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Seperti KATAK dalam Tempurung,  

Terjebak dalam Kekuatan Jimat 

Katak dalam tempurung, 

itu istilah asli Indonesia yang 

begitu terkenal untuk 

mengistilahkan seseorang 

yang  sering terjebak dalam 

pemikiran di masa lalunya. 

Padahal orang itu sudah 

mengalami kesusahan 

akibat pola pikirnya yang 

salah, tapi tidak mau 

menerima pendapat 

atau masukan dari orang 

lain. Kebanyakan orang 

sudah merasa benar 

dengan pemahamannya 

yang didapat sejak kecil, 

sehingga seolah 

menutup diri dari pendapat 

orang lain, dan ini adalah 

sebuah kesalahan besar, 

karena saat kita menutup diri 

dari pendapat orang lain maka 

kita akan terus terjebak 

dengan kehidupan sekarang, 

tapi tidak tahu lagi jika merasa 

nyaman dengan pendapat 

yang sudah dianut sejak 

dulu…he.he.. 

Ketika disebuah kelas privat, 

saya bertemu dengan seorang 

peserta yang dia mengaku 

adalah cucu dari seorang 

spiritualis terkenal di jawa 

barat (dukun.he.he..). Masih 

muda sekitar usia 30tahun, 

memang dia menghubungi 

staf saya untuk dijadwalkan 

kelas privat agar lebih bebas 

bertanya. Saya baru tahu dia 

dengan keturunan dukun ya 

saat sudah mengikuti kelas 

training, dimana dia cerita 

bahwa dirinya adalah cucu 

dari si X yang katanya 

merupakan ketua persatuan 

dukun 

di jawa barat (ada ya 

persatuan gitu..), Dia 

mengatakan lagi bahwa 

tertarik dengan materi saya di 

Alpha Mind Control karena 

mengatakan tanpa ritual, 

tanpa gaib, tanpa puasa dan 

tanpa klenik. Rasa 

penasarannya yang membuat 

dia ikut mengambil privat 

AMC. Dia juga bercerita 

bahwa dirinya memiliki jimat 

yang bisa membuat tangannya 

mengeras dan tidak merasa 

sakit saat dipukul. Dia pun 

mengatakan bahwa selama ini 

sudah belajar banyak hal dari 

kakeknya, tapi kakeknya 

malah menyuruhnya untuk 

menemui saya agar lebih 

dalam ilmunya. 

Nah..disini saya melihat 

bahwa kakek dari perserta ini 

yang katanya adalah seorang 

spiritualis hebat masih mau 

menyuruh cucunya untuk 

terus belajar, kakek ini 

berusaha agar cucunya tida 

terkurung dalam “tempurung” 

yang sempit dan terlihat 

nyaman selama ini. Tetapi 

dari peserta ini yang sedikit 

agak “ngeyel” karena 

beranggapan bahwa jimat 

pemberian kakeknya begitu 

sakti. Dia pun 

membuktikan dengan 

memegang jimat itu 

sambil memejamkan mata dan 

memang terlihat tangannya 

menjadi keras, bahkan saya 

pukul sangat keras. Lalu dia 

membuka mata lagi sambil 

berkata, saya sebelum 

diberikan jimat ini, saya harus 

puasa mutih mas sambil terus 

berlatih bernafas dan meditasi 

selama 30hari. 

Saya sedikit berpikir “gila”, 

bagaimana caranya untuk 

mengeluarkan peserta ini dari 

“tempurung” nya, aha…saya 

pun menemukan ide, dengan 

melihat kertas jimatnya, 

ukurannya dan besarnya. Lalu 

saya suruh peserta tersebut 

memejamkan mata sambil 

mengenggam jimat itu, dan 
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terbukti tangannya mengeras. 

Kemudian, saya suruh buka 

tangannya, saya ambil 

jimatnya dan saya ganti 

dengan kertas lain yang berat 

dan warnanya sama. Saya 

suruh deh untuk kembali 

pejam mata, sambil saya 

berikan “sugesti”. Anda 

tahu…bagaimana 

tangannya..LUAR 

BIASA..tangannya tetap 

mengeras walaupun jimatnya 

sudah saya ganti dengan 

kertas. 

Saya suruh dia untuk kembali 

membuka mata, dan melihat 

apa isi tangannya. Begitu 

kagetnya bahwa yang ada 

ditangannya adalah sebuah 

kertas baru berwarna putih 

dengan tulisan “saya kuat”. 

Pesert ini pun menyadari, dan 

mengatakan “kalau begitu 

kekuatan itu dari dalam diri kita 

ya mas…bukan dari jimat atau 

dari siapapun, terima kasih mas  

saya betul2 terbuka”.  Dengan 

mengatakan seperti itu maka 

dapat diartikan peserta ini sudah 

mau untuk keluar dari 

tempurungnya untuk mulai 

menerima masukan dari orang 

lain sehingga bisa menatap dunia 

dengan lebih luas lagi. 

Sebuah jimat terkadang, 

membuat kita menjadi terjebak 

dalam pemikiran yang sempit, 

apalagi jika jimat itu diberikan 

oleh seseorang figur yang kita 

anggap memiliki otoritas 

dipikiran kita, maka sudah habis 

logika kita untuk menerima 

pendapat dari orang lain, dan ini 

berbahaya, solusi yang terbaik 

adalah anda menampung semua 

pemikiran orang lain lalu anda 

coba bereksperimen dari semua 

pemikiran-pemikiran itu sehingga 

menemukan sebuah keyakinan 

dan nilai yang sejati. 

 

 

 

 

 

 

SALAM REDAKSI 

 

 



MAJALAH SUGESTI  EDISI AGUSTUS 

 

 Powered by 
 

Untuk mencari arti kata 

Telepati, saya memulainya 

dengan mencari kata “Telepathy” 

di kamus lengkap Inggris-

Indonesia karangan 

Prof.Drs.S.Wojowasito dan 

Drs.Tito Wasito. Dari buku itu 

saya dapatkan arti bahwa 

telepathy adalah Ilmu 

mengadakan perhubungan 

rohani dengan orang lain dari 

jarak jauh. Arti yang begitu 

membingungkan ternyata, 

dengan istilah “perhubungan 

rohani” membuat saya jadi 

berpikir kalau begitu para 

rohaniawan dan rohaniwati pasti 

 

Pencarian saya terus berlanjut 

menggunakan kamus besar 

bahasa Indonesia yang saya 

dapat di 

http://kamusbahasaindonesia.or

g/telepati, karena saya tidak 

memiliki kamus bahasa Indonesia 

jadi cara cerdasnya dengan 

menggunakan internet. Hasil dari 

pencarian terhadap kata telepati 

adalah daya seseorang untuk 

menyampaikan sesuatu kpd 

orang lain yg jauh jaraknya, atau 

dapat menangkap apa yg ada di 

benak orang lain tanpa 

mempergunakan alat-alat yg 

dapat dilihat. Dari pengertian ini, 

mulai dapat dibayangkan apa itu 

telepati kan? Sama dengan 

konsep telekomunikasi, dimana 

kita bisa mengirimkan sesuatu 

kepada orang lain yang jaraknya jauh, sebagai praktisi telekomunikasi 

karena kuliah di jurusan elektro telekomunikasi langsung muncul di pikiran 

saya..”aha”..ting..ting... 

 

Coba kita bayangkan, ketika ada seseorang yang melakukan perjalanan 

waktu dari masa jaman dulu dan tiba di masa kita sekarang, lalu orang ini 

menemukan alat yang kita kenal sebagai smartphone, penjelajah waktu ini 

melihat bagaimana proses video call dilakukan melalui gadget kita. Kira-

kira apa yang akan dikatakan oleh orang masa lalu ini? Pasti dia berkata 

“WOW”, kalau kita yang sudah sering melihat video call tentu mengatakan 

masa lalu menganggap bicara dengan orang dijarak jauh melalui cermin 

adalah sebuah kesaktian dan keajaiban bahkan dinggap sesuatu yang tidak 

mungkin. Bahkan untuk melakukannya diperlukan proses kesaktian 

tertentu, itu yang ada dalam pemikiran mereka karena tidak mengetahui 

bagaimana tekniknya. Begitu juga saat orang zaman dulu ini melihat kita 

mengirim sebuah sms, dimana sebuah pesan mampu dikirimkan dan 

diterima dari jarak jauh dalam waktu sekejap, pasti double WOW..WOW 

yang terucap melalui mulut orang purba ini. 

Mungkin kata WOW ini juga yang akan kita ucapkan sebagai orang zaman 

sekarang pergi menjelajah waktu ke masa depan, ketika sebuah chip 

ditanamkan ke dalam otak manusia sehingga mampu mengirimkan sms 

dengan ultra mini smartphone dengan layar langsung diretina mata kita. 

Alhasil dengan teknologi yang semakin “tidak terlihat” oleh mata dapat 

dilakukan sebuah proses pengiriman pesan kepada orang lain dengan jarak 

jauh, dan hal ini bukan sesuatu yang mustahil akan terjadi dimasa depan. 

Mengapa saya katakan bukan sesuatu yang mustahil, sebab di beberapa 

film fiksi ilmiah sudah mulai diperkenalkan hal-hal seperti ini, benar kan? 

Lalu jika kita melihat arti telepati menurut kamus besar bahasa Indonesia, 

tentu “impian” masa depan ini bisa dikatakan telepati karena tanpa 

menggunakan alat yang dapat dilihat. 

Lalu saya berpikir, jika orang zaman dulu menganggap proses pengiriman 

pesan dalam jarak jauh adalah “keajaiban” dan “kesaktian” lalu setelah 

melihat teknologi saat ini, malah menganggap jauh lebih “sakti” lagi, itu 

artinya hanya masalah pengetahuan saja yang belum sampai. Lantas kita 

sebagai orang jaman sekarang berkiblat ke masa lalu dengan belajar 

kesaktian? Melakukan prosesi ritual puasa, kemenyan dan asap yang 

melayang untuk mengirimkan pesan kepada orang lain? 
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Oke, sekarang mari kita bahas 

arti kata TELEPATI secara asal-

usul katanya, ternyata kata 

telepati berasal dari bahasa 

Yunani yang terdiri dari dua kata 

yaitu, TELE dan PATHOS. Tele 

artinya jauh, sedangkan Pathos 

artinya perasaan, dari dua kata 

ini saya mulai bisa menguraikan 

secara lebih jelas bahwa Telepati 

secara kata adalah proses 

pengiriman perasaan dalam jarak 

jauh. Yang dikirimkan adalah 

perasaannya, entah itu apa jenis 

perasaanya. Lalu saya berpikir, 

bukankah setiap diri kita 

mempunyai perasaan baik itu 

cinta, benci, marah, sedih dan 

berbagai perasaan lainnya. Kalau 

begitu juga bisa mengirimkannya 

kepada orang lain yang jaraknya 

sangat jauh, disinilah bisa dapat 

ditemuka benang merah ketika 

seorang ibu sedang merindukan 

anaknya maka si anak yang nun 

jauh jaraknya merasa kangen 

juga kepada ibunya dan akhirnya 

tergerak untuk menelepon. 

Dalam kasus ini yang dikirimkan 

oleh ibu ini adalah perasaan 

“kangen” atau “kerinduan”, kita 

sebagai pasangan suami-istri atau 

pasangan kekasih, tentu juga 

pernah mengalami kerinduan yang sangat dalam, lalu tiba-tiba pasangana 

kita menghubungi baik itu melalui telepon atau sekedar sms, coba diingat-

ingat lagi situasi seperti itu. 

Jika kita sudah berhasil mengingat peristiwa itu kitanya kita pernah 

melakukan TELEPATI kepada pasangan. Berarti dalam proses Telepati yang 

kita “mainkan” adalah mengirimkan perasaan kepada orang lain, 

sederhana kan? Proses pengiriman perasaan ini dilakukan melalui pikiran 

kita, tetapi pikiran yang mana? Sekarang coba kita pahami lagi mengenai 

makna perasaan, dimanakah letak perasaan sebenarnya? Di Hati kita, atau 

bahasa imiahnya ada di Pikiran Bawah Sadar, saya bahas mengenai pikiran 

bawah sadar di bab selanjutnya.  

Artinya jika kita memiliki perasaan cinta kepada seseorang maka itu sudah 

cukup untuk kita melakukan proses Telepati kepada “target” cinta kita. 

Sampai disini, apakah saya menyinggung sebuah proses ritual mistis dalam 

melakukan Telepati? Bebas ritual kan, karena yang akan kita banyak 

lakukan adalah mengolah perasaan, memperbesar perasaan dan 

memodifikasi perasaan untuk bisa ditransmisikan kepada “target” 

walaupun jaraknya berjauhan. 

Semua orang pernah melakukan telepati, hanya menganggap semua itu 

terjadi karena kebetulan saja, padahal bukan kebetulan? Karena anda 

selama ini belum mengetahui “rumus”nya lalu menganggap kebetulan? 

Karena itulah saya membuat metode ALPHA TELEPATI untuk menjelaskan 

rumus yang sebenarnya terjadi saat proses TELEPATI, sehingga ketika anda 

sudah mengetahuinya, maka pasti bisa melakukannya kapanpun dan 

dimanapun benar kan? 

Klik www.alphatelepati.com  
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Membuat Hidup 

Kaya Bahagia 

hanya butuh 

“KESADARAN” 

Sebuah KESADARAN, apa sih 

makna kesadaran itu, apakah 

kita sekarang belum sadar? ya 

saya ngga tahu, apakah anda 

sudah SADAR? Sadar secara 

fisik mungkin iya, tapi SADAR 

bahwa diri kita manusia 

mungkin belum. Hari  ini adalah 

hari yang luar biasa bagi kita 

yang beragama ISLAM, karena 

hari ini adalah hari raya Idul 

Fitri, sebuah hari yang ditunggu 

oleh kita yang MUSLIM setelah 

melakukan ibadah puasa 

selama sebulan penuh di bulan 

Ramadhan, hari yang dianggap sebuah kemenangan karena dalam 

bulan Ramadhan, seolah diberikan tantangan untuk mengendalikan diri 

kita sebagai manusia lalu setelah selesai selama satu bulan maka kita 

diberi sebuah kemenangan.Apa hubungan Idul Fitri dan Kesadaran? 

Idu Fitri dianggap sebagai hari Kemenangan, juga kalau diartikan 

secara kata adalah kesucian, kemenangan dan kesucian. Sadarkah 

anda? sadarkah anda dengan semua ibadah yang dilakukan? Sadarkah 

anda sebagai manusia itu butuh beribadah?Sadarkah anda kenapa 

Tuhan menciptakan manusia?Sadarkah anda dengan semua diri anda? 

Apakah anda merasa sudah SADAR sekarang? atau anda merasa 

BELUM SADAR, sementara anda sedang aktif. KESADARAN sejati yang 

diperlukan, sadar bahwa anda adalah MANUSIA. Ketika anda sudah 

sadar bahwa anda manusia maka anda pasti bisa menjalani hidup 

sebagai manusia dengan bahagia,kaya dan mudah. Ngomong-

ngomong tentang KESADARAN, saya teringat di akhir Ramadhan 

kemarin, ada seseorang bapak yang meminta saya untuk memberikan 

training AMC Platinum kepada beliau. Bapak ini memilih jadwal di akhir 

Ramadhan sudah sejak sebulan sebelumnya, karena menurut beliau 

agar momennya pas saja di akhir Ramadhan sambil belajar 3 hari AMC 

agar mendapat kesadaran tentang diri kita. 

 Menurut saya sebuah kesadaran muncul dari proses berpikir, coba 

anda perhatikan uraian saya ini. Ketika manusia bernafas, ada 

hembusan dan tarikan udara, bagi orang yang tidak mau berpikir maka 

hembusan dan tarikan itu adalah hal yang biasa saja, dianggap sebuah 

proses yang biasa. Tetapi bagi orang yang mau berpikir, muncul 

pertanyaan? udara seperti apa yang dihirup?udara seperti apa yang 

dihembuskan? lalu dilanjutkan dengan melakukan riset tentang udara 

yang pas untuk dihirup, udara yang dibutuhkan oleh tubuh. Benar kan? 

Baru setelah kita melakukan riset dan pembelajaran, disitulah muncul 

sebuah “kesadaran”, sehingga kita berkata “oh ini lho udara yang pas 

untuk tubuh”. Kalau sudah SADAR maka bisa melakukan 

pengembangan, betul? 

KESADARAN adalah sesuatu yang SANGAT dibutuhkan dalam hidup ini, 

karena ternyata banya orang yang mengaku sadar tetapi sejatinya 

TIDAK SADAR. Contoh ketidaksadaran yang saya temui di bapak yang 

mengikuti kelas platinum AMC di akhir ramadhan tadi adalah, ketika 

bapak ini bercerita ke saya, “saya heran mas, kenapa saya mengalami 

kegagalan dalam bisnis saya sekarang, padahal saya itu sudah 

melakukan amalan yang kyai saya berikan, juga doa-doa, awalnya 

bisnis bagus tapi ketika 

mendapat order yang besar 

selalu gagal, kata kyai saya 

disuruh sabar pasti ada 

hikmah, tapi saya merasa 

selalu seperti itu”. 

Mendengar pengalaman 

bapak ini, saya langsung 

menjawabnya “itu kan bapak 
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sendiri yang memintanya, 

memang dalam doa bapak 

mintanya kekayaan, tetapi bapak tidak sadar bahwa dalam hati bapak 

menolak menerima kekayaan itu”. Saya 

menuliskan 5 pertanyaan 

kepada bapak ini, saya lebih 

mudah membimbing orang di 

kelas privat seperti ini sebab 

bisa fokus. Dan 5 pertanyaan 

yang saya berikan kepada 

masing-masing orang berbeda. 

Setelah menjawab pertanyaan 

itu, saya perhatikan jawabnnya. 

Lalu saya katakan, “nah…ini 

jawaban bapak, kalau takut 

kaya”. Bapak ini seperti 

terkejut. “iya ya mas, kenapa 

saya menjawab seperti itu”. 

“Bapak tidak sadar kan, nah ini 

tugas saya untuk menyadarkan 

bapak hehe ” jawab saya 

sambil tersenyum. 

Kita hanya butuh KESADARAN, 

kesadaran tentang program 

yang ada dalam PIKIRAN kita, 

kalau kita tidak mau 

MENYADARI maka kita tidak 

bisa mengubah nasib kita. 

Sebab, apa yang mau 

diubah?yang salah saja tidak 

tahu, benar kan? Itulah yang mendasari saya dalam program ALPHA 

MIND CONTROL (AMC), saya singkat menjadi 3M (mengenali, 

mengontrol dan memaksimalkan) 

Kalau anda ingin hidup menjadi KAYA dan BAHAGIA maka yang 

diperlukan hanya sebuah KESADARAN, kesadaran untuk MAU 

mengubah diri menjadi KAYA dan BAHAGIA, kesadaran untuk 

membuang program dalam diri yang menolak menjadi KAYA dan 

BAHAGIA. Dan semuanya berawal dari sebuah KESADARAN. 

 

Dan dengan penuh “kesadaran” saya ucapkan selama Idul Fitri 

1435H, 

Mohon maaf lahir dan bathin 
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Anda sering melihat 

nama orang yang 

dibelakangnya diberi 

gelar CH atau CHt? atau 

ditambah 

lagi CI, 

CNLP atau 

apalah, 

gelar yang 

tidak lazim 

di kalangan 

akademisi. 

Mungkin anda 

bingung 

dengan gelar 

itu, karena memang itu 

gelar yang tidak lazim 

hehe. Gelar itu diberikan 

ketika anda sudah 

mengikuti pelatihan 

hipnotis atau hipnoterapi, 

saya tegaskan lagi ya, 

setelah mengikuti alias 

setelah membayar 

hehe..Mungkin bagi anda 

yang tidak suka dengan 

bangku kuliah tetapi ingn 

memiliki gelar dibelakang 

namanya bisa 

mengambil gelar ini, biar 

kelihatan keren kan? lalu 

bisa anda pakai itu gelar 

di kartu nama anda, 

anda tulis jadi nama 

profile di account 

facebook anda. 

misalnya, xxxxxxx,CHt 

orang kan tidak tahu, tapi 

kaget juga ketika 

mungkin anda tidak 

pernah kuliah lalu 

memasang gelar itu. 

Apakah gunanya gelar 

itu?hanya untuk sok 

keren, karena tidak 

sanggup mendapat gelar 

akademisi? 

 

Melalui tulisan ini saya 

hanya ingin memberi 

informasi kalau gelar-

gelar tersebut tidak ada 

korelasi dengan 

pemahaman seseorang 

tentang hipnotis. Karena 

apa? karena pemberian 

gelar itu dari beberapa 

lembaga training hipnotis 

tanpa ada proses ujian 

untuk memastikan tingkat 

pemahaman seseorang, 

yang penting sudah ikut 

pelatihan langsung dapat 

sertifikat dan berhak 

memasang gelar 

CH,CHt. Lucu kan? dan 

itu banyak yang dengan 

bangga menuliskan gelar 

itu, saya sering 

tersenyum ketika melihat 

seseorang memasang 

gelar itu dibelakang 

namanya. Ada beberapa 

pihak yang mengambil 

kesempatan dari 

masyarakat yang 

sebenarnya pengen 

memasang sebuah gelar 

seperti SE, ST, SH dll 

tetapi terkendala dengan 

biaya, dengan 

kemalasan belajar dsb. 

Sehingga ketika hanya 

dalam waktu dua hari, 

duduk mendengarkan 

lalu pulang dapat deh 

gelar CH,CHt, langsung 

bisa memajang di 

facebook hehe.. 

Dengan tidak ada 

regulasi yang mengatur 

penggunaan gelar dalam 

dunia training, maka 

sebenarnya anda bisa 

memasang sendiri gelar 

dibelakang nama anda. 

Toh, tidak akan ada yang 

protes, tidak akan ada 

yang bertanya, tidak 

akan ada yang 

menyalahkan?bebas-

bebas saja. Berbeda 

ketika anda memasang 

gelar dr. alias dokter, 

maka tentu ditanyakan, 

lulusan dari mana? 

Karena itu ada 

regulasinya. 

Barusan saya mendapat 

telepon yang meminta 

saya untuk membuatkan 

sertifikat gelar CHt 

kepada dia, tetapi dia 

tidak mau ikut kelas 

saya, “saya mau bayar 
saja pak, karena saya 
sudah bisa 
menghipnotis, saya 
butuh 
sertifikatnya”  bukan 

sekali ini saya mendapat 

permintaan seperti itu, 

yang ingin dibuatkan 

sertifikat saja. Saya 

dengan tegas menolak 

hal ini, karena saya 

merasa tidak pernah 

memberikan materi 

hipnotis/hipnoterapi 

kepada dia, karena saya 

khawatir apa yang dia 

pahami tentang 

hipnotis/hipnoterapi 

berbeda dengan 

pemahaman yang saya 

ajarkan di kelas. 

 

Jika saya memikirkan 

keuntungan saja, tentu 

saya iyakan saja, apa 

susahnya hanya 

membuat sebuah 

sertifikat kepada orang-

orang seperti ini, tetapi 

karena saya juga 

akademisi, maka saya 

merasa ber tanggung 

jawab atas apa yang 

sudah saya ajarkan. 

Sehingga saya menolak 

hal seperti ini, kalau mau 

sertifikat dari saya maka 

ya harus mengikuti kelas, 

itu hanya sertifikat 

peserta. Kalau ingin gelar 

CHt saya biasa 

memberikan beberapa 

persyaratan, karena saya 

ingin membuat CHt yang 

benar-benar paham 

tentang hipnosis dan 

hipnoterapi. 

Sebab gelar CH dan CHt 

itu bukan gelar 

akademisi, jadi kalau 

anda yang membaca 

tulisan ini masih bangga 

dengan CH dan CHt, 

cobalah mulai berpikir 

lagi, sebab anda bisa 

ditertawakan oleh 

mereka2 yang paham 

tentang kualifikasi gelar. 

Kalau anda memang 

ingin gelar yang benar, 

ya carilah dibangku 

kuliah, buatlah 

skripsi,tugas akhir, thesis 

dan jalani ujiannya, baru 

disitulah letak 

kebanggaan memasang 

gelar akademisi terasa. 

Cerdaslah 

sahabat…Cerdaslah 

Indonesia 
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Hipnoterapi itu Sebuah Pemberian Nasehat ? 
Hipnoterapi menjadi solusi ajaib bagi yang mengikuti proses hipnoterapi dengan benar dan 
terapist yang sudah berpengalaman. 

 

Ada kesempatan 

sejenak sebelum tidur 

di malam ini untuk 

membuat beberapa 

kalimat tentang 

hipnoterapi, di blog ini 

saya memang 

menuliskan tentang 

hipnoterapi sesuai 

dengan namanya yaitu 

pusathipnoterapi. 

Masyarakat kita masih 

banyak yang bingung 

tentang hipnoterapi 

dan selalu 

menganggap 

hipnoterapi sama 

seperti acara hipnotis 

di televisi, yang 

sebenarnya cuma 

permainan saja. Untuk 

memahami hipnotis di 

televisi anda bisa 

membaca tulisan saya 

di blog ilmuhipnotis. 

Umumnya masyarakat 

menganggap 

hipnoterapi sebagai 

solusi yang sakti dan 

ajaib, dengan sebentar 

bisa mengatasi semua 

masalah.  

 

Hal itu memang bisa 

benar, menjadi solusi 

ajaib bagi yang 

mengikuti proses 

hipnoterapi dengan 

benar dan terapis yang 

sudah berpengalaman. 

Kenapa di judul tulisan 

saya ini mengatakan 

bahwa hipnoterapi itu 

seperti sebuah 

nasehat? Tadi sore 

saat saya masih di 

kantor sedang 

melakukan budget link 

analysis untu project 

jaringan baru (saya 

orang telekomunikasi 

lho), ada seseorang 

bapak menelepon saya 

lalu bercerita seperti ini 

:“pak firman, saya ini 

punya keluhan takut 

kematian, saya pernah 

operasi jantung dan 

sekarang 

saya 

selalu 

terbayang 

tentang 

kematian 

sampai 

dada saya 

sering sesak, kalau 

lagi enak ya enak, tapi 

kalau terlintas pikiran 

yang aneh, saya 

seperti mendengar 

kata mati,mati,mati, 

dan itu buat saya 

ketakutan. Saya sudah 

pernah melakukan 

hipnoterapi ke bapak 

X, tapi rasanya tidak 

berhasil dan tidak 

merasa dihipnotis 

cuma disuruh rileks, 

disuruh tenang, 

akhirnya ya sudah gitu 

aja pak. Nah, kemarin 

saya bertemu seorang 

teman yang katanya 

pernah menjadi klien 

bapak dan merasa 

selesai masalahnya 

yang takut operasi, dia 

bercerita bahwa bapak 

ahli dibidang ini, 

makanya saya hubungi 

pak firman” 

Saya pun menjawab, 

“apa yang bapak 

harapkan dari 

hipnoterapi?” 

Bapak ini 

menjawab ” 

ya saya 

menjadi lupa 

dengan 

penyakit saya, 

saya menjadi 

berani” 

Saya menjawab “kalau 

bapak maunya lupa, 

maka itu tidak bisa 

terjadi, yang bisa 

terjadi adalah bapak 

menganggap biasa 

terhadap penyakit itu, 

lalu kenapa bapak 

menganggap 

hipnoterapi ke tempat 

bapak X itu tidak 

berhasil?” 

Lalu bapak ini 

menjawab lagi “saya 

tidak mengalami yang 

seperti di TV itu pak, 

tidur lalu saya diberi 

sugesti dan ketika 

bangun, tubuh dan 

pikiran saya segar, apa 

mungkin bapak X itu 

kurang pengalaman 

ya?” 

Saya menjawab 

dengan sabar “kalau 

bapak mau tidur  

seperti di TV maka 

saya pun tidak akan 

melakukannya sebab 

itu tidak akan bapak 

rasakan, kalau bapak 

tidur dan menganggap 

tidak sadar lalu 

bagaimana bapak bisa 

mendengar dan 

merespon kata-kata 

saya, yang bapak lihat 

di TV itu masih 

sepenuhnya sadar 

pak” 

“kalau begitu 

hipoterapi hanya 

seperti sebuah nasehat 

gitu ya pak?kemarin 

saya hanya dinasehati” 

jawab bapak itu lagi 

http://ilmuhipnotis.wordpress.com/
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“kalau bapak mau 

ketemu saya hanya 

untuk tidur mending 

tidak usah pak, tapi 

kalau mau ketemu 

saya ingin 

menyelesaikan 

masalah silahkan pak” 

jawab saya. 

Hipnoterapi memang 

sama seperti proses 

memberikan sebuah 

nasehat, tetapi 

nasehat yang terpola 

dan terstruktur. Dan 

diberikan kepada 

seseorang dalam 

kondisi yang rileks, 

santai sehingga 

nasehat itu dipastikan 

dipatuhi dan 

dilaksanakan. Nasehat 

itu adalah sugesti, 

ketika anda mendapat 

nasehat dari seorang 

uztadz dan anda 

melaksanankannya, 

maka itu juga proses 

hipnoterapi. 

Jadi, anda harus 

memilih para 

hipnoterapist yang 

berpengalaman, bukan 

hanya dalam hal 

pikiran tetapi juga 

dalam 

hidup. Berpengalaman 

itu BUKAN ditunjukkan 

dengan sertifikat 

pelatihan yang banyak 

dan gelar CHt 

berderet. Sebab 

sertifikat dan gelar 

dalam dunia 

hipnoterapi itu bukan 

hasil ujian tetapi hasil 

dari membayar 

pelatihan,bahkan 

hanya membayar lalu 

datang sebentar sudah 

dibuatin itu 

sertifikat..hehe. (baca 

artikel saya tentang 

gelar hipnotis disini) 

Karena hipnoterapi 

berkaitan dengan 

nasehat, jika nasehat 

atau sugesti salah 

maka ya salah. 

Sehingga saya berani 

mengatakan, proses  

hipnoterapi bisa 

dilakukan oleh siapa 

saja asal memahami 

tentang PIKIRAN. 

 

Sama saja ya 

hipnoterapi dengan 

pemberian nasehat, 

sehingga kalau anda 

mau ketemu saya 

hanya ingin tidur 

seperti di TV, lebih baik 

anda tidur di hotel saja 

hehe..tapi kalau anda 

mau bertemu saya  

untuk saya bantu 

mengatasi masalah 

PIKIRAN Anda, 

silahkan saja dengan 

sepenuh hati saya siap 

memberi solusi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nama Temple Grandin memang kurang dikenal di 

Indonesia. Namun, 
namanya sudah 
sangat dikenal 
luas di Amerika 
Serikat, 
terutama jika 
dihubungkan 
dengan dunia 
autisme. Tapi, 
kini kita bisa 
melihat kisah 
perjalanannya 
melalui film 
televisi 

berjudul Temple Grandin yang  

http://ilmuhipnotis.wordpress.com/2014/05/16/gelar-dalam-dunia-hipnotisbuat-apa-ya/
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dibintangi Claire Danes. 
 

Penderita autis rata-rata memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi 
namun karena tak mampu bersosialisasi, seringkali kepintarannya 
tak terlihat. Temple Grandin adalah kisah penderita autis yang bisa 
melewati masa sulit hingga mampu jadi profesor.  

 
Temple Grandin tahu benar bahwa dirinya berbeda, tapi ia tidak 
pernah merasa kurang dari orang lain. Belum genap usia 3 tahun, 
Temple didiagnosis dengan austisme, masalah perkembangan saraf 

kompleks yang membuatnya tidak mampu berhubungan sosial. 
Meski jatuh bangun menghadapi kondisinya, kini Temple justru 

berhasil menjadi seorang profesor di bidang ilmu hewan.  
 

Temple Grandin lahir di Boston, AS, pada 3 Desember 1947 dari 
pasangan Richard Grandin dan Eustacia Cutler. Tapi pada tahun 

1950, sulung dari 
empat bersaudara ini 
mengalami gejala awal 
autisme, ia benci 
disentuh, mudah 
marah dan sangat 
pendiam.  

 
Pada saat itu, anak-
anak autis seringkali 
salah mendapatkan 
diagnosis, sehingga 
banyak yang 
mengalami masalah 
pada perkembangan 
fisik (difabel atau 
cacat), kerusakan otak 
atau bahkan tidak 
akan pernah hidup 
sendiri. Seiring 
berjalannya waktu, 
gejala autis Temple 
pun semakin parah. 
Dokter berpendapat ia 
mengalami kerusakan 
otak dan harus 
menerima perawatan 
jangka panjang. 
Ayahnya bahkan ingin 
Temple dirawat dalam 
institusi dengan 
menjalani perawatan 
gangguan 
perkembangan 
seumur hidup.  

 
"Ayah saya 

adalah salah satu 
orang yang ingin 
menempatkan saya di 

sebuah institusi (semacam 
lembaga perawatan seumur 
hidup untuk anak autis)," jelas 
Temple Grandin, yang kini 
lebih dikenal sebagai profesor 
ilmu hewan di Colorado State 
University, seperti 
dilansir Dailymail, Senin 
(2/4/2012). 
Tapi ibunya Eustacia, justu 
mengirim putrinya ke terapi 
wicara dan menyewa 
pengasuh untuk 
menghabiskan waktu berjam-
jam setiap hari untuk bermain 
game dengannya 
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Temple Grandin (kiri) & Claire Danes  
 

Temple Grandin lahir di Boston, 
Massachusetts pada 29 Agustus 1947. 

Sebelum didiagnosis mengidap autis 
pada 1950, awalnya Grandin didiagnosis 

mengidap kerusakan otak ketika berusia dua 
tahun. Ia pun dimasukkan ke sebuah 

kelompok bermain yang guru-gurunya 
dianggap bisa memahami kondisi 

Grandin. Sesuai saran dokter, Ibu Grandin 
menyewa seorang terapi wicara. 

Ketidakmampuan untuk berbicara membuat Grandin frustrasi. 
Jika seorang dewasa berbicara langsung kepadanya, ia dapat 
memahami apa yang mereka katakan, tapi ia kesulitan 
mengeluarkan kata-kata yang ingin diucapkan. Terapis wicara itu 
tahu betul bagaimana cara masuk ke dalam dunia Grandin. Ia akan 
memegang dagu Grandin dan membuat Grandin menatap matanya 
dan kemudian berkata sepatah kata. Jika si terapis terlalu memaksa, 
Grandin biasanya akan mengamuk (tantrum). Namun, semua 
ketidaknyamanan ini memang harus dialami Grandin. Karena 
tanpanya, tidak akan ada perkembangan berarti yang bisa dicapai 
Grandin saat itu. 

Akhirnya pada usia empat tahun, Grandin mulai bisa 
berbicara dan mulai memperlihatkan perkembangan dari waktu ke 
waktu. Grandin menyebutkan bahwa masa-masa sekolah dasar dan 
menengah merupakan masa terburuk dalam hidupnya. Ia 
merupakan ”anak aneh” yang menjadi bahan ejekan dan lelucon 
anak-anak lainnya. Untuk membantu perkembangan kondisinya, 
Grandin mengonsumsi obat anti depresi secara teratur dan 
menggunakan ”squeeze-box” (mesin peluk) yang diciptakannya pada 
usia 18 tahun sebagai bentuk terapi personal. Beberapa tahun 
kemudian, kondisinya itu dapat dikenali dan ia didiagnosis menderita 
sindrom asperger, salah satu gejala autisme.  
Meski perjuangan belajarnya bisa dikatakan habis-habisan, Grandin 
mampu menyelesaikan sekolahnya di Hampshire Country School di 
Rindge, New Hampshire. Setelah itu, ia meneruskan pendidikannya 
ke universitas. Ia berhasil meraih gelar sarjana jurusan psikologi dari 
Franklin Pierce College pada  1970, gelar master jurusan 
pengetahuan binatang dari Arizona State University pada 1975, dan 
gelar doktor jurusan pengetahuan binatang dari University of Illionis 

di Urbana Champaign pada 
1989. Bagi seorang 
penyandang autis, tentu 
prestasinya ini sangat luar 
biasa. 

Setelah menyelesaikan 
pendidikannya, Grandin 
menggunakan 
pengalamannya sebagai 
penyandang autis untuk 
memberikan konsultasi dalam 
mengenali autis sejak dini. Ia 
juga memberikan konsultasi 
kepada para guru, sehingga 
dapat memberikan 
penanganan langsung kepada 
anak autis dengan cara yang 
lebih tepat. Grandin pun 
akhirnya dianggap sebagai 
pemimpin filosofis bagi 
gerakan kesejahteraan 
binatang dan konsultasi autis. 
 
Kedua gerakan itu pada 
umumnya berhubungan 
dengan karya-karya tulis 
Grandin yang bertemakan 
kesejahteraan binatang, 
neurologi, dan filosofi. Pada 
2004, ia meraih 
penghargaan Proggy untuk 
kategori ”Visionary” dari 
People for the Ethical 
Treatment of Animals. Karya-
karya tulisnya mengenai 
autisme yang ditulisnya dari 
sudut pandang penyandang 
autis, sangat membantu para 
ahli dan dunia kedokteran 
dalam membantu penanganan 
autis. Karya-karyanya, antara 
lain “Journal of Autism and 

Developmental 
Disorders” dan “Emergence: 
Labelled Autistic”. 

Penderita autis rata-
rata memiliki tingkat 
kecerdasan yang tinggi namun 
karena tak mampu 
bersosialisasi, seringkali 
kepintarannya tak terlihat. 

Temple Grandin adalah kisah 
penderita autis yang bisa 
melewati masa sulit hingga 
mampu jadi profesor. Temple 
Grandin tahu benar bahwa 
dirinya berbeda, tapi ia tidak 
pernah merasa kurang dari 
orang lain. Belum genap usia 
3 tahun, Temple didiagnosis 

dengan austisme, masalah 
perkembangan saraf kompleks 
yang membuatnya tidak 
mampu berhubungan sosial. 
Meski jatuh bangun 
menghadapi kondisinya, kini 
Temple justru berhasil menjadi 
seorang profesor di bidang 
ilmu hewan. 
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Temple Grandin lahir di 
Boston, AS, pada 3 Desember 
1947 dari pasangan Richard 
Grandin dan Eustacia Cutler. 
Tapi pada tahun 1950, sulung 
dari empat bersaudara ini 
mengalami gejala awal 
autisme, ia benci disentuh, 
mudah marah dan sangat 
pendiam. Pada saat itu, anak-
anak autis seringkali salah 
mendapatkan diagnosis, 
sehingga banyak yang 
mengalami masalah pada 
perkembangan fisik (difabel 
atau cacat), kerusakan otak 
atau bahkan tidak akan 
pernah bisa hidup sendiri. 
Seiring berjalannya waktu, 
gejala autis Temple pun 
semakin parah. 

Dokter berpendapat ia 
mengalami kerusakan otak 
dan harus menerima 
perawatan jangka panjang. 
Ayahnya bahkan ingin Temple 
dirawat dalam institusi dengan 
menjalani perawatan 
gangguan perkembangan 
seumur hidup. "Ayah saya 
adalah salah satu orang yang 
ingin menempatkan saya di 
sebuah institusi (semacam 
lembaga perawatan seumur 
hidup untuk anak autis)," jelas 
Temple Grandin, yang kini 
lebih dikenal sebagai profesor 
ilmu hewan di Colorado State 
University, seperti dilansir 
Dailymail. Tapi ibunya 
Eustacia, justu mengirim 
putrinya ke terapi wicara dan 
menyewa pengasuh untuk 
menghabiskan waktu berjam-
jam setiap hari untuk bermain 
game dengannya. "Ketika 
saya masih sangat muda, 
saya tidak berbicara, tidak 
memperhatikan atau 
melakukan kontak mata sama 

sekali. Saya hanya akan 
bersenandung sendiri dan 
menggiring bola pasir di 
tangan," kenang wanita 64 
tahun ini. 

Menurut Temple, 
memberikan banyak waktu 
untuk bersama lebih dini 
sangat penting untuk anak 
autis. Hal itu dapat 
menghentikan sang anak 
mundur pada sudut isolasi dan 
membuat perubahan di 
otaknya. Sang ibu yang 
tangguh merasa yakin bahwa 
dengan interaksi yang cukup, 
Temple dapat dilatih untuk 
belajar berperilaku 'normal'. 
Tak hanya belajar berbicara, 
Temple pun diajari sopan 
santun. 

Pada usia 5 tahun, 
sang ibu mengajarkan dengan 
sedikit memaksanya untuk 
dapat menempatkan serbet di 
pangkuan, lalu menata sendok 
dan garpu dengan benar. 
Menurut Temple, anak-anak 
autis zaman sekarang terlalu 
banyak dimanja sehingga 
menyebabkan sensory 
overload, yang dapat 
membawa serangan panik 
berlebihan. "Jika Anda tidak 
menekan sedikit, maka tidak 
akan ada kemajuan apapun," 
jelasnya. Keluarga Grandin 
memiliki dana yang cukup 
untuk mengirim Temple ke 
sekolah swasta yang 
memberinya perhatian lebih 
ketimbang sekolah negeri. 
Namun meski sekolah tetap 
tidak menyenangkan baginya, 
ada satu kelas yang benar-
benar membuatnya merasa 
senang, yaitu kelas berkuda 
dan laboratorium ilmu 
pengetahuan. 

Saat harus berusaha 
mengatasi ketidakmampuan 
fisiknya, Temple justru 
mendapatkan keuntungan 
sendiri. Di suatu musim panas, 
Temple remaja yang tinggal di 
peternakan bibinya di Arizona 
menemukan empati 
manusianya yang hilang, 
diimbangi dengan 
pemahaman yang luar biasa 
terhadap hewan di peternakan 
bibinya. Peternakan menjadi 
titik balik bagi Temple. Bukan 
saja ia bisa merawat kuda 
bibinya, tapi ia juga mulai 
merasakan ikatan khusus 
dengan ternak, yang 
membuatnya merasa lebih 
damai ketimbang harus 
berinteraksi dengan orang 
lain. Jika 'Dr Doolittle' dapat 
berbicara dengan hewan, 
maka Temple dapat berpikir 
seperti apa yang hewan 
pikirkan. 

Ia menemukan bahwa 
sapi sama seperti dirinya, 
resah dengan suara dan 
gerakan yang tak terduga. 
Namun dengan tekanan yang 
sesuai, sapi dapat tenang saat 
dilakukan pemerahan susu 
atau vaksinasi. Terpesona 
dengan kondisi itu, Temple 
membujuk bibinya agar 
diperbolehkan mencoba 
memerah sapi. Hasilnya 
sangat dramatis, hal itu dapat 
menenangkan saraf Temple. 
Dengan berpikiran ilmiah, 
Temple pun menciptakan 
'mesin tekan' (squeeze 
machine) darurat sendiri. Dia 
akan menarik kabel yang 
diberikan tekanan dari panel 
pada kedua sisinya, yang 
dapat menenangkan sistem 
sarafnya yang terlalu aktif. 
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Masa SMA menjadi 
makin sulit baginya, tetapi ia 
terus bertahan dan berhasil 
mendapatkan gelar sarjana 
psikologi dari Franklin Pierce 
University di New Hampshire. 
"Tinggal di sebuah kamar 
bersama di asrama adalah 
bagian tersulit. Squeeze 
machine dibuang oleh teman 
sekamar karena dianggap 
berantakan," kenang Temple. 
Di sekolah pascasarjana di 
Arizona State University, 
Temple akhirnya menemukan 
suaranya, meneliti perilaku 
hewan dan bekerja di industri 
ternak sebagai bagian dari 
penelitian pascasarjananya. 

Dia mulai merasakan 
bahwa ternak dan hewan 
lainnya sama seperti dirinya, 
mengandalkan petunjuk visual 
untuk menavigasi dunia 

mereka. "Hewan adalah 
pemikir sensorik. Mereka 
berpikir dalam gambar, juga 
dalam bau dan suara," jelas 
Temple. Dengan perspektif 
yang unik, Temple pun mulai 
menulis artikel untuk majalah 
ternak yang terkenal. Namun 
industri ternak dari Midwest 
pada 1970-an, bagaimanapun, 
bukan tempat yang mudah 
bagi seorang wanita muda. 
Dia menghadapi seksisme 
ekstrim dan bullying, bahkan 
pada suatu kesempatan, ia 
mendapatkan mobilnya 
tertutup testis banteng yang 
berdarah. "Banyak koboi yang 
ingin saya pergi karena 

mereka mengatakan istrinya 
tidak suka saya berada 
disana. Tapi karena saya 
autis, saya tidak menangkap 
hal-hal sosial. Saya tidak 

melihat ketidaksukaan mereka 
terhadap saya, saya hanya 
ingin bekerja. Jadi selama 
saya bisa melakukannya dan 
saya senang," ujar Temple. 

Temple mulai 
merancang apa yang sudah ia 
lihat dalam benaknya, yaitu 
cara yang lebih baik 
menyalurkan ternak melalui 
tong disinfektan dan vaksinasi 
tanpa membuat ternak 
menjadi khawatir atau takut. 

Selanjutnya, dia 
mengalihkan perhatiannya ke 
rumah pemotongan hewan, 
merancang sistem 
penyembelihan ternak yang 
lebih manusiawi. Luar 
biasanya, kini lebih dari 

setengah juta ternak di AS 
dan Kanada ditangani 
dengan fasilitas yang 
dirancang oleh Temple. Ia 
juga bekerja sebagai 
konsultan bagi McDonald, 
perancangan dan 
pelaksanaan program-
program kesejahteraan 
hewan. Anak autis ini 
mampu mengubah industri 
peternakan Amerika, 
menjadi juru bicara autisme 
dan mengajar mahasiswa 
PhD di Colorado State 
University. Dr Temple 
Grandin juga menulis 
sepuluh buku, tentang 
hewan dan perilaku 
manusia. Kisah hidup 
Temple yang inspiratif 

bahkan pernah difilmkan oleh 
HBO dengan judul namanya 
sendiri 'Temple Grandin'. 
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BENARKAH PENDULUM MENENTUKAN NASIB MANUSIA? 

Ketika membahas pikiran bawah sadar atau hipnosis atau 

energi atau hal-hal yang "berbau" mistis pasti ada yang 

namanya pendulum, apa sih pendulum itu? kalau secara fisik, 

pendulum adalah benda yang 

digantungkan pada seutas tali 

dengan panjang tertentu, benda 

yang memiliki berat tergantung 

oleh seutas tali maka membuat 

benda tersebut bergerak. 

Sehingga banyak pendulum dijual 

dipasaran katanya yang jual untuk 

mempermudah orang dihipnosis, 

itu kalau yang jual pengajar 

hipnosis dasar he.he, kalau yang 

menjual adalah paranormal maka 

dikatakan pendulum bisa 

meramal nasib seseorang. Kalau 

yang menjual adalah pemain 

sulap maka pendulum bisa 

dijadikan alat sulap yang keren. Benarkah pendulum membuat 

orang cepat dihipnosis?dan benarkah pendulum bisa dijadikan 

alat untuk meramal sampai mengambil keputusan? 

Saya akan bahas pendulum secara fisika dulu ya, karena ketika 

saya kuliah teknik elektro di semester satu pernah melakukan 

praktikum bandul fisis (istilah fisikanya).Bandul adalah suatu alat 

yang memiliki suatu objek berat 

yang tergantung di ujungnya yang 

bisa berayun dengan bebas. Bandul 

juga disebut dengan 

Pendulum.Berat bandul sangatlah 

tergantung pada poros agar dapat 

berayun bebas. Ketika pendulum 

dipindahkan ke samping dari posisi 

keseimbangan, maka dapat 

dikenakan gaya pemulih karena 

gravitasi yang akan mempercepat 

kembali ke posisi kesetimbangan . 

Ketika diayunkan kembali maka, 

akan timbul gaya pemulih yang 

dikombinasikan dengan massa 

bandul itu dan menyebabkan 

berosilasi dengan posisi 

keseimbangan serta berayun bolak-balik. Waktu putar untuk 

sebuah bandul adalah, 

ayunan kiri dan ayunan yang 

tepat, disebut dengan 

periode. Sebuah ayunan 

pendulum yang ditentukan 

dengan periode tertentu 

tergantung (terutama) pada 

panjangnya tali bandul 

tersebut. 

Bandul ditemukan pada 

tahun 1602 oleh Galileo 

Galilei, sebelumnya bandul 

digunakan untuk menentukan 

ketepatan waktu, dan 

teknologi ketepatan waktu 

paling akurat di dunia 

sampai tahun 1930-an. 

Pendulums digunakan untuk 

mengatur jam bandul, dan 

digunakan dalam instrumen 

ilmiah seperti akselerometer. 

dan seismometer. Secara 

historis bandul digunakan 

sebagai gravimeters untuk 

mengukur percepatan 

gravitasi dalam survei 

geofisika, dan bahkan 

sebagai standar panjang. 

Periode ayunan bandul 

gravitasi sederhana 

tergantung pada 

panjangnya, kekuatan 

gravitasi, dan untuk tingkat 

yang kecil pada sudut 

maksimum yang ayunan 

pendulum jauh dari vertikal, 

θ0 disebut amplitudo. 

Astronom Italia dan 

fisikawan Galileo Galilei 

mengamati periode osilasi 

tidak tergantung pada 

amplitudo, setidaknya untuk 

osilasi kecil. Namun, ini 
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tergantung pada panjang benang. 

Secara fisika, maka benda apapun 

yang tergantung pada seutas tali bisa 

dijadikan sebagai bandul fisis, bisa 

flashdisk, atau batu atau pensil. Tidak 

harus membeli pendulum yang dijual-

jual apalagi ada embel-embel 

saktinya. 

Nah, pernah ada seorang bapak yang 

mengaku "tabib" mengikuti kelas 

pelatihan Alpha Mind Control secara 

privat, karena dia memang ingin 

sendirian saja.Lalu bapak ini 

menceritakan tentang pendulum, dan 

dia membawa pendulumnya. Karena 

saya meminta menjelaskan 

bagaimana bekerjanya, lalu bapak ini 

menjelaskan bahwa harus diberikan 

opsi kepada pendulum ini, misalnya 

kalau setuju dengan A maka gerak 

kekanan, kalau setuju ke B maka 

gerak ke kiri. Lalu dipeganglah tali 

bandul itu oleh si bapak ini, dan 

bandulnya bergerak ke kanan maka 

dia bilang berarti pendulumnya setuju 

ke A. Sambil tersenyum, saya ambil 

flashdisk saya yang ada tali 

panjangnya, lalu saya bilang ke 

bapak itu, coba 

bapak ganti 

pake flashdisk 

saya ini dan 

bapak katakan 

yang persis 

sama seperti 

tadi memegang 

pendulum. Dan 

ternyata, 

flashdisk saya 

pun bergerak ke 

kanan, hehe,lalu 

saya katakan ke 

bapak itu. 

Yang buat 

bergerak itu 

tangan bapak 

sendiri,karena 

sedikit ada 

gerakan akan 

menganggu 

kesetimbangan 

bandul dan 

gerakan tangan 

itu diatur oleh 

pikiran bapak. 

"kalau gitu 

benda apapun 

bisa dijadikan 

seperti ini ya 

mas, wah saya 

belinya 500ribu 

dulu ini dari 

orang yang 

mengajari saya" 

kata bapak 

ini..Saya jawab 

"di pasarturi 

surabaya, 

200ribu dapat 

1lusin pak, 

hehe". Jadi 

salah besar 

kalau 

mengatakan 

pendulum bisa 

membantu 

mengambil 

keputusan, 

apalagi meramal 

ya. Itu bukan 

pendulumnya,ta

pi dari gerakan 

tangan anda 

sendiri yang 

digerakkan oleh 

pikiran bawah 

sadar anda yang 

condong dengan 

pilihan itu. 

Lalu,kaitannya 

dengan mudah 

dihipnotis?ya 

ketika anda 

melihat 

pendulum yang 

digerak-

gerakkan, maka 

anda akan fokus 

terhadap benda 

itu, saat fokus 

itulah pikiran 

bawah sadar 

anda terbuka 

sehingga mudah 

menerima 

perintah apapun, 

jika 

pendulumnya 

diganti dengan 

bolpen yang 

digerak-

gerakkan 

didepan mata 

orang lain ya 

sama saja 

efeknya.Jadi 

anda tidak perlu 

lagi mencari-cari 

pendulum, entah 

itu terbuat dari 

permata,batu 

onyx atau batu 

kristal kalau 

hanya untuk 

membantu 

mengambil sikap 

anda, atau untuk 

membantu 

menghipnosis. 

Tetapi kalau 

hanya untuk 

koleksi perhiasan 

ya silahkan saja 

he.he.Tetapi cek 

dulu harganya, 

seperti tadi saya 

bilang harga di 

pusat grosir 

pasar turi 

surabaya sangat 

murah, jadi 

kalau hanya 

untuk koleksi beli 

yang murah saja 

ya, karena sama 

saja dengan 

yang bapak 

"tabib" tadi beli 

dengan harga 

500ribu he.he. 

:: Firman 

Pratama :: pakar 

bawah sadar 

 

 

  

http://firmanpratama.files.wordpress.com/2014/02/jenis-pendulum.jpg
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engapa kita tetap 

berpijak di atas permukaan 

bumi? Mengapa setiap 

benda yang jatuh selalu 

menuju pusat bumi? 

Mengapa bulan tetap 

mengelilingi bumi dan bumi 

bersama-sama bulan 

mengelilingi matahari? 

Mengapa demikian? 

 

Disadari atau tidak, 

seringkali kita tidak 

memahami pengalaman kita 

hidup di dunia ini. Tentang 

‘sesuatu’ yang menyebabkan 

kita tetap lekat di permukaan 

bumi. Apakah sesuatu itu? 

Mengapa sesuatu itu ada? 

Bagaimana cara ia bekerja? 

 

Suatu pertanyaan sederhana 

seringkali memerlukan 

pemikiran yang mendalam 

untuk memperoleh 

jawabannya. Dan mungkin, 

sedikit sekali yang berupaya 

sungguh-sungguh, karena 

hal itu tampaknya sesuatu 

yang “biasa” dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Kecuali anak-anak yang 

polos dan lugu serta ingin 

tahu yang seringkali 

mengusik kita dengan 

pertanyaan-pertanyaan 

mereka yang spontan 

tentang segala sesuatu yang mereka lihat dan rasakan. Yang 

terkadang terkesan lucu namun menyenangkan. Diantaranya 

mengapa benda jatuh selalu ke “bawah”? 

Penjelasan yang kita 

terima seperti mereka 

juga belumlah tuntas, 

bahkan mungkin hingga 

saat ini. Sebenarnya, 

setiap orang tentu 

mengalami pengaruh 

gravitasi. Demikian juga 

dengan semua benda 

yang ada di sekitar kita. 

Walau tanpa kita sadari, 

semua benda yang 

terdiri dari partikel materi saling berinteraksi tarik-menarik satu 

sama lain. Gravitasilah yang memungkinkan kita tetap nyaman 

tinggal di permukaan bumi dan kita dapat menikmati indahnya 

cahaya bulan purnama di malam hari, juga kemilaunya sinar 

matahari di waktu senja dan pagi hari. Tanpa gravitasi, kita 

semua akan beterbangan “hilang” dalam ruang makrokosmos 

yang teramat luas akibat rotasi bumi. Tanpa gravitasi, bumi yang 

kita huni, bulan dan matahari serta planet-planet yang mengisi 

ruangan jagat raya ini akan berhamburan dalam gerak acak yang 

tak beraturan. Bersyukurlah kita, bahwasannya Allah telah 

menciptakan gravitasi sehingga kita pun mengalami proses 

kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam kita. 

Namun, apakah “gravitasi” itu? Sejauh ini telah banyak usaha 

yang dilakukan untuk memahami fenomena gravitasi. Sejarah 

mengatakan, mula pertama gagasan gravitasi dipahami dan 

dijelaskan oleh tuan Isaac Newton dalam Philosophiae Naturalis 

Principia Mathematica yang sering juga disebut Principia yang 

muncul pertama kali tahun 1687 (walaupun sebenarnya gagasan 

gravitasi tersebut telah diperolehnya 22 tahun sebelumnya) yang 

antara lain menjelaskan hukum gravitasi universal di samping 

http://www.astronomi.us/2011/02/mengenal-apa-itu-gaya-gravitasi.html
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mengemukakan teori bagaimana benda bergerak dalam ruang dan waktu. 

Hukum gravitasi 

universal menjelaskan 

bagaimana benda 

berinteraksi tarik-

menarik. Gagasan 

hukum gravitasi 

universal dapat kita 

pahami sebagai 

berikut,”tiap benda 

dalam jagat raya 

ditarik ke arah semua 

benda lain oleh suatu 

gaya yang makin kuat 

dengan makin 

besarnya massa 

benda-benda itu, dan 

dengan dekatnya 

benda itu satu sama 

lain”. Artinya, setiap 

partikel materi yang 

berada di dalam jagat 

raya ini saling tarik-

menarik satu sama lain 

yang besarnya gaya 

tarik-menarik tersebut 

bertambah besar bila 

jaraknya semakin 

dekat dan kandungan 

massa dari tiap-tiap 

partikel materi tersebut 

bertambah banyak. 

 

Meskipun pengalaman 

kita hidup sehari-hari 

tidak merasakan hal 

demikian, hal ini 

dikarenakan oleh 

adanya kenyataan 

bahwa gaya gravitasi 

itu teramat lemah, 

sehingga pengaruh 

yang ditimbulkannya 

amat kecil untuk dapat 

kita rasakan. 

Seiring dengan usaha 

pemahaman atas gaya 

interaktif lain yang ada 

di jagat raya ini, 

konsep medan telah 

diperkenalkan oleh 

ilmuwan fisika 

masyhur, Michael 

Faraday pada akhir 

abad 19 yang 

berusaha memahami 

gaya interaktif partikel 

bermuatan elektrik 

yang kita kenal 

sekarang sebagai gaya 

elektromagnetik 

(gagasan “partikel” 

untuk dunia 

mikroskopis adalah 

suatu model saja). 

Konsep medan ini 

kemudian dibuat 

umum hingga 

kemudian diterapkan 

juga pada gagasan 

gravitasi tuan Newton, 

yang dikenal dengan 

konsep medan 

gravitasi. 

 

Konsep medan 

gravitasi ini 

memandang setiap 

partikel materi sebagai 

pengubah ruang 

medan gravitasi. 

Medan ini beraksi pada 

setiap partikel materi 

lain yang berada di 

dalam medan 

tersebut, yang seolah-

olah “mengerahkan” 

gaya tarikan gravitasi 

pada partikel materi 

tersebut. Medan ini 

memainkan peranan 

perantara dalam 

pemikiran kita 

mengenai gaya-gaya 

interaksi di antara 

partikel-partikel materi. 

 

Mungkin kita jadi 

berpikir, bahwa bila 

setiap partikel materi 

yang berada dalam 

medan gravitasi telah 

berusaha untuk 

mengerahkan daya 

tarikan gravitasi pada 

setiap partikel materi 

lain, maka terdapat 

“sesuatu” yang 

menjadi penghubung 

sehingga terjadi 

interaksi antar partikel-

partikel materi. 

Pengenalan konsep 

kuantum dan penelitian 

mutakhir dari partikel 

elementer 

memungkinkan 

pemahaman yang jauh 

lebih baik daripada 

sebelumnya mengenai 

mekanisme gravitasi. 

Hasilnya adalah, 

diduga ada “partikel 

interaktif” yang dikenal 

dengan nama graviton 

sebagai pembawa 

gaya gravitasi yang 

memungkinkan 

partikel-partikel materi 

berinteraksi. Partikel 

interaktif tersebut tidak 

memiliki massa, 

bersifat maya-karena 

belum ada kenyataan 

eksperimental yang 

menemukan partikel 

interaktif tersebut. 

Karena graviton tidak 

bermassa, maka 

sebagai akibatnya ia 

dapat dipertukarkan 

pada jarak yang jauh 

sekali yang meliputi 

seluruh volume ruang 

jagat raya. Sebagai 

ilustrasi, berapa 

“keliling” jagat raya ini 

bila dikatakan bahwa 

di dalamnya terdapat 

sekitar 100 milyar 

galaksi yang tiap-tiap 

galaksi berisi sekitar 

100 milyar bintang! 

Jumlah ini adalah 

suatu pendekatan saja, 

boleh jadi jumlah yang 

sebenarnya melebihi 

aproksimasi di atas. 

Sementara itu, dari 

pengamatan yang 

dilakukan terdeteksi 

bahwa antar galaksi 

saling bergerak 

menjauhi satu sama 

lain mirip dengan 
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balon karet yang kita 

tiup, dengan 

kecepatan yang 

semakin bertambah 

besar dengan 

bertambah jauhnya 

jarak antar galaksi. 

Menurut prediksi, 

bahkan hal ini akan 

tetap berlangsung 

sekitar 5 atau 10 milyar 

tahun lagi.

Meskipun gaya gravitasi 

mempunyai kekuatan yang 

lemah bila dibandingkan 

dengan gaya-gaya lain yang 

terdapat di jagat raya ini, ia 

dapat mempunyai kekuatan 

yang sangat besar, bila kita 

meninjau suatu misal, 

sebuah objek langit yang 

mengalami pemampatan 

materi dan telah kehilangan 

energi termo nuklirnya yang 

ia pergu nakan untuk 

melangsungkan hidup, akan 

mengalami pengerutan yang 

sangat hebat. Bintang yang 

ambruk tersebut akan mengerut mencapai ukuran yang sangat 

kecil karena efek tarikan gravitasinya yang sangat kuat. Objek 

semacam inilah yang sering kita kenal sebagai lubang hitam, 

suatu objek yang menjadi perhatian utama saat ini dikarenakan 

ia memiliki sifat-sifat yang diramalkan dari teori kuantum dan 

teori relativitas umum, yang aneh, menawan dan menakjubkan. 

Mungkin sulit bagi kita untuk membayangkan terdapatnya objek 

yang demikian sangat rapat, bila suatu misal, dalam sebuah 

kelereng yang berdiameter dua cm mengandung sejumlah massa 

80 milyar ton! Bintang yang mempunyai massa sekian itu akan 

terus-menerus mengerut dalam ukuran yang semakin kecil dan 

semakin rapat. Tarikan gravitasinya bahkan mampu menarik 

cahaya yang lewat mendekatinya. 

Struktur atom dan struktur inti lubang hitam tidak lagi seperti 

yang telah kita kenal dalam teori atom dan teori nuklir, karena 

tarikan gravitasi telah menarik awan elektron di sekeliling inti dan 
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menembusnya! Sifat-sifat 

apakah yang terjadi dan 

hukum bagaimanakah yang 

mampu menjelaskan adanya 

fenomena seperti itu, hingga 

saat ini masih dalam 

perumusan para fisikawan 

dunia. Dan akan selalu 

menjadi bahan kajian yang 

menarik karena ia 

merupakan aspek penting 

dalam pemahaman kita 

terhadap alam semesta, 

kelahiran serta proses 

evolusinya secara 

keseluruhan dalam suatu 

pemahaman utuh yang 

menunjukkan kebesaran 

Allah Yang Maha Rahman 

dalam menciptakan jagat 

raya ini. 

Gravitasi adalah gaya tarik-

menarik yang terjadi antara 

semua partikel yang 

mempunyai massa di alam 

semesta. Gravitasi matahari 

mengakibatkan benda-

benda langit berada pada 

orbit masing-masing dalam 

mengitari matahari. Fisika 

modern mendeskripsikan 

gravitasi menggunakan Teori 

Relativitas 

Umum dari Einstein, namun 

hukum gravitasi 

universal Newton yang lebih 

sederhana merupakan 

hampiran yang cukup akurat 

dalam kebanyakan kasus. 

Sebagai contoh, bumi yang 

memiliki massa yang sangat 

besar menghasilkan gaya gravitasi yang sangat besar untuk 

menarik benda-benda di sekitarnya, termasuk makhluk hidup, 

dan benda-benda yang ada di bumi. Gaya gravitasi ini juga 

menarik benda-benda yang ada di luar angkasa, 

seperti bulan, meteor, dan benda angkasa lainnya, 

termasuksatelit buatan manusia. 

Beberapa teori yang belum dapat dibuktikan menyebutkan bahwa 

gaya gravitasi timbul karena adanya partikel gravitron dalam 

setiap atom. 

Hukum gravitasi universal Newton dirumuskan sebagai berikut: 

Setiap massa menarik massa titik lainnya dengan gaya segaris 

dengan garis yang menghubungkan kedua titik. Besar gaya 

tersebut berbanding lurus dengan perkalian kedua massa 

tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara 

kedua massa titik tersebut. 

 

F adalah besar dari gaya gravitasi antara kedua massa titik 

tersebut 

G adalah konstanta gravitasi 

m1 adalah besar massa titik pertama 

m2 adalah besar massa titik kedua 

r adalah jarak antara kedua massa titik, dan 

g adalah percepatan gravitasi =  

Dalam Sistem Internasional, F diukur 

dalam newton (N), m1 dan m2 dalam kilograms (kg), r dalam me

ter (m), dan konstanta G kira-kira sama dengan 6,67 × 10−11 N 

m2 kg−2. 

Dari persamaan ini dapat diturunkan persamaan untuk 

menghitung berat. Berat suatu benda adalah hasil kali massa 

benda tersebut dengan percepatan gravitasi bumi. Persamaan 

tersebut dapat dituliskan sebagai berikut: . W adalah 

gaya berat benda tersebut, m adalah massa dan g adalah 

percepatan gravitasi. Percepatan gravitasi ini berbeda-beda dari 

satu tempat . == Hukum Gravitasi Universal Newton == 
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Di dalam dunia ini 

sebenarnya tidak 

ada orang yang 

gagal atau tidak 

berhasil. Yang ada 

sebenarnya orang 

yang menyerah atau 

berhenti di tengah 

jalan dalam 

pencapaian 

tujuannya. Untuk 

lebih memahami 

maksud tersebut, 

marilah kita 

menyimak kisah 

seekor katak dan 

gajah di bawah ini. 

 

Kisah ini 

menceritakan 

seseorang yang 

hampir putus asa 

dan menyerah dalam 

mencari jalan keluar 

untuk masalah-

masalah yang 

dihadapinya. Orang 

tersebut telah 

berkali-kali mencoba 

berbagai cara agar 

usaha yang dia 

tekuni bisa mencapai 

tingkat kejayaan. 

Tetapi usahanya 

gagal. 

  

Dalam keadaan 

putus asa saat itulah 

orang tersebut 

berusaha 

menenangkan 

pikirannya agar 

dapat berpikir lebih 

jernih dalam mencari 

jalan keluarnya. 

Maka orang tersebut 

pergi ke suatu desa 

yang tenang dan 

duduk di pinggiran 

anak sungai. Orang 

tersebut berkata 

dalam hatinya: 

"Apakah ini yang 

selalu dikatakan oleh 

orang-orang yaitu 

takdir? Apakah saya 

ditakdirkan untuk 

selalu gagal? 

Apakah saya 

ditakdirkan untuk 

menjadi orang yang 

tidak bisa berhasil?" 

  

Lalu orang tersebut 

berdoa dalam 

hatinya: "Tuhan, 

hamba memohon 

berikanlah hamba 

petunjuk dan jalan 

keluar agar usaha 

hamba bisa bangkit 

dan sukses." Setelah 

berdoa, orang 

tersebut 

memandang 

sekelilingnya, dan 

dia melihat seekor 

katak yang hendak 

menyeberangi anak 

sungai. Katak 

tersebut melompat-

lompat di atas batu. 

Dari batu pertama 

melompat ke batu 

yang kedua, terus 

melompat lagi ke 

batu yang ketiga, 

dan seterusnya 

sampailah di batu 

yang terakhir untuk 

naik ke seberang 

anak sungai. Tetapi 

apa yang terjadi? 

Katak tersebut jatuh 

pada lompatan batu 

terakhir, karena batu 

yang terakhir 

ternyata sangat licin. 

  

Katak tersebut tidak 

putus asa, dan terus 

menerus 

mencobanya. Timbul 

dalam benak orang 

tersebut untuk 

menghitung berapa 

kali cobaan 

melompat agar 

katak tersebut bisa 

berhasil. Pertama 

lompat gagal, kedua 

gagal, ketiga gagal, 

keempat gagal, 

kelima gagal juga. 

Katak tersebut 

berhenti seolah-olah 

sedang berpikir. Lalu 

mencobanya lagi, 

keenam gagal, 

ketujuh gagal, 

kedelapan gagal, 

kesembilan gagal 

juga. Dan katak 

tersebut berhenti 

lagi, kali ini katak 

tersebut berhenti 

agak lama seolah-

olah sedang 

menyusun strategi 

dan rencana untuk 

mencobanya lagi. 

Setelah itu katak 

tersebut mencoba 

lagi, kesepuluh 

gagal, kesebelas 

gagal, dan yang 

keduabelas katak 

tersebut melompat 

dengan sekuat-

kuatnya, dan sampai 

di atas batu terakhir 

yang sangat licin. 

Katak tersebut 

terpeleset lagi tetapi 

tidak putus asa dan 

terus menerus 

menendang-

nendang kakinya di 

atas batu yang licin 

dan akhirnya berhasil 

lompat keluar dari 

batu yang licin 

tersebut. 

  

Orang tersebut 

berkata dalam 

hatinya: "Katak 

tersebut telah 

mencoba dua belas 

kali lompatan baru 

bisa berhasil 

menyeberangi anak 

sungai ini, 

sedangkan saya 



MAJALAH SUGESTI  EDISI AGUSTUS 

 

 Powered by 
 

baru mencoba 5 kali 

cara saja sudah 

putus asa. Baiklah 

saya akan 

mencobanya lagi". 

  

Lalu orang tersebut berjalan kaki hendak pulang 

ke rumahnya. Di tengah perjalanan, dia melihat 

seorang kakek dan seekor gajah besar 

peliharaan kakek tersebut. Gajah besar itu 

hanya dirantai kakinya dengan menggunakan 

rantai yang kecil. Kemudia orang tersebut 

bertanya kepada kakek penjaganya: "Kakek, 

gajahnya hanya dirantai dengan memakai rantai 

yang kecil. Kalau gajah tersebut berjalan dan 

menarik rantainya, maka rantai itu akan putus. 

Mengapa kakek tidak memakai rantai yang 

lebih besar?" 

  

Kakek tersebut menjawab: "Anakku, gajah ini 

saya pelihara sejak masih kecil. Waktu itu, dia 

telah berusaha untuk menarik rantainya, tetapi 

rantainya tidak putus karena dia masih kecil 

dan belum cukup kuat. Setelah berkali-kali 

mencoba dan tidak berhasil memutuskan 

rantainya, maka gajah tersebut berhenti untuk 

mencobanya lagi, walaupun sekarang sudah 

dewasa dan sebenarnya cukup kuat untuk 

memutuskan rantainya. Ketahuilah anakku, 

gajah besar ini tidak akan mencobanya lagi 

karena dia akan selalu menganggap tidak akan 

berhasil." 

Maka orang tersebut melanjutkan perjalanan 

pulang ke rumahnya, sambil menarik 

kesimpulan bahwa lebih baik menjadi seekor 

katak kecil yang selalu mencoba terus sampai 

berhasil, daripada menjadi seekor gajah besar 

yang selalu berpikir tidak akan berhasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yes, I can 

do it..... 

I can’t break it.... 

I think it’s my destiny  
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Seringkali kita dihadapkan pada rasa tidak 

percaya diri yang membuat kita melupakan 

potensi diri kita sendiri. Untuk situasi ini, ternyata 

ada solusi sederhana. 

 

"Memotivasi diri sendiri sebenarnya tidak begitu 

sulit," begitu kata motivator Anthony D. Carter. 

Malah, katanya, ada cara-cara sederhana 

untuk melakukannya: 

 

1. Tetap fokus.  

Kita harus tetap fokus pada apa yang kita 

inginkan. Jangan tergoda pada sesuatu hal 

yang baru bagaimanapun menariknya. Cara 

agar kita tetap fokus, menurut Carter, adalah 

dengan selalu memelihara kualitas dan 

mengevaluasi fokus kita. Jangan biarkan 

ketidakyakinan muncul kemudian. Kita mungkin 

kerap mengingat kegagalan-kegagalan di masa 

lalu namun jangan sampai hal itu menambah 

kekhawatiran kita. Ambil saja bahan pelajaran 

dari kegagalan itu dan tetap fokus pada 

langkah kita berikutnya. Maka, kekhawatiran itu 

akan hilang dengan sendirinya. 

 

2. Bacalah success stories.  

Kisah-kisah sukses bisa memberikan dorongan 

besar pada kita untuk melangkah maju. Kisah-

kisah sukses yang heroik mengisahkan tokoh-

tokoh yang membalikkan ketidakmungkinan 

menjadi kenyataan memiliki daya inspirasi yang 

kuat. Apalagi jika latar belakang si tokoh 

hampir mirip dengan keadaan kita saat ini. 

Selain membaca kisah-kisah sukses, jangan 

lupakan juga untuk membaca buku-buku 

motivasi, pengembangan diri sebanyak yang 

kita mampu. Buku-buku ini tak hanya akan 

memberikan inspirasi tetapi juga akan 

memberikan tambahan skill kita untuk 

melangkah mencapai sukses. 

 

3. Cari dukungan.  

Jika kita memiliki mentor atau setidak-tidaknya 

teman baik yang bisa diajak diskusi, jangan 

lewatkan untuk urun-rembuk dengan mereka. 

Diskusikan keinginan kita atau cita-cita kita dan 

jangan lupa minta masukan mereka. Umumnya 

mereka bisa memberikan dorongan yang akan 

mempertebal kepercayaan diri kita.  

 

4. Catat perkembangannya.  

Mencatat perkembangan dari apa yang kita 

kerjakan bukan hal yang sepele. Catatan 

perkembangan ini bisa menjadi dorongan atau 

motivasi tersendiri. Karena itu penting untuk 

mencatat tahapan-tahapan yang kita tempuh, 

baik sukses atau gagal, untuk bahan evaluasi. 

Jangan lupakan juga untuk menentukan target-

target sementara dari satu rangkaian besar 

yang sedang kita tempuh karena itu akan 

mempermudah menilai perkembangan yang 

sudah dicapai. 

 

5. Rayakan pencapaiannya.  

Meskipun merupakan pencapaian sementara, 

pencapaian target dalam setiap tahapan perlu 

juga diapresiasi. Bentuk apresiasi tak perlu 

mahal, yang penting ada semacam 

pengungkapkan rasa syukur bahwa upaya kita 

membuahkan hasil. Jadi ada hentakan kecil 

yang membanggakan. Misalnya, nonton film di 

bioskop (jika kita jarang menonton bioskop 

karena kesibukan kita) atau makan 

siang/malam di suatu tempat yang sebelumnya 

jarang kita lakukan. Bentuk apresiasi seperti ini 

akan menguatkan keyakinan kita dan akan 

membentuk kebiasaan sukses. Harus diingat 

bahwa apapun yang kita apresiasi akan 

mendapat pengulangannya sehingga ini akan 

memancing pencapaian-pencapaian pada 

tahapan-tahapan berikutnya. 

 

6. Belajar dari kegagalan.  

Di masa lalu kita mungkin mendapat kegagalan 

yang terus menghantui kita. Jangan biarkan diri 

kita terfokus pada kegagalan-kegagalan itu 
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sehingga kita merasa tak berdaya. Namun 

sebaliknya, jadikan hal itu sebagai bahan 

pelajaran. Evaluasi kenapa kita bisa gagal. Atur 

kembali cara kita menempuh langkah itu agar 

tak gagal lagi. Cara ini bisa dilakukan dengan 

belajar lebih banyak, menambah keterampilan, 

atau menambah wawasan sehingga kita bisa 

makin percaya diri. 

 

7. Nikmati perjalanannya.  

Mungkin kita tidak mendapatkan apa yang kita 

rancang kendatipun kita sudah melakukannya 

dengan baik. Tak perlu putus asa, selama kita 

melakukan sesuatunya dengan baik dan hati-

hati hasil lebih besar bisa kita dapat kemudian 

kendatipun pada tahapan saat ini kita gagal. 

Yang penting kita sudah mendapatan 

perkembangannya, tidak jalan di tempat. 

Nikmati saja perjalanannya karena ini 

merupakan suatu proses. Jika kita menikmati 

perjalanannya kita akan senang melakukannya 

dan itu akan menambah gairah dan 

kepercayaan diri kita. 

Kata ini tidak pernah habis-habisnya dibahas. 

Kata ini selalu menjadi bahan pembicaraan 

dalam dunia pengembangan diri: 

MOTIVASI. Motivasi adalah salah satu faktor 

yang ingin sekali dimiliki oleh semua orang yang 

mau meraih impian, cita-cita, tujuan atau target 

apa pun. Semakin besar impian yang ingin 

diraih, semakin besar pula motivasi yang 

dibutuhkan. Semua orang juga tahu itu. Untuk 

itulah semua orang berlomba-lomba untuk 

mengetahui segala sesuatu yang berhubungan 

dengan motivasi. 

  

Tapi banyak orang yang selalu mengeluhkan 

motivasi yang tidak bertahan lama. Mereka 

mengeluh bahwa motivasi yang dimiliki hanya 

cukup untuk beberapa hari saja, selanjutnya 

mereka menjadi tidak bersemangat dan loyo. Di 

satu hari mereka begitu bersemangat seolah 

dunia ini bisa ditaklukkan dengan mantap. Tapi 

di waktu berikutnya, semangat yang tadinya 

membara hilang begitu saja karena faktor 

tertentu. 

 

Naik turunnya motivasi terjadi begitu saja tanpa 

bisa dikendalikan. Banyak orang ingin sekali 

punya motivasi yang senantiasa di puncak. 

Mereka tidak pernah mau sedetik pun merasa 

loyo. Tapi itu adalah keinginan yang 100% tidak 

mungkin. 

 

 

Harga emas, saham, minyak dan kurs mata 

uang asing selalu naik turun setiap saat. Tidak 

mungkin stabil. Begitu pula dengan motivasi, 

kadang kita merasa semangat, kadang kala 

kita merasa tidak bersemangat. Itu adalah hal 

biasa. Coba lihat grafik aktivitas otak yang 

dipasang pada pasien yang kritis. Alat tersebut 

dinamakan Elektroenselofalograf (EEG) yang 

merekam aktivitas otak. Kalau Anda melihat 

grafik naik turun dengan suara tin…tin…tin, 

berarti pasien masih hidup. Tapi kalau grafiknya 

lurus dengan suara tiiiiiinnnnn panjang, berarti 

sudah tak bernyawa. Jadi, selagi kita masih 

hidup, naik turun itu adalah hal biasa. 

 

Yang terpenting adalah kita harus tahu 

bagaimana caranya memotivasi diri selagi kita 

tidak bersemangat. Mengapa orang yang gagal 

bisa bangkit lagi? Jelas karena mereka mampu 

memotivasi dirinya untuk bangkit dan mencoba 

sekali lagi. Orang yang menyerah adalah orang 

yang tidak mampu lagi memotivasi dirinya 

untuk bangkit. Orang yang tidak punya motivasi 

cepat atau lambat pasti akan menyerah. 

 

 

Saya yakin setiap orang pasti punya motivasi. 

Ketika kita sedang mengalami kondisi tidak 

bersemangat atau loyo, kita punya dua pilihan. 
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Pilihan pertama adalah kita tetap terpuruk 

dalam kondisi down. Pilihan kedua adalah 

memutuskan untuk bangkit kembali dengan 

cara menyalakan kembali motivasi yang hilang. 

Masalah terbesar yang sering kita hadapi 

adalah kita lebih suka memilih yang pertama 

karena itu pilihan mudah dan kita tidak tahu 

caranya memotivasi diri sendiri. Selain itu kita 

juga tidak tahu bagaimana caranya memiliki 

motivasi yang bertahan lama. 

 

Untuk memiliki motivasi yang bertahan lama, 

Anda harus bisa memotivasi diri sendiri di saat 

Anda sedang down. Itulah rahasia memiliki 

motivasi yang tahan lama. Orang yang sukses 

bukannya manusia super yang tidak 

pernah down. Mereka sering down, tapi tidak 

berlarut-larut di dalamnya. Mereka segera 

bangkit dengan suntikan motivasi yang jauh 

lebih besar. 

 

Orang gagal melakukan sebaliknya, mereka 

malah makin terpuruk ke dalam jurang 

kondisi down. Akibatnya mereka tidak mampu 

bangkit lagi dan menyerah kalah, dan 

akhirnya game over. 

 

Lalu bagaimana caranya memiliki motivasi yang 

bertahan lama? Saya akan beberkan secara 

ringkas. Ada tiga tahap untuk memotivasi diri 

sendiri. Ini adalah rahasia motivasi secara 

ilmiah. Jadi semuanya bisa dijelaskan dengan 

bukti. 

 

Tahap pertama adalah membangkitkan 

motivasi. Ini bisa dilakukan dengan cara 

mengelola energi dan emosi Anda. Tahap 

kedua adalah menyalurkan motivasi itu ke 

dalam bentuk tindakan. Motivasi yang tidak 

diubah menjadi tindakan akan menjadi motivasi 

kosong. Ini sering dialami oleh mereka yang 

hanya bersemangat, tapi tidak menghasilkan 

apa pun. Tahap ketiga adalah mempertahankan 

motivasi itu agar tidak cepat padam. 

  

Jika Anda mampu melakukan ketiga tahap tadi, 

Anda sudah bisa memotivasi diri sendiri tanpa 

faktor luar apa pun karena pada dasarnya 

motivasi itu sudah ada di dalam, hanya perlu 

dinyalakan dan dibangkitkan. 

Contoh 10 motivasi untuk diterapkan dalam 

hidup 

1. Mereka γang beralasan "tidak punya waktu" 

adalah mereka γang membiarkan waktu 

mengatur hidupηγa, bukan malah 

sebaliknya. 

2. Masalah itu "adil", ia datang kepada semua 

orang, tetapi tidak dengan jalan keluar. 

Jalan keluar hanya datang kepada mereka 

γang mencariηγa. 

3. Dunia lebih menghargai orang yang mau 

melakukan pekerjaan kecil daripada orang 

yang hanya memiliki rencana besar. 

4. Nasib baik tidak pernah salah memilih 

orang, ia memilih orang yang proaktif 

menjemputηγa. 
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5. Gunakan perasaan saat menghadapi 

manusia; gunakan logika saat menghadapi 

masalah. 

6.  Jangan hanya tertarik dengan аρа γang 

dicapai orang sukses, tertariklah dengan air 

mata γang mereka keluarkan untuk 

mencapainya. 

7. Yang menyedihkan bukanlah "bidikan γang 

meleset", tapi "bidikan tanpa target". 

8. Hidup ibarat sebuah buku, Tuhan 

menyediakan pena (takdir), akan tetapi 

Andalah penulisηγa (nasib). 

9. Hal yang perlu ditakuti saat mengkritik 

orang lain adalah ketika kita sendiri pun 

tidak lebih baik dari mereka! 

10. Lovers" adalah alasan saya untuk terus 

berkarya. "Haters" adalah alasan saya 

untuk terus bertumbuh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Now, Look at me... 

I’m a Beautiful 

Buterfly...  

Be sure, what you 

want... 

You will get it ..... 
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Pertanyaan: 

Saya sudah mencoba berbagai bisnis, sampai 

MLM, bahkan asuransi, tapi kenapa hidup saya 

selalu seperti ini ya pak? Apa memang saya 

ditakdirkan hidup seperti ini?saya pengen hidup 

seperti orang kaya, sukses berhasil, apa yang 

harus saya lakukan? 

Bapak Rahmanto, Magelang 

Jawab: 

Bapak Rahmanto, pertanyaan bapak ini 

kayaknya mewakili pertanyaan banyak orang. 

Karena hampir semua orang pernah mengalami 

seperti bapak. Saya harap bapak mau bersabar 

dan menjauh dari putus asa.  

Ketika bapak mengatakan takdir Tuhan, maka 

tentu jawabannya saya tidak tahu. Sebab kalau 

namanya Takdir maka itu hak Tuhan, bolehkah 

sekarang kita menganggap seolah-olah takdir 

kita baik dan sukses pak? Bukankah Tuhan itu 

Maha Baik dan Maha Penyayang? 

Dalam kelas AMC, saya selalu menemukan 

banyak orang yang akhirnya menyadari bahwa 

hidup dia saat ini terjadi akibat pikiran dia 

sendiri. Kalau bapak merasa sudah melakukan 

banyak usaha tetapi hidup tetap saja, maka itu 

artinya belum semua usaha. Bukankah bapak 

belum memgikuti workshop AMC? Berarti 

usahanya kurang maksimal. 

Apa yang terjadi dalam hidup bapak itu 

sebenarnya atas kemauan bapak sendiri, Tuhan 

hanya mengabulkan. Kemauan itu berada 

dalam pikiran bapak, bukan salah bisnisnya, 

bukan karena tidak cocok, tetapi karena bapak 

memang senang dengan kondisi saat ini, dan 

bapak menginginkan kondisi ini.  

Jadi ubahlah pikiran bapak, saran saya ikutlah 

AMC agar menemukan kesalahan dalam 

program di pikiran bapak. 

Pertanyaan : 

Suami saya kayaknya terpikat dengan 

perempuan lain, entah apa salah saya, tetapi 

dia mau pergi meninggalkan saya, apa yang 

harus saya lakukan pak? 

Ibu Ratih,surabaya 

Jawab: 

Ibu ratih yang sedang galau…maaf 

sebelumnya, cobalah ibu instropeksi dulu, apa 

yang pernah ibu lakukan, baik sikap dan 

perkataan yang mungkin dianggap kurang oleh 

suami ibu, sehingga akhirnya terpengaruh ke 

perempuan lain? Bukan saya tidak membela 

ibu, tapi memang apa yang terjadi sudah 

sesuai dengan keinginan ibu. Kalau ibu sudah 

menemukan apa kekurangan ibu, maka ibu 

bisa mempelaajari alpha telepati untuk 

mempengaruhi suami ibu, klik saja 

www.alphatelepati.com 

Pertanyaan : 

Apa bedanya mas antara hipnotis dan alpha 

telepati? 

Anjas di blitar 

Jawab: 

Saya sering mendapat pertanyaan seperti ini, 

kalau hipnotis maka anda butuh berbicara, 

lebih jelas anda bisa membaca di 

www.ilmuhipnotis.wordpress.com. Sedangkan 

alpha telepati, kita tidak butuh berbicara, jadi 

dari manapun kita bisa mempengaruhi orang 

lain. 

Pernah dengar PELET? Nah itulah alphatelepati. 

 

 

 

http://www.ilmuhipnotis.wordpress.com/
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:: ALPHA TELEPATI :: 

TEKNIK UNTUK MEMPENGARUHI ORANG LAIN TANPA BERTATAP MUKA 

Hanya 

Rp.500ribu 

GRATIS KIRIM 

Pembayaran Melalui BCA no rek.1850870426 atau Mandiri no rek 

1420006687494 an.Firman Hadi Sukma P.  

Lalu konfirmasi nama dan alamat lengkap ke 0856.46.000.981 
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Bagi anda yang ingin konsultasi, silahkan kirim via E-Mail 

pratamafirman@yahoo.com, 

 

 

Jl. Petemon IV / 

108A 

Surabaya 

Telp : 031-5350411 

Hp : 

0856.46000.981 

Pin BB : 26442AF9 
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