
  



PENDAHULUAN 

 

Ebook ini disusun untuk membantu anda yang mengalami 

masalah asam lambung dan juga kecemasan. Gangguan 

kecemasan itu sangat mengganggu membuat seringkali merasa 

sulit tidur, cepat capek, berat badan turun, takut mandi, takut 

kena air dingin, perut terasa ga nyaman, pusing/kliyengan, takut 

dengar berita buruk atau mendengar berita kematian, takut setir 

mobil sendirian atau takut naik motor sendirian, takut pergi jauh 

sendirian kemana mana harus ditemani, merasa tidak nyaman 

jika jauh dari rumah, menjadi susah konsentrasi dan banyak hal 

lainnya. Bisa bayangkan jika semua aktifitas jadi terganggu 

dengan adanya kecemasan ini, pasti anda akan merasa sedih, 

jengkel, merasa terpuruk, menjadi sering marah pada anak, 

merasa merepotkan orang lain dll. Belum lagi ketika anda 

merasa kecemasan dan pasangan anda tidak mengerti apa yang 

anda pahami, merasa anda terlalu lebay terlalu berlebihan 

dengan apa yang anda rasakan. Ini tentu semakin membuat anda 

tertekan. Asam lambung yang naik keatas juga seringkali 

membuat anda merasa tidak nyaman, perut begah, tenggorokan 

mengganjal, dan lain lain. Seringkali asam lambung anda tidak 

sembuh sembuh dan ini membuat anda semakin stress dan 

frustasi. 

Tapi tenanglah teman teman, karena ebook ini akan 

membantu anda membuat diri anda jadi jauh lebih baik dan lebih 

tenang. Kami sudah banyak sekali membantu mereka yang 



mengalami gangguan kecemasan di klinik kami dengan hasil 

yang memuaskan.  Begitu juga anda yang mengalami gangguan 

lambung/asam lambung juga akan terbantu dengan adanya 

ebook ini.  

Dan mungkin ada teman teman yang belum kenal dengan 

saya, secara singkat saya, Jimmy K Santosa adalah anxiety 

freedom coach yang telah membantu banyak orang bebas dari 

kecemasan melalui buku bye bye cemas dan juga melalui praktek 

terapi. Info tentang diri saya dapat teman teman lihat di 

http://jimmyksantosa.com/profile/ 
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BAB 1 

MENGATASI MASALAH LAMBUNG 

 

Ketika anda mengalami asam lambung pasti akan 

menimbulkan ketidaknyamanan di perut. Rata rata yang 

mengalami kecemasan adalah orang orang yang juga mengalami 

gerd. Namun tidak semua orang yang mengalami gangguan 

kecemasan mengalami masalah lambung ataupun gerd.   

Gejala GERD antara lain: 

 Dada panas atau terbakar (heartburn) 

 Mulut asam 

 Sulit menelan atau tenggorokan mengganjal 

 Batuk 

 Ulu hati tertekan /Dada nyeri 

 dll 

Seringkali yang dialami adalah terjadi perpindahan dari GERD ke 

arah kecemasan. Berpikir yang tidak tidak dengan rasa tidak 

nyaman yang dialami. Nah, ketika kecemasan ini semakin kuat 

maka akan timbullah panik. Kalau kecemasan dan ketakutan ini 

tidak tertangani dengan baik maka anda semakin merasakan 

kualitas hidup anda semakin menurun.  

SOLUSI GERD 

Sekarang bagaimana solusi untuk mengatasi GERD ini? Anda bisa 

berkunjung ke dokter spesialis penyakit dalam khusus lambung 



yang bergelar KGEH. Secara umum ada pantangan pantangan 

makanan yang harus anda perhatikan. Sebenarnya kalau anda 

mengalami hanya GERD anda tidak perlu berpikir terlalu jauh. 

Gerd ya gerd aja tidak usah mikir yang terlalu jauh dengan apa 

yang dirasakan. Kebanyakan orang jadi “kreatif” dengan 

memikirkan yang tidak tidak dan hasilnya adalah gangguan 

cemas atau juga disebut anxiety disorder 

Solusi lain untuk mengatasi masalah lambung atau gerd adalah 

dengan melihat video youtube saya tentang cara mengatasi 

gerd.  Klik disini  

https://www.youtube.com/watch?v=DPVQA_r3P-

E&list=PLDXkPpgO8VEo068LHYwN_wYRWpGLcJCPz 
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BAB 2 

KECEMASAN 

 

Gangguan kecemasan banyak dialami oleh masyarakat 

Indonesia. Anda tidak sendirian. Dan dengan adanya masalah 

pandemi corona semakin banyak orang yang mengalami 

gangguan cemas 

Nah berikut adalah beberapa hal ini adalah pemicu pemicu 

kecemasan : 

 Ada seseorang yang meninggal 

 Membaca tentang ciri ciri orang akan meninggal di google 

 Sering membaca atau terpapar berita tentang kesehatan 

yang mengerikan  

Seperti yang saya jelaskan diawal dididiagnosa ada asam 

lambung kemudian mendapatkan informasi mengerikan 

tentang asam lambung  

 Ada anggota keluarga yang sakit keras selama berbulan 

bulan atau  bertahun tahun 

 Barusan sembuh dari sakit 

 Dll 

Gejala gejala yang muncul di tubuh adalah: 

- Jantung berdetak dengan kencang 

- Nyeri di dada 

- Keringat dingin 



- Tangan kaki dingin atau kebas 

- Nafas pendek 

- Pusing  

- Lemes 

- Gemetar atau tremor 

- Mual atau ketidaknyamanan di perut 

- Merasa seolah tidak nyata 

- Dll 

 

Seringkali  gejala gejala yang muncul di tubuh itu memicu 

pikiran takut mati, takut sakit , jantung , takut jatuh dll. Dan 

ketika anda tidak bisa mengendalikan kecemasan ini , anda bisa 

saja menjadi: 

 Takut di keramaian dll 

 Takut sendirian di rumah 

 Selalu gelisah dan cemas sepanjang hari 

 Menjadi takut pergi sendirian, kemana mana harus 

ditemani takut terjadi apa apa dengan diri anda 

 Badan selalu merasa tak nyaman 

 Jadi susah konsentrasi 

 Sering berkunjung ke IGD ketika ada rasa tidak 

nyaman di tubuh.  

 

 



Efek dari semua ketakutan dan kecemasan adalah anda mungkin 

mengalami: 

 Sering capek  

 Susah tidur  

 Mengalami penurunan berat badan  

 Sering emosi 

 Sensitif dengan suara keras 

 Menjadi tidak percaya diri  

 Takut mendengar berita kematian, takut untuk datang 

ke tempat teman yang mengalami kedukaan atau 

takut pergi ke RS untuk menjenguk teman atau 

berobat 

 

Tidak semua orang mengalami hal ini tergantung ketahanan fisik 

dan mental masing masing orang. 

Yang perlu anda lakukan untuk memastikan bahwa anda baik 

baik saja  adalah 

1. Cek ke dokter  

2. Medical Check Up 

Sangat disarankan anda cek ke dokter atau medical check up 

untuk memastikan anda punya masalah psikologis. Jika anda 

sudah cek ke dokter dan dikatakan semua sehat berarti anda 

aman dan hanya masalah psikologis 

 



2 LANGKAH EFEKTIF BEBAS DARI KECEMASAN 

Secara singkat inilah 2 langkah bebas dari kecemasan: 

1. Teknik teknik yang ada di YOUTUBE JIMMY K SANTOSA 

2. Relaksasi pikiran dan mental 

 

TEKNIK TEKNIK YANG ADA DIYOUTUBE JIMMY K SANTOSA 

Sekedar info saya telah membuat channel youtube Jimmy k 

Santosa dan chanel youtube saya ini berisi tips dan trik 

mengatasi gangguan cemas.  Chanel ini juga telah membantu 

banyak orang lebih baik dan membantu banyak orang 

memahami apa yang sesungguhnya terjadi yang membuat 

mereka cemas. Apapun masalah anda sekarang ini entah susah 

tidur, takut dingin, takut badan yang semakin kurus, takut mati, 

takut jantung, takut jatuh , takut pergi jauh dan banyak 

ketakutan lainnya, anda bisa gunakan teknik teknik dibawah ini 

Berikut adalah teknik tekniknya 

A. Teknik Coret  

Teknik ini sangat efektif untuk anda terapkan dalam 

mengatasi masalah anda . Cek linknya disini 

https://www.youtube.com/watch?v=LCNr-H1kfVw 

B. Teknik 54321 

Ketika anda cemas pasti anda mikirnya terlalu jauh ke depan, 

selalu mikir bagaimana jika sesuatu yang jelek terjadi pada diri 

https://www.youtube.com/watch?v=LCNr-H1kfVw


saya? Bagaimana jika tidak ada yang menolong saya? 

Bagaimana jika saya kena jantung? Bagaimana jika saya mati? 

Dan banyak hal lainnya 

Untuk mengatasi pikiran yang terlalu jauh ke dapan anda perlu 

berada pada masa sekarang, bukan berasa di masa depan. 

Teknik 54321 mengajak anda untuk focus di masa sekarang 

dan membuat anda mempunyai pengalihan yang akan 

membuat anda tidak terfokus dengan kecemasan . 

Untuk tahu detailnya klik disini 

https://www.youtube.com/watch?v=CoBzTCrCac8 

 

RELAKSKAN DIRI ANDA 

Selama ini anda sudah mengalami banyak ketegangan dan 

ketakutan di bawah sadar anda, jadi anda harus melatih diri anda 

untuk bisa lebih relaks dan tenang.  

Berikut adalah cara untuk merelakskan diri anda 

1. Silakan duduk ditempat yang nyaman dan tenang dan 

usahakan sandaran. Jika anda ditempat tidur gunakan 2 

atau 3 bantak agar kepala anda relative lebih tegak dan buat 

diri anda senyaman mungkin 

2. Tentukan tempat yang membuat anda nyaman dan tenang, 

mungkin bisa pantai, atau gunung atau sungai atau sawah 

atau tempat tempat yang membuat anda tenang dan 

damai. Pilih salah satu aja tempat yang buat anda tenang 

https://www.youtube.com/watch?v=CoBzTCrCac8


3. Tutup mata dan tetap terus bayangkan atau rasakan diri 

anda ada ditempat yang nyaman dan damai 

4. Kemudian ijinkan diri anda untuk merelakskan tubuh anda 

dari mulai ujung kaki sampai ke kapala atau kebalikannya 

sambil terus membayangkan tempat kedamaian 

5. Nikmati rasa nyaman yang sudah muncul 

6. Ketika anda sudah relaks, anda bisa mulai berikan sugesti 

pada diri anda sesuai apa yang anda inginkan  

Misal: Dari hari ke hari saya semakin tenang . Saya selalu 

dilindungi Tuhan dan saya aman dengan semua aktifitas 

yang saya lakukan. 

Jika anda membutuhkan teknik teknik mengatasi cemas yang 

lebih spesifik dan lebih mantap lagi, sangat disarankan untuk 

membaca  buku bye bye cemas dan buku goodbye anxiety. 

Informasi tentang buku bye bye cemas silahkan klik 

http://pondokperubahan.com/solusi-gerd-anxiety/ 

Demikian ebook ini semoga bermanfaat 

Salam sehat bahagia, 

 

Jimmy K Santosa 

Anxiety Freedom Coach 

http://pondokperubahan.com/solusi-gerd-anxiety/

