisi yang anda alami. 

Lebih baik jika anda sebelumnya memohon solusi (berdoa) pada Yang Maha 

Pemberi Petunjuk, mengambil nafas dalam dalam sambil menutup mata sebanyak kira 

kira 5, 10 atau 20 kali hingga perasaan anda lebih tenang lalu mulailah mengajukan 

pertanyaan ini dalam kondisi yang tenang. 

Yang Maha Kuasa, lewat pikiran bawah sadar,  akan lebih mudah memberikan 

jawabannya. Akan muncul suara atau gambaran yang menunjukkan apa hikmah terbesar 

dari problem atau kejadian yang menghimpit dada itu. Semakin tenang kondisi anda saat 



 

melakukannya, semakin jernih dan jelas jawaban yang dihasilkannya. 

Lakukan langkah demi langkah secara tepat da persis. Anda akan mendapatkan 

sudut pandang baru yang lebih segar, membahagiakan dan membantu anda 

mengikhlaskan masa lalu. Hati jadi lebih tenang dan patah hati atau kekecewaan 

mendalam, hanya akan jadi film mental yang lucu saat anda mengingatnya. 

Saya ulangi lagi: 

 Nyamankan diri anda, dengan cara mandi, melakukan latihan pernafasan ringan atau 

anda sholat dan berdoa sebelumnya. 

 Lalu Bertanya secara perlahan pada diri sendiri dengan 3 Pertanyaan AJAIB ini: 

'Apa Hikmah/Kebaikan dari Tuhan yang ingin disampaikan padaku lewat kejadian ini?' 

'Apa saja hal yang bisa kusyukuri dari kejadian ini?' 

'Bagaimana cara supaya pengalaman ini kedepannya membuatku semakin maju, kaya 

raya dan bahagia dunia akhirat?' 

 Dan setelah anda bebas dari perasaan yang menghambat itu, bersyukurlah padaNya. 

Sebab kalau anda belum diizinkanNya untuk ikhlas dari semua yang menghambat hati, 

anda takkan pernah bisa sembuh, dengan cara apapun. 

 

Bereksperimenlah dengan teknik ini beberapa kali agar anda dapat merasakan 

kekuatannya. Sebaiknya hentikan membaca ebook ini dulu dan lakukan. Semakin cepat 

anda mempraktekkannya, semakin cepat juga anda akan merasakan keampuhannya. 

 

2. Melakukan Aktivitas Fisik Yang INTENS. 

Guru Ericksonian Hypnosis saya pernah menangani suatu kasus yang sangat 

menarik. Seorang pria kehilangan seluruh keluarganya saat bencana Tsunami Aceh. Ia 

mengalami depresi berat dan selalu murug karena merasa sangat kehilangan yang 

mendalam. Ini sangat wajar, manusia manapun yang kehilangan seluruh keluarganya akan 

mengalami hal yang sama. 

Sungguh tragis dan mengharukan memang namun Guru saya mempunyai metode 

yang sangat ampuh untuk menangani kasus. Anda bisa belajar dari kasus ini dan 

melakukannya juga agar mendapatkan efek positif yang sama. 



 

Pria itu disarankan untuk ikut dalam pembangunan kembali rumah dan sekolah 

yang ada disana. Itu adalah kerja yang sangat intens dan memakan sangat banyak waktu 

dan energi. Hingga ia tak punya banyak waktu mengingat ingat dan meratapi lagi semua 

keluarganya yang telah meninggal. 

Saat ia terkenang keluarganya, mandor lapangan langsung menegurnya dan 

menyuruhnya untuk kembali bekerja. Tak ada kesempatan sedikitpun untuk mengenang 

segala hal hal yang mengecewakan itu. Alhamdulillah, setelah kira kira (seingat saya) 

sebulan, diadakan semacam perayaan terbangunnya kembali rumah rumah dan sekolah 

sekolah yang ada disana. Tak ada lagi kesedihan, yang ada hanyalah harapan baru yang 

kembali terbit dan wajah wajah yang kembali bahagia. 

Bebas dari kesedihan luar biasa yang sebelumnya sangat membuat mereka 

meratapi kehidupan. 

Dari cerita nyata ini dapat kita ambil pelajaran bahwa, bekerja keras atau aktivitas 

fisik yang memakan banyak waktu dan tenaga akan secara bertahap bisa melepaskan 

kesedihan jenis apapun. Tentu saja tak langsung hilang semuanya tetapi cara ini akan 

sangat membantu untuk berproses menjadi lebih jernih dan tenang. 

Beberapa ide aktivitas fisik yang bisa anda lakukan: 

 Jika anda masih tinggal bersama orang tua, bantulah ibu dan ayah anda. Cuci piring, 

cuci baju, jemur pakaian, menyapu, mengepel lantai atau membersihkan kamar mandi. 

APAPUN, yang penting kegiatan fisik yang intens dan berpotensi membuat anda lelah 

secara fisik namun BERMANFAAT. 

Hal ini akan sangat menguntungkan buat anda. Selain orang tua anda jadi makin sayang 

pada anda (dan berpotensi mengabulkan banyak keinginan anda) juga akan membuat 

perasaan anda lebih lega dan damai. Perasaan sedih akibat patah hati dengan berbagai 

sebab akan mulai hilang. 

Lebih baik jika anda melakukannya beramai ramai. Anda bisa bekerjasama dengan adik 

atau saudara anda. Bantu pekerjaan mereka dan lakukan dengan penuh semangat. Ini 

juga ada pahalanya dan bernilai ibadah jika anda meniatkannya sebagai bentuk 

sedekah. 

Anda jadi dapat keuntungan ganda. Selain anda kehilangan perasaan yang 

menyedihkan dan tak berguna itu, anda juga sudah menginvestasikan waktu atau umur 

anda dalam hal baik dan keren yang berpotensi besar mendapat ridha dan kasih sayang 



 

dari Yang Maha Kuasa, didunia dan diakhirat. 

Bukankah itu keuntungan yang begitu luar biasa, yang didapat dengan cara yang sangat 

sederhana? 

Sekarang, pikirkan apa pekerjaan rumah yang sekarang anda bisa lakukan dan segera 

KERJAKAN. Jangan buang buang umur untuk berpikir untuk hal hal yang tak penting. 

Just DO IT NOW. 

 

 OLAHRAGA. 

 

 

 

 

 

 

Selain pekerjaan rumah seperti diatas anda juga bisa melakukan olahraga dengan 

intens. Anda bisa melakukan jogging secara bertahap, maksudnya mulai dari 

pemanasan, jalan kaki, lalu berlari pelan sejauh yang anda mampu (jangan dipaksa, 

karena kalau tidak tubuh anda akan mengalami trauma) lalu lakukan pendinginan dan 

selesai. 

Atau anda bisa masuk kedalam komunitas beladiri. Disana selain anda berolahraga, 

anda akan bisa mendapat banyak teman plus ketrampilan baru yang akan bisa (dengan 

izinNya) membantu anda untuk selamat dari bahaya dijalanan. Jika anda fokus, maka 

bisa jadi anda jadi atlet yang akan mengharumkan nama daerah atau bahkan negara 

anda. 

Lakukan dan nikmati. Aktivitas fisik yang intens akan membuat anda mampu 

melupakan dan melepaskan masa lalu tak penting yang sangat membuang buang umur. 

Tak mesti beladiri atau jogging, Anda bisa memilih jenis olahraga apapun yang aman 

dan menyenangkan sesuai kesukaan anda. 

Jika anda memilih olahraga extrim, sebaiknya jangan. Itu sama dengan bunuh diri. 

Lakukan yang ringan saja tapi terus menerus dan menyenangkan. Pastikan juga 



 

olahraga yang anda lakukan itu halal. Sebab jika anda mencopet orang lalu 

menganggap berlari itu sebagai olahraga yang saat dikejar massa yang meneriaki anda 

maling, juga bisa bahaya. Jangan menganggap kabur karena dikejar massa itu olahraga 

ya ;) 

Lakukan manapun dari beberapa ide ini untuk membantu menghajar dan membasmi 

semua jenis patah hati yang anda alami. Niscaya anda akan terbebas darinya. Beri 

waktu yang cukup dan sebaiknya anda melakukannya bersama teman teman anda. 

Kalaupun tak ada, lakukan saja sendiri. Ini hidup anda dan anda bertanggung jawab 

penuh untuk membereskannya. Hajar dan lakukan semua metode aktivitas fisik yang 

saya sarankan. Anda akan mendapati hasilnya benar benar luar biasa dan bahkan 

mungkin diluar dugaan anda. 

JUST DO IT. 

No pikir pikir lagi. 

HAJAAR! 

 

3. GANTI LINGKUNGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingkungan yang buruk bisa membuat anda tambah stres, galau dan itu sama juga 

dengan bunuh diri pelan pelan. Ganti Lingkungan anda secepatnya. Segera identifikasi 

orang orang dilingkungan pertemanan, keluarga atau komunitas anda yang suka 

mengejek atau merendahkan dan JAUHI MEREKA SEKARANG. 



 

Anda sangat perlu melakukan ini agar anda selamat dari kematian jiwa anda. Ini 

akan membantu diri anda sembuh secara bertahap dan anda perlu menjauhi penyebab 

dan pemicu perasaan habis habisan. 

Mengapa perlu habis habisan? 

Yes, karena orang orang yang suka merendahkan, menghina dan mengejek anda 

(walaupun mungkin maksudnya baik atau mereka memang terdidik secara keliru hingga 

jadi seperti itu) akan membunuh semangat anda secara perlahan dan ini sangat tidak baik 

dalam proses penyembuhan patah hati anda. GANTI LINGKUNGAN ANDA dengan yang 

lebih baik. 

Terserah, entah anda mau masuk remaja masjid, jadi aktivis gereja atau melakukan 

bakti sosial dikampung kampung, yang penting ganti lingkungannya. Kalau perlu ganti 

juga tempat kerja anda. Tempat kerja kalau sudah tak nyaman  ya tinggalkan saja. Jangan 

menganggap rezeki cuman dari satu tempat saja. Masih banyak lagi jalur rezeki yang bisa 

anda tangkap dan nikmati. Anda tak perlu mentTuhankan bos anda karena dia itu bukan 

yang maha pemberi rizki. 

Anda juga bisa Mulai bisnis baru dan berdoalah agar rezeki anda semakin berkah 

dan berlimpah setiap hari. Semakin cepat anda mengganti lingkungan anda dengan yang 

lebih baik dan berkualitas, semakin anda cepat bebas dari kegalauan yang tak penting dan 

buang umur itu. Semakin cepat anda mengganti lingkungan anda dengan yang lebih 

positif, semakin berkembang dan kaya raya diri anda dunia akhirat. 

Ini hanya beberapa ide untuk mengganti lingkungan anda secepatnya. Lakukan 

segera atau anda bercepat cepatlah mencari ide baru agar segera mengganti lingkungan 

anda dengan yang lebih baik. Pastikan lingkungan baru anda itu tidak semakin membuat 

anda menggila lagi. 

Lakukan sedikit riset dan setelah anda yakin bahwa lingkungan baru itu akan 

membuat anda semakin maju, berkembang dan bahagia dunia akhirat, MASUKI dan 

semua patah hati dan kekecewaan yang tak perlu akan lenyap dan musnah dengan 

sendirinya. Insya Allah :) 

 

 

 

 



 

4. HINDARI NONTON FILM MENYEDIHKAN DAN LAGU YANG MENGHARUKAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Film dan lagu yang menyedihkan akan mengingatkan anda akan penderitaan cinta 

yang anda alami. Kata kata bersayap dan syair syair memilukan akan kembali menyakiti 

hati anda. Apalagi dengan suara yang bagus dan lirik yang benar benar pas akan benar 

benar menyayat nyayat hati anda. 

Jangan gila saudaraku. 

Itu sama saja dengan menyiram pertamax (kalau bensin sudah terlalu mainstream 

hehehe) kerumah yang sedang kebakaran. Anda perlu menghindari film film india atau  

korea atau film cinta murahan buatan indonesia. Sebab itu akan semakin membakar 

kesedihan dan akan membuat anda semakin menggila. Lama lama gara gara film film itu 

anda bisa jadi benar benar gila dan jamuran. 

Sebab film dan lagu itu akan membuat anda terus dan terus mengingatkan anda 

akan masa lalu dan menghipnotis anda untuk tak bisa lepas darinya. 

Saya pernah menangani klien yang punya masalah dengan cinta dan kapan pun ia 

mendengar lagu 'resmi' pacaran mereka, maka ia bisa jadi lemas badannya dan merasa 

sedih luar biasa. Hubungan cinta mereka yang tak direstui orang tua membuat ia jadi 

begitu. Benar benar sedih dan memilukan. Dan semua itu gara gara lagu lagu 'Kuamfreeet' 

yang memicu semuanya terjadi. 

So, kalau anda mau selamat dan segera sembuh dari patah hati atau kesedihan 

jenis apapun, HINDARI LAGU DAN FILM MENYEDIHKAN APAPUN. Kecuali anda memang 

ingin cepat mati, jadi orang gila atau ingin jadi seperti Pat Kay (Tokoh Manusia Babi yang 

menurut dongeng harus menerima kutukan 1000 penderitaan cinta) ya silakan saja. 



 

Saya tak bisa menahan anda. Paling paling saya akan tertawa terbahak bahak saat 

anda menulis status yang menyayat dan memilukan hati, lalu saya akan komen dengan 

memposting foto Pat Kay di wall anda bertuliskan 'Ah begitulah cinta, deritanya tiada 

akhir' hehehe :D 

Hindari semuanya. Selamatkan diri anda dari semua lagu dan film yang 

menyedihkan atau anda akan menderita dalam jangka yang amat panjang. 

Beware my friends :) 

 

5. MELAKUKAN SELF THERAPY 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain melakukan hal hal diatas, akan sangat membantu jika anda melakukan 

Terapi Mandiri yaitu teknik atau aplikasi sederhana dari pemanfaatan gelombang otak 

tertentu yang akan membantu anda melepaskan perasaan sedih, takut, kecewa dan lain 

lain dengan lebih mudah dan aman. 

Bagaimana caranya? 

Mudah sekali dan saya sudah banyak menuliskannya di blog saya 

fahmydaulay.blogspot.com. Anda silakan saja scroll dan cari, lalu lakukan tekniknya secara 

perlahan. Baca beberapa kali dulu metodenya baru anda lakukan. Anda juga bisa meminta 

rekan atau sahabat anda memandu anda saat melakukannya. Atau anda merekam caranya 

dan melakukannya sambil mendengarkan rekaman suara anda sendiri, bisa direkam lewat 

hape anda atau media perekam apapun. 

Diantara yang sangat saya sarankan adalah metode Sujud Therapy. Teknik ini 

sangat ampuh untuk membereskan banyak emosi negatif, jika anda melakukannya secara 



 

persis, langkah demi langkah. Ada juga metode Meditasi Otak Kanan. Kalau yang ini 

bahkan saya sudah membuatkan Video Youtubenya. Anda silakan cek di Youtube dengan 

nama 'Fahmy Arafat Daulay'. 

Nanti anda akan lihat saya (dalam video yang amatir, jadi anda jangan protes ya, 

ambil saja ilmunya hehehe..) menjelaskan secara singkat bagaimana melakukan Meditasi 

Otak Kanan yang asik, mudah dan efektif untuk meredakan atau insya Allah bahkan bisa 

melepaskan semua emosi negatif yang anda rasakan. 

It's up to you. 

Saya sudah memberikan banyak sekali cara atau pintu, tinggal anda mau segera 

lepaskan emosi negatif itu atau tidak. Ini benar benar pilihan anda sepenuhnya, OK? 

Di catatan atau notes FB saya juga berlimpah metode metode untuk melepaskan 

perasaan negatif atau cerita cerita inspiratif yang mungkin bisa jadi jalan anda untuk 

merelakan masa lalu dan menikmati saat ini sepenuhnya dengan mempersiapkan masa 

depan yang lebih indah sebaik baiknya. 

Atau mungkin anda tak merasa cukup dengan itu atau merasa butuh bantuan? 

Silakan datang ke Hypnoterapis atau NLP atau EFT Practitioner ditempat anda masing 

masing yang anda percaya. Saya sendiri biasanya menterapi orang via phone bagi yang 

berada diluar daerah Pekalongan. Tetapi saya sudah jarang menterapi orang lagi. 

Saya lebih menganjurkan anda untuk belajar saja ilmunya jika anda ingin menjadi 

Terapis atau bisa menyembuhkan diri anda sendiri. Kalau anda ingin jadi jagoan dalam 

menolong orang yang terganggu emosinya atau yang dilanda banjir galau, silakan cek 

eftrevo.blogspot.com. 

Disana bertabur banyak sekali studi kasus penggunaan EFT Revolution dan anda 

bisa ikut pelatihannya dan jadi praktisi dengan tradisi ilmu penyembuhan emosi yang 

saya kembangkan. 

Intinya, lakukan terapi untuk diri anda sendiri. Kalau merasa belum bisa atau 

karena sebab lainnya, datangi Terapis yang anda anggap ahli didaerah anda. Atau anda 

belajar sendiri ilmunya agar bisa menolong diri anda sendiri dan juga orang orang yang 

anda sayangi. 

 

 



 

 

6. Perkuat Ilmu KeTuhanan Anda. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilmu Tauhid adalah ilmu yang mempelajari tentang betapa Maha Kuasanya Tuhan 

yang anda sembah. Tentu, informasi yang ini tak cocok bagi anda yang tak percaya Tuhan 

atau membenci agama. Lewatkan saja bagian ini, karena takkan ada gunanya. Walaupun 

dalam pengalaman saya, cara inilah yang TERBAIK untuk bisa mengubah hidup jadi lebih 

baik, lebih manfaat, lebih berlimpah dan tentu, lebih Bahagia. 

Nah, diantara cara terbaik untuk membereskan semua problem anda termasuk 

patah hati adalah dengan sering sering mendengar pengkajian tentang ke Maha Tinggian, 

Ke Maha Kayaan, Ke Maha Pengampunan, Ke Maha Pemberian, Ke Maha Penyayangnya IA 

pada diri anda sebagai hambaNya. Anda akan merasa semakin tenang saat mendengarkan 

pengkajian tentang hal ini. 

Pastikan anda belajar dari Guru yang Baik dan sudah membuktikan hasilnya. Juga, 

pastikan orang yang anda akan angkat sebagai Guru itu adalah orang yang juga 

memahami Ilmu Syariat secara mendalam dan luas. Beberapa orang yang mengangkat 

dirinya sebagai Guru cenderung suka meremehkan ilmu syariat dan menganggapnya Ilmu 

Kulit saja. 

Padahal, keduanya saling menyatu, harmoni dan selaras. Tak bisa dipisahkan 

antara satu dengan yang lainnya. Lakukan sedikit riset dan jadikan tuntunan dari orang 

yang anda anggap menguasai dan mempraktekkan ilmu Tauhid dalam kesehariannya. 

Saya sendiri hingga saat ini masih belajar tentang hal ini. Saya akui kalau saya 

masih sangat pemula dalam hal ini namun mempelajari Tauhid dalam pengalaman saya, 

benar benar membawa perubahan dalam diri, kreativitas dan semua bidang kehidupan 

saya. 



 

Rekomendasi saya secara umum untuk belajar, anda bisa nonton video videonya 

Ustadz Yusuf Mansyur di Youtube. Harus saya akui, walaupun saya berbeda pendapat 

dengan beliau dalam beberapa hal, pemahamannya dalam ilmu Tauhid benar benar 

mengesankan dan sangat ajaib. Saya sendiri sedang belajar lewat video videonya di 

youtube. Anda yang sedang patah hati atau kecewa bisa juga memanfaatkan cara ini untuk 

membereskan semua masalah anda, bukan cuma patah hati saja. 

Anda juga bisa belajar dari Aa' Gym untuk urusan ini. Saya sangat mengagumi pria 

ini sejak dulu. Terlepas kontroversi poligami yang beliau lakukan, saya kira pria asal 

Bandung ini bisa jadi tempat anda belajar Tauhid, Bisnis, Keluarga dan Keseimbangan 

Hidup yang sangat mengesankan. Saya banyak menghabiskan masa remaja saya untuk 

membaca buku bukunya, nonton videonya dan menunggu nunggu acaranya di TV. Buat 

saya, Aa' Gym,  hingga kini, masih menjadi suri teladan yang hebat dalam ilmu Tauhid dan 

keseimbangan hidup yang luar biasa, dunia akhirat. 

Insya Allah. 

Bagaimana jika anda Non Muslim? 

Ah tak masalah. Anda juga boleh belajar dari kedua tokoh diatas atau silakan cari 

tokoh agama yang anda kagumi sesuai keyakinan anda masing masing. Santai saja dan  

lakukan manapun yang efektif buat anda. 

Spiritualitas itu, apapun bentuk yang anda yakini, sangat ampuh untuk 

membereskan banyak masalah anda, termasuk patah hati beserta para partnernya. 

Gunakan itu segera, sebab ia efektif dan jangan terpengaruh pada orang orang yang suka 

melecehkan agama dan memecah belah bangsa. 

Mereka teracuni ide ide barat yang over extrim dan sebagiannya memang 

mengalami trauma dengan sebagian oknum atau organisasi berlabel agama yang terkesan 

jahat dalam pemberitaan media maupun dalam keseharian. Yang tidak nyambung antara 

apa yang disampaikan dengan apa yang dilakukan sebenarnya. 

Maka, belajarlah dari orang yang sesuai antara kata dengan prilakunya.Agar anda 

damai dan menjalani sisa hidup anda dalam kebajikan yang  menenangkan, tanpa harus 

melecehkan keyakinan yang lain. 

 

 

 



 

7. TEMUKAN TUJUAN HIDUP TERBESAR DAN PASSION ANDA. 

 

 

 

 

 

 

Kebanyakan kasus patah hati atau kekecewaan yang parah diakibatkan oleh belum 

adanya orang yang menderita itu tujuan hidup yang sangat menginspirasi dan besar. Juga, 

sudah jelas orang yang sedang mengalami penderitaan cinta ini biasanya belum juga 

menemukan Passion atau hasrat terdalam yang akan lebih banyak membuatnya bahagia 

melewati hati harinya. 

Jika seseorang memiliki tujuan hidup yang jelas, besar dan menginspirasi, ia 

biasanya takkan lama lama mengalami kekecewaan, melainkan dengan segera secepatnya 

move on dan majulagi untuk meraih keinginan atau tujuan terbesarnya. Tak ada waktu 

untuk bersedih lama lama, sebab banyak hal yang perlu dilakukan untuk meraih 

keinginan hebat itu. Jadi, tak ada tempat untuk berlama lama tenggelam dalam 

kekecewaan. 

Nanti, setelah anda mempraktekkan hal hal diatas, pastikan setelahnya anda segera 

memikirkan tujuan hidup anda yang terbesar. Sebab kekecewaan yang sudah 

tersembuhkan akan cenderung kembali lagi jika anda belum juga memiliki tujuan hidup 

yang akan sangat menginspirasi anda untuk bekerja keras, berkarya cerdas dan 

mengubah diri serta dunia. 

Caranya? 

Mudah sekali. Anda tinggal membaca Ebook GRATIS saya yang terdahulu 

berjudul 'How To Plan Your Life' dan 'How To Find Your Passion' Anda bisa 

mendapatkannya secara FREE di Grup ini 

https://www.facebook.com/groups/1454761411460181/ yang sudah saya setting agar 

anda bisa dengan mudah mendownloadnya. 

Baca perlahan dan amalkan pelan pelan. Jangan terlalu banyak membaca buku, 

artikel atau Ebook. Baca saja satu satu dan lakukan experimen serta beri waktu yang 

https://www.facebook.com/groups/1454761411460181/


 

cukup agar ilmu dari buku itu benar benar bekerja dalam hidup anda. 

Kalau anda terlalu banyak membaca, maka anda akan kehilangan waktu untuk 

beraksi dan lama lama hal itu akan menghisap umur anda hingga tanpa anda sadari, anda 

tak juga membuat kemajuan sementara umur anda serta orang tua serta anak anak anda 

semakin besar dan menua. 

Jadi jangan terlalu banyak membaca, lakukan aksi atau tindakan secepat 

mungkin. Membaca itu sangat bagus namun terlalu banyak membaca itu TIDAK BAGUS. 

Sebaiknya anda melakukannya dengan jadwal. 

Pastikan antara membaca dan beraksi itu seimbang. Jika anda  membaca 

selama 1 jam, maka pastikan anda juga beraksi selama 1 jam. Yang terbaik adalah anda 

hanya membaca 1 jam dan beraksi selama 8 jam. 

Sebab yang membuat hidup anda berubah dan jadi lebih dahsyat itu bukan 

seberapa banyak anda membaca saja, namun juga seberapa banyak AKSI atau TINDAKAN 

yang anda lakukan. Semakin banyak aksi yang anda lakukan, semakin dekat anda pada 

keberhasilan, dalam bidang apapun itu. 

Ok, saya kira cukup sampai disini. Diskusi yang lebih dalam bisa anda ikuti di 

Grup diatas atau anda bisa mengundang dan bersilaturahim dengan saya dalam pelatihan 

yang bersifat publik atau pribadi. Harapan saya, anda bisa mendapati manfaat dan jika 

anda melakukan SATU HAL SAJA metode yang dituliskan dalam Ebook ini, hidup anda 

sangat mungkin bisa berubah selamanya. 

Semoga Bermanfaat dan silakan BAGIKAN Ebook ini pada siapapun yang anda 

inginkan. Saya berdoa untuk semua yang membaca ebook ini, dikaruniai rezeki penuh 

berkah lagi melimpah didunia dan akhirat, setiap hari, selamanya..Aamiin.. 

Salam :) 

 

 

Fahmy Arafat Daulay. 

Praktisi Pengembangan Diri dan Founder The Triangle of Reality Method: 

Rahasia Tundukkan Jiwa Manusia Dan Alam Semesta. 


