
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kadang sebuah masalah membuat seseorang menjadi kebingungan untuk mengatasi, lalu membuat hidup menjadi 

bingung karena tidak tahu caranya mengatasi masalah tersebut. Hampir sebagian besar orang memilih untuk mencari 

jawaban kepada orang lain, mungkin kepada guru agama, kepada sahabat, kepada bos, kepada orang tua, kepada guru, 

dan kepada orang yang kita anggap lebih senior. Tetapi apakah anda mendapat solusi?coba deh diingat-ingat, bukankah 

anda hanya melepaskan saja uneg-uneg yang anda pendam sendiri, karena anda tidak menemukan “tempat sampah” 

untuk membuangnya? 

Kemudian mereka mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu memberikan sebuah saran dan menutupnya dengan 

kalimat “ya itu semua terserah kamu, kalau mau mengikuti yang aku katakan ya silahkan, kalau menurutku yang baik sih 

seperti ini, bla..bla..” dimana mereka semua mengembalikan lagi keputusan kepada diri anda sendiri kan? Anda hanya 

mendapatkan kenyamanan karena sudah mengeluarkan semua uneg-uneg tadi, bahkan anda sampai menangis saat 

menceritakan itu semua, ketika sudah terbuang semua beban itu ya sudah, selesai kan. Dimana Solusinya? 

Bahkan kalau anda salah membuang “sampah” itu, bisa saja “sampah” itu akan ditularkan ke orang lain, alias 

diceritakan ke orang lain he.he.itu sih ada kemungkinannya kan? Nah, tema majalah sugesti bulan Februari ini adalah 

“SEMUA SUDAH ADA DALAM DIRIMU”, kenapa saya mengangkat tema ini? Karena seperti ilustrasi diatas, hampir semua 

orang selalu mencari jawaban dari luar, selalu menganggap orang diluar memiliki kelebihan, padahal yang mengalami 

masalah kan diri anda?yang tahu persis jalan ceritanya, yang tahu rasanya kan anda?lalu anda mencari jawaban 

kepada orang diluar diri anda yang sama sekali tidak tahu jalan ceritanya, tidak tahu secara detail tentang diri anda? 

Pastinya, solusi mereka adalah menurut mereka, bukan menurut anda. Sedangkan masalahnya adalah masalah anda, 

anda mulai berpikir kan?he.he.,Lalu mungkin terlintas dipikiran anda, “kan masalah dia sama dengan masalah aku”, 

kalau itu pertanyaan anda sekarang kalau saya ambil contoh misalnya masalah “diputus pacar”, mungkin ada teman 

anda yang mengalami peristiwa itu, tetapi apa iya masalahnya sama?apa iya, waktunya sama?apa iya orangnya sama? 

Peristiwa muncul dipermukaan sama tetapi dibalik itu bisa berbeda semua “komponenya”. 

Jadi siapa yang bisa memberikan solusi?ya jawabannya “tentu diri anda sendiri”, solusi terbaik dan terbenar dan paling 

tepat adalah solusi dari dalam diri sendiri. Kenapa? Ya karena andalah yang tahu persis diri anda, jadi anda tahu apa 

yang harus dilakukan. Bukankah Tuhan pernah berfirman “dalam kesulitan pasti ada kemudahan”, jadi dalam masalah 

sudah Tuhan siapkan solusinya. Tergantung bagaimana anda mau menerima solusi itu, solusi yang keluar dari dalam 

diri pasti solusi yang membawa ke arah kebaikan, alias yang solusi yang membuat anda nyaman. Sebab tidak ada satu 

orang pun di dunia ini yang sebenarnya mau hidup dalam kesakitan dan kesusahan, jadi Tuhan sudah memberikan solusi 

yang nyaman kepada diri anda. 

Hanya saja, terkadang solusi dari dalam ini kalah dengan solusi dari luar, sehingga solusi dari luar membuat diri anda 

terpaksa melakukannya, akibatnya diri anda tidak nyaman. Ya namanya terpaksa melakukan pasti tidak nyaman, banyak 

dari anda menerima solusi dari luar hanya karena sosok figure yang anda anggap lebih senior dan lebih berilmu, benar 

kan? Tetapi tetap saja anda menurutinya, padahal sudah jelas-jelas anda tidak nyaman. Bulan Februari 2014, majalah 

sugesti kembali hadir,karena sudah terbentunya tim redaksi yang memang saya persiapkan untuk memberikan sugesti-

sugesti yang menyadarkan anda tentang kemampuan diri anda, khususnya kemampuan pikiran anda yang begitu 

menakjubkan. Karena itu dalam edisi ini, saya mencoba mengulas tentang seberapa besar kemapuan pikiran anda untuk 

menyelesaikan masalah, sehingga membuat anda bisa mengatakan “mengatasi masalah tanpa masalah,tetapi penuh 

solusi”. Selamat membaca tulisan demi tulisan dalam majalah Sugesti ini, ubahlah diri anda, temukan “berlian” dalam 

diri anda, karena memang diri anda, saya dan kita semua sudah Tuhan ciptakan dengan sangat bernilai. 

Selamat belajar mengenali diri lebih dalam..(FP) 
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Semua SOLUSI Ada dalam Dirimu 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanyakanlah kepada diri sendiri, 

apa yang sesungguhnya Anda inginkan 

dalam kehidupan ini. Apakah Anda 

menginginkan pernikahan penuh kasih 

sayang, perhomatan anak-anak Anda? 

Apakah Anda menginginkan banyak 

uang, mobil mewah, bisnis yang sukses, 

vila di Puncak? Apakah Anda ingin 

berkeliling dunia, mengunjungi tempat-

tempat eksotis, melihat langsung 

tempat-tempat bersejarah? Apakan 

Anda ingin diidolakan oleh jutaan 

sebagai musisi rock atau sebagai 

selebriti dengan bintang Anda di 

Hollywood Boulevard? Apakah Anda 

ingin meninggalkan jejak bagi 

keturunan Anda sebagai penemu mesin 

penjelajah waktu? Apakah Anda ingin 

bekerja seperti Ibu Teresa untuk 

menyelamatkan dunia, atau mengambil 

peran proaktif dalam menghasilkan 

dampak yang terukur terhadap 

lingkungan? 

Apa pun yang Anda cita-citakan 

atau dambakan, mungkin seharusnya 

anda tanyakan kepada diri sendiri, 

“Mengapa aku menginginkannya?” 

Bukankah Anda menginginkan 

perasaan berprestise yang Anda anggap 

akan dihadirkan mobil mewah itu? 

Mengapa Anda menginginkan 

kehidupan keluarga yang baik?  Apakah 

karena Anda pikir itu akan memberi 

Anda perasaan kasih, keintiman, 

kedekatan, atau kehangatan? Apakah 

Anda ingin menyelamatkan dunia 

karena perasaan memberi kontribusi 

dan menghasilkan perbedaan yang 

Anda yakini akan Anda peroleh dari 

sana? Jadi singkatnya, bukankah yang 

sebenarnya Anda inginkan hanyalah 

mengubah perasaan Anda? Pada 

akhirnya, Anda menginginkan 

semuanya itu karena Anda 

memandangnya sebagai sarana untuk 

mencapai perasaan tertentu, emosi 

tertentu, atau kondisi tertentu yang 

Anda dambakan. 

Ketika seseorang mencium Anda, 

apakah yang membuat Anda senang saat 

itu? Apakah benar, perasaan senang 

yang ditimbulkan oleh sentuhannya? 

Tentu tidak! Sebab kalau tidak, mencium 

anjing Anda pun akan membuat Anda 

bergairah! Semua emosi kita bukanlah 

apa-apa selain badai biokimiawi dalam 

otak kita dan kita bisa memicunya setiap 

saat. Tetapi terlebih dahulu harus kita 

pelajari bagaimana caranya 

mengendalikannya secara sadar dan 

bukan hidup reaktif. Kebanyakan 

respons emosional kita adalah respons 

yang dipelajari terhadap lingkungan 

yang bersangkutan. Ada respons yang 

sengaja kita contoh; ada juga respons 

yang sengaja tidak kita temukan. 

Sekedar menyadari faktor-faktor 

ini saja sudah memberikan landasan 

untuk memahami kuasa kondisi. Jelas 

bahwa segala yang kita lakukan, itu demi 

menghindarkan kepedihan atau meraih 

kenikmatan, tetapi kita bisa seketika 

mengubah apa yang kita anggap akan 

menuntun pada kepedihan atau 

kenikmatan dengan mengarahkan ulang 

fokus kita dan dengan mengubah kondisi 

mental-emosional-fisiologis kita. Seperti 

telah saya katakan dalam Bab 3 Tak 

Terbatas. 

Suatu kondisi dapat didefinisikan 

sebagai jumlah jutaan proses neurologis 

yang terjadi di dalam kita, jumlah total 

dari pengalaman kita setiap saatnya. 

Kebanyakan  kondisi kita terjadi tanpa 

arahan sadar dari kita sendiri. Kita 

melihat sesuatu, dan kita memberikan 

respons dengan memasuki suatu kondisi. 

Mungkin kondisinya berakal budi dan 

bermanfaat, atau tidak berakal budi dan 

justru membatasi, tetapi tidak banyak 

yang diperbuat kebanyakaan orang 

untuk mengendalikannya 
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Pernahkah Anda mendapati diri 

tidak mampu mengingat nama 

seseorang? Atau bagaimana caranya 

mengeja kata “sulit” 

seperti...”rumah”? Kok sampai 

demikian? Tentunya Anda mengerti 

jawabannya. Apakah karena Anda 

bodoh? Bukan. Itu adalah karena 

Anda berada dalam kondisi bodoh! 

Perbedaan antara bertindak payah 

atau brilian bukanlah didasarkan 

pada kemampuan Anda, melainkan 

pada kondisi pikiran Anda dan/atau 

tubuh Anda setiap saatnya. Anda 

boleh saja dikaruniai dengan 

keberanian dan tekad seperti Marva 

Collins, keanggunan dan kefasihan 

Fred Astaire, kekuatan dan 

ketahanan Nolan Ryan, belas kasih 

dan daya intelektual Albert Einstein 

tetapi kalau Anda terus-menerus 

membenamkan diri dalam kondisi –

kondisi negatif, Anda takkan pernah 

memenuhi janji-janji kesempurnaan 

itu. 

Tetapi, kalau Anda tahu rahasia 

mengakses kondisi-kondisi Anda 

yang paling berakal budi, Anda bisa 

mengadakan keajaiban. Kondisi di 

mana Anda berada setiap saatnya 

menentukan presepsi Anda tentang 

kenyataan dan oleh karenanya juga 

keputusan-keputusan dan perilaku 

Anda. Dengan kata lain, perilaku 

Anda bukanlah hasil dari kemampuan 

Anda, melainkan hasil dari kondisi di 

mana Anda berada saat itu. Untuk 

mengubah kemampuan Anda, ubahlah 

kondisi Anda. Untuk membuka sekian 

banyak sumber daya yang ada di 

 

 

dalam Anda, tempatkanlah diri dalam 

kondisi berakal budi dan aktif 

berharap, dan saksikanlah keajaiban 

yang terjadi! 

Lalu bagaimanakah kita 

mengubah kondisi emosional kita? 

Bayangkanlah kondisi Anda itu 

beroperasi seperti TV. Agar 

“gambarnya cerah dengan suara yang 

luar biasa” Anda perlu dihidupkan. 

Menghidupkan fisiologi Anda ibarat 

memberinya listrik yang 

dibutuhkannya untuk beroperasi. 

Kalau Anda tidak mempunyai, Anda 

tidak akan menayangkan gambar, 

tidak akan memperdengarkan suara, 

hanya layar kosong. Demikian pulalah 

halnya, kalau Anda tidak dihidupkan 

dengan menggunakan seluruh tubuh 

Anda, dengan kata lain, fisiologi Anda, 

mungkin Anda benar-benar tidak 

mampu mengeja “rumah”. Pernahkah 

Anda bangun dan meraba-raba, tidak 

mampu berpikir jernih atau tidak 

mampu berfungsi hingga Anda cukup 

banyak bergerak sehingga darah 

Anda mengalir lancar? Begitu “statik” 

nya hilang, hiduplah Anda, dan ide-ide 

pun mulai mengalir. Kalau Anda 

berada dalam kondisi yang keliru, 

Anda tidak akan mendapatkan 

penerimaan apa pun, meskipun Anda 

mempunyai ide-ide yang tepat. 

Tentu, begitu Anda hidupkan, 

Anda harus disetel ke saluran yang 

tepat untuk mendapatkan apa yang 

benar-benar Anda inginkan. Secara 

mental, Anda harus fokus pada apa 

yang memperdayakan Anda.  
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Apa pun yang menjadi fokus 

Anda, saluran mana pun yang Anda 

setel, akan Anda rasakan dengan lebih 

kuat. Jadi, kalau Anda tidak suka apa 

yang Anda lakukan mungkin tibalah 

saatnya untuk mengganti saluran. 

Sensasi itu tidak terbatas; cara 

memandang apa saja dalam kehidupan 

ini, tidak terbatas. Semua sensasi yang 

Anda inginkan itu selalu  

 

 

tersedia, dan Anda tinggal menyetel 

saluran yang tepat. Jadi, ada dua cara 

utama untuk mengubah kondisi 

emosional Anda: dengan mengubah 

cara Anda menggunakan tubuh fisik 

Anda, atau dengan mengubah fokus 
Anda. 

APA PUN YANG MENJADI FOKUS KITA, 

MENJADI IDE KITA TENTANG REALITAS 
 

Sebenarnya, tidak banyak hal yang mutlak 

dalam kehidupan ini. Biasanya bagaimana perasaan 

Anda tentang segalanya, dan makna dari sebuah 

pengalaman, semuanya tergantung pada fokus Anda. 

Elizabeth, wanita yang menderita Kelainan 

Kepribadian Ganda itu, terus-menerus diliputi 

kepedihan. Rute pelariannya adalah menciptakan 

kepribadian baru untuk setiap kejadiaannya yang 

harus ditangani secara emosional. Itu 

memungkinkannya mengubah fokusnya dengan 

melihat masalahnya lewat mata “orang lain”. Namun, 

ia tetap merasakan kepedihannya bahkan setelah 

kepribadiaannya dipadupadakan. Baru setelah ia 

belajar mengendalikan ‘kondisinya’ dengan secara 

sadar mengubah fisiologinya dan fokusnya itulah ia 

sanggup mengendalikan kehidupannya. 

Fokus bukanlah realitas sesungguhnya, sebab 

itu hanyalah suatu pandangan; itu hanyalah suatu 

persepsi tentang bagaimana segalanya. 

Bayangkanlah pandangan tersebut, kuasa fokus kita, 

sebagai lensa kamera. Lensa kameranya 

menunjukkan hanya gambar dan sudut dari apa 

yang menjadi fokus Anda. Karenanya, foto yang 

Anda ambil itu bisa dengan mudah mendistorsikan 

realitas, memperlihatkan hanya sebagian kecil dari 

gambaran besarnya. 

 

Misalkan saja Anda pergi 

ke pesta dengan kamera Anda, 

dan Anda duduk di sebuah 

pojok, fokus kepada 

sekelompok orang yang 

sedang berdebat. 

Bagaimanakah pesta tersebut 

akan dipresentasikan? Pesta 

tersebut akan digambarkan 

sebagai tidak menyenangkan, 

membuat frustasi, di mana 

tidak seorang pun bergembira 

dan semua orang bertengkar. 

Penting kita ingat bahwa 

bagaimana kita 

mempresentasikan segalanya 

itu dalam benak kita akan 

menentukan bagaimana 

perasaan kita. Namun, 

bagaimanakah seandainya 

Anda memfokuskan kamera 

Anda ke ujung lain ruangan di 

mana orang-orang sedang 

tertawa, bercanda, dan 

bergembira? Pesta tersebut 

akan diperlihatkan sebagai 

peserta terbaik di mana semua 

orang rukun ! 
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Inilah sebabnya banyak sekali kekacauan menyangkut biografi yang “tidak 

ditandatangani” : itu hanyalah presepsi seseorang tentang kehidupan orang lainnya. 

Dan sering kali, pandangan ini diberikan oleh orang-orang yang kecemburuannya 

memberikan kepentingan pribadi untuk mendistorsikan segalanya. Masalahnya, 

pandangan biografi tersebut terbatas hanya pada “sudut kamera” penulisnya, dan kita 

semua tahu bahwa kamera itu mendistorsikan realitas, bahwa foto close-up bisa 

menjadikan segalanya tampak lebih besar daripada yang sebenarnya. Dan ketika 

dimanipulasikan dengan ahli, sebuah kamera bisa meminimalkan atau mengaburkan 

bagian-bagian penting realitasnya. Seperti kata Ralph Waldo Emerson, kita melihat 

kepada orang lain, apa yang kita bawa dalam hati kita sendiri. 

MAKNA ITU SERING KALI HANYALAH SOAL 

FOKUS 

Seandainya Anda 

telah menjadwalkan 

suatu pertemuan bisnis, 

dan seseorang tidak 

datang tepat pada 

waktunya, bagaimana 

perasaan Anda itu 

sepenuhnya tergantung 

pada apa yang menjadi 

fokus Anda. Apakah Anda 

merepresentasikan dalam 

benak Anda bahwa alasan 

ia tidak hadir itu karena 

ia tidak peduli, atau 

apakah Anda 

menafsirkannya sebagai 

kesulitan yang 

bersangkutan menuju ke 

tempat pertemuan 

tersebut? Apa pun yang 

menjadi fokus Anda 

tentunya akan 

mempengaruhi emosi 

Anda. Bagaimanakah 

seandainya Anda kecewa 

tehadapnya, padahal 

alasannya sebenarnya ia 

terlambat adalah karena 

sedang berjuang 

mendapatkan 

kesepakatan yang lebih 

 

baik dalam usulan bisnis 

yang sedang mereka 

garap bagi Anda? 

Ingatlah, apa pun yang 

menjadi fokus kita akan 

menentukan perasaan 

kita. Mungkin 

seharusnya kita tidak 

terlalu cepat mengambil 

kesimpulan; seharusnya 

kita pilih apa yang 

menjadi fokus kita 

dengan hati-hati. 

 

Fokus menentukan 

apakah Anda 

mempersepsikan 

realitas Anda itu sebagai 

baik atau buruk, apakah 

Anda merasa senang 

atau sedih. Metafora 

fantastis untuk kuasa 

fokus adalah mobil 

balap, benar-benar hobi 

saya. Mengemudikan 

mobil balap Formula 

terkadang bisa 

membuat 

menerbangkan 

helikopter jet itu ringan 

sekali! Dalam mobil 

balap, Anda tidak bisa 

membiarkan fokus Anda 

melantur barang 

sekejap dari hasil akhir 

Anda. Perhatian Anda 

tidak bisa dibatasi 

hanya pada di mana 

Anda berada; juga tidak 

bisa dibiarkan berhenti 

di masa lalu atau terlalu 

jauh ke masa depan. 

Sementara sepenuhnya 

sadar di mana Anda 

berada, Anda harus 

memperhitungkan apa 

yang akan terjadi dalam 

waktu dekat 

Inilah salah satu 

pelajaran pertama yang 

saya petik ketika saya 

belajar balap mobil. 

Para instrukturnya 

menempatkan saya 

dalam “mobil simulasi” , 

sebuah mobil yang 

dipasangi komputer 

dengan lift-lift hidrolik 

yang bisa melepaskan 

bannya yang mana pun 

dengan sinyal dari sang 

instruktur.  
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Dasar pertama yang 

mereka ajarkan dalam 

balap mobil adalah: 

Fokuslah ke mana Anda 

ingin menuju, bukan 

pada apa yang Anda 

takutkan. 

Kalau mobil Anda lepas 

kendali, 

kecenderungannya 

tentunya adalah melihat 

tembok. Tetapi, kalau 

Anda terus mengarahkan 

ke sana, ke sanalah juga 

mobil Anda akan 

berakhir. Para 

pengemudi tahu bahwa 

Anda akan menuju ke 

mana Anda melihat; Anda 

menuju ke arah fokus 

Anda sendiri. Kalau Anda 

melawan rasa takut, 

yakin, dan mengarahkan 

fokus ke mana Anda ingin 

menuju, tindakan Anda 

akan membawa Anda ke 

arah itu, dan apabila 

mungkin keluar dari itu, 

Anda pasti akan keluar, 

tetapi Anda tidak 

berpeluang kalau fokus 

Anda terarah pada apa 

yang Anda takutkan. 

Orang pasti mengatakan, 

“Bagaimana kalau Anda 

akan menabrak juga?” 

Jawabannya adalah 

bahwa Anda 

meningkatkan peluang 

Anda dengan fokus pada  

apa yang Anda inginkann. Fokus pada solusi itu selalu 

menguntungkan Anda. Kalau momentum Anda terlalu 

besar menuju tembok, fokus pada masalahnya tepat 

sebelum tabrakannya toh tidak akan membantu Anda. 

Ketika para instrukturnya pertama kali 

menjelaskan hal itu kepada saya, saya 

menganggukkan kepala saya dan berpikir, “Tentu! 

Semua ini aku sudah tahu. Bahkan aku sendiri 

mengajarkannya.” Pertama kalinya saya mencoba, 

saya sedang melaju, dan tiba-tiba saja, tanpa 

sepengetahuan saya, mereka menekan tombolnya. 

Maka saya menjadi lepas kendali. Ke manakah mata 

saya tertuju menurut Anda? Tepat sekali! Ke tembok! 

Dalam detik-detik terakhir,  saya ketakutan sebab 

saya tahu saya pasti menabraknya. Sang instruktur 

menyentakkan kepala saya ke kiri, memaksa saya 

melihat ke arah yang perlu saya tuju. Kami masih 

lepas kendali, dan saya tahu kami pasti menabrak, 

tetapi saya dipaksa melihat hanya ke arah yang ingin 

saya tuju. Ternyata benar, ketika saya melihat ke arah 

itu, mau tidak mau saya akhirnya bantinng setir. 

Untung masih bisa. Dapat Anda bayangkan bagaimana 

leganya saya ketika itu ! 

Suatu hal yang perlu Anda ketahui tentang semuanya 

itu: ketika Anda mengubah fokus Anda, sering kali 

Anda tidak segera mengubah arah. Bukankah juga 

demikian dalam kehidupan? Sering kali ada jeda 

antara saat Anda mengubah fokus Anda dengan saat 

tubuh dan pengalaman hidup Anda mengikutinya. Itu 

semakin memperkuat alasan untuk mulai 

mengarahkan fokus lebih cepat kepada apa yang Anda 

inginkan dan tidak menunggu lebih lama lagi dengan 

masalahnya 
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“Tommy, anak ibu, sangat bodoh. Kami meminta ibu untuk mengeluarkannya dari sekolah.”  

Demikian sepenggal tulisan yang tertera di secarik surat yang dibawa oleh Tommy. Surat itu 

ditulis sendiri oleh gurunya.  

Tentu saja kalimat tanpa tedeng aling-aling yang dibaca Nancy Matthews Elliott 

membuatnya sakit, bak onak duri yang menusuk-nusuk hatinya. Beberapa lama kemudian, 

sambil meremas surat tersebut, Nancy bertekad dan bergumam, “Anak saya, Tommy, bukan 

anak bodoh. Saya sendiri yang akan mendidik dan mengajar dia!” 

Kalimat yang diucapkan Nancy bukanlah kata-kata biasa. Kalimat tersebut adalah doa 

seorang ibu untuk anaknya. Karena tiga dasawarsa berikutnya, tepatnya saat Tommy 

berusia 32 tahun (tahun 1879), dunia tak lagi gelap gulita ketika malam hari. Tommy yang 

dianggap bodoh waktu kecil itu berhasil menciptakan bohlam lampu pijar, yang mengubah 

wajah dunia selamanya.  

 

Dia adalah Thomas Alfa Edison. Inilah sepenggal kisah 

Tommy dalam biografi Thomas Alfa Edison. 

 

Mungkin kita berpikir seorang ilmuan adalah orang 

yang tingkat pendidikannya tinggi. Pasti anda tau 

Thomas Alfa Edison yang menemukan bohlam lampu 

dan penemuan lainnya. Siapa sangka kalau Thomas 

Alfa Edison ternyata tak lulus SD. Berikut kisah hidupnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ada yang 

bisa 

menebak 

siapakah 

Tommy? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biografi Thomas Alfa Edison 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Alfa Edison merupakan ilmuan yang sangat 

berpengaruh pada kehidupan manusia. Temuannya sangat 

banyak sekali, mungkin ada ribuan temuan yang telah ia 

buat. Dan yang paling fenomenal tentu adalah bohlam 

lampu yang membuat dunia di malam hari bisa terang 

benderang. 

 

Di masa kecilnya, ia dianggap dungu oleh guru di sekolah 

dasar tempat dia sekolah. Akhirnya ia pun keluar dari 

sekolah itu. Namun Saat itu ibunya tetap yakin bahwa dia 

akan menjadi orang yang 

 

Walaupun tidak sekolah, 

namun Thomas Alfa 

Edison memiliki rasa ingin 

tau yang sangat tinggi. Pada 

usia sebelas tahun Edison 

sudah bisa membangun 

laboratorium kimia 

sederhana di ruang bawah 

tanah rumah ayahnya. 

Setahun kemudian dia 

berhasil membuat sebuah 

telegraf yang meskipun 

bentuknya primitif tetapi 

bisa berfungsi 

Percobaan–percobaan yang 

dilakukannya tentu 

membutuhkan biaya. Untuk 

mendapatkan uang ia rela 

menjadi penjual koran dan 

permen di kereta. Agar 

waktu senggangnya di kereta 

api tidak terbuang percuma 

Edison meminta ijin kepada 

pihak perusahaan kereta api, 

“Grand Trunk Railway”, 

untuk membuat 

laboratorium kecil di salah 

satu gerbong kereta api. Di 

sanalah ia melakukan 

percobaan dan membaca 

literatur ketika sedang tidak 

bertugas 

Di Tahun 1861 terjadi perang 

saudara antara negara-negara 

bagian utara dan selatan. 

Topik ini menjadi perhatian 

orang-orang. Thomas Alva 

Edison melihat peluang ini 

dan membeli sebuah alat 

cetak tua seharga 12 dolar, 

kemudian mencetak sendiri 

korannya yang diberi nama 

“Weekly Herald”. Koran ini 

adalah koran pertama yang 

dicetak di atas kereta api dan 

lumayan laku terjual. 

Oplahnya mencapai 400 

sehari. 

Tahun 1868 Edison sempat 

bekerja sebagai operator 

telegraf di Boston. Waktu 

luangnya dihabiskan untuk 

melakukan percobaan-

percobaan tehnik. Tahun ini 

pula ia menemukan sistem 

interkom elektrik. 

Thomas Alfa Edison 

mendapatkan hak paten 

pertamanya atas penemuan 

vote recorder. Namun 

penemuan ini tidak laku di 

pasaran. Lalu ia 

mengembangkan stock ticker 

dan menjual penemuannya  

ke sebuah perusahaan. Ia 

pun mendapatkan uang 

sebesar 40 ribu dollar. Uang 

tersebut dipakainya untuk 

membuat laboratorium di 

Menlo Park, New Jersey. 

Dan disanalah ia membuat 

penemuan demi penemuan 

yang berguna bagi dunia. 

Tahun 1877 ia menemukan 

phonograph. Pada tahun ini 

pula ia menyibukkan diri 

dengan masalah yang pada 

waktu itu menjadi perhatian 

banyak peneliti: lampu 

pijar. Edison menyadari 

betapa pentingnya sumber 

cahaya semacam itu bagi 

kehidupan umat manusia. 

Oleh karena itu Thomas 

Alfa Edison mencurahkan 

seluruh tenaga dan 

waktunya, serta 

menghabiskan uang 

sebanyak 40.000 dollar 

dalam kurun waktu dua 

tahun untuk percobaan 

membuat lampu pijar. 

Persoalannya ialah 

bagaimana menemukan 

bahan yg bisa berpijar 

ketika dialiri arus listrik 

tetapi tidak terbakar. 

http://3.bp.blogspot.com/-MtUhpfzsY4A/Ut208k2eA5I/AAAAAAAABXs/b511cFJSWGk/s1600/edison1.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total ada sekitar 6000 bahan yang dicobanya. Melalui usaha keras Edison, akhirnya 

pada tanggal 21 Oktober 1879 lahirlah lampu pijar listrik pertama yang mampu menyala 

selama 40 jam. 

Ia adalah sosok yang tak kenal kata gagal. Bahkan pernah suatu ketika laboratoriumnya 

terbakar dan seluruh aset yang ada di laboratorium tersebut hangus. Banyak orang yang 

menyarankannya berhenti saja dari impiannya itu. Namun saat kebakaran itu terjadi ia 

berkata, “suatu saat kan kubuat dunia seterang kebakaran ini.” 

Masih banyak lagi hasil penemuan Edison yang bermanfaat. Secara keseluruhan Thomas 

Alfa Edison telah menghasilkan 1.039 hak paten. Penemuannya yang jarang disebutkan 

antara lain : telegraf cetak, pulpen elektrik, proses penambangan magnetik, torpedo 

listrik, karet sintetis, baterai alkaline, pengaduk semen, mikrofon, transmiter telepon 

karbon dan proyektor gambar bergerak. 

Thomas Alfa Edison pun meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 1931 pada usia 84 
tahun.  Namanya tetap dikenang sebagai ilmuan hebat. Dan temuan yang paling populer 
tentu adalah bohlam lampu. Ia pun membuktikan bahwa walau tak lulus SD tapi bisa jadi 
ilmuan hebat. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Alfa Edison, Sudah Bodoh Tambah 
Aneh Pula 

Apa yang Anda bayangkan jika seorang anak manusia, yang dicap 

bodoh oleh gurunya, mengerami sebutir telur? Tentu Anda akan 

menganggapnya aneh bukan? Ada dua tujuan Anda 

menganggapnya aneh; pertama aneh karena hal tersebut tidak 

lazim dilakukan orang dan kedua aneh karena Anda tidak bisa 

mengikuti  pola pikirnya. 

Apapun pilihan Anda, faktanya itulah yang terjadi pada Thomas 

Alfa Edison. Dia tidak cuma dianggap bodoh, tapi juga aneh.  

Alfa Edison lahir di Milan, Ohio, AS, tanggal 11 Februari 1847 dari pasangan Samuel 

Odgen (ayah) dan Nancy Elliot (ibu). Namun, dia tumbuh besar di Port Huron, 

Michigan, sejak keluarganya pindah ke sana tahun 1854. Alfa Edison dibesarkan oleh 

pendidikan informal di dalam keluarga. Dalam hal ini, guru yang memberi inspirasi 

adalah ibunya sendiri, Nancy Elliot. 

Sebelumnya, Alfa Edison memang sempat mengeyam pendidikan formal seperti 

kebanyakan anak-anak lain. Namun, tiga bulan bersekolah, sang guru mengembalikan 

Alfa Edison beserta secarik surat. Di mana, inti surat tersebut berisi bahwa dia tak 

layak disekolahkan karena dianggap terlalu bodoh. Sejak itulah, ibunya yang berprofesi 

sebagai guru mendidik Alfa Edison. 

 

 

http://365ceritarakyatindonesia.blogspot.com/2013/09/biografi-thomas-alfa-edison.html
http://365ceritarakyatindonesia.blogspot.com/2013/09/biografi-thomas-alfa-edison.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebagai anak yang dianggap bodoh, Alfa Edison mempunyai rasa ingin tahu 

yang besar. Berbagai literatur dibacanya untuk memuaskan hasrat tersebut. 

Mulai dari karya sastra sampai ilmiah habis dibacanya. 

 

Bengkel kerja ilmiah pertamanya dibuat di gudang rumahnya. Di sana, Alfa 

Edison menghabiskan waktunya untuk "bermain-main", mengerjakan 

eksperimen-eksperimen kecil yang sudah dibacanya di literatur-literatur 

ilmiah. Bahkan, dia berhasil membuat telegraf "primitif" saat berusia 11 tahun. 

Rasa Ingin Tahu Alfa Edison Besar 

 

Alfa Edison Berjualan di Stasiun Kereta Api 

 
Tentu saja, eksperimen-eksperimen kecil ini 

membutuhkan biaya yang tidak sedikit. 

Karena itu, Alfa Edison mencarinya dengan 

menjual apapun yang bisa dijual di stasiun 

kereta api jalur antara kota Port Huron dan 

Detroit. Selama beraktivitas di sini, Alfa 

Edison mendapatkan kesempatan emas 

tatkala dia menolong anak kepala stasiun. 

Ganjarannya, dia diberi gerbong kereta tak 

terpakai untuk membuat laboratorium. 

Ketika pecah perang saudara di tanah 

Amerika pada 1861, segera topik ini 

menjadi hangat diperbincangkan orang. 

Alfa Edison melihat hal ini sebagai peluang. 

Dia langsung membeli sebuah mesin cetak 

tua seharga 12 dolar. Dengan mengutak-atik 

sedikit, jadilah mesin cetak tua ini sebagai 

mesin cetak uang. Ya, dari sanalah Alfa 

Edison memiliki sebuah penerbitan koran 

“Weekly Herald”. Oplahnya yang sehari 

mencapai 400 eksemplar laris manis bak 

kacang goreng saat dijual di stasiun kereta.  

Pada usia 12 tahun, Alfa Edison kehilangan 

sebagian besar pendengarannya, bahkan 

bisa dibilang nyaris tuli. 

Dalam catatan hariannya, Alfa Edison 

pernah menulis, "Saya tidak pernah 

mendengar burung bernyanyi sejak saya 

berusia 12 tahun." Namun, itu tak 

mematahkan semangatnya untuk terus 

maju. Bahkan, penyakit tersebut 

memberinya keuntungan. Dengan 

demikian, dia bisa terus berfokus pada 

apa yang tengah dibacanya tanpa 

terganggu suara-suara lain. 

 

Sewaktu Alfa Edison dipekerjakan 

sebagai operator telegraf di Boston tahun 

1868, seluruh waktu luangnya habis 

untuk melakukan percobaan demi 

percobaan. Pada tahun ini, dia mulai 

mendedikasikan diri di wilayah 

penemuan-penemuan terbaru. Di mana, 

saat itu dia menemukan sistem interkom 

elektrik. Hak paten pertamanya 

diperoleh ketika dia berusia 21 tahun. 

Dia mendapatkan paten untuk alat 

electric vote recorder. Sayang, tak ada 

yang tertarik untuk membelinya. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bohlam Lampu Pijar Pertama 

Sejak itu, Alfa Edison selalu berpikir untuk membuat penemuan-

peneman yang komersial. Dolar pertama yang didapatnya dari hasil 

penemuan adalah saat dia mengembangkan stock ticker. Sebuah 

perusahaan yang tertarik membelinya rela menghargai sebanyak 

40.000 dolar. Uang ini tidak langsung dimakan habis, melainkan 

digunakan untuk membuka perusahaan dan laboratorium di Menlo 

Park, New Jersey. Di sini, Alfa Edison mewujudkan gagasan-

gagasannya. Beberapa di antara temuannya mengubah kehidupan 

seluruh umat manusia.  

 
Pada 1877, Alfa Edison membuat 

phonograph dan tidak berhenti sampai di 

situ, karena di tahun yang sama dia berhasil 

menciptakan bohlam lampu pijar. 

Pertanyaannya berapa banyak penelitian 

yang dilakukan oleh Alfa Edison untuk 

menemukan bohlam lampu pijar? Dalam 

kurun waktu dua tahun, Alfa Edison 

menghabiskan seluruh dana dan waktunya 

untuk menciptakan lampu. Hal ini 

dikarenakan lampu listrik sangat dibutuhkan 

untuk menerangi malam yang saat itu masih 

memakai lampu minyak. Total penelitian 

yang dilakukan adalah 6.000 uji coba untuk 

menemukan bahan yang tepat. Melalui 

usaha ekstra keras, tanggal 21 Oktober 

1879, Alfa Edison melahirkan bohlam 

lampu pijar yang mampu menyala selama 

40 jam. Sejarah pun ditorehkan! 

Masih banyak lagi hasil penemuan Alfa 

Edison yang bermanfaat. Secara 

keseluruhan Alfa Edison sudah 

menciptakan paten sebanyak 1.093 atas 

temuannya. Di antara beberapa temuannya 

yang lain adalah telegraf cetak, pulpen 

elektrik, proses penambangan magnetik, 

torpedo listrik, karet sintetis, baterai 

alkaline, pengaduk semen, mikrofon, 

transmiter telepon karbon dan proyektor 

gambar bergerak. 

 

Selain itu, di dunia perfilman, sebetulnya ada 

juga jasa Alfa Edison. Di mana, dia 

menggabungkan film fotografi yang telah 

dikembangkan George Eastman menjadi 

industri film yang menghasilkan jutaan dolar 

seperti saat ini. Dia pun membuat Black 

Maria, suatu studio film bergerak yang 

dibangun pada jalur berputar. Alfa Edison 

wafat di usianya yang ke-84, tepatnya 

tanggal 18 Oktober 1931. Demikian biografi 

Thomas Alfa Edison, salah seorang ilmuwan 

dan penemu terbesar di dunia 

http://3.bp.blogspot.com/-F4Y9vKTMBbs/UkcuSNxRD5I/AAAAAAAAF3I/a_jf-EKmYZw/s1600/gambar+bohlam+lampu+pijar+pertama.jpg


 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manusia diciptakan dari sebuah keajaiban 
sebuah proses penciptaan dimana berjuta-
juta sel sperma yang terlepas saling berebut 
menuju ke sebuah sel telur. Terjadilah 
persaingan luar biasa disana, sehingga hanya 
satu sel sperma saja yang berhasil menuju ke 
sel telur, dan dimulailah proses kejaiban 
pembentukan manusia. Bisa dibayangkan, 
bagaimana dari kedua sel yang ukuran 
sangat kecil lalu berkembang menjadi 
sebuah sosok yang disebut manusia dengan 
semua organ-organnya yang terus 
berkembang untuk melengkapi fungsi-
fungsinya. Benar-benar sebuah keajaiban 
sebuah proses penciptaan. 

Jika kita memahami proses penciptaan yang 
begitu ajaib ini, tentu kita memahami 
dengan sangat dalam bahwa kita diciptakan 
untuk hidup dengan keajaiban dan kekuatan, 
benar kan?Tuhan sebagai pencipta tentu 
mendesain makhluknya untuk menjadi 
sesuatu yang indah, sebab Tuhan sendiri 
adalah Maha Indah. Buktinya, bagaimana 
warna sayap kupu-kupu bisa bercorak indah, 
warna pelangi begitu indah dengan 
komposisi yang sempurna. Begitu juga 
dengan manusia. kita diciptakan dengan 
keindahan, semuanya indah jika kita 
menyadarinya. 

Tapi mengapa, kita melihat banyak orang 

yang mengeluh atas ketidaksempurnaan 

yang dialami?Merasa memiliki kelemahan 

dalam dirinya, sehingga membuat hidupnya 

penuh perasaan yang tidak bahagia. Secara 

umum, semua orang pasti memiliki 

kelemahan dalam dirinya, tapi kelemahan itu 

pasti tertutup dengan kelebihan disisi 

lainnya. Terkadang, kita lebih senang 

membesarkan kelemahan itu daripada sibuk 

memperbesar kelebihan yang ada dalam diri 

kita. Saat saya melihat acara X-Factor di RCTI, 

ada seorang peserta yang tunanetra 

mencoba untuk mengikuti audisi. Kemudian 

salah satu juri X-Factor yaitu ahmad dhani 

bertanya ke peserta ini, apa alasan dia 

mengikuti audisi X-Factor. 

Dijawablah dengan penuh air mata, bahwa 
dia ingin membuktikan kepada teman-
teman yang mengejeknya bahwa orang 
yang tunanetra bisa menjadi seseorang 
yang berharga. Dan peserta ini bernyanyi 
dengan begitu bagusnya, sehingga ketiga 
juri yaitu ahmad dhani,rossa dan beby 
romeo dengan terharu mengatakan, 
orang-orang yang mengejek kamu 
sekarang akan sadar siapa dirimu 
sebenarnya. Bahkan saya yang melihat 
melalui televisi dibuat kagum dengan 
suaranya dan sampai terharu sekaligus 
menjadi motivasi bahwa siapapun bisa 
bernilai jika dia berhasil melepas semua 
persepsi negatif tentang dirinya. 

Salah satu cara yang paling ampuh untuk 
mengubah kelemahan diri menjadi 
kekuatan adalah dengan selalu 
menghargai diri kita sendiri. Dengan kita 
selalu menghargai diri sendiri, maka kita 
pasti selalu memberikan yang terbaik bagi 
diri ini. Ketika orang lain disekitar kita 
memperbesar kelemahan kita, maka itu 
wajar sebab orang-orang itu merasa sakit 
hati jika kita menjadi besar dengan segala 
kelebihan kita. Omongan orang lain yang 
seperti itu, dimana selalu memperbesar 
kelemahan diri kita maka lebih baik anda 
lewatkan saja dari pikiran, Ingat lah 
kalimat ini dalam pikiran anda: 

 

“Saya bahagia karena saya 
merasa bahagia, sebab sayalah 

yang mengatur hati saya sendiri, 
sayalah yang memahami benar 

siapa diri saya. Orang lain 
disekitar saya tidak berhak 
apapun kepada diri saya” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalau begitu, kita harus berani 
melakukan perubahan cara melihat 
tentang diri sendiri. Kita harus 
mengubah sudut pandang tentang diri 
kita sendiri. Jika selama ini kita melihat 
hanya dari depan, cobalah melihat dari 
belakang, cobalah mengubah sudut 
pandang anda dan sadari sepenuh hati 
bahwa Tuhan menginginkan setiap 
ciptaanya itu dalam kondisi yang 
sebaik-baiknya. Artinya, Tuhan selalu 
baik kepada ciptannya sebab Tuhan 
adalah MAHA BAIK. Termasuk dalam 
hal melihat nasib hidup, banyak klien 
datang ketempat saya mengatakan 
bahwa “nasib saya kok seperti ini ya, 
kayaknya sudah malas berusaha, sebab 
nasib saya kayaknya jadi orang yang 
susah” 

 

Nasib adalah kehendak Tuhan, tapi 
alangkah baiknya jika kita selalu 
berprasangka baik kepada Tuhan. Jika 
kita melakukan dan memperbedar 
prasangka baik kepada Tuhan maka 
disitulah anda akan melihat kelebihan 
dan kekuatan dalam diri anda sendiri. 
Melalu kelemahan diri kita dapat 
menjadi dekat dengan Tuhan lalu 
menemukan KEKUATAN sejati dalam 
diri untuk meningkatkan kualitas hidup. 

Ayo..kita lakukan bersama-sama untuk 

mengubah cara pandang kita terhadap 

diri sendiri dengan selalu 

MENGHARGAI DIRI SENDIRI…Change 
Your Perception !! 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saya sering mendapat pertanyaan 

tentang perbedaan antara HIPNOTIS, 
HIPNOSIS dan GENDAM,? ada yang 
bertanya, kenapa muncul istilah-istilah 
itu sehingga terjadi kerancuan?Kemudian 
ada juga yang mengatakan, memang beda 
ya belajarnya antara Hipnotis, Hipnosis 
dan Gendam itu? Mungkin bagi anda juga 
merasa bingung juga kan?Ya itulah yang 
terjadi di Indonesia, sehingga 
kebingungan ini justru semakin 
dipertajam agar menimbulkan berbagai 
kesan yang negatif terhadap istilah-istilah 
diatas. Hmm..untuk membandingkan 
pengertian diatas, saya coba dengan 
istilah JAMU,HERBAL dan BOBOK, dari 
ketiga istilah itu apakah memiliki 
perbedaan? ataukah mengacu kepada 
satu benda yang sama?Coba anda 
pikirkan lagi ya, JAMU,HERBAL dan 
BOBOK. Kalau Jamu adalah bahasa 
Indonesia, sedangkan Herbal adalah 
istilah baru yang dibakukan, sedangkan 
BOBOK adalah bahasa jawa, tetapi 
semuanya adalah benda yang sama, yaitu 
ramuan tradisional dari berbagai 
tumbuhan, ya kan? 

Lalu bagaimana dengan HIPNOTIS, 
HIPNOSIS dan GENDAM? ketiga istilah ini, 
SAMA SAJA jika diartikan adalah proses 
membuka area kritis antara pikiran sadar 
dan pikiran bawah sadar, jika bahasa saya 
adalah proses membuka pintu gerbang 
pikiran bawah sadar. 

 

Mungkin banyak dari anda yang tidak 
setuju kan?anda mungkin mengatakan 
ketiga hal itu berbeda. Baik saya jelaskan 
satu persatu ya, sebagai praktisi di bidang 
Pikiran, dan juga di bidang Engineer 
maka saya terbiasa untuk memahami 
dulu secara langsung dari berbagai 
istilah-istilah yang ada. 

Yang Pertama, HIPNOSIS, anda tahu jika 
kata ini berasal dari bahasa Inggris yaitu 
HYPNOSIS. DImana artinya adalah ilmu 
yang mempelajari proses penembusan 
area kritis dari pikiran bawah sadar yang 
diteruskan dengan diterimanya sebuah 
sugesti oleh seseorang. Itu pengertiannya, 
begitu masuk di Indonesia maka 
HYPNOSIS diubah sedikit menjadi 
HIPNOSIS, karena memang harus 
disesuaikan dengan aturan EYD. 

Yang kedua, HIPNOTIS, ada perbedaan T 
dan S ya?he.he., HIPNOTIS itu juga 
berasal dari bahasa Inggris yaitu 
HYPNOTIST, jika dibandingkan dengan 
HYPNOSIS, maka terlihat ada 
penambahan T, jika dalam aturan bahasa 
Inggris, pemberian akhiran T/ST adalah 
menjadi orang. Seperti, DENTIST, 
SOLOIST, nah itu hartinya HYPNOTIST 
adalah orang yang mempelajari 
HYPNOSIS. Kata HYPNOTIST masuk ke 
Indonesia lalu diubah menjadi HIPNOTIS. 
Jadi jika ada kalimat, “orang itu sedang 
belajar HIPNOTIS”, maka kalimat itu 
sangatlah salah, harusny “orang itu 
sedang belajar HIPNOSIS”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yang terakhir, adalah GENDAM, nah sama halnya dengan JAMU, HERBAL dan BOBOK. 
Maka GENDAM adalah bahasa asli Indonesia, khususnya dari bahasa Jawa. Jika saya 
tanyakan ke orang-orang jawa tua, maka GENDAM adalah ilmu kebatinan yang dapat 
memanipulasi pikiran orang lain. 

Nah, sama-sama kembali ke pikiran kan? Jadi ujung-ujungnya adalah PIKIRAN. Kalau 
begitu sama saja kan he.he. Hanya saja karena istilah GENDAM merupakan istilah 
Indonesia, jadi dihubungkan dengan kegiatan ritual mistis untuk mempelajarinya. 
Sedangkan HIPNOSIS dibuat oleh pengetahuan barat yang mencoba melihat bagaimana 
secara ilmu pengetahuannya. Itu sama saja dengan membandingkan dukun beranak dan 
BIDAN. 

Memang banyak praktisi hipnosis bahkan yang mengaku hipnoterapist, masih saja 
membedakan ketiga istilah itu, bahkan saya pernah mendengar di radio ada seorang 
praktisi pikiran yang jelas-jelas membedakan GENDAM dan HIPNOSIS. Saya mengatakan 
itu sama saja, UJUNGnya sama, bahkan seharusnya kita mulai berani mempertegas ke 
masyarakat bahwa GENDAM itu adalah bukan apa-apa, melainkan murni teknik 
komunikasi saja. Hanya para dukun, spiritual dan kawan-kawannya belum mengakui itu, 
mereka masih menganggap hal itu merupakan hasil kerja dari kekuatan lain, ya itulah 
mereka?mereka belum ikut kelas saya, jadi masih seperti itu, he.he.. 

 

Jadi ketiga istilah itu, HIPNOSIS, HIPNOTIS dan GENDAM adalah SAMA 
SAJA ya..bahkan dapat dipelajari dengan cara yang sama, tanpa proses 

yang aneh dan mistis.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ada seseorang perempuan muda yang datang ke 

kantor wahana sejati ditemani ibunya, klien ini sudah 

terlebih dulu membuat janji, karena memang saya tidak 

pernah langsung bertemu klien kecuali yang sudah 

membuat janji. Sebut saja perempuan ini, mbak W, dia 

bercerita ke saya bahwa sering mengalami sakit 

dibagian perutnya, kaa dokter adalah karena magh akut 

dan dia sudah mengkonsumsi obat magh tetapi tetap saja 

sering sakit. Dokter spesialis dalam yang dia temui 

menyarankan untuk menemui saya, karena mengatakan 

jika sudah minum berbagai obat masih sakit berarti ada 

masalah psikis. Kata dokternya, menurut mbak W ini. 

Dia juga mengeluhkan bahwa sering sekali sakitnya 

menyerang saat malam hari. 

Seperti biasa dengan klien lainnya, saya selalu 

memposisikan bahwa siapapun klien saya bukan seorang 

pasien melainkan saya anggap sebagai sahabat. Berbeda 

ya pasien dengan klien, karena menang saya bukan 

dokter yang menangani pasien. Saya selalu mengajak 

klien saya ini mengobrol dan berbagi, jadi jika ada yang 

menanyakan bagaimana metode hipnoterapi itu, ya 

jawabnya mengobrol dan berbagi, he.he.Saya pun 

menjelaskan kepada mbak W itu, bahwa dalam sesi 

bersama saya tidak seperti yang ada di TV, itu kan 

hanya permainan saja. 

Dengan berbicara, semakin dalam, saya berusaha mulai 

untuk memasuki pikiran mbak W, menyentuh emosinya, 

saya teruskan untuk melakukan investigasi sebagai 

sebagai seorang sahabat masuk lebih jauh ke teritori 

dirinya, dan..”aha” dia mulai menangis. Saya pun mulai 

menyuruh mbak W ini untuk merilekskan diri, 

menurunkan sandaran kursi tempat dia duduk, 

meluruskan kaki, saya pun mulai berkata kepada mbak 

W ini “kalau mbak merasa dengan menangis membuat 

semua beban diri mbak lepas, maka menangislah mbak, 

karena menangis memang Tuhan ajarkan kepada kita 

untuk melepas beban, semakin menangis maka mbak 

semakin jauh lebih damai dan tenang” 

Semakin deraslah air mata yang keluar, saya terus 

mendampingi menangis itu, dan saya mulai menemukan 

masalah penyebab dari sakit maghnya. Yaitu, merasa 

sakit hati kepada bapaknya yang sering menyakiti 

ibunya, dan pernah melihat kekerasan itu langsung 

didepan matanya, dan itulah yang membuatnya marah 

setiap bertemu laki-laki, dan karena emosi itu akhirnya 

membuat perutnya sakit, ya karena memang seperti 

itulah tubuh kita bekerja, sakit magh atau nyeri lambung 

memang disebabkan oleh gas lambung yang berlebih 

sehingga menggores dinding lambung dan menimbulkan 

nyeri, nah naiknya gas lambung ini didorong oleh emosi 

dan pikiran. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sakit hati yang mendalam itulah yang merangsang tingginya asam lambung, 

sehingga membuat sakit, memang jika kita periksa ke dokter tentu dokter tidak 

sampai bertanya detail ke masalah pribadi anda, dan memang hanya memberikan 

obat, sebab obat itu hanya mengurangi jumlah asam lambung, tapi jika masalah 

psikisnya belum teratasi tentu nanti akan muncul lagi. 

Saya pun menyuruh mbak W untuk memejamkam mata agar lebih menghayati 

kalimat demi kalimat yang saya sampaikan ke dia, lalu saya minta ijin ke dia untuk 

menyentuh jarinya, sambil saya katakan ke dia, mulai sekarang mbak W sudah 

mampu menetralisir perasaan marah kepada laki-laki, karena yang mbak anggap 

jahat hanya bapak mbak, yang lain tidak, sehingga ketika bertemu laki-laki mbak 

biasa saja. Saya sedikit tekan jarinya lagi, lalu berkata “mbak..kalau mbak 

menyayangi diri mbak maka mulai sekarang sepakatlah dengan diri mbak sendiri 

untuk melepas semua perasaan marah, sakit hati, sebel, tidak suka, dan semua 

perasaan negatif kepada bapak mbak, kalau mbak sayang sama diri mbak maka saya 

sarankan mbak mematuhi kesepakatan ini, mulai sekarang dan seterusnya, mbak 

mau?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mbak W mengangguk, dan saya pun menyudahi sesi ini menyuruhnya untuk 

perlahan membuka matanya, dan dia pun berkata “terima kasih mas, saya sangat 

lega, saya benar-benar lepas semua perasaanya”, sambil mengusap air mata yang 

masih menetes dimatanya. Saya tanya, kapan mbak merasa mulai release, mulai 

melepas semuanya?.  “saat mas menyentuh jari saya, saya merasakan ada yang 

keluar, ada sebuah perasaan lepas”. Kalau begitu bisa saya mengatakan, kalau sakit 

hati bisa dengan mudah diselesaikan dengan cara menyentuh jari.he.he.. 

Anda coba ya, sentuhkan kedua jari jempol aja , tempelkan dengan santai, lalu 

pejam mata anda , perlahan tarik nafas dan lepas nafas sebanyak lima kali dan 

katakan kepada diri anda “Dengan menyatunya kedua ibu jari ini, maka saya berniat 

untuk melepaskan semua emosi negatif, sakit hati saya, dan semua perasaan yang 

jelek, keluar dari ujung ibu jari ini, saya mengijinkan tubuh saya meresponnya 

dengan santai dan cepat”. Selamat terbebas dari perasaan negatif dan sakit hati ya. 

Teknik ini saya beri nama, Triple T – “TTT” (Two Thumb Tehcnique)  

 

http://pusathipnoterapi.files.wordpress.com/2013/10/melepas-emosi-negatif.jpg


 



 

 

Alkisah, di sebuah hutan belantara ada seekor induk singa yang mati setelah 

melahirkan anaknya. Bayi singa yang lemah itu hidup tanpa perlindungan 

induknya. Beberapa waktu kemudian serombongan kambing datang melintasi 

tempat itu. Bayi singa itu menggerak-gerakkan tubuhnya yang lemah. Seekor 

induk kambing tergerak hatinya. Ia merasa iba melihat anak singa yang lemah 

dan hidup sebatang kara. Dan terbitlah nalurinya untuk merawat dan 

melindungi bayi singa itu.  

 

Sang induk kambing 

lalu menghampiri bayi singa itu dan 

membelai dengan 

penuh kehangatan dan 

kasih sayang. 

Merasakan hangatnya kasih sayang 

seperti itu, sibayi singa tidak mau 

berpisah dengan sang induk kambing. 

Ia terus mengikuti ke mana saja 

induk kambing pergi. Jadilah ia 

bagian dari keluarga besar 

rombongan kambing itu.  

 

Hari berganti hari, dan 

anak singa tumbuh dan 

besar dalam asuhan 

induk kambing dan 

hidup dalam 

komunitas kambing. Ia 

menyusu, makan, minum, bermain bersama anak-anak kambing lainnya. 

Tingkah lakunya juga layaknya kambing. Bahkan anak singa yang mulai berani 

dan besar itu pun mengeluarkan suara layaknya kambing yaitu mengembik 

bukan mengaum!  

 

la merasa dirinya adalah kambing, tidak berbeda dengan kambing-kambing 

lainnya. Ia sama sekali tidak pernah merasa bahwa dirinya adalah seekor 

singa. Suatu hari, terjadi kegaduhan luar biasa. Seekor serigala buas masuk 

memburu kambing untuk dimangsa. Kambing-kambing berlarian panik. Semua 

ketakutan. Induk kambing yang juga ketakutan meminta anak singa itu untuk 

menghadapi serigala.  

 

”Kamu singa, cepat hadapi serigala itu! Cukup keluarkan aumanmu yang keras 

dan serigala itu pasti lari ketakutan!” Kata induk kambing pada anak singa 

yang sudah tampak besar dan kekar. Tapi anak singa yang sejak kecil hidup di 

tengah-tengah komunitas kambing itu justru ikut ketakutan dan malah 

berlindung di balik tubuh induk kambing. Ia berteriak sekeras-kerasnya dan 

yang keluar dari  

 

 



 

 

 

mulutnya adalah suara embikan. Sama seperti kambing yang lain bukan auman. 

Anak singa itu tidak bisa berbuat apa-apa ketika salah satu anak kambing yang 

tak lain adalah saudara sesusuannya diterkam dan dibawa lari serigala.  

 

Induk kambing sedih karena salah satu anaknya tewas dimakan serigala. Ia 

menatap anak singa dengan perasaan nanar dan marah, ”Seharusnya kamu bisa 

membela kami! Seharusnya kamu bisa menyelamatkan saudaramu! Seharusnya 

bisa mengusir serigala yang jahat itu!” Anak singa itu hanya bisa menunduk. Ia 

tidak paham dengan maksud perkataan induk kambing. Ia sendiri merasa takut 

pada serigala sebagaimana kambing-kambing lain. Anak singa itu merasa sangat 

sedih karena ia tidak bisa berbuat apa-apa.  

 

Hari berikutnya serigala ganas itu datang 

lagi. Kembali memburu kambing-

kambing untuk disantap. Kali ini 

induk kambing tertangkap dan telah 

dicengkeram oleh serigala. Semua 

kambing tidak ada yang berani 

menolong. Anak singa itu tidak kuasa 

melihat induk kambing yang telah ia 

anggap sebagai ibunya dicengkeram 

serigala. Dengan nekat ia lari dan 

menyeruduk serigala itu. Serigala 

kaget bukan kepalang melihat ada 

seekor singa di hadapannya. Ia 

melepaskan cengkeramannya.  

 

Serigala itu gemetar ketakutan! 

Nyalinya habis! Ia pasrah, ia merasa 

hari itu adalah akhir hidupnya! 

Dengan kemarahan yang luar biasa 

anak singa itu berteriak keras, 

”Emmbiiik!” Lalu ia mundur ke 

belakang. Mengambil ancang ancang 

untuk menyeruduk lagi.  

 Melihat tingkah anak singa itu, serigala 

yang ganas dan licik itu langsung tahu bahwa yang ada di hadapannya adalah 

singa yang bermental kambing. Tak ada bedanya dengan kambing. Seketika itu 

juga ketakutannya hilang. Ia menggeram marah dan siap memangsa kambing 

bertubuh singa itu! Atau singa bermental kambing itu!  

 

Saat anak singa itu menerjang dengan menyerudukkan kepalanya layaknya 

kambing, sang serigala telah siap dengan kuda-kudanya yang kuat. Dengan 

sedikit berkelit, serigala itu merobek wajah anak singa itu dengan cakarnya. Anak 

singa itu terjerembab dan mengaduh, seperti kambing mengaduh. Sementara 

induk kambing menyaksikan peristiwa itu dengan rasa cemas yang luar biasa.  

 

 



 

 

Induk kambing itu heran, kenapa singa yang kekar itu kalah dengan serigala. 

Bukankah singa adalah raja hutan?  

 

Tanpa memberi ampun sedikitpun serigala itu menyerang anak singa yang masih 

mengaduh itu. Serigala itu siap menghabisi nyawa anak singa itu. Di saat yang 

kritis itu, induk kambing yang tidak tega, dengan sekuat tenaga menerjang sang 

serigala. Sang serigala terpelanting. Anak singa bangun. Dan pada saat itu, seekor 

singa dewasa muncul dengan auman yang dahsyat!  

Semua kambing ketakutan dan merapat! Anak singa itu juga ikut takut dan ikut 

merapat. Sementara sang serigala langsung lari terbirit-birit. Saat singa dewasa 

hendak menerkam kawanan kambing itu, ia terkejut di tengah-tengah kawanan 

kambing itu ada seekor anak singaBeberapa ekor kambing lari, yang lain 

langsung lari. Anak singa itu langsung ikut lari. Singa itu masih tertegun. Ia heran 

kenapa anak singa itu ikut lari mengikuti kambing? Ia mengejar anak singa itu 

dan berkata, ”Hai kamu jangan lari! Kamu anak singa, bukan kambing! Aku tak 

akan memangsa anak singa!” 

Namun anak singa itu terus lari dan lari. Singa dewasa itu terus mengejar. Ia tidak jadi 

mengejar kawanan kambing, tapi malah mengejar anak singa. Akhirnya anak singa itu 

tertangkap. Anak singa itu ketakutan,  

 

”Jangan bunuh aku, ammpuun!” 

  

”Kau anak singa, bukan anak kambing. Aku tidak membunuh anak singa!”  

Dengan meronta-ronta anak singa itu berkata, ”Tidak aku anak kambing! Tolong 

lepaskan aku!”  

 

Anak singa itu meronta dan berteriak keras. 

Suaranya bukan auman tapi suara embikan, 

persis seperti suara kambing. Sang singa 

dewasa heran bukan main. Bagaimana 

mungkin ada anak singa bersuara kambing dan 

bermental kambing. Dengan geram ia 

menyeret anak singa itu ke danau. Ia harus 

menunjukkan siapa sebenarnya anak singa itu. 

Begitu sampai di danau yang jernih airnya, ia meminta anak singa itu melihat 

bayangan dirinya sendiri.  

Lalu membandingkan dengan singa dewasa. Begitu melihat bayangan dirinya, anak 

singa itu terkejut, ”Oh, rupa dan bentukku sama dengan kamu. Sama dengan singa, si 

raja hutan!” ”Ya, karena kamu sebenarnya anak singa. Bukan anak kambing!” Tegas 

singa dewasa.  

 



 

 

”Jadi aku bukan kambing? Aku adalah seekor singa!” ”Ya kamu adalah seekor singa, 

raja hutan yang berwibawa dan ditakuti oleh seluruh isi hutan! Ayo aku ajari kamu 

bagaimana menjadi seekor raja hutan!” Kata sang singa dewasa. Singa dewasa lalu 

mengangkat kepalanya dengan penuh wibawa dan mengaum dengan keras. Anak singa 

itu lalu menirukan, dan mengaum dengan keras. Ya mengaum, menggetarkan seantero 

hutan.  

 

Tak jauh dari situ serigala ganas itu lari semakin kencang, ia ketakutan mendengar 

auman anak singa itu. Anak singa itu kembali berteriak penuh kemenangan, ”Aku 

adalah seekor singa! Raja hutan yang gagah perkasa!” Singa dewasa tersenyum 

bahagia mendengarnya.  

 

Saya mengharapkan anda tersentak oleh kisah anak singa di atas! Jangan jangan 

kondisi anda, dan sebagian besar orang di sekeliling anda mirip dengan anak singa di 

atas. Sekian lama hidup tanpa mengetahui jati diri dan potensi terbaik yang 

dimilikinya.  

 

Betapa banyak manusia yang menjalani hidup apa adanya, biasa-biasa saja, ala 

kadarnya. Hidup dalam keadaan terbelenggu oleh siapa dirinya sebenarnya. Hidup 

dalam tawanan rasa malas, langkah yang penuh keraguan dan kegamangan. Hidup 

tanpa semangat hidup yang seharusnya. Hidup tanpa kekuatan nyawa terbaik yang 

dimilikinya.  

 

Saya amati kebanyakan orang-orang belum menyadari bahwa dirinya adalah 

MANUSIA. Bahwa manusia adalah makhluk dengan derajat lebih tinggi, dengan 

penciptaan lebih sempurna dibandingkan makhluk yang lain. Orang yang telah 

menemukan jati dirinya sebagai MANUSIA dapat Hidup dinamis dan prestatif. Sangat 

faham untuk apa ia hidup dan bagaimana ia harus hidup. Hari demi hari dilalui dengan 

penuh semangat dan optimis. Detik demi detik yang dilaluinya adalah kumpulan 

prestasi dan rasa bahagia.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dewasa Secara Emosional 

 

Cinta Membebaskannya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orang Yunani Kuno mengatakan, “ 
Manusia, kenalilah dirimu sendiri.” Saat 
mempelajari diri Anda, Anda akan 
melihat bahwa tubuh Anda terdiri atas 
empat bagian: Tubuh fisik, sisi 
emosional, intelektual, dan sisi 
spiritual. 

Anda ada disini untuk mendisiplinkan 
diri Anda agar sisi-sisi intelektual, 
emosional, dan fisik Anda sepenuhnya 
selaras, terkendali, dan terarah sesuai 
dengan cara-cara Tuhan. 

Tubuh fisik Anda tidak mempunyai 
inisiatif sendiri, tidak memiliki 
kecerdasan dengan kesadaran sendiri, 
serta  tidak memiliki kehendak di 
dalam dan untuk dirinya sendiri. Tubuh 
Anda sepenuhnya bergantung pada 
perintah atau tekad Anda. 
 

 Anggaplah tubuh Anda sebuah kaset hebat 
dimana Anda memainkan semua emosi dan 
kepercayaan Anda. 

Sebagai kaset, dimana segala macam kesan 
dibuat, tubuh Anda akan dengan patuh 
merekam semua konsep yang teresapi dan 
tidak menyimpang darinya; karena itu, 
Anda bisa memasukan melodi kasih dan 
keindahan, atau melodi duka dan 
kesedihan. 

Sakit hati, ceburu, benci, amarah, dan 
melankonia di ekspresikan di dalam tubuh 
sebagai beragam penyakit. Setelah Anda 
belajar mengendalikan sisi mental dan 
emosional, Anda akan menjadi saluran bagi 
Tuhan, maka Anda akan membebaskan 
kemegahan yang terpenjara di dalam diri 
Anda. 
 

Pengendalian Emosi yang Positif 

Pikirkan ini sebentar: Anda 
tidak  bisa membeli tubuh yang sehat 
bahkan dengan semua uang di dunia, 
tetapi Anda bisa mendapatkan 
kesehatan melalui kekayaan pikiran, 
seperti pemikiran-pemikiran damai, 
harmoni, dan kesehatan yang 
sempurna. 

Sangat penting bagi Anda untuk 
mengendalikan emosi jika Anda ingin 
menjadi dewasa secara emosional dan 
spiritual. Anda dianggap dewasa 
secara emosional ketika Anda 
melepaskan perasaan Anda secara 
konstruktif dan harmonis. Jika Anda 
tidak mendisiplinkan atau mengikat 
emosi Anda, Anda dianggap tidak 
dewasa secara emosional dan belum 
matang, walaupun secara kronologis 
Anda mungkin berusia lima puluh 
tahun. 

Seorang pilot yang baru kembali 
dari Vietnam Selatan memberitahu saya 
bahwa ketika ia terserang rasa takut saat 
terbang di atas wilayah musuh, ia akan 
mengatakan kepada dirinya sendiri 
berkali-kali, “ Rahmat Tuhan 
mengelilingiku dan mengelilingi semua 
prajurit lain, serta menyelimuti pesawat 
ini. Kasih-Nya adalah tuntunan dan 
petunjukku. Ia menjaga kami, dan kami 
ada di dalam Kehadiran-Nya”. 

Pernyataan ini mengesankan 
perasaan cinta dan iman di dalam 
pikirannya. Suasana cinta ini 
menggantikan ketakutannya. Ingatlah, 
kasih yang sempurna melenyapkan 
ketakutan. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kekhawatiran terbesar adalah gagasan sesat yang mengendalikan pikiran Anda dan 
menahan Anda di dalam perbudakan. Gagasan-gagasan yang Anda miliki tentang diri 
Anda membangkitkan emosi-emosi tertentu di dalam diri Anda. Secara psikologis, emosi 
mengendalikan tindakan Anda untuk kebaikan atau kejahatan di sepanjang jalan 
kehidupan. 

Jika Anda dipenuhi sakit hati atau dendam kepada 
seseorang atau dipenuhi dengan dendam, emosi-emosi 
ini akan mendesakkan pengaruh jahat pada diri Anda 
dan akan mengatur semua tindakan Anda dengan cara 
yang jauh berbeda dari apa yang mungkin benar-benar 
Anda inginkan. Ketika Anda ingin bersikap bersahabat, 
sopan, dan ramah, Anda akan bersikap buruk, sinis, 
dan pahit. Ketika Anda ingin menjadi sehat, berhasil, 
dan sejahtera di dalam hidup, Anda akan melihat 
bagaimana semuanya berjalan dengan buruk.  

Anda yang membaca tulisan ini menyadari kapasitas 
Anda untuk memmilih konsep kedamaian dan niat 
baik. Dengan tulus, terimalah gagasan kedamaian dan 
kasih di dalam pikiran Anda, dan Anda akan diatur, 
dikendalikan, serta dituntun sesuai dengan gagasan 
itu. 

 

Mendapatkan Konsep Diri yang Tepat 

 

Anda Bisa Mengontrol Emosi Anda 

 

Mari kita lihat bagaimana 
emosi kita di bentuk. 
Seandainya Anda 
mengamati orang yang 
pincang, mungkin Anda 
akan merasa kasihan. Di 
pihak lain, Anda mungkin 
melihat seorang anak 
yang cantik dan muda, 
dan Anda merasa sayang 
terbangun di dalam diri 
Anda. 

Anda tahu bahwa Anda 

tidak bisa membayangkan 

sebuah emosi, tapi jika 

Anda membayangkan 

sebuah episode atau 

peristiwa masa lalu, Anda 

akan membangkitkan 

emosi yang terkait. 

Ingatlah bahwa pertama-
tama Anda perlu memiliki 
sebuah pemikiran atau 
gambaran mental sebelum 
Anda bisa membangkitkan 
sebuah emosi. 

Emosi selalu merupakan 
pelaksanaan gagasan di 
dalam pikiran Anda. Jika 
Anda dengan tulus ingin 
mengatur dan 
mengendalikan emosi, Anda 
harus memegang kendali 
atas pemikiran dan 
gambaran mental Anda. 

Dengan mengatur pemikiran 

Anda, Anda bisa 

menggantikan ketakutan 

dengan kasih, 

niat buruk dengan niat 
baik, kesediahan dengan 
sukacita, dan kejengkelan 
dengan kedamaian. Begitu 
Anda menerima 
rangsangan emosi negatif, 
gantikanlah emosi itu 
dengan suasana kasih dan 
niat baik. Alih-alih 
memberikan jalan pada 
ketakutan, katakan pada 
diri Anda, “ Orang yang 
satu dengan Tuhan adalah 
mayoritas.” Penuhi pikiran 
Anda dengan konsep-
konsep iman, kepercayaan 
diri, kedamaian, dan 
kasih; maka pemikiran-
pemikiran negatif tidak 
akan dapat masuk. 

 



Mengatasi Depresi 

Seorang ibu, yang telah 
kehilangan anak semata 
wayangnya, diserang 
rasa duka yang 
mendalam. Ia begitu 
sedih hinnga dukanya 
memengaruhi  
penglihatannya Selain itu, 
menderita migrain. Ia 
sampai mengalami 
depresi dan melankolia 
yang hebat. Wanita ini 
adalah mantan perawat, 
karena itu saya 
menyarankan untuk 
pergi ke sebuah rumah 
sakit dan menawarkan 
jasanya di bangsal anak-
anak. Ia mengikuti saran 
saya, dan saat 
meluangkan waktunya di 
sebuah rumah sakit lokal, 
ia mulai mencurahkan 
kasih kepada anak-anak; 
ia memanjakan, merawat, 
serta menyuapi mereka. 
Kasihnya tidak lagi 
terpendam di dalam 
dirinya; ia kembali 
memiliki seseorang yang 
memerlukannya, dan ia 
mulai melepaskan emosi 
kasih melalui saluran-
saluran yang konstruktif. 

Ia mempraktikan apa 
yang dinamakan 
“sublimasi” dengan 
mengalihkan energi yang 
terkurung di dalam 
pikiran bawah sadarnya 
dalam cara-cara ilahi. 
Dengan begitu ia 
mengeluarkan semua 
racun yang tersimpan di 
dalam pikirannya, dan ia 
bersukacita, bahagia, 
berseri-seri serta bebas. 

Mengatasi 
Temperamen Buruk 

Seorang wanita yang 
menghadiri ceramah-
ceramah umum saya 
tentang kuasa pikiran 
bawah sadar 

memberitahu saya bahwa ia perlahan-lahan tebiasa 
dengan serangan-serangan emosi dan amarah yang 
ditimbulkan oleh tindakan para tetangganya. Alih-alih 
membiarkan amarah dan kebencian memengaruhi secara 
mental dan fisik dengan mendorongnya ke dalam alam 
bawah sadar, ia mengubahnya menjadi energi otot dengan 
mengambil segalon air dan membersihkan kaca serta 
lantai. Kadang-kadang ia menggali di tamannya, 
mengatakan dengan keras kepada dirinya sendiri, “ Aku 
menggali di taman Tuhan dan menanam gagasan-gagasan 
Tuhan.” Ia melakukan hal ini selama lima belas menit. 
Ketika membersihkan kaca, ia akan mengatakan dengan 
suara keras, “Aku membersihkan pikiranku dengan air 
kasih dan kehidupan.” Wanita ini menggunakan metode 
yang sederhana tapi efektif untuk menghilangkan emosi-
emosi negatifnya secara fisik. 

Foto Mental 

Suatu kali saya melakukan perbincangan menarik dengan 
seorang pria muda yang telah mempelajari disiplin mental 
di Paris, Prancis. Ia mengatakan bahwa prosedur yang ia 
gunakan adalah, “memperhatikan dengan seksama atau 
mengambil foto mental dari” segala pemikiran, sensasi, 
suasana hati, reaksi, dan nada bicaranya. Kemudian untuk 
semua yang negatif, ia akan mengatakan , “ Semua ini 
bbukan dari Tuhan; semua ini destruktif sesat. Aku akan 
berpaling secara mental kepada Tuhan di dalam diriku 
dan berfikir menurut pandangan hikmah, kebenaran, dan 
keindahan.”  

Ia membuat hal ini menjadi suatu kebiasaan. Ketika 
marah, ia berhenti dan mengatakan pada dirinya sendiri, 
“Bukanlah Yang Tak Terhingga yang sedang berpikir, 
berbicara, dan bertindak di dalamku. Aku sekarang 
berfikir, berbicara, dan bertindak sesuai pandangan 
Tuhan dan kasih-Nya.” 

Setiap kali pria muda ini terdorong untuk marah, 
menghina, merasa depresi, atau jengkel, ia akan 
memikirkan Tuhan serta kasih dan damai-Nya. Ini adalah 
disiplin internal dan pemahaman spiritual. 

Emosi Mempengaruhi Tubuh Anda 

Apakah Anda pernah memperhatikan akibat rasa takut 
terhadap wajah, mata, jantung, dan organ-organ tubuh 
lainnya? Anda tahu akibat kabar buruk atau duka 
terhadap sistem pencernaan Anda. Amati perubahan yang 
terjadi saat Anda mengetahui bahwa kabar buruk itu tidak 
berdasar. 

Semua emosi negatif bersifat destruktif dan menekan 
kekuatan-kekuatan vital tubuh. Seorang pencemas kronis 
biasanya memiliki masalah pencernaan. Jika sesuatu yang 
sangat menyenangkan terjadi di dalam pengalamannya, 
pencernaanya menjadi normal, karena sirkulasi normal di 
pulihkan dan pengeluaran gas tidak lagi terganggu. 



Cara untuk mengatasi 
dan mendisiplinkan 
emosi Anda bukanlah 
melalui penekanan atau 
pembungkaman. Ketika 
Anda menekan sebuah 
emosi, energinya 
terkumpul didalam 
pikiran bawah sadar 
Anda dan terus 
mengeram disana. Ini 
sama seperti bagaimana 
tekanan meningkat di 
dalam sebuah ketel 
ketika semua katup 
ditutup dan panasnya api 
ditingkatkan; akhirnya 
akan terjadi ledakan. 

Saat ini, para pakar 
psikomatik meneliti 
bahwa banyak kasus 
kesehatan yang buruk 
seperti radang, asma, 
masalah jantung, dan 
bahkan kegagalan dalam 
hidup disebabkan oleh 
emosi-emosi yang 
ditekan atau di bungkam, 
yang mungkin muncul 
diawal kehidupan atau 
dimasa kanak-kanak. 
Emosi-emosi yang 
ditekan atau di bungkam 
ini bangkit bagai hantu 
yang kemudian 
menghantui Anda, dan di 
paragraf-paragraf 
selanjutnya Anda akan 
mempelajari cara untuk 
membebaskan diri dari 
semua emosi ini di 
sepanjang sisa hidup 
Anda. 

Emosi Positif Iman dan 
Kepercayaan Diri 

Ada sebuah cara 
spiritual dan psikologis 
yang bisa diikuti untuk 
memberantas emosi-
emosi yang ditekan atau 
di bungkam di dalam 
galeri pikiran Anda yang 
suram. Cara ideal untuk 
membebaskan diri Anda 
dari semua emosi ini 
adalah dengan 

mempraktikkan hukum substitusi. 

Melalui hukum substitusi mental, Anda mengganti 
pikiran negatif dengan pikiran yang konstruktif dan 
positif. Ketika pikiran negatif memasuki benak Anda, 
jangan lawan pemikiran itu; katakan saja pada diri Anda, 
“Imamku kepada Tuhan dan semua hal yang baik. 
Kasihnya menjaga ku di setiap saat.” Anda akan melihat 
bagaiman pikiran negatif menghilang sebagaimana cahaya 
menghalau kegelapan. 

Jika Anda terganggu, khawatir, atau cemas,  
renungkan dan nyatakan ini : 

Tuhan Maha Pengatur, aku takkan kekurangan ..... 

Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku.... 

Allah itu...  

sebenar-benarnya penolong dalam kesesakan. 

Tuhan adalah cahaya terangku dan keselamatanku, 
kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah 
benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus 
gemetar?...... 

Setelah Anda mendalami kebenaran-kebenaran yang 
besar ini, Anda pasti akan menghasilkan emosi-emosi 
positif berupa iman dan kepercayaan diri yang 
menetralkan dan menghancurkan semua emosi negatif. 
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Pertanyaan: 

Saya ibu diaz dari Kalimantan selatan, pak 
firman melalui email ini saya ingin 
bercerita tentang kondisi keluarga saya 
yang dihimpit dengan hutang, suami saya 
hanya pekerja kebun yang penghasilannya 
pas-pasan, bagaimana caranya saya bisa 
lepas dari hutang yang menumpuk ini, 
bapak bisa memberikan solusi ?saya ingin 
ikut AMC tapi kondisi seperti ini 

Jawab: 

Ibu diaz, saya memahami yang ibu rasakan, 
tetapi coba ibu ingat lagi dulu ketika awal 
memutuskan untuk berhutang, apakah 
tiba-tiba hutang itu terjadi sendiri?ataukah 
ibu yang menginginkan?mustahil kan tiba-
tiba ibu langsung memiliki hutang, saya 
meminta ibu cobalah menerima dulu, 
menyadari bahwa ibu sendirilah yang 
sebenarnya membuat kondisi seperti saat 
ini, dulu ketika ibu memutuskan berhutang 
tentunya sudah siap dengan kewajiban 
membayarnya. Jadi yang harus ibu lakukan 
sekarang adala membayar hutangnya, 
kalau ibu hanya memikirkan dan mengeluh 
saja maka kondisi psikologis ibu semakin 
berat, semakin terbebani. Coba ibu setiap 
malam berdoa ya, “Tuhan, maafkan diri ini 
yang mengeluh atas kondisi yang 
sebenarnya aku sendiri yang membuatnya, 
maafkan Tuhan, sekarang aku berjanji 
untuk berhenti mengeluh dan mulai 
membiarkan kuasa-Mu membayar semua 
hutang-hutangku dengan berbagai cara 
yang baik dan menyenangkan, Tuhan yang 
Maha Kaya, ijinkan semua rejeki, semua 
uang sesuai kebutuhanku masuk ke dalam 
diri ku menjadi milikku, karena aku tahu 
uang di semesta ini semua milik-MU, aku 
berjanji untuk mulai memantaskan diri 
menerima kekayaan-MU,menerima 
keberlimpahan-MU, Tuhan..yang Maha 
Baik, aku pasrah dalam selimut 
keberlimpahan-Mu, aku ikhlas Engkau 
berikan kekayaan yang bermanfaat, aku 
pasrah dan ikhlas selalu Engkau Mudahkan 
segala apa yang aku inginkan” 

Semoga bermanfaat bu, mulailah untuk 
menjaga pikiran ibu, kalau semakin dalam 
memikirkan hutang maka yang ada hanya 
hutang dan hutang… 

 

Pertanyaan : 

Mbak Nia: Mas firman, saya bingung dengan suami saya,sejak 
setahun menikah selalu marah dengan saya, selalu sering 
ngomel dengan saya,datang ke rumah pasti marah-marah. Saya 
jadi tidak betah dengan kondisi ini. Apa yang harus saya 
lakukan? 

Jawab: 

Mbak nia, sebelum melihat kesalahan suami mbak, cobalah lihat 
dulu diri mbak, saya bukan mau bilang suami mbak gak salah, 
tapi karena mbak yang mengeluh maka saya bisanya 
memberikan saran ke mbak. Karena, sesuatu yang terjadi diluar 
diri ini, pasti disebakan oleh diri yang didalam. Mbak sering 
katakana kalimat ini dalam hati ya “Meskipun aku 
marah,sebel,sakit hati dan tidak senang dengan suami, maka 
saya putuskan untuk memilih menghargai diriku sendiri, 
memilih untuk mencintai diriku sendiri maka aku bersedia 
melepaskan semua perasaan negatif tesebut demi kebaikan 
diriku sendiri”. Semoga kembali harmonis ya… 

 

Pertanyaan : 

Saya seorang bapak profesi TNI, punya seorang anak 
perempuan, dia pernah saya marahi sampai saya masukkan ke 
dalam kamar mandi, nah sejak itu anak saya itu menjadi benci 
dengan saya, menjadi marah dengan saya, apa yang harus saya 
lakukan? 

Jawab: 

Kondisi anak bapak sangat wajar karena mengalami perlakuan 
seperti itu, namanya juga anak-anak. Begitu juga dengan 
bapak, pasti ada sebuah alasan melakukan tindakan seperti itu. 
Memang untuk mengembalikan kepercayaan anak, maka 
bapak harus mulai menunjukkan perubahan-perubahan itu, 
bapak bisa mengikuti kelas AMC saja untuk mempermudah 
dalam mempengaruhi anak bapak itu. 

 

Bagi anda yang ingin berkonsultasi, 

silahkan kirimkan email anda ke 

pratamafirman@yahoo.com 
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