
  

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melihat sesuatu peristiwa, 

menilai seseorang, menilai 

kejadian haruslah melihat secara 

utuh dan detil. Tetapi 

kebanyakan orang hanya 

melihatnya dari “sebelah mata” 

atau istilah kerennya melihat 

hanya dengan “satu mata”. 

Banyak orang hanya melihat 

dan langsung mengartikan 

sesuai dengan apa yang mereka 

lihat, padahal apa yang kita lihat 

itu hanyalah “tampilan” saja, 

hanyalah sebuah “polesan” atau 

hanyalah sebuah “busana” saja.  

 

Yang namanya tampilan, 

polesan dan busana memang 

sengaja dibuat disesuaikan 

dengan maksud dan tujuan 

pembuatnya. Kalau tujuannya 

untuk membuat “pemirsa” nya 

kagum maka didesainlah dengan 

kecantikan dan kerapian, tapi 

kalau tujuannya untuk membuat 

“pemirsa” sedih dan kasihan 

maka didesainlah dengan 

kelusuhan, kesedihan dan 

keibaan. Benar kan?  

Melihat dengan satu mata, 

membuat orang mudah menilai 

hanya dari permukaan 

saja,(kalau bahasa saya sebagai 

dosen dan praktisi 

telekomunikasi), hanya melihat 

dari layer pertama saja, 

sementara ada banyak lapis 

layer lagi dibawahnya yang 

ditutupi untuk menampilkan 

sebuah “figur” sebuah 

“kejadian” yang bisa menipu 

mata kita sebagai pemirsa. Saya 

ambil contoh, ketika ada 

seorang pengemis dipinggir jalan 

dengan pakaian yang lusuh, 

compang-camping, berjalan 

susah sambil berkata kekita 

“nak, saya belum makan, minta 

uang” dengan nada yang 

memelas. Lalu anda mengambil 

uang dua ribuan atau bahkan 

lima ribuan, kemudian 

memberikan kepada pengemis 

itu. 

Anda benar, sikap anda sudah 

benar karena niatnya ingin 

membantu orang yang 

kesusahan, persepsi ini kan yang 

ada di benak anda?. Dan 

persepsi ini juga yang ada di 

banyak orang, dan “cerdas”nya 

persepsi ini yang digunakan oleh 

mereka-mereka yang mengubah 

penampilan dirinya dengan 

compang-camping, lusuh sambil 

memainkan nada memelas untuk 

memunculkan persepsi disetiap 

orang yang melihatnya, bahwa 

dirinya sedang kesusahan dan 

pantas dibantu. Hebat kan?  

 

Saya sering mendengar, teman-

teman saya “ngerumpi” 

membahas pengemis dijalanan 

yang sesungguhnya mereka 

dikampungnya punya rumah, 

bahkan ada beberapa bulan lalu 

seorang keluarga pengemis 

dijalanan yang kedapatan 

membawa uang 30juta, keren 

kan? teman-teman saya ini 

seolah marah dan merasa 

Hindari Melihat dengan  

SATU MATA, tapi LIHATLAH 

dengan DUA MATAmu 
 



dibohongi ketika membantu 

pengemis dijalanan yang seperti 

itu. Lalu saya sampaikan 

pendapat saya, salah kalau kita 

marah, harusnya kita hargai 

mereka bahwa mereka itu 

cerdas, bisa melihat peluang 

dengan jeli, kalau kalian mau 

yang ditiru saja,beres kan hehe. 

Karena banyak orang, hanya 

melihat sesuatu dengan satu 

mata saja, hanya melihat dari 

layer permukaan saja, jarang 

yang melihat sampai menembus 

layer yang lebih dalam. Contoh 

pengemis adalah kondisi yang 

terjadi untuk memunculkan 

persepsi yang sedih dan 

kasihan, lalu bagaimana dengan 

persepsi yang baik, merakyat 

dan sederhana hehe, ya itu pun 

juga dibangun dan “didesain” 

untuk mempengaruhi persepsi 

masyarakat. Hmm, kalau anda 

bertemu dua orang dokter, yang 

satu menggunakan jas putih 

dokter dengan stetoskop 

dilehernya, sedangkan yang 

satunya hanya menggunakan T-

Shirt dan celana jeans, kira-kira 

mana yang membuat anda lebih 

percaya? yang jas putih kan? 

Lalu bagaimana ketika ada 

sebagian orang yang 

memanfaatkan persepsi umum 

ini, berpura-pura menjadi dokter 

dengan menggunakan jas putih, 

membawa stetoskop, tentu 

orang percaya kan? Bukan 

hanya dokter, para pemuka 

agama juga, politisi, presiden, 

semua sudah ada persepsi 

dalam pikiran setiap orang, 

ketika persepsi itu dimanfaatkan 

oleh orang-orang yang sekedar 

hanya ingin “berpura-pura” 

maka tentu bisa, benar kan? 

Karena itu, kita sebagai 

“pemirsa” harus cerdas dalam 

menilai seseorang, menilai 

sebuah kejadian, berhenti hanya 

melihat dari satu mata saja, tapi 

lihatlah dengan dua mata, 

Tuhan memberikan kita dua 

mata agar melihat segalanya 

dengan utuh dan benar, bukan 

hanya melihat satu sisi saja. 

Lihatlah segala hal dengan utuh, 

dari semua sisi, maka kita pasti 

menemukan sebuah “ilmu” yang 

luar biasa dalam hidup ini. 

Cerdaslah sahabat, cerdaslah 

bangsaku.

  

“ 

Tuhan memberikan kita 

dua mata agar melihat 

segalanya dengan utuh 

dan benar, bukan hanya 

melihat satu sisi saja. 

Lihatlah segala hal 

dengan utuh, dari semua 

sisi, maka kita pasti 

menemukan sebuah 

“ilmu” yang luar biasa 

dalam hidup ini. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pada suatu hari seorang pemuda sedang berjalan 

di tengah hutan, tiba-tiba ia mendengar jeritan minta 

tolong. Ternyata ia melihat seorang pemuda sebaya 

dengan dia sedang bergumul dengan lumpur yang 

mengambang. Semakin bergerak malah semakin 

dalam ia terperosok. 

Pemuda yang pertama tadi hendak sekuat tenaga 

memberikan pertolongannya. Dengan susah payah 

pemuda yang terperosok itu dapat diselamatkan. 

Pemuda yang pertama tadi memapah pemuda yang 

terperosok itu pulang ke rumahnya. 

 

Ternyata si pemuda kedua ini anak orang kaya. 

Rumahnya sangat bagus, besar dan mewah luar 

biasa. Ayah pemuda ini sangat berterimakasih atas 

pertolongan yang diberikan kepada anaknya dan 

hendak memberikan uang, tetapi pemuda pertama 

tadi menolak pemberian tersebut. Ia berkata bahwa 

sudah selayaknya sesame manusia menolong orang 

lain yang sedang dalamkesusahan. Sejak kejadian 

ini mereka menjalin persahabatan. 

Si pemuda pertama adalah seorang miskin 

sedangkan pemuda kedua adalah anak seorang 

bangsawan kaya raya. Si pemuda miskin mempunyai 

cita-cita menjadi seorang dokter, namun ia tidak 

memiliki biaya untuk kuliah. Kemudian ada seorang 

yang murah hati yang mau memberikan beasiswa 

untuknya sampai akhirnya meraih gelar dokter. 

Orang ini tak lain adalah ayah pemuda yang 

ditolongnya tadi. 

Tahukan anda nama pemuda miskin yang akhirnya 

menjadidokter ini? Namanya Alexander Flemming, 

yang kemudian menemukan obat penisilin. Si 

pemuda bangsawan masuk dinas militer dan dalam 

suatu tugas ke medan perang ia terluka parah 

sehingga menyebabkan demam yang sangat tinggi 

karena infeksi. Pada waktu itu belum ada obat untuk 

infeksi semacam itu. Para dokter mendengar tentang 

penisilin penemuan dr.Flemming dan mereka 

menyuntik dengan penisilin yang merupakan 

penemuan baru itu. Apa yang terjadi kemudian? 

Berangsur-angsur demam akibat infeksi itu reda 

dan si pemuda itu akhirnya sembuh! 

Tahukan anda siapa nama pemuda pemuda itu? 

Namanya adalah Winston Churcill, Perdana 

Menteri Inggris yang termasyhur itu. Dalam kisah ini 

kita dapat melihat hukum menabur dan menuai. 

Flemming menabur kebaikan dan ia menuai kebaikan 

pula. Cita-citanya terkabul untuk menjadi dokter. 

Flemming menemukan penisilin yang akhirnya 

menolong jiwa Churcill. Tidak sia-sia bukan 

beasiswa yang diberikan ayah Churcill? 

Sir Alexander 

Fleming adalah orang 

yang dikenal sebagai 

penemu penisilin 

(antibiotik untuk 

melawan bakteri). 

Lahir di daerah 

pertanian 

Lochfield dekat 

Darvel, Skotlandia. 

Dia adalah anak 

ketiga dari empat 

orang bersaudara dan 

mempunyai empat 

orang saudara tiri lagi. 

Fleming bersekolah di 

Loudoun Moor 

School dan Darvel 

School, kemudian 

selama dua tahun dia 

bersekolah di 

Kilmarnock Academy. 

Setelah bekerja di 

kantor jasa pengiriman 

selama empat tahun, 

Fleming yang berumur 

20 tahun saat itu 

mewarisi sebagian 

harta dari pamannya. 

Kakak Fleming yang 

waktu itu adalah 

seorang dokter 

menyarankan agar 

adiknya mengikuti 

jejak karirnya, 

sehingga pada tahun 



1901 Alexander 

Fleming kemudian 

mendaftarkan diri di 

Rumah Sakit St. 

Mary's, London. Dia 

kemudian 

mendapatkan 

kualifikasi khusus 

untuk bersekolah di 

tahun 1906 dengan 

pilihan menjadi ahli 

bedah. 

Alexander Fleming 

sendiri terkenal 

karena dia merupakan 

ahli peneliti yang 

sangat pandai, tetapi 

ceroboh dan 

laboratoriumnya 

sendiri sering terlihat 

berantakan. Tahun 

1928, setelah pulang 

dari liburan panjang, 

Fleming baru teringat 

akan bakteri-bakteri 

dipiringan 

laboratorium lupa di 

simpan baik-baik, dan 

telah terkontaminasi 

dengan sejenis jamur. 

Beberapa piring 

laboratorium yang 

berisikan bakteri di 

buang, tetapi 

kemudian Fleming 

memperhatikan bahwa 

perkembangan bakteri 

pada daerah yang 

terkontaminasi oleh 

jamur tersebut menjadi 

terhambat. Fleming 

kemudian mengambil 

sampel contoh dari 

jamur tersebut dan 

menelitinya, dia 

menemukan bahwa 

jamur tersebut berasal 

dari genus Penicillium. 

Inilah sebabnya 

mengapa obat 

tersebut bernama 

penicillin atau penisilin 

(Indonesia). 

Penemuan Fleming 

pada September 

1928 menandai abad 

baru dalam dunia 

antibiotik modern. 

Fleming juga 

menemukan bahwa 

bakteri sendiri dapat 

mengembangkan 

resistansi dan daya 

tahan terhadap 

penisilin apabila 

penisilin yang 

digunakan sebagai 

antibiotik terlalu 

sedikit dan digunakan 

dalam jangka waktu 

yang pendek. 

Karena penisilin 

waktu itu sangat sukar 

untuk dikembangkan, 

Fleming putus asa 

untuk 

mengembangkan 

antibiotik tersebut. 

Segera setelah 

Fleming tidak lagi 

mengembangkan 

penisilin, Howard 

Florey dan Ernst 

Chain mengambil alih 

pengembangan 

tersebut dan 

melakukan produksi 

besar-besaran dengan 

bantuan dana dari 

pemerintah Amerika 

dan Inggris. 

Norman Heatley 

menyarankan bahwa 

dengan mentransfer 

bahan aktif penisilin 

kembali ke air dan 

mengubah tingkat 

asam-nya, akan cukup 

untuk memproduksi 

obat-obatan yang 

dapat dipakai untuk 

percobaan pada 

binatang. 

Timbul satu pendapat 

bahwa "Tanpa 

Fleming, tidak ada 

Chain, tanpa Chain, 

tidak ada Florey, 

tanpa Florey, tidak 

ada Heatley, tanpa 

Heatley, tidak ada 

Penisilin." 

Alexander Fleming, 

penemu penicillin, lahir 

tahun 1881 di 

Lochfield, 

Skotlandia. Setamat 

dari sekolah 

kedokteran Rumah 

Sakit St. Mary di 

London, Fleming 

menceburkan diri 

dalam bidang 

penyelidikan imunitas. 

Belakangan, selaku 

dokter tentara pada 

Perang Dunia ke-1, 

dia mempelajari ihwal 

infeksi pada luka dan 

dia menemukan bahwa 

banyak antiseptik 

merusak sel badan 

lebih daripada dia 

merusak kuman. 

Fleming sadar, apa 

yang diperlukan 

adalah sesuatu yang 

selain membunuh 

bakteri tetapi tidak 

merusak dan 

berbahaya buat sel 

tubuh manusia. 

 

Sesudah perang, 

Fleming kembali ke 

rumah sakit St. Mary. 



Tahun 1922, selagi 

melakukan 

penyelidikan di situ 

dia menemukan 

sesuatu yang 

disebutnya lysozyme. 

Lysozyme diproduksi 

oleh tubuh manusia, 

terdiri dari komponen 

yang terdiri baik lendir 

maupun titik cairan air 

mata yang tidak 

mengandung bahaya 

bagi sel tubuh 

manusia. Komponen 

itu akan melumpuhkan 

kuman tertentu, tetapi 

sayangnya tidak 

efektif pada kuman 

khusus yang 

berbahaya bagi 

manusia. Penemuan 

itu, betapapun 

menariknya, tidaklah 

punya makna yang 

besar. 

 

Baru tahun 1928 

Fleming berhasil 

menemukan sesuatu 

yang berarti. 

Laboratoriumnya 

membiakkan bakteri 

"staphylococcus", 

dibiarkan terbuka 

begitu saja di udara 

dan menjadi kotor 

serta busuk. Fleming 

menemukan dalam 

pembiakan sekitar 

pembusukan itu, 

bakteri menjadi cair. 

Dengan cepat dia 

menyimpulkan bahwa 

pembusukan itu 

menghasilkan sesuatu 

substansi yang 

beracun terhadap 

bakteri 

"staphylococcus". 

Segera dia mampu 

menunjukkan bahwa 

substansi serupa 

berada pada 

pertumbuhan pelbagai 

jenis bakteri yang 

berbahaya. 

Substansi itu --yang 

diberi nama penicilin 

sesudah kejadian 

pembusukan 

(penicillium notatum)-- 

bukanlah merupakan 

cairan baik bagi 

manusia maupun 

binatang. 

 

Hasil penemuan 

Fleming ini disiarkan 

tahun 1929, tetapi 

pada mulanya tidak 

banyak menarik 

perhatian. Fleming 

mengemukakan bahwa 

penicilin punya arti 

penting buat 

pengobatan. Namun, 

dia sendiri tak mampu 

mengembangkan 

teknik untuk 

memurnikan penicilin, 

dan lebih dari sepuluh 

tahun lamanya obat 

yang penting itu tetap 

tinggal terlantar. 

 

Akhirnya, di ujung 

tahun 1930-an, dua 

penyelidik bidang 

kedokteran Inggris, 

Howard Walter 

Florey dan Ernst 

Boris Chain 

menemukan 

tulisan Fleming. 

Mereka mengkaji 

kembali hasil kerja 

Fleming dan 

menyempurnakan  

 

dan membikin jelas 

hasilnya. Mereka 

kemudian 

memurnikan 

penicilin, mencoba 

substansi itu pada 

laboratorium 

binatang. Tahun 

1941 mereka 

mencoba penicillin 

pada manusia 

yang menderita 

sakit. Percobaan 

mereka dengan 

jelas membuktikan 

bahwa obat baru 

ini punya potensi 

yang 

menakjubkan. 

Atas dorongan 

pemerintah 

Inggris dan 

Amerika, pabrik 

obat-obatan kini 

mulai terjun dan 

menaruh 

perhatian dan 

dengan cepat 

mengembangkan 

metode  

 

 

 

 

 

 

 

memproduksi 

penicillin dalam 

jumlah besar-

besaran. 

Mulanya, 

penicillin cuma 

disediakan buat 

penggunaan para 

korban perang, 

tetapi tahun 1944 

dapat digunakan 



oleh masyarakat 

sipil di Inggris dan 

Amerika. 

Tatkala perang 

rampung di tahun 

1945, 

penggunaan 

penicillin sudah 

menyebar ke 

seluruh dunia. 

Penemuan 

penicillin amat 

menggugah 

penyelidikan 

bidang antibiotik 

lain, dan 

penyelidikan 

berikutnya telah 

membuahkan 

pelbagai "obat 

ajaib" namun, 

penicillin tetap 

merupakan 

antibiotik yang  

 

 

paling luas di 

 pakai. 

Satu sebab yang 

membikin 

keunggulannya 

langgeng adalah: 

penicillin efektif 

untuk melawan 

pelbagai rupa 

mikro organisme 

yang berbahaya. 

Obat ini berguna 

buat 

penyembuhan 

sipilis, gonorrhea, 

diphtheria, juga 

pelbagai macam 

arthiritis, 

bronchitis, scarlet, 

lever, gangrene 

dan banyak lagi. 

 

Keuntungan 

penicillin lainnya 

adalah relatif 

aman dipakai. 

Dosis 50.000 

unit penicillin 

efektif buat 

melawan pelbagai 

infeksi. Dan 

suntikan 100 juta 

unit penicillin 

sehari tak 

menimbulkan efek 

 

 

 

 

 

 

 

 apa-apa. Meski 

sebagian kecil orang 

alergi terhadap 

penicillin, buat 

kebanyakan orang 

merupakan obat 

yang bisa 

mematangkan daya 

tahan dan 

pengamanan. 

 

Sejak penicillin telah 

menyelamatkan 

jutaan nyawa orang 

dan pasti akan 

menyelamatkan 

nyawa lebih banyak 

lagi di masa depan, 

sedikit sekali orang 

yang berbeda faham 

mengenai arti 

penicillin penemuan 

Fleming. Tempat 

yang tepat baginya 

dalam daftar urutan 

ini tergantung, tentu 

saja, sampai 

seberapa jauh orang 

memberi arti kepada 

peranan yang  

diberikan oleh 

Florey dan Chain. 

Saya rasa, sebagian 

terpokok jasa dan 

peranan ada pada 

Fleming yang telah 

menemukan 

penemuan yang 

esensial. Tanpa 

Fleming, orang 

memerlukan waktu 

bertahun untuk 

menemukan 

penicillin. Begitu dia 

mengumumkan hasil 

penemuannya, cepat 

atau lambat akan 

terjadi juga 

penyempurnaan-

penyempurnaan dan 

memproduksinyasec

ara lebih murni. 

 

Fleming kawin dan 

hidup bahagia 

dengan karunia satu 

anak. Tahun 1945 

dia meraih Hadiah 

Nobel untuk jasa 

penemuannya, dan 

membagi hadiah itu 

kepada Florey dan 

Chain. Dia tutup 
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Pemahaman masyarakat kita tentang 

telepati, tentang pelet, tentang kekuatan pikiran dan 

sejenisnya masih identik dengan hal yang aneh, 

dengan hal yang mistis dan sebuah keanehan. Ya itu 

karena selama ini masyarakat kita selalu dicekoki 

dengan hal-hal yang mistis dan aneh itu. Apalagi 

tentang kata “kesaktian”, pasti semua orang 

termasuk anda akan menganggap kesaktian sesuatu 

yang aneh dan hanya dimiliki oleh orang-orang 

tertentu. Orang-orang tertentu disini, adalah orang 

yang sudah tua biasanya, menggunakan jubah, lalu 

suka meditasi, suka puasa, suka bertapa hehe.Benar 

kan? 

Hal ini juga yang saya sering temui ketika 

mengajarkan AMC, pada awalnya para peserta 

bertanya, “apa iya mas semua orang bisa, apalagi 

hanya belajar satu hari saja”. Saya hanya bilang, ya 

lihat aja nanti, selama anda masih bisa bernafas 

dengan normal maka pasti bisa. Saya sering 

mengatakan ke banyak orang, syarat untuk 

menguasai AMC hanya satu, apa itu, “masih bisa 

bernafas dengan normal”. Masih bernafas artinya 

masih hidup, sebab AMC mengajarkan cara 

mengenali, mengontrol dan memaksimalkan 

PIKIRAN. Jadi selama masih bisa bernafas dan 

masih hidup otomatis masih punya PIKIRAN kan. 

Kata Telepati, selama ini sering dianggap 

sebagai sebuah perkataan yang negatif dan 

berbahaya, kenapa? Karena ketika mengatakan kata 

Telepati, pasti yang muncul adalah pemahaman yang 

mistis, lalu hal yang aneh, bisa mempengaruhi orang, 

menggunakan kuasa JIN, menggunakan kuasa 

kegelapan, membutuhkan ritual, tidak semua orang 

bisa, lalu apa lagi ya? Oh, ya untuk belajarnya butuh 

waktu yang lama, proses yang lama dan cara yang 

susah. Pokoknya kata TELEPATI pasti 

dianggap sesuatu yang negatif. Benar kan? Coba 

deh anda katakana ke teman anda, “saya mau belajar 

alpha telepati nih, ada bukunya lho”. Pasti teman 

anda heran lalu berkata “taubatlah kamu, ngapain 

belajar ilmu-ilmu seperti itu?” hehe..coba ya kalau 

anda mau membuktikan bahwa kata TELEPATI 

masih dianggap sesuatu yang NEGATIF oleh 

sebagian besar orang. 

Mitos bahwa telepati adalah hasil dari kuasa 

kegelapan membuat muncul pikiran bahwa Telepati 

hanya mampu terkirim kepada orang-orang yang 

kotor hatinya atau jauh dari Tuhan. Sehingga 

muncul sebuah pemahaman yang keliru, bahwa orang 

yang rajin beribadah itu kebal terhadap telepat. 

Saya mendapat pertanyaan seperti ini dari seorang 

pria muda (namanya mas Yuli) peserta kelas privat 

AMC (Alpha Mind Control), “mas kalau target itu 
rajin berdoa, kemudian rajin beribadah, apa masih 
bisa juga kita lakukan Alpha Telepati”. Pertanyaan 

ini muncul diawal-awal penyampaian materi AMC 

sehingga belum memahami. Ketika sudah sampai di 

materi Alpha Telepati, mas yuli ini pun bisa 

menjawan sendiri pertanyaan yang tadi dia tanyakan, 
“Oalah, kalau gini siapapun bisa kita lakukan Alpha 
Telepati, mas firman pinter nih buat rumus, saya jadi 
terbuka sekarang, bahwa tidak ada hubungan antara 
target yang rajin berdoa dan beribadah dengan 
tembus atau tidaknya pesan Alpha Telepati, betul 
kan mas?”. Pemahaman yang salah tentang Telepati, 

membuat seseorang beranggapan bahwa pesan 

telepati akan tertolak ketika target yang dituju rajin 

beribadah dan rajin berdoa, seolah-olah telepati 

adalah kekuatan jelek, kekuatan hitam yang negatif 

sehingga ada sebagian orang yang tidak mampu 

ditembus dengan Telepati. 

 

 

Apakah Alpha Telepati itu membutuhkan syarat khusus? 
 



 

 

 

 

 

 

 

Pemahaman seperti ini wajar 

muncul di pikiran masyarakat kita 

karena biasanya yang 

mengajarkan ilmu tentang 

PIKIRAN, PELET atau 

Bahasa modernnya 

TELEPATI kebanyakan 

orang-orang yang berprofesi 

sebagai dukun, spiritual, dengan 

pakaian yang hitam, akhirnya 

lekat deh di pikiran orang bahwa 

ilmu PIKIRAN itu berkaitan 

dengan warna hitam, dan warna 

hitam sering diidentikkan dengan 

kegelapan, kejahatan. Sehingga 

masyarakat menarik kesimpulan 

bahwa Telepati = HITAM = 

NEGATIF. Dan pemahaman 

ini juga diterima oleh para pemuka 

agama, uztad, pendeta, dan 

spiritualis agama lainnya. Maka 

ketika ada seseorang yang 

berkonsultasi tentang hal-hal 

seperti ini, misalnya konsultasi 

bahwa ada orang yang 

mempengaruhi pikirannya, pasti 

para spiritual ini menyuruhnya 

berdoa dengan jaminan bahwa 

pengaruh pikiran itu pasti 

tertolak. Yah…saya tidak bisa 

menyalahkan mereka, sebab 

memang sebatas itu saja yang dia 

tahu. Karena banyakanya 

pemahaman seperti ini, maka saya 

membuat metode ALPHA 

TELEPATI untuk 

menyadarkan banyak orang 

bahwa sebenarnya tidak ada 

hubungan antara tembusnya 

pesan telepati dengan kedekatan 

dengan TUHAN. Lho kok 

bisa? Pasti anda bertanya seperti 

itu kan.  

Alpha Telepati adalah 

metode untuk mempengaruhi 

PIKIRAN seseorang, artinya 

selama orang yang kita tuju itu 

memiliki PIKIRAN dan masih 

bernafas maka masih bisa 

dipengaruhi, ya kan? Pengaruh ini 

masuk ke PIKIRAN seseorang 

tanpa disadari, sehingga efeknya 

target akan melakukan “aktivitas” 

seperti yang kita inginkan. Hal ini 

sebenarnya adalah hal yang wajar 

saja, ketika ada seseorang yang 

begitu senang dengan seorang 

public figure, artis misalnya, maka 

tanpa disadari maka artis ini 

sudah mempengaruhi pikiran para 

fansnya, sehingga para fans itu 

selalu mengikuti kemanapun dia 

melakukan sebuah 

pertunjukan.Itu kalau artis, 

bagaimana dengan figure seorang 

uztad, yang membuat banyak 

santrinya selalu mematuhi uztad 

ini, figure seorang pendeta yang 

membuat banyak jemaahnya 

selalu menangis dalam setiap 

peribadatan. 

Kalau kita mau mempelajari lebih 

dalam, maka fenomena ini 

sebenarnya adalah hasil dari kerja 

PIKIRAN, hasil dari ALPHA 

TELEPATI yang memang 

sesungguhnya semua orang 

pernah mengalaminya, tetapi 

belum menyadari sebab selama ini 

dianggap sebagai sebuah 

kebetulan semata. Coba deh 

diingat lagi, pernahkah anda 

menerima telepon dari seseorag 

yang sedang anda rindukan? 

Pernahkah anda kedatangan 

seseorang yang memang sedang 

anda harapkan? Pasti pernah 

kan?. Apakah ini sebuah 

kebetulan? Kalau anda 

menganggapnya peristiwa sejenis 

itu kebetulan, maka anda 

SALAH BESAR, sebab 

tidak ada yang kebetulan didunia 

ini tapi sudah sesuai dengan 

PIKIRAN kita.  

Saya melihat kejadian 

seperti tadi itu bukan sebagai 

kebetulan, kenapa? Sebab 

orang-orang itu datang, 

menghubungi, menelepon 

sebanrnya kan karena anda 

sedang ingin ketemu kan? Lantas 

dimana kebetulannya? Bukankah 

orang-orang itu 

datang,menghubungi atas tarikan 

anda? Hehe..Agar orang-orang 

sadar bahwa kejadian itu 



bukanlah sebuah kebetulan, maka 

saya buatlah rumus-rumusnya di 

buku Alpha Telepati atau di 

kelas workshop Alpha Mind 

Control. Saya buat rumusnya 

atau saya buat logikanya agar 

setiap orang bisa mengulangi lagi 

kejadian-kejadian itu, sehingga 

anda bisa mempengaruhi 

seseorang kapanpun anda mau. 

Kalau pemahaman 

telepati anda sudah benar, maka 

pasti anda setuju dengan 

pendapat saya bahwa tidak ada 

hubungan antara tembusnya 

telepati dengan rajin berdoa atau 

rajin beribadah. Selama 

seseorang itu mempunyai 

PIKIRAN dan PESAN 

telepatinya bermanfaat bagi 

orang itu maka pasti pesan itu 

tembus masuk ke pikiran target. 

Menarik kan? Memang itulah 

kenyataanya tentang ALPHA 

TELEPATI, saya 

mengajarkan metode ini dengan 

mudah dan sederhana sehingga 

semua orang bisa melakukannya, 

baik itu kepada anak, kepada 

suami atau istri, kepada calon 

konsumen, kepada kekasih, 

kepada atasan dan kepada 

siapapun selama orangnya masih 

bernafas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika kita lihat dari pengertian telepati, maka 

siapapun orangnya selama masih bernafas dan 

mempunyai kepala tentunya pasti bisa menerima 

gelombang telepati. Kenapa harus punya kepala, 

karena letak pikiran didalam otak dan otak didalam 

kepala kecuali jika otak kita letaknya didengkul jadi 

tidak butuh kepala sebagai penyimpan otak he.he. 

Artinya orangnya atau dalam istilah saya “target” 

masih hidup. Kalau sudah meninggal buat apa anda 

pengaruhi lagi, ya kan? kalau sudah meninggal ya 

sudah direlakan saja, pengaruhi target yang masih 

hidup. Saya jadi teringat ada seseorang yang sudah 

membeli buku Alpha Telepati menelepon saya, dia 

bercerita pengalaman dia dalam melakukan alpha 

telepati, “mas firman, ternyata mudah sekali ilmu 

pellet modern ini, saya ada seorang target 

perempuan di kantor saya, selama ini dia susah 

sekali untuk saya ajak makan siang, eh setelah 

saya lakukan alpha telepati besoknya dia mau 

saya ajak makan, aneh kan mas tapi nyata. Oh ya 



mas, kalau gitu apa bisa alpha telepati ini 

mempengaruhi orang yang sudah 

meninggal?mempengaruhi roh gitu”. Saya jawab 

pertanyaan orang ini, “ngapain mempengaruhi yang 

sudah meninggal,kasihan dia disana, mending cari aja 

yang baru kan, bisa kita “program” apapun dengan 

alpha telepati”. Orang ini akhirnya bercerita bahwa 

dia ingin “berbicara” dengan roh istrinya yang 

meninggal, apakah mengijinkan atau tidak dia menikah  

 

lagi. Saya pun menjawab “bapak..sudahlah istrinya 
sudah tenang disana, kalaupun bapak mengharap 
seperti dukun2 memanggil roh itu, sebenarnya itu 
hanya permainan saja, bukan rohnya datang dan 
berbicara” 

Tidak ada hubungan antara level keimanan 

seseorang dengan pengaruh telepati, yang ada 

hubungan adalah tingkat kesehatan otak terhadap 

pengaruh telepati. Jika otak kita tidak normal tentu 

menjadi susah menerima pengaruh telepati. Ingat 

gelombang telepati bisa membawa pesan positif dan 

negatif, maka semua orang bisa menerima pesan itu 

baik positif atau negatif. Maka dari itu diperlukan 

teknik filtering telepati agar pikiran kita bisa memilah 

mana yang bisa kita accept atau yang kita cancel.  
Kalau begitu apakah butuh syarat yang 

aneh-aneh untuk belajar telepati, ngga kan? semua 

orang bisa melakukannya, yang penting masih 

bernafas. Saya membuat AMC, Karena banyak 

pemahaman yang aneh diluar sana, yang mungkin 

terlihat meningkatkan kualitas diri tapi malah 

menurunkan kualitas seseorang. Yang katanya 

membuat orang lebih percaya diri, tapi malah justru 

percaya kepada hal yang lain. Kunci untuk 

meningkatkan percaya diri adalah dengan mengenal 

diri lebih baik, mengenali diri lebih dalam. Karena 

kekuatan sejati manusia ada dalam dirinya, yaitu di 

PIKIRAN kita. 

Karena itu teknik alpha telepati bisa 

dilakukan oleh siapa saja yang masih bisa bernafas, 

yang masih bisa hidup, mudah dan simple memang. Ini 

yang sering dikatakan oleh mereka yang sudah 

mempelajari teknik alpha telepati ini, bahkan banyak 

diantara mereka yang tidak percaya, kok bisa ya. 

Saya sering menulis di artikel bahwa memang selama 

ini, yang namanya PELET itu lebih sering dibuat 

susah dan hanya dikhususkan oleh orang-orang 

tertentu saja, padahal sebenarnya semua orang bisa, 

anda pun bisa. Bahkan banyak orang yang 

mengatakan “saya tidak punya basic belajar ilmu2 

gitu mas, apa bisa?”. Saya hanya menegaskan, 

selama masih mempunyai PIKIRAN dan masih 

BERNAFAS maka pasti bisa, coba deh. 

 

Klik www.alphatelepati.com 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apa yang ada dibenak anda ketika mendengar kata 

“SUGESTI” ? Ketika saya bertanya ke para 

peserta training Alpha Mind Control, biasanya 

banyak yang menjawab “hipnotis”, lalu ada lagi yang 

menjawab “pikiran bawah sadar”. Memang 

pemahaman masyarakat umum selalu seperti itu. 

SUGESTI seringkali dan pasti terhubung 

dengan Hipnotis dan Pikiran Bawah 

Sadar.Padahal, kalau dilihat dari pengertiannya, 

SUGESTI berasal dari bahasa Inggris yaitu 

SUGGESTION yang artinya adalah 

“SARAN”. Ya, SARAN atau NASEHAT 

atau UCAPAN. Jadi apapun yang disarankan 

oleh seseroang kepada anda, maka itu adalah 

sebuah SUGESTI. Ketika anda meng-imani dan 

meng-amini, maka SUGESTI ini menancap di 

PIKIRAN Bawah Sadar anda dan otomatis 

bekerja. 

Ada dua syarat agar sebuah NASEHAT bekerja, yaitu meng-IMANI dan meng-AMINI. Meng-Imani 

artinya anda mempercayai SARAN/NASEHAT/OMONGAN atau SUGESTI tersebut. Apa 

yang membuat anda mempercayai? tentu orang yang memberikan SARAN itu kan? Contoh ya, ketika anda sakit 

kemudian ada dua orang yang sama-sama baru anda temui memberikan anda NASEHAT untuk minum obat 

A, obat sama ya yaitu obat A. Tetapi yang orang yang pertama hanya menggunakan baju biasa,kaos,dan celana 

jeans. Lalu orang yang kedua menggunakan jas putih layaknya seorang dokter lengkap dengan stetoskop 

dilehernya. Pertanyaan saya, mana yang lebih anda IMANI, orang yang pertama atau orang yang kedua? 

Pasti anda menjawab orang yang kedua kan?karena orang yang kedua menggunakan jas putih dokter dan ada 

stetoskop, persis seperti dokter. Padahal kenyataannya orang yang pertamalah yang seorang dokter, sedangkan 

orang yang kedua adalah adiknya dokter itu hehe. Tetapi SUGESTInya lebih anda IMANI yang kedua 

yang dokter gadungan itu hehe..Karena logika anda sudah menyimpan memori bahwa seorang dokter itu harus 

menggunakan jas putih dan stetoskop, ini bukan hanya logika anda tetapi logika masyarakat umum. Maka logika 

ini yang sering dimanfaatkan oleh para dokter gadungan untuk membuak praktek ilegal dan hal ini banyak terjadi, 

benar kan? 

Syarat yang kedua untuk membuat sebuah SARAN bekerja adalah meng-AMINI. Artinya anda mengiyakan 

dan menerima saja SARAN itu.Ketika orang dengan jas putih tadi mengatakan minum obat A lalu anda 

mengiyakan dan meminumnya sehingga membuat anda meng-AMINI anda menjadi sembuh. 

 

Contoh diatas kalau untuk seorang dokter, lalu bagaimana dengan seorang spiritualis yang membuka praktek 

penyembuhan. Ingat kasus serang “uztad” yang diprotes oleh mantan2 pasiennya karena dianggap melakukan 

pelecehan seksual? Kenapa bisa terjadi, ya karena tadi para pasiennya meng-IMANI sebab sudah 

menggunakan baju putih, bersurban, memegang tasbih, maka logika masyarakat mengatakan orang dengan 

penampilan seperti itu adalah orang alim, baik dan berilmu tinggi padahal itu kan baju saja hehe. 



Setelah meng-IMANI maka pasien-pasien itu ikutlah ke dalam proses yang dikatakan “terapi penyembuhan”, 

pasien disuruh melakukan hal-hal sesuai keinginan “spiritualis” tadi. Karena meng-AMINI proses terapi ini 

membawa kesembuhan maka dilakukanlah apapun yang diperintah oleh si “uztad” tadi, benar kan? . Ketika meng-

AMINI sembuh maka sembuhlah pasien itu. Jadi yang menyembuhkan sebenarnya bukan “uztad”nya tapi 

pasien itu sendiri karena meng-IMANI dan meng-AMINI. 

 

Anda sebenarnya hidup 

dalam dunia yang penuh 

“SUGESTI”, anda 

lihat dijalanan?banyak 

papan ikan kan, di televisi 

juga banyak iklan yang 

tayang. Bahkan acara 

TV itu sendiri 

sebenarnya sebuah 

SUGESTI yang bagi 

sebagian orang tidak 

menyadari. Semua acara 

yang ditayangkan di TV 

itu memiliki makna-makna 

SUGESTI yang 

“terselubung”, dimana 

SUGESTI itu sudah 

dirancang oleh pembuat 

acaranya, para team 

kreatifnya.  

Anda masih ingat ketika 

kemarin di masa 

kampanye politik 

menjelang pemilihan 

presiden, ada 

pertarungan sugesti 

antara dua televisi 

swasta, yang TV satu 

mendukung calon A 

dengan selalu 

menampilkan 

kebaikannya dan 

menampilkan keburukan 

calon B. Sementara 

TV yang satunya lagi 

mendukung calon B 

dengan selalu 

menampilkan 

kebaikannya dan 

menampilkan keburukan 

calon A. Dengan 

adanya pertarungan 

sugesti ini membuat 

masyarakat seolah 

terbelah menjadi dua 

kubu, benar kan? 

Bahkan sampai detik ini, 

juga TV yang menang 

selalu memberikan berita-

berita yang dimodifikasi 

atau diambil sepotong 

untuk kebaikan kubunya 

sendiri hehe.. 

Tapi ya itulah memang 

fungsi media, televisi, 

koran dan portal berita, 

untuk menebarkan 

sugesti kepada 

masyarakat. Sebab 

dalam bentuk berita, 

membuat kita tidak 

menyadari bahwa 

sebenarnya ada maksud 

tersembunyi dalam berita 

https://kekuatansugesti.files.wordpress.com/2015/01/arti-sebuah-sugesti.jpg


tersebut, saya sebutnya 

sebagai “hidden 

message”, bahkan 

sekarang banyak iklan-

iklan yang tidak lagi 

dalam bentuk gambar 

tetapi dalam bentuk 

berita. Yang perlu anda 

sadari adalah, apa yang 

ada di media, itu sudah 

dipersiapkan, sudah 

diatur sesuai “request” 

dari pemimpin 

redaksinya, sesuai 

kepentingan yang ada 

dibelakangnya.Karena 

itu dibutuhkan 

kecerdasan dalam 

membaca dan memahami 

sebuah berita, Karena 

semua itu juga 

SUGESTI 

Jadi, dunia kita 

sebenarnya penuh 

dengan SUGESTI, 

bahkan ketika anda 

mendapat sebuah bbm 

dari kekasih anda yang 

isinya “ILOVEU”, ini 

pun sebuah 

SUGESTI. hehe.. 

Kita harus 

“CERDAS” dalam 

memilih, memilah atau 

menyeleksi 

SUGESTI mana saja 

yang PANTAS kita 

IMANI dan AMINI. 

Itulah kekuatan sebuah 

SUGESTI sesuai 

nama majalah ini 

KEKUATAN 

SUGESTI hehe.. 

:Firman Pratama: (Pakar Pikiran Bawah Sadar) 

  



 

  



 

 

 

  



  



 

 

 Saya sudah pergi ke banyak pelatihan hipnotis 

tetapi saya tidak bisa merasakan terhipnotis, apa 

mas firman bisa bantu agar saya bs merasakan 

hipnotis “, sebuah sms yang masuk ke inbox hp saya 

siang tadi. Sms seperti ini saya sering dapat, entah 

kenapa banyak orang yang bertanya tentang ingin 

merasakan hipnotis. Bahkan saya juga teringat ada 

sebuah telepon yang saya terima menanyakan ke 

saya, bagaimana rasanya dihipnotis. Lalu ada juga 

yang mengeluh ke saya karena sudah banyak 

datang ke hipnoterapist tetapi tidak bisa tertidur dan tetap sadar. Kenapa juga banyak orang ingin tidak sadar 

ya? hehe, ya inilah efek dari tayangan ditelevisi 

Tayangan hipnotis ditelevisi 

yang menggambarkan kondisi 

seseorang terlihat tidak sadar 

membuat banyak orang yang 

salah membuat persepsi di diri 

mereka tentang kondisi hipnotis, 

kebanyakan orang menganggap 

bahwa terhipnotis itu adalah 

dimana seseorang tidak sadar, 

maka ketika banyak orang 

belajar hipnotis dan melakukan 

teknik hipnotis kepada orang 

lain, mereka berharap orang 

yang dihipnotis itu tidak sadar. 

Padahal kalau kondisi tidak 

sadar itu adalah PINGSAN, 

benar kan? kalau ingin membuat 

orang tidak sadar caranya 

mudah, cukup pukul saja 

kepalanya orang itu, atau diberi 

obat tidur, beres kan?hehe.. 

Kondisi terhipnotis adalah 

kondisi dimana seseorang 

sedang terfokus kepada sesuatu 

hal apapun itu. Kalau orang 

bertanya ke saya, apakah 

terhipnotis itu tidak sadar? maka 

jawabannya adalah kondisi yang 

SADAR. Terhipnotis adalah 

kondisi yang SADAR 

sepenuhnya, kalau orang tidak 

sadar maka tentu tidak bisa 

mendengar apapun yang 

diperintahkan dan tidak bisa 

bergerak. Sekali lagi, kondisi 

terhipnotis itu adalah 

SADAR se SADAR-

SADARnya. Apa yang kita 

lihat di televisi, hanyalah 

permainan semata. Sama halnya 

dengan permainan sulap dan 

tayangan reality show lainnya 

yang memang sudah disetting 

sedemikian rupa agar 

tampilannya menarik. Sangat 

wajar TV menayangkan hal 

seperti itu, sebab memang 

tujuannya sebagai 

HIBURAN. 

 

 

 

 

https://ilmuhipnotis.files.wordpress.com/2014/12/cara-menghipnotis-cepat.jpg


 

 

 

 

 

Pemahaman ini yang memang perlu diluruskan, sebab 

ya bangsa kita sudah terlalu lama dicekoki dengan 

hal-hal yang sebenarnya tidak tepat, tayangan di TV 

semuanya sudah “dipersiapkan” untuk tujuan 

tertentu, kalau tayangan hipnotis ya itu untuk 

hiburan. Seperti apa kondisi terhipnotis yang 

sesungguhnya? Pertanyaan ini yang juga akhirnya 

muncul ketika orang2 bertemu ke saya. Maka saya 

langsung saja mengambil sebuah analogi yang 

sederhana. 

Ketika seseroang sedang asik menikmati sebuah 

pertandingan sepak bola, dengan sangat seru 

bahkan sambil teriak-teriak, lalu ketika teradi gol 

maka berteriak saling bersahutan, “GOOLLL”. 

Inilah salah satu contoh seseorang sedang 

terhipnotis, siapa yang menghipnotis? acara 

pertandingan bola. Kondisi lainnya adalah ketika 

banyak orang mendatangi acara peribadahan, semua 

duduk sambil mendengarkan ceramah dari seorang 

pemuka agama, lalu ketika pemuka agama itu 

menyuruh mengingat dosa dan semua yang hadir 

mulai menangis, ini juga kondisi terhipnotis. Ketika 

seseorang ada di dunia maka setiap saat sebenarnya 

semua orang sedang dalam kondisi terhipnotis, 

hmm…ada lagi yang paling mudah yaitu ketika anda 

pergi kekantor setiap pagi, anda bekerja keras, anda 

melakukan berbagai aktivitas kerja, ini adalah kondisi 

hipnotis, dimana anda terhipnotis oleh sistem 

dikantor anda, oleh pimpinan anda, benar kan?hehe.. 

 

Jadi, sesungguhnya setiap orang pernah terhipnotis 

termasuk saya, yang perlu kita pahami adalah kondisi 

hipnotis adalah kondisi SADAR dan setiap orang 

memiliki hak untuk mengatur sendiri hidupnya. Bukan 

hanya mau di”hipnotis” oleh siapapun dan apapun, 

termasuk oleh iklan-iklan yang banyak bertebaran, 

juga iklan diskon yang sangat menghipnotis. Semua 

disekitar anda sebenarnya membuat anda 

terhipnotis, bahkan kekasih anda sebenarnya sangat 

sering menghipnotis anda, buktinya anda pasti mau 

menuruti apa yang disuruhnya, termasuk 

mengantarnya kemanapun, ayo ngaku? Hehe.. 

Bahkan ketika anda membaca artikel saya ini sampai 

ke bagian ini maka anda sedang terhipnotis oleh 

tulisan saya dari awal tadi…:) 
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Memiliki seorang anak membuat kita merasa senang, karena merasa dititipi oleh Tuhan. Karena anak adalah 

titipan anak maka titipan itu harus dijaga dan dirawat dengan penuh tanggung jawab dan penuh perhatian, sebagai 

orang tua tentu kita merasa senang jika melihat anak-anak kita memiliki prestasi yang memuaskan khususnya dalam 

hal akademik. Walaupun akademik saja juga tidak bagus, namun dengan prestasi akademik yang memuaskan 

membuat anak-anak menjadi percaya diri untuk bergaul sehingga dapat membuat prestasi non-akademik lainnya. 

Dalam hal akademik, yang dijadikan tolak ukur prestasi adalah nilai hasil ulangan pelajaran disekolah. Untuk 

mendapat nilai yang memuaskan maka hal yang utama harus dimiliki oleh anak kita adalah semangat untuk mau 

belajar, dengan kemauan besar untuk belajar maka anak akan menjadi mudah dalam mempelajari berbagai hal yang 

terlihat susah dan membingungkan. 

 

Tapi, tidak semua anak memiliki semangat yang sama untuk belajar, apalagi dengan pergaulan yang ada di jaman 

saat ini, membuat anak-anak tidak tertarik untuk belajar, melainkan lebih tertarik untuk bermain. Nah..akibatnya 

ketika seorang aak lebih tertarik untuk bermain maka efeknya adalah fokus dari pikiran seorang anak akan 

teralihkan ke masalah permainan, apalagi yang namanya permainan tentu penuh dengan warna dan rasa asyik maka 

anak akan betah menikmatinya sampai lupa waktu. 

 

Lalu bagaimana caranya agar anak kita kembali semangat untuk belajar? Berikut ada 5 langkah yang bisa 

membantu untuk membuat anak kita kembali semangat belajarnya, langkah-langkah berikut dapat anda diskusikan 

dengan pasangan anda bagaimana baiknya untuk diterapkan kepada anak. 

1. Ceritakan masa lalu anda, tentu sebagai 

orang tua kita pernah mengalami masa-masa 

untuk belajar, nah anda bisa ceritakan 

bagaimana dulu anda belajar? kalau anda 

termasuk anak-anak yang dulu malas belajar, 

maka anda ceritakan kepada anak anda 

bahwa anda menyesal tidak mau rajin belajar, 

cara ini efektif saat anda ceritakan malam hari 

sebelum tidur dengan gaya berdongeng 

sehingga bisa efektif menembus pikiran 

bawah sadar anak. 

2. Berjanji memberikan reward, anak-anak 

sangat suka dengan hadiah apapun itu 

bentuknya, maka sebagai orang tua anda 

dapat memberikan tantangan berupa hadiah 

yang diberikan jika anak kita mencapai suatu 
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prestasi tertentu. Misal, jika semester ini anak 

kita bisa mendapat nilai 9 disemua mata 

pelajarannya maka anda janjikan dia sebuah 

gadget misalnya  

3. Bertanya tentang pelajaran yang dia sukai, 

tanyakan kepada anak kita pelajaran-

pelajaran yang dia sukai atau yang dianggap 

menarik. Dengan menanyakan hal yang 

menarik maka pikiran anak akan terus diisi 

oleh hal-hal yang menarik. Nah, dari pelajaran 

pelajaran yang dia sukai, maka kita sebagai 

orang tua berusaha memberikan dia fasilitas 

yang mendukungnya. 

4. Ingatkan pelajaran disaat bermain atau 

rekreasi, disaat anda sedang bermain atau 

berwisata maka anda dapat bertanya tentang 

pelajarannya. Contoh misalnya, saat anda 

berwisata ke taman dan melihat ada kupu-

kupu, lalu anda bisa bertanya kepada anak 

anda bagaimana proses metamorfosisi kupu-

kupu, dengan contoh yang jelas maka anak-

anak akan lebih tertarik. Atau saat bermain di 

danau, kita bisa bertanya kepada anak kita, 

mengapa kapal itu bisa mengapung, kita bisa 

menjelaskan juga sambil menghubungkan 

dengan pelajaran dia disekolah 

5. Perkuat impian atau cita-cita anak dengan 

membuatkan sebuah foto sesuai dengan 

impiannya. Jika anak anda begitu 

mengidolakan sosok polisi maka buatlah 

sebuah foto anak anda dengan pakaian polisi 

lalu tulislah dibawah foto itu nama anak anda 

tetapi dengan pangkat tertinggi, misal 

Jenderal X…taruhlah foto itu dikamar anak 

yang mudah dilihat kapanpun, tujuannya 

adalah agar pikiran bawah sadar terus 

mengenali impian itu sehingga bisa membantu 

menjadi kenyataan. 

 

Peran orang tua sangat penting dalam pembentukan karakter anak, maka dari itu bekalilah diri anda dengan 

metode-metode “parenting” yang mampu memberdayakan anak anda menjadi pribadi yang maksimal. 

:Firman Pratama: – Spesialis pikiran- 

  



 

  



 

  



Kita sering dibingungkan dengan tiga 

istilah yang ada di judul artikel ini, mantra, doa dan 

sugesti. Karena ketika saya memberikan kelas 

training Alpha Mind Control, banyak yang bertanya 

“Mas…apa sih bedanya mantra ama doa ?”  “lalu apa 

sih bedanya, doa dan sugesti?” Kita akan bahasa 

satu persatu dari pengertian mantra, doa dan sugesti. 

Saya akan memulai dengan bertanya kepada anda, 

dimana biasanya anda menemukan ketiga kata 

tersebut, ditempat yang sama dengan orang yang 

sama atau berbeda? Pasti..kebanyakan dari kita 

menemukan ketiga kata tersebut pada tempat yang 

berbeda dengan orang yang menyampaikan juga 

berbeda. Mungkin, hanya di blog saya ini anda 

melihat mantra, doa dan sugesti menjadi satu yang 

terlihat akur dan bersahabat…he.he. Jika oleh pihak 

lain, pasti ketiga kata ini dianggap saling 

bertentangan bahkan salin bertolak belakang, 

bahkan yang lebih ekstrim menyatakan mantra adalah 

HARAM sedangkan DOA yang Halal. Mereka 

yang berkata seperti itu juga tidak salah, sebab 

memang pemahamannya seperti itu. 

Sekarang, perhatikan kalimat ini ya : 

“Sing ayu, sing wedon, sopo sopo wong wedon sing ayu pasti mlayu nang atiku”, paham ngga artinya? he.he..itu 

bahasa jawa yang saya pernah baca di buku jaman dulu Mantra penarik wanita. Dalam buku itu dijelaskan, bahwa 

membaca kalimat itu 11x saat ditempat keramaian sambil memegang kertas yang sudah dituliskan huruf arab. Bagi 

anda yang tidak memahami artinya, tentu hanya bermodal keyakinan terhadap siapa yang memberinya kan, jika 

yang memberinya adalah seorang yang dianggap “dukun”, “orang pinter” pasti anda percaya. Tetapi bagi anda 

yang memahami bahasa jawa, tentu menjadi lebih percaya lagi kan, sebab arti dari kalimat diatas dalam bahasa 

Indonesia adalah “yang cantik, yang perempuan, siapa saja orang perempuan yang cantik pasti masuk ke hatiku” 

Mantap kan artinya, he.he..sekarang saya bertanya lagi,apakah kalimat diatas termasuk kategori mantra, sugesti 

atau doa? Mungkin anda menjawab, saat menggunakan bahasa jawa itu namanya mantra, sedangkan ketika saya 

artikan menjadi bahasa Indonesia maka anda sebut sebagai sugesti, benar kan? Lalu kalau saya mengubah 

kalimatnya menjadi seperti ini: 

“Ya Allah, siapa saja perempuan cantik yang melihat saya langsung tertarik ke saya, bantu saya ya Allah..” 

Anda pasti mengatakan jika kalimat diatas adalah 

DOA kan, kalau begitu maka sama saja kan antara 

mantra, sugesti dan DOA. Semua adalah 

bersumber dari kata-kata yang anda desain sendiri 

agar mudah anda pahami. Coba ketika anda 

membaca tulisan yang tadi bahasa jawa, pasti kurang 

paham bahkan sama sekali tidak paham kan. Tetapi 

begitu sudah saya ganti menjadi bahasa Indonesia 

menjadi lebih paham dan lebih meresap kan ke pikiran 

anda. Sugesti, Mantra dan DOA adalah “benda” 

yang sama tetapi terkadang disampaikan oleh orang 

yang berbeda, jika sugesti sering disampaikan  oleh 

teman-teman trainer, motivator dan hipnoterapis. 

Tetapi mantra disampaikan oleh dukun dan spiritual, 

sedangkan DOA disampaikan oleh pemuka agama. 

Tetapi bentuknya sama kan, adalah sekumpulan 

kata-kata yang memiliki makna untuk membuat diri 

kita yakin dan percaya tentang sesuatu yang kita 



inginkan dapat terjadi. Itulah definisi yang saya buat 

untuk memudahkan pemahaman tentang ketiga kata 

diatas. Lalu apakah ada keterkaitan hal mistis? 

Dimana mistisnya, kan itu hanya sebuah sekumpulan 

kata-kata saja, siapa yang memahami kata-kata itu? 

diri kita sendiri kan? Jadi..ketiga kata tersebut, 

mantra, doa dan sugesti bersumber dari diri kita. 

 

 

 

 

Kekuatan Yang Mengabulkan Doa 

 

 

 

 

 

Malam hari adalah waktu yang baik untuk berdoa, 

begitu kata teman-teman ustadz dan para spiritual. 

Waktu yang tepat untuk lelaku bathin katanya. 

Apakah benar saat malam hari doa lebih kuat 

terkabul? Ngomongin masalah doa, dan kebetulan 

sekarang juga malam hari saya tiba-tiba ingin 

membuat tuisan ini. Karena tadi siang, ada seorang 

klien menemui saya untuk konsultasi khusus masalah 

bagaimana berdoa yang benar. 

Saya juga bertanya ke klien tadi, seorang bapak dari 

malang. “Kok bapak tanya ke saya, kan bisa 

konsultasi ke kiyai atau ulama pak, saya lho bukan 

termasuk seperti mereka?” sambil bergurau saya 

berkata seperti itu. Lalu bapak tadi bilang, “klau ke 

merek saya merasa masih bingung, karena 

jawabannya selalu kembali ke diri kamu, tingkatkan 

ikhlas dan khusuk. Tapi saat saya tanya kepada 

beliau2 itu caranya, mereka hanya bilang rajin2 

berdzikir” 

bapak itu melanjutkan lagi, “itu yang buat saya 

bingung mas fir, saya sudah melakukan itu tapi tetap 

tidak merasakan sesuatu kedekatan dengan 

Allah..Nah ketika saya bercerita ke seorang teman, 

dia memberi tahu untuk menemui mas firman, saya 

melihat teman saya itu begitu nyaman dan tenang, 

dan dia bilang habis belajar ke mas firman, satu lagi 

mas…saya ingin tahu bagaimana cara doa yang 

benar2 nyambung” 

Saya pun menjawabnya..”owh itu yang bapak 

masalahkan, merasa ingin mendekatkan diri kepada 

Allah “ 

Masalah doa sering banyak dikonsultasikan 

langsung ke saya, sebenarnya kekuatan doa terletak 

dari keikhlasan dan kepasrahan diri. Kondisi ikhlas 

dan pasrah, saya sebut sebagai Alpha-State, 

dimana kita bisa dengan SADAR mengendalikan 

fungsi dari pikiran bawah sadar. Melakukan 

pembuatan kalimat doa, sebaiknya kita lakukan 

sendiri dengan kaidah-kaidah pikiran bawah sadar, 

mengapa saya sarankan membua kalimat sendiri? 

Agar anda merasa sedang curhat kepada Tuhan, 

sedang sharing masalah kepada-Nya…bukankah 

saat anda ngobrol dengan seorang sahabat, maka 

beban terasa lebih ringan dan lepas? Maka 

kondisikan diri anda seperti itu ketika berdoa, maka 

doa anda akan lebih berkualitas. 
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Kekuatan persahabatan sangat berperan dalam 

terkabulnya doa, merasa diri menjadi sahabat dan 

kekasih, itulah sebetulnya cara berkomunikasi dan 

“nyambung” dengan Tuhan. Memang untuk terbiasa 

sampai pada kondisi seperti itu dibutuhkan 

pembiasaan diri dengan melakukan teknik-teknik 

yang saya sebut sebagai Alpha Mind Control. 

Pengkondisian di alpha-state perlu sebuah 

bimbingan langsung agar benar paham dan 

menguasai. Tujuan utama adalah mengontrol pikiran 

khususnya bawah sadar supaya tetap berada dalam 

kondisi ikhlas. Dengan selalu berada dalam ikhlas 

dan pasrah maka doa akan cepat nyambung dan 

Tuhan juga senang untuk mengiyakan. 

 

 

 

Apakah malam hari lebih kuat 

sebuah doa? Malam hari kondisi 

lebih hening, sehingga kita lebih 

tenang dan bahkan bisa sambil 

menangis berdoanya, ya kan? 

Nah disitulah letak kekuatan 

berdoa di malam hari, maka dari 

itu niatkan ada untuk mau untuk 

bangun di malam hari, khususnya 

di sepertiga malam disaat semua 

orang sedang terlelap tidur, kita 

bangun untuk ngobrol dan 

curhat dengan Tuhan. 

Sehingga Tuhan hanya 

mendengar doa kita,  lebih sedikit 

orang kan di sekitar kita yang 

berdoa, artinya jalur ke Tuhan 

jauh lebih lega dan bebas 

hambatan maka doa pun bisa 

cepat terkabulnya. 

Tapi, jika kita sudah memahami 

teknik untuk mengontrol pikiran 

bawah sadar selalu di Alpha-

state, maka tidak lagi perlu 

menunggu malam,kapanpun kita 

bisa merasa dekat dan curhat 

dengan Tuhan…Kalau begitu 

mana yang lebih pas untuk 

belajar mendekat ke 

Tuhan?harus ke sosok ustadz, 

pendeta,kiyai,biksu atau 

spiritualis modern? he.he.. 

 

  



 

  



Di sebuah hutan, tinggallah seekor serigala pincang. Hewan itu hidup bersama seekor harimau yang besar 

berbadan coklat keemasan. Luka yang di derita serigala, terjadi ketika ia berusaha menolong harimau yang di 

kejar pemburu. Sang serigala berusaha menyelamatkan kawannya. Namun sayang, sebuah panah yangtelah di 

bidik malah mengenai kaki belakangnya. Kini, hewan bermata liar itu tak bisa berburu lagi bersama harimau, dan 

tinggal di sebuah gua, jauh dari perkampungan penduduk. 

Sang harimau pun tahu 

 bagaimana membalas  

budi. Setiap selesai  

berburu, di 

mulutnya selalu  

tersisa sepotong  

daging untuk dibawa 

pulang. Walaupun 

 sedikit, 

sang serigala selalu 

 mendapat bagian  

daging hewan  

buruan. Sang 

Harimau paham, 

bahwa tanpa  

bantuan sang  

kawan, ia pasti sudah 

 mati terpanah si  

pemburu. Sebagai 

balasannya, sang  

Serigala selalu berusaha  

menjaga keluarga sang harimau dari 

gangguan hewan-hewan lainnya. Lolongan serigala selalu tampak mengerikan bagi siapapun yang mendengar.  

 

Walaupun sebenarnya ia tak bisa 

berjalan dan hanya duduk 

teronggok di pojok gua.Rupanya, 

peristiwa itu telah sampai pula ke 

telinga seorang pertapa. Sang 

pertapa, tergerak hatinya untuk 

datang, bersama beberapa orang 

muridnya. Ia ingin memberikan 

pelajaran tentang berbagi dan 

persahabatan, kepada anak 

didiknya. Ia juga ingin menguji 

keberanian mereka, sebelum 

mereka dapat lulus dari semua 

pelajaran yang diberikan olehnya. 

Pada awalnya banyak yang takut, 

namun setelah di tantang, mereka 

semua mau untuk ikut. 

Di pagi hari, berangkatlah mereka 

semua. Semuanya tampak 

beriringan, dipandusang pertapa 

yang berjalan di depan 

rombongan. Setelah seharian 

berjalan,sampailah mereka di 

mulut gua, tempat sang harimau 

dan serigala itu 

menetap.Kebetulan, sang 

harimau baru saja pulang dari 

berburu, dan sedang 

memberikansebongkah daging 

kepada serigala. Melihat kejadian 



itu, sang pertapa 

bertanyabertanya kepada murid-

muridnya, "Pelajaran apa yang 

dapat kalian lihat dari 

sana..?".Seorang murid tampak 

angkat bicara, "Guru, aku melihat 

kekuasaan dan 

kebaikan Tuhan. Tuhan pasti 

akan memenuhi kebutuhan setiap 

hamba-Nya. Karena itu, lebih 

baik aku berdiam saja, karena toh 

Tuhan akan selalu 

memberikanrezekinya kepada ku 

lewat berbagai cara." 

 
 

Sang pertapa tampak tersenyum. 

Sang murid melanjutkan 

ucapannya, "Lihatlah serigala itu. 

Tanpa bersusah payah, dia bisa 

tetap hidup, dan mendapat 

makanan." Selesai bicara, murid 

itu kini memandang sang guru. Ia 

menanti jawaban darinya. "Ya, 

kamu tidak salah. Kamu memang 

memperhatikan, tapi 

sesungguhnya kamu buta. 

Walaupun mata lahirmu bisa 

melihat, tapi mata batinmu lumpuh. 

Berhentilah berharap menjadi 

serigala, dan mulailah berlaku 

seperti harimau." 

 

*** 

 

Adalah benar bahwa Tuhan 

ciptakan ikan kepada umat 

manusia. Adalah benar 

pula,Tuhan menghamparkan 

gandum di tanah-tanah petani. 

Tapi apakah Tuhan ciptakan 

ikan-ikan itu dalam kaleng-kaleng 

sardin? Atau, adakah Dia 

berikan kepada kitagandum-

gandum itu hadir dalam bentuk 

seplastik roti manis? Saya 

percaya, 

ikan-ikan itu dihadirkan kepada 

kita lewat peluh dan kerja keras 

dari nelayan.Saya juga pun 

percaya, bahwa gandum-gandum 

terhidang di meja makan kita, 

lewat usaha dari para petani, dan 

kepandaian mereka mengolah alat 

panggang roti. 

 

Begitulah, acapkali memang 

dalam kehidupan kita, ada 

fragmen tentang serigala yang 

lumpuh dan harimau yang ingin 

membalas budi. Memang tak 

salah jika disana kita akan dapat 

menyaksikan kebesaran dan kasih 

sayang dari Tuhan. Dari sana 

pula kita akan mendapatkan 

pelajaran tentang persahabatan 

dan kerjasama. Namun, 

ada satu hal kecil yang patut 

diingat disana, bahwa: berbagi, 

menolong, membantu sudah 

selayaknya menjadi prioritas 

dalam kehidupan kita. Bukan 

karena hal itu adalah suatu 

keterpaksaan, bukan pula karena 

di dorong rasa kasihan dan ingin 

membalas budi. 

 

Berbagi dan menolong, memang 

sepatutnya mengalir dalam darah 

kita. Disana akan ditemukan nilai-

nilai dan percikan cahaya Tuhan. 

Sebab disana, akan terpantul 

bahwa kebesaran Tuhan hadir 

dalam tindak dan perilaku yang 

kita lakukan. Di dalam berbagi 

akan bersemayan keluhuran budi, 

keindahan hati dan keagungan 

kalbu. Teman, jika kita bisa 

memilih, berhentilah berharap 

menjadi serigala lumpuh, dan 

mulailah meniru teladan harimau. 
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Pendahuluan 

Terminologi antibiotik didefinisikan sebagai suatu senyawa organik hasil metabolisme dari mikroorganisme yang 

memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan  dan bahkan mematikan mikroorganisme lain akibat aktivitas 

sejumlah kecil senyawa  antibiotik tersebut. Antibiotik memiliki kegunaan yang  sangat luas  dibidang farmasi dan 

pertanian dan dibedakan atas antibiotik yang bersifat anti bakteri atau anti mikroba, anti jamur dan anti tumor. 

Penisilin, tetrasiklin, eritromisin  dan streptomisin merupakan contoh-contoh antibiotik yang bersifat anti bakteri 

(Sarah, M. 2002). 

Penisilin merupakan salah satu antibiotik yang paling efektif selama empat dekade  ini. Peningkatan kebutuhan 

medis akan penisilin telah membuka peluang bagi  pengembangan industri pembuatan penisilin secara komersial 

yang menuntut  peningkatan kualitas dan kuantitas dari penisilin yang dihasilkan. Perbaikan kualitas  dan kuantitas 

penisilin dapat tercapai apabila parameter-parameter metabolik dari  proses fermentasi adalah optimum (Sarah, 

M. 2002). 

 

Sifat Fisika Kimia 

Penisilin merupakan suatu asam organik, berbentuk 

kristal, berwarna putih yang sedikit larut dalam air 

tetapi larut baik dalam pelarut organic. Sebaliknya 

garam – garam penisilin sangat baik larut dalam air 

dan stabil antara pH 6 dan 6,5 (Wattimena, 1991). 

Penisilin terdiri dari dua cincin berupa satu inti siklik 

pada gugus amida dapat diikat berbagai jenis radikal 

dan diperoleh berbagai jenis penisilin. Dalam 

suasana basa atau oleh pengaruh enzim β-laktamase 

seperti penisilinase yang disekresi oleh mikroba 

tertentu, maka inti laktam terbuka dan terbentuk 

asam penisilinoat. Oleh pengaruh amidase dirantai 

samping terbentuk asam 6-aminopenisilinat. 

Selanjutnya oleh pengaruh asam terjadi hidrolisa 

dan diperoleh penisilamin dan aldehid, sehingga 

aktivitas antimikrobanya berkurang (Wattimena, 

1991). 

 

Spectrum dan Cara Kerja 

Spectrum antimikroba dari penisilin relatif sempit. 

Mikroba – mikroba yang peka terhadap kerja 

penisilin meliputi : 

Kokus Gram Positif : Streptokokus terutama 

Streptokokus β-hemolitik, enterokokus, 

pneumokokus, stafilokokus yang bukan pembentuk 

penisilinase. 

Kokus Gram Negatif : Gonokokus dan 

Meningokokus. 

Basil Gram Positif     : Aerob (Bacillus antrachis, 

B. subtilis, B. diptheriae, Listeria monocytogen); 

Anaerob (Clostridia) (Wattimena, 1991). 

 

Mekanisme Kerja 

Berdasarkan mekanisme kerjanya antibiotic β-laktam 

I termasuk antimikroba yang menghambat sintesis 

dinding sel mikroba. Efek bakterisid diberikan pada 

mikroba yang sedang aktif membelah. Pada waktu 



berlangsungnya pembelahan, sebagian dari dinding 

sel induk dilisis oleh suatu asetilmuramidase. Dinding 

sel bakteri terdiri dari mukopeptida. Transpeptidase 

terlibat dalam pembentukan dinding sel baru. Enzim 

ini diblokir oleh penisilin sehingga pembentukan 

dinding sel tidak sempurnayang mengakibatkan 

matinya bakteri. Oleh karena dinding sel kokus gram 

positif terdiri dari 60 % sedangkan kokus gram 

negative hanya mengandung 10 % mukopeptida, 

maka spectrum antimikroba dari penisilin tidak luas 

(Wattimena, 1991). 

 

Turunan Antibiotik (Golongan penisilin) 

 

1. Penisilin G 

Penisilin G diekstraksi dari 

biakan Penisillinum chrysogenum 

dan merupakan penisilin alami. 

Penisilin G diperdagangkan 

dalam bentuk hablur murni yang 

bersifat asam. Penisilin G dalam 

larutan tidak stabil pada PH 5 

atau kurang dan pada PH 8 atau 

lebih. Larutan penisilin bila 

dibiarkan bebrapa hari lamanya 

akan terurai meskipun disimpan 

dalam tempat dingin. Penisiln G 

dapat membentuk garam dengan 

logam alkali dan alkali tanah yang 

larut dalam air, sedangkan garam 

dengan logam berat tidak mudah 

larut (Wattimena, 1991). 

Fenoksimetilpenisilin (Penicilin 

V) 

Penisilin V merupakan turunan 

fenoksimetil dari penisilin G. 

PENISILIN v sedikit larut 

dalam air, mudah larut dalam 

alcohol dan aseton  (Wattimena, 

1991). 

Amoksisilin` 

Amoksisilin diperoleh dengan cara mengasilasi asam 6 – aminopenisilinat 

dengan D-(-)-2-(p-hidroksifenil) glisin. Amoksisilin berupa bubuk, hablur 

putih, berasa pahit, tidak stabil pada kelembaban tinggi dan suhu diatas 

37o C. Kelarutannya dalam air 1g/370 ml, dalam alcohol 1g/2000 ml 

(Wattimena, 1991). 

Ampisilin 

Asam 6 – aminopenisilinat dialisasi dengan D-(-)- glisin menghasilkan 

ampisilin. Ampisilin berupa bubuk, hablur putih, tak berbau. Garam 

trihidratnya stabil pada suhu kamar. Dalam air kelarutannya 1 g/ml, dalam 

etanol absolute 1g/250ml dan praktis tak larut dalam eter dan kloroform 

(Wattimena, 1991). 

Bekampisilin 

Bekampisilin turunan dari ampisilin dimana gugusan 3-karboksil 

tersubstitusi oleh gugus etil membentuk ester. Garam HCL nya 

berbentuk hablur putih yang larut dalam air. 

Siklasilin 

Siklasilin berupa bubuk, hablur putih, kelarutannya dalam air 1 g dalam 

25 ml pada suhu 38o C. 

Hetasilin 

Asam 6-aminopenesilinat diasilasi dengan D-(-)fenilglisilklorida lalu 

dikondensasikan dengan aseton menghasilkan (hetasilin). Hetasilin 

berupa bubuk hablur putih, praktis tidak larut (dalam air). 

Dikloksasilin 

Dikloksasilin adalah hasil asilasi asam 6-aminopenisilinat dengan 3-(2,6-

diklorofenil)-5-metil-4 isoksazolkarbonat, hasilnya dihablurkan kembali 

dan dibuatkan garam natriumnya. Dikloksasilin berbentuk hablur bubuk 

putih, berbau agak khas, melebur antara 222o dan 225o dengan 



penguraian: pKa = 2,67; larut 

baik dalam air, larut dalam etanol; 

tahan terhadap asam. 

Metisilin 

Metisilin diperoleh sebagai hasil 

kondensasi asam 6 – 

aminopenisilinat dengan 2,6-

dimetoksibenzoilklorida dan 

kemudian diendapkan dengan 

natriumasetat untuk memperoleh 

garam Na. Metisilin berupa 

bubuk hablur halus berwarna 

putih tak berbau, yang larut baik 

dalam air, sedikit larut dalam 

kloroform dan tak larut dalam 

eter. 

Nafsilin 

Asam 6 – aminopenisilinat yang 

diasilasi dengan 2 – etoksi-1-

naf-toilklorida dalam pelarut 

organik bebas air, mengandung 

trietilamin menghasilkan nafsilin. 

Nafsilin berupa bubuk berwarna 

putih kekuning-kuningan, berbau 

agak khas, larut dalam air, 

kloroform dan etanol. Oleh asam 

sebagian diuraikan. Nafsilin 

tahan penisilinase. 

Kloksasilin 

Asam 6 – aminopenisilinat 

diasilasi dengan 3 (O klorofenil) 

-5-metil-4 isoksazolkarboksilat. 

Hasinya dimurnikan dengan cara 

penghabluran kembali, kemudian 

kloksasilin dibuatkan garam 

natriumnya. Kloksasilin berupa 

bubuk hablur putih; stabil 

terhadap cahaya; sedikit higroskopis; terurai antara 170o dan 173o ; PH 

larutan 1% terletak antara 4,5 dan 7,5. Kloksasilin larut baik dalam air, 

etanol dan sedikit larut dalam kloroform. 

Oksasilin 

Oksasilin diperoleh dengan cara mengkondensasikan Asam 6 – 

aminopenisilinat dengan 5 metil-3-fenil-4-isoksazolklorida dalam pelarut 

organic yang sesuai, kemudian oksasilin diendapkan dengan natrium 

asetat sebagai garam natrium. Oksasilin berupa bubuk hablur halus, 

berwarna putih dan tak berbau. Garamnya larut dalam air, sedikit larut 

dalam etanol absolute, kloroform dan tak larut dalam eter. Oksasilin 

tahan penisilinase 

Karbenisilin 

Karbenisilin berupa bubuk Kristal putih berasa pahit, higroskopik, tak 

berbau; pH larutan 1% b/v antara 6,5 dan 8,0; pKa1 = 2,76, pKa2=3,5. 

Kelarutannya dalam air 1 g/1,2 ml, dalam etanol 1g/2,5 ml, praktis tidak 

larut dalam kloroform dan eter, tidak stabil dengan asam, garam indanil 

lebih stabil terhadap asam. 

Tikarsilin 

Tikarsilin diperoleh dari Ampisilin dimana inti benzene diganti dwngan 

inti tiofen. Tikarsilin berupa bubuk putih sampai kuning, higroskopik, 

larut sangat baik dalam air. Tikarsilin diuraikan oleh mikroba yang 

memproduksi β-laktamase. 

Azlosilin 

Azlosilin adalah turunan Ampisilin dimana gugus amina tersubstitusi dan 

merupakan asilureidopenisilin. Garam natriumnya berupa bubuk hablur 

berwarna kuning pucat yang larut dalam air, methanol dan 

dimetilformamida serta larut sedikit dalam etanol dan isipropanol. 

Azlosilin peka terhadap β-laktamase yang diproduksi oleh 

Enterobacteriaceae atupu terhadap penisilinase yang diproduksi oleh 

Staphylococcus aureus. 

Mezlosilin 

Mezlosilin diperoleh secara semi sintetik seperti Azlosilin kecuali pada 

inti imidazolidin N-heterossiklik tersustitusu gugus metil sulfonil. Garam 

natrium monohidrat Mezlosilin berbentuk hablur kuning pucat yang larut 

dalam air, methanol dan dimetilformamida, tidak larut dalam aseton dan 

etanol. 



Piperasilin 

Piperasilin merupakan turunan 

dari penisilin. Piperasilin 

mempunyai spectrum antimikroba yang identik dengan Mezlosilin. 

Piperasilin juga peka terhadap β-laktamse yang diproduksi oleh 

gonokokus (Wattimena, 1991). 

Tabel Interaksi Obat 

No. Obat A Obat B Interaksi yang terjadi 

1 Penisilin Antibiotik 

Bakteriostatik 

(Kloramfenikol, 

aritromisin, 

tetrasiklin) 

Antibiotik bakteriostatik dan bakterisid tak boleh dikombinasi karena antibiotik 

bakteriostatik misalnya kloramfenikol dapat menginhibisi kerja bakterisid dari penicillin. 

2 Penisilin Probenesid Probenesid menghambat sekresi antibiotik sehingga meningkatkan efek atau toksisitasnya 

3 Penisilin Fenilbutazon Fenilbutazon menghambat sekresi antibiotik sehingga meningkatkan efek atau toksisitasnya 
 

4 

5 

6 

7 

Ampisilin 

Ampisilin 

Ampisilin 

Ampisilin 

AlopurinolWarfarin 

Disulfiran 

Makanan 

Menyebabkan maculopapular rashdapat meningkatkan kadar ampisilin 

dapat meningkatkan kadar ampisilin. 

Makanan dapat menurunkan tingkat absorbsi ampisillin, sehingga kemungkinan akan 

menurunkan kadar ampisillin. 

  

8 Amoksisilin Asam Klavulinat Menyebabkan mual dan muntah, dimana kejadian ini sangat tergantung dari dosis asam 

klavulinat 

9 

10 

Penisilin G 

Penisilin G 

VitaminC 

Antasida 

Inaktivasi Penisilin 

Kelarutan penisilin G akan berkurang sehingga jumlah absorbsinya berkurang 

Sediaan di Pasaran 

1. Amoxsillin 

2. Amoxsan 

3. Bellamox 

4. Clavamox 

5. Danoxilin 

6. Erlacyclin 

7. Farmoxyl 

8. Goxalin 

9. Hufanoxil 

10. Intermoxil 

11. Kalmoxilin 

12. Lapimox 

13. Metacilin 

14. Nufamox 

15. Omemox 
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Terkadang ada beberapa pekerjaan 

yang harus anda lakukan, mau tidak mau, 

suka tidak suka. Bagaimana jika 

berbagai pekerjaan tersebut bukanlah 

hal yang sangat menyenangkan untuk 

dilakukan? Tanpa semangat untuk 

melakukan berbagai hal tersebut, anda 

dapat segera terjebak pada jurang 

penundaan yang dapat segera berakhir 

dengan masalah. Sehingga pertanyaan 

selanjutnya adalah; apa yang harus 

dilakukan untuk menumbuhkan 

semangat kerja pada setiap hal yang 

anda ingin lakukan? 

 

Pikirkan Kesenangan Tentang Pekerjaan Tersebut 

 

Umumnya individu termotivasi 

untuk melakukan suatu hal jika ia 

mengetahui kesenangan yang 

akan didapatkan atau resiko 

yang mengancam ketika tidak 

melakukan. Anda pun demikian. 

Anda dapat termotivasi 

melakukan suatu pekerjaan jika 

anda mengetahui berbagai hal 

menyenangkan yang akan anda 

dapatkan setelah melakukan 

pekerjaan tersebut. Demikian 

pula sebaliknya anda dapat 

sangat termotivasi ketika 

menyadari berbagai resiko yang  

 

mengancam jika tidak melakukan 

pekerjaan tersebut. 

Hal ini berarti di setiap 

pekerjaan anda dapat 

menemukan suatu kesenangan. 

Rasa senang yang anda rasakan 

saat bekerja dapat menjadi 

motor penggerak bagi anda 

untuk terus bekerja, melupakan 

berbagai hal yang dapat 

menghambat anda. Ketika anda 

berhasil menemukan kesenangan 

dalam melakukan suatu kerja, 

anda berhasil melampaui 

kelembaman/resistensi di saat 

awal melakukan kerja. 

Jika anda tidak dapat 

memikirkan kesenangan yang 

akan anda dapatkan ketika anda 

melakukan suatu pekerjaan, anda 

dapat mengimajinasikannya. 

Anda dapat mengimajinasikan 

berbagai hal yang 

menyenangkan bagi anda dan 

menghubungkannya dengan 

pekerjaan yang ingin anda 

lakukan. Jangan batasi pikiran 

anda, karena semua hal sangat 

mungkin tejadi di pikiran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bakar Kapalnya 

Pada suatu pertempuran diceritakan seorang 

Panglima yang ingin menaikan moral pasukannya. 

Moral pasukan yang dipimpinnya telah jatuh akibat 

kelelahan yang didapat dari serangkaian 

pertempuran sebelumnya. Jumlah pasukan musuh 

yang lebih besar semakin memperparah moral 

pasukan yang dipimpinnya. Untuk menaikan moral 

pasukannya, ia memerintahkan pasukannya untuk 

membakar kapal yang mereka tumpangi untuk sampai 

di medan pertempuran. Ia membatasi pasukannya 

hanya pada dua pilihan, menang atau mati di medan 

pertempuran. Mundur bukan lagi pilihan. 

Prinsip yang sama juga dapat pula anda 

aplikasikan ke diri anda. Anda dapat membatasi diri 

hanya pada dua pilihan, lanjut atau tidak sama sekali. 

Seorang klien suatu ketika datang kepada saya dan 

menyatakan bahwa ia memiliki keraguan yang sangat 

untuk memulai bisnis. Pada saat yang sama dia juga 

kurang antusias dengan pekerjaannya saat ini. Satu-

satunya motivasi yang terus membuatnya bekerja 

pada pekerjaannya saat ini hanyalah kebutuhan 

finansial. 

Ketika anda telah menetapkan pilihan dan 

tidak memberikan kesempatan pada diri anda untuk 

melihat ke belakang, maka pada saat yang bersamaan 

anda telah memunculkan semangat kerja di diri anda. 

Hal ini semata-mata disebabkan karena pilihan yang 

tersisa bagi anda hanya dua, lanjut atau tidak sama 

sekali. Dan karena anda ingin mengalami 

perkembangan dan pertumbuhan dalam hidup maka 

anda menempatkan seluruh tenaga, pikiran, waktu 

dan berbagai sumber daya yang anda miliki, hanya 

untuk melanjutkan hal yang telah anda lakukan 

sebelumnya. Anda tidak lagi memberikan sebagian 

tenaga dan pemikiran anda pada keraguan. 

 

Modifikasi Lingkungan Anda 

Di sekitar kita tentunya terdapat banyak hal yang dapat memberikan inspirasi ataupun membangkitkan semangat. 

Ketika anda memajang berbagai poster yang mampu menginspirasi anda, anda memelihara semangat kerja di 

setiap saat. Mungkin anda akan ditertawai pada awalnya, namun hal itu akan segera berlalu. Segera setelahnya, 

mereka yang dulunya mentertawai berubah menjadi kagum ketika melihat semangat anda dalam bekerja. Sehingga 

bukan tidak mungkin mereka meniru hal yang anda lakukan. 

 

Dapatkan Kelompok yang Tepat 

“Berteman dengan tukang ikan 

berbau amis, berteman dengan 

tukang bunga berbau harum….” 

Setiap individu tentunya 

memiliki kebutuhan untuk 

bersosialisasi. Seberapa pun 

kuatnya seorang individu, tetap 

ia membutuhkan teman untuk 

dimintai tolong atau untuk 

berbagi kesenangan. Hal yang 

paling menyenangkan saat anda 

didera kesulitan adalah memiliki 

teman yang bersedia 

mendengarkan dan membantu 

anda. 

Dalam proses pertemanan, 

terjadilah interaksi, proses saling 

mempengaruhi, langsung 

maupun tidak. Interaksi dalam 

kelompok tentunya dapat 

mempengaruhi pola pikir anda. 

Menciptakan pola pikir yang 

dapat semakin mendekatkan 

atau menghambat anda dalam 



mencapai tujuan. Sehingga 

tidak berlebihan jika saya 

katakan bahwa pola pikir sangat 

menular. Ketika anda 

memilih kelompok 

teman yang memiliki 

pola pikir optimis, 

maka tentunya anda 

pun dapat pula 

berpikir secara 

optimis. 

Ketika suatu 

hal menginspirasi anda untuk 

mengganti pola pikir, anda 

beresiko untuk kehilangan 

teman. Namun pada saat yang 

bersamaan anda juga memiliki 

kesempatan untuk mendapatkan 

teman-teman baru, mereka yang 

mendukung pola pikir anda. 

Sehingga menurut saya, adalah 

sangat penting untuk 

memastikan bahwa teman yang 

anda pilih mendukung anda 

dalam mencapai tujuan yang 

ingin anda capai. 

Teman yang baik akan 

semakin mendekatkan anda 

mencapai tujuan. Seseorang 

yang dapat mendukung anda, 

dan bukan yang menghambat 

anda. Sehingga jika menurut 

anda teman yang anda miliki 

saat ini tidak mendukung, 

sebaiknya anda segera 

memutuskan untuk berkata 

“tidak”. Anda tidak perlu 

khawatir untuk tidak memiliki 

teman. Anda selalu dapat 

memiliki teman baru di setiap 

saat. Saya dapat menjadi teman 

anda.

 

Kumpulkan Berbagai Hal yang Dapat Menginspirasi  

 

Pola pikir pada dasarnya hampir sama seperti lahan pertanian. Anda perlu menggarap dan memeliharanya. 

Lahan pertanian yang tidak terpelihara segera dengan mudah ditumbuhi gulma. Dan untuk menumbuhkan gulma 

pada pola pikir anda adalah hal yang 

sangat-sangat mudah. Anda 

cukup….tidak melakukan apa pun. 

Berbagai aktifitas dan interaksi 

yang anda dapatkan disetiap hari juga 

berpotensi untuk menumbuhkan gulma 

pada pikiran anda. Sehingga di setiap 

hari anda perlu merawat pola pikir 

dengan memberinya berbagai informasi 

yang inspiratif. Anda dapat pula 

meraih semangat melalui berbagai hal 

seperti membaca buku-buku motivasi, 

mendengarkan audio book dan lainnya. 



Dengan menggali dari berbagai sumber ini anda merawat pola pikir anda untuk selalu bersemangat 

Khusus prinsip yang satu ini, jika anda ingin lebih mengoptimalkan waktu anda sambil pada saat yang 

bersaman menyuburkan pola pikir, anda dapat melakukannya dengan mendengarkan audio book di waktu yang 

non produktif, misalnya saat berkendara. 

 

Hentikan Pengaruh Negatif Ke 

Diri Anda 

  

Di era informasi saat ini, 

informasi dapat diperoleh 

dengan sangat mudah dari 

berbagai media. Hal itu 

sebenarnya juga dibarengi 

dengan berbagai resiko. Jika 

anda kurang bijaksana dalam 

memilih informasi yang masuk ke 

pikiran anda, sebenarnya anda 

juga memasukan berbagai 

pengaruh negatif ke pikiran 

anda. Berbagai pengaruh 

negatif yang anda dapatkan 

tentu dapat berakibat buruk 

bagi pikiran anda. Tidak hanya 

menjauhkan anda dari tujuan 

yang ingin anda raih, bahkan 

terkadang dapat 

menghancurkan diri anda, tanpa 

anda sadari. Sehinga sangat 

penting bagi setiap individu 

untuk benar-benar menseleksi 

informasi yang dapat masuk ke 

pikirannya. 

 

Pelihara Penampilan Anda  

Menjaga penampilan diri 

membawa pengaruh besar pada 

semangat yang anda miliki dalam 

bekerja. Di setiap hari anda mungkin melewati cermin lebih dari satu kali. 

Setiap kali anda berada di depan cermin dan melihat pantulan diri anda, 

tentunya ada suatu rasa yang muncul ketika melihat penampilan diri. 

Ketika anda menjaga penampilan anda mungkin anda akan bangga 

dengan diri anda. Anda menjadi lebih bergairah dalam bekerja. 

Dapatkah anda bayangkan rasa apa yang muncul ketika anda melihat 

diri anda berpenampilan lusuh? 

 

Self-Hypnosis  

 

Anda dapat lebih  

mendapatkan  

suntikan semangat  

yang lebih besar  

dengan anda  

melakukan self-hypnosis. 

 Dengan melakukan self-hypnosis secara teratur, anda mengkondisikan 

berbagai ide ke pikiran bawah sadar, dalam hal ini ide untuk lebih 

bersemangat dalam bekerja. Setelah beberapa waktu, anda segera 

dapat merasakan efek permanen di diri anda. Respon anda terhadap 

berbagai stimulus dari lingkungan menjadi sangat refleks dan otomatis. 

Kehidupan ini memang penuh liku, hidup tak selamanya berjalan mulus 

sesuai dengan rencana dan keinginan kadang, kita berada diatas dan 

kadang juga kita akan jatuh. Tips membangkitkan kembalisemangat diri 

ini dimaksudkan untuk memberikan sedikit tips dan cara agar dari Anda 

yang sempat jatuh kembali mendapatkan inspirasi-inspirasi baru 

sehingga menambah motivasi dalam diri Anda untuk kembali bangkit dan 

meraih mimpi-mimpi Anda. 

Apakah saat ini Anda merasa jadi orang yang paling malang? 

Adakah pikiran-pikiran yang terus membelenggu otak Anda, sehingga 

Anda tidak dapat menikmati hidup ini? oh saying sekali kalau hal itu akan 

menjadi penghambat dalam mewujudkan cita-cita Anda.ayo bangun, 

bangkit dan berdirilah tegak , udah saatnya kita meraih kebahagiaan kita 



sendiri dan mengisi masa remaja 

ini dengan menghasilkan karya-

karya terindah. Anda masih 

bingung dan mau tahu 

bagaimana caranya. So… 

silahkan simak beberapa poin 

uraian berikut ini. semoga Anda 

akan memperoleh inspirasi-

inspirasi baru yang dapat 

membangkitkan semangat Anda 

kembali. Come on guys, silahkan 

simak petunjuk berikut ini: 

 

Pantang mencaci maki diri 

sendiri 

 

Anda bisa memiliki 

segala yang Anda 

inginkan jika Anda 

menginginkanya dengan 

cukup kuat. Anda bisa 

menjadi apapun yang 

Anda inginkan, 

melakukan apapun yang 

ingin Anda capai, jika 

Anda memegang hasrat 

itu dengan 

kemanunggalan tujuan 

~~ Abraham Lincoln ~~ 

Dengan mendengar Anda 

ngomel-ngomel sendiri dan 

memaki-maki diri Anda sendiri 

membuat orang lain cepat sekali 

menemukan kesalahan Anda. Bahkan pada saat kesalahan itu bukan 

kesalahan Anda sama sekali. otak Anda dapat merekam pikiran-pikiran 

buruk tentang diri Anda sendiri. Yah.. tidak jauh beda ketika orang lain 

sedang memarahi Anda. So.. Anda harus menjadi orang pertama yang 

memaafkan dan mengampuni diri Anda sendiri, kalau saja Anda 

melakukan kesalahan yang tidak di sengaja atau suatu kelalaian.  

 

Pengaruhi Perasaan dengan tingkah laku Anda 

 

Masalah bukan hal yang harus di hindari, 

melainkan harus di hadapi dan di cari solusi 

penyelesaianya 
Seringkali jika Anda melakukan suatu yang menggembirakan, Anda 

akan merasa lebih gembira daripada Anda tidak melakukanya sama 

sekali. sebaliknya jika Anda melakukan suatu yang menyedihkan,  Anda 

akan menjadi sedih. Namun kenyataanya tidak selalu demikian. 

Menjaga kegembiraan akan sangat menolong agar diri tetap 

bahagia. Maka jika suatu saat Anda merasa menderita, ungkapkanlah 

perasaan Anda. Pengungkapan perasaan dapat melalui berbagai macam 

cara, misalnya buku harian, curhat dengan teman terdekat, kekasih atau 

orang tua. Bisa juga Anda pergi ke tempat fafvorit dan untuk melegakan 

perasaan Anda. 

Jangan membiarkan diri Anda terlarut dalam kesendirian di kamar. 

Ini akan membuat diri Anda merasa kesepian dan bagaikan orang yang 

tidak berguna sama sekali karena terus-menerus meratapi nasib Anda. 

Cobalah untuk melakukan aktivitas yang Anda senangi. Jalan-jalan di 

keramaian, mall, nonton konser dan sebagainya ini juga akan membuat 

perasaan diri Anda lebih baik. Tiap orang memiliki cara untuk dapat 

membuat perasaanya lebih baik.  

Dengan menguasai apa yang kita lakukan, secara tidak langsung 

kita menguasai perasaan kita. Jangan lupa pengaruh yang lebih besar 

juga bagi jiwa yaitu segi spiritual. Dekatkanlah diri Anda kepada Tuhan, 

rajin berdo’a dan berserah diri serta mensyukuri segala nikmat yang telah 

diberikan-Nya. Yakinlah bahwa Tuhan selalu menyayangi Hambanya 

dan akan menolong setiap Hambanya yang membutuhkan dan meminta 



pertolongan kepadan-NYa. Ini 

akan menenangkan hati dan 

pikiran kita sehingga perasaan 

kita akan lebih baik. 

 

Membuat rencana yang pasti 

agar tetap sehat 

Kita perlu membuat rencana 

atau jadwal harian untuk 

mengatur waktu dan aktivitas 

kita. Ini dimaksudkan untuk 

mendisiplinkan diri kita sendiri, 

juga dapat membuat hidup kita 

lebih terencana dan terprogram 

secara rapi. Hal ini penting 

untuk di lakukan.  

Beberapa kasus yang mungkin 

bisa menjadi inspirasi diri Anda 

yaitu: 

·         Pernahkan Anda merasa 

pusing ketika mencoba membaca 

di dalam bis, sehingga tidak 

dapat menggunakan waktu 

selama setengah jam perjalanan 

untuk belajar? Mungkin pilihan 

lain Anda dapat membaca 

bahan pelajaran keras-keras dan 

merekamnya. Di dalam bis 

Anda tinggal mendengarkanya. 

Ini akan membuat Anda lebih 

enjoi. 

·         Mungkin suatu ketia Anda 

akan merasa bosan dengan 

aktivitas harian yang begitu-

begitu terus. Cobalah untuk 

menyisipkan kombinasi-

kombinasi baru agar membuat 

aktivitas harian Anda lebih menarik. 

 

Mencoba Sesuatu Yang Baru 

 

Mungkin saat ini Anda menikmati rutinitas yang Anda jalankan, meski 

rutinitas tidak membuat Anda depresi, namun hati-hati rutinitas dapat 

membuat hidup agak membosankan dan mendukung terjadinya depresi. 

Pilihan yang dapat Anda lakukan misalnya mengembangkan minat 

terhadap sesuatu yang baru dapat menyegarkan hidup Anda. Hidup 

Andapun akan terasa lebih bergairah dan menyenangkan. 

 

Mendekatkan Diri Kepada Tuhan YME 

 

Melakukan ritual-ritual keagamaan seperti berdo’a dan berusaha 

mendekatkan diri kepada Tuhan memang merupakan anti depresi yang 

baik. Do’a dan segala aktivitas keagamaan dapat membuat hati dan 

perasaan menjadi damai, tentram serta kita dapat mensyukuri segala 

nikmat dan kesuksesan yang yang telah Tuhan berikan kepada kita.  

 

Menjalin Persahabatan 

 

Menemukan sahabat, memang lebih sulit daripada menemukan teman 

 

Anda dapat menjalin persahabatan 

yang baik dengan orang lain,  kita 

memang makhluk social yang tidak 

bisa hidup sendiri. Kita 

membutuhkan orang lain untuk 

membantu dan menolong kita. Kita 

membutuhkan interaksi dengan orang lain. Persahabatan yang erat 

dapat mengantisipasi depresi. 

 

Menjauhi yang tidak benar 

 

Lebih baik menyembuhkan luka daripada membuat luka lebih menganga 

 



Dalam agama sudah di jelaskan 

bahwa setiap perbuatan yang 

emnyimpang atau tidak benar 

merupakan perbuatan dosa. 

Dan itu harus di hindari. 

Berbuat baik memang terasa 

lebih sulit karena Dosa diasa 

lebih menggiurkan dan mudah 

sekali untuk di lakukan.  Hal 

penting yang perlu Anda 

ketahui adalah berbuat tidak 

benar, entak kelak Anda dapat 

mengampuni diri sendiri setelah 

melakukan hal itu atau tidak, 

adalah sumber utama depresi. 

Banyak orang berbuat dosa 

untuk menutupi kesakitan 

emosional akibat kesalahan 

awal. Namun, hal ini sangatlah 

tidak baik. Lebih baik 

menyembuhkan luka daripada 

membuat luka lebih menganga. 

 

Tertawalah.! 

 

Tertawalah sebelum tertawa itu 

di larang 

~~ Warkop DKI ~~ 

 

Tertawa memang tidak dapat 

menyembuhkan depresi. Tetapi 

tertawa dapat membuat 

semangat Anda terus berkobar 

dan menyala. Untuk 

memunculkan girah tertawa 

Anda bisa melalui beberapa 

macam cara, misalnya menonton 

film komedi, nonton melihat bentuk benda-benda yang aneh dan lucu, 

membaca cerita humor, 

bersenang-senang dengan 

teman, keluarga dsb.  Yang 

jelas tetaplah semangat dan 

raihlah terus kebahagiaanmu. 

Saat bekerja 

terkadang Anda merasakan 

kantuk atau malas. Hal ini 

tentunya sangat mengganggu 

produktifitas Anda di kantor. Untuk mengatasi kemalasan dan kantuk 

saat bekerja, cobalah trik berikut ini. 

 

Berjalan cepat 

Cara mudah untuk merasa segar kembali yaitu dengan berjalan cepat di 

luar kantor. Pandanglah keindahan alam dan hirup udara segar di luar 

kantor. Berjalan membuat aliran darah terpompa. Hal ini juga membuat 

tubuh dan pikiran Anda menjadi segar. Anda bisa mencoba makan siang 

di taman agar lebih mendapatkan mood baru atau menyegarkan pikiran 

saat kembali bekerja nanti. 

 

Tata ulang meja kerja 

Saat anda mulai menguap, cobalah untuk menata ulang meja kerja 

Anda. Suasana atau tata letak baru barang-barang di meja kerja Anda 

bisa memunculkan semangat baru.  

 

Menelepon 

Untuk mengatasi kantuk saat bekerja, Anda bisa menelepon teman 

dekat, pasangan, atau keluarga untuk merencanakan kegiatan akhir 

pekan atau hal menarik lainnya. Hal ini bisa meningkatkan mood Anda. 

Dengan begitu Anda akan lebih semangat bekerja dan kantuk pun 

terusir. 

 

Terapi musik 

Pasang headphone dan dengarakan musik favorit Anda. Hal ini efektif 

membuat semangat Anda datang lagi. Sebaiknya dengarkan musik 

dengan irama cepat untuk merangsang semangat Anda. Hindari 



mendengarkan lagu dengan lirik 

sedih. Sebab hal itu bisa 

berpengaruh buruk pada pikiran 

atau mood Anda. 

 

Makan coklat 

Memakan dark chocolate merupakan cara terbaik untuk mengusir 

kantuk tanpa kafein. Mengkonsumsi dark chocolate akan tetap sehat 

selama Anda tidak berlebihan. Sebab dark chocolate mengandung 

antioksidan dan lemak sehat.  

 

 

  



 

  



 



Pertanyaan: 

Mas Firman, saya 2 tahun yang lalu pernah belajar 

hipnoterapi dan memperoleh sertifikat CHt tetapi 

sampai sekarang saya tidak bisa mensugesti orang lain, 

bagaimana caranya mensugesti orang lain yang cepat 

mas?Saya ingin bisa membantu orang lain seperti mas 

firman, tapi saya tidak bisa-bisa, saya juga seorang 

guru mas ingin membuat murid2 saya menjadi baik 

semua. 

Fahri,Kutoarjo 

 

Jawab: 

Pak Fahri yang suka belajar, saya rasa bapak masih 

belum memahami benar apa itu hypnosis, apa itu 

hypnotherapy, apa itu sugesti. Saya tidak tahu apa 

yang bapak dapatkan di kelas hypnotherapy itu, 

karena saat ini memang banyak pelatihan-pelatihan 

seperti itu, tetapi ya tidak jelas dan tidak memberikan 

pemahaman dengan benar tentang semua itu, maka 

hasilnya ya seperti bapak ini. 

Bapak perlu memahami lagi dan mau belajar dengan 

benar apa itu hypnosis, apa itu hypnotherapy, apa itu 

sugesti. Maaf pak, saya merasa aneh kalau bapak tidak 

pernah bisa mensugesti orang sementara bapak adalah 

guru, bukankah seorang guru setiap hari sudah 

berinteraksi dengan muridnya, dalam hal ini juga 

berbicara. Nah, berbicara kan artinya mensugesti pak. 

Cara bapak mungkin yang masih kurang benar, kalimat-

kalimat sugestinya yang masih belum teratur, karena itu 

bapak perlu memahami lagi, perlu belajar lagi ya. Bapak 

bisa ikut kelas saya Alpha Mind Control (AMC) 

untuk memahami semuanya dengan utuh dan benar. 

Bapak juga bisa membaca tulisan-tulisan saya di 

www.kekuatansugesti.com dan di 

www.ilmuhipnotis.wordpress.com untuk memberikan 

bapak sebuah pemahaman yang benar tentang apa itu 

hipnotis dan apa itu sugesti. 

 

Pertanyaan : 

Mas firman, saya seorang wiraswasta, saya sekarang 

lagi membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha 

saya, apakah bisa dengan mengandalkan kekuatan 

pikiran saya bisa mendapatkan modal itu? 

Pardede,Jakarta 

Jawab : 

Terima kasih atas pertanyaanya, pak pardede, saya 

perlu memberikan pemahaman kepada bapak tentang 

kekuatan pikiran, bahwa selama ini pun bapak sudah 

menggunakan kekuatan pikiran bapak untu hidup, dan 

memang kekuatan utama dari manusia adalah kekuatan 

pikirannya, sebab pikiran bapak adalah sumber dari 

semua aktivitas bapak. PIKIRAN bapak adalah 

prosesor bagi diri bapak. 

Hanya memang selama ini bapak mungkin belum 

menyadari, bukan hanya bapak, tapi sebagian besar 

orang belum menyadari bahwa PIKIRAN kita sudah 

Tuhan ciptakan begitu luar biasa menjadi pusat dari 

semua aktivitas tubuh kita. 

http://www.kekuatansugesti.com/


Untuk masalah mendapatkan modal, itu sebenarnya 

bisa dengan mudah bapak dapatkan kalau bapak 

sudah memahami cara kerja PIKIRAN dengan benar, 

saya sering mendapat pengalaman dari alumni2 AMC 

yang sudah menggunakan PIKIRANnya dengan 

benar, mereka lebih mudah untuk mengembangkan 

bisnisnya, sebab dengan mempelajari Alpha Mind 

Control (AMC) maka bapak bisa memprogram pikiran 

bapak untuk membuat bisnis bapak lebih maju lagi. 

 

Pertanyaan : 

Mas Firman, suami saya sering tidak pulang, saya 

dengar kayaknya ada perempuan lain yang menggoda 

dia, bagaimana caranya agar suami saya ini bisa kembali 

ke saya, apa bisa mas? 

Seorang istri, di 0856266xxxxx 

Jawab: 

Mbak yang sedang diberi sebuah ilmu oleh Tuhan 

untuk lebih baik lagi,  apa yang sedang mbak hadapi 

sebenarnya hasil dari doa-doa mbak, memang mbak 

tidak pernah berdoa untuk suaminya pergi, tapi 

mungkin mbak pernah berdoa untuk dijadikan oleh 

Tuhan istri yang baik. Nah, ini mungkin cara Tuhan 

untuk mbak, mbak bersyukur dulu kepada Tuhan ya. 

Lalu mbak berdoa saja minta kepada Tuhan untuk 

mengembalikan suaminya. Mbak bisa menggunakan 

teknik Alpha Telepati untuk membuat suami mbak 

kembali ke pelukan mbak, selama ini yang memiliki 

permasalahan dengan mbak bisa selesai kok setelah 

mereka menerapkan teknik Alpha Telepati. Mbak bisa 

klik di www.alphatelepati.com ya 

Pertanyaan : 

Mas Firman bagaimana caranya mensugesti anak saya 

agar selalu rajin belajar dan patuh kepada orang 

tuanya? 

Ibu Indra, Makassar 

Jawab: 

Ibu yang baik, kalau ibu menanyakan cara mensugesti 

maka caranya adalah dengan berbicara, alias 

menasehati kepada anak ibu, tapi sebelum ibu 

mensugesti anak ibu, coba lihat dulu sikap ibu kepada 

mereka?sudahkah ibu terlihat rajin dimata 

mereka?sudahkah ibu terlihat sebagai ibu yang suka 

belajar dimata anak-anak ibu?sudahkah ibu memberikan 

kesabara kepada mereka? 

Sebelum ibu menasehati anak ibu, cobalah instropeksi 

dulu ya bu..:) 

 

 

http://www.alphatelepati.com/


 


