
 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Redaksi 

Sebenarnya Hidupmu sudah 

Sesuai dengan “Keinginanmu” 
 Saya sering bertemu banyak 

orang yang “curhat” atas 

kondisi kehidupannya 

sekarang, baik itu teman 

kantor, teman dosen, maupun 

orang-orang yang membaca 

tulisan-tulisan saya, termasuk 

alasan banyak orang mau 

belajar Alpha Mind Control 

adalah untuk mengubah 

hidupnya. Mengeluh atas 

kondisi kehidupan memang 

suatu hal yang umum terjadi 

dimasyrakat kita, termasuk juga 

anda. Banyak orang mengeluh, 

“kenapa hidupnya seperti ini”,  

“kenapa hutangnya menumpuk”, “kenapa masih 

dalam kondisi ekonomi yang susah”. Mengeluh dan 

mengeluh..karena kebanyakan mengeluh,maka yang 

terjadi adalah bingung dan jutru memperparah 

keadaan. Benar kan? kalau yang dilakukan hanya 

mengeluh, meratapi maka kondisi itu semakin besar 

dampaknya, karena itu berhentilah untuk mengeluh 

dan meratapi hidup anda. 

Pasti anda balik bertanya ke saya, “lantas bagaimana 

caranya kalau tidak mengeluh”, begitu kan 

pertanyaannya,hehe. Tadi, dalam penerbangan saya 

dari surabaya ke malaysia, saya duduk bersebelahan 

dengan seorang TKI, beliau bapak sebut inisialnya 

bapak G, di awal duduk bapak ini sudah menyapa 

saya terlebih dulu, sampai akhirnya kami berdua 

saling mengobrol sepanjang penerbangan yang 

menempuh waktu 2,5jam itu. Bapak ini curhat  

 

(saya anggap curhat sebab beliau 

menghayati sekali), bahwa dia sebenarnya 

merasa berat untuk meninggalkan 

keluarganya lagi untuk bekerja di luar negeri, 

meninggalkan anak-anaknya, sejak umur 3 

tahun sudah dia tinggalkan, sehingga bapak 

ini tidak tahu perkembangannya, pulang 

hanya bisa dua tahun sekali. 

Bapak ini berasal dari Kota Sampang, di 

Jawa Timur. Beliau mengeluh bahwa di 

daerahnya susah untuk mendapatkan uang, 

padahal dia punya sawah katanya, tapi dia 

merasa tidak pernah cukup untuk kehidupan 

keluarga, sampai akhirnya di tahun 2010, dia 

memutuskan untuk bekerja diluar negeri, 

karena dia melihat teman-temannya yang 

kerja diluar negeri bisa membuat rumah   
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Redaksi 

dan membelikan sepeda motor anak-anaknya. 

Tetapi dia merasa sekarang dia menjadi jauh 

dengan keluarganya, jadi malas sebenarnya untuk 

bekerja ke luar negeri tetapi dia masih terikat 

kontrak dengan perusahaan perkebunan di 

malaysia. 

Sambil terus “mengeluh”, saya mencoba 

menawarkan makanan ringan yang tadi saya bawa 

dari rumah. Saya beri dia dua pilihan jenis snack, 

yaitu wafer dan coklat stick. Saya katakan ke dia 

“bapak mau yang mana pak,ambil saja”. Bapak ini 

lantas memilih wafer, lalu saya tanyakan alasannya 

kenapa memilih wafer, bapak ini menjawab “ya 

saya suka aja mas, kan lembut,kalau coklat itu kan 

agak keras”. Lalu saya bertanya lagi, “yang memilih 

wafer siapa? apakah saya yang memaksa atau 

bapak sendiri?”, bapak ini pun menjawab, ya saya 

sendiri yang memilih mas. 

 

“Kalau bapak yang memilih, maka bapak 

juga harus siap menerima segala akibat 

dari wafer ini, benar pak?”, tanya saya. Lalu 

bapak ini menyahut, “iya saya yang milih 

maka saya harus menerima”. Bagaimana 

kalau saya katakan, “ternyata coklat ini 

lembut dan enak lho pak dibanding wafer 

itu”, bapak ini menjawab lagi “ya saya 

sudah memutuskan wafer ya sudah saya 

terima saja wafer ini”. Dari ucapan bapak ini 

saya pun menjawabnya “nah, sama halnya 

dengan bapak sekarang yang harus 

meninggalkan rumah untuk bekerja ke 

Malaysia, itu bapak yang milih kan, teman 

bapak tidak memaksa, lantas kenapa 

bapak sekarang mengeluh atas keadaan 

yang sebenarnya terjadi akibat pilihan 

bapak sendiri,bukankah ini sudah sesuai 

dengan keinginan bapak, bisa 

membangunkan 
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Redaksi 

rumah dan membelika sepeda motor buat istri 

dan anak bapak, ya kan pak?”. Bapak ini 

terdiam.. 

Lalu dia melihat saya, “bener juga ya mas, kan 

saya yang memutuskan untuk kerja keluar 

seperti ini”. Saya pun menyahut lagi, ya gitu 

pak, harusnya bapak bersyukur sama ALLAH, 

apa yang bapak inginkan sudah diberikan. ayo 

benar kan, harusnya bapak bersyukur, dan 

pikiran bapak kan yang bilang kalau mencari 

uang itu gampang dengan kerja diluar negeri”. 

Bapak ini mulai tersenyum, dan dia mulai bisa 

tertawa, bahkan dia mengajak saya untuk 

bekerja sama berbisnis bebek potong, sebab 

dia ingin tahun ini adalah terakhir dia kerja 

diluar negeri.Dan banyak orang yang tidak 

sadar bahwa kehidupan dia sekarang adalah 

hasil dari keinginan-keinginan orang itu 

sendiri, jadi seharusnya salah jika kita 

mengeluh dan meratapi, yang ada harusnya 

hanya  

 

bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan, 

Dzat Yang Maha Mengabulkan. Termasuk 

kondisi anda berhutang, anda sedang 

kesulitan ekonomi, sedang bankrut dll, 

cobalah menyadari dengan sesadar-

sadarnya, merenung dan mengingat 

kembali bahwa semua kondisi itu adalah 

hasil dari pikiran anda. Kesadaran inilah 

yang menjadi target utama saya dalam 

kelas AMC (Alpha Mind Control), untuk 

menyadarkan bayak orang bahwa 

kehidupannya saat ini sebenarnya sudah 

sesuai dengan keinginannya, sudah sesuai 

dengan program di pikirannya. Dan jika 

ingin mengubahnya maka ubahlah 

program dalam pikiran anda, sesuai 

dengan tagline AMC, Change Your 

Perception to Change Your Life. 
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Catatan Kecil 

Dalam kehidupan kita pasti selalu 

berhubungan dengan SUGESTI, baik kita yang 

menerima sugesti maupun kita yang 

mensugesti. Sugesti adalah sebuah saran yang 

diberikan oleh seseorang maupun yang 

diterima.  

Terkadang banyak orang belum 

memahami arti sugesti, bahkan banyak orang 

yang mengaku pernah mengikuti training atau 

workshop kekuatan pikiran, hipnosis, 

hipnoterapi dan NLP serta sejenisnya juga 

masih belum memahami makna sugesti, ini 

terlihat dari cara mereka memberi makna 

kepada kata SUGESTI. 

 Saya sering bertemu dengan orang di 

kelas Alpha Mind Control (AMC) yang ternyata 

dia sudah mengikuti berbagai training bahkan 

ada yang sudah memiliki sertifikasi instruktur 

dari lembaga yang katanya lembaga hipnoterapi 

hehe.:). Tapi begitu saya tanya tentang apa itu 

SUGESTI? mereka masih menjawab dengan 

panjang dan lebar. (choki-choki ya). Indikator 

seseorang itu paham atau tidak adalah dari cara 

dia menjelaskan, kalau masih panjang dan lebar 

maka itu menunjukkan belum begitu paham. 

Saya sering berpikir, lalu apa yang diajarkan 

dalam training dan workshop itu, kalau 

outputnya belum  

 

memahami seperti ini, bahkan saya juga pernah 

bertemu dengan seorang peserta AMC kelas 

Platinum yang dia suka memasang gelar CHt dan 

CI hehe..Karena di formulir pendaftaran AMC dia 

memasang gelar itu.  

Sebagai seorang akademis saya 

tersenyum saja melihat gelar2 itu, karena semua 

gelar itu adalah gelar non akademik yang 

didapatnya tanpa melalui proses ilmiah. Hanya 

dengan mengikuti pelatihan selama 2 hari, pulang-

pulang sudah dapat gelar, ini kan pembodohan 

publik ya (maaf kalau ada yang mau marah) :) :). 

Karena memang itulah yang saya temui ketika di 

kelas AMC dan bertemu dengan banyak orang 

yang masih belum paham tentang PIKIRAN, 

SUGESTI, HIPNOSIS, HIPNOTERAPI dll. Dan 

banyak juga yang akhirnya mengajarkan ke orang 

lain, pemahaman yang BELUM PAHAM itu, 

akhirnya menyebarlah PEMAHAMAN yang 

BELUM PAHAM ini.  

Karena melihat perkembangan 

PEMAHAMAN seperti itulah saya memutuskan 

untuk membuat program Alpha Mind Control 

(AMC) yang bermaksud untuk memberi 

pemahaman yang simpel, sederhana tetapi begitu 

mudah dicerna dan diaplikasikan dalam 

kehidupan. ini,  

 

SUGESTI Ada di Sekitar Kita 



 

  



 

 

 

  

Catatan Kecil 

Saya teringat ketika menjadi penguji di sebuah 

Sidang tugas akhir, ada mahasiswa yang sedang 

diuji dalam memaparkan risetnya terlihat keren dan 

bagus,sebab penjelasannya panjang dan lebar. Lalu 

saya bertanya sebuah maksud dari kata yang dia 

tulis dan presentasikan, ternyata dia tidak tahu dan 

berubah menjadi ekspresi bingung. hehe.  

 

Seharusnya kalau dia bisa menuliskan 

pernyataan itu maka tentu haruslah bisa 

menjelaskan penyataan yang dia tulis. 

Tetapi ternyata mahasiswa ini tidak mampu 

menjelaskannya. Seseorang disebut 

PAHAM tentang PIKIRAN bukan karena 

sebuah sertifikat bergelar CHt,CI dll, tetapi 

dari cara dia menjelaskan.Sebab yang 

dimaksud PAHAM adalah mampu 

menjelaskan sesuatu yang sama tetapi 

dengan bahasa dirinya sendiri, bukan 

bahasa hasil jiplakan buku atau arahan 

orang. 

 Kembali kepada SUGESTI, makna dari 

sebuah SUGESTI adalah Saran atau 

nasehat yang kita terima atau kita berikan 

kepada orang lain. SUGESTI bisa masuk 

dari manapun dari majalah, dari buku, dari tv 

, dari film, dari orang kaya, dari orang 

miskin, dari siapa saja. Ketika anda bertemu 

seseorang dan berbincang maka disitulah 

sedang terjadi “PERANG SUGESTI”, siapa 

yang menguasai tentang hal yang 

dibicarakan maka itulah yang MENANG 

dalam perbincangan itu hehe. SUGESTI 

yang baik adalah saran-saran yang mudah 

dipahami dan tanpa disadari membuat orang 

yang menerimanya langsung mengangguk 

dan tersenyum, seperti anda yang sedang 

membaca tulisan ini kan.Nah, itulah 

KEKUATAN sebuah SUGESTI. 

 
Sugestimu adalah modal mu untuk 

mencapai kesuksesan,Sugestimu 

adalah Senjatamu. 

Firman Pratama – Pakar (SUGESTI) Pikiran 

 

https://kekuatansugesti.files.wordpress.com/2015/01/belajar-ilmu-yang-benar-firman-pratama.jpg
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Kekuatan Sejati Ada 

Didalam Diri 

Kita Sendiri 
 

Kekuatan Diri 

Diri anda, diri kita semua sudah diberikan sebuah 

kekuatan oleh Tuhan untuk melakukan berbagai 

aktivitas, coba deh kita perhatikan,mulai dari 

bernafas, lalu bagaimana darah mengalir ke 

seluruh tubuh, bagaimana sel-sel tumbuh. 

Bagaimana tubuh kita berkembang dan tumbuh dari 

janin dalam perut ibu sampai dewasa sehingga bisa 

membaca tulisan ini. Bukankah itu semua adalah 

sebuah kekuatan.  

 

Kekuatan yang sangat luar biasa dari Tuhan. 

Saya sering heran ketika banyak orang yang 

mencari-cari kekuatan lain selain kekuatan yang 

ada dalam diri kita sendiri. Coba kita lihat ketika 

banyak orang pergi ke gunung, pergi ke sungai, 

pergi mencari guru ke berbagai pelosok daerah, 

sampai ke ujung dunia, yang dicari adalah 

kekuatan yang katanya bisa membuat manusia 

jauh lebih hebat.  

Bahkan juga banyak orang sibuk mencari 

benda-benda bertuah yang katanya juga bisa 

membuat manusia menjadi lebih hebat, 

menjadi lebih kaya, menjadi lebih berwibawa, 

benar kan? Mencari kekuatan lain di luar diri, 

padahal kekuatan yang hebat itu ya ada dalam 

diri. Tuhan sudah memberikan itu, hanya 

banyak dari kita belum menyadarinya. Atau 

selalu menganggap diri sendiri ini lemah dan 

tidak memiliki kekuatan sehingga butuh benda 

lain yang memperkuat, 

 Padahal sesungguhnya orang-orang yang 

mencari-cari itu tahu bahwa benda-benda itu ya 

hanya benda mati, hanya benda yang 

sebenarnya tidak bisa berbuat apa2. Tapi, 

Karena pengaruh sugesti dari lingkungan yang 

katanya dan katanya bahwa benda-benda itu 

bisa mendatangkan keuntungan, bisa 

mendatangkan kekuatan maka dicari-cari 

sampai mengorbankan semua harta benda, 

bahkan waktu dengan keluarga. 

 

https://firmanpratama.wordpress.com/2014/11/12/kekuatan-sejati-ada-didalam-diri-kita-sendiri/
https://firmanpratama.wordpress.com/2014/11/12/kekuatan-sejati-ada-didalam-diri-kita-sendiri/
https://firmanpratama.wordpress.com/2014/11/12/kekuatan-sejati-ada-didalam-diri-kita-sendiri/
https://firmanpratama.files.wordpress.com/2014/09/pancaran-tenaga-dalam.jpg
https://firmanpratama.files.wordpress.com/2014/11/ilmu-kekuatan-sejati.jpg
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Saya jadi teringat, ada seorang mantan pejabat 

tinggi yang belajar AMC kelas Platinum selama 3 

hari, beliau cerita bahwa kalau dihitung total 

semua biaya yang dikeluarkan untuk mencari ilmu 

kekuatan diri bisa sampai ratusan juta, bahkan 

bapak ini menyebut nominal 500juta. Angka yang 

sangat besar ya yang digunakan untuk mencari-

cari kekuatan diluar diri, beliau bercerita bahwa 

semua jenis ritual, semua jenis benda yang 

katanya bertuah sudah pernah beliau miliki, 

bahwa ritual yang harus mengeluarkan banyak 

uang untuk membeli minyak juga sudah beliau 

penuhi. Tapi,tetap saja semuanya menjadi 

percuma karena tidak menghasilkan yang ada 

selalu dipaksa untuk mengeluarkan uang terus 

oleh para spiritual itu. Semua ini menurut bapak 

mantan pejabat tadi ya.. Begitu membaca tulisan-

tulisan saya di blog  

ini, bapak itu menjadi tertarik sebab beliau 

merasa bahwa artikel-artikel yang saya tulis 

tersebut menyadarkan beliau selama ini. Dan 

memang setelah selesai “berduaan dengan 

saya” selama 3 hari, bapak ini benar-benar 

menyadari bahwa kekuatan sejati itu ada didalam 

diri kita sendiri, dan beliau merasa benar-benar 

bahagia bahwa merasa terselamatkan disaat 

usianya sudah menginjak 60an. Memang tidak 

ada kata terlambat untuk kembali menyadari 

bahwa kekuatan sejati manusia ada dalam diri 

sendiri, yang diperlukan adalah sebuah 

kesadaran untuk melihat ke dalam, untuk masuk 

ke samudera diri mencari mutiara ilmu yang 

sebenarnya sudah ada dalam diri manusia. 

Sudah ada dalam diri kita semua. 

 

https://firmanpratama.files.wordpress.com/2014/11/memunculkan-kekuatan-sejati1.jpg
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Hmm, menulis tentang kekuatan dalam diri 

manusia menarik sangat menarik bagi saya 

karena saya pun dulu sempat terjebak dalam 

zona jahiliyah, ketika masa kuliah di STTTelkom 

Bandung, saya terpengaruh oleh teman2saya 

untuk mencari kekuatan lain diluar diri untuk 

membantu menyelesaikan masalah finansial 

saya waktu itu. Tapi karena saya selalu ingin 

tahu sampai detail maka saya pun tidak hanya 

diam saja ketika melihat “atraksi-atraksi” yang 

terlihat aneh dipertontonkan oleh para spiritual 

itu. Ketika saya mendesak untuk membongkar 

benda-benda bertuah, untuk memegang keris 

selalu dilarang, bahkan saya selalu mencari 

penjelasan fisika dan kimia serta ilmu 

pengetahuan dari semua atraksi itu. 

Saya pun sempat pergi ke berbagai guru spiritual 

yang katanya memiliki benda-benda bertuah, 

yang katanya bisa membantu mendatangkan 

uang gaib. Tetapi semua itu sebenarnya kembali 

kepada kepercayaan kita sendiri, bukan kepada 

bendanya, juga bukan kepada amalannya, juga 

bukan dari bacaannya, juga bukan dari sosok 

spiritualnya. Semuanya hanya memunculkan 

kepercayaan diri saja.”.  

. 

 

 

 

Jadi teringat sebuah lirik lagu yang ditulis oleh 

Ebiet G Ade “Kita mesti telanjang dan benar-

benar bersih, suci lahir dan di dalam 

batin…Tengoklah ke dalam sebelum 

bicara..singkirkan debu yang masih 

melekat”. Lirik lagu ini begitu penuh dengan 

makna dan ilmu, “tengoklah kedalam”, makna 

dari kata ini sangat jelas bahwa kita harus 

melihat ke dalam, ke dalam diri. Bukan keluar, 

bukan mencari diluar diri bahkan sampai 

mencari ke tempat yang jauh. Sebab semua 

kekuatan sejatinya sudah ada dalam diri.” 

 

Kekuatan diri, kekuatan sejati dimiliki oleh setiap 

manusia yang masih bernafas. Melihat ke dalam, 

melihat berbagai peristiwa dalam kehidupan yang 

sudah terjadi sepanjang hidup kita, menyadari 

sepenuhnya bahwa anda masih bisa menjalani hidup 

sampai detik ini karena adanya sebuah kekuatan 

dalam diri, kekuatan yang selalu aktif sebab memang 

kita gunakan. Tetapi, kekuatan itu bisa membesar 

jika anda sebagai pemilik kekuatan itu menyadari 

sepenuhnya, mempercayai diri ini, mau mengenali 

dengan benar kekuatan dalam diri. 

 

Sampai akhirnya saya terbawa ke pondok pesantren 

Daarut Tauhid, dari pengajian bersama KH Abdullah 

Gymnastiar itu, saya seperti tersadarkan. Bahkan ketika 

saya sempat curhat kepada beliau tentang semua kisah 

saya, beliau langsung mengatakan “semua itu solusinya 

ada di dalam dirimu”.  

 

https://firmanpratama.files.wordpress.com/2013/09/mewujudkan-impian.jpg
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Mengaku Kebal 

Dihipnotis?.. itu Artinya 

Belum Paham 
 

Ada sebuah pertanyaan yang 

masuk ke inbox facebook saya, 

menanyakan apakah ada orang 

yang kebal dihipnotis? saya jawab 

tidak ada, lalu yang bertanya ini 

menunjukkan sebuah account 

facebook orang yang menyatakan 

bahwa dirinya kebal dihipnotis. 

Lalu saya katakan ke yang 

bertanya ini, “kasihan orang itu, 

dia belum paham tentang 

hipnotis”. Kenapa saya katakan 

“belum paham”, karena memang 

ya belum paham hehe, ketika ada 

seseorang yang mengatakan 

dirinya kebal hipnotis maka 

disitulah bagi sya orang ini 

memperlihatkan ketidakpahaman 

dia alias “ketidaktahuannya”. 

Bukan malah terlihat pandai atau 

hebat lho 

Bagi orang awam mungkin terlihat hebat ketika 

ada seseorang yang mengaku kebal dihipnotis, 

tapi bagi saya dan teman2 alumni AMC (alpha 

mind control), itu justru menunjukkan 

ketidaktahuan, jadi hati-hati ya, daripada anda 

mengaku-ngaku kebal hipnotis lebih baik anda 

tidak usah berbicara tentang hipnotis, sebab 

memperlihatkan pemahaman yang belum baik. 

Kalau kita memahami dengan benar dan menyeluruh 

tentang HIPNOSIS, maka sebenarnya semua orang itu 

bisa dihipnotis dan semua orang pernah dhipnotis, 

anda bisa baca artikel-artikel saya lainnya di blog ini. 

Lho kok bisa semua orang pernah dan bisa dihipnotis? 

 

https://ilmuhipnotis.files.wordpress.com/2015/01/kebal-hipnotis.jpg
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Gini lho..pemahaman makna “hipnosis”, “hipnotis” 

banyak yang salah, ketika seseorang 

mendefinisikan hipnosis/hipnotis (istilah 

indonesia) sebagai sesuatu kondisi yang tidak 

sadar, sebagai kondisi yang diciptakan oleh orang 

lain maka pemahaman ini yang masih salah 

besar. Pemahaman ini muncul pasti karena 

banyak menonton acara hipnotis di tv, yang 

terlihat adalah orangnya seperti tidak sadar, 

sebab memejamkan mata dan menuruti apapun 

yang diinstruksikan oleh si penghipnotisnya, itu 

kan yang banyak orang pahami tentang hipnotis?. 

Saya tegaskan ya, itu semua hanya main-main 

saja, dan mereka sepenuhnya masih dalam 

kondisi sadar, coba cek aja ke dokter, pasti 

mengatakan sadar hehe..Sebab seseorang yang 

dianggap tidak sadar itu saat dia PINGSAN. 

Ya itu kan acara TV, sama saja dengan ketika 

seorang pesulap ditusuk oleh pedang, dipotong 

oleh gergaji, lalu menghilangkan benda dan 

trik2lainnya. Itu semua juga hanya sebatas 

permainan saja, apa yang ada di TV semuanya 

adalah “show”, jadi show tetaplah show yaitu seni 

pertunjukan yang memang sudah didesain 

sedemikian rupa agar menarik pemirsa. Jadi 

tolong dibenarkan pemahaman anda ya ketika 

melihat acara di tv itu. 

 

Pemahaman hipnosis yang benar adalah 

ketika seseorang sedang tertegun, fokus 

dan menghayati sesuatu peristiwa, kalau 

bahasa gampangnya menjiwai sesuatu, 

itulah terhipnosis. 

Ketika secara bersamaan penonton bola teriak 

gool, lalu ketika seseorang menangis saat 

menonton film, ketika seseorang merasa terharu 

atas sebuah bacaan, ketika anda membeli produk 

setelah melihat ada label diskon 50+20 hehe, dan 

sejenisnya. Lalu apa lagi ya? oh ya ketika anda 

terhipnotis oleh pasangan anda dan menuruti apa 

yang diminta, ayo..sering kan? Jadi, apakah benar 

ketika ada seseorang yang mengaku dirinya kebal 

dihipnotis?hehe..Kalau kita melihat definisi hipnotis 

yang sebenarnya maka anda pasti sepakat 

dengan saya bahwa semua orang bisa dihipnotis 

dan yang membuat kondisi hipnosis itu adalah diri 

kita sendiri yang menyetujui. Ketika anda melihat 

label diskon 77%, kalau anda memang mau, maka 

anda pasti bergerak membelinya, benar kan? 

https://ilmuhipnotis.files.wordpress.com/2015/01/semua-orang-bisa-dihipnotis.jpg
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Saya jadi teringat ada seorang peserta kelas 

Alpha Mind Control (AMC) yang bicara seperti 

ini saat awal bertemu saya: 

“saya termasuk orang yang kebal dihipnotis 

mas, bahkan saya pernah dihipnotis oleh 

rommy rafael saat dia ada pertunjuan tapi saya 

masih sadar saja, saya pernah belajar 

kebatinan dan saya percaya kepada TUHAN, 

saya selalu mengamalkan bacaan ini mas yang 

membuat saya kebal dihipnotis” Lalu saya 

katakan ke dia, “iya pak, memang kalau sudah 

punya amalan itu pasti kebal dihipotis, kan 

amalan bapak didapat dari guru yang lebih 

sakti, iya kan pak?. Bapak ini pun menjawab 

:”iya mas, saya dapat dari seorang guru spiritual 

yang punya pondok pesantren” 

Kelas AMC pun dimulai, dan sudah memasuki 

beberapa materi, lalu saya dekati bapak yang 

tadi mengatakan kebal dihipnotis itu sambil 

berkata “bapak pernah tahu besi kan, pernah  

tahu rasanya besi, masih ingat besi?” , bapak ini 

spontan mengangguk, lalu saya suruh tangan 

bapak itu ke meja, lalu saya katakan ke dia. 

“bapak coba deh, kalau seandainya tangan 

bapak ini seperti besi apa rasanya, keras kan?”, 

bapak ini mengangguk lagi, saya teruskan ke 

dia ,”coba deh bapak keraskan tangannya 

seperti besi dan tangan bapak kaku sekarang, 

semakin dilihat semakin kaku lho pak, semakin 

keras”. 

Dan, akhirnya tangan bapak ini kaku dan keras, 

sehingga bapak ini bingung sendiri sambil 

berkata “lho kok tangan saya keras, berat mas 

gak bisa diangkat”, peserta lainnya pun tertawa. 

Lalu saya katakan, “tadi katanya punya amalan 

yang kebal dihipnotis pak, lha kok jadi gini 

tangannya” sambil tersenyum saya berkata. 

Setelah saya normalkan kembali 

tangannya,bapak ini berkata “saya paham 

sekarang, hipnotis itu apa, bukan seperti yang 

di tv dan semua orang bisa dihipnotis” 

 

https://ilmuhipnotis.files.wordpress.com/2015/01/ahli-hipnotis.jpg
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Cinta adalah suatu perasaan yang Tuhan 

berikan kepada setiap manusia, Cinta adalah 

bagian dari fitrah, orang yang kehilangan cinta 

dia tidak normal tetapi banyak juga orang yang 

menderita karena cinta. Bersyukurlah orang-

orang yang diberi cinta dan bisa menyikapi rasa 

cinta dengan tepat. 

 

Dalam kitab Hikam: “Dijadikan indah pada 

pandangan manusia, kecintaan kepada apa-apa 

yang diinginkan yaitu wanita, anak-anak, harta 

yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, 

binatang ternak dan sawah ladang. Itulah 

kesenangan hidup didunia dan disisi Allah 

tempat kembali yang baik.” (Al-Qur`an: Al-Imron 

ayat 14) 

 

Cintamu kepada sesuatu menjadikan kamu buta 

dan tuli (HR. Abu Dawud dan Ahmad) 

Cinta memang sudah ada didalam diri kita, 

diantaranya terhadap lawan jenis. Tapi kalau 

tidak hati-hati cinta bisa menulikan dan 

membutakan kita. Cinta yang paling tinggi adalah 

cinta karena Allah cirinya adalah orang yang 

tidak memaksakan kehendaknya. 

Tapi ada juga cinta yang menjadi cobaan buat 

kita yaitu cinta yang lebih cenderung kepada  

maksiat. Cinta yang semakin bergelora hawa 

nafsu, makin berkurang rasa malu. Dan, inilah yang 

paling berbahaya dari cinta yang tidak terkendali. 

 

Rasa cinta muncul ketika melihat seseorang 

lawan jenis (bisa juga sesama jenis kan) yang 

membuat perasaan ini membuat nyaman. 

Terkadang cinta menghadapi kendala, apa 

kendalanya..biasanya sebagai berikut : 

1. Target terkesan menolak kepada 

perasaan kita 

2. Anda merasa minder terhadap target 

sehingga ragu untuk 

mengungkapkan cinta itu 

3. Ada orang lain yang juga mencintai 

target 

4. Keluarga target tampak tidak suka 

terhadap diri anda 

5. Target sama sekali cuek dengan cinta 

anda 

 

Dalam kitab agama lain dikatakan “Cinta 

adalah pencipta keindahan terhebat” (Tim 

2:9-10) 

 

http://firmanpratama.files.wordpress.com/2011/10/kata-mutiara-cinta.jpg
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Mungkin masih banyak yang lain dari hal 

diatas, banyak dari anda mungkin yang 

merasa sudah menyerah ketika menghadapi 

masalah seperti itu, atau merasa bukan 

jodohnya. Benar bukan? 

 

. 

 

Bagaimana jika anda mengubah pemikiran, 

kalau sebenarnya masalah itu diciptakan 

untuk membuktikan cinta anda kepada target, 

sehingga harus membuat fokus kepada target. 

Padahal anda belum begitu maksimal dalam 

memperjuangkan cinta anda. Anda ingat 

Bagaimana kisah tragis romeo dan juliet yang 

berakhir dengan kematian. Atau kisah Nabi 

yusuf dan Zulaikha, dimana sosok Zulaikha 

terkesan agresif tetapi akhirnya menikah 

Lalu bagaimana dengan anda?Sejauh mana 

usaha anda dalam memperjuangkan cinta 

kepada target, apakah dengan sedikit kendala 

juga menyerah. Jika perasaan anda begitu 

besar, tentunya usaha anda juga besar. 

Berbicara perasaan, dalam bahasa yunani 

yaitu Pathos. Dan proses mengirimkan rasa 

anda terhadap target disebut dengan 

telepathy, yang secara bahasa berarti 

mengirimkan perasaan kepada orang lain 

tanpa batasan jarak. Salah satu metode untuk 

berusaha mengirimkan perasaan cinta kepada 

target memang melalui Telepathy, ya 

benar…metode ini adalah suatu teknik yang harus 

anda kuasai jika ingin memaksimalkan cinta anda 

diterima oleh target. 

 

Tentu anda bertanya, apakah metode telepati 

sama dengan hipnosis. Saya katakan sedikit ada 

perbedaan, kalau hipnosis membutuhkan bicara 

sedangkan telepati tanpa berbicara. Namun jika 

anda memahami kedua metode ini, maka pesan 

cinta anda lebih efektif terkirim kepada target. 

Saat anda tidak bertemu, gunakan metode 

telepathy dan saat bertemu gunakan metode 

Hipnosis. 

 

 
Tentu anda bertanya, 

apakah metode telepati 

sama dengan hipnosis. 

Saya katakan sedikit ada 

perbedaan, kalau 

hipnosis membutuhkan 

bicara sedangkan 

telepati tanpa berbicara. 

Namun jika anda memahami kedua metode ini, 

maka pesan cinta anda lebih efektif terkirim 

kepada target. Saat anda tidak bertemu, 

gunakan metode telepathy dan saat bertemu 

gunakan metode Hipnosis. 

 

Saya juga menggunakan metode ini untuk 

mengirimkan pesan cinta kepada orang yang 

saya cintai, meskipun juga terkadang saya 

melakukan riset keefektifannya. Dan ternyata 

sangat efektif, untuk mempengaruhi orang lain 

dan mengirimkan pesan cinta tanpa perlu kita 

bicara cinta. 

http://firmanpratama.files.wordpress.com/2011/10/masalah-cinta.jpg
http://firmanpratama.files.wordpress.com/2011/05/telepati.jpg
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Alpha Telepati 

Dahsyat bukan, dengan modifikasi saya membuat metode yaitu Alpha Telepathy untuk 

membantu anda dalam memaksimalkan usaha untuk mengirimkan pesan cinta. 

 

http://firmanpratama.files.wordpress.com/2011/10/telepati-cinta.jpg
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SEJARAH KAMERA DARI MASA KE MASA  

PERKEMBANGAN KAMERA DARI MASA KE MASA 

 

1.Sejarah kamera 

 

Sementara di tahun 1660-an ilmuwan asal inggris 

Robert Boyle dan asistennya Robert Hooke 

menemukan portable camera obsurca.Namun kamera 

pertama yang cukup praktis dan cukup kecil untuk dapat 

digunakan dalam bidang fotografi ditemukan pertama 

kali oleh Johann Zahn, penemuan tersebut terjadi pada 

tahun 1685. Kamera fotografi pada awalnya banyak yang 

menerapkan prinsip model Zahn, dimana selalu 

menggunakan slide tambahan yang digunakan untuk 

memfokuskan objek. Sistem tersebut adalah dengan 

memberikan tambahan sebuah plat sensitif di depan 

lensa kamera tersebut setiap sebelum melakukan 

pengambilan gambar. 

 

Kamera obscura >> 

 
Kamera merupakan alat yang berfungsi 

dan mampu untuk menangkap dan 

mengabadikan gambar/image. Kamera pertama 

kali disebut sebagai camera obscura, yang 

berasal dari bahasa latin yang berarti ruang 

gelap. Camera obscura merupakan sebuah alat 

yang terdiri dari ruang gelap atau kotak, yang 

dapat memantulkan cahaya melalui penggunaan 

dua buah lensa konveks, kemudian 

menempatkan gambar objek eksternal tersebut 

pada sebuah kertas/film, film tersebut diletakkan 

pada pusat fokus dari lensa tersebut. Camera 

obscura yang pertama kalinya ditemukan oleh 

seorang ilmuwan Muslim yang 

bernama Alhazen, hal tersebut terdapat seperti 

yang dijelaskan pada bukunya yang 

berjudul Books of Optics (1015-1021). 

 

Kamera portable obscura >> 

 

http://2.bp.blogspot.com/_HR-406Urymg/TKy57dJpC4I/AAAAAAAAAAQ/NSd9uhK9uiM/s1600/Camera_Obscura2.JPG
http://4.bp.blogspot.com/_HR-406Urymg/TKy6LWwOUqI/AAAAAAAAAAU/YHdPBlFIk4Y/s1600/6b_3.JPG
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Kamera terus berlanjut, Jacques 

Daguerre merupakan salah satu dari orang-

orang yang berperan dalam perkembangan 

teknologi kamera, dan sekaligus memberikan 

jasa pada perkembangan dunia fotogarfi 

kita. Daguerre (begitu ia biasa dipanggil) 

dilahirkan tahun 1787 di kotaCormeilles di 

Perancis Utara. pada waktu muda, Jacques 

Daguerre adalah seorang seniman. Pada 

umur 30-an Daguerre merancang diograma, 

yang dimaksud dengan diograma adalah 

barisan lukisan pemandangan yang 

mempesona bagusnya, dipertunjukkan dengan 

bantuan efek cahaya. Sementara 

Daguerre mengerjakan pekerjaannya 

tersebut, Daguerre menjadi tertarik dengan 

pengembangan suatu mekanisme untuk 

secara otomatis melukiskan kembali 

pemandangan yang ada di dunia tanpa 

menggunakan kuas atau cat, yaitu tidak lain 

adalah KAMERA. 

Di tahun 1827 Daguerre bertemu 

dengan Joseph Nicephore Niepce yang juga 

sedang mencoba –yang sejauh itu lebih 

sukses– menciptakan kamera. Dua tahun 

kemudian mereka bekerjasama. Namun di 

tahun 1833 Niepce meninggal, akan tetapi 

Daguerre tetap melanjutkan percobaannya. 

Menjelang tahun 1837 ia berhasil 

mengembangkan sebuah sistem praktis 

fotografi yang disebutnyadaguerreotype. 

Tahun 1839 Daguerre memberitahu publik 

secara terbuka tanpa mempatenkannya. 

Sebagai imbalan, pemerintah Perancis  

menghadiahkan pensiun seumur hidup kepada 

Daguerre maupun anak Niepce. Pengumuman 

penemuan Daguerre menimbulkan kegemparan 

penduduk pada saat itu dan ia menjadi seorang 

pahlawan yang ditaburi berbagai macam penghormatan 

serta penghargaan, sementara 

metode daguerreotype dengan cepat berkembang dan 

banyak digunakan oleh khalayak. Daguerre sendiri 

segera pensiun. Dia meninggal tahun 1851 di kota 

asalnya dekat Paris. 

Seiring dengan berjalannya waktu, 

perkembangan teknologi kamera semakin hari 

berkembang semakin pesat. Fungsi dan kebutuhan 

penggunaanya pun semakin luas dirasakan oleh 

berbagai pihak. Kamera tidak hanya digunakan sekedar 

untuk menangkap objek yang berfungsi sebagai kenang-

kenangan semata, tetapi juga digunakan untuk 

menangkap objek yang sedang bergerak. Sebut saja 

perkembangannya kemudian seperti kamera video, 

kamera mikro, kamera sensor dan lain sebagainya. 

Perkembangannya pun telah meliputi berbagai bidang, 

seperti pada bidang sinematografi, pendidikan, 

kedokteran, dan bahkan sampai pada bidang sistem 

pertahanan dan keamanan pun tidak terlepas dari 

penggunaan teknologi kamera ini. 

 

2. Sejarah Film         

       Film atau rollfilm adalah media yang menyimpan 

gambar negatif dari sebuah foto. Gambar negatif ini 

kemudian diproses dengan cara-cara tertentu agar 

gambarnya bisa tercetak pada media lain (kertas), dan 

jadilah sebuah foto. 
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Perkembangan awal dari film adalah lempengan 

timah/logam yang dipergunakan oleh Niépce, 

Daguerre dan Talbot untuk merekam gambar 

yang dihasilkan dari alat mereka masing-masing. 

Akan tetapi lempengan yang telah dilapisi oleh 

berbagai macam zat kimia itu, tidaklah bisa 

disebut sebagai film karena gambar dibuat, 

tercetak pada lempengan itu juga. Sedangkan 

definisi film adalah media yang menyimpan 

gambar negatif, untuk kemudian diproses agar 

bisa tercetak pada media lain. 

Adapun film seperti yang kita kenal sekarang ini, 

ditemukan oleh George Eastman, pendiri dari 

perusahaan Kodak, pada tahun 1884. Film jenis 

pertama ini berupa kertas yang diolesi dengan jel 

khusus yang kering. Baru pada tahun 1889, 

Eastman berinovasi dengan membuat film 

berbahan plastik transparan. Film ini terbuat dari 

bahan-bahan yang mudah terbakar, yaitu plastik 

khusus yang dicampur dengan nitrat dan kapur 

barus. 

Pengembangan pun terus dilakukan, film yang 

lebih modern dan biasa kita gunakan terdiri 3 

hingga 20 lapisan, dan merupakan campuran dari 

berbagai bahan kimia. Adapun unsur-unsur yang 

terdapat pada film itu akan menentukan 

sensitifitas, kontras, resolusi dan efek-efek lain 

pada foto yang dibuat. 

 

Film yang biasa digunakan 

Menjelang akhir abad 20, muncul film jenis baru. Film 

baru itu adalah film elektronik (media penyimpanan 

data) yang digunakan pada kamera digital. Karena 

lebih murah dan bisa digunakan berulang-ulang, kini 

orang lebih memilih untuk memanfaatkan fotografi 

digital dan film elektronik tadi. Hasilnya pun bisa 

menyamai bahkan melebihi kualitas dari foto yang 

dihasilkan film konvensional, karena fotografi digital 

bisa menggunakan format file gambar tanpa 

kompresi yang dinamai RAW. 

 

Sebuah SD Card, media 

penyimpanan file foto 

digital 

 

3. Sejarah Kertas Foto 

       Berbicara tentang kertas foto berarti kita berbicara 

tentang media di mana sebuah gambar tercetak dan 

akhirnya disebut sebagai sebuah foto. Definisi yang 

lebih tepat, kertas foto adalah sebuah kertas yang 

peka akan cahaya, sehingga bisa dibubuhi gambar 

hasil fotografi di atasnya. Akan tetapi, pada era 

fotografi digital ini, pengertian dari kertas foto menjadi 

bergeser. Kini, kertas foto diartikan sebagai kertas 

apapun yang bisa dimanfaatkan untuk mencetak foto 

dengan kualitas baik (tentunya dengan bantuan 

printer atau alat cetak lain). Jadi, apakah itu 

kertas glossy, doff ataupun jenis kertas lainnya, 

asalkan kertas itu bisa digunakan untuk mencetak 

foto dengan baik, maka bisa disebut sebagai kertas 

foto. 

 

http://4.bp.blogspot.com/_HR-406Urymg/TKy6_P-Z73I/AAAAAAAAAAY/3CMYXQ2VO6U/s1600/roll-film.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Raw_image_format
http://3.bp.blogspot.com/_HR-406Urymg/TKy7KeHcedI/AAAAAAAAAAc/hbkB8zXAsZs/s1600/SDCard.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital
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Kertas foto sebenarnya merupakan kertas khusus 

yang dilapisi beberapa zat kimia agar kertas itu bisa 

digunakan untuk mencetak foto yang berasal dari 

film negatif. 

Bila kita menelusuri sejarah awal ditemukannya 

media untuk mencetak foto ini, maka kita akan 

bertemu kembali dengan Joseph Nicéphore Niépce 

yang berhasil membuat foto pertama pada tahun 

1926. Saat itu ia melapisi sebuah lempengan timah 

dengan beberapa zat kimia, agar bisa merekam 

gambar yang terproyeksi dari kamera obscuranya. 

Penjelasan lengkapnya bisa dibaca kembali pada 

poin Sejarah Kamera Foto. 

Konsep yang dipakai Niépce untuk membuat 

sebuah lempengan logam menjadi peka cahaya ini, 

kemudian terus dikembangkan hingga pada tahun 

1880an, George Eastman berhasil menggunakan 

kertas khusus untuk mencetak foto dari film negatif. 

 

4. Fotografi Digital 

Fotografi digital merupakan salah satu 

inovasi terbaik dalam dunia fotografi. Kehadirannya 

telah mengubah paradigma masyarakat yang 

menganggap bahwa fotografi adalah suatu bidang 

yang mahal dan sulit untuk dikuasai. Fotografi 

digital benar-benar bisa memberikan kepraktisan 

dan kemudahan bagi setiap orang untuk membuat 

sebuah foto yang baik. Dengan perkembangan 

teknologi yang pesat, dan beragam fitur untuk 

membuat foto yang bagus, muncul sebuah 

ungkapan bahwa setiap orang bisa menjadi 

fotografer profesional. 

Bila ditelusuri dari sejarahnya, maka kita akan  

 

kembali ke tahun 1960an. Di mana dunia sedang 

mengalami revolusi besar-besaran di bidang 

teknologi digital dan elektronik. Eugene F. Lally, 

seorang teknisi dari Jet Propulsion Laboratory 

NASA adalah orang pertama yang mencetuskan ide 

untuk mendigitalisasi sebuah foto. Saat itu tujuannya 

adalah untuk mempermudah pengiriman foto secara 

langsung dari misi-misi luar angkasa Amerika Serikat. 

Pada tahun 1970an, dunia jurnalistik turut 

mempengaruhi kemunculan kamera digital. Saat itu, 

terdapat sebuah tuntutan untuk menghadirkan foto 

dari suatu peristiwa yang terjadi, secepat mungkin. 

Maka digunakanlah media pemindai foto (scanner). 

Sebuah foto dipindai menjadi data elektronik, 

kemudian dikirimkan melalui jalur telepon. Akan 

tetapi, cara ini juga masih dianggap merepotkan, 

karena terjadi penurunan kualitas gambar yang 

cukup signifikan dan proses pengiriman foto pun 

masih memerlukan waktu yang relatif lama. 

Untuk menjawab persoalan ini, diperlukan suatu 

kamera yang bisa secara langsung menciptakan foto 

yang berupa data elektronik. barulah pada bulan 

Desember tahun 1975, seorang teknisi dari 

perusahaan Kodak yang bernama Steven Sasson, 

menjadi orang pertama yang menemukan Kamera 

Digital. 

Kamera yang dibuatnya, menggunakan sensor CCD 

sebagai media penerimaan gambar dan hanya 

mampu menghasilkan foto hitam putih dengan 

resolusi sebesar 0,01 megapixel (320 x 240 pixel). 

Media penyimpanannya adalah sebuah kaset tape, 

sedangkan untuk melihat hasil gambar, kamera ini 

harus disambungkan terlebih dahulu dengan sebuah 

televisi. Kamera ini mempunyai bobot seberat 3,6 kg 

dan membutuhkan waktu tak kurang dari 23 detik 

untuk memproses satu buah foto. 

 

 

 

http://fajargm.net/sejarah-fotografi/#kamerafoto
http://en.wikipedia.org/wiki/Eugene_F._Lally
http://jpl.nasa.gov/
http://jpl.nasa.gov/
http://www.seattlepi.com/business/240048_firstdigital09.html
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Kamera digital model pertama 

 

Tahun 1900 seorang Jurugambar telah mencipta 

kamera Mammoth. Kamera ini amat besar ukurannya 

dimana beratnya 1,400 pound. Lensa seberat 500 

pound. Sewaktu mengubah atau memindahkannya 

tenaga manusia seramai 15 orang diperlukan. 

Kamera ini menggunakan filem sebesar 4 ½ x 8 kaki 

dengan bahan kimia sebanyak 10 gallons digunakan 

ketika memprosesnya. 

 

kalangan profesional. Ini kerana kamera digital 

generasi awal sekitar hujung tahun 1980an, masih 

menggunakan ciri-ciri kamera kompak. Kamera 

digital waktu itu kecil, ringan dan kemampuan imej 

tidak memenuhi kehendak profesional. Namun 

begitu sekitar awal 2000 kamera digital direka 

dengan mengambil kira selera profesional. 

Akhirnya kita telah memperolehi kamera digital 

dalam format SLR (Single Lens Reflex).  

 

 

Walaupun kamera digital model pertama ini masih 

belum praktis dan belum sepenuhnya menjawab 

persoalan-persoalan yang terjadi, tapi alat ini telah 

menjadi awal mula dari kemudahan dan kepraktisan 

teknologi fotografi digital yang kita nikmati sekarang 

ini. Setelah penemuan dari kamera digital model 

pertama, kamera-kamera digital selanjutnya terus 

bermunculan dengan perbaikan-perbaikan dari model 

sebelumnya, dengan berbagai fitur serta kemampuan 

yang baru. 

Obscura telah diubahsuai sehinggalah tercipta 

kamera Kodak oleh George Eastmen pada tahun 

1888. yang lebih kecil. Pada zaman ini wujud kamera 

lebih kecil dan yang terkini ialah kamera digital. 

Di awal 

kewujudan 

kamera digital 

tidak ramai 

menggemariny

a terutama  

Selepas kemunculan berbagai kamera yang 

merentasi dunia teknologi, muncul lagi sebuah 

kamera yang seakan kamera SLR. Kamera yang 

mempunyai pelbagai fungsi dan kebolehan ini di 

beri nama DSLR. Tanpa menggunakan filem dan 

penggunaan tidak terhad. 

 

http://3.bp.blogspot.com/_HR-406Urymg/TKy7bdZxEZI/AAAAAAAAAAg/D9x5Ha_6PEE/s1600/kamera-digital-pertama.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-kD5BKy4_Gdc/UJjK9benQnI/AAAAAAAAATw/D0NcF9dNoUo/s1600/220px-Leica-I-1.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-isdCGn8lzhE/UJjG1Thy7oI/AAAAAAAAASY/JLWsbmMR7yI/s1600/download.jpg
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Kesuksesan tidak hanya di dapat apabila 

kita belajar, namun banyak sahabat - sahabat kita 

yang beranggapan bahwa kita belajar itu PASTI 

akan sukses di kemudian hari. Pernyataan seperti itu 

merupakan pernyataan yang SALAH !, karena 

banyak terbukti seorang yang sukses tidak hanya 

diperoleh setelah kita belajar. Sebelum sukses pasti 

kita akan menemui fenomena kegagalan dalam 

hidup untuk itu, kita perlu orang - orang yang 

memberikan kita dukungan penuh untuk meraih 

kesuksesan, salah satunya dengan Motivasi. Kita 

tidak akan pernah sukses kalau kita tidak mengerti 

aspek - aspek yang terkandung dalam Kesuksesan. 

Dalam sukses terdapat CRESMARELNITY & 5 C, 

Untuk lebih Jelasnya simak berikut ini :) 

Apa itu CRESMARELNITY ?, look at below : 

 CREativity. 

Creativity dalam bahasa adalah kreatifitas, 

kreaifitas dalam abad ini merupakan suatu 

kebutuhan pokok. Orang yang memiliki tingkat 

kreatifitas yang tinggi juga sekaligus orang yang 

gemar berinovasi pasti orang ini akan sukses. 

Namun kreatifitas dan kepandaian merupakan suatu 

hubungan timbal balik. Sehingga kreatifitas tanpa 

ilmu akan hampa, juga sebaliknya Ilmu tanpa 

kreatifitas akan tidak berwarna.  

 SMArt. 

Smart adalah orang yang pintar. Pintar 

disini bukan orang yang mempunyai tingkat logika 

yang tinggi ataupun lainnya. Namun, pintar disini 

adalah TAHU, orang yang tahu atau mempunyai  

wawasan tentang lingkungan hidup, lingkungan sosial 

ataupun lingkungan pendidikan. Kita dalam hifup 

harus TAHU bagaimana kondisi semua manusia 

hidup, apa yang kita butuhkan. Nah suatu celah itulah 

yang akan membuat kita PASTI sukses dengan 

mengetahui apa yang sangat kita butuhkan pada era 

ini.  

 RELigious. 

Religious merupakan aspek utama dalam 

kita menuju sukses. Dalam sukses kita terlebih dahulu 

mencari Ridlo Allah SWT. agar selama kita berusaha 

mencapai kesuksesan tidak terlalu banyak hambatan 

yang menghancurkan pondasi - pondasi sukses yang 

telah kita bangun. Lebih mendekatkan diri kepada 

Allah lah salah satu caranya. Banyak orang yang 

meninggalkan aspek ini dan mementingkan aspek 

lainnya. Itu adalah kesalahan besar. Dapat kita 

umpamakan ilmu tanpa agama bagaikan dunia tanpa 

cahaya, Pasti gelap. Nah, bagaimana menuju sukses 

kalau kita tidak dapat melihat kondisi sekitar karena 

kegelapan itu.  

 humaNITY. 

Humanity, dalam hidup banyak orang yang 

tidak sukses karena tidak punya teman karena kurang 

bisa bersosialisasi dengan baik. Oleh sebab karena 

itu terbentuklah sebuah lembaga formal ataupun 

nonformal yang dapat kita ambil salah satu 

manfaatnya yaitu Mencari Teman. Orang tidak akan 

pernah sukses ketika tidak ada teman yang saling 

timbal balik dalam kehidupanyya. Karena pada 

awalnya manusia adalah bukan orang individual 

namun orang sosial. 

 

http://for-urinfo.blogspot.com/2012/06/1000-kata-bijak-dan-kamus-motivasi.html
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Inilah 5 C Untuk 

Menuju Kesuksesan 

 

 Competent. 

Competent adalah salah cara pondasi 

dalam kesuksesan. Orang yang Mampu, 

Cakap, tangkas dalam menghadapi respon - 

respon sosialnya pasti akan sukses. Karena 

orang yang seperti itu banyak dibutuhkan oleh 

masyarakat, baik di lingkungan tempat tinggal 

ataupun di luar lingkungan tempat tinggalnya. 

Banyak orang - orang yang " pintar dan 

sejenisnya " tidak sukses. Ketidak suksesan 

orang ini dikarenakan mereka tidak banyak 

dibutuhkan oleh masyarakat. Karena semua hal 

pada dasarnya adalah pilihan masyarakat, 

mulai dari baik hingga buruk. Kita sang calon 

orang sukses HARUS kompeten dalam 

masalah sosial. Sehingga kita diterima di 

masyarakat. 

 Confidence. 

Confidence merupakan pondasi sukes 

kedua. Percaya diri HARUS mulai saat ini kita 

tumbuhkan. Dalam era ini, tidak zamanya untuk 

orang yang minder & kurang percaya diri. Orang 

yang minder & kurang percaya diri tidak akan 

pernah sukses, karena mereka selalu 

terhambat ketakutan. Sobat tidak perlu takut 

akan kegagalan. Semua orang pernah gagal, 

bahkan Albert Einstein saja pernah gagal. 

Kegagalan itulah yang merupakan cambuk bagi 

kita untuk terus maju menghadapi semua 

hambatan dalam menuju sukses. 

 Concept. 

Concept suatu hal sepele namun banyak 

orang sukses dengan melakukan sebuah 

rencana atau planning. Ya, konsep adalah 

sebuah gagasan kita bagaimana melakukan ini 

melakukan itu dengan baik. Suatu pekerjaan 

yang terkonsep dengan baik pasti hasilnya akan 

memuaskan. 

 Commitment. 

Commitment merupakan sebuah janji 

pada diri kita, Misalkan " Saya Harus Bisa " itu 

merupakan sebuah komitmen yang 

mensugestikan diri kita untuk menjadi BISA 

melakukan apapun dengan benar. Termasuk 

dengan sukses. Sugestikan sekaligus beikanlah 

komitmen yang kuat pada diri kita untuk menjadi 

orang yang sukses.  
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 Connection. 

Connection berupa hubungan antar 

sesama. Pondasi ini memiliki pengertian yang 

sama dengan aspek humanity yang telah sobat 

baca diatas. Namun hubungan ini tidak hanya 

sebatas kepada manusia, namun juga kepada 

alam. Alam adalah inspirasi abstrak namun ada. 

Itulah kunci dari semuanya. 

 

Itulah 9 Cara Terbaik Mencapai kesuksesan, 

namun pada dasarnya telah saya cuplikkan pada 

sebuah gambar di atas 

 

 

 

Semua orang ingin SUKSES,  

baik dalam urusan PRIBADI,  

KELUARGA ataupun KELOMPOK.  

 

Seperti pekerjaan, pendidikan, karir dan profesi , 

sosial, budaya, anak-anak dan orang tua.  Sukses 

mempunyai definisi tersendiri bagi Anda dan orang 

lain.  Namun dapat dimengerti bahwa sukses 

merupakan pencapaian individual yang berdampak 

kepada orang lain disekitar Anda.  Sukses adalah 

hasil dari sebuah proses pengembangan diri yang 

berkesinambungan. Misalkan Anda sebagai kepala 

keluarga tentu Anda ingin sukses memberikan 

pendidikan dan kehidupan terbaik kepada anak-anak 

dan pasangan hidup. Sebagai seorang Pemimpin 

Perusahaan tentu Anda ingin sukses membuat 

organisasi akan bertumbuh dan berkembang 

dalam jangka panjang. 

Dan masih banyak contoh lainnya.  Berikut 

langkah-langkah strategis untuk mencapai sukses 

dalam hidup Anda dikutip dari linkedin.com. 

1.  Tetapkan Tujuan Anda (Set Goals) 

Ketika Anda tahu kemana tujuan Anda, maka 

langkah hidup yang dijalani lebih menyenangkan 

dan membahagiakan daripada sekedar melakoni 

hidup mengalir begitu saja.    Anda tidak harus 

menunggu sesuatu diluar sana untuk 

membahagiakan Anda di masa depan, karena 

begitu Anda memutuskan sesuatu maka alam akan 

segera menjadikannya. 

2.  Jangan Takut Gagal (Dont Fear Failure) 

Anda perlu tahu bahwa kegagalan adalah 

bagian dari sebuah proses pembelajaran yang  

berujung pada keberhasilan dan 

sukses.  Anda mungkin dianjarkan bahwa 

adalah pembelajaran buruk dalam hidup, 

namun ternyata dengan banyak 

menghadapi kegagalanlah Anda akan 

belajar untuk sukses. Tidak pernah ada 

sepanjang hidup Anda akan selalu benar, 

dan setiap waktu Anda akan berhadapan dengan 

gagal.  Setiap keberhasilan akan melalui beberapa 

kegagalan. 

3.  Berani Menghadapi Resiko (Take Risks) 

Hidup akan lebih menyenangkan dan menarik 

pada saat Anda berani mengambil risiko. Risiko 

bukan harus dihindari namun dihadapi, karena 

inilah proses pembekalan Anda menjadi orang yang 

berpengalaman.  Pada akhirnya Anda akan tahu 

kebenaran “No Pain No Gain”.  Risiko dapat 

dikalkulasi dengan baik, meski tidak ada jaminan 

akan tepat dan akurat.  

http://for-urinfo.blogspot.com/2012/07/9-cara-terbaik-mencapai-kesuksesan.html
http://ikhtisar.com/prioritaskan-orang-anda-bagi-organisasi/
http://ikhtisar.com/prioritaskan-orang-anda-bagi-organisasi/
http://ikhtisar.com/prioritaskan-orang-anda-bagi-organisasi/
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Setiap peluang akan datang dari mana saja, namun 

tidak akan berada dalam waktu panjang, sehingga 

Anda perlu berani mengambil keputusan untuk 

memanfaatkan peluang tersebut.  Sebuah 

kehidupan yang sukses meliputi tidak memiliki 

penyesalan karena tidak mengambil cukup risiko. 

4.  Terus Belajar (Keep Learning) 

Makin banyak Anda tahu, makin banyak 

Anda tidak tahu.  Inilah konsep dasar dari belajar 

tiada henti.  Anda perlu mencari teman baru setiap 

saat, sehingga semakin luas wawasan dan 

pengetahuan Anda.  Pengetahuan selalu 

berdampak pada kehidupan setiap pagi, sehingga 

menjadi alasan bagi Anda agar selalu berkembang. 

5.  Tidak berpuas Diri (Don’t Settle) 

Jika Anda belum menemukannya makan 

teruslah mencari, jangan berhenti.  Beberapa 

kejadian dapat berlangsung dalam waktu yang 

sama, namun lainnya memerlukan waktu, tenaga 

dan pikiran yang tidak sedikit.  Apapun yang ada 

didepan Anda harus dihadapi dan dilalui, jangan 

pernah berpikir menyerah dan berbalik arah. 

6.  Jalani Hidup Seimbang (Life Balanced) 

Kehidupan selalu berbicara tentang 

keseimbangan, antara baik dan buruk, tinggi dan 

rendah.  Dalam kehidupan Anda akan menjalani 

perbedaan secara pasti, antara keluarga, pribadi, 

teman dan rekan kerja, komunitas, pasar dan 

lainnya.  Anda tidak mungkin memenuhi semua 

keinginan yang ada, namun Anda dapat meraih 

keseimbangan.  Lakukan pekerjaan Anda dengan   

 

sebaik mungkin, dapatkan penghasilan yang baik dari 

pekerjaan jujur Anda.  Keseimbangan dapat meliputi 

badan dan pikiran, mental dan spiritual, pribadi dan 

keluarga. 

7.  Carilah Mentor (Seek a Mentor) 

Benjamin Franklin berkata, “beritahu aku maka 

aku lupa, ajari aku maka ingat, libatkan aku maka aku 

belajar”.  Caar terbaik meraih sukses Anda adalah 

dengan belajar kepada mereka yang telah melalui jalan 

tersebut, sehingga Anda akan meminimalisir kejadian-

kejadian yang berpotensi gagal.  Mentor 

mempermudah Anda melakukan yang terbaik dan 

efektif mencapai sukses.  Anda perlu luangkan waktu 

untuk berterima kasih kepada mentor terdahulu yakni 

orang tua, guru sekolah dan lainnya yang 

menginspirasi Anda untuk sukses. 

8.  Diam dan Perhatikan (Listen) 

Banyak orang hanya menunggu waktu berbicara 

ketiak dia diam, padahal dengan banyak mendengar 

Anda akan menemukan banyak ide dan pikiran.  Anda 

dengan lebih mendengar akan sangat mengerti apa 

yang dibicarakan dan terlibat dalam sebuah 

percapakan.  Ingatlah, bahwa keterlibatan akan 

membuat Anda akan belajar.  Mendengarkan memberi 

Anda kesempatan untuk menyuguhkan nasihat, solusi 

dan curahan. 

9.  Jaringan (Networking) 

Dalam membangun sebuah kesuksesan, tentu Anda 

tidak akan lepas dari orang lain.  Mereka yang menjadi 

rekanan, bawahan dan atasan Anda akan sangat 

berperan dalam pengembangan diri dan karir 

profesional Anda. Orang akan lupa apa yang Anda 
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katakan, apa yang Anda lakukan, namun tidak akan 

lupa bagaimana Anda memberikan perasaan 

kepada mereka.  Anda memerlukan orang lain untuk 

bersandar mencapai sukses. 

10.  Bawa Catatan (Notebook)  

Kapasitas pikiran Anda tentu sangat besar, 

namun perlu dimengerti bahwa kemampuan Anda 

dalam mempertahankan memory tidak lebih baik 

daripada sebuah catatan.  Memori otak kita cuma 

mampu bertahan untuk tiga menit, dan jika Anda 

tidak ingin kehilangan banyak ide, bawalah catatan 

dan selalu membawanya kemanapun. 

 

Inilah Alasan yang Menggagalkan Sukses Anda 

dan Cara Menyikapinya 
 

Hambatan sukses dapat diatasi sebenarnya dari dalam diri 

sendiri terlebih dahulu sebelum melihat kepada aspek dari 

luar.  Aspek Diri Sendiri lebih dominan menjadi penyebab 

banyak Kegagalan dalam Karir maupun Bisnis.  Ketahuilah 

dimana Anda berada ketika melakukan Proses Kesuksesan, 

sehingga hambatan tersebut dapat mudah diatasi. 

 

 

Beberapa hal yang menjadi Penyebab Anda Gagal 

diantaranya: 

 Tujuan yang Tidak Inspiratif 

Dalam menentukan Tujuan banyak orang lebih 

mendahulukan Materi yang Kasat Mata, speerti 

Uang, Rumah, Mobil Mewah, Deposito, Emas dan 

Perak, Surat Saham dan lainnya.  Semua tidak salah, 

namun bukan pula menjadi Pembenaran dalam arti 

sebuah Kesuksesan.  Inti dari sebuah kesuksesan 

adalah Hal yang menarik Hati dan Jiwa Anda dalam 

sebuah Ketertarikan yang tidak mudah terukur dalam 

bentuk Materi.  Daripada Anda berpikir mencari 

Barang dan Benda kasat mata, lebih baik Anda 

merenungkan hari sejenak dan  

 

mencari Hakikat Kesuksesan dalam 

Hidup Anda, seperti Kebebasan 

Berbicara, keleluasaan waktu, 

Keteraturan Makan dan Minum serta 

masih banyak lainnya yang mungkin Anda 

sendiri tercengang ketika 

mengetahuinya.  Carilah Inspirasi dalam 

Keseharian Anda dan disanalah Anda akan 

menemukan Tujuan Inspiratif Hidup. 

 Takut Gagal 

Tidak ada satupun orang yang mau bahkan 

merasakan sekedar perasaan Gagal.  Setiap 

orang akan mudah merasa Takut Gagal 

daripada Takut akan Kegelapan dan Takut 

Jatuh dari sebuah Ketinggian. Anda Takut 

Gagal berarti Anda akan melewatkan 

kesempatan mengalami Periode Resiko yang 

mau tidak mau harus dilalui dalam proses 

Pembelajaran dan Kesuksesan.  
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Ketika Anda perlu menemui Pimpinan Perusahaan 

dalam sebuah urusan Pribadi dan Anda tidak berani 

sekedar mengangkat gagang telepon untuk 

menanyakan kesempatan bertemu, maka Anda telah 

dengan sengaja melepas Potensi Sukses yang 

ada.  Anda tidak akan pernah berhasil melewati 

Jabatan Pekerjaan ketika Anda takut untuk mengikuti 

Proses Assessment yang harus dilakukan.  Anda 

pasti berhenti berusaha dalam sebuah Bisnis ketika 

takut akan berakhir dalam Kebangkrutan dan 

Kerugian.  Anda perlu menerima Kenyataan bahwa 

Anda suatu waktu akan mengalami Kegagalan, 

namun jangan pernah Takut dalam Menghadapinya 

sebagai bagian Proses untuk Sukses. 

 Takut Sukses 

Kebalikan dari Takut Gagal adalah Takut 

Sukses.  Mungkin Anda akan tersenyum mendengar 

orang yang takut sukses, namun pada kenyataannya 

justru hal ini cukup banyak ditemui ketika seseorang 

telah berhasil melewati tahapan awal, yakni 

menghadapi Takut Gagal.  Ketika rasa Takut Gagal 

telah dilewatinya dan tahapan keberhasilan mulai 

tampak sedikit demi sedikit, justru muncul perasaan 

baru yakni Takut Sukses.  Dan ketika Kesuksesan 

secara Materi mulai terlihat, makin besar Rasa Takut 

nya, baik kepada diri sendiri maupun lingkungan 

sekitarnya.  Jangan pernah menjadikan Kesuksesan 

sebagai Alasan Perubahan Pribadi dan Karakter 

Anda, yang mana hal ini akan semakin membuat 

Anda tidak Nyaman dan Tentram dengan Kondisi 

Sukses.  Bayangkan betapa banyak kebahagiaan 

yang Anda alami ketika Sukses itu Datang, dengan 

semakin sering berbagi kepada sesama, menolong 

teman-teman dan membantu keluarga. 

 

 Jadwal Tidak Realistik 

Membuat jadwal kegiatan yang menumpuk dalam 

seminggu justru menjadi boomerang dalam 

pencapaian sukses Anda.  Pertimbangkan ketika 

Anda melakukan sekali sehari namun konsisten 

setiap hari dalam setahun.  Apa yang terjadi pada 

saat Anda memungut hanya sebuah daun setiap pagi 

dan menyimpannya dalam setahun kemudian, maka 

Anda akan menemui gundukan Daun berjumlah 365 

lembar.  Namun bayangkan bahwa Anda harus 

memungut daun sebanyak 365 lembar dalam 

seminggu, yang pastinya akan memerlukan banyak 

Usaha dan Tenaga untuk melakukannya.  Aturlah 

jadwal Anda untuk Jangka Pendek dan Jangka 

Panjang, jangan pernah memaksakan diri bagi 

sesuatu yang harus Anda lalui setahap demi 

setahap. Jangan menciptakan kekecewaan diri 

sendiri ketika Anda pun merasa tidak sanggup 

memenuhi tenggat waktunya.  Jadilah orang yang 

Realistis dengan Kemampuan untuk meraih 

Kemauan. 

 Khawatir “Buntu” 

Jalan buntu sesungguhnya bukan ujung jalan, melain 

bentuk penyelarasan arah dan tujuan dalam 

menggapai sukses.  Ketika Anda merasa “Buntu” 

dalam Proses Pembelajaran, maka bukan berarti 

Anda akan menjadi Gagal karenanya.  Ketika pada 

tahap awal Karir Profesional Anda mengalami 

dengan Signifikan dan kemudian akhirnya mandek, 

dalam waktu yang cukup lama, bukan menjadi 

alasan Anda menyerah dan Gagal.  Ibarat Anda 

mendaki gunung, maka akan banyak ditemui 

Dataran-dataran Tinggi, namun bukan puncak  
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Gunung, dan ini pertanda Anda perlu “Menarik 

Nafas” untuk mempersiapkan diri mendaki lebih 

tinggi lagi.  Disanalah momen Introspeksi bagi 

kelanjutan Sukses Anda. 

Banyak Jalan menuju Roma, mengartikan pula 

bahwa Banyak Cara untuk Sukses, jangan pernah 

berhenti hanya karena sebuah kerikil, jangan  

 

pernah pula bersedih karena kondisi kering 

kerontang dalam perjalanan.  Langkah Sukses 

adalah Langkah Anda melalui banyak Rintangan 

dan Hambatan yang mungkin membuat Anda lebih 

memilih Mundur untuk Gagal daripada Maju untuk 

Sukses. 
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Blaise Pascal 

Pada awalnya minat riset dari Pascal lebih banyak pada 

bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan, di mana dia 

telah berhasil menciptakan mesin penghitung yang 

dikenal pertama kali. Namun mesin itu hanya dapat 

digunakan untuk menghitung saja. Blasé Pascal dianggap 

penemu kalkulator pertama kali. Dia berhasil membuat 

kalkulator roda numerik atau disebut juga dengan nama 

Pascaline.  

Alat tersebut adalah merupakan cikal bakal adanya 

kalkulator modern yang kita gunakan saat ini.Sejarah dan 

Peristiwa Blaise Pascal lahir pada tanggal 19 Juni 1623 di 

Clermont-Ferrand, Perancis. Blaise sejak kecil dikenal 

sebagai seorang anak yang cerdas walaupun ia tidak 

menempuh pendidikan di sekolah secara resmi Di usia 12 

tahun, ia sudah bisa menciptakan sebuah mesin 

penghitung untuk membantu pekerjaan ayahnya. 

 

Blaise Pascal (1623 1662 M) terlahir di Clermont 

Ferrand pada 19 June 1623. Ayahnya Etienne Pascal, 

penasehat kerajaan yang kemudian diangkat sebagai 

presiden organisasi the Court of Aids di kota Clermont. 

Ibunya wafat saat ia berusia 3 tahun, meninggalkan ia 

dan dua saudara perempuannya, Gilberte dan 

Jacqueline. Pada tahun 1631 keluarganya pindah ke 

Paris. 

Blaise Pascal atau Blasé Pascal lahir tanggal 19 

Juni 1623. Ia berasal dari Perancis. Minat 

utamanya ialah di bidang filsafat dan agama, 

sedangkan hobinya yang lain adalah matematika 

dan geometri proyektif serta fisika lanjutan  

 
Nama ayahnya adalah Étienne Pascal. Ayahnya 

adalah seorang petugas penarik pajak yang 

bekerja di wilayah Auvergne, Perancis. Sejak 

usia empat tahun Blaise telah kehilangan ibunya. 

Karya-karyanya terus bertambah mulai dari 

merancang bangunan segienam (hexagram), 

menemukan prinsip kerja barometer, sistem 

kerja arloji, hingga ikut terlibat dalam pembuatan 

sistem transportasi bawah tanah kota Paris. Usia 

11 tahun Pascal menyusun sebuah risalah 

tentang suara getar tubuh, tapi Etiene melarang 

Pascal untuk terlalu mengejar ilmu matematika 

sampai pada umur 15 tahun, agar dia lebih bisa 

konsentrasi pada pelajarannya dibidang bahasa 

Latin dan Yunani, yang saat itu sedang diajarkan 

Ayahnya.  
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Blasé Pascal adalah seorang penemu, 

penulis, filsuf katolik, matematikawan, fisikawan. 

Ia dalah seorang “Child Prodigy “ dalam didikan 

ayahnya. Karena melihat kecenderungan anak 

anaknya yang mempunyai kecerdasan yang luar 

biasa, terutama Blasé dengan kecerdasan yang 

luar biasa, maka Etiene Pascal berkeputusan 

untuk mendidik anak anaknya sendiri, dibantu 

guru pribadi. Blasé Pascal tak pernah menginjak 

bangku sekolah formal. Pascal sangat berminat 

pada sain alam dan matematika. Walau tanpa 

menginjak bangku sekolah formal, Pascal mampu 

menguasai ilmu ilmu tersebut. Blasé Pascal biasa 

diajak ayahnya ke-acara diskusi matematika sejak 

umur 12 tahun. Pascal terbiasa ber-eksperimen 

dengan bentuk bentuk geometri, dari sana ia 

menemukan rumus-rumus geometri standar, ia 

memberikan nama pada rumus rumus temuannya 

itu dengan namanya sendiri. Usia 13 tahun di 

tahun 1642, dia menemukan rumus segitiga 

Pascal. Pembuktian itu ia tuliskan didinding 

dengan menggunakan arang batu bara. Tulisan 

itu ditemukan oleh sang ayah. Karena itu, oleh 

sang ayah dia diikutkan dalam kelompok diskusi 

matematikawan Perancis, bersama dengan para 

ilmuwan besar lainnya, seperti Descartes,Fermat, 

Desargues, Mydorge, Gassendi, dan Robeval.  

Tokoh tokoh ahli matematika itu biasa 

berkumpul di sebuah sel dibiara Pere Mersenne. 

Blaise Pascal menyadari bahwa keberadaan jiwa 

seseorang adalah lebih penting daripada tekanan 

udara. Ia tahu bahwa kesimpulan kita tentang 

alam dibatasi oleh pengalaman kita dan bahwa 

ilmu pengetahuan itu sebuah proses dari  

 

hipotesa lama yang diganti dengan yang baru. Ilmu 

pengetahuan, bagi Pascal, semata-mata 

membimbing menuju skeptivisme dan keraguan yang 

berkesinambungan, sehingga penerimaan terhadap 

wahyu. Tuhan, hanyalah satu-satunya cara 

mencapai pengetahuan yang pasti. Untuk semua 

kehebatan rasional dan keahliannya ini, ia 

menganggap sangat layak berbagai hal untuk 

dipercaya, contohnya Tuhan, ramalan-ramalan, 

keajaiban-keajaiban dan hal hal yang sifatnya 

mistisme atau ghaib. Awalnya Paskal tidak berminat 

pada hal-hal yang berhubungan dengan agama. Ia 

kemudian mengalami peristiwa pertobatan pada usia 

23 tahun. Sejak peristiwa itu, Paskal kemudian 

mengubah pola hidupnya dengan tekun berdoa dan 

berpuasa. Tidak hanya itu, ia bahkan ikut bergabung 

dengan komunitas biara Port-Royal yang beraliran 

Jansenisme. Saudara perempuannya yang bernama 

Jacqualine adalah seorang biarawati di biara itu. 

Paskal pernah menyatakan kritiknya terhadap 

Ordo Yesuit melalui tulisan-tulisannya yang 

terkenal,Lettres provinciales yang ditulisnya tahun 

1656. Menurutnya, ajaran-ajaran Yesuit telah 

merendahkan nilai-nilai agama terutama tentang 

anugerah. Kelompok Yesuit juga dinilai terlalu 

longgar dalam hal moral dan akibatnya kekristenan 

menjadi duniawi. Bagi Pascal, manusia bisa jadi 

bukan apa-apa dan menjadi menyedihkan bila tanpa 

keberadaan Tuhan. Kontras sekali dengan kondisi 

masyarakat saat ini yang berusaha dengan segala 

cara untuk menggunakan genetika dan sel batang 

untuk menyempurnakan manusia dan menyingkirkan 

semua penyakit.   

Pascal tidak melihat ilmu pengetahuan  
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sebagai penyelamatan manusia karena ia tahu 

bahwa akal kita tidak mencapai tingkat itu. 

Hexagram Ajaib dan Teori Segitiga Pascal Disisi 

lain Blaise Pascal merupakan sosok keajaiban 

dalam dunia matematika. Bersama dengan 

Pierre de Fermat menemukan sebuah teori 

tentang probabilitas. Dia juga merupakan tokoh 

fisika yang sangat terkenal. Pascal sangat 

tertarik dengan teori Desargues tentang “Conic 

Section“ ( kerucut ). Mengikuti pola pikir 

Desargues, pada usia 16 tahun dia melahirkan 

sebuah teori matematika. 

Sebuah risalah singkat tentang pembuktian 

karya Desargues, risalah itu dia sebut 

“Hexagram ajaib“ atau dalam bahasa Perancis 

Essai pour les coniques (“Essay on Conics“). 

Segitiga PascalSebuah karya serius matematika 

Pascal yang pertama, ia kirimkan risalah itu 

pada Pere Mersenne di Paris. Sampai hari ini 

terori tersebut lebih dikenal dengan nama “Teori 

Pascal“. Teori tersebut menyatakah : bahwa bila 

segi 6 berada didalam lingkaran atau kerucut, 

maka titik potong 3 sisi yang berlawanan akan 

terletak pada satu garis, garis itu disebut garis 

Pascal. Dialah yang menciptakan pola segitiga 

Pascal dan telah dikenal selama lebih dari 600 

tahun. Kalkulator roda numerik Pascal Tahun 

1642, demi membantu ayahnya yang sangat 

report menghitung pajak, Pascal membuat 

sebuah alat yang mampu melakukan 

penjumlahan – pengurangan dan pembagian 

secara sangat cepat. Alat itu disebutPascaline 

atau Pascal Kalkulator ( kalkulator roda numerik 

).  

 

Dua dari kalkulator asli buatan Pascal masih 

tersimpan di musium Zwinger, Dresdendan musium di 

Paris “Musee des Arts et Metiers“ ( konservatorium 

Nasional Seni dan Indutri ). Penemuan Pascal menarik 

perhatian masarakat luas. Dengan penuh semangat 

dia menerangkan cara kerja alat temuannya 

dihadapan para ilmuwan Perancis. Tapi sayangnya 

pemerintah Perancis kurang tertarik untuk 

memproduksi alat temuannya itu, karena ukurannya 

yang besar serta biaya produksinya yang tinggi. 

Kalkulator roda numerik PascalPascal tak berputus 

asa. Dia dengan segera mematenkan karyanya 

tersebut, sebelum ditiru oleh orang lain, tepatnya 

sebelum ditiru oleh tukang jam. Pascal juga pernah 

menjual alat hitung cepat itu kepada Ratu Swedia, 

Christina, namun ditolak. Selama 3 tahun dia 

berusaha keras membuat prototype alat temuannya 

sebanyak 50 buah. Dalam sepuluh tahun berikutnya 

dia membuat lagi sebanyak 20 buah Pascaline. Pada 

akhirnya nanti, Pascaline akan disempurnakan oleh 

matematikawan Jerman, Gottfred Wilhem von Leibniz 

(1646-1716), dia menambahkan proses perkalian 

pada alat ciptaan Pascal tersebut  
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Sejak usia 12 tahun, ia sudah biasa diajak 

ayahnya menghadiri perkumpulan diskusi 

matematik. Ayahnya mengajarinya ilmu bahasa, 

khususnya bahasa Latin dan Yunani, tapi tidak 

matematik. Ayahnya sengaja melewatkan 

pelajaran matematik kepada Pascal semata-mata 

untuk memancing rasa keingintahuan si anak. 

Pascal lantas terbiasa berexperimen dengan 

bentuk-bentuk geometri, serta menemukan 

rumus-rumus geometri standar dan memberikan 

nama rumus tersebut dengan namanya sendiri. 

 

Tahun 1640 Pascal sekeluarga pindah ke kota 

Rouen. Saat itu, ia masih diajari langsung oleh 

ayahnya, namun Pascal belajar dengan sangat 

giat bahkan sampai menguras stamina dan 

kesehatannya sendiri. Jerih payahnya tak sia-sia, 

akhirnya ia berhasil menemukan teorema 

Geometri yang menakjubkan. 

Kadang-kadang ia menyebut teorema 

tersebut sebagai "hexagram ajaib” sebuah 

teorema tentang persamaan persilangan antar 

garis. Bukan sebuah teorema yang sekedar 

menghitung keseimbangan bentuk, tapi, lebih 

mendasar dan penting, yang saat itu sama sekali 

belum pernah dikembangkan menjadi sebuah 

cabang ilmu matematik tersendiri – geometri 

proyeksi. Pascal kemudian menggarapnya jadi 

sebuah buku, Essay on Conics, yang 

diselesaikannya sampai tahun 1640, di mana 

hexagram ajaib menjadi bahasan utama, yang 

membahas teorema Apollonius, yang 

mengagumkan bukan cuma karena 

usianya yang masih sangat muda saat itu  

 

(16 tahun) namun karena penghitungannya juga 

menyertakan unsure-unsur tangens, dsb. 

 

Menganut Jansenis dan biara Port Royal 

Tahun 1646 ayah Pascal mengalami kecelakaan 

kemudian dirawat di rumah. Beberapa tetangga 

berkunjung membesuk –kebetulan beberapa 

diantaranya penganut Jansenist, yang didirikan oleh 

Cornelis Jansen, seorang professor kelahiran 

Belanda yang mengajar teologi di Universitas 

Louvain. Sebuah kepercayaan yang bertentangan 

dengan ajaran Jesuit. Pascal tampaknya terpengaruh 

dan menjadi pengikut Jansenists, dan 

menjadikannya amat menentang ajaran Jesuits. 

Adiknya, Jacqueline juga berniat ingin masuk biara 

Jansenist di Port Royal. Ayah Pascal, Etienne Pascal 

tak menyukai hal ini, kemudian mengajak 

keluarganya pindah ke Paris, namun setelah 

ayahnya meninggal pada tahun 1651 Jacqueline 

bergabung dengan biara Port Royal. Pascal masih 

sibuk menikmati kehidupan duniawinya --bersama 

teman-temannya dari kalangan bangsawan-- 

menghabiskan uang warisan ayahnya. Akhirnya 

pada tahun 1614, ia sepenuhnya menjadi penganut 

Jansenisme, dan ia pun memulai kehidupan 

osteriknya di biara Port Royal. 
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Provincial Letters 

Pada tahun 1655 Antoine Arnauld, seorang penulis 

kondang mengulas tentang ajaran Jansenisme, 

yang secara resmi dilarang pemerintah Sorbonne 

sebagai ajaran bidah, lalu Pascal menjawab tulisan 

tersebut dengan menulis di media kondang the 

Provincial Letters dengan menggunakan nama 

samaran Louis de Montalte, yang bertujuan untuk 

mempertahankan ajaran Jansenisme. Mereka 

seolah-olah berpolemik antara dua orang sahabat, 

mulai dari 13 Januari 1656, hingga 24 Maret 1657. 

Media the Provincial Letters beroplag ribuan dan 

beredar ke seluruh pelosok Paris, penganut Jesuits 

mencoba memancing siapa sebenarnya si penulis 

tersebut –-dengan cerdiknya malah mengolok-olok 

mereka yang berusaha mengungkap jati dirinya. 

 

The Pensees 

Berita tentang kehidupan pribadi Pascal tak banyak 

terdengan semenjak ia memasuki kehidupan di Port 

Royal. Saudara perempuannya, Gilberte melihat dia 

menjalani kehidupan asketis. Pascal, selain tak 

terlalu suka melihat adik perempuannya sibuk 

dengan anak-anaknya, juga sebal dengan 

pembicaraannnya yang melulu soal urusan 

perempuan. Mulai 1658 penderitaan sakit 

kepalanya semakin memuncak, akhirnya meninggal 

pada 19 Agustus 1662. 

 

Ketika wafat Pascal meninggalkan sebuah karya 

tulis yang belum selesai perihal teologi, the 

Pensees, sebuah apologi Kekristenan, sehingga, 

baru diterbitkan 8 tahun kemudian oleh biara Port 

Royal dalam bentuk yang tak lengkap dan tak jelas. 

Sebuah versi terbitan yang lebih otentik pertama kali 

terbit tahun 1844. Yang mengupas tentang problem 

besar pemikiran Kristen, tentang kepercayaan yang 

bertentangan dengan Sebab, Kehendak-bebas, dan 

Pengetahuan-Awal. Pascal menjelaskan kontradiksi 

dan problem moral kehidupan, doktrin tentang 

Kejatuhan (keterusiran dari surga) yang menjadi 

landasan kepercayaan dan menjadi dasar 

pembenaran dari doktrin Penebusan. 

 

The Pensees, berbeda dengan Provincial Letters, 

yang ditulis langsung oleh penulisnya, dengan gaya 

penulisan, yang tentu saja tidak sesuai, dengan 

kehebatannya sebagai sosok penulis termashur. The 

Letters, bagaimanapun juga, telah menempatkan 

Pascal ke dalam sejarah literatur bersama penulis-

penulis besar Perancis. The Pensees terasa seolah 

ditulis oleh orang lain, yang seolah tak terlalu 

mementingkan soal agama. Namun demikian, meski 

berbeda antara keduanya, masing-masing tetap 

merupakan buku-buku penting dalam sejarah 

pemikiran keagamaan. 

 

Karya-karya Matematik dan Ilmiah lainnya 

Pascal juga menulis tentang hidrostatik, yang 

menjelaskan eksperi¬mennya menggunakan 

barometer untuk menjelaskan teorinya tentang 

Persamaan Benda Cair (Equilibrium of Fluids), yang 

tak sempat dipublikasikan sampai satu tahun setelah 

kematiannya. Makalahnya tentang Persamaan Benda 

Cair mendorong Simion Stevin melakukan analisis 

tentang paradoks hidrostatik dan dan meluruskan apa 

yang disebut sebagai hukum terakhir hidrostatik: 

bahwa benda cair menyalurkan daya tekan secara  
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sama-rata ke semua arah (yang kemudian dikenal 

sebagai Hukum Pascal). Hukum Pascal dianggap 

penting karena keterkaitan antara Teori Benda 

Cair dan Teori Benda Gas, dan tentang 

Perubahan Bentuk tentang keduanya yang 

kemudian dikenal dengan Teori Hidrodinamik. 

 

Teori Pascal memberikan pengaruhnya pada teori 

matematik di saat Pascal memulai kehidupan di 

Port Royal yang digunakan mengatasi problem 

penghitungan yang berhubungan dengan kurva 

dan lingkaran, yang juga harus dikuasai oleh 

matematikawan modern. Ia banyak menerbitkan 

teorema yang diajukan sebagai tantangan kepada 

matematikawan lain untuk dipecahkan, tanpa 

satupun yang menjawabnya. Jawaban kemudian 

datang dari John Wallis, Christopher Wren, 

Christian Huygens, dan kawan-kawan, tanpa hasil  

 

 

yang memuaskan. Pascal akhirnya menerbitkan 

jawabannya sendiri dengan menggunakan nama 

samaran Amos DettonviIle (kemudian dikenal 

dengan anagram Louis de Montalte), kemudian 

matematikawan sekarang sering juga menyebut 

dirinya dengan nama ini. 

 

Teori matematik probabilitas menjadi berkembang 

pertama kali ketika terjadi komunikasi antara Pascal 

dan Pierre de Fermat yang akhirnya menemukan 

bahwa kedua teori Pascal dan Matematika 

Probabilitas memiliki kesamaan meski masing-

masingnya tetap berdiri sendiri. Pascal merencanakan 

menulis makalah tentang itu, namun lagi-lagi cuma 

cuplikan-cuplikan yang ditinggalkannya, yang 

diterbitkan setelah kematiannya. Ia tak pernah menulis 

teori matematik yang panjang lebar berbelit-belit, 

melainkan tulisan-tulisan pendek yang singkat, jelas, 

dan abadi 
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Siap Menghadapi Ujian Nasional dengan 
Terapi Pikiran 

 

Ujian nasional sudah didepan mata bagi adik-adik 

pelajar, bulan April semua level pendidikan dari SD 

sampai SMA akan menjalani Ujian Nasional, 

dimana tahap ini adalah sebuah tahapan dalam 

kehidupan yang wajib dijalani oleh siapapun juga 

yang ingin dikatakan lulus dari suatu tingkat 

pendidikan. Ujian nasional banyak dianggap 

sebagai suatu ancaman yang begitu menakutkan, 

apalagi di tahun ini akan diuji cobakan sebuah 

metode baru yaitu dengan variasi soal yang 

berbeda sehingga menutup kemungkinan adanya 

kebocoran jawaban, sebab model dan bentuk soal 

yang berbeda antar peserta didalam satu ruangan. 

Dengan sistem pembagian soal yang berbeda 

seperti ini tentu akan mempersempit gerak antar 

peserta dalam berbagi jawaban, maka banyak adik-

adik pelajar yang datang ke tempat saya untuk 

mencari solusi bagaimana mengatasi ketakutan itu 

dan agar menjadi siap dalam menghadapi ujian 

nasional nanti. Dan yang datang 

 

ke tempat saya bukan hanya dari siswa yang memang 

secara akademik kurang mampu, melainkan dari 

siswa yang memiliki kemampuan akademik terbilang 

bagus pun merasa agak ketakutan dalam menghadapi 

ujian nasional ini. 

Saya jadi teringat saat dulu jaman SMA ketika 

menghadapi ujian nasional, memang sih terasa 

mendebarkan dan sedikit grogi padahal saya 

termasuk siswa yang kemampuan akademiknya 

bagus. Yah..itulah Ujian Nasional, karena merupakan 

syarat untuk lulus kemudian melanjutkan ke jenjang 

perguruan tinggi bagi yang di SMA maka diperlukan 

persiapan khusus dalam menjalani Ujian Nasional. 

Apa saja persiapan itu? 

Saya membaginya menjadi dua jenis persiapan yaitu: 

 Pertama, adalah persiapan penguasaan materi 

pelajaran, dimana caranya adalah dengan belajar 

lebih intensif lagi misalnya dengan mengikuti program 

bimbel yang diadakan disekolah ataupun dilembaga 

 

https://pusathipnoterapi.wordpress.com/2013/03/17/siap-menghadapi-ujian-nasional-dengan-terapi-pikiran/
https://pusathipnoterapi.wordpress.com/2013/03/17/siap-menghadapi-ujian-nasional-dengan-terapi-pikiran/
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bimbingan belajar. Mempersiapkan semua materi 

dengan mempelajarinya dengan perlahan dan 

pemahaman yang baik, sebab dalam soal-soal 

Ujian Nasional akan sedikit dibelok-belokkan 

pertanyaannya, sehingga jika anda kurang 

memahami materi tersebut akan sedikit kesulitan. 

Namun..tenang saja, para guru dan para mentor di 

sekolah atau lembaga bimbingan belajar sudah 

terlatih untuk mengajari anda bagaimana 

menyikapi soal dan cara menjawabnya dengan 

cepat. 

Persiapan kedua adalah mental, ketakutan, 

khawatir, grogi adalah penyakit normal yang 

dihadapi siswa saat akan menempuh ujian 

nasional, maka itu yang perlu dikontrol dan dibalik 

menjadi sebuah kekuatan pengungkit bagi diri 

sendiri, Ketika anda mengalami ketakutan dalam 

menghadapi Ujian nasional, maka cobalah anda 

menuliskan kalimat berikut di buku anda, atau di 

dekat tempat tidur anda.. 

“Walalupun saya merasa takut,khawatir, grogi dan 

hal negatif lainnya saat mengingat Ujian Nasional,  

 

saya lebih memilih untuk menghargai diri saya 

sendiri untuk kemajuan dan kebaikan hidup saya 

kedepan maka saya memutuskan untuk melepas 

semua perasaat tersebut” 

Anda baca 3x sebelum tidur dan saat bangun tidur, 

sambil memejamkan mata dan menghirup nafas 

dalam-dalam. Kemudian anda, mulai untuk terus 

berdoa kepada Tuhan dam mintalah restu kepada 

Ibu anda. Maka mulai sekarang, tenangkan pikiran 

anda, dan memikirkan apa yang akan anda 

dapatkan saat berhasil lulus menghadapi Ujian 

Nasional. 

Cobalah anda tulis, apa yang anda rasakan dan 

anda dapatkan jika berhasil lulus dari Ujian 

Nasional? Anda catat dan anda baca setiap hari 

catatan itu. 

Jika masih merasa grogi dan takut maka silahkan 

menjalankan program terapi pikiran di tempat 

saya..:) 
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Alkisah jaman dahulu di sebuah danau di 

pegunungan, hidup seekor kura-kura yang 

bawel. Dia sangat cerewet sekali. Siapapun 

yang ditemuinya akan diajak bicara banyak, 

panjang lebar, tanpa jeda, dan sering membuat 

pendengarnya bosan, terganggu, hingga 

akhirnya jengkel. Mereka sering merasa heran 

bagaimana si kura-kura bisa bicara terus-

menerus tanpa jeda dan tak berhenti-henti. 

Sehingga hewan-hewan lain mulai menghindari 

kura-kura karena tahu mereka akan mati kutu 

jika kura-kura mulai berbicara pada mereka. Si 

kura-kura bawel menjadi kesepian karenanya. 

Setiap musim panas, sepasang angsa 

putih datang ke danau di pegunungan untuk 

berlibur. Mereka baik hati karena membiarkan si 

kura-kura berbicara sepanjang yang dia mau. 

 

mereka tidak pernah protes ataupun meninggalkan 

kura-kura. Si kura-kura jadi merasa senang pada 

sepasang angsa itu. 

Ketika musim panas mulai berakhir dan hari-hari 

menjadi dingin, sepasang angsa bersiap-siap pergi dari 

danau itu. Si kura-kura mulai menangis. Dia benci 

musim dingin dan kesepian. “Andai saja aku bisa ikut 

pergi bersama kalian,” desahnya. “Kadang, ketika salju 

menutupi lereng dan danau, aku membeku, aku merasa 

begitu kedinginan dan kesepian.” 

Sepasang angsa itu merasa kasihan pada si kura-

kura, karena itu mereka mengajukan sebuah 

penawaran untuknya, “Kura-kura, kamu jangan 

menangis. Kami dapat membawamu asalkan kamu 

bersedia memegang satu janji.” 
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“Ya! Ya! Saya janji!”  si kura-kura bawel 

segera menjawabnya, bahkan sebelum sepasang 

angsa mengatakan janji apa yang harus dia 

penuhi. “Kura-kura selalu menepati janji. Pernah, 

aku berjanji pada kelinci untuk berdiam diri 

sebentar saja setelah aku memberi tahu tentang 

semua perbedaan cangkang kura-kura 

dan…………………………” Kura-kura itu bercerita 

lagi panjang lebar, tanpa ada yang bertanya, dan 

tak berhenti-henti. 

Satu jam kemudian, 

Ketika si kura-kura berhenti bicara, 

sepasang angsa melanjutkan kata-kata mereka, 

“Kura-kura, kamu harus berjanji untuk tetap 

menutup mulutmu! ” 

“Gampang!” kata si kura-kura bawel. 

“Sebenarnya bangsa kura-kura terkenal sanggup 

menutup mulut kami dengan baik. Kami 

sebenarnya jarang sekali berbicara. Saya pernah 

menjelaskan hal ini kepada seekor ikan belum 

lama ini……………….” Si kura-kura bawel itu 

mulai bercerita panjang lebar lagi. 

Lalu salah satu angsa memegang salah satu 

ujung tongkat dan yang lain memegang tongkat di 

ujung lainnya. Keduanya lalu mulai  

mengepakkan sayap dan terbang, pergi dari danau 

yang sebentar lagi akan membeku menjadi salju. 

Inilah pertama kali dalam sejarah dunia kita:  kura-

kura terbang! 

Lebih tinggi dan lebih tinggi lagi mereka 

terbang menjulang. Makin lama danau di 

pegunungan itu makin mengecil. Bahkan gunung 

yang besar pun terlihat semakin mengecil dari atas 

langit biru. Si kura-kura yang merasa takjub 

berusaha mengingat pemandangan itu baik-baik 

untuk diceritakan pada teman-temannya nanti 

ketika dia sudah sampai ke tempat tujuan. 

Mereka terus terbang dan semuanya berjalan 

lancar sampai mereka melewati sebuah sekolahan, 

dimana waktu itu siswa-siswanya baru pulang 

sekolah. Beberapa anak melihat sepasang angsa 

dan kura-kura bawel. Lalu seorang anak berteriak, 

“Hei, lihat! Ada kura-kura bodoh terbang!” 

Mendengar itu, kura-kura bawel tidak dapat 

menahan dirinya. “Apa kau 

bilang…  booo…doo..hhh???!!! ” 

BRAAAKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK!  
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Metaphor 

Terdengar suara keras ketika tubuh kura-kura 

menghempas tanah. Dan itu adalah suara terakhir 

yang dapat dia keluarkan. 

Si kura-kura bawel tewas karena dia tidak dapat 

menutup mulutnya pada saat yang benar-benar 

diperlukan. 

*****  

Jika kita tidak belajar mengendalikan 

diri,  menempatkan diri, bagaimana cara berdiam 

diri pada saat yang tepat, tidak mengumbar kata-

kata yang tidak sepantasnya diucapkan, tidak 

bermanfaat, dan apalagi pada saat-saat yang 

benar-benar penting, maka bisa jadi, akibat buruk 

akan menimpa kita. 

Sudah semestinya kita belajar mengendalikan diri, 

sabar sejak usia yang lebih dini dalam kehidupan 

kita. Karena hal itu yang dapat menolong kita  

 

menghindari banyak kesulitan dan ketika 

masalah menimpa pada kemudian hari. 

Ajarkan kepada anak-anak Anda mulai hari ini, 

bagaimana tentang pengendalian diri, sabar dan 

bermoral baik dalam sikap. Agar generasi kita 

menjadi lebih baik dan bermartabat mulia. 
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Curhat Pikiran 

Curhat Pikiran 

 
Pertanyaan: 

Saya mau nanya nih pak, saya sekarang sedang 

bekerja disebuah perusahaan, nah ada tawaran 

dari perusahaan lain ke saya dengan gaji lebih 

sedikit dengan perusahaan sekarang, saya 

bingung mau pindah atau tidak, sementara di 

perusahaan ini saya sudah nyaman, mohon 

sarannya ya pak firman yang baik  

Dwi Wulan – 08177xxxxxx 

 

Jawab: 

Wah, mbak wulan lagi banyak yang naksir 

ya,hehe..maksud saya ditaksir perusahaan sebelah ya. 

Ada juga ya orang seperti mbak ini, dapat kesempatan 

kerja dengan penghasilan lebih baik tapi malah 

bingung, memang sih menurut mbak gajinya lebih 

banyak sedikit. Sedikitnya itu berapa ya mbak? 

Pindah pekerjaan sama halnya pindah dari sebuah 

zona, pindah dari sebuah lingkungan yang selama ini 

sudah kita jalani, dan kita sudah tahu betul suasananya, 

sudah paham betul bagaimana aktivitasnya, sudah 

senang dengan pekerjaannya, lalu ada tawaran pindah 

memang membuat bingung, wajar mbak. Tapi… 

Coba mbak, merenung dulu ya sebentar, apakah  

 

mbak pernah berdoa untuk pindah pekerjaan, 

atau berdoa untuk mendapat gaji lebih? Kalau 

iya, maka bukankah ini jawaban dari doa 

mbak, bukankah ini pemberian Tuhan atas 

keinginan mbak, benar kan? Kita harus mau 

menyadari dan menerima bahwa semua 

kejadian dalam hidup kita ini, bukanlah 

kebetulan tapi sudah sesuai dengan request 

kita masing-masing 

Maka, mbak harus segera memutuskan sesuai 

kenyaman diri mbak, pilihlah yang membuat 

mbk nyaman, kalau mbak memilih tetap di 

tempat kerja lama, maka tetaplah bersyukur 

kepada Tuhan atas kejadian ini dan minta 

maaf karena tidak mengambil kesempatan itu 

sebab lebih nyaman di tempat yang lama. 

Kalau mbak memilih pindah ke tempat baru, 

juga bagus, berdoalah kepada Tuhan, “terima 

kasih Tuhan atas situasi ini, buatlah aq merasa 

nyaman ditempat baru seperti tempat lamaku” 

 

Pertanyaan : 

Pak Firman, saya ada masalah rumah tangga, 

suami saya marah ke saya dan sudah 

meninggalkan saya, sudah hampir satu bulan, 

saya berusaha menghubungi tapi tidak ada 

respon, apa yang harus saya lakukan? 

Tri – 0812xxxxxxx 
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Curhat Pikiran 

Jawab : 

Terima kasih ibu sudah membaca majalah sugesti, 

ibu tri yang mungkin sedang bersedih, ibu 

mengatakan kalau suaminya marah ke ibu, berarti 

ada sesuatu hal yang membuat suami ibu marah, nah 

kalau ibu memang merasa salah, maka segeralah 

minta maaf. Saya tidak tahu apa yang membuat 

suami ibu marah, ibu sendiri yang tahu kan? 

Ibu sendiri yang perlu menyadari kesalahan yang ada, 

ibu merenung dulu, ibu sampai marah dan pergi 

artinya memang kesalahan yang mungkin begitu 

menyakiti hati suami ibu. Kalau saya berpikir positif 

kepada suami ibu, maka mungkin suami ibu sedang 

memberikan ruang kepada ibu untuk berpikir sendiri, 

untuk menyadari kesalahannya. 

Ibu coba membeli panduan alpha telepati ya di 

www.alphatelepati.com, agar ibu bisa mengirimkan 

pesan dari hati ke hati kepada suaminya, biasanya 

dengan cara ini masalah seperti ibu bisa 

terselesaikan.  Tapi, ingat saran saya tadi ya bu, 

sadari dulu kesalahan ibu dan berjanji kepada diri ibu 

untuk tidak mengulanginya lagi, semoga Tuhan masih 

sayang kepada ibu dan suami ibu ya. 

 

Pertanyaan : 

Pak Firman, istri saya menurut orang pinter yang saya 

temui sedang diguna-guna oleh orang lain, apa bisa 

dibantu untuk mengembalikannya pak? 

Yulianto-Kendal 

 

Jawab: 

Mas Yulianto yang senang sowan ke orang pinter 

hehe, Semua yang terjadi dalam hidup seseorang 

adalah hasil dari pikiran dia sendiri, kalau mas 

mengimani dan mengamini perkataan alias sugesti 

dari orang-orang yang mengaku pinter itu, maka 

teruslah istri mas seperti sekarang. Janganlah 

menyalahkan orang lain dulu karena istrinya 

berubah sikap ke mas, lalu menganggap diguna-

guna,  

Cobalah intropeksi dulu, cobalah ingat-ingat 

apakah ada sikap, kata-kata yang membuat istri 

mas kecewa dengan mas yuli, apakah ada 

kekurangan yang mas perbuat, sehingga istri mas 

menoleh ke laki-laki lain yang memiliki kelebihan 

itu. Maka ini wajar mas, sebagai seorang istri 

mencari sesuatu yang membuat dia nyaman. 

Cobalah bicara dulu dengan istrinya, pergilah 

liburan berdua seperti masa-masa mesra dulu lalu 

tanyakanlah dengan baik-baik, apa kekurangan 

dalam diri mas yuli yang membuat istrinya berubah 

sikap. Jangan tersinggung dengan ungkapan istri, 

tapi belajarlah memperbaiki diri. 

Percayalah,bahwa orang pinter itu hanya 

mensugesti mas saja. Ya karena mereka tahunya 

hanya sebatas itu. Coba baca2 di 

www.kekuatansugesti.com ya 

 

http://www.alphatelepati.com/
http://www.kekuatansugesti.com/


 

 

Edisi Maret 2015 – 44 

Curhat Pikiran 

Pertanyaan : 

Mas Firman , kalau menurut mas firman orang kaya itu 

sesuai dengan PIKIRAN orang itu, lalu bagaimana 

dengan perkataan bahwa manusia itu sudah ada 

takdirnya, kalau takdirnya miskin maka tetap miskin 

mas. 

Sudirman,Medan 

 

Jawab: 

Pertanyaan ini sering saya dapatkan, baik lewat 

telepon atau sms, tapi setelah mereka yang 

bertanya itu mengikuti AMC maka baru sadar 

bahwa memang kaya miskin sesuai pikiran kita. 

Tuhan memang menakdirkan kita, tapi darimana 

anda tahu kalau Tuhan menakdirkan anda miskin 

atau kaya? Kalau anda PERCAYA bahwa Tuhan 

menakdirkan miskin maka ya itulah yang terjadi 

dalam hidup anda, kenapa anda tidak mau 

mengubah untuk PERCAYA bahwa Tuhan 

menakdirkan anda KAYA. Lebih enak kan pak? 

Bagi anda yang ingin berkonsultasi, silahkan 

kirimkan email anda ke 

pratamafirman@yahoo.com, 

 

mailto:pratamafirman@yahoo.com
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