
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  

 



 
 

 

  

REDAKSI Penuhi Dirimu dengan CINTA  

Pasti hanya Kebaikan yang Menghampiri 

 CINTA, adalah sebuah kata yang tersusun 

dari huruf C.I.N.T.A yang hampir semua 

orang memaknainya dengan sesuatu yang 

baik, sesuatu yang indah dan penuh 

kebahagiaan. Sebagian besar orang seperti 

itu, tidak tahu kalau anda memaknai CINTA 

dengan sesuatu yang menyedihkan, sesuatu 

yang menyakitkan. Daripada terus memaknai 

CINTA dengan sesuatu yang negatif dan 

membuat hidup ini kurang nyaman, kenapa 

diteruskan? Bukankah lebih enak jika 

memaknai semuanya dengan positif, 

menyenangkan dan bahagia? Benar kan? 

Sepakat memaknai CINTA sebagai 

sesuatu yang positif, menyenangkan dan 

bahagia? Kalau anda masih memaknai 

CINTA dengan sesuatu yang negatif, 

cobalah berpikir sejenak. Siapa yang 

merasakan negatifnya? Siapa yang 

merasakan susahnya? Siapa yang merasakan 

kurang nyamannya? Orang lain, atau diri 

anda? Diri anda kan? Lalu kenapa anda terus 

menikmati memaknai CINTA sebagai 

sesuatu yang negatif.? Rugi kan? 

Jadi, sekarang ayo mulai untuk memaknai 

CINTA itu sesuatu yang positif, sesuatu yang 

baik, sesuatu yang menyenangkan, 

membahagiakan dan mendamaikan. Sebab, 

jika rasa itu yang anda munculkan maka, diri 

anda pun saya jamin menjadi pribadi yang 

menyenangkan, membahagiakan dan 

mendamaikan, anda mau kan seperti itu? 

Kalau mau, sepakat ya dengan saya 

bahwa CINTA itu adalah sesuatu yang 

baik,bahagia dan menyenangkan. Lalu isilah, 

pikiran anda dengan program seperti itu, 

maka pasti diri anda juga merasakan seperti 

itu. 

Kenapa saya memilih tema CINTA pada 

edisi mei ini, ya tidak ada apa-apa, hehe…oh 

ada, kemarin kan sehabis pemilu caleg, 

banyak saya didatangi caleg yang gagal dan 

akibatnya menjadi stress, mereka merasa 

terpukul karena harus menanggung hutang, 

harus berurusan dengan para rentenir, stress 

karena melihat barangnya habis tergadai dan 

tidak bisa menebusnya. Bahkan di hari kedua 

setelah pemilu tanggal 9 april, saya sudah 

mendapat dua klien dari caleg yang stress 

ini, saya sempat ceritakan kasus mereka di 

www.pusathipnoterapi.wordpress.com.  

Penyebab stress atau masalah atau 

problem atau apalah namanya, karena sudah 

hilangnya rasa CINTA dalam diri kita, saya 

katakana hilangnya “rasa” CINTA, kalau 

CINTAnya masih ada, tetapi kata itu hanya 

Sering saya ibaratkan pikiran bawah sadar atau hati seperti sebuah 

gelas, yang jika diisi oleh air mineral jernih maka tentu membuat air 

dalam gelas itu bermanfaat dan begitu menyegarkan. Tetapi jika air 

jernih tadi mulai tercampur dengan debu, dengan kotoran maka yang 

ada airnya menjadi keruh. Ketika air menjadi keruh maka tentu air itu 

sudah tidak nikmat lagi, airnya sudah tidak nyaman lagi. Dan siapapun 

yang melihat air itu tentu menjadi jijik untuk meminumnya. 

Sama dengan PIKIRAN kita, jika CINTA sudah berubah menjadi 

sesuatu yang negatif maka pasti hati menjadi gelisah, menjadi tidak 

nyaman dan membuat sekitar anda merasakan ketidaknyamanan itu. 

Bahkan, jeleknya lagi semua hal yang mendekat ke anda, adalah hal-hal, 

situasi dan orang yang penuh rasa negatif. Karena apa yang anda buat 

dalam diri anda, pasti menyebar ke orang lain dan menarik hal yang 

sama seperti itu. 

Jadi rasa CINTA yang indah, baik dan menyenangkan, sangat perlu 

kita jaga, sangat perlu kita pelihara, untuk selalu tersimpan dalam diri, 

untuk selalu ada dalam hati kita semua. Sebab CINTA yang benar, 

CINTA yang positif adalah kunci untuk membuat kehidupan yang 

bahagia,menyenangkan dan berkelimpahan. Dan rasa CINTA adalah 

koneksi tercepat dengan TUHAN, kenapa? Karena TUHAN itu MAHA 

MEMILIKI CINTA, TUHAN ITU MAHA PENUH CINTA.  

Jadi frekuensi Tuhan sebenarnya adalah frekuensi CINTA, jadi 

penuhi dirimu dengan CINTA maka semua hal yang baik, indah, mudah 

dan menyenangkan serta keberlimpahan selalu menyelimuti diri kita. 

 

: : Firman Pratama : : 

 

 

http://www.pusathipnoterapi.wordpress.com/


 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alpha 
Telepathy 

Suatu siang saat sedang menulis buku 

saya tentang Alpha Telepati di kantor 

Wahana Sejati, saya diberitahu oleh staf 

bahwa ada seorang klien yang ingin bertemu. 

Setelah dipersilahkan masuk ke ruangan 

saya, ternyata sosok seorang wanita berusia 

30tahun dengan paras yang lumayan cantik 

dan terlihat cukup pintar. Mulailah wanita ini 

bercerita bahwa tentang masalah yang 

dihadapinya, secara garis besar dia mengeluh 

bahwa merasa jodohnya seperti dikunci atau 

dipagari oleh seseorang agar dia tidak bisa 

menikah. Perempuan ini ingin bertanya 

bagaimana caranya mencari jodoh melalui 

kekuatan pikiran. Berikut ungkapan dari 

klien saya ini. 

“Saya sudah 5 tahun ini, kalau mengenal 

cowok pasti ada aja yang dari pihak cowok 

merasa tidak pas bahkan kadang cowoknya 

yang bersikap aneh dan menjauh dari saya 

mas. Pernah saya mau menikah, tapi saat 

menjelang pernikahan calon suami saya 

kecelakaan dan meninggal. Ibu saya pernah 

membawa saya ke seorang spiritual dan 

beliau mengatakan bahwa Sepertinya ada 

yang tidak senang dengan saya dan 

memagari jodoh saya. Saya pribadi tidak 

percaya tentang hal itu, makanya saya datang 

ke mas firman dan ingin belajar bagaimana 

memodifikasi pikiran saya dan bisa 

menemukan jodoh sehingga bisa berkeluarga 

secara normal” 

Mungkin masalah seperti ini banyak 

dialami oleh kaum perempuan dijaman 

modern saat ini, ketika jodoh tidak kunjung 

datang bahkan ketika sering mengalami 

kegagalan dalam menjalin hubungan seorang 

pria lalu menganggap bahwa ada seseorang 

yang berniat jelek kepada diri sendiri dengan 

cara “gaib” yaitu memagari dirinya dari 

semua jodoh. Apakah benar memang seperti 

itu? Benarkah seolah dirinya dipagari dan 

dibuat seolah-olah menjadi jelek dan tidak 

ada yang tertarik? Lalu solusinya, dengan 

datang ke spiritual untuk dimintakan doa dan 

ritual agar terbuka kunci dari pagar gaib 

yang menutupi jodohnya sambil membuang 

bunga diperempatan jalan. 

Itulah Indonesia, dengan segala macam 

kebudayaan dan kepercayaannya. Jika kita 

beranggapan seperti itu, lalu dimanakah 

posisi TUHAN? sehingga siapapun bisa 

dengan mudah memagari dan menghalangi 

jodoh orang lain, seakan menjadi penguasa 

terhadap kehidupan dan mengatur 

kehidupan. Bukankah pemikiran seperti itu 

adalah pemikiran sempit dan bodoh, dengan 

menganggap bahwa jodoh kita dipagari dan 

dikunci oleh orang lain. Masalah jodoh 

adalah masalah hati,dimana ketika dua orang 

yang berlainan jenis merasa nyaman dan 

menemukan kecocokan serta merasa saling 

memenuhi dalam segala hal maka itu 

dikatakan berjodoh. 

Sebab jodoh, adalah urusan dari pikiran 

Kalau begitu, untuk mencari jodoh 

harus menggunakan kekuatan pikiran 

bawah sadar kan? Kalau begitu, kita tidak 

perlu memikirkan jodoh itu datangnya dari 

arah mana yang penting bisa membuat 

nyaman. Agar seseorang tertarik kepada 

kita dan mau diajak serius menuju 

pernikahan maka yang perlu dilakukan 

adalah terus “mempercantik” diri bukan 

hanya dari segi fisik tapi dari sisi psikis, 

sebab kecantikan dari dalam hati akan 

memancar ke luar melalui semua tubuh 

anda. Dalam hati artinya adalah dalam 

pikiran bawah sadar, untuk 

mempercantiknya maka isilah pikiran 

bawah sadar kita dengan hal-hal yang 

cantik dan mempesona bukan malah diisi 

dengan hal-hal yang negatif. 

Bagi para perempuan, cobalah untuk 

mengisi pikiran bawah sadar dengan hal-

hal yang positif agar gelombang pikiran 

yang dipancarkan juga berisi hal positif 

sehingga akan menarik para laki-laki yang 

juga memiliki pikiran positif. Daripada 

memikirkan dan berprasangkan buruk 

kepada orang lain dengan menganggap ada 

yang memagari atau mengunci jodoh 

sangat lebih bermanfaat jika kita terus 

mempercantik isi dari pikiran bawah sadar 

kita. 

 

 
 



 
 

 

 

  



 
 

 
Ketika  Anda sedang 

bingung, kacau, takut dan Anda 

bertanya-tanya, keputusan apa 

yang harus Anda ambil, ingatlah 

bahwa Anda memilikipenuntun 

batin yang akan memandu dan 

mengarahkan Anda di dalam 

setiap langkah Anda, 

mengungkapkan rencana yang 

sempurna kepada Anda, dan 

menunjukan jalan yang harus 

Anda tempuh.  Rahasia tuntunan 

atau tindakan yang benar adalah 

memusatkan mental pada 

jawaban yang tepat, sampai 

Anda menemukan responsnya 

dalam diri Anda. 

Kecerdasan yang tak 

terhingga berada jauh dalam 

pikiran bawah sadar Anda 

bersifat responsif terhadap 

permintaan Anda. Respons ini 

akan Anda kenali sebagai 

perasaan batin, kesadaran, firasat 

yang sangat kuat, yang 

memandu Anda ke tempat yang 

tepat di waktu yang tepat, 

meletakan kata-kata yang tepat 

ke dalam mulut Anda, dan 

menyebabkan Anda melakukan 

hal yang tepat dengan cara yang 

tepat pula. 

 

Ikuti Panduan yang Datang 

Teman saya “seorang ustadz” 

pernah bertanya apakah menurut 

saya takmir masjis yang ia 

pimpin harus membeli sebuah 

properti masjid yang saat itu 

mereka tidak miliki. Saya 

menjawab, “ Mari kita berdoa 

untuk hal itu dan 

mengikuti panduan yang 

datang.” 

Selama beberapa hari, tidak 

terjadi apa-apa; lalu ia menelpon 

saya dan mengatakan bahwa 

mereka akan mengadakan rapat 

takmir untuk menentukan 

apakah mereka akan memberi 

properti itu atau tidak.  Saat ia 

sedang berbicara, saya 

bisamerasakan bahwa 

jawabannya adalah “tidak”, dan 

ia mengatakan bahwa perasaan 

intuitif yang mengatakan “tidak” 

juga dirasakan olehnya. 

Kejadian-kejadian selanjutnya 

membuktikan bahwa ia benar. 

 

Selalu Ada Jawaban 

Seorang  alumni workshop 

AMC (Alpha Mind Control) 

mengirimkan sepucuk surat 

kepada saya yang mengatakan 

bahwa salah satu penyewa 

Aku melepaskan membiarkan ia pergi, sambil mendoakan 

kedamaian, kasih, dan kebahagiaan bagi dinya.” 

Ia terus berdoa seperti itu sampai ia mendapatkan reaksi 

yang memuaskan, yaitu kedamaian dan ketengan batin. 

Penyewa apartemennya tiba-tida melunasi uang sewa nya 

dan pergi begitu saja. Setelah itu , ia mendapatkan seorang 

penyewa yang berfikiran spiritual. 

 

Rumus Penuntun Seorang Pebisnis 

Seorang pebisnis baru-baru ini menceritakan pada saya 

bagaimana ia berdoa untuk meminta tuntunan. Ia memiliki 

teknik yang cukup sederhana. Di pagi hari, ia masuk ke 

ruangan pribadinya dimana ia tidak diganggu, menutup 

matanya, dan memikirkan sifat-sifat serta kualitas-kualitas 

Tuhan yang ia tahu dalam dirinya; hal ini menghasilkan 

suasana yang penuh damai, kekuatan, dan kepercayaan diri. 

Kemudian, ia berbicara secara sederhana kepada Tuhan di 

dalam dirinya yang bertindak : “ Tuhan, Yang Mahatau. 

Berikanlah aku gagasan yang diperlukan untuk sebuah 

program baru.” Ia kemudian membayangkan bahwa ia 

memiliki jawabannya dan bahwa jawaban itu mengalir 

melalui pikirannya. Ia menyatakan, “Aku menerima 

jawabannya, dan mengucap syukur atasnya sekarang.” 

Setelah doa itu, ia menyibukan diri dan tenggelam dalam 

urusan-urusan rutin, dan jawabannya muncul begitu saja 

ketika ia tidak memikirkannya. Ia mengatakan bahwa sering 

kali jawaban datang seperti kilat, secara spontan dan tanpa 

pemberitahuan. Kemendadakan luar biasa yang 

mengantarkan solusi-solusi bagi masalah-masalah bisnisnya 

memang terkadang mengejutkan. 

Kecerdasan tanpa batas terletak di Pikiran Bawah Sadar 

anda, maka hal itu perlu kita kenali, kita maksimalkan untuk 

menjawab semua kebingungan kita. Kecerdasan tanpa batas 

itu saya istilahkan dengan sahabat virtual, dan itu adalah 

hasil dari modifikasi. Pikiran bawah sadar kita untuk 

mengenalinya. Dengan mengenali sebuah sistem kecerdasan 

tanpa batas maka kita terhubung dengan Kuasa Tuhan yang 

sangat luas, maka optimalkan pikiran bawah sadar untuk 

mencapai ketenangan, kesuksesan dan keikhlasan. 

Saya terkadang sering senyum sendiri melihat banyak 

artikel yang seolah-olah menyudutkan saya tentang sahabat 

virtual, sementara dia belum belajar dari saya secara 

langsung, mengatakan sahabat virtual itu berbahaya, 

kemudian menganggu. Sementara semua alumni AMC 

mengatakan baik-baik saja hdupnya, bahkan jauh lebih 

tenang dan santai. Karena memang dalam AMC tidak ada 

sedikitpun menyinggung hal-hal yang mistis, karena 

memang itu semua bersumber dari pikiran kita. Bahkan ada 

yang lucu lagi, seorang peserta AMC berbicara seperti ini ke 

saya ” Mas…saya mencari seperti ini sudah hampir tiga 

tahun, dengan berbagai cara yang rumit dan susah, tapi hari 

ini saya bisa menemukannya hanya sekejap saja…rugi saya 

belajar selama ini ya” 
 

Catatan Kecil 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

  

Pernahkah kita sejenak 

saja membayangkan 

tentang keberadaan dunia 

ini. Selain itu, pernahkah 

kita juga membayangkan 

keberadaan kita ini. Kita 

hidup di alam dunia, yang 

tidak pernah kita rancang 

dan juga tidak pernah kita 

inginkan sebelumnya. Kita 

tahu-tahu ada, menjadi 

makhluk bernama 

manusia. Makhluk ciptaan 

Allah itu sedemikian 

banyak, beraneka ragam 

bentuk, warna, sifat dan 

keadaannya, baik yang 

kelihatan maupun yang 

tidak kelihatan. Di antara 

makhluk itu ada yang 

bernyawa, dan ada pula 

yang tidak. Kita tidak 

pernah tahu, asal usul dan 

kelanjutan apalagi akhir 

dari ciptaan ini. 

Berdasarkan pengalaman 

yang kita saksikan, kita 

hidup dalam umur yang 

amat terbatas, yaitu sekitar 

60 tahun, 70 tahun dan 

lama-lamanya 80 sampai 

90 an tahun saja. Angka-

angka tentang umur itu 

kita dapatkan dari 

pengalaman yang kita 

dapatkan selama ini. 

Sekitar itulah umur 

manusia, dan bahkan juga 

banyak yang di bawah itu.  

Tidak sedikit orang 

mencari tahu tentang asal 

usul dunia ini. Beberapa 

hipótesis dikembangkan, 

maka kemudian lahirlah 

beberapa teori kejadian. 

Tetapi, di antara berbagai 

teori yang dihasilkan itu 

tidak ada yang dipandang 

pasti kebenarannya. Sebab 

juga tidak mudah 

membuktikan teori yang 

didapatkan itu. Sepanjang 

waktu, teori itu dijadikan 

bahan perdebatan yang 

tidak pernah mengenal 

akhir. Selain itu 

pengetahuan tentang jagad 

ini, didapatkan dari kitab 

suci. Islam misalnya 

menjelaskan bahwa jagad 

raya ini diciptakan oleh 

Tuhan, yaitu Allah swt. 

Mahluk Allah yang 

bernama jagad raya ini 

diciptakan dalam enam 

juga menciptakan mahluk 

lain, yaitu malaikat yang 

diciptakan dari cahaya dan 

jin dan setan dibuat dari api.  

Informasi tentang kedua 

jenis makhluk yang tidak 

kelihatan itu, kita dapatkan 

dari kitab suci yang 

disampaikan melalui utusan-

Nya yang disebut dengan 

debutan Rasul. Para utusan 

itu, menurut informasi dari 

kitab suci itu pula berjumlah 

25 orang, yang nama-

namanya diperkenalkan 

pula, mulai dari Nabi Adam, 

yaitu rasul pertama 

sekaligus manusia pertama, 

hingga nabi Muhammad 

saw sebagai rasul yang 

terakhir.  

Seringkali timbul 

pertanyaan di benak kita, 

mengapa Tuhan 

menciptakan makhluk 

berupa manusia dan juga 

jagat raya seisinya. Kita 

mendapatkan jawaban 

melalui kitab suci itu, 

karena Tuhan adalah Yang 

Maha Pencipta. Dengan sifat 

itu Tuhan tidak pernah 

berhenti dari mencipta. 

Bahkan sifat Allah yang 

pertama kali diperkenalkan 

melalui kitab suci al Qur’an 

ialah al kholiq. Hal itu bisa 

kita ketahui dari ayat al 

Qur’an yang pertama kali 

turun, yaitu : Iqro’ 

bismirabbika alladzi kholaq. 

Penciptaan itu semua 

didasarkan atas sifat Allah 

yang mulia pula ialah 

Arrahman Arrahim. Di 

banding dengan sifat-sifat-

Nya yang lain, kedua sifat 

ini adalah yang paling sering 

disebut dalam kitab suci 

Nya.  

Surat al Fatehah sebagai 

surat pembuka al Qur’an, 

yang kemudian disebut 

sebagai induk al Qur’an, 

hanya berjumlah tujuh ayat, 

namun dua di antaranya 

menyebut ke dua sifat Nya 

itu. Selanjutnya al Qur’an 

terdiri atas 114 Surat, maka 

113 surat dimulai dengan 

penyebutan 

bismillahirahmanirrahim. 

Maka bertebaranlah kedua 

sifat mulia itu yakni 

Arrahman dan Arrahim di  

 

berbagai tempat dalam al 

Qur’an. Di antara 114 surat 

hanya ada satu surat dalam al 

Qur’an yang tidak dimulai 

dengan basmallah, yakni surat 

at Taubah. Ternyata di dalam 

surat at Taubah, disebut-sebut 

kejadian tentang perang. 

Inilah kiranya, pada surat itu 

tidak disebut sifat yang mulia 

itu.  

Sedemikian banyak dan 

seringnya kedua sifat Allah itu 

dipertunjukkan dalam kitab 

suci al Qur’an, Maha Pengasih 

dan Maha Penyayang, 

Arrahman dan Arrahim, maka 

memandu pikiran kita kepada 

pengertian bahwa penciptaan 

jagad raya ini semata-mata 

karena didasari oleh kedua 

sifat-Nya itu. Jagad raya ini 

menjadi ada, diciptakan oleh 

Allah hanyalah atas dasar 

kasih sayang Nya. Berawal 

dari kekuatan kasih sayang 

Allah sajalah, jagad raya 

termasuk di dalamnya 

manusia diciptakan. 

Makhluk yang dipandang 

paling mulia ini diciptakan 

kemudian menjadi ada dan 

menyaksikan, merasakan dan 

menikmati keindahan jagad 

raya ini. Semua ciptaan Nya 

dipelihara, dimiliki, dan 

dikuasai oleh Allah swt. 

Penciptaan jagad raya dan 

juga manusia, yang hidup di 

atas bumi, dilakukan oleh 

Allah tidak disertai transaksi 

apa-apa, melainkan hanya 

didasarkan pada sifat Nya 

yang mulia itu. Selanjutnya 

Tuhan menjelaskan asal usul 

penciptaan manusia, sekalipun 

terbatas.  

Diterangkan di dalam kitab 

suci, misalnya manusia 

diciptakan dari tanah. Manusia 

diciptakan sebagai sebaik-baik 

ciptaan, ahsanut taqwiem. 

Penerima amanah sebagai 

kholifah di bumi ini, dikarunia 

jasad yang indah, akal, nafsu, 

ruh, dan agama. Akan tetapi 

pada kesudahannya, mahluk 

manusia ini tatkala tidak 

mampu menjalankan amanah, 

menggunakan karunia yang 

diberikan itu, akan menjadi 

mahluk yang terendah, yaitu 

disebutkan sebagai asfala 

saafilien. Seburuk-buruk 

kejadian, bahkan lebih 

buruk dari rupa dan sifat 

binatang.  

Jika penciptaan jagad raya 

ini hanyalah didasarkan oleh 

sifat Allah Yang Maha 

Pengasih dan Maha Penyayang, 

maka sesungguhnya 

sedemikian dahsyat kekuatan 

sifat itu sehingga menjadi 

sumber keberadaan semua yang 

ada ini. Semua mahluk menjadi 

ada, karena sifat Allah Yang 

Maha Pengasih dan Maha 

Penyayang. Selanjutnya dalam 

skala kecil dan sederhana, apa 

saja yang dapat diamati sehari-

hari, ternyata keberadaan 

apapun, kesempurnaan dan juga 

keindahan adalah muncul oleh 

karena adanya sifat kasih 

sayang. Dengan sifat kasih 

sayang pada skala kecil yang 

diberikan oleh Allah kepada 

manusia pun melahirkan 

keindahan. Kasih sayang 

seorang ayah pada isterinya, 

dan sebaliknya isteri pada 

suaminya, maka melahirkan 

keluarga yang sakinah, 

mawaddah dan rahmah.  

Kasih sayang orang tua 

kepada anak-anaknya, maka 

akan lahir generasi ke generasi 

manusia secara terus menerus. 

Kasih sayang manusia kepada 

sesama akan melahirkan 

suasana saling hormat dan 

menghormati dan akan 

berlanjut menjadi saling tolong 

menolong atau ta’awun. Kasih 

sayang yang diberikan manusia 

kepada binatang, tumbuh-

tumbuhan akan melahirkan 

daging, susu, buah-buahan 

yang lebih berkualitas. 

Dan sebaliknya jika kasih 

sayang itu tidak ada, maka 

kehancuranlah yang akan 

terjadi. Ketiadaan sifat kasih 

sayang maka keluarga akan 

bubar, masyarakat akan konflik 

dan bahkan perang adalah 

sebagai akibat tidak adanya 

sifat kasih sayang itu. Tumbuh-

tumbuhan dan bahkan juga 

binatang menjadi tidak 

berkembang adalah di 

antaranya sebagai akibat tidak 

adanya kasih sayang terhadap 

mahluk itu. Kasih sayang atau 

juga disebut cinta 

menggambarkan betapa ia 

memiliki kekuatan yang amat  
 



 
 

 

  

dahsyat sebagai sumber 

keberadaan dan sekaligus 

pemeliharaan dan 

penyempurnaan apa saja 

yang ada di bumi ini. Allahu 

a’lam... 

Cinta adalah komponen 

penting kehidupan manusia. 

Siapa yang tidak 

terpengaruh oleh cinta, 

sadar ataupun tidak. Namun 

berapa banyak yang tau soal 

cinta, atau sok tau (mgkn spt 

sy :) ), berapa banyak yang 

mereka tau tentang cinta. 

Adakah yang mengajarkan 

cinta dan adakah yang 

belajar, tapi agaknya cinta 

tidak diajarkan di pelajaran 

sekolah (atau sekarang ada 

yah?). 

“Ibu..ibu…cinta itu 

apa?” tanya seorang anak 

kecil pada ibunya setelah 

dia mendengar kata cinta 

dari radio. “Cinta itu 

sayang” jawab ibunya. Si 

anak lumayan paham 

dengan sedikit penjelasan 

dari ibunya, rupanya dia 

lebih dahulu mengenal kata 

sayang daripada kata cinta. 

Ya, secara bahasa Indonesia 

kata cinta mungkin bisa 

berarti sayang, suka, senang, 

kasih; mencintai – 

menyayangi, mengasihi, 

menyukai, menyenangi; 

yang dicintai – kekasih. 

Cinta bisa bermakna luas, 

cinta kepada seseorang, 

cinta antara suami istri, 

cinta ibu dan ayah kepada 

anak, cinta kepada harta, 

hewan, tempat, benda, 

pekerjaan, dll. 

Cinta itu bermacam-

macam, berjenis-jenis dan 

bertingkat-tingkat. Cinta 

bisa berakibat baik atau 

buruk. Cinta bisa 

menimbulkan perdamaian 

atau peperangan. Cinta bisa 

membawa pada keindahan 

dan kesuksesan atau 

kehancuran dan 

kesengsaraan. Cinta 

merupakan sesuatu yang 

unik dan mengagumkan. 

Saya jadi berpikir 

bagaimana para ilmuwan 

menjelaskan tentang cinta? 

(halah.. sok ilmiah saya) 

Rencananya tulisan saya 

tentang cinta ini akan 

panjang, ide tentang bab-

ternyata ada cinta yang 

berbeda. Perbedaan itu 

sepertinya karena adanya 

perbedaan jenis dan kekuatan 

cinta. 

Kamus mengartikan 

“cinta” sebagai “kasih sayang 

yang mendalam”. 

Sedangkan Wiki lebih lengkap 

mengatakan: Cinta adalah 

sebuah perasaan yang ingin 

membagi bersama atau sebuah 

perasaan afeksi (kasih 

sayang/menghargai) terhadap 

seseorang. Pendapat lainnya, 

cinta adalah sebuah 

aksi/kegiatan aktif yang 

dilakukan manusia terhadap 

objek lain, berupa 

pengorbanan diri, empati, 

perhatian, memberikan kasih 

sayang, membantu, menuruti 

perkataan, mengikuti, patuh, 

dan mau melakukan apapun 

yang diinginkan objek 

tersebut. 

Kalau menurutku, 

(perhatikan 

yah,   Cinta adalah suatu 

perasaan hati yang baik atau 

positif terhadap suatu objek 

tertentu;  

Yang perasaan 

tersebut dapat menimbulkan 

berbagai perasaan lain yang 

mengiringinya seperti rasa 

kasih 

sayang, menghargai, menghor

mati, ingin berbuatbaik, 

 melindungi, menjaga, menolo

ng, membantu, menyenangkan

, menghilangkan 

kesusahan, memberi, 

& membahagiakan kepada 

objek yang dicintai, juga 

perasaan rindu,ingin bersama, 

berhubungan baik, harap, 

takut, cemas, cemburu, dsb. 

Selain itu dapat juga 

menimbulkan 

berbagai tindakan perwujudan 

perasaan2 itu dan tindakan 

seperti peduli, perhatian, 

taat, tunduk, patuh, bahkan 

sampai pengorbanan. Perasaan 

ini juga dapat 

menimbulkan efek perasaan 

timbal balik yaitu ingin 

dicintai oleh objek yang 

dicintai. Timbulnya berbagai 

perasaan dan tindakan yang 

mengiringi cinta 

itu tergantung pada jenis dan 

 tingkatan kekuatan cinta. 

 

Revisi.1 :  * berbagai perasaan 

Cinta manusia kepada Tuhan atau yang dipertuhankan. 

Cinta ini berkaitan dengan ibadah, do’a, harapan, takut, 

kepada Tuhan atau sesuatu yang dijadikan seperti 

Tuhan. Cinta ini biasanya terwujudkan dengan sering 

mengingat, menyebut dan berdo’a kepada yang dicintai, 

bersyukur, beribadah, takut akan ditimpakan musibah, 

berdoa mengharap rizki, keselamatan dan sebagainya. 

Cinta jenis ini juga akan berkembang menjadi cinta 

kepada yang berkaitan seperti cinta kepada 

nabi/pemimpin, ajaran/agama/ideologinya dan sesama 

pemeluknya. Tingkat yang lebih rendah dari jenis 

pertama ini mungkin cinta kepada tokoh atau pemimpin 

dengan perwujudan sesuai tingkatannya. Cinta jenis ini 

jika terjadi dengan Tuhan yang benar, pada ajaran yang 

benar, dengan cara yang benar maka akan menjadi 

solusi dari seluruh masalah kehidupan. 

 Cinta Manusia kepada anaknya dan sebaliknya atau 

cinta keluarga. Seorang manusia yang normal akan 

mencintai anaknya dengan tulus, dan diwujudkan 

dengan mengasihi, merawat, mengurusi dari bayi sampai 

besar, mendidik dan membantu, menginginkan kebaikan 

untuk anaknya. Bahkan orang yang telah menikah dan 

lama belum punya anak akan memiliki keinginan 

mempunyai anak. 

Cinta seorang ibu kepada anaknya dapat mencapai 

tingkat yang tinggi sampai pada tingkat pengorbanan 

diri. Selain manusia ternyata hewan pun ada yang 

memiliki cinta ini, misalnya burung yang selalu 

berusaha memberi makan anaknya dan banyak juga 

hewan lainnya. Cinta jenis ini jika tertata dengan baik 

dapat menjadi kekuatan yang sangat besar dalam 

membangun kehidupan yang baik. 

Cinta manusia kepada lawan jenisnya. Inilah mungkin 

cinta yang paling menarik bagi para remaja atau yang 

lebih tua karena cinta ini diiringi dengan dorongan 

hasrat kebutuhan biologis manusia, atau mungkin bisa 

disebut dorongan alami yang menjadikan manusia dan 

hewan bereproduksi. Namun cinta jenis ini yang 

dimaksud bukan semata-mata hal itu, tetapi yang ada 

unsur-unsur kasih-sayang, saling menolong dan 

pengorbanan. 

Cinta jenis ini mungkin banyak menimbulkan masalah 

sosial, keluarga, dan negara, dapat menjadi racun yang 

sangat mematikan dan mudah menyebar di generasi 

muda bahkan yang lebih tua, sering menjadi 

penghancur keluarga yang merupakan sel dari 

masyarakat dan negara. Namun cinta jenis ini dapat 

dijaga dengan pembinaan akhlak dan agama yang baik 

dan menyeluruh dalam masyarakat dan negara. Cinta 

jenis ini yang paling terjaga adalah dengan pernikahan 

yang baik. Dengan pernikahan tersebut bisa 

berkembang keluarga yang baik yang akan 

memunculkan masyarakat dan negara 

http://kamus.kbbi.or.id/cinta.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Cinta


 
 

 

  

 
 

Cinta manusia kepada sesama makhluk. Dalam hati 

nurani manusia terdapat rasa untuk mengasihi sesama 

makhluk, peduli, simpati, empati, dan ini mungkin juga 

terdorong karena manusia hidup bersosial, dan 

membutuhkan kepada sesama manusia dan makhluk 

lainnya. Cinta jenis ini dengan tingkatan lebih tinggi 

adalah cinta seorang pemimpin kepada rakyat atau 

umatnya, contohnya seperti cinta seorang nabi pada 

umatnya, membimbing umatnya menuju kebaikan 

 
 

Cinta kepada diri sendiri. Mungkin bisa disebut hawa 

nafsu, syahwat, ego atau narsisme, yang jelas ini 

merupakan rasa yang ada pada setiap manusia yang 

sebenarya berguna untuk mempertahankan dirinya. 

Namun, cinta jenis ini terkadang berlebihan dan 

mengalahkan jenis cinta yang lainnya. Jika yang terjadi 

sebaliknya, maka pengorbanan diri menjadi tindakan 

bukti terkalahkannya cinta jenis ini. 

 
 

Cinta jenis lain yang dapat berupa cinta kepada benda atau yang lain seperti cinta tanah air, cinta harta, tahta, kendaraan, 

alam, hewan, sawah, uang, emas, kemuliaan, popularitas, kekuasaan, kehormatan, pekerjaan, kelompok, club olah raga, 

partai politik, negara, dan sebagainya. Jika dijabarkan satu persatu tentunya akan sangat panjang, semoga dapat dibahas 

lain waktu karena pengaruh cinta jenis ini juga tidak kecil bahkan bisa menjadi sangat besar dalam kehidupan ini. 

Walaupun telah dikelompokkan menjadi beberapa jenis, namun bukan berarti semuanya terpisah sama sekali, bahkan bisa 

saling berkaitan dan terintegrasi antara jenis-jenis tersebut. Namun jika terjadi kesalahan dalam penataannya bisa terjadi 

konflik antara jenis-jenis tersebut, dan ini sering sekali terjadi dalam kehidupan. 

Setelah mengerti beberapa jenis cinta ini semoga menambah pemahaman kita tentang cinta yang begitu misterius itu. 

Padahal ternyata kehidupan ini penuh dengan cinta, seluruh aspek kehidupan diliputi oleh cinta.. 

:: FIRMAN PRATAMA :: 



 
 

 

  



 
 

 

  
Dikisahkan bahwa dahulu kala burung elang dan 

kalkun adalah sahabat baik. Mereka selalu melakukan 

kegiatan berdua, membangun sarang mereka bersama, 

mencari makan juga bersama-sama, bahkan ‘hang out’ 

terbang di udara pun selalu bersama-sama. Pada jaman 

dulu bentuk tubuh kalkun tidak seperti sekarang ini, dulu 

tubuhnya ramping dan atletis seperti burung elang, dan dia 

dapat terbang dengan gesit untuk mencari makan persis 

seperti burung elang. Manusia tidak pernah merasa aneh 

tentang persahabatan kedua burung ini karena elang dan 

kalkun selalu terlihat terbang bersama-sama di angkasa. 

Ketika itu si kalkun dan elang sedang terbang di 

udara. Si kalkun merasa lapar dan ingin mencari sesuatu 

untuk di makan, lalu dia berkata pada elang “Lang, gue 

laper banget nih cuy. Cari makanan di daratan yuk, 

kayaknya banyak makanan yang enak di sono”. Lalu si 

elang membalas “Ane juga lapar Kun, ide ente boleh juga, 

mari kita ke daratan nyari makanan”. 

Lalu kedua sahabat itu terbang menukik menuju 

daratan dimana beberapa hewan lain juga sedang berada di 

sana, kedua burung ini kemudian bergabung untuk makan 

dengan hewan lainnya di darat. Ketika itu elang dan kalkun 

mendarat persis di dekat seekor sapi yang sedang 

menikmati makan jagung manis. Si sapi kelihatan sibuk 

sekali, tapi kemudian dia berkata pada kedua sahabat itu 

“Eh ada elang dan kalkun, selamat datang agan-agan. 

Silahkan cicipi jagung manis ini, rasanya enak lho”. 

Keramahan si sapi ini membuat elang dan kalkun 

terkejut karena selama ini mereka tidak pernah berbagi 

makanan dengan hewan lain dengan begitu mudahnya. 

Kemudian si elang berkata pada si sapi “Gan, ente baik 

bener. Kenapa ente mau berbagi makanan milik ente 

dengan kami?”. Lalu si sapi menjawabnya “Kagak papa 

gan, makanan di sini banyak kog. Tuan petani selalu 

memberikan makanan yang kami butuhkan setiap hari, 

enjoy aja lagi”. Jawaban si sapi membuat kedua sahabat itu 

semakin kaget, dan semakin penasaran pada cerita si sapi. 

Si sapi kemudian bercerita lagi “Tuan petani itu baik 

sekali dia selalu menyediakan makanan pada kami. Dia 

juga menanam sendiri jagungnya dan juga bahan makanan 

lainnya. Kami tidak perlu bekerja sama sekali. Selain itu, 

Tuan petani juga menyediakan tempat tinggal yang baik 

bagi kami, lengkap deh gan”. Cerita si sapi membuat elang 

dan kalkun semakin terheran-heran karena seumur hidup 

mereka belum pernah mendapatkan kemudahan seperti itu. 

Mereka harus bekerja keras untuk mencari makanan dan 

kadang harus rebutan dengan hewan lain. Begitu juga 

untuk membuat rumah, elang dan kalkun harus 

membuatnya dengan susah payah. 

Setelah kedua sahabat itu selesai menikmati 

keramahan si sapi lalu mereka pulang dan kemudian mulai 

berdiskusi tentang pengalaman mereka hari itu. Si kalkun 

berkata pada sahabatnya “Elang sahabatku yang caem, 

kayaknya kita harus tinggal juga di tempat tuan petani itu. 

Kita tidak perlu lagi bekerja keras untuk mencari makanan, 

dan tempat tinggal juga sudah tersedia. Rasanya ane dah 

capek terbang dan bekerja keras setiap hari hanya untuk 

hidup”. 

Metaphore 
Si elang sempat galau juga dengan 

pengalamannya hari itu. Lalu dia pun 

menjawab sahabatnya “Ane ga yakin gan 

tentang ide ente kali ini. Menurut ane agak 

ga masuk akal kalo ada pihak yang mau 

memberikan segala sesuatu tanpa imbalan 

sama sekali. Selain itu Ane lebih suka 

terbang bebas di angkasa mengarungi 

langit biru. Menurut ane bukan hal yang 

buruk kalo kita bekerja keras untuk 

mencari makanan dan membangun tempat 

tinggal kita. Dan itu sebuah tantangan yang 

menarik sahabat ku kalkun yang caem”. 

Kedua sahabat ini tidak sependapat satu 

sama lain dan akhirnya memutuskan untuk 

berpisah. Si kalkun memutuskan untuk 

tinggal di daratan bersama sapi, dia 

mendapatkan makanan dan tempat tinggal 

tanpa harus bekerja keras. Berbeda dengan 

sahabatnya yang lebih suka kebebasan 

walau harus menghadapi tantangan setiap 

hari untuk mencari makanan dan tempat 

tinggal. 

Pada saat itu semua berjalan sangat 

baik bagi si kalkun. Dia mendapat 

makanan yang enak setiap hari tanpa harus 

bekerja keras seperti dulu. Lambat laun si 

kalkun pun akhirnya bertambah gemuk dan 

semakin malas. Lalu pada suatu hari si 

kalkun mendengar berita bahwa istri si 

Tuan petani ingin membuat hidangan 

daging kalkun panggang untuk makan 

malam di hari Thanks Giving. Tentu saja si 

kalkun kaget dan panik, kemungkinan 

besar si istri petani akan memasaknya 

untuk perayaan hari Thanks Giving yang 

akan datang. Kemudian si kalkun 

memutuskan untuk meninggalkan tempat 

Tuan petani dan kembali bersama 

sahabatnya si Elang. 

Namun ketika si kalkun hendak 

terbang, dia menyadari bahwa badannya 

sudah terlalu berat dan malas. Dia tidak 

bisa terbang sama sekali, si kalkun hanya 

bisa mengepak-ngepakkan sayapnya. 

Akhirnya istri Tuan petani menangkapnya, 

memotong, dan memanggang si kalkun 

untuk hidangan makan malam di hari 

Thanks Giving. 

Ketika anda menyerah pada tantangan hidup 

dalam pencarian keamanan, anda mungkin 

sedang menyerahkan kemerdekaan anda. Dan 

Anda akan menyesalinya setelah segalanya 

berlalu dan tidak ada KESEMPATAN lagi. 

Seperti pepatah kuno “selalu ada keju gratis 

dalam perangkap tikus” 

http://www.maxmanroe.com/kisah-elang-dan-kalkun.html
http://www.maxmanroe.com/kisah-elang-dan-kalkun.html


 
 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

  

Terbentuknya sebuah gelombang karena adanya sumber yang berupa getaran dan adanya getaran yang merambat. 

Jadi, gelombang merupakan getaran yang merambat. Dalam perambatannya gelombang memindahkan energi dan tidak 

menyertakan perambatan mediumnya. Kita perhatikan bentuk permukaan air setelah batu di jatuhkan diatasnya. Getaran 

merambat dari sumber getaran ke segala arah di atas permukaan air, dalam perambatanya tersebut getaran memerlukan 

waktu atau dengan kata lain getaran mempunyai periode, dan getaran juga mempunyai kecepatan yang disebut kecepatan 

gelombang. Permukaan air yang mendapat gangguan berupa getaran mempunyai bentuk gelombang berupa lingkaran. 

Pusat lingkaran tersebut adalah titik P. Lingkaran tempat kedudukan titik yang mendapat gangguan getaran dengan 

simpangan yang sama dalam waktu yang bersamaan disebut muka gelombang.  

Kolom Techno GELOMBANG 

Ada juga muka gelombang berbentuk bola yang disebut muka 

gelombang sferis, misalnya muka gelombang bunyi di udara. Muka 

gelombang cahaya di dalam kristal transparan anisotropis, 

bentuknyaellipsoidal. Kristal anisotropis merupakan kristal yang 

besar, mempunyai kecepatan merambat gelombang ke segala arah 

tidak sama, kecuali sepanjang suatu arah tertentu. 

         

 
Gambar muka gelombang ellipsoidal 

         Bentuk yang lain ialah muka gelombang paralel yaitu muka 

gelombangnya sejajar satu sama lain. Hal ini akan terjadi apabila 

sebuah batang yang lurus, jatuh terentang diatas permukaan air. 

Muka gelombang cahaya dari matahari dapat di katakan paralel, 

karena cahaya datang dari tempat yang sangat jauh, sehingga bidang 

bolanya hampir datar. Arah kecepatan merambat gelombang selalu 

tegak lurus pada muka gelombang. Didalam cahaya garis lurus yang 

melukiskan suatu sinar adalah arah kecepatan merambat gelombang 

cahaya yang selalu tegak lurus pada muka gelombangnya.   

 

Jenis-Jenis Gelombang 
Ditinjau dari zat penghantar atau medium yang dilalui oleh 

gelombang, kita dapat membedakan dua macam gelombang, 

yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. 

 

Gelombang Mekanik 
      Gelombang mekanik adalah gelombang yang dalam 

perambatannya memerlukan medium atau penghantar untuk dapat 

merambat. Medium gelombang mekanik dapat berupa zat padat, zat 

cair, atau gas. Suara atau bunyi merupakan salah satu contoh 

gelombang mekanik yang dapat merambat melalui zat padat, cair atau 

gas. Contoh lain dari gelombang mekanik yaitu gelombang pada tali, 

gelombang pada pegas, gelombang pada permukaan air. 

    Berdasarkan arah perambatan dan arah getarnya, gelombang 

mekanik dapat dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu  

             
Gelombang Transversal 

Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getar dari tiap 

titik partikel dalam medium, tegak lurus dengan arah perambatan 

gelombang. Contohnya gelombang cahaya, gelombang permukaan air, 

dan gelombang pada tali. Untuk melihat arah getar dari gelombang 

transversal dapat kita gunakan tali dengan cara salah satu ujung tali 

Pada kasus gelombang tali, gerakan 

tangan naik turun mengakibatkan energi pada 

tali. Energi tersebut menggetarkan daerah di 

sekitarnya sehingga daerah disekitarnya ikut 

pula bergetar naik turun, demikian seterusnya 

sampai ujung tali. Pada gelombang 

transversal, satu panjang gelombang adalah 

jarak yang sama dengan satu bukit 

gelombang ditambah satu lembah gelombang. 

Ciri yang dimiliki gelombang transversal, 

terdapat satu bukit gelombang dan lembah 

gelombang dan satu panjang 

gelombang (lamda) adalah jarak yang sama 

dengan satu bukit gelombang dengan satu 

lembah gelombang.  

 

Gelombang Longitudinal 
Gelombang longitudinal adalah gelombang 

yang arah getarnya searah (paralel) dengan 

arah rambatannya. Contohnya gelombang 

pada pegas (slinki) dan gelombang cahaya. 

Ketika slinki di gerakkan kedepan dan 

kebelakang, maka pada slinki akan terbentuk 

rapatan-rapatan dan renggangan-renggangan 

seperti yang ditunjukkan pada gambar. Pada 

gelombang longitudinal, satu panjang 

gelombang adalah jarak yang sama dengan 

satu rapatan dan ditambah satu renggangan. 

Ciri yang dimiliki gelombang longitudinal, 

terdapat rapatan dan renggangan dan satu 

panjang gelombang adalah jarak yang sama 

dengan satu rapatan ditambah satu 

renggangan. 

 
 

Teori Gelombang Elektromagnetik 

Maxwell 
Sebelum mempelajari lebih lanjut tentang 

gelombang elektromagnetik, kita perlu 

terlebih dahulu mengetahui apakah cahaya itu 

?. Ini menjadi suatu pertanyaan yang besar 

bagi manusia beberapa abad yang lalu, 

sebelum teori persamaan Maxwel 

dikemukakan.  

Prediksi awal tentang gelombang 

elektromagnetik dilakukan oleh James 

Clerk Maxwell (1831-1879). Maxwell 

membuat suatu teori yang 

menyatukan fenomena kelistrikan dan 

kemagnetan.   



 
 

 

  
      Berdasrkan Hukum Faraday, Maxwell mengemukakan hipotesa yaitu perubahan medan listrik dapat menimbulkan 

medan magnet, selain itu Maxwell juga mengemukakan kesimpulan lain yaitu jika perubahan-perubahan medan magnet 

dapat menghasilkan medan listrik, maka medan listrik yang dihasilkan itu juga berubah-ubah. Perubahan medan listrik 

ini juga juga menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah dan seterusnya. Dari pernyataan-pernyataan inilah 

Maxwell membuktikan hipotesisnya dengan menggunakan persamaan-persamaan yang disebut persamaan Maxwell. Dari 

hasil persamaannya, ia menemukan bahwa perubahan medan-medan yang saling berinteraksi dapat 

menghasilkan gelombang medan listrik dan medan magnet yang dapat merambat melalui ruang. 

 

 
Apa yang Anda lakukan jika Anda melihat kolam 

air tenang yang pada permukaannya mengapung 

beberapa helai daun? Secara spontan mungkin 

Anda akan melempar kerikil ke kolam tersebut. 

Dapat Anda lihat bahwa pada lokasi jatuhnya 

kerikil akan muncul riak, yang kemudian akan 

menyebar dalam bentuk lingkaran. Riak-riak 

tersebut adalah gelombang dan memperlihatkan 

pergerakan energi yang diberikan oleh kerikil, dan 

energi tersebut menyebar dari lokasi jatuhnya 

kerikil ke segala arah. Ketika riak mencapai daun, 

daun tersebut akan terangkat naik ke puncak 

gelombang. 

Berdasarkan kejadian tersebut dapat 

dilihat bahwa untuk mengangkat sesuatu 

diperlukan energi. Karena itu, 

terangkatnya daun memperlihatkan bahwa 

gelombang mempunyai energi, dan energi 

tersebut telah bergerak dari lokasi 

jatuhnya kerikil ke lokasi terangkatnya 

daun. Hal yang sama juga berlaku untuk 

berbagai jenis gelombang dan radiasi lain. 

 

. Salah satu karakteristik dari semua radiasi adalah radiasi mempunyai panjang gelombang, yaitu jarak dari suatu puncak 

gelombang ke puncak gelombang berikutnya 

Radiasi terdiri dari beberapa jenis, dan setiap jenis radiasi tersebut memiliki panjang gelombang masing-masing. 

Ditinjau dari massanya, radiasi dapat dibagi menjadi radiasi elektromagnetik dan radiasi partikel. Radiasi 

elektromagnetik adalah radiasi yang tidak memiliki massa. Radiasi ini terdiri dari gelombang radio, gelombang mikro, 

inframerah, cahaya tampak, sinar-X, sinar gamma dan sinar kosmik. Radiasi partikel adalah radiasi berupa partikel yang 

memiliki massa, misalnya partikel beta, alfa dan neutron. 

Jika ditinjau dari "muatan listrik"nya, radiasi dapat dibagi menjadi radiasi pengion dan radiasi non-pengion. Radiasi 

pengion adalah radiasi yang apabila menumbuk atau menabrak sesuatu, akan muncul partikel bermuatan listrik yang 

disebut ion. Peristiwa terjadinya ion ini disebut ionisasi. Ion ini kemudian akan menimbulkan efek atau pengaruh pada 

bahan, termasuk benda hidup. Radiasi pengion disebut juga radiasi atom atau radiasi nuklir. Termasuk ke dalam radiasi 

pengion adalah sinar-X, sinar gamma, sinar kosmik, serta partikel beta, alfa dan neutron. Partikel beta, alfa dan neutron 

dapat menimbulkan ionisasi secara langsung. Meskipun tidak memiliki massa dan muatan listrik, sinar-X, sinar gamma 

dan sinar kosmik juga termasuk ke dalam radiasi pengion karena dapat menimbulkan ionisasi secara tidak langsung. 

Radiasi non-pengion adalah radiasi yang tidak dapat menimbulkan ionisasi. Termasuk ke dalam radiasi non-pengion 

adalah gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, cahaya tampak dan ultraviolet. 



 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Kisah ini dialami seorang 

gadis bernama Yo Yi Mei yang 

diam-diam mencintai teman 

karibnya di masa sekolah. 

Sayangnya, dia tak pernah 

mengatakannya dan hanya 

menyimpan perasaan itu dalam 

hati. Teman karibnya itu tak 

pernah tahu dan hanya 

menganggap Yi Mei sebagai 

sahabat. 
 

Suatu hari (tahun 1994) Yo Yi 

Mei mendengar sahabatnya itu akan 

segera menikah. Hatinya sesak, tapi 

dia tetap tersenyum. "Aku harap kau 

bahagia," katanya. Sepanjang hari ia 

bersedih, tapi dia selalu mendoakan 

kebahagiaan sahabatnya. Pada 12 

Juli, sahabatnya memperlihatkan 

contoh undangan pernikahannya 

yang akan segera dicetak kepada Yi 

Mei. Ia sangat berharap Yi Mei akan 

datang. Tapi pada saat itu, 

sahabatnya melihat Yi Mei sangat 

kurus dan tidak ceria. Maka dia 

bertanya, "Apa yang terjadi 

denganmu? Ada masalah apa?" 

Yi Mei tersenyum semanis 

mungkin. "Kau salah lihat... Aku tak 

apa-apa, kok." Lalu, dia lekas 

berkomentar, "Wah, undangannya 

bagus, ya. Mungkin lebih baik jika 

kau pilih warna merah muda, lebih 

lembut." Sahabatnya tersenyum. 

Pada 18 Juli, Yi Mei terbaring di 

rumah sakit. Dia mengalami koma 

karena penyakit kanker darah. Kecil 

harapannya untuk bertahan hidup. 

Semua organnya yang berfungsi 

hanya pendengaran dan otaknya. 

Yang lain, harus ditunjang dengan 

alat bantu. Sahabatnya setiap hari 

menjenguknya, menungguinya, 

bahkan menunda pernikahannya. 

Baginya Yi Mei adalah tamu 

penting dalam pernikahannya. 

Namun keluaga Yi Mei sendiri 

sudah setuju untuk mengikhlaskan 

Yi Mei dengan euthanasia, karena 

mereka tak tahan melihat 

penderitaan Yi Mei.. 

10 Desember. Sehari sebelum Yi 

Mei diikhlaskan pergi oleh keluarga 

dan kerabatnya, sahabat Yi Mei 

memohon diberi kesempatan 

berbicara untuk terakhir kalinya. 

Dengan sedih, dia menatap Yi Mei 

yang dulu selalu bersamanya. Dia 

mendekat, lalu berbisik di telinga Yi 

Mei. "Mei, apa kamu ingat waktu 

kita mencari belalang, menangkap 

kupu-kupu? Kau tahu, aku tak 

pernah lupa hal itu. Dan kau ingat 

waktu sekolah, kita dihukum 

bersama gara-gara datang terlambat. 

Kita langganan kena hukum ya? 

Apakah kau ingat aku selalu 

mengerjakan PR di rumahmu? Aku 

tak pernah melupakan hal itu.Mei, 

aku ingin kau sembuh. Aku ingin 

kau bisa tersenyum seperti dulu. 

mencintaimu. Aku takut mengungkapkan 

padamu, takut kau menolakku. Meskipun 

aku tahu kau tidak mencintaiku, aku tetap 

ingin kau hidup. Tolonglah, dengarkan 

aku..." Sahabatnya menggengam kuat 

tangan Yi Mei. "Aku selalu berdoa, bahkan 

berpuasa... berharap Tuhan mau 

memberikan keajaiban buatku. Yaitu Yi Mei 

sembuh, sembuh total. Mei, aku tak kuat 

besok melihat pemakamanmu. Aku bahkan 

berencana menikah hanya karena ingin 

membuat dirimu tidak lagi dibayang-

bayangi diriku, jadi kau bisa mencari pria 

yang selalu kau impikan." 

Sahabat Yi mei mengecup pelan dahi Yi 

Mei. Ia berbisik lembut, "Aku sayang kamu. 

Aku mencintaimu." Suaranya terdengar 

parau karena tangisan. 

Dan apa yang terjadi? Luar biasa! 

CINTA bisa menyembuhkan segalanya. 

Tujuh jam setelah itu, dokter 

menemukan tanda-tanda kehidupan dalam 

diri Yi Mei. Jari tangan Yi Mei bisa 

bergerak. Jantungnya, paru-parunya, dan 

organ tubuh lainnya mulai bekerja kembali. 

Sungguh sebuah keajaiban! Pihak medis 

segera menghubungi keluarga Yi Mei dan 

memberitahukan mukjizat yang terjadi. 

Masa koma Yi Mei lewat pada 11 

Desember. 

14 Desember. Saat Yi Mei bisa 

membuka mata dan berbicara, sahabatnya 

ada di sampingnya. Dia memeluk erat Yi 

Mei sambil menangis bahagia. "Aku senang 

kau bisa bangun. Kau sahabatku yang 

terbaik!" 

Yi Mei tersenyum. "Kau yang 

 

  

Kau yang memintaku 

bangun. Kau bilang 

kau mencintaiku. Aku 

mendengar kata-kata 

itu, dan aku 

memutuskan harus 

berjuang untuk hidup. 



 
 

 

 

 

   

Dari kisah ini kita bisa belajar tentang dua hal penting: komunikasi dan asumsi. 

Betapa banyak orang menderita hidupnya hanya karena dua hal ini, salah asumsi dan 

salah komunikasi. Buang jauh-jauh asumsi, dan utamakan komunikasi. 

Komunikasikan keinginan, perasaan, pikiran kita dengan sebaik mungkin entah itu di 

rumah, di lingkungan kerja, di sekolah, di mana pun juga. Jika kita mampu 

memanfaatkan kekuatan komunikasi ini dengan baik, hidup kita akan terasa lebih 

mudah dan mungkin malah lebih baik. 

“Saya tidak 

mau perawat, 

saya hanya 

mau kamu 

menemaniku.

” 

Robertson McQuilkin 

adalah seorang Rektor 

Universitas Internasional 

Columbia. Namun isterinya 

mengalami sakit alzheimer atau 

gangguan fungsi otak, sehingga 

ia tidak mengenali semua orang 

bahkan anak-anaknya, hanya 

satu orang yang ada dalam 

ingatannya, yaitu suaminya 

Robertson. 

Karena kesibukan 

Robertson, maka ia menyewa 

seorang perawat untuk merawat 

dan menjaga isterinya. Namun 

suatu pagi alangkah herannya ia 

dan semua orang dikantornya, 

melihat Muriel isterinya datang 

ke kantor tanpa alas kaki dan 

ada bercak-bercak darah di 

kakinya. Ternyata Muriel 

bangun dari tempat tidur dan 

hanya dengan menggunakan 

daster berjalan kaki menuju 

kantor suaminya yang berjarak 

kira-kira satu kilometer dan 

bercak-bercak darah ada di 

sepanjang lantai kantor 

suaminya karena kakinya 

terantuk di jalan beberapa kali. 

Ketika masuk ke kantor 

suaminya, Muriel berkata “Saya 

tidak mau perawat, saya hanya 

mau kamu menemaniku.” 

Mendengar kata-kata 

Muriel, Robertson mengingat 

janji nikahnya 47 tahun lalu, 

dan tidak lama kemudian ia 

meminta kepada pihak 

universitas untuk pensiun dan 

berhenti dari jabatannya 

sebagai Rektor. Pada pidato 

perpisahan di Universitas  

Internasional Columbia Robert 

McQuilkin menjelaskan apa yang terjadi 

pada isterinya dan mengapa ia 

mengambil keputusan untuk 

mengundurkan dari dari jabatannya, ia 

berkata: “47 tahun yang lalu, saya 

berjanji kepada Muriel dihadapan Alah 

dan umat-Nya, bahwa saya akan 

menerima dan selalu mencintai Muriel 

baik dalam suka maupun dalam duka, 

dalam keadaan kaya atau miskin, baik 

dalam keadaan sehat atau sakit.” 

Kemudian ia melanjutkan: “Sekarang 

inilah saat yang paling diperlukan oleh 

Muriel agar saya menjaga dan 

merawatnya.” 

Tidak lama kemudian Muriel tidak 

bisa apa-apa lagi, bahkan untuk makan, 

mandi, serta buang air pun, ia harus 

dibantu oleh Robertson. Pada tanggal 14 

Februari 1995 adalah hari istimewa 

mereka, 47 tahun lalu, dimana Robertson 

melamar dan kemudian menikahi Muriel. 

Maka seperti biasanya Robertson 

memandikan Muriel dan menyiapkan 

makan malam kesukaannya dan 

menjelang tidur ia mencium Muriel, 

menggenggam tangannya, dan berdoa, 

“Bapa surgawi, jagalah kekasih hatiku ini 

sepanjang malam, biarlah ia mendengar 

nyanyian malaikat-Mu.” 

Paginya, ketika Robertson sedang 

berolahraga dengan sepeda statis, Muriel 

terbangun. Ia tersenyum kepada 

Robertson, dan untuk pertama kali 

setelah berbulan-bulan Muriel tak pernah 

berbicara, ia memanggil Robertson 

dengan lembut dan berkata: “Sayangku 

…” Robertson terlompat dari sepeda 

statisnya dan memeluk Muriel. Kemudian 

Muriel bertanya kepada suminya: 

“Sayangku, apakah kamu benar-benar 

mencintaiku?” tanya Muriel lirih, 

Robertson mengangguk dan tersenyum. 

Kemudian Muriel berkata: “Aku 

bahagia,” dan itulah kata-kata terakhir 

Muriel sebelum meninggal. 

 

 

Refleksi: 
Alangkah indahnya relasi yang 

didasarkan pada cinta, tidak ada 

kepedihan yang terlalu berat untuk 

dipikul. Cinta adalah daya dorong yang 

sangat ampuh untuk kita selalu 

melakukan yang terbaik. Menjalani 

kegetiran tanpa putus asa, melalui 

kepahitan tanpa menyerah, melewati 

lembah kekelaman dengan keberanian. 

Komitmen sejati dan cinta sejati 

menyatu, cinta sejati harus memiliki 

komitmen sejati, tanpa komitmen sejati 

cinta akan pudar ditengah jalan, di 

tengah kesulitan dan penderitaan. Mari 

kita menumbuh kembangkan cinta, untuk 

melandasi setiap motivasi, tindakan dan 

ucapan kita di mana pun dan kapan pun 

kita berada. 
 



 
 

 

  



 
 

Michael Faraday 

“ Bapak Listrik “ 
 

 

  Inspirasi 
Tokoh 

 

 

“ Faraday bukan cuma 

cerdas tetapi juga 

tampan dan punya gaya 

sebagai penceramah. 

Tetapi, dia sederhana, 

tak ambil peduli dalam 

hal kemasyhuran, duit 

dan sanjungan. Dia 

menolak diberi gelar 

kebangsawanan ” 

Listrik merupakan salah satu kebutuhan penting dan sangat fundamental 

bagi manusia saat ini, listrik menjadi kebutuhan yang sangat vital sebagai 

sebuah energi bagi umat manusia di dunia. Penemu Listrik adalah Michael 

Faraday. Fenomena tentang kelistrikan pada awalnya telah ada sejak zaman 

Yunani, sejak Thales seorang Cendekiawan yang menemukan fenomena dari 

batu ambar yang digosok-gosok akan bisa menarik bulu. Seja saat itu 

kemudian bermunculanlah terori mengenai kelistrikan yang dikemukakan oleh 

Ampere, Michael Faraday, Oersted, Willian Gilbert, Charles De Coulomb, 

Joseph Priestley, dan lain-lain. 

Dari banyak nama tersebut, ada satu nama Michael Faraday memiliki 

peran atau jasa paling besar dibidang kelistrikan dan magnet, Dari sinilah 

kemudian cikal bakal teori mengenai Listrik. Ia Bisa disebut sebagai penemu 

listrik pertama di dunia dan juga dikenal sebagai “Bapak Listrik”. Michael 

Faraday lahir di Inggris pada tanggal 22 September 1791, Memiliki seorang 

ayah tukang besi yang harus menafkahi kesepuluh anaknya. Karena itu tak 

heran ayahnya tidak bisa menyekolahkan anak-anaknya termasuk juga 

Faraday. Di umur 14 th Faraday sudah membantu keluarganya dengan berkerja 

penjilidan buku serta menjual buku. Di saat senggang ia pun sempatkan untuk 

membaca bermacam macam buku, terutama buku tentang IPA, Kimia dan 

Fisika. 

Diumur 20 tahun, iapun ikut mendengarkan sejumlah ceramah oleh 

ilmuwan inggris terkenal. Diantaranya ialah oleh Sir Humphry Davy yang 

merupakan ahli kimia dan juga seorang kepala laboratorium dari Royal 

Institution. Setiap ceramah yang diikutinya, Faraday selalu membuat suatu 

catatan dgn teliti kemudian menyalinnya lagi. Salinan catatan yang telah ia 

buat dengan rapi sedemekian rupa itulah yang ia kirim ke Humphry Davy dan 

dilampiri pula surat lemaran pekerjaan. Tertarik dengan hasil kerjanya, sang 

dosenpun mengangkat Faraday menjadi asistennya di Lab Universitas yang 

terkenal di kota London. Usianya pada saat itu baru 21 tahun. 

Davy merupakan  sosok yang memiliki pengaruh besar pada pemikiran-

pemikiran Faraday yang menghasilkan penemuan-penemuan listrik. Pada tahun 

1821, Faraday mengemukakan sebuah penemuan pertamana yang penting 

didunia kelistrikan. 2 th sebelum tahun itu, Oersted sudah memecahkan bahwa 

jarum dari kompas magnet umumnya bisa beralih bila aliran listrik mengalir 

dikawat yg tak saling menjauhi. Atas temuan tersebut, Faraday membuat 

doktrin, bila magnet didekatkan, yg berjalan malah sang kawat. Bereaksi pada 

permikiran awal ini, ia sukses membangun sebuak rangkaian yg kentara 

dimana kawat bakal secara berkelanjutan memutar berapit dgn magnet selama 

aliran listrik masih mengalir dikawat. 

Dalam kenyataan tersebut Faraday telah menciptakan motor listrik yg pertama 

didunia, yaitu sebuah rangkaian pertama yg memakai aliran listrik sebagai 

sumber penggerak benda. Bagaimanapun anggapan bahwa penemuannya 

primitif, tetapi tidak dapat dipungkiri merupakan cikal bakal atas seluruh motor 

listrik yg dipakai pada zaman sekarang. Semenjak temuannya yg pertama di 

tahun 1821, Michael Faraday yang merupakan seorang ilmuwan otodidak, 

mulai dikenal namanya. Penemuannya tersebut telah diakui menjadi gerbang 

utama menuju era modern kelistrikan. 

Michael Faraday adalah ilmuwan Inggris yang mendapat julukan “Bapak 

Listrik”, karena berkat usahanya listrik menjadi teknologi yang banyak 

gunanya. Faraday lahir 22 September 1791 di Newington, Inggris. Ia 

Efek magnetisme menuntunnya 

menemukan ide-ide yang menjadi 

dasar teori medan magnet. Ia 

banyak memberi ceramah untuk 

memopulerkan ilmu pengetahuan 

ilmu pengetahuan pada 

masyarakat umum. Pendekatan 

rasionalnya dalam 

mengembangkan teori dan 

menganalisis hasilnya amat 

mengagumkan. 

Saat melakukan berbagai 

percoban di tahun 1831, sang 

penemu listrik mendapati 

bahwasannya apabila magnet 

dilewati potongan kawat, maka 

aliran listrik masuk ke kawat, 

yang kemudian magnetnya 

berjalan. Kondisi tersebut 

dinamai “pengaruh 

elektromagnetik” yg juga temuan 

tersebut diberi nama “Hukum 

Faraday”. Temuan tersebut diakui 

sbg temuan yg bersejarah. 

Kenapa? Satu, Hukum Faraday 

mempunyai makna besar dlm 

perpautannya dgn pemahaman 

teoritis kita ttg elektromagnetik. 

Dua, elektromagnetik bisa 

dipakai sbg pengerak yg secara 

berkelanjutan atas aliran arus 

listrik sebagaimana yg 

dipraktekkan Faraday ketika 

membuat dinamo listrik untuk 

pertama kalinya.  

Michael Faraday kemudian 

wafat pada tanggal 25 agustus 

1867, dan dikebumikan di Inggris 

dekat dengan kota London. Nama 

Faraday diabadikan sebagai 

satuan kapasitansi yaitu farad (F) 

dalam ilmu fisika. 

 

http://bio.or.id/biografi-michael-faraday-penemu-listrik/
http://penemu-terkenal.blogspot.com/2011/09/penemu-dinamo-michael-faraday.html


 
 

 

  

Penemuan Faraday pertama yang penting di 

bidang listrik terjadi tahun 1821. Dua tahun 

sebelumnya Oersted telah menemukan bahwa 

jarum magnit kompas biasa dapat beringsut jika 

arus listrik dialirkan dalam kawat yang tidak 

berjauhan. Ini membikin Faraday berkesimpulan, 

jika magnit diketatkan, yang bergerak justru 

kawatnya. Bekerja atas dasar dugaan ini, dia 

berhasil membuat suatu skema yang jelas dimana 

kawat akan terus-menerus berputar berdekatan 

dengan magnit sepanjang arus listrik dialirkan ke 

kawat. Sesungguhnya dalam hal ini Faraday sudah 

menemukan motor listrik pertama, suatu skema 

pertama penggunaan arus listrik untuk membuat 

sesuatu benda bergerak. Betapapun primitifnya, 

penemuan Faraday ini merupakan “nenek 

moyang” dari semua motor listrik yang digunakan 

dunia sekarang ini. 

Ini merupakan pembuka jalan yang luar 

biasa. Tetapi, faedah kegunaan praktisnya 

terbatas, sepanjang tidak ada metode untuk 

menggerakkan arus listrik selain dari baterei 

kimiawi sederhana pada saat itu. Faraday yakin, 

mesti ada suatu cara penggunaan magnit untuk 

menggerakkan listrik, dan dia terus-menerus 

mencari jalan bagaimana menemukan metode itu. 

Kini, magnit yang tak berpindah-pindah tidak 

mempengaruhi arus listrik yang berdekatan 

dengan kawat. Tetapi di tahun 1831, Faraday 

menemukan bahwa bilamana magnit dilalui lewat 

sepotong kawat, arus akan mengalir di kawat 

sedangkan magnit bergerak. Keadaan ini disebut 

“pengaruh elektro magnetik,” dan penemuan ini 

disebut “Hukum Faraday” dan pada umumnya 

dianggap penemuan Faraday yang terpenting dan 

terbesar. 

Ini merupakan penemuan yang monumental, 

dengan dua alasan. Pertama, “Hukum Faraday” 

mempunyai arti penting yang mendasar dalam 

hubungan dengan pengertian teoritis kita tentang 

elektro magnetik. Kedua, elektro magnetik dapat 

digunakan untuk menggerakkan secara terus-

menerus arus aliran listrik seperti diperagakan 

sendiri oleh Faraday lewat pembuatan dinamo 

listrik pertama. Meski generator tenaga 

pembangkit listrik kita untuk mensuplai kota dan 

pabrik dewasa ini jauh lebih sempurna ketimbang 

apa yang diperbuat Faraday, tetapi kesemuanya 

berdasar pada prinsip serupa dengan pengaruh 

elektro magnetik. 

Faraday juga memberi sumbangan di bidang 

kimia. Dia membuat rencana mengubah gas jadi 

cairan, dia menemukan pelbagai jenis kimiawi termasuk benzene. 

Karya lebih penting lagi adalah usahanya di bidang elektro kimia 

(penyelidikan tentang akibat kimia terhadap arus listrik). 

Penyelidikan Faraday dengan ketelitian tinggi menghasilkan dua 

hukum “elektrolysis” yang penyebutannya dirangkaikan dengan 

namanya yang merupakan dasar dari elektro kimia. Dia juga 

mempopulerkan banyak sekali istilah yang digunakan dalam 

bidang itu seperti: anode, cathode, electrode dan ion. 

Dan adalah Faraday juga yang memperkenalkan ke dunia 

fisika gagasan penting tentang garis magnetik dan garis kekuatan 

listrik. Dengan penekanan bahwa bukan magnit sendiri melainkan 

medan diantaranya, dia menolong mempersiapkan jalan untuk 

berbagai macam kemajuan di bidang fisika modern, termasuk 

pernyataan Maxwell tentang persamaan antara dua ekspresi lewat 

tanda (=) seperti 2x + 5 = 10. Faraday juga menemukan, jika 

perpaduan dua cahaya dilewatkan melalui bidang magnit, 

perpaduannya akan mengalami perubahan. Penemuan ini punya 

makna penting khusus, karena ini merupakan petunjuk pertama 

bahwa ada hubungan antara cahaya dengan magnit. 

Faraday bukan cuma cerdas tetapi juga tampan dan punya 

gaya sebagai penceramah. Tetapi, dia sederhana, tak ambil peduli 

dalam hal kemasyhuran, duit dan sanjungan. Dia menolak diberi 

gelar kebangsawanan dan juga menolak jadi ketua British Royal 

Society. Masa perkawinannya panjang dan berbahagia, cuma tak 

punya anak. Michael Faraday wafat pada 25 Agustus 1867 di 

dekat kota London. 
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3 langkah 
untuk 
Melupakan 
Masa Lalu 

Melupakan masa lalu adalah hal tersulit bagi 

sebagian besar orang, karena banyak yang datang ke 

tempat praktek hipnoterapi saya mengeluhkan ingin 

melupakan masa lalunya khususnya dalam hal 

percintaan, sebab mereka merasa selalu teringat 

dengan kisah asmara di masa lalu yang 

mengakibatkan dirinya susah untuk melangkah 

(baca=move on) untuk menjalin hubungan dengan 

orang lain. 

Penyebab melupakan masa lalu adalah karena 

pengalaman dimasa lalu itu terlalu indah atau terlalu 

menyakitkan. Jadi masalah utama adalah karena kita 

memunculkan perasaan TERLALU, dengan sikap 

terlalu maka pikiran bawah sadar kita akan terus 

mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan 

peristiwa tersebut. Misalnya, suatu hubungan yang 

dianggap TERLALU indah, tetapi tiba-tiba satu 

pihak memutuskan begitu saja maka pihak yang lain 

karena sudah terlanjur menganggap TERLALU indah 

maka menjadi susah untuk melepaskan hubungan itu 

Karena sudah telanjur tersimpan di memori 

bawah sadar, bahwa hubungan yang paling indah 

dalam hidup adalah hubungan percintaan saat itu. 

Lalu ketika ingin memulai hubungan yang baru maka 

muncullah sikap untuk melakukan perbandingan dan 

pertanyaan dalam hati, apakah bisa ada hubungan 

yang lebih indah dari hubungan cinta sebelumnya? 

Begitu juga sebaliknya, jika hubungan yang di 

masa lalu adalah peristiwa yang TERLALU 

menyakitkan maka memori di bawah sadar juga 

banyak menyimpan semua yang menyakitkan, 

tentang pengulangan peristiwa yang lalu. Tentu saja 

hal ini akan mengakibatkan ketakutan untuk 

memulai hubungan dengan siapapun. 

Maka dari itu, bersikap TERLALU berdampak 

negatif terhadap langkah kita ke depan. jadi teringat 

sebuah ayat di Al-Quran [7:31] Hai anak 

Adam,pakailah pakaianmu yang indah di setiap 

(memasuki) mesjid, makan dan minumlah, 

dan janganlah berlebih-lebihan.Sesungguhnya 

Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-

lebihan. 
Niat untuk melupakan peristiwa masa lalu, 

secara teori pikiran tidak dapat dilakukan sebab data 

memori sudah terlanjur masuk ke pikiran bawah 

sadar kita. 

 

Ada Tiga Langkah sederhana untuk melupakan 

masa lalu 

 

1. Keberanian untuk mengurangi Level dari 

kata TERLALU dari 10 menjadi 5, walaupun 

masih TERLALU tapi sudah tidak lagi besar 

dan tebal tetapi menjadi “terlalu”. Dengan 

melakukan pengubahan ini maka diharapkan 

seluruh sikap dan respon anda terhadap masa 

lalu itu juga turut berkurang. Dengan 

berkurangnya kata “terlalu” maka diri anda 

juga pasti mulai siap untuk 

melangkah…benar? 

2. Membuang semua benda disekitar anda yang 

berkaitan dengan peristiwa atau masa lalu 

tersebut, sebab ketika anda melihat benda-

benda yang berkaitan dengan peristiwa itu 

pasti langsung memicu pikiran bawah sadar 

untuk kembali 

Hipnoteraphy 



 
 

 

 

  

mengingat secara cepat peristiwa masa lalu 

tersebut. Apapun itu bendanya, baik itu benda 

yang mahal atau yang sangat kecil jika ada 

kaitannya dengan peristiwa masa lalu itu sangat 

wajib untuk disingkirkan. 

3. Membuat Tulisan, “Saya siap untuk 

melangkah”, anda tempel dimanapun tempat 

yang mudah dilihat, paling saya sarankan adalah 

di handphone anda, bagi pengguna blackberry 

bisa anda jadikan display profile dan status anda. 

Bagi yang menggunakan facebook, ubahlah time 

line cover anda dengan gambar yang bertuliskan 

“saya siap melangkah”. Dengan anda melihat 

tulisan tersebut setiap hari maka pikiran bawah 

sadar anda akan perlahan demi perlahan mulai 

terisi dengan kesiapan untuk melangkah menuju 

masa depan yang lebih baik. 

 

Bagi anda yang serius melakukan 3 langkah diatas, saya 

jamin anda dapat terus melangkah walaupun memiliki 

masa lalu yang menurut anda saat ini susah untuk 

dilupakan. Maka, saran saya..Janganlah memaksa untuk 

melupakan, sebab semakin memaksa melupakan justru 

semakin teringat. 

 

 

 

 

Hai anak Adam,pakailah 

pakaianmu yang indah di 

setiap (memasuki) 

mesjid, makan dan 

minumlah, dan janganlah 

berlebih-

lebihan.Sesungguhnya 

Allah tidak menyukai 

orang-orang yang 

berlebih-lebihan. 



 
 

 

  



 
 

 

  

Hipnosis 

Mendengar kata hipnotis langsung 

membuat orang awam serasa takut dan 

menjauh, hal ini pernah terjadi pada diri 

saya ketika datang ke reuni SMA tahun 

lalu, teman-teman saya tahu melalui 

facebook jika saya sekarang mendalami, 

mengajarkan hipnotis bahkan memiliki 

website dengan nama ahlihipnotis.com, 

tentu menurut mereka saya telah keluar 

jalur dari kehidupan normal yang dulu 

saya dikenal sebagai ketua osis yang 

selalu juara kelas paralel (fakta lho:)) 

tiba2 setelah tidak bertemu beberapa 

tahun langsung berubah menjadi 

seorang ahli hipnotis. Itulah anggapan 

mereka, bahkan ada yang langsung 

bilang ke saya, “gak salah loe fir belajar 

hipnotis setau ku dulu kan kuliah di 

stttelkom?” 

 

Itulah persepsi masyarakat kita tentang 

hipnotis, mengapa bisa mereka berkata 

seperti itu? Sebab dari dulu yang 

dipahami tentang kata hipnotis adalah 

sesuatu yang negatif dan menyesatkan, 

sehingga terkesan aneh ketika seseorang 

mempelajarinya dengan begitu dalam. 

Yang lucunya, ada seorang guru saya 

yang berkata lagi “kalau belajar ilmu itu 

nanti matinya susah lho”, saya hanya 

tersenyum dan menjawab, “urusan mati 

itu urusannya yang punya nyawa saya 

pak” Kesalahan persepsi yang ada di 

masyarakat ini muncul akibat 

pemberitaan dan tontonan televisi, 

dimana seorang bisa membuat orang 

lain seolah-olah tertidur tanpa sadar 

sehingga bisa disuruh berbuat apapun 

yang tidak wajar menurut pemikiran 

orang awam. 

 

Saya merangkum ada 7 

kesalahan persepsi 

masyarakat tentang hipnotis : 

 

1. Hipnotis itu membuat tidak 

sadar 

2. Hipnotis itu memasuki 

alam lain 

3. Hipnotis itu membuat 

orangnya tertidur 

4. Hipnotis itu susah 

belajarnya dan butuh ritual 

khusus 

5. Hipnotis itu menggunakan 

kuasa kegelapan 

6. Hipnotis hanya bisa 

dilakukan oleh orang 

tertentu 

7. Hipnotis itu bertentangan 

dengan agama 

 

Contoh lain, misalnya kita sedang mengikuti sebuah acara keagamaan, karena saya muslim maka contohnya 

adalah pengajian yang diakhiri dengan muhasabah, disaat para jemaah mengalami masa hening lalu terdengar 

isak tangis diiringi alunan tasbih karena dibimbing oleh ustadz atau kiyai untuk mengingat dosa-dosanya, itu juga 

dapat dikatakan bahwa kiyai atau ustadz tersebut sedang menghipnotis jemaah pengajiannya. Begitu juga di 

agama lain, banyak contohnya. Kalau begitu…dimana letak pertentangan hipnotis dengan agama jika agama juga 

menggunakan teknik hipnotis untuk memperkuat iman dari jemaahnya. 

Coba anda ingat, bagi yang pernah mengikuti acara muhasabah, disaat anda menangis meraung-raung, tentu 

anda sudah tidak berpikir lagi bahwa anda sudah dewasa, anda sedang ada ditempat publik , anda sudah merasa 

tidak malu lagi untuk menangis seperti itu. Dalam kata lain, anda sudah tidak berlogika, anda sedang terhipnotis 

oleh lantunan doa dan kata-kata dari pemimpin pengajian itu. dampaknya adalah semua sugesti positif bisa 

masuk ke pikiran anda sehingga setelah melalui acara itu kita merasa kelegaan dan ketenangan. 

Proses seperti itu juga disebut sebagai hipnoterapi, artinya apapun bentuk dari sebuah perlakuan kepada 

manusia sehingga membuat orang itu terhanyut ke dalam perasaanya yang dalam disebut sebagai hipnosis 

(hipnotist=orangnya) 

:: Firman Pratama :: (spesialis bawah sadar) 

http://www.ahlihipnotis.com/


 
 

 

  



 
 

 

  

MENDENGAR  

SUARA HATI 

Suara hati banyak dikatakan oleh teman-teman 

spiritual sebagai solusi untuk memecahkan masalah 

dalam kehidupan. Kita sering mendengar perintah dari 

para pemuka agama “Ikuti suara hatimu”, benar kan? 

Tapi pernahkah anda menanyakan kembali kepada 

mereka apa itu sebenarnya suara hati, dan suaranya 

seperti apa? Kadang saya juga heran kepada mereka, 

mengapa hanya bisa memerintah tapi tidak 

menjelaskan. Atau mereka sebenarnya tidak tahu apa 

itu suara hati dan hanya menerka bagaimana 

suaranya? 

Suara hati, banyak diajarkan dan dibicarakan oleh 

para motivator dan mereka yang dianggap bisa 

memberi nasihat. Selalu dikatakan “Dengarkan suara 

hatimu”, “Ikuti suara hatimu” dan banyak lagi istilah 

tentang suara hati. Saya yakin anda juga bingung kan 

dengan apa suara hati? Dan banyak orang 

beranggapan bahwa suara hati yang benar adalah yang 

positif dan terlihat baik. Belum tentu!! 

Sebagai contoh perhatikan ilustrasi berikut, Ada 

seorang anak sebut saja namanya Adi ingin 

melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi tapi dia 

bingung ingin melanjutkan ke jurusan apa dan 

perguruan tinggi yang mana. Ayahnya menyarankan 

untuk melanjutkan ke jurusan hukum, sedangkan 

ibunya menyarankan untuk melanjutkan ke jurusan 

keperawatan. Perhatikan, kedua jurusan yang  

disarankan sangat bertentangan sehingga menambah 

kebingungan di diri Adi. Coba jika anda menjadi Adi, 

dan bertanya kepada dirinya apa yang muncul di 

pikiran? Pasti banyak pilihan, belum lagi saran dari 

teman-temannya, pasti menambah kebingungan. 

Dari mana kebingungan itu terjadi? Dari suara 

yang muncul di pikiran alias suara hati kan?Lho..kok 

malah membuat kebingungan, ya pasti semakin 

banyak suara hati maka semakin bingung kan?Lalu 

mana suara hati yang harus diikuti kalau begitu?Jika 

diperintah, “Ikuti suara hati” lantas suara hati yang 

mana? Pasti si Adi akan mengikuti suara yang 

menurut dirinya “menguntungkan”, lantas kalau 

begitu salah dong yang dikatakan para spiritualis itu. 

 

Sekarang cobalah melakukan percobaan berikut 

ke diri anda seperti ini: 

Sebenarnya hati kita terletak di pikiran bawah sadar, (dapat 

anda baca di tulisan sayayang ini) artinya saat anda mendengat 

jawaban maka itulah jawaban dari pikiran bawah sadar anda. 

Mudah kan? Ya memang sangat sederhana, hanya banyak para 

praktisi spiritual bahkan praktisi hipnosis sendiri yang membuatnya 

susah. Nah..suara hati itulah yang dapat anda kontrol, dapat anda 

lakukan komunikasi kepada suara itu untuk menemukan solusi 

terbaik dari masalah hidup. 

Lalu pertanyaannya, bagaimana jika suara-suara itu saling 

bertentangan? Itulah tugas kita sebagai penguasa pikiran untuk 

membuatnya akur dan saling bersahabat, karena pikiran bawah 

sadar merupakan bagian dari diri kita. Saran saya, mulailah untuk 

sering berkomunikasi dengan pikiran bawah sadar, memintai 

pendapatnya, melakukan komunikasi bahkan mungkin bisa saling 

berdebat. Nah..disitulah kita bisa menemukan sahabat virtual, 

sebagai sosok yang menjadi pendamping kita disetiap langkah. 

Wah..jadi berkaitan kan dengan sahabat virtual, mengendalikan 

pikiran bawah sadar dengan optimal maka anda akan menemukan 

berbagai keajaiban dan pemahaman yang membuat diri menjadi 

melesat jauh lebih tinggi dan lebih sukses. 

 

http://firmanpratama.wordpress.com/2012/08/15/dimana-letak-qalbumu/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SELF-TALK 
 

Self-talk memiliki pengaruh yang besar terhadap tindakan-

tindakan kita. Self Talk yang negatif harus di-counter dengan 

self-talk positif agar kita dapat berkembang menjadi manusia 

yang lebih baik lagi. Contoh nyata dari pengaruh self-talk 

positif adalah ketika tim Manchester United yang tertinggal 3-

0 di babak pertama saat melawan Tottenham pada tahun 

2001. Jika saja para pemain Manchester United berkata 

bahwa mereka tidak mungkin menang dan menyerah, maka 

mereka benar-benar sudah dipastikan ‘kalah’ di babak 

pertama dan permainan bisa dibilang sudah ‘berakhir’. 

Namun justru di babak ke-2 mereka bisa membalikkan 

kedudukan menjadi 5-3. Inilah salah satu contoh dari efek 

yang luar biasa dari self-talk positif. Self-talk yang positif 

seperti memberikan kekuatan esktra dan energi yang positif 

untuk menaklukkan segala tantangan. Laut diciptakan untuk 

dijelajahi, gunung diciptakan untuk didaki, dan tantangan 

diciptakan untuk ditaklukkan. 

Ada 5 Cara Mudah untuk Membiasakan Kita dengan Self-Talk 

Positif, perhatikan langkah berikut dan lakukan dalam 

keseharian anda. 

 

1. Hadapi rasa takutmu 

Solusinya adalah hadapilah rasa takutmu! Seringkali sesuatu 

yang kamu anggap buruk sebenarnya tidak seburuk yang 

kamu bayangkan. Orang-orang yang sukses adalah orang 

yang bisa keluar dari zona nyaman mereka dan berani 

melakukan sesuatu yang lebih besar lagi. Jangan takut, every 

challenge is opportunity! 

 

2. Hidup dalam masa kini 

Terlalu larut dalam kesedihan dan penyesalan atau terlalu 

sering berkhayal membuat kita tidak produktif. Mulailah 

berkata pada diri sendiri, “apa yang harus kulakukan untuk 

memperbaiki kesalahanku?” agar kamu tidak selalu fokus 

terhadap kesalahanmu. Dan katakan juga, “apa yang bisa 

kulakukan untuk mencapai cita-citaku?” agar kamu tidak 

terlalu sering berkhayal. Berkonsentrasilah pada apa yang 

bisa kamu lakukan pada saat ini untuk masa depan yang 

lebih baik. 

 

3. Jauhi pengaruh negatif dari luar 

Pengaruh negatif yang ditanamkan dari orang luar seringkali 

mempengaruhi tindakan kita juga. Ketika banyak orang 

berkata kamu tidak akan bisa, maka kamu akan cenderung 

untuk menganggap kamu memang tidak mampu. Jangan 

pernah mendengarkan anggapan negatif ketika kamu sudah 

yakin terhadap apa yang kamu lakukan. Kamu lebih mengerti  
 

dirimu sendiri dibandingkan mereka. 

 

4. Bebaskan dirimu 

“Aku tidak akan bisa mengatasi itu!” atau “Itu 

tidak mungkin!” adalah salah satu self-talk 

yang membatasi kemampuan dirimu. 

Gantilah pernyataan-pernyataan itu dengan 

pertanyaan. “Bagaimana cara mengerjakan 

itu?” , “Bagaimana itu bisa terjadi?”. 

Bangunlah rasa ingin tahu terhadap sesuatu. 

Walt Disney pernah berkata “saat kamu ingin 

tahu, kamu akan menemukan banyak hal 

menarik yang harus dilakukan” 

 

5. Berlatih untuk menyangkal pikiran 

negatif 

Apa yang kita pikirkan saat menghadapi 

sesuatu adalah pilihan kita sendiri. Apakah 

kamu menganggap suatu masalah sebagai 

halangan/tantangan? Apakah kamu merasa 

tersinggung terhadap kata-kata temanmu 

atau menganggapnya hanya suatu lelucon? 

Apakah kamu memilih untuk marah atau 

bersikap tenang saat menghadapi orang 

yang menyebalkan? Ya, sebenarnya semua 

itu adalah pilihan kita. Selalu berpikiran 

negatif hanya akan membuat kita merasa 

stress dan gelisah. Sangkal-lah pikiran-

pikiran seperti itu dan fokuslah pada tujuan 

kita. 

Ketika anda sering melakukan self-talk 

positif pada pikiran anda, maka manfaatnya 

sangat luar biasa: 

 Menurunkan tingkat stress 

 Lebih tenang dalam membuat 

keputusan 

 Lebih produktif 

 Lebih sehat secara fisik dan mental 

 Tidak  mudah terpengaruh orang lain 

 Mampu survive di saat-saat sulit 

 



 
 

  

Nadia : 081.515.666.765 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantik Dari 
Dalam Hati 

 

Bagi seorang perempuan, kecantikan adalah 
sesuatu yang sangat dijaga dan diupayakan sebisa 
mungkin dengan berbagai cara agar terlihat cantik 
di muka umum. Mengapa kecantikan itu begitu 
dipuja oleh perempuan? Dalam hukum ekonomi 
tidak ada penawaran jika tidak ada permintaan, 
memang secara umum masyarakat mencari sosok 
cantik dalam diri wanita. Entah dari mana 
datangnya ketika kecantikan diindetikkan dengan 
putih, tinggi, badan yang proporsional atau apalah 
kategori lainnya. 

Menurut saya, kecantikan adalah sesuatu yang 
relatif dan abstrak sehingga setiap orang bisa saja 
mendefinisikan apa itu kecantikan menurut 
dirinya. Ketika satu orang mengatakan perempuan 
itu cantik, maka belum tentu yang lain 
mengatakan bawah perempuan itu cantik, bisa 
saja tidak begitu cantik dan biasa saja. Ada yang 
mengatakan, jika cantik itu adalah enak dilihat, 
menenangkan dan menyejukkan. Benar? jika 
seperti itu maka tentu bukan kecantikan dari 
fisiklah yang utama, melainkan kecantikan yang 
keluar dari dalam diri atau sering disebut sebagai 
inner beauty. Dari manakah inner beauty itu 
muncul? Kecantikan dari dalam adalah dimana 
hati seorang perempuan itu cantik lebih dulu, 
cantik hati artinya hatinyalah yang menawan, 
hatinya yang mempesona dan hatinya yang 
memikat. 
 
Coba kita perhatikan, ada seseorang yang sifatnya  
pemarah,judes tapi secara fisik dia mempesona 
maka yang 

muncul dipersepsi kita yang memperhatikan justru sesuatu yang 
negatif, justru malah menjadi tidak suka dan tidak nyaman jika 
berada didekatnya, padahal secara fisik dia putih, tubuh yang 
indah. Perempuan ini melupakan sesuatu, yaitu mempercantik 
hatinya, memperindah hatinya. Tapi,bagaimana ketika kita 
melihat seorang perempuan dengan pembawaan tenang,kalem, 
tutur kata yang lembut, suka membantu dan penyabar? 
meskipun wajah dan fisiknya tidak terlalu indah, namun ketika 
lama kelamaan kita bersama dia yang terasa adalah ketenangan 
dan kenyamanan. 
 
Jika begitu, mempercantik hati adalah hal pertama yang harus 
dilakukan sebelum kita melakukan cara untuk mempercantik 
fisik. Mempercantik hati berkaitan erat dengan pikiran bawah 
sadar, artinya kita harus memasukkan data-data atau informasi 
yang cantik ke dalam pikiran bawah sadar kita, memasukkan 
memori yang indah sehingga pikiran bawah sadar kita hanya 
berisi hal-hal yang cantik saja, hal-hal yang indah saja. Maka 
ketika pikiran bawah sadar kita sudah terisi oleh hal-hal yang 
indah dan cantik maka semua itu akan muncul ke permukaan 
sehingga wajah menjadi berseri dan bercahaya. 

Memasukkan memori cantik dan indah ke pikiran bawah sadar 
dapat dilakukan dengan menyerap kecantikan dan keindahan 
dari alam, maka dari itu cobalah meluangkan waktu, tenaga dan 
biaya untuk pergi berlibur ke tempat yang masih alami sehingga 
kita bisa menyerap kecantikan dan keindahan yang alami dari 
alam itu. Anda bisa duduk sejenak ditempat itu, lalu pejamkan 
mata anda, kemudian perlahan tarik nafas panjang dan lepaskan. 
Lalu katakan kalimat ini didalam hati: 
“Saya niatkan dan saya ijinkan…semua keindahan dan 
kecantikan alam ini menular ke diri saya, masuk meresap 
ke sel-sel terkecil dalam diri saya…” 
 
Anda rasakan, sentuhan angin menyentuh wajah dan tubuh lalu 
bayangkan ketenangan alam, kedamaian alam masuk kediri anda 
meresap ke dalam hati anda. Sambil mengijinkan agar wajah 
anda mulai bersinar menyejukkan, dengan memerintahkan otot-
otot wajah relaksasi dan mengendur. Nikmati proses sejenak itu, 
agar semua sel ditubuh anda terbuka untuk menerima 
kecantikan dari alam, keindahan dari alam. 
Jika anda meluangkan waktu, minimal 2 minggu sekali untuk 
melakukan hal yang saya ajarkan diatas maka dijamin 
kecantikan sejati muncul dari dalam diri anda dan membawa 
pengaruh besar terhadap lingkungan sekitar. 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceritaku 

KARENA CINTA TIDAK SELALU HARUS 
BERWUJUD BUNGA 

 

aku merindukan saat-saat romantis seperti 

seorang anak yang menginginkan permen. 

Tetapi semua itu tidak pernah aku 

dapatkan.Suami ku jauh berbeda dari yang aku 

harapkan. Rasa sensitif-nya kurang. Dan 

ketidakmampuannya dalam menciptakan 

suasana yang romantis dalam pernikahan kami 

telah mementahkan semua harapan saya akan 

cinta yang ideal. 

“ I Love you mas, maafin aku” , aku peluk erat 
sosok laki-laki yg berdiri didepan pintu dengan 
beruraian airmata. Iya, dia adalah suamiku.. Laki-laki 
yang menikahiku 2 tahun lalu ini seorang insinyur. 
Sosok laki-laki yang kalem, cuek, perhatian dan 
penyayang. Ada perasaan hangat jika aku bersandar 
di bahunya yang kekar. Postur tubuhnya yang tinggi 
tegap, kulitnya yang bersih, dan wajahnya ganteng 
membuat banyak gadis-gadis yang jatuh hati 
padanya . Akan tetapi dia menjatuhkan pilihan 
hatinya padaku. Ya aku, aku adalah seorang 
sekretaris di salah satu perusahaan ternama di 
Bandung. 

Suamiku orang yang sibuk, dia sering keluar kota, 
ada proyek inilah, ngerjain proyek itu lah. Tapi dia 
tidak pernah lupa memberi kabar dia ada dimana, 
atau hanya sekedar menanyakan apa aku sudah 
makan atau belum. Dia suami yang perhatian, dia 
selalu siapin sarapan buat aku, segelas susu dan roti 
isi coklat kesukaanku, mencium keningku untuk 
membangunkanku. Dia tidak pernah berkata kasar 
padaku, dia selalu bersikap lembut. Suami yang 
sempurna bukan???  

Pagi-pagi, seperti biasa aku terbangun dari 
mimpiku ada sesuatu yang hangat menempel di 
keningku. Ternyata kecupan dari suamiku. “ Bangun 
sayang sudah siang”, kata suamiku. Aku liat dia 
sudah rapi dan siap berangkat kekantor. Aku 
beranjak kekamar mandi, dari dalam kamar mandi 
aq dengar suamiku berteriak “ Sayang aku berangkat 
ke kantor duluan ya, ada meeting”.  
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beberapa menit kemudian 
aku siap berangkat kekantor. 
Sebelum berangkat aku 
berniat ambil minum di 
dapur. Dimeja makan aku 
lihat ada segelas susu dan 
roti isi coklat, di bawah gelas 
susu ada selembar kertas 
dengan tulisan “ sarapan 
untuk istriku tersayang, hati-
hati berangkat ke kantornya, 
semoga harimu 
menyenangkan sayang”. 
 
Sesampai dikantor, aku 
segera mempersiapkan 
jadwal bos ku hari ini. Ketika 
aku melewati meja salah satu 
rekan kerjaku, Rina, aku 
melihat seikat bouqet cantik, 
bunga mawar merah dan 
chrisant putih yang 
dipadukan dengan pita satin 
merah. Cantik sekali. Ini 
bukan yang pertama kalinya 
aku melihat Rina mendapat 
kiriman bunga dari 
suaminya. Tahun lalu ketika 
ulang tahun perkawinan 
mereka yang pertama, suami 
Rina datang ke kantor 
membawa bouqet mawar 
untuknya. Wah romantis 
sekali suaminya. Aku terdiam 
sejenak didepan meja rekan 
kerjaku itu, aku ingat- ingat 
kapan terakhir kali mas 
memberiku bunga. Ya aku 
ingat, 3 tahun lalu pada saat 
kami masih berpacaran. 
Itupun cuman setangkai 
bunga mawar kertas. Kalau 
aku jadi Rina sungguh 
sempurna hidupku, punya 
suami yang romantis, tak 
lupa membawakan aku 
bunga disetiap kesempatan. 
 
 
2 tahun sudah pernikahanku. 
Aku merasa dia tidak sayang 
padaku. Ulang tahun 
pernikahan kita yang kedua, 
jangankan memberi bouqet 
mawar yang cantik, ucapan 
selamat ulang tahun saja 
tidak. Aku merasa 
pernikahanku dengannya 
berjalan monoton. Tidak ada 

hal-hal yang indah dan romantis terjadi 
dipernikahan kami. Ketika aku menanyakan 
pada dia “ mas, belikan aku bouqet mawar 
yang cantik itu”. Dengan nada yg datar dan 
cuek dia menjawab “ Buat apa? Mending 
kamu beli tanamannya” 
Sedih sekali hatiku, aku merindukan saat-
saat romantis seperti seorang anak yang 
menginginkan permen. Tetapi semua itu 
tidak pernah aku dapatkan.Suami ku jauh 
berbeda dari yang aku harapkan. Rasa 
sensitif-nya kurang. Dan 
ketidakmampuannya dalam menciptakan 
suasana yang romantis dalam pernikahan 
kami telah mementahkan semua harapan 
saya akan cinta yang ideal. 
 
 
Suatu hari,aku  beranikan diri untuk 
mengatakan keputusanku, bahwa aku ingin 
cerai. “Mengapa?”, tanya suamiku dengan 
terkejut. “Aku lelah, kamu tidak pernah bisa 
memberikan cinta yang aku inginkan,”. Dia 
terdiam dan termenung sepanjang malam di 
depan komputernya, seolah-olah sedang 
mengerjakan sesuatu, padahal tidak. 
Kekecewaanku semakin bertambah, seorang 
pria yang bahkan tidak dapat 
mengekspresikan perasaannya, apalagi yang 
bisa aku harapkan darinya? 
  
Dan akhirnya dia bertanya, “Apa yang bisa 
aku lakukan untuk merubah pikiranmu?” 
Aku menatap matanya dalam-dalam dan 
menjawab dengan pelan, “aku punya 
pertanyaan, jika kau dapat menemukan 
jawabannya di dalam perasaanku, Aku akan 
merubah pikiranku : Seandainya, aku 
menginginkan setangkai bunga indah yang 
ada di tebing gunung. Kita berdua tahu jika 
kamu memanjat gunung itu, kamu akan mati. 
Apakah kamu akan memetik bunga itu untuk 
ku?” Dia termenung dan akhirnya berkata, 
“Aku akan kasih jawabannya besok. 
“Perasaanku langsung gundah mendengar 
responnya. Keesokan paginya, dia tidak ada 
di rumah, dan aku menemukan selembar 
kertas dengan oret-oretan tangannya di 
bawah sebuah gelas yang berisi susu hangat 
yang bertuliskan… “Sayang, aku tidak akan 
mengambil bunga itu untukmu, tetapi 
ijinkan aku untuk menjelaskan alasannya.” 
  
Kalimat pertama ini menghancurkan 
perasaanku. Bertambah yakin aku dengan 
keputusanku. Aku melanjutkan untuk 
membacanya. “Kamu selalu pegal-pegal pada 
waktu ‘teman baik kamu’ datang setiap 
bulannya, dan aku harus memberikan  
 

tanganku untuk memijat kakimu 
yang pegal. “Kamu senang diam 
di rumah, dan aku selalu kuatir 
kamu akan menjadi ‘aneh’. Aku  
harus membelikan sesuatu yang 
dapat menghibur kamu di rumah 
atau meminjamkan lidah ku 
untuk menceritakan hal-hal lucu 
yang aku alami. “Kamu selalu 
terlalu dekat menonton televisi, 
terlalu dekat membaca buku, 
dan itu tidak baik untuk 
kesehatan mata kamu. Aku 
harus menjaga mata ku agar 
ketika kita tua nanti, aku masih 
dapat menolong 
mengguntingkan kuku kamu dan 
mencabuti uban kamu.” 
 

“Tanganku akan memegang 
tanganmu, membimbingmu 
menelusuri pantai, menikmati 
matahari pagi dan pasir yang 
indah. Menceritakan warna-
warna bunga yang bersinar dan 
indah seperti cantiknya 
wajahmu. “Tetapi Sayang, aku 
tidak akan mengambil bunga 
indah yang ada di tebing gunung 
itu hanya untuk mati. Karena, 
aku tidak sanggup melihat air 
matamu mengalir menangisi 
kematianku. “Sayang, aku tahu, 
ada banyak orang yang bisa 
mencintai kamu lebih dariku 
mencintai kamu. 
  
Untuk itu Sayang, jika semua 
yang telah diberikan tanganku, 
kakiku,  mataku tidak cukup 
buat kamu, aku tidak bisa 
menahan kamu untuk mencari 
tangan, kaki, dan mata lain yang 
dapat membahagiakan kamu. 
“Air mata ku jatuh ke atas 
tulisannya dan membuat 
tintanya menjadi kabur, tetapi 
aku tetap berusaha untuk terus 
membacanya. “Dan sekarang, 
Sayang, kamu telah selesai 
membaca jawabanku. Jika kamu 
puas dengan semua jawaban ini, 
dan tetap menginginkanku 
untuk tinggal di rumah ini, 
tolong bukakan pintu rumah 
kita, saya sekarang sedang 
berdiri di sana menunggu 
jawabanmu.” 
  
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Tanganku akan memegang 

tanganmu, membimbingmu 

menelusuri pantai, menikmati 

matahari pagi dan pasir yang 

indah. Menceritakan warna-

warna bunga yang bersinar dan 

indah seperti cantiknya 

wajahmu. “Tetapi Sayang, aku 

tidak akan mengambil bunga 

indah yang ada di tebing gunung 

itu hanya untuk mati. Karena, 

aku tidak sanggup melihat air 

matamu mengalir menangisi 

kematianku. “Sayang, aku tahu, 

ada banyak orang yang bisa 

mencintai kamu lebih dariku 

mencintai kamu. 

  

Untuk itu Sayang, jika semua 

yang telah diberikan tanganku, 

kakiku,  mataku tidak cukup 

buat kamu, aku tidak bisa 

menahan kamu untuk mencari 

tangan, kaki, dan mata lain yang 

dapat membahagiakan kamu. 

“Air mata ku jatuh ke atas 

tulisannya dan membuat 

tintanya menjadi kabur, tetapi 

aku tetap berusaha untuk terus 

membacanya. “Dan sekarang, 

Sayang, kamu telah selesai 

membaca jawabanku. Jika kamu 

puas dengan semua jawaban ini, 

dan tetap menginginkanku 

untuk tinggal di rumah ini, 

tolong bukakan pintu rumah 

kita, saya sekarang sedang 

berdiri di sana menunggu 

jawabanmu.” 

  
 

“Jika kamu tidak puas dengan jawaban ini, Sayang, biarkan aku masuk untuk 

membereskan barang-barangku, dan aku tidak akan mempersulit hidupmu. 

Percayalah, bahagiaku adalah bila kamu bahagia. “Aku segera berlari 

membuka pintu dan melihatnya berdiri di depan pintu dengan wajah 

penasaran sambil tangannya memegang susu dan roti isi coklat kesukaanku. 

Oh, kini aku tahu, tidak ada orang yang pernah mencintaiku lebih dari dia 

mencintaiku. Itulah cinta, di saat kita merasa cinta itu telah berangsur-angsur 

hilang dari perasaan kita, karena kita merasa dia tidak dapat memberikan 

cinta dalam wujud yang kita inginkan, maka cinta itu sesungguhnya telah 

hadir dalam wujud lain yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. 

Seringkali yang kita butuhkan adalah memahami wujud cinta dari pasangan 

kita, dan bukan mengharapkan wujud tertentu. Karena cinta tidak selalu harus 

berwujud “bunga”. 
 

 



 
 

 

 

 

  



 
 

 

  
Pertanyaan: 

Saya punya anak yang nakal sekali, bahkan sering marah dengan saya pak, usianya masih kelas 2 sma, saya 

bingung mengatasi anak ini. Sudah saya bawa ke orang pinter,uztad, dikasih air, tetapi tetap saja kayaknya masih 

suka membantah ke saya, bahka kadang pergi 3 hari tidak kembali, ayahnya juga jarang dirumah karena kerja di 

offshore, apa yang harus saya lakukan pak firman? 

Ibu AS, magelang, 0857335xxxx 

Jawab: 

Ibu AS yang lagi menikmati jadi seorang ibu, kejadian ibu seperti itu adalah cara Tuhan untuk memberikan 

sebuah ilmu kepada ibu, ilmu untuk menjadi ibu yang luar biasa. Yang harus ibu lakukan adalah mensyukuri 

bahwa Tuhan sudah memberikan anak yang seperti itu. Pasti ibu bertanya? Kenapa malah bersyukur.. 

Dengan bersyukur, tandanya ibu berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan itu Maha Baik, maka pasti 

kebaikan yang akan diberikan kepada ibu melalui anak ibu itu. Coba ibu katakan dalam hati ibu “Tuhan terima 

kasih atas anak seperti ini, aq tahu anak ini adalah titipan-MU, artinya anak ini milik-MU, berikan aq ilmu untuk 

menangani anak ini, karena aq sangat menyayanginya, tapi karena anakq ini juga milik-MU maka bantulah aq 

dengan cara-caramu ang baik dan menyenangkan Tuhan” 

Mari kita mulai dari diri ibu sendiri dulu ya, mulailah untuk memunculkan cinta dan sayang kepada anak ibu ini, 

hati ibu munculkan perasaan cinta setiap menyebut namanya, karena kalau ibu perasaannya marah, maka pasti 

yang terkirim juga marah ke anak ibu dan menarik situasi yang penuh kemarahan, jadi malah negatif.  

Tapi kalau ibu mau memunculkan dan memperbesar rasa cinta dan sayang, maka pasti Tuhan mau membantu 

menggerakkan hati anak ibu untuk berubah. 

Selamat mencoba ibu AS, jadikan anak ibu ini adalah ilmu yang mau Tuhan ajarkan kepada ibu, tentang makna 

cinta dan sayang kepada seorang anak. 
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Jl. Petemon IV / 108A 

Surabaya 

Telp : 031-5350411 

Hp : 0856.46000.981 

Pin BB : 26442AF9 

 Bagi anda yang ingin 

konsultasi, silahkan kirim via 

E-Mail 

pratamafirman@yahoo.com, 
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Pertanyaan : 

Pak firman, bagaimana caranya 

saya bisa punya mobil dengan 

cepat, saya rudi baru lulus 

kuliah, umur 23tahun 

Jawab: 

Mas rudi, pertanyaan ini 

sebenarnya sangat gampang 

dijawab kalau kamu berpikir 

yang mudah dan simple, coba 

deh ubah cara berpikirmu 

menjadi mudah. Kalau kamu 

mau punya mobil dengan cepat, 

segera cari cewek yang kaya, 

punya mobil, kamu dekati, kamu 

sayangi dia, pasti kamu dikasih 

untuk menggunakan mobilnya. 

Ini serius lho..coba ya 

Rudi, 08119xxxx 

 

Pertanyaan : 

Mas firman, tulisan anda di 

majalah ini tentang alpha 

telepati hanya pengantar saja, 

bagaimana melakukan alpha 

telepati itu kok tidak ada? 

Yuwa_ser@xxxx.com 

Jawab: 

Untuk cara alpha telepati, ada di 

modul panduannya, silahkan 

memesan untuk mempelajarinya. 

Di majalah memang hanya 

pengantar, kan namanya juga 

majalah, bukan buku panduan 
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