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Apa itu bahagia?

KBBI: Keadaan atau Perasaan senang dan tenteram; 

beruntung; 

Dlm bhs Al-Qur’an, bahagia = alfalah; 

Akar kata dari: Falaha= kemakmuran, keberhasilan, 

kenyamanan, atau keberkahan

Padanan= ceria, gembira, girang, riang, senang, suka cita, lega, 

nikmat, beruntung, mujur, sukses, makmur, menang, jaya, berhasil, 

beruntung, tenang, damai.



Pappaseng Toriolota:

Aja musappai nyamengnge ri saliweng

Sappa’i ri alemu

(Janganlah engkau mencari kebahagiaan itu

di luar sana, tetapi carilah dalam dirimu

sendiri)



DOA SAPU JAGAT

ْنيَا َحَسَنًة َوفِي اآلِخَرِة َحسَ  َنًة َوقَِنا َعَذاَب النَّارِ َربََّنا آتَِنا فِي الدُّ

(Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan

di dunia; berikan pula kebaikan di akhirat

dan lindungilah kami dari siksa neraka.”

(al-Baqarah [1]: 201).



• Senyawa ini bisa diundang sepanjang waktu

• Ilmu Pengetahuan telah membuktikan bhw senyawa itu bisa dg 

sengaja dikeluarkan. 

• Untuk memiliki kondisi pikiran yg baik sebagai landasan untuk

memperoleh KEBAHAGIAAN, KESEHATAN, & KEBERHASILAN.

• Meningkatkan

suasana hati
• Memiliki daya kerja

farmaseutikalnya yang

luar biasa,

TANGGUNG JAWAB

1 Hormon Kebahagiaan



• Disamping meningkatkan suasana hati,
• Juga memiliki daya kerja OBAT yang paling

manjur



• Membantu memperlambat penuaan

• Memperkuat penyembuhan diri

• Berpengaruh kepada otak & ke seluruh tubuh

kita

• Memperpanjang umur

• Membuat kita produktif & banyak rezeki

FUNGSI:

Bahagia



NORADRENALIN:

Senyawa

beracun yg

diproduksi otak

Di antara racun

alami, hormon

noradrenalin 

menempati urutan

kedua dari bisa ular

Sakit-sakitan, sumpek, tidak produktif, 

pendek umur, 

Pemicu penyakit nomor wahid pada

tubuh manusia, 

Penyebab penyakit degeneratif:

Jantung, Osteoporosis, Diabetes tipe 2, Hipertensi, Kanker

Penolakan, 

stress/depresi, sedih, 

marah, prasangka

buruk

NORADRE

NALIN

SENYAWA BERBAHAYA
2



Bagaimana Mengeluarkan Horman Kebahagiaan

& mencegah keluarnya hormon
ketidakbahagiaan?

Fisik

Pikiran

Hati

JiwaSosial

5 Dimensi



a. Fisik

halalan -tayyiban

Perkuat otot

Jalan 5000 

langkah/hari

Cukup: 7-8 
jam/hari

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa

yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-

langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah

musuh yang nyata bagimu." (QS. Al-Baqarah: 168).

َبَاًااسُ َوَجعَْلنَا نَْوَمُكْم 
dan Kami jadikan tidurmu

untuk istirahat (Annaba:9)

“Mukmin yang kuat lebih baik

dan lebih disukai oleh Allah 

SWT daripada mukmin

lemah.” (HR Bukhari)



b. Pikiran

BERPIKIR POSITIF

mengharapkan hasil

yang baik &

menguntungkan

Sikap mental

BETA-ENDORPHIN

PERASAAN 

ENAK

Warekkeng memenni

dale’mu munappa lao

massappa dalle

MAPPATTEPU

Lettu memenno munappa

lao

Dibantu dg keyakinan

KESUKSESAN

“Sesungguhnya Allah tidak

akan mengubah nasib suatu

kaum hingga

mereka mengubah diri mereka

sendiri,” (QS. Ar-Ra'd:11)

Penyatuan

antara pikiran

& perasaan

COVID-19???



C. Hati Hati TERKAIT DG 

PERASAAN

Mutmainnatul Qulub (Hati

Yang Damai)

marah, dengki, iri hati, khawatir, 

cemburu, tamak, tinggi hati

Pemaaf, ikhlas, sabar, syukur, 

tabah, qanaah, hati yg bersih

 ِ ِ ۗ أَََل بِِذْكِر َّللاَّ اْلُقلُوبُ  تَْطَمئِنُّ الَِّذيَن آَمُنوا َوتَْطَمئِنُّ ُقلُوُبُهْم بِِذْكِر َّللاَّ

Orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat
Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.

Bagaimana

meraih Hati yg
Damai

Jangan

Duai uawala sappo

unganna panasae belo

kanukue



4. Jiwa Hubungan manusia & Tuhan

Salat

Tawakkal =Andalkan Allah

Do’a

ْرِضيَّةً ﴿٢٧يَا أَيَّتَُها النَّْفُس اْلُمْطَمئِنَّةُ ﴿ ﴾٣٠َواْدُخِلي َجنَّتِي ﴿﴾ ٢٩﴾ فَاْدُخِلي فِي ِعبَاِدي ﴿٢٨﴾ اْرِجِعي إِلَٰى َربِِِّك َراِضيَةً مَّ

Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas

lagi diridhai; lalu masuklah ke dalam jemaah hamba-hamba-Ku, dan masuklah ke dalam

surga-Ku (QS. al-Fajr [89]: 27-30).

Bagaimana

Meraih Jiwa yg

Tenang?
Tobat



e. Sosial Bubungan

manusia

dengan Sesama

makhluk

“Tidaklah Kami mengutusmu, melainkan

untuk menjadi rahmat bagi sekalian

alam”

ََ أَْرَسْلَناَك إَِّلَّ َرْحَمًة لِْلَعالَ َوَما  ِمي (QS : al-Anbiya:107):

berbagi

Berbuat

baik (amal

shaleh)Bagaimana

menjadi rahmatan

lil alamin?

“Jika kamu berbuat baik berarti kamu

berbuat baik kepada dirimu sendiri, dan 

jika kamu berbuat keburukan berarti

keburukan itu bagi dirimu sendiri...

تُْم َفلَهَ إِْن أَْحَسنُتْم أَْحَسنُتْم ِِلَنُفِسكُ 
ْ
اْم ۖ َوإِْن أََسأ

Al-Isra’: 7

39 Ayat

menjelaskan ttg

manfaat berbagi

untuk diri sendiri

Kebaikan di dunia & 

di akhirat

Naiya Puang Alla Taala

de’na melo icau labo pole 

atanna



Fisik

Pikiran

HatiRohani
Sosial

5 Dimensi

SIMPULAN
Redam Hormon

Ketidakbahagiaan

Piculah Hormon

Kebahagiaan
BAHAGIAN DUNIA-AKHIRAT?




