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Kekuatan Sejati kita 

ada didalam diri kita 

sendiri 

Diri anda, diri kita sudah 

diberikan sebuah kekuatan 

oleh Tuhan untuk melakukan 

berbagai aktivitas, coba deh 

kita perhatikan,mulai dari 

bernafas, lalu bagaimana 

darah mengalir ke seluruh 

tubuh, bagaimana sel-sel 

tumbuh. Bagaimana tubuh 

kita berkembang dan 

tumbuh dari janin dalam 

perut ibu sampai dewasa bias 

membaca majalah ini 

Bukankah itu semua adalah 

sebuah kekuatan. Kekuatan 

yang sangat luar biasa dari 

Tuhan. Saya sering heran 

ketika banyak orang yang 

mencari-cari kekuatan lain 

selain kekuatan yang ada 

dalam diri kita sendiri. Coba 

kita lihat ketika banyak orang 

pergi ke gunung, pergi ke 

sungai, pergi mencari guru 

ke berbagai pelosok daerah, 

sampai ke ujung dunia, yang 

dicari adalah kekuatan yang 

katanya bisa membuat 

manusia jauh lebih hebat. 

Bahkan juga banyak orang 

sibuk mencari benda-benda 

bertuah yang katanya juga 

bisa membuat manusia 

menjadi lebih hebat, menjadi 

lebih kaya, menjadi lebih 

berwibawa, benar kan? 

Mencari kekuatan lain di luar 

diri, padahal kekuatan yang 

hebat itu ya ada dalam diri. 

Tuhan sudah memberikan 

itu, hanya banyak dari kita 

belum menyadarinya. Atau 

selalu menganggap diri 

sendiri ini lemah dan tidak 

memiliki kekuatan sehingga 

butuh benda lain yang 

memperkuat, Padahal 

sesungguhnya orang-orang 

yang mencari-cari itu tahu 

bahwa benda-benda itu ya 

hanya benda mati, hanya 

benda yang sebenarnya tidak 

bisa berbuat apa2. Tapi, 

Karena pengaruh sugesti dari 

lingkungan yang katanya 

dan katanya bahwa benda-

benda itu bisa 

mendatangkan keuntungan, 

bisa mendatangkan kekuatan 

maka dicari-cari sampai 

mengorbankan semua harta 

benda, bahkan waktu 

dengan keluarga.  

Saya jadi teringat, ada 

seorang mantan pejabat 

tinggi yang mengikuti AMC 

kelas Platinum selama 3 hari, 

beliau cerita bahwa kalau 

dihitung total semua biaya 

yang dikeluarkan untuk 

mencari ilmu kekuatan diri 

bisa sampai ratusan juta, 

bahkan bapak ini menyebut 
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nominal 500juta. Angka yang 

sangat besar ya yang 

digunakan untuk mencari-

cari kekuatan diluar diri, 

beliau bercerita bahwa 

semua jenis ritual, semua jenis 

benda yang katanya bertuah 

sudah pernah beliau miliki, 

bahwa ritual yang harus 

mengeluarkan banyak uang 

untuk membeli minyak juga 

sudah beliau penuhi. 

Tapi,tetap saja semuanya 

menjadi percuma karena 

tidak menghasilkan yang ada 

selalu dipaksa untuk 

mengeluarkan uang terus 

oleh para spiritual itu. Semua 

ini menurut bapak mantan 

pejabat tadi ya. 

Begitu membaca tulisan-

tulisan saya di 

www.firmanpratama.wordpr

ess.com, bapak ini menjadi 

tertarik sebab beliau merasa 

bahwa artikel-artikel yang 

saya tulis tersebut 

menyadarkan beliau selama 

ini. Dan memang setelah 

selesai “berduaan dengan 

saya” selama 3 hari, bapak ini 

benar-benar menyadari 

bahwa kekuatan sejati itu ada 

didalam diri kita sendiri, dan 

beliau merasa benar-benar 

bahagia bahwa merasa 

terselamatkan disaat usianya 

sudah menginjak 60an. 

Memang tidak ada kata 

terlambat untuk kembali 

menyadari bahwa kekuatan 

sejati manusia ada dalam diri 

sendiri, yang diperlukan 

adalah sebuah kesadaran 

untuk melihat ke dalam, 

untuk masuk ke samudera diri 

mencari mutiara ilmu yang 

sebenarnya sudah ada dalam 

diri manusia. Sudah ada 

dalam diri kita semua.  

Hmm, menulis tentang 

kekuatan dalam diri manusia 

menarik sangat menarik bagi 

saya karena saya pun dulu 

sempat terjebak dalam zona 

jahiliyah, ketika masa kuliah di 

STTTelkom Bandung, saya 

terpengaruh oleh 

teman2saya untuk mencari 

kekuatan lain diluar diri untuk 

membantu menyelesaikan 

masalah finansial saya waktu 

itu. Tapi karena saya selalu 

ingin tahu sampai detail maka 

saya pun tidak hanya diam 

saja ketika melihat “atraksi-

atraksi” yang terlihat aneh 

dipertontonkan oleh para 

spiritual itu. Ketika saya 

mendesak untuk 

membongkar benda-benda 

bertuah, untuk memegang 

keris selalu dilarang, bahkan 

saya selalu mencari 

penjelasan fisika dan kimia 

http://www.firmanpratama.wordpress.com/
http://www.firmanpratama.wordpress.com/
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serta ilmu pengetahuan dari 

semua atraksi itu. 

Saya pun sempat pergi ke 

berbagai guru spiritual yang 

katanya memiliki benda-

benda bertuah, yang katanya 

bisa membantu 

mendatangkan uang gaib. 

Tetapi semua itu sebenarnya 

kembali kepada kepercayaan 

kita sendiri, bukan kepada 

bendanya, juga bukan 

kepada amalannya, juga 

bukan dari bacaannya, juga 

bukan dari sosok spiritualnya. 

Semuanya hanya 

memunculkan kepercayaan 

diri saja. Sampai akhirnya saya 

terbawa ke pondok 

pesantren Daarut Tauhid, 

dari pengajian bersama KH 

Abdullah Gymnastiar itu, saya 

seperti tersadarkan. Bahkan 

ketika saya sempat curhat 

kepada beliau tentang semua 

kisah saya, beliau langsung 

mengatakan “semua itu 

solusinya ada di dalam 

dirimu”. 

Jadi teringat sebuah lirik lagu 

yang ditulis oleh Ebiet G Ade, 

“Kita mesti telanjang dan 

benar-benar bersih, suci lahir 

dan di dalam 

batin…Tengoklah ke dalam 

sebelum bicara..singkirkan 

debu yang masih melekat”. 

Lirik lagu ini begitu penuh 

dengan makna dan ilmu, 

“tengoklah kedalam”, makna 

dari kata ini sangat jelas 

bahwa kita harus melihat ke 

dalam, ke dalam diri. Bukan 

keluar, bukan mencari diluar 

diri bahkan sampai mencari 

ke tempat yang jauh. Sebab 

semua kekuatan sejatinya 

sudah ada dalam diri. 

Kekuatan diri, kekuatan sejati 

dimiliki oleh setiap manusia 

yang masih bernafas. Melihat 

ke dalam, melihat berbagai 

peristiwa dalam kehidupan 

yang sudah terjadi sepanjang 

hidup kita, menyadari 

sepenuhnya bahwa anda 

masih bisa menjalani hidup 

sampai detik ini karena 

adanya sebuah kekuatan 

dalam diri, kekuatan yang 

selalu aktif sebab memang 

kita gunakan. Tetapi, 

kekuatan itu bisa membesar 

jika anda sebagai pemilik 

kekuatan itu menyadari 

sepenuhnya, mempercayai 

diri ini, mau mengenali 

dengan benar kekuatan 

dalam diri. 

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 
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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. 

Dalam majalah KEKUATAN 

SUGESTI edisi kali ini, saya 

ingin mengajak anda untuk 

sadar bahwa diri kita ini 

semua sudah sangat luar 

biasa dengan berbagai 

kekuatan dalam diri yang 

membuat diri anda masih 

bisa menikmati indahnya 

hidup. Saya ingin mengajak 

anda untuk melihat lebih jelas 

ke dalam diri anda, betapa 

luar biasanya diri anda dan 

betapa kuatnya diri anda. 

Sehingga akan 

memunculkan kesadaran 

bahwa dalam diri anda 

sudah terdapat kekuatan 

sejati, kekuatan TUHAN yang 

MAHA BESAR. 

 

Salam Redaksi  
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Dalam hubungan kekasih, 

kadang terjadi dimana satu 

pihak berpaling untuk 

mencintai orang lain, ya kan? 

tapi di satu pihak yang lain 

masih sangat mencintainya, 

benar kan? Anda juga 

pernah mengalaminya hehe? 

 

Dalam sebuah hubungan 

berpasangan, sebenarnya 

dilandasi oleh sebuah 

keuntungan yang kadang  

 

dibalut dengan sebuah 

perasaan yang namanya 

cinta dan kasih sayang. 

Cinta dan kasih sayang 

hanya sebuah perasaan 

yang membalut saja, yang 

sebenarnya membuat 

hubungan itu terus terjaga 

terus baik adalah adanya 

keterikatan saling 

menguntungkan, coba deh 

anda renungkan lagi hehe? 

kalau anda merasa 

pasangan anda itu selalu 

memberikan keuntungan ke 

anda maka perasaan cinta itu 

pasti terus membesar dan 

selalu menjadikan hubungan 

anda penuh dengan 

kemesraan. 

 

Yang dimaksud dengan 

keuntungan bisa secara 

material maupun spiritual, 

bisa berupa kenyamanan, 

ketenangan,juga bisa 

kekayaan hehe. Yang pasti ini 

sudah menjadi sifat dasar 

manusia bahwa selalu 

mencari sesuatu yang 

menguntungkan bagi dirinya. 

 

Saya sering menemui orang 

yang merasa memiliki 

masalah dalam hubungan 

cintanya, baik itu masih 

dalam proses pacaran 

maupun yang sudah 

menikah. Ada yang suaminya 

pergi meninggalkan istrinya 
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karena wanita idalam lain, 

ada kekasih yang pergi 

selingkuh dan sejenisnya. 

Dalam masyarakat kita, 

masalah seperti ini banyak 

terjadi, dalam menyelesaikan 

masalah ini biasanya banyak 

orang pergi ke spiritual untuk 

meminta bantuan agar 

pasangannya kembali, 

melalui ritual,melalui bacaan, 

melalui benda2yang diangga 

bertuah, atau melalui susuk. 

Kebetulan saya menulis 

catatan ini sambil menonton 

sebuah FTV di salah satu 

televisi swasta yang berjudul 

"DENDAM ISTRI YANG 

DIMADU", disitu dikisahkan 

sebuah usaha dari seorang 

istri yang ingin suaminya 

kembali, dengan pergi ke 

spiritual, ke dukun, ke 

pemuka agama sampai juga 

memasang susuk. 

Padahal ketika manusia mau 

memahami bahwa ketika kita 

pergi ke spiritual,susuk,lalu 

mengamalkan berbagai 

bacaan,untuk pasangan 

kembali sejatinya yang 

bekerja adalah pikiran kita 

sendiri. Kekuatan pikiran kita 

yang punya kekuatan besar 

untuk mempengaruhi orang 

lain, untuk menyadarkan itu 

semua maka saya membuat 

sebuah metode yang efektif 

untuk mempengaruhi orang 

lain, yaitu ALPHA TELEPATI. 

Metode ini saya buat juga 

berdasar pengalaman pribadi 

saya  

ketika masa SMA dan kuliah. 

Dulu saya membaca doa2 

untuk mempengaruhi 

cewek2 yang saya suka 

hehe,dan berhasil sehingga 

saya mudah sekali bergaul 

dengan banyak cewek,dulu 

saya merasa semua itu terjadi 

karena kehebatan bacaan 

doa yang dapatkan dibuku2 

yang saya beli dieemperan 

toko. 

 

Dari pengalaman itu, di 

tahun 2011 akhir saya 

menyadari bahwa itu semua 

bukan karena bacaan 

doa2saya melainkan akibat 

dari pikiran saya. Sejak itulah 

saya membuat buku ALPHA 

TELEPATI dan mendapat 

respon yang luar biasa. Bagi 

anda yang memiliki masalah 

rumah tangga, masalah 

percintaan, ingin 

mengembalikan pasangan 

yang pergi maka ALPHA 

TELEPATI adalah satu-satunya 

SOLUSI yang tepat, SOLUSI 

yang MUDAH, SOLUSI yang 

HALAL. Kenapa saya katakan 

HALAL, sebab ALPHA TELEPATI 
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menggunakan murni kekuatan PIKIRAN 

anda sendiri.  

 

Silahkan klik www.alphatelepati.com 

untuk mendaptkan buku panduan 

yang LUAR BIASA ini . . . 

 

 

 
 

  

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.alphatelepati.com%2F&h=8AQHJJYay&s=1
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3 Rahasia  
Memperbesar dan Memperlancar Aliran Rejeki 

 

etika saya sedang duduk 

di pinggir jalan menikmati 

semangkok bubur ayam 

diponegoro jam delapan pagi tadi, 

sambil menikmati bubur ayam yang 

gurih ini, saya memandangi jalanan di 

kawasan jalan diponegoro surabaya, 

jalanan tampak cukup padat dengan 

lalu lalang kendaraan baik itu sepeda 

motor dan mobil, meskipun masih pagi 

tapi sudah cukup padat, ya itulah 

surabaya. Lalu tiba-tiba ada satu 

sepeda motor yang juga berhenti 

didekat warung bubur ayam ini, dan 

seorang bapak turun langsung 

memesan semangkok bubur ayam. 

Sambil makan, bapak ini mengajak 

saya ngobrol, “isuk-isuk wis rame 

dalane yo mas, kabeh wong sibuk 

golek upo , golek rejeki, sampeyan 

kerjo nang endi mas?” , (baca:pagi-

pagi sudah ramai jalanya ya mas, 

semua orang sibuk nyari makan,nyari 

rejeki, kamu kerja dimana mas?), 

Setiap pagi pasti kita melihat kondisi 

yang seperti itu di jalanan kota-kota 

besar, untungnya saya sudah “tobat” 

dari melakukan rutinitas seperti itu, 

dulu ya saya melakukan seperti itu, 

pergi ke kantor jam delapan pagi, 

macet juga dan pulang sore jam lima 

kena macet juga. Saya yakin dan 

percaya, yang mereka cari adalah 

rejeki, uang, gaji untuk memenuhi 

kebutuhan hidup. Sekarang pun, saya 

membutuhkan uang,membutuhkan 

K 
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rejeki, tetapi saya mencoba melewati 

jalan yang lain, jalan yang tidak ada 

macetnya, buktinya saya masih sempat 

makan bubur ayam sambil melihat 

macetnya jalan. He.he. 

 

Berbicara tentang rejeki, hal ini tentu membuat anda bisa lebih serius membaca tulisan ini sampai selesai, eh..salah, kalau serius 

itu menggunakan pikiran sadar, jadi membacanya sambil “santai” saja ya, agar bisa meresap ke pikiran bawah sadar anda. 

Saya mencoba membuat tulisan tiga rahasia untuk memperbesar dan memperlancar aliran rejeki, ketika melihat jalan macet 

tadi membuat saya mempunya ide untuk menuliskan ini, karena saya dulu pernah mengalami hal yang sama dengan mereka, 

macet masuk pagi, bekerja keras tetapi rejeki tetap saja. Anda pasti juga merasakan itu kan, tetapi entah kenapa masih nyaman 

dan terus melakukannya itu, ayo? masih nyaman kan, macet-macet, berangkat pagi,pulang sore, nunggu gajian.he.he. 

Tentu anda menganggap, kalau saya bukan karyawan, “saya 

masih tercatat sebagai karyawan di salah satu perusahaan 

telekomunikasi nasional, tetapi bisa tidak harus absen setiap 

pagi” he.he., selain karyawan saya juga sebagai dosen teknik 

informatika di dua perguruan tinggi di surabaya, tapi bisa kan 

makan bubur ayam pagi jam delapan. 

Saya berikan tiga rahasia itu, entah anda mau mengikutinya 

atau tidak?itu memang hak anda, karena hidup anda hanya 

andalah yang bisa merubahnya, bahkan Tuhan pun tidak 

mau mengubah sebelum anda sendiri mau mengubahnya, 

benar kan? 

Rahasia pertama, Ubah pikiran anda, kalau dulu anda 

membuat “rule” di pikiran anda, bahwa uang dan rejeki 

datang karena harus bekerja keras, maka sekarang ubahlah 

bahwa uang dan rejeki itu bisa datang walaupun sambil 

santai-santai. Ini adalah rahasia yang pertama, sebab pikiran 

anda yang menyebabkan hidup anda seperti ini. Dari dulu 

hampir kebanyakan orang mendapat “sugesti” melelahkan 
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seperti itu, “uang datang karena bekerja keras, sukses datang 

karena berjuang”. Mau mengubahnya? 

Rahasia kedua, Kenali diri anda, kalau anda bertanya kepada 

diri anda sendiri? “siapakah saya?apakah kemampuan saya”, 

kira-kira apa jawabannya, kalau belum ada jawaban maka 

anda bisa mengikuti workshop saya agar memahami. 

Kenapa saya meminta anda mengenali diri, ya karena banyak 

orang tidak kenal dengan dirinya sendiri, tidak mengenali 

kelebihan dirinya dan tidak mau membuat dirinya memiliki 

kelebihan. 

Rahasia ketiga, 

naikkan level diri 

anda, kalau 

selama ini anda 

belum pernah 

naik taxi, cobalah 

naik taxi, kalau 

anda belum 

pernah masuk ke 

restoran mahal, 

maka masuklah ke 

restoran mahal, atau minimal mampirlah di pintu depannya, 

anda rasakan sensasinya, kalau selama ini anda memilih naik 

kereta api kelas ekonomi, maka cobalah naik kelas eksekutf. 

Cobalah masuk ke level yang lebih tinggi, dengan masuk ke 

lingkungan itu maka anda pasti “tertular” kualitas level itu, 

kalau level anda masih tetap saja maka ya tetap saja rejeki 

anda.
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Memperbesar dan memperlancar rejeki, itu hanya masalah “data” di pikiran anda, bukan masalah pekerjaan, bukan masalah 

bisnis, bukan masalah keturunan, apalagi masalah takdir. Takdir Tuhan itu tidak ada yang tahu, tapi Tuhan menyuruh manusia 

untuk mau mengubah nasibnya, jadi mulai sekarang anggaplah takdir Tuhan kepada hidup anda itu adalah menjadi 

kaya,mudah dan sukses lalu anda nikmati perubahan nasib yang mulai terjadi pada hidup anda, semakin terjadi dan pasti 

sangat membuat anda tercengang dengan kemudahan dalam hidup anda. Tuhan itu Maha BAIK dan MAHA 

MEMUDAHKAN . . . 
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Minggu lalu, ada 

sepasang suami istri 

yang mengambil kelas 

AMC (Alpha Mind 

Control) (tentang AMC 

anda bisa baca disini), 

bapak dan ibu ini tahu 

mengenai AMC karena 

gemar membaca          

tulisan-tulisan saya di  

http://www.firmanprat

ama.wordpress.com, 

menurut beliau artikel 

tentang PIKIRAN begitu 

mencerahkan. Lalu 

ibunya bertanya 

tentang bagaimana 

tentang hipnotis yang 

seperti di TV. Memang 

dalam kelas AMC 

Plaitinum selama 3 hari, 

peserta menjadi lebih 

bebas bertanya 

apapun, sehingga 

memahami total 

tentang PIKIRAN dan 

berbagai FUNGSINYA. 

Ketika bertanya 

tentang HIPNOTIS di 

TV, langsung saja saya 

mulai menyuruh ibu 

ini, untuk tarik 

nafas,lalu hembuskan, 

kemudian saya suruh 

deh ibu ini untuk 

melemaskan semua 

tubuhnya, dan 

memintanya untuk 

tidur kalau mau tidur. 

Eh..ibu ini langsung 

memejamkan mata dan 

tidur,hehe 

Bapaknya yang melihat 

jadi tersenyum, lalu 

saya bicara lagi ke ibu 

itu yang sedang 

terpejam matanya. Ibu 

yang santai ya, ibu 

yang nyaman. Lalu 

saya minta bapaknya 

untuk bicara juga 

kepada istrinya. Istrinya 

menuruti, bahkan 

sampai disuruh untuk 

memangis jadi juga 

menangis. Ibu itu pun 

saya suruh kembali 

membuka matanya. 

Setelah itu, mulai saya 

Ternyata...Hipnotis Itu Seperti Main-Main saja 

 

http://firmanpratama.wordpress.com/2012/10/16/workshop-alpha-mind-control/#more-938
http://www.firmanpratama.wordpress.com/
http://www.firmanpratama.wordpress.com/
http://ilmuhipnotis.files.wordpress.com/2014/03/hipno-junior.jpg
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ajarkan untuk bermain 

tangan lengket, kaki 

lengket, dan tangan 

speerti besi. Ibu ini pun 

berkata, “ternyata 

gampang ya, hipnotis 

di tv itu memang main-

main ya mas”. Dan ibu 

ini mencoba ke 

petugas kebersihan 

hotel yang kebetulan 

masuk ke kamar untuk 

memberikan botol air 

mineral. Langsung deh, 

ibu ini mencoba 

membuat petugas 

hotel susah untuk 

berjalan dan berat 

membawa botol, kami 

bertiga tertawa melihat 

reakasi dari petugas 

hotel itu. 

Saya sebagai pakar 

pikiran, senang ketika 

memberikan 

penyadaran kepada 

banyak orang tentang 

hipnotis yang memang 

sangat gampang, 

hanya butuh berbicara. 

Bahkan saya sering 

mengatakan, bahwa 

hipnotis yang seperti di 

TV itu masih level anak 

TK hehe. Wah, anda 

pasti bingung kenapa 

saya mengatakan level 

anak TK, yang karena 

memang sangat 

gampang, alias masih 

hipnotis yang sangat 

mendasar, untuk masuk 

lebih dalam ke dunia 

hipnosis sejati, maka 

saya buat program 

yang saya beri nama 

AMC (Alpha Mind 

Control), dimana dalam 

AMC yang reguler 

1hari, untuk materi 

hipnotis sudah saya 

berikan di 30menit 

pertama. Karena 

memang level TK, jadi 

sangat gampang. 

Hipnosis yang utuh 

adalah ilmu tentang 

PIKIRAN, bukan hanya 

sebatas menidurkan 

orang atau membuat 

acara lucu-lucuan. Tapi 

lebih dalam untuk 

mempelajari PIKIRAN. 

Makanya, saya kadang 

sering mendapat 

peserta pelatihan AMC 

yang katanya dia sudah 

ikut pelatihan HIPNOSIS 

dan HIPNOTERAPI 

tetapi merasa tidak 

mendapat manfaat 

untuk dirinya. Itu 

mungkin dalam 

pelatihan lain, hanya 

mengajarkan 

bagaimana melakukan 

ke orang lain tetapi 

tidak ke diri sendiri. 

Ketika belajar hipnotis 

hanya di level TK, alias 

seperti di TV itu 

memang hanya untuk 

main-main, ya main-

main seperti di TV. Apa 

yang kita lihat di TV 

dimana orang itu tidur 

lalu berjoget, atau tiba-

tiba bermain, atau yang 

katanya bicara jujur, itu 

semua hanya main-

main saja hehe. Sama 

halnya dengan 

pertunjukan sulap yang 

juga masuk kategori 

main-main. Dan 
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hipnotis TV sebenarnya 

juga termasuk kategori 

sulap. Oh,ya saya ingat 

juga, ibu tadi juga 

menanyaka bahwa dia 

pernah ketemu dengan 

orang yang 

mengatakan 

menggunaka listrik 

untuk terapi, bahkan 

bisa menyalakan lampu 

hanya dengan 

sentuhan tangan. Nah, 

saya langsung buka 

saja di google tentang 

sepatu listrik dan 

videonya, langsung 

suami-istri itu tertawa, 

“wah-wah, ternyata 

ada alatnya sepatu 

listrik ya mas,”. Ya itulah 

yang ada dimasyarakat 

kita, terkadang 

permainan suka dilebih-

lebihkan. Jadi, anda 

harus juga menerima 

kenyataan bahwa 

HIPNOTIS di TV itu 

hanya main-main saja 

ya...
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5 Alasan Utama  

kenapa Orang Perlu  

melakukan Hipnoterapi 

Mas saya mau dihipnoterapi deh,kapan mas firman bisa? tanya seseorang yang 

mengirimkan sms ke saya. Lalu saya balik membalas sms itu, “silahkan membuat 

janji dulu, masalahnya apa ya?”. Dibalasnya lagi sms  saya itu, “pengen tahu mas 

rasanya dihipnotis itu”. Karena alasannya hanya pengen tahu, maka saya pun 

menjawabnya “oke,silahkan menghubungi kantor ya”. Dan tentu saya tidak akan 

meladeni permintaan orang ini, sebab dia hanya pengen tahu. Kalau dia pengen 

tahu maka artinya dia tidak memiliki masalah yang urgent (mendesak) untuk 

segera diatasi, benar kan? Bukan hanya satu saya mendapat sms ini, tapi banyak 

orang yang mengatakan pengen 

melakukan hipnoterapi tetapi hanya 

untuk pengen tahu saja. 

Sebab pemahaman mereka tentang 

hipnoterapi itu keliru, sehingga muncul 

rasa menantang dalam dirinya. Untuk 

anda memahami apa itu hipnotis dulu 

membaca di blog saya yang khusus 

mengulas hipnotis di 

www.ilmuhipnotis.wordpress.com. 

Bahkan saya pernah ada pengalaman 

saat bertemu klien, dia mengatakan 

bahwa ketemu saya hanya ingin 

ditidurkan, ya langsung saya katakan, 

“Bapak pergi kehotel lalu bapak istirahat 

dan tidur saja disana,hehe”. 

Hipnoterapi, berasal dari dua kata yaitu 

“Hipno” dan “terapi”. Hipno artinya 

http://ilmuhipnotis.wordpress.com/
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hipnosis yaitu metode pemberian saran yang tepat ke pikiran orang lain. 

Sedangkan terapi adalah proses penyelesaian masalah. Jadi hipnoterapi adalah 

proses penyelesaian masalah dalam pikiran 

seseorang. Bahasa gampangnya ya 

konseling dan ngobrol-ngobrol,hehe. 

Dalam proses konseling dan ngobrol inilah, 

saya akan mengurai masalah anda. Saya 

mencoba membimbing anda untuk rileks 

santai, sehingga obrolan itu mengeluarkan 

semua uneg-uneg anda. Saya pun 

memberikan solusi kepada anda, sehingga selesai sesi “ngobrol2itu”, anda merasa 

tenang,lepas dari masalah anda. Ya itulah HIPNOTERAPI. Tetapi memang 

pemahaman dimasyarakat masih sangat salah hehe. Bahkan ada yang 

berpendapat, “aku gak mau anakku dihipno,nanti malah error,lebih baik dibawa 

ke pelatihan otak tengan saja”. Geli saya mendengar seperti ini, hanya karena 

diganti menjadi “otak tengah” maka ibu ini menjadi tenang melakukan terapi 

anaknya. Padahal aslinya proses terapi otak tenga itu ya sama dengan 

hipnosis,hehe. Hanya diganti saja namanya agar orang menerima. 

Karena hipnoterapi adalah proses 

konseling dan ngobrol2, maka andalah 

yang sebenarnya berperan dalam proses 

ini, anda yang memiliki kemauan untuk 

melakukannya, sehingga saya memang 

hanya melayani klien yang memang 

ingin berubah. Ada lima alasan utama 

kenapa seseorang perlu melakuka 

hipnoterapi. 

Pertama, Masalah yang ingin 

karena masalah ini yang membuat anda 

https://pusathipnoterapi.files.wordpress.com/2014/08/solusi-untuk-percaya-diri.jpg
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tidak nyaman sehingga harus diselesaikan. Benar kan?kalau anda tidak ada 

masalah yang tidak usah melakukan hipnoterapi. 

Kedua, Rasa tidak nyaman meningkat, anda merasa tidak nyaman yang 

entah kenapa terus mengalami peningkatan, sehingga anda perlu untuk 

mengurangi rasa tidak nyaman ini.  

Ketiga, anda ingin hidup lebih baik, keinginan untuk menaikkan kualitas 

hidup memerlukan sebuah konseling yang benar dan tepat, sehingga hipnoterapi 

bisa membantu anda untuk mempercepat proses hidup anda menjadi lebih baik. 

Keempat, anda butuh seseorang yang dipercaya untuk curhat, saya adalah 

orang yang tidak anda kenal, sehingga anda bisa bebas menjadikan saya tempat 

untuk curhat dan mengeluarkan semua uneg-uneg anda tanpa beban, beda 

denga orang yang sudah anda kenal, anda khawatir takut menjadi bahan gosip 

kan hehe. 

Kelima, anda tidak tahu caranya mengenal,mengontrol dan memaksimalkan 

pikiran. Kalau anda belum tahu apa itu pikiran dan bagaimana mengontrolnya, 

maka anda perlu bantuan hipnoterapist untuk melakukannya. Tetapi…kalau anda 

sudah tahu dan paham benar cara mengenali,mengontrol dan memaksimalkan 

kerja pikiran maka anda sudah tidak lagi butuh hipnoterapist. Kenapa? Karena 

pada dasarnya, anda sendiri juga yang menyelesaikan masalah2pikiran anda, 

bukan saya sebagai hipnoterapist. 

Karena itu jika ingin anda benar-benar 

menguasai pikiran anda, maka anda 

perlu mempelajari satu bidang ilmu 

yang mendasar sekali, yang menjadi 

sumber tentang terapi pikiran, yaitu 

Alpha Mind Control. 

Ketika anda sudah memahami ALPHA 

MIND CONTROL maka otomatis anda 

bisa melakukan terapi dan kontrol 

kepada pikiran anda sendiri. Silahkan 

baca di 

www.firmanpratama.wordpress.com 

untuk mengenal AMC ya. 

 

 

 

 

http://firmanpratama.wordpress.com/
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Zacharias Janssen dilahirkan pada 

tahun 1580 di negara Kincir 

Angin, Belanda, dan meninggal 

dunia pada usia 58 tahun atau 

tepatnya pada tahun 1638. 

merupakan seorang ilmuwan 

yang berasal dari Belanda. 

Penemuannya yang paling 

terkenal yaitu mikroskop pertama 

yang digunakan untuk melihat 

benda-benda yang sangat kecil 

ukurannya dan sulit dijangkau bila 

menggunakan mata telanjang. 

Penemuan mikroskop ini 

memberikan pengaruh besar 

pada perkembangan ilmu 

pengetahuan dan tidak sedikit 

penemuan-penemuan besar 

yang sangat bermanfaat bagi 

peradaban dunia diteliti dengan 

menggunakan mikroskop. 

Beliau menyadari betul bahwa di 

dunia ini terdapat benda-benda 

dengan ukuran yang lebih kecil 

dan sulit dijangkau dengan kasat 

mata. Pada tahun 1590, bersama 

dengan ayahnya, beliau berhasil 

menciptakan sebuah mikroskop 

dengan menggunakan lensa 

cembung dan cekung untuk 

memperbesar tampilan benda-

benda yang sangat kecil 

ukurannya. Mekanisme 

penyetelan fokus yang pertama 

untuk mikroskop tersebut dibuat 

dan disempurnakan oleh 

Campini, seorang ilmuwan yang 

berasal dari Italia, pada tahun 

1668. 

Zacharias Janssen 
 

dibalik benda-benda yang tampak kasat mata ini ada suatu benda yang jauh 

lebih kecil yang juga hidup di dunia ini . . . 

http://1.bp.blogspot.com/-3FIVZoaXlA8/UmLU50N9KcI/AAAAAAAAA64/-RfJCBDAN7I/s1600/biografi+zacharias+janssen.jpg
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Biografi Zacharias Janssen – Penemu Mikroskop Optik Pertama  

Kita semua pasti tahu kan apa itu mikroskop?  Ya. Itu adalah suatu alat untuk melihat benda-benda yang sangat kecil dimana benda tersebut tak 

bisa dilihat dengan mata telanjang. Dengan diketemukannya mikroskop, kita jadi tahu apa itu bakteri, mikroba, virus dan hal-hal lainnya yang 

sangat nano ukurannya. Tahu gak siapa yang awalnya membuat mikroskop? Berikut ini adalah Biografi orang yang diklaim oleh Barat sebagai 

pembuat mikroskop pertama kali. 

 

Biografi Zacharias Janssen 

Zacharias Janssen adalah 

orang yang diakui oleh 

sejarah sebagai penemu 

mikroskop senyawa 

pertama. Walau kadang 

hal ini masih menjadi 

perdebatan beberapa ahli 

sejarah namun namanya 

telah diidentikkan dengan 

mikroskop senyawa yang 

awal. 

Lahir 

Zacharias Janssen atau 

biasa dipanggil Janssen 

dilahirkan di Belanda pada 

tahun 1580 tepatnya yaitu 

di daerah Middelburg 

tetapi ada pula ahli yang 

menyebutkan bahwa 

dirinya lahir di Den Hag. Ia 

adalah anak dari 

pasangan Hans Martens 

dan Maeyken Meertens 

yang berasal dari Antwerp 

Belgia. Zacharias Janssen 

memiliki adik yang 

tumbuh bersamanya yang 

bernama Sara.  

Menikah dan Punya Anak 

Zacharias Janssen 

menikah dengan 

Catharina de Haene pada 

tanggal 23 Oktober 1610. 

Dari pernikahan ini 

mereka dikaruniai anak 

yang bernama Johannes 

Zachariassen. Setelah 

istrinya meninggal pada 

tahun 1624, Zacharias 

Janssen kemudian 

menikah lagi dengan 

Anna Couget. 

Sejarah Mikroskop 

 

Mikroskop Zacharias 

Janssen 

Zacharias Janssen sejak 

awal telah meyakkini 

bahwa dibalik benda-

benda yang tampak kasat 

mata ini ada suatu benda 

yang jauh lebih kecil yang 

juga hidup di dunia ini. 

Untuk membuktikan hal 

itu, beliau lalu membuat 

suatu alat yang dapat 

melihat benda mikro 

tersebut. Bersama sang 

ayah, pada tahun 1590 

Zacharias Janssen berhasil 

membuat mikroskop 

pertama. Mikroskop ini 

terdiri dari gabungan 

lensa cembung dan 

cekung  yang 

digabungkan. Mikroskop 

pertama ini sangatlah 

sederhana belum seperti 

mikroskop saat ini yang 

http://1.bp.blogspot.com/-fDi7JeMnN-Y/UmLU_o60JhI/AAAAAAAAA7M/CamCUTGpkZo/s1600/biografi+zacharias+janssen+3.jpg
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sudah canggih. 

Ketelitiannya dalam 

melihat benda mikro juga 

hanya kurang lebih 20 kali 

besar benda aslinya. 

Pada tahun 1668, Campini 

seorang ilmuwan asal 

negeri pizza, Italia telah 

menyempurnakan 

mikroskop Zacharias 

Janssen dimana oleh 

Campini mikroskop 

tersebut di setel fokusnya 

agar bendanya lebih jelas.  

Kemudian oleh sang 

maestro heliosentris yaitu 

Galileo Galilei, mikroskop 

ini mengalami 

pembenahan lagi.  

Mikroskop saat itu terbuat 

dari lensa optik dimana 

masih memiliki 

kemampuan terbatas 

untuk memperbesar 

benda . Mikroskop yang 

telah disempurnakan 

Galileo ini memiliki 

kelemahan yaitu difraksi 

cahaya yang limit sekali 

disebabkan panjang 

gelombang cahaya yang 

hanya 200 nano meter. 

Mikroskop ini tak bisa 

melihat benda yang 

ukurannya dibawah 200 

nanometer. 

Antony Van 

Leeuwenhoek 

Seseorang yang senegara 

dengann Zacharias 

Janssen yaitu Antony Van 

Leeuwenhoek 

melanjutkan 

penyempurnaan 

mikroskop tersebut. 

Antony Van 

Leeuwenhoek adalah 

seorang ahli kain dari Delf, 

Belanda. Ia sering 

mengamati serat kain 

dengan menggunakan 

lensa pembesar. Suatu hari 

ia memiliki ide untuk 

menciptakan sebuah alat 

yang bisa memperbesar 

benda hingga ratusan kali 

lebih besar dari benda 

aslinya.

Setelah ia bisa merakit mikroskop yang lebih 

canggih, Leeuwenhoek akhirnya keranjingan 

mengamati hal lain diluar serat kain seperti air 

ludah, air sungai, air hujan hingga kotoran 

makhluk hidup pun dia amati. Dari situ 

Leeuwenhoek mengetahui bahwa ada 

sesuatu yang bergerak-gerak dan hidup 

dibalik zat lain . Ia mengambil kesimpulan, 

dibalik sebuah benda pasti juga hidup benda 

lain yang lebih kecil. Leeuwnhoek menyebut 

benda kecil tersebut dengan ‘animalcule’. 

http://3.bp.blogspot.com/-vrsGcy0ymrQ/UmLVGCiVI_I/AAAAAAAAA7c/BKSEldVm1u4/s1600/biografi+zacharias+janssen+5.jpg
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Penemuannya ini membuatnya semakin 

bersemangat meneliti benda lainnya. 

Leeuwnhoek akhirnya menumpuk lensa 

mikroskp tersebut dengan menambah jumlah 

tumpukan lensa lagi yang 

membuatnya bisa 

lebih jelas mengamati 

gerakan ‘animalcule’ 

tersebut. Ia mencatat segala 

yang diamatinya dan 

kemudian mengirimnya ke 

British Royal Society.  

 

Mikroskop Yang Telah Disempurnakan 

Penyempurnaann mikroskop oleh Antony 

Van Leeuwenhoek ini membuat dunia biologi 

akhirnya bisa menemukan apa yang disebut 

bakteri, virus, protozoa, amoeba dan makhluk 

super kecil lainnya. 

Di Jepang, mikroskop digunakan untuk 

melihat dan mengamati serangga secara 

mendetail. 

Kontroversi Zacharias Janssen 

Ada banyak orang yang mengklaim telah 

menjadi yang pertama membuat mikroskop 

optik, seperti Yakub Metius dan Cornelis 

Drebbel. Namun ternyata setelah diteliti, 

orang-orang tersebut membeli mikroskop dari 

Zacharias Janssen dan mendesain ulang 

sehingga seakan-akan dirinya adalah 

pembuatnya.  

Sejarah hidup Zacharias Janssen sendiri sudah 

banyak yang hilang karena banyak dokumen 

di Middelburg yang telah terbakar saat 

Belanda di invasi oleh Nazi. Sangat sedikit 

sekali catatan mengenai Zacharias Janssen. 

Salah satu sumber sejarah yang sering 

dijadikan acuan adalah anak dari Zacharias 

Janssen yaitu Johannes Zachariassen. Namun 

ada juga yang menyebut bahwa keterangan 

itu palsu. Para ahli sejarah seperti Albert Van 

Helden , Sven Dupre , Rob Van Gent , dan 

Huib Zuidervaart dalam buku mereka " Asal 

Mikroskop " menyimpulkan bahwa Janssen 

tidak mungkin telah menjadi seorang ahli 

optik sampai 1616.  

Sang anak hanyalah menjual sejarah sang 

ayah dan membuat keterangan yang tidak 

akurat hanya demi uang dan ketenaran. 

Namun kemudian para sarjana sejarah Eropa 

sepakat bahwa Zacharias Janssen terkait 

dalam sejarah asal mula mikroskop optik. 

Kematian Zacharias Janssen 

Zacharias Janssen meninggal pada tahun 

1632. Sumber dari sang anak menyebutkan 

bahwa ayahnya meninggal saat 

pernikahannya yang kedua bersama Anna 

Couget yaitu pada April 1638. 

Temuan mikroskop saat itu mendorong 

ilmuan lain, seperti Galileo Galilei (Italia), untuk 

membuat alat yang sama. Bahkan Galileo 

http://kolom-biografi.blogspot.com/2009/01/biografi-galileo-galilei.html
http://1.bp.blogspot.com/-DUB_6Vj1nhA/UmLVDsvstoI/AAAAAAAAA7U/qhr_ZT5dmLU/s1600/biografi+zacharias+janssen+4.jpg
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mengklaim dririnya sebagai pencipta 

pertamanya yang telah membuat alat ini pada 

tahun 1610. 

 

Galileo menyelesaikan pembuatan mikroskop 

pada tahun 1609 dan mikroskop yang 

dibuatnya diberi nama yang sama dengan 

penemunya, yaitu mikroskop Galileo. 

Mikroskop jenis ini menggunakan lensa optik, 

sehingga disebut mikroskop optik. Mikroskop 

yang dirakit dari lensa optik memiliki 

kemampuan terbatas dalam memperbesar 

ukuran obyek. Hal ini disebabkan oleh limit 

difraksi cahaya yang ditentukan oleh panjang 

gelombang cahaya. Secara teoritis, panjang 

gelombang cahaya ini hanya sampai sekitar 

200 nanometer. Untuk itu, mikroskop berbasis 

lensa optik ini tidak bisa mengamati ukuran di 

bawah 200 nanometer. 

Setelah itu seorang berkebangsaan belanda 

bernama Antony Van Leeuwenhoek (1632-

1723) terus mengembangkan pembesaran 

mikroskopis. Antony Van Leeuwenhoek 

sebenarnya bukan peneliti atau ilmuwan 

yang profesional. Profesi sebenarnya adalah 

sebagai ‘wine terster’ di kota Delf, Belanda. Ia 

biasa menggunakan kaca pembesar untuk 

mengamati serat-seratpada kain. Tetapi rasa 

ingin tahunya yang besar terhadap alam 

semesta menjadikannya salah seorang 

penemu mikrobiologi.

 

http://kolom-biografi.blogspot.com/2009/01/biografi-antony-van-leeuwenhoek.html
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Leewenhoek menggunakan mikroskopnya yang sangat sederhana untuk mengamati air sungai, air hujan, ludah, feses dan lain sebagainya. Ia 

tertarik dengan banyaknya benda-benda kecil yang dapat bergerak yang tidak terlihat dengan mata biasa. Ia menyebut benda-benda bergerak 

tadi dengan ‘animalcule’ yang menurutnya merupakan hewan-hewan yang sangat kecil. Penemuan ini membuatnya lebih antusias dalam 

mengamati benda-benda tadi dengan lebih meningkatkan mikroskopnya. Hal ini dilakukan dengan menumpuk lebih banyak lensa dan 

memasangnya di lempengan perak. Akhirnya Leewenhoek membuat 250 mikroskop yang mampu memperbesar 200-300 kali. Leewenhoek 

mencatat dengan teliti hasil pengamatannya tersebut danmengirimkannya ke British Royal 

Society. Salah satu isi suratnya yang pertama pada tanggal 7 September 1674 ia 

menggambarkan adanya hewan yang sangat kecil yang sekarang dikenal dengan 

protozoa. Antara tahun 1963-1723 ia menulis lebih dari 300 surat yang melaporkan 

berbagai hasil pengamatannya. Salah satu diantaranya adalah bentuk batang, coccus 

maupun spiral yang sekarang dikenal dengan bakteri. Penemuan-penemuan tersebut 

membuat dunia sadar akan adanya bentuk kehidupan yang sangat kecil yang akhirnya 

melahirkan ilmu mikrobiologi. 

Bila Di Eropa, mikroskop sudah dikenal sejak abad ke-17 dan digunakan untuk melihat 

binatang-binatang sejenis mikroba. Menariknya, orang Jepang senang menggunakannya 

untuk mengamati serangga berukuran kecil, dan hasilnya berupa buku-buku berisi pemerian tentang serangga secara mendetail. 

  

http://kolom-biografi.blogspot.com/2009/01/biografi-antony-van-leeuwenhoek.html
http://1.bp.blogspot.com/-Xlglc-RaV1g/TmannBS0vBI/AAAAAAAABhA/Pq1x6VLaFNA/s1600/Untitled-1.jpg
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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 
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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 !! 
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Ming Ming adalah 

seekor anak 

burung kolibri. Ia 

gemar sekali 

bertualang. Ming 

Ming yang hanya 

diasuh oleh induk 

betinanya ini, 

seringkali tak 

mendengarkan 

petuah induknya 

yang melarang 

dirinya pergi terlalu 

jauh dari sarang 

karena ia masihlah 

sangat muda 

sementara di luar 

sana ada begitu 

banyak bahaya 

yang mengancam.  

“Tapi, Ibu, aku 

hanya ingin 

menyesap madu 

bunga-bunga nan 

indah di ladang 

bunga seberang 

hutan,” ujar Ming 

Ming memberi 

alasan pada 

induknya. “Di 

daerah dekat 

sarang kita tidak 

ada bunga-bunga 

seindah ladang 

bunga di sana.”  

 

“Iya, Nak, tapi 

tunggulah kau 

besar sedikit,” 

induk Ming Ming 

berujar lembut 

sembari menyapu 

sayang kepala 

anaknya itu. “Ibu 

hanya khawatir 

karena seringkali 

terlihat putra 

Adam dan putri 

Hawa mendatangi 

tempat tersebut. 

Bagaimana jika 

mereka 

menangkapmu?” 

Ming Ming 

akhirnya hanya 

diam saja jika 

diberi jawaban 

seperti itu oleh 

induknya. 

Tapi jangan salah... 

Bukan Ming Ming 

namanya jika ia 

akan begitu saja 

menurut petuah 

induknya. Ia sudah 

terlanjur menyukai 

petualangan 

kecilnya ke ladang 

bunga seberang 

hutan. Itu karena 

di sana memang 

terdapat bunga-

bunga yang 

memekar nan 

indah, tentunya 

madu yang 

disesap oleh Ming 

Ming pun juga 

sangatlah manis. 

Karena itulah ia 

suka. Ming Ming 

memang 

menggemari 

manisnya madu.  

“Nantilah ketika 

Ibu sedang lengah 

baru aku pergi ke 

sana lagi,” bisik 

Ming Ming dalam 

hati. 

Dan benar saja, 

ketika induknya 

sedang sibuk 

melakukan 

pekerjaannya, 

Ming Ming 

langsung 

mengambil 

ancang-ancang 

untuk terbang 

memulai 

petualangannya 

ke ladang bunga 

indah. Sepanjang 

perjalanan menuju 

ke sana Ming Ming 

sudah 

membayangkan 

rasa manis bunga-

bunga yang 

tumbuh indah di 

ladang bunga 
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yang akan 

disesapnya nanti. 

“Hmm... Srrrp, 

manisnya,” liurnya 

bahkan sampai 

menetes 

membayangkanny

a. 

Tidak tunggu 

lama, selepas Ming 

Ming sampai di 

ladang bunga, ia 

langsung terbang 

ke sana ke mari 

menghampiri 

bunga-bunga 

indah untuk 

disesapi madunya. 

Beberapa puluh 

menit Ming Ming  

tenggelam dalam 

aktivitasnya yang 

mengasyikkan itu. 

“Akan kusesapi 

madu-madu kalian 

semua, wahai 

bunga-bunga 

indah,” seru Ming 

Ming dengan 

riang. 

Tapi celakalah bagi 

Ming Ming, saking 

asyiknya menyesap 

madu, ia tidak 

menyadari 

ternyata ada 

seorang putra 

Adam yang terus 

memperhatikanny

a. Bulu Ming Ming 

yang memang 

sangat cantik 

membuat dia 

berniat 

menangkap Ming 

Ming si Kolibri 

Petualang itu. Dan 

dengan Ming 

Ming yang tidak 

memperhatikan 

sekelilingnya, 

tidaklah sulit untuk 

menangkapnya. 

Haph! 

Ming Ming masuk 

dalam perangkap. 

Ming Ming terkejut 

mendapati dirinya 

telah berada di 

dalam jaring 

perangkap. Ia 

meronta 

menggeliat, 

namun jaring 

tersebut terlalu 

kuat untuk bisa 

diterobosnya. 

“Matilah aku,” 

cerocosnya mulai 

menyesali 

kenakalannya tidak 

mengindahkan 

petuah induknya. 

“Ibu, Ibu, tolonglah 

aku, Ibu. Akan 

diapakan aku 

nanti, Ibu?” jeritnya 

lara. 

Ming Ming terus 

merasa khawatir, 

bertanya-tanya 

apa yang akan 

terjadi pada dirinya 

setelah tertangkap 

oleh pria itu. 

Tapi rupanya pria 

itu hanyalah 

seseorang yang 

gemar memelihara 

burung-burung 

liar. Di rumahnya 

terdapat berbagai 

macam burung di 

dalam sangkar-

sangkar. Ming 

Ming dimasukkan 

ke dalam salah 

satu sangkar 

tersebut. Tak lupa 

pria itu juga 

mencarikan madu 

untuk diberi ke 

tempat makan 

burung kolibri, 

tentunya agar 

Ming Ming merasa 

betah. 

Dan, ya, tentu 

saja... Ming Ming 

berkicau riang 

karena rupanya ia 

hanya akan 

dipelihara dan 

bukan dibunuh. 
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Belum lagi ia juga 

diberi madu-madu 

yang rasanya luar 

biasa manis. “Wah, 

enaknya hidupku,” 

pikirnya polos. 

Satu, dua, tiga hari 

dilaluinya dengan 

riang. Makan, tidur, 

dan kadang juga 

mengobrol 

dengan burung-

burung tetangga 

sangkarnya. 

Tapi memasuki 

bulan ke dua ia 

tinggal di rumah 

barunya, Ming 

Ming akhirnya 

merasa jenuh. 

“Wahai kalian 

kawanku para 

burung, tidakkah 

kalian bosan 

tinggal di sini?” 

tanyanya. 

“Tidak juga,” balas 

Nunu, burung nuri 

tetangga sangkar 

sebelah kiri Ming 

Ming, "Aku sudah 

sekian lama 

berada dalam 

sangkar ini.” 

 

“Aku juga tidak. 

Setiap hari hanya 

tinggal makan dan 

tidur yang 

disediakan oleh 

putra Adam itu, 

bagaimana 

mungkin aku 

bosan?” tambah si 

Layang, yang 

sangkarnya tepat 

di hadapan 

sangkar Ming 

Ming, turut 

membenarkan 

perkataan Nuri. 

“Justru itu, aku 

bosan setiap hari 

hanya tinggal 

menerima apa 

yang diberikan 

padaku,” ujar Ming 

Ming lemas setelah 

mendengar 

jawaban 

kawannya sesama 

burung dalam 

sangkar, “Aku 

rindu melakukan 

petualangan 

kecilku terbang ke 

sana ke mari 

menghampiri 

bunga-bunga. Aku 

juga sangat 

merindukan 

indukku.” 

Beberapa hari 

kemudian dihabisi 

Ming Ming dalam 

kegelisahan. Tidak 

lagi terdengar 

kicauan riang 

darinya.  

 

“Aku ingin pulang. 

Keluar dari sini...” 

lirihnya. 

Dan Ming Ming 

akhirnya 

membulatkan 

tekad. Pokoknya 

bagaimanapun 

caranya ia harus 

keluar dari 

sangkarnya dan 

kembali ke 

sarangnya. 

Ia mencari-cari 

kesempatan ketika 

pria tersebut 

lengah dalam 

mengunci 

sangkarnya. 

Dengan sabar 

dinantikannya saat 

tersebut, walau 

bulan demi bulan 

berlalu. Tidak 

dipedulikannya 

celotehan burung-

burung lain yang 

menyuruhnya 

mengurungkan 

niat ataupun 

mencibirnya 
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karena terlalu 

tinggi bermimpi. 

“Sudahlah, 

lupakan saja 

keinginanmu, 

kolibri kecil,” cibir 

Koko, si kakatua, 

“Untuk apa kau 

meninggalkan 

tempat yang 

sudah 

memberikanmu 

kemudahan ini?” 

“Benar. Lagipula 

bagaimana kau 

akan bisa keluar 

dari sangkarmu? 

Sangkar itu 

terpasang kokoh,” 

tambah Layang. 

“Aku tahu itu. Tapi 

entah kenapa, 

batinku tidak bisa 

membenarkan 

diriku yang terus-

menerus hanya 

menerima segala 

sesuatunya tanpa 

berbuat apapun,” 

jawab Ming Ming. 

Dan akhirnya 

suatu hari, putra 

Adam lupa 

mengunci sangkar 

Ming Ming setelah 

membersihkan 

sangkar tersebut. 

Ming Ming pun 

tidak menunda-

nunda 

memanfaatkan 

kesempatan yang 

telah lama 

dinantikannya 

tersebut. Ia 

langsung keluar 

dari sangkar 

kecilnya berusaha 

kembali menuju 

alam bebas. Tak 

lupa diajaknya 

pula kawan-

kawannya sesama 

burung yang lain, 

ia mencoba 

membantu 

membukakan 

kunci sangkar 

mereka. Tapi 

rupanya mereka 

tidak ingin 

beranjak pergi ke 

manapun. 

“Pergilah kau, 

kolibri kecil, jika kau 

memang hendak 

pergi. Kami tidak 

akan 

meninggalkan 

tempat ini. Di luar 

sana lebih banyak 

bahaya-bahaya 

yang justru 

mengancam 

kelangsungan 

hidup kami 

daripada tinggal di 

tempat ini,” Koko 

mewakili burung-

burung lainnya 

memberi jawaban 

yang membuat 

Ming Ming 

geleng-geleng 

kecewa. 

Ming Ming pun 

terbang 

meninggalkan 

tempat yang telah 

mengurungnya 

selama berbulan-

bulan. Ia berusaha 

mencari-cari 

jalannya untuk bisa 

pulang kembali ke 

sarangnya tempat 

ia tinggal bersama 

induknya. Untuk 

beberapa lama ia 

hanya berputar-

putar di daerah 

yang sangat asing 

baginya, ia nyaris 

menyerah dan 

mulai menyesali 

keputusannya 

meninggalkan 

tempat putra 

Adam tersebut. 

Tapi kemudian ia 

kembali 

mendengarkan 

kata-kata batinnya 
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yang menolak 

untuk hidup 

dengan terus 

menerus disuapi 

segala sesuatunya.  

“Itu bukanlah 

hidup,” pikirnya 

dalam hati. “Aku 

merasa hidup 

ketika aku 

melakukan 

petualangan-

petualangan 

kecilku. Tak 

mengetahui apa 

yang akan aku 

temui di jalan di 

depanku, tapi aku 

terus saja berjalan, 

karena senang 

rasanya ketika 

yang aku temukan 

adalah sesuatu 

yang luar biasa 

misalnya saat aku 

menemukan 

ladang bunga nan 

indah itu. Ataupun 

ketika aku 

menemukan 

sesuatu yang 

mengerikan 

misalnya 

tertangkap oleh 

putra Adam kala 

itu, dan aku bisa 

memetik pelajaran 

untuk tak selalu 

lupa awas diri 

ketika berada di 

alam bebas,” lanjut 

Ming Ming 

menyemangati 

dirinya. 

Dengan semangat 

yang kembali 

membanjiri dirinya, 

Ming Ming, si 

kolibri petualang, 

menghabiskan sisa 

hidupnya dengan 

terus mencari jalan 

pulang menuju 

sangkarnya. 

Walaupun sangkar 

tempatnya dulu 

tinggal bersama 

induknya tidak ia 

temukan sampai 

akhir hayatnya, 

Ming Ming tidak 

pernah putus 

semangat. Ia tidak 

terus menerus 

menengok ke 

belakang meratapi 

kesalahannya yang 

tidak 

mengindahkan 

petuah induknya 

hingga akhirnya 

mereka terpisah. 

Oh, dia 

menyesalinya, 

sungguh sangat 

menyesalinya. Tapi 

ia tidak terpuruk 

meratapinya dan 

membiarkan rasa 

penyesalan 

tersebut 

mengaburkan 

masa depan lebih 

cerah yang bisa 

direngkuhnya. 

Ming Ming 

menghabiskan sisa 

hidupnya dengan 

terus melakukan 

petualangan-

petualangannya. 

Ia tidak takut akan 

petualangan 

meskipun pernah 

tersandung 

karenanya. Ia pun 

bertemu dengan 

beragam macam 

makhluk hidup 

lainnya yang 

banyak 

mengajarkannya 

tentang hidup. Ia 

juga bertemu 

dengan kolibri-

kolibri lain dan 

bahkan ia pun 

memiliki bayi-bayi 

kolibri miliknya 

sendiri yang ia 

asuh penuh suka 

cita dan ia ajarkan 

tentang kehidupan 

di alam raya ini. 
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Seringkali rutinitas dan berbagai masalah yang datang silih berganti setiap hari membuat kita kehilangan motivasi untuk 

mendapatkan yang lebih baik dalam kehidupan. Membuat semua tujuan kita mengabur dan lama-lama menghilang. 

Kemudian bagaimanakah cara membangkitkan motivasi diri dan meningkatkan motivasi tersebut 

 

 

Apa yang dimaksud 

dengan motivasi?  

Motivasi adalah proses 

yang memberi 

semangat, arah, dan 

kegigihan perilaku. 

Artinya, perilaku yang 

termotivasi adalah 

perilaku yang penuh 

energi, terarah, dan 

bertahan lama. 

Motivasi juga 

merupakan suatu 

keadaan yang 

mendorong, 

mengarahkan, dan 

mempertahankan 

perilaku dalam 

melakukan sesuatu. 

Bagaimana proses 

terbentuknya motivasi 

dalam diri seseorang? 

Jelaskan beserta 

contoh kasusnya. 

Terbentuknya motivasi 

berasal dari dua jenis, 

yaitu berasal dari diri 

sendiri (internal) dan 

juga berasal dari 

lingkungan. Motivasi 

internal adalah 

motivasi yang muncul 

dari dalam diri sendiri 

tanpa ada faktor luar 

yang mempengaruhi. 

Motivasi ini lebih 

menekankan nilai dari 

kegiatan itu sendiri dari 

pada penghargaan 

dari luar. Motivasi 

internal masih dibagi 

lagi menjadi dua yaitu, 

determinasi diri dan 

pilihan personal. 

Determinasi disini 

maksudnya adalah kita 

melakukan sesuatu 

karena kita mau 

melakukannya bukan 

karena paksaan atau 

imbalan. Sedangkan 

pilihan personal adalah 

kita melakukan sesuatu 

karena kita merasakan 

perasaan bahagia dan 

menyenangkan, kita 

merasakan kepuasan 

tersendiri ketika selesai 

melakukan sesuatu. 

Motivasi yang muncul 

dari dalam diri 

misalnya, kita 

melakukan suatu 

pekerjaan karena kita 

ingin 

mengembangkan diri 

dalam bidang 

pekerjaan tersebut 

bukan karena faktor 
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luar seperti hukuman 

dan imbalan. 

Berbeda dengan 

motivasi ekternal yaitu 

motivasi yang muncul 

karena dorongan dari 

luar baik itu berupa hal 

yang positif seperti 

imbalan, reward, 

hadiah, penghargaan 

dan lain-lain maupun 

hal yang negatif 

seperti, hukuman, 

paksaan dll. 

Contiohnya kita bekerja 

karena gaji yang akan 

kita dapatkan setiap 

bulannya. 

Motivasi yang paling 

kuat adalah motivasi 

yang berasal dari 

dalam diri seseorang, 

sebab kita dengan 

sadar ingin melakukan 

sesuatu bukan karena 

imbalan, pujian, 

hukuman dan lain-lain 

tetapi karena kita 

memang 

menginginkannya. 

Apa saja yang bisa 

mempengaruhi 

terbentuknya motivasi 

dalam diri seseorang? 

(Internal? Eksternal?) 

penjelasan dan contoh 

kasusnya. 

Sesuatu yang dapat 

mempengaruhi 

motivasi seseorang 

adalah intensitas 

sejauh mana faktor 

internal dan eksternal 

memberikan 

dorongan. Semakin 

kuat dorongan dari 

dalam maupun dari 

luar akan memberikan 

motivasi yang semakin 

besar bagi seseorang. 

Seseorang yang 

bekerja dengan 

menghasilkan 

penjualan sebanyak 20 

produk akan 

mendapatkan uang 

sebesar 500 ribu, ia 

akan termotivasi untuk 

menjual lebih jika 

kompensasinya lebih 

besar dan lebih besar 

lagi dari pada 

sebelumnya. 

Adakah manfaat dari 

sebuah motivasi? 

contoh kasusnya. 

Tanpa motivasi maka 

seseorang tidak akan 

melakukan apa-apa, 

kita makan, minum, 

bersosialisasi, bekerja, 

belajar, berhubungan 

dengan lawan jenis, 

semua membutuhkan 

motivasi, baik itu 

motivasi yang muncul 

dari dalam diri sendiri 

maupun karena faktor 

luar. 

Tapi ada kalanya 

motivasi itu perlahan 

surut bahkan pada 

kasus tertentu, hilang 

sama sekali. Apa yang 

bisa mempengaruhi 

berkurang atau 

bahkan hilangnya 

motivasi dalam diri 

seseorang? penjelasan 

dan contoh kasusnya. 

Motivasi dari dalam diri 

adalah motivasi yang 

paling kuat bertahan 

dibandingkan motivasi 
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yang muncul karena 

faktor eksternal. 

Mengapa? Sebab 

faktor luar biasanya 

berupa imbalan, 

hadiah, penghargaan 

dll dan itu mudah 

berubah. Jika faktor 

luar tersebut hilang, 

maka motivasi kita 

dapat turun dan 

bahkan hilang sama 

sekali. Misalnya kita 

bekerja keras untuk 

dapat melebihi target 

yang di tetapkan oleh 

atasan kita, dengan 

iming-iming bonus di 

akhir bulan. Ketika 

bonus tersebut 

dihilangkan, kita bisa 

saja menurunkan 

produktifitas kerja atau 

bahkan tidak berniat 

lagi mengejar 

penjualan melebihi 

target yang diberikan. 

Lalu jika situasinya 

memang demikian, 

adakah tip atau saran 

khusus yang bisa 

membangkitkan atau 

menguatkan motivasi 

yang mulai menurun 

tadi? Bagaimana 

tahapannya? Tolong 

berikan penjelasan 

berikut contoh 

kasusnya.  

Mulailah dengan 

memotivasi diri sendiri, 

poin paling penting 

adalah: apa yang 

sebenarnya anda cari, 

untuk apa anda 

melakukannya, dan 

apa yang anda peroleh 

dengan melakukannya, 

tanyakan pertanyaan 

tersebut pada diri 

anda. Jika sudah, 

buatlah itu menjadi 

tujuan anda dalam 

melakukan sesuatu. 

Buatlah sebuah 

perencanaan untuk 

mencapai itu, baik 

perencanaan harian, 

mingguan atau 

bahkan bulanan. Jika 

anda merasakan 

kesulitan, maka 

cobalah berpikir 

alternatif dan mencari 

dukungan. Bahkan 

ketika anda berhasil 

mencapai tujuan anda, 

berilah kompensasi 

pada diri anda sendiri, 

misalnya dengan 

mentraktir diri sendiri, 

memuji diri, atau 

memberikan apresiasi 

bagi diri anda. 

Lalu apa yang harus 

dihindari agar motivasi 

kita selalu terjaga 

dengan baik? Adakah 

saran-saran khusus? 

Motivasi akan terjaga 

dengan baik jika kita 

mempertahankan 

motivasi internal atau 

motivasi yang berasal 

dari dalam diri sendiri, 

sehingga 

memunculkan 

dorongan, semangat, 

gairah dalam 

melakukan sesuatu 

atas inisiatif diri sendiri. 

Lakukanlah sesuatu 

yang memang 



          Powered by 
 

membuat diri kita 

benar-benar 

menyukainya, lakukan 

sesuatu karena kita 

menginginkannya, 

bukan karena paksaan, 

hadiah, imbalan, 

pujian, penghargaan 

dan lain-lain. 

Lalu bagaimana tip 

untuk memberi 

motivasi kepada orang 

lain yang tidak atau 

lemah motivasinya? 

berikan penjelasan. 

Memotivasi orang lain 

bisa dengan dua cara, 

menumbuhkan 

motivasi internalnya 

atau motivasi ekternal. 

Memotivasi orang 

secara internal dimana 

motivasi tersebut 

tumbuh dari dalam diri 

orang tersebut, lebih 

sulit dibandingkan 

dengan 

menumbuhkan 

motivasi yang muncul 

karena faktor luar. 

Mengapa lebih sulit, 

sebab kita masuk ke 

dalam pemikiran dan 

keyakinan seseorang 

ketika menumbuhkan 

motivasi internal. 

Bagaimana kita 

membuat orang 

tersebut mau 

melakukan sesuatu 

karena memang orang 

itu ingin melakukannya 

bukan atas imbalan, 

pujian, gaji, uang dll. 

Memang susah, tetapi 

cara yang bisa 

dilakukan adalah 

dengan merubah 

pandangan negatif 

dari seseorang menjadi 

pandangan yang lebih 

positif, dengan catatan 

orang tersebut 

memang mau untuk 

merubah dirinya. 

Akan lebih mudah jika 

kita menumbuhkan 

motivasi eksternalnya. 

Caranya dengan 

memberikan 

“pandangan ke 

depan”, tentang apa 

yang akan ia dapatkan 

nantinya, seperti ketika 

ia berhasil, ia akan 

mendapatkan hadiah, 

reward, pujian, 

pangkat, uang, dll. 

Bahkan kita juga bisa 

dengan sedikit 

menakut-nakuti “bukan 

untuk 

menjerumuskan”, apa 

konsekuensi negatif jika 

orang tersebut tidak 

melakukannya. 

Dengan ia mengetahui 

konsekuensi negatifnya 

maka diharapkan ia 

mau melakukannya. 

Kehidupan sehari-hari 

sering membuat Anda 

lelah, bahkan frustrasi. 

Kelelahan ini, 

bagaimanapun juga 

dapat membuat Anda 

dalam keadaan resah 

di mana Anda merasa 

benar-benar tidak ada 

energi untuk bergerak 

maju, baik di dalam 

karir, pendidikan, atau 

apa pun. 

Ingat bahwa bergerak 

melewati perasaan ini 
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dan mendapatkan 

kembali motivasi 

sepenuhnya di tangan 

Anda. Karena itu, 

cobalah beberapa tips 

sederhana untuk 

memotivasi diri sendiri. 

1. Memberikan hadiah 

Memberikan hadiah 

bisa menjadi salah satu 

teknik untuk 

memotivasi diri sendiri. 

Jika Anda mengalami 

kesulitan memulai 

sebuah proyek, 

mengatakan kepada 

diri sendiri bahwa jika 

Anda berhasil 

menyelesaikannya, 

Anda akan 

memberikan diri Anda 

hadiah kecil. Cara 

lainnya, berikan diri 

Anda secangkir cokelat 

hangat dari tempat 

langganan Anda atau 

belilah sepasang 

sepatu favorit untuk diri 

sendiri sebagai 

dorongan untuk 

meningkatkan motivasi. 

2. Beristirahat sejenak 

Jika Anda begitu stres 

menghadapi rutinitas 

harian Anda dan 

merasa hilang motivasi, 

maka untuk sementara 

cobalah 'melarikan diri' 

dari situasi ini untuk 

menjernihkan pikiran 

dan mendapatkan 

awal baru yang segar. 

Anda bisa mengubah 

fokus Anda, beristirahat 

dengan tidur siang, 

membaca novel, 

mendengarkan musik, 

atau menonton film 

favorit. Kadang-

kadang, istirahat 

sejenak adalah semua 

yang Anda butuhkan 

untuk meremajakan 

pikiran Anda. 

3. Menulis 

Menulis bisa menjadi 

sarana terapi untuk 

meningkatkan 

perspektif Anda pada 

situasi jika Anda 

merasa benar-benar 

tanpa motivasi. Anda 

bisa menulis di kertas 

ataupun membuat 

sebuah blog sebagai 

sarana Anda untuk 

menulis. Anda bisa 

menulis berbagai hal 

yang ingin Anda capai 

dalam hidup, bercerita 

mengenai kehidupan 

Anda, ataupun 

bercerita tentang 

pencapaian karir Anda. 

4. Lupakan yang lalu 

Beberapa orang 

membiarkan hal buruk 

yang terjadi di masa 

lalu terus 

membayanginya 

sehingga dapat 

menghambat 

kehidupan yang 

sekarang. Karena 

pernah melakukan 

kesalahan, bukan 

berarti Anda akan 

melakukan kesalahan 

yang sama juga 

nantinya. Lupakan apa 

yang terjadi dapat 

memotivasi Anda 

untuk berbuat yang 

lebih baik.  



          Powered by 
 

Semakin kuat 

dorongan dari dalam 

maupun dari luar, 

motivasi itu akan 

semakin besar. Begitu 

sebaliknya. Dan berikut 

adalah sejumlah cara 

untuk mencegah 

hilangnya motivasi 

atau juga untuk 

membangkitkan 

motivasi Anda setiap 

hari: 

 Ciptakan 

semangat. Lihat 

imbalan dari 

usaha Anda 

secara jelas. Cara 

ini memberikan 

banyak motivasi 

untuk membuat 

rencana Anda 

cepat terwujud. 

Bayangkan 

rumah impian 

setiap hari, dan ini 

akan memberi 

Anda dorongan 

untuk 

menjadikannya 

nyata. 

 Ciptakan rasa 

sakit. Dalam 

program Neuro-

Linguistic para 

pakar 

mengajarkan 

untuk 

menghubungkan 

rasa sakit dengan 

tidak melakukan 

tindakan. 

Gambarkan 

kekasih Anda 

keluar dengan 

orang lain. Saat 

Anda 

menyaksikan itu 

dengan diam-

diam, Anda 

mungkin akan 

termotivasi 

membicarakan 

hal-hal yang 

selama ini Anda 

hindari dengan si 

Dia. Rasa sakit di 

sini adalah 

konsekuensi 

negatif. Dengan 

tahu konsekuensi 

negatif, maka 

Anda akan 

terdorong untuk 

melakukan 

sesuatu yang 

harus dilakukan 

sebab jika tidak 

maka Anda akan 

menanggung 

akibatnya. 

 Bicarakan 

rencana Anda. 

Membicarakan 

rencana dengan 

pihak lain juga 

termasuk bagian 

mencari 

dukungan dari 

orang lain untuk 

mencapai tujuan. 

Jadi bicaralah 

dengan 

pasangan 

tentang semua 

rencana Anda. 

Atau tuliskan 

dalam selembar 

kertas apa yang 

akan Anda 

lakukan, lalu 

tempelkan di 

kulkas hingga 

Anda bisa segera 
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merealisasikannya

. 

 Miliki sebuah 

ketertarikan yang 

nyata. Jika Anda 

dihadapkan pada 

suatu kondisi 

dimana harus 

mengerjakan 

sesuatu yang 

tidak menarik 

sama sekali, 

mungkin perlu 

sedikit 

memanipulasi 

pikiran Anda. 

Buatlah sebuah 

tujuan besar 

dalam pikiran 

Anda dan 

pekerjaan tidak 

menyenangkan 

itu sebagai 

bagian penting 

dalam mencapai 

tujuan besar 

tersebut. 

 Miliki energi. 

Kafein akan 

memberikan 

sensasi segar 

untuk sesaat, tapi 

dalam satu atau 

lain cara, Anda 

butuh energi 

lebih sebagai 

motivasi. 

Dapatkan energi 

tersebut dengan 

berolahraga, 

makanan 

bernutrisi tinggi, 

atau tidur yang 

cukup. Ingat, 

energi diperlukan 

untuk mencapai 

keseimbangan 

antara fisik dan 

mental. Fisik yang 

lemah bisa 

menghambat 

Anda untuk 

berpikir dan 

bertindak. 

 Ciptakan 

keseimbangan 

mental. Tekanan 

memang bisa jadi 

hambatan untuk 

berpikir jernih 

dan menemukan 

motivasi. 

Berusahalah 

untuk rileks. 

Tenangkan diri 

dengan 

meregangkan 

otot-otot yang 

kaku. Setelah 

Anda merasa 

tenang, coba 

kembali untuk 

menemukan 

solusi yang 

terbaik. Atau 

setidaknya pilih 

mengerjakan 

pekerjaan yang 

dianggap paling 

penting saat 

Anda dalam 

mood yang 

bagus. 

 Ambil sebuah 

langkah kecil. 

Kumpulkan satu 

persatu daun-

daun yang 

berserakan dalam 

sebuah kantung 

besar dan seluruh 

halaman Anda 

akan bersih. 

Artinya, setiap 

langkah kecil 
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yang Anda ambil 

untuk mencapai 

tujuan, akan 

memberi motivasi 

untuk berbuat 

lebih. 

Ketika Anda berhasil 

mencapai tujuan Anda, 

berilah kompensasi 

pada diri Anda sendiri, 

misalnya dengan 

memuji diri atau 

memberikan apresiasi 

dalam berbagai bentuk 

seperti memuaskan 

hobi atau sekedar 

memanjakan diri di 

spa. 
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Sperma dan sel telur merupakan salah satu hal penting dalam proses terjadinya kehamilan. Kesehatan dan kualitas dari sperma dan sel telur 

juga merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat kesuburan seseorang. Dengan begitu pentingnya kesehatan dan kualitas sperma 

dan sel telur dan menentukan terjadinya kehamilan, ada baiknya pasangan suami isteri mengetahui lebih jauh mengenai apa itu sperma dan 

sel telur sebenarnya. Diharapkan dengan mengetahui lebih jauh, pasangan suami isteri dapat mengetahui bagaimana kualitas sperma yang 

baik, perjalanan sperma, dan proses pembuahan, sehingga lebih memudahkan dalam menciptakan terjadinya kehamilan dan tentunya juga 

selain sebagai ilmu pengetahuan. 

 

Istilah sperma  berasal dari kata Yunani 

(σπέρμα) sperma (yang berarti "benih") dan 

mengacu pada sel-sel reproduksi laki-laki 

.Dalam jenis reproduksi seksual dikenal 

sebagai anisogamy dan oogamy, ada 

perbedaan yang nyata dalam ukuran gamet 

dengan yang lebih kecil yang disebut sel "laki-

laki" atau sperma. Sebuah sel sperma yang 

motil uniflagellar disebut sebagai 

spermatozoa, sedangkan sel sperma non motil 

disebut sebagai spermatium. Sel sperma tidak 

dapat membagi dan memiliki rentang hidup 

yang terbatas, tetapi setelah fusi dengan sel 

telur selama pembuahan, organisme baru 

mulai berkembang, mulai sebagai zigot 

totipoten. Sel sperma manusia adalah haploid, 

sehingga 23  kromosom dapat bergabung 

dengan 23 kromosom dari sel telur 

perempuan untuk membentuk sel diploid. 

Pada mamalia, sperma berkembang di testis 

dan dilepaskan dari penis. Hal ini juga 

memungkinkan untuk mengekstrak sperma 

melalui TESE.Anatomi 

Sel sperma mamalia terdiri dari kepala, 

midpiece dan ekor. Kepala mengandung inti 

padat dengan digulung serat kromatin, 

dikelilingi anterior oleh akrosom yang 

mengandung enzim yang digunakan untuk 

menembus sel telur perempuan. Midpiece 

memiliki inti berfilamen pusat dengan banyak 

mitokondria spiral di sekitarnya, yang 

digunakan untuk produksi ATP dalam 

perjalanan melalui leher rahim perempuan, 

rahim dan saluran rahim. Ekor atau "flagel" 

mengeksekusi gerakan memukul yang 

mendorong spermatosit tersebut.Selama 

pembuahan, sperma menyediakan tiga 

bagian penting untuk oosit: sinyal atau 

mengaktifkan faktor, yang menyebabkan oosit 

untuk mengaktif metabolismenya, genom 

haploid paternal, Sentrosom, yang 

bertanggung jawab untuk memelihara sistem 

mikrotubulus.  

 

AsalSpermatozoa hewan yang dihasilkan 

http://www.bidanku.com/index.php?/Penyebab-Masalah-Kesuburan
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melalui spermatogenesis dalam gonad jantan 

(testis) melalui pembelahan meiosis. Proses 

spermatozoon awal memakan waktu sekitar 

70 hari untuk menyelesaikan. Tahap 

spermatid adalah di mana sperma 

mengembangkan ekor akrab. Tahap 

berikutnya di mana ia menjadi sepenuhnya 

matang yang memakan waktu sekitar 60 hari 

ketika spermatozoan a. Sel-sel sperma 

dilakukan dari tubuh laki-laki dalam cairan 

yang dikenal sebagai air mani. Sel sperma 

manusia bisa bertahan hidup dalam saluran 

reproduksi wanita selama lebih dari 5 hari 

pasca senggama  Semen diproduksi di 

vesikula seminalis, kelenjar prostat dan kelenjar 

uretra..Kualitas sperma 

Kuantitas Sperma adalah parameter utama 

dalam kualitas air mani, yang merupakan 

ukuran dari kemampuan dari air mani untuk 

mencapai fertilisasi. Dengan demikian, pada 

manusia, itu adalah ukuran dari kesuburan 

pada seorang pria. The mutu genetik sperma, 

serta volume dan motilitas, semua biasanya 

menurun dengan faktor usia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sperma dan sel telur sekering 
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Pasar untuk sperma manusia  

Informasi lebih lanjut: sumbangan 

SpermaPada pasar global, Denmark memiliki 

sistem-dikembangkan dengan baik dari ekspor 

sperma manusia. Keberhasilan ini terutama 

berasal dari reputasi donor sperma Denmark 

untuk menjadi kualitas tinggi dan sangat 

kontras dengan hukum di negara-negara 

Nordik lainnya, memberikan donor pilihan 

menjadi baik anonim atau non-anonim untuk 

pasangan penerima. Selanjutnya, donor 

sperma Nordic cenderung untuk menjadi 

tinggi dan berpendidikan tinggi dan memiliki 

motif altruistik untuk sumbangan mereka, 

sebagian disebabkan oleh kompensasi 

mineter relatif rendah di negara-negara 

Nordic. Lebih dari 50 negara di seluruh dunia 

adalah importir sperma Danish, termasuk 

Paraguay, Kanada, Kenya, dan Hong Kong. 

Namun, Administrasi Makanan dan Drug 

(FDA) dari AS telah melarang impor sperma 

apapun, termotivasi oleh risiko penyakit sapi 

gila, meskipun risikonya seperti itu tidak 

signifikan, karena inseminasi buatan sangat 

berbeda dari rute penularan penyakit sapi gila. 

The prevalensi penyakit sapi gila adalah salah 

satu dalam sejuta, mungkin kurang bagi para 

donor. Jika prevalensi adalah kasus nya, para 

protein menular kemudian akan tarus 

melintasi penghalang darah-testis untuk 

membuat transmisi mungkin 

Sel sperma motil biasanya bergerak melalui 

flagela dan memerlukan media air untuk 

berenang menuju sel telur untuk 

pembuahan. Pada hewan sebagian besar 

energi untuk motilitas sperma berasal dari 

metabolisme fruktosa dilakukan dalam cairan 

mani. Ini terjadi di mitokondria terletak di 

midpiece sperma (di dasar kepala sperma). Sel-

sel ini tidak bisa berenang mundur karena sifat 

propulsi mereka. Sel-sel sperma uniflagellated 

(dengan satu flagela) hewan yang disebut 

sebagai spermatozoa, dan diketahui bervariasi 

dalam ukuran.Motil sperma juga diproduksi 

oleh banyak protista dan gametophytes dari 

bryophytes, pakis dan beberapa 

gymnosperma seperti sikas dan ginkgo. Sel-sel 

sperma adalah satu-satunya sel flagellated 

dalam siklus hidup tanaman ini. Dalam banyak 

pakis dan lycophyte, mereka adalah multi-

flagellated (membawa lebih dari satu 

flagel).Dalam nematoda, sel-sel sperma 

amoeboid merangkak, dari pada berenang, 

menuju sel telur. Sel sperma motil non.Sel 

sperma motil non-disebut spermatia, 

kurangnya flagela karena itu tidak bisa 

berenang. Spermatia diproduksi di 

spermatangium.Karena spermatia tidak bisa 

berenang, mereka bergantung pada 

lingkungan mereka untuk membawa mereka 

ke sel telur. Beberapa ganggang merah, 

seperti Polysiphonia, menghasilkan spermatia 

non-motil yang disebarkan oleh arus air 

setelah pembebasan mereka. spermatia jamur 

karat ditutupi dengan zat lengket.. Mereka 

diproduksi dalam struktur berbentuk labu 
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mengandung nektar, yang menarik lalat dan 

mentransfer spermatia ke hifa terdekat untuk 

pembuahan dalam suatu mekanisme yang 

mirip dengan penyerbukan serangga pada 

tanaman berbunga. 

 

Jamur spermatia (juga disebut pycniospores, 

terutama di Uredinales) mungkin bingung 

dengan konidia. Konidia adalah spora yang 

berkecambah secara independen 

pemupukan, sedangkan spermatia adalah 

gamet yang dibutuhkan untuk pembuahan. 

Dalam beberapa jamur, seperti Neurospora 

crassa, spermatia yang identik dengan 

microconidia karena mereka dapat melakukan 

kedua fungsi pemupukan serta menimbulkan 

organisme baru tanpa pembuahan. 

 

Sperma inti Dalam banyak tanaman darat, 

termasuk sebagian gymnosperma dan 

angiosperma semua, gametofit jantan (serbuk 

sari) adalah modus utama penyebaran, 

misalnya melalui angin atau serangga 

penyerbukan, menghilangkan kebutuhan 

untuk air untuk menjembatani kesenjangan 

antara pria dan wanita. Setiap butir pollen 

mengandung spermatogenous (generatif) sel. 

Setelah tanah serbuk sari pada stigma bunga 

reseptif, itu bertunas dan mulai tumbuh 

tabung polen melalui carpel tersebut. 

Sebelum tabung mencapai ovula, inti sel 

generatif dalam serbuk sari membagi dan 

menimbulkan dua inti sperma yang kemudian 

dibuang melalui tabung ke ovula untuk 

pembuahan. 

 

Dalam beberapa protista, pemupukan juga 

melibatkan sperma inti, dari pada sel, migrasi 

menuju sel telur melalui tabung pembuahan. 

Oomycetes membentuk inti sperma dalam 

antheridium syncytical mengelilingi sel telur. 

Sperma inti mencapai telur melalui tabung 

pembuahan, mirip dengan mekanisme 

tabung polen pada tanaman  

Sperma 

Buah zakar memproduksi ratusan juta sel 

sperma. Dalam satu kali pancuran, sel sperma 

memuat dua ratus hingga tiga ratus juta sel 

sperma. Sel sperma itu bergerak menerobos 

barisan tanpa menghiraukan apapun seperti 

anak panah yang lepas dari busurnya. Sel 

sperma ini memiliki kepala yang besarnya 

tidak lebih dari 5N (mikronet), 

1N=1/1.000.000m. Sel sperma ini 

mengandung unsur-unsur ganetik yang di 

peroleh dari ayahnya yang kemudian akan 

ditransper kepada anak dengan 23 

kromosom. Sel ini memiliki leher pendek yang 

menjadi kekuatan baginya untuk mengarungi 

perjalanannya yang panjang. Ia juga memiliki 

ekor yang panjang yang mengiringi 

gerakannya dan membantunya berenang. 

dengan ekor ini dia berjalan. Jika anda 

mengamatinya melalui mikroskop akan 

terlihat ada beragam bentuk dan ukuran. Ada 
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yang lemah ada yang kuat,ada yang panjang 

dan ada yang pendek,ada yang memiliki dua 

kepala dan ada yang satu kepala,ada juga 

yang memiliki kepala yang runcing. 

Adapun sperma yang sehat dan berkualitas 

dicirikan sebagai berikut: 

- Bentuk sperma yang baik adalah yang 

berkepala oval atau lonjong dengan ekor 

yang panjang dan berujung lancip. 

- Sperma yang baik berenang maju secara 

lurus dan cepat 

Diantara sel sperma itu ada yang membawa 

sifat laki-laki (Y) dan ada yang membawa 

potensi perempuan (X). sel ini berenang 

hingga terjadi pertemuan antara sel sperma 

laki-laki dan perempuan. 

Pengetahuan modern berhasil menemukan 

bahwa kontraksi rahim saat berhubungan 

badan menjadi sebab terhisap dan tertariknya 

sel sperma hingga bercampur dangan sel 

telur. Banyak dari sel sperma ini yang mandul. 

Angkanya kira-kira mencapai 20%. sehingga 

sejumlah ini tidak bisa membuahi dengan 

baik. 

Sebagian besar darinya mati saat menempuh 

perjalanan dari penis laki-laki menuju rahim 

perempuan. Di antara jutaan sel sperma yang 

berusaha menuju sel telur ini yang sampai di 

sepertiga akhir tidak lebih dari 500 sel saja. 

Dari 500 sel ini kemudian ada satu sel yang 

berhasil menembus sel telur yang tebal. 

Sel Telur 

Secara fisik,sel telur perempuan ini termasuk 

sel yang paling besar. Diameter sel telur ini 

mencapai 200 mikronet (1/5 milimeter). 

Padahal kebanyakan sel tidak lebih dari 

beberapa mikronet (M) saja. Kita tahu sel 

sperma juga tidak lebih dari 5(M) sehingga sel 

sperma hanya memberi kontribusi separuh 

dalam pembentukan janin secara 

keseluruhan. Sebab masing-masing 

mengandung 23 kromosom sehingga ketika 

berkumpul sel telur iti mengandung 46 

kromosom. Sel telur kemudian mulai 

melakukan pembelahan diri. Pembelahan 

tidak terjadi kecuali sel telur telah keluar dari 

ovarium menuju rongga rahim dan ketika di 

dekati oleh sel sperma. Sel telur siap-siap 

menyambut sel sperma. Siapakah yang 

mengatur semua ini? Jika ternyata tidak ada 

sel sperma yang datang, maka sel ini tidak 

berkembang. Anehnya, sel telur merasakan 

hal itu sehingga ia tidak membelah diri dan 

akhirnya mati, keluar dari rahim apa yang kita 

sebut dengan siklus bulanan. 

Sistem kesehatan reproduksi wanita yang 

paling utama adalah sel telur atau sel ovum. 

Sel ini cukup unik dan berbeda dengan sel 

tubuh manapun. Sejak tahap 

pembentukannya, sel ini sudah tampak 

berbeda dari sel spermatozoa. Perkembangan 

http://infokesehatandangizi.blogspot.com/2013/07/proses-sel-telur-wanita-dihasilkan.html
http://infokesehatandangizi.blogspot.com/2013/07/proses-sel-telur-wanita-dihasilkan.html
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dari sel pembentuk ovum sudah di mulai 

sebelum seorang wanita di lahirkan atau 

sistem kesehatan reproduksi wanita sudah di 

proses sejak masih di dalam rahim. Proses 

perkembangan sel pembentuk ovum hingga 

menjadi ovum yang sudah matang dan siap 

untuk di buahi, secara medis di kenal dengan 

istilah oogenesis. Pada saat bulan ke -2 

perkembangan dari janin atau embrio di 

dalam rahim, sistem kesehatan reproduksi 

yang berupa sel-sel pembentuk ovum 

mengalami pembelahan dan berlanjut terus 

hingga bulan ke-5 dan hanya sebagian saja 

yang mengalami pembelahan reduksi 

kromosom dan DNA. 

  

http://infokesehatandangizi.blogspot.com/
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Proses Sel Telur Wanita Dihasilkan  

Sistem kesehatan reproduksi untuk istilah 

pemebelahan reduksi dalam bahas medis di kenal 

dengan meiosis. Pembelahan meiosis ini 

mempunyai tujuan agar jumlah kromosom anak 

yang di hasilkan bersama-sama dengan 

spematozoa mempunyai jumlah yang sama 

dengan jumlah kromosom pada individu normal. 

Fesa pembelahan meiosis ini akan terus berlanjut 

sampai masa pubertas. Pada fase pubertas meiosis 

1 berjalan dan di rangsang oleh hormon-hormon 

yang di hasilkan oleh kelenjar otak. Pembelahan meiosis 11 akan di mulai setelah fase meisosis 

1 terhenti. Fase –fasetersebut akan terhenti setelah ovum di buahi oelh spermatozoa. Seluruh 

proses pembelahan dan perkembangan ovum terjadi pada ovarium. 

Sistem kesehatan reproduksi wanita pada bagian ovarium sering di sebut dengan istilah 

kelenjar utma reproduksi wanita yang mapu menghasilkan hormon-hormon seperti estrgen, 

progestoren, inhibin dan relaxin. Hormon-hormon tersebut sangat penting dalam proses 

reproduksi, mulai dari oogenesis, implantansi embrio, kehamilan, hingga fase kelahiran janin. 

Patokan usia pubertas untuk wanita yaitu berkisar antara 8 – 13 tahun. Fase pubertas tersebut 

di tandai dengan pertumbuhan bentuk fisik 

yang semakin besar dan di akhiri dengan 

menstruasi pertama atau menurut bahas 

medisnya lebih di kenal dengan menarche. 

Pertanyaan yang kemudian muncul, siapa 

yang bertanggung jawab terhadap jenis 

kelamin anak? suami atau istri? ataukah 

keduanya?. Ilmu pengetahuan modern 

menemukan bahwa yang menentukan 

laki-laki atau perempuan itu adalah sperma 

laki-laki. Dalam tubuh setiap manusia 

terdapat berjuta-juta sel dalam setiap sel 

(46 kromosom ) terdapat ribuan sifat 

bawaan. Anda lihat kromosom ini dalam 

bentuk pasangan, masing-masing terdapat 

23 pasang. Sejumlah 22 kromosom 

bertanggung jawab untuk membentuk 

tubuh dan sipatnya, sedangkan satu 

kromosom akan menentukan jenis kelamin 

laki-laki atau perempuan. Sel telur 

perempuan mengandung 22 kromosom 

http://infokesehatandangizi.blogspot.com/2013/07/proses-sel-telur-wanita-dihasilkan.html
http://infokesehatandangizi.blogspot.com/2013/07/proses-sel-telur-wanita-dihasilkan.html
http://www.bidanku.com/index.php?/Ingin-Anak-Laki-laki-Atau-Perempuan
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untuk membentuk fisik dan satu untuk jenis kelamin dan mengandung unsur X atau Y. ketika 

sel telur perempuan (yang selalu X ) bertemu dengan sperma laki-laki yang berunsur X maka 

dengan izin TUHAN akan lahir anak perempuan. Jika sel telur perempuan (X) bertemu 

dengan sel sperma laki-laki(Y) maka dengan izin Tuhan akan terbentuk janin laki-laki.  

Dengan demikian jelas, yang bertanggung jawab atas terbentuknya jenis kelamin janin 

adalah sperma laki-laki dan bukan sel telur perempuan. 
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CURHAT PIKIRAN . . . 

Pertanyaan: 

Assalamualaikum pak firman, saya memiliki anak yang sering membantah kepada 

saya sebagai ibunya, bahkan sering semaunya sendiri. Bagaimana solusinya 

menurut pak firman, apa yang harus saya lakukan? 

Bunda rini, Tuban 

Jawab: 

Bunda rini yang sedang belajar menangani anandanya, cobalah untuk melakukan 

instropeksi diri terlebih dulu, sebab sebelum bunda menyalahkan anaknya yang 

membuat anak bunda malah menjauh dan malah tambah marah nantinya. Bunda 

harus mau merenung, apa yang salah ya selama ini kepada anaknya, sikap bunda 

yang mana yang salah, ini harus bunda renungkan dulu ya. 

Misalnya bunda sering tidak peduli, bunda sering tidak bertanya kepada anaknya, 

atau bunda pernah bersikap yang salah kepada anaknya. Seorang anak itu seperti 

kertas putih yang kosong, kita sebagai orang tua lah yang menentukan mau diberi 

warna apa. Jadi sebenarnya, anak bunda seperti saat ini sesungguhnya adalah hasil 

dari bunda dan ayahnya dalam memberikan warna. Lalu kenapa bunda malah 

menyalahkan anaknya? 

Pertanyaan : 

Mas firman, saya senang sekali membaca artikel-artikel mas di blog ini. Saya merasa 

kayaknya mas firman seorang di Indonesia yang berani menulis apa adanya 

tentang kesurupan, bahkan mengatakan bahwa kesurupan itu hanyalah pikiran 

saja, Saya sepakat dengan mas firman sebab saya pernah melakukan kesurupan itu 

hehe, dan semua orang bingung. Padahal saya hanya ingin mencari perhatian saja. 

Nah,sekarang saya mau bertanya agar saya tidak lagi membuat kesurupan itu, 

bagaimana caranya agar saya hidup ini tenang dan nyaman mas? 

Deswanto,Temanggung 

Jawab: 

Mas deswanto atau bapak ya? Terima kasih sudah membaca artikel-artikel saya, 

semoga bisa menjadi spirit perubahan dalam diri ya, oh jadi ada yang ngaku nih 

kalau kesurupan itu dibuat2saja hehe. Kalau mas mau hidup tenang dan nyaman, 

kuncinya satu berpikirlah yang nyaman2 saja, berpikirlah yang enak2saja. Kerjakan 

yang membuat mas nyaman, sayangi dirinya dan berikan hal2 yg enak 2saja untuk 

dirinya , oke 

Pertanyaan : 

Mas firman, saya memiliki masalah dengan suami saya, dia tertarik dengan 

WIL.Apakah bisa dengan teknik alpha telepati mengembalikan suami saya lagi mas? 

Indriyani, Bandung 

Jawab: 

Ibu indri atau mbak ya? Semoga dengan kejadian ini semakin menumbuhkan 

perasaan memiliki kepada suami ya, dan menumbuhkan perasaan untuk 

melakukan koreksi diri. Dengan teknik Alpha telepati sudah banyak yang berhasil 

dengan masalah seperti ini, silahkan langsung memesan saja. 
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Bagi anda yang ingin konsultasi, silahkan kirim via E-Mail  

pratamafirman@yahoo.com 

 

Jl. Petemon IV / 

108A 

Surabaya 

Telp : 031-5350411 

Hp : 

0856.46000.981 

Pin BB : 26442AF9 

 

mailto:pratamafirman@yahoo.com

