
 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASANGKA BAIK, istilah prasangka 

diartikan sebagai sebuah anggapan, 

atau saya lebih suka menyebutnya 

adalah persepsi. Contoh kecil, 

misalnya ketika anda membuat janji dengan 

seorang teman, lalu tiba-tiba teman itu tidak 

datang tanpa alasan, padahal anda sudah 

menunggu sejak lama. Apa yang anda 

rasakan? Kesal dan sebel itu wajar, tetapi lalu 

anda mulai berprasangka jelek kepada teman 

anda itu bahwa dia ingkar janji, dia tidak 

menepati janji, dia mempermainkan anda.  

 

Lalu anda pulang dengan kecewa dan sakit 

hati, kemudian tidak lama berselang anda 

mendapat sebuah kabar kalau teman anda itu 

ternyata  mengalami kecelakaan. Nah..anda 

sudah salah sangka kan? 

 

 

 

Terkadang anda tidak menyadari bahwa 

prasangka, persepsi dan anggapan itu 

menentukan kualitas hidup anda. Kenapa 

begitu? Karena prasangka, persepsi dan 

anggapan adalah isi dari pikiran bawah sadar 

anda, isi dari hati anda. Kalau isi hati anda 

adalah prasangka yang buruk maka tentu 

hidup anda pasti penuh keburukan, benar kan? 

Kalau begitu untuk membuat hidup lebih baik, 

membuat hidup lebih nyaman harus dimulai 

dengan mengubah persepsi-persepsi, 

mengubah anggapan-anggapan yang ada 

dalam diri anda.   

 

Persepsi atau anggapan sering disebut 

sebagai “mind set”, itu semua adalah sama. 

Kalau saya lebih suka menyebutnya “data”, 

kalau data di pikiran anda baik maka pasti 

hidup anda penuh kebaikan. Data itu masuk ke 

P 

Daripada mengisi “pikiran” dengan prasangka yang buruk dan membuat kejadian 

buruk, bukankah lebih baik mengisi “pikiran” dengan prasangka yang baik agar 

semuanya jadi baik. –Firman Pratama- 
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pikiran kita tanpa disadari, dan juga bisa 

disadari. Dengan masuknya data-data itu, 

membentuk sebuah aturan dalam pikiran yang 

dikenal dengan “mind set”. Aturan-aturan itu 

yang menyusun kehidupan kita, jadi kita salah 

kalau menyalahkan Tuhan atas kehidupan kita 

saat ini, sebab yang membuat kondisi 

kehidupan seperti saat ini sebenarnya adalah 

kita sendiri, berdasar aturan-aturan yang kita 

program sendiri. 

 

Dari mana kah data-data itu masuk ke pikiran 

kita? Data itu masuk dari apa yang kita lihat, 

apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. 

Dari televisi, dari buku, dari ucapan orang lain, 

dari radio, dari yang kita pegang. Yang 

terkadang kita sadari atau yang tidak disadari. 

Sejak kapan data itu masuk ke pikiran kita? 

Tentu sejak kita punya kepala, yaitu ketika 

masih dalam kandungan ibu, saat itulah 

sebenarnya data-data sudah mulai masuk.  

 

Dan sudah mulai membentuk persepsi, 

membentuk anggapan dan mulai membantuk 

hidup kita. Bagi anda suami yang istrinya 

sedang hamil, atau para calon ibu, maka disaat 

mengandung itulah saat yang tepat untuk 

memasukkan persepsi, memasukkan data 

yang baik agar anak anda menjadi pribadi-

pribadi yang baik.  

Isilah pikiran kita dengan persepsi yang baik, 

persepsi yang kaya, persepsi yang indah, 

persepsi yang mudah, agar terbentuk mind set 

yang baik, yang kaya, yang indah dan yang 

mudah. Tentu tujuannya agar menciptakan 

sebuah kehidupan yang baik, yang kaya, yang 

indah dan yang mudah. Simpel kan? Ya 

memang simple dan mudah, itu yang selalu 

saya ajarkan dalam kelas AMC, kemudahan, 

kesederhanaan cara berpikir tetapi hasil yang 

luar biasa. 

 

Persepsi dan prasangka yang harus kita buat 

pertama dan yang utama adalah prasangka 

kepada Tuhan, prasangka apa yang harus kita 

buat? Ya tentu prasangka yang baik-baik, 

prasangka yang Maha Baik, Maha 

Memudahkan. Kenapa dengan TUHAN, ya 

tentu kita harus membenarkan dulu persepsi 

terhadap TUHAN, karena DIA lah yang 

menciptakan kita, DIA lah yang mengatur 

segalanya, DIA lah yang menakdirkan setiap 

keinginan kita. Kalau prasangka kita jelek 

kepada TUHAN, maka otomatis pasti hidup kita 
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menjadi tidak nyaman, tidak tenang, dan 

menjadi tidak enak. 

Coba kita renungkan, apa persepsi dan 

prasangka kita tentang TUHAN? Bahkan, 

prasangka saya dengan anda mungkin 

berbeda, dan bisa berbeda. Setiap orang tentu 

bisa memiliki persepsi yang berbeda-beda, dan 

TUHAN sesuai dengan prasangka setiap 

makhluknya.  Pernah saya bertemu dengan 

seseorang yang mengatakan, bahwa Tuhan itu 

selalu mempending permintaannya, karena dia 

pernah mendengar dari seseorang spiritual, 

bahwa TUHAN itu lebih sering mempending 

permintaan.  

 

Bukankah ini sebuah persepsi? Bukankah ini 

sebuah anggapan? Bagaimana kalau 

prasangka dan persepsi ini kita ubah, menjadi 

TUHAN itu selalu mengabulkan permintaan 

makhuknya. Pasti yang 

menjadi kenyataan ya 

seperti itu, buktikan 

saja..:) 

 

Kalau begitu untuk 

membuat hidup lebih 

baik, ada dua langkah 

utama yang harus 

dilakukan.  

 

Yang pertama adalah mengubah persepsi 

yang sudah terlanjur masuk ke dalam pikiran, 

kedalam hati, seperti contoh tadi tentang 

TUHAN, kita ubah menjadi persepsi bahwa 

TUHAN itu MAHA BAIK, MAHA 

MENGABULKAN dengan CEPAT. Andalah 

yang mengetahui, apa persepsi-persepsi yang 

selama ini membuat anda tidak nyaman, yang 

membuat hidup anda kurang baik.  

 

Langkah yang kedua adalah, mulai untuk 

selalu mengisi hati dan pikiran dengan 

prasangka yang BAIK, artinya selalu menjaga 

semua data yang masuk ke pikiran kita, kalau 

data yang masuk itu negatif maka sebaiknya 

ditolak saja, kalau data itu membuat kita letih 

maka lebih baik direject saja, agar tidak sampai 

masuk ke pikiran kita. 

 

Jika pikiran bawah sadar kita sudah terisi 

dengan persepsi, dengan prasangka yang 

baik, apalagi kepada TUHAN. Maka pasti 

TUHAN juga membuat hidup kita dengan 

penuh kemudahan,penuh 

kebaikan dan penuh kasih 

sayang TUHAN. 

Berprasangkalah baik, 

sebaik-baiknya kepada 

TUHAN.  

 

Jadi Berprasangka baik itu 

ADALAH HAL WAJIB yang 

harus dilakukan kalau ingin 

hidup lebih baik, Di majalah 

kekuatan sugesti edisi MEI, saya ingin 

mengajak anda untuk mau memulai 

membiasakan diri untuk menerima prasangka 
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yang baik, dengan prasangka yang baik maka 

hati menjadi bersih dan hidup lebih nyaman.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ekuatan sugesti, 2 kata ini 

sepintas memang memunculkan 

persepsi yang sakti, bahkan 

mungkin menakutkan ya, dan mungkin ada 

sebagian dari anda yang memiliki persepsi 

bahwa kekuatan sugesti adalah sesuatu 

yang salah ya, atau sesuatu yang 

diharamkan oleh agama. Saya teringat, 

ada seorang ibu yang menghubungi saya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lalu bertanya, “mas firman, belajar sugesti-

sugesti itu gak bertentangan dengan 

agama ya, mas firman agamanya islam 

kan?”. Ya saya jawab aja, “ibu…belajar 

tentang kekuatan sugesti itu sebenarnya 

wajib bagi setiap manusia, sebab dengan 

dengan memahami apa itu sugesti, lalu 

bagaimana menggunakan kekuatan 

sugesti maka kita bisa menyampaikan  

K 
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kebenaran kepada banyak orang dan 

mempengaruhi mereka untuk berubah 

menuju jalan kebaikan, apa itu 

bertentangan dengan agama bu?” 

Kekuatan sugesti, adalah kekuatan 

alamiah yang dimiliki oleh setiap orang, 

dan bisa dilakukan oleh siapapun yang 

masih bernafas alias masih hidup. Kalau 

anda membaca tulisan saya sebelumnya di 

blog ini tentu anda sudah paham bahwa 

sugesti artinya adalah “saran”, sama 

halnya dengan “omongan”.  

Apakah anda tidak pernah memberi saran 

kepada orang lain?misalnya ibu-ibu 

melakuan neogoisasi harga dipasar dan 

pedagangnya akhirnya menuruti harga 

yang “disugestikan” oleh para ibu itu, 

peristiwa ini kan juga adalah hasil dari 

kekuatan sugesti. Contoh lain yang paling 

mudah dan sering saya contohkan diartikel 

saya lainnya adalah “rayuan”, sebenarnya 

rayuan adalah bentuk kekuatan sugesti, 

ketika pasangan anda mulai merayu anda 

untuk meminta sesuatu, lalu dengan sikap 

dan pola bahasa yang disampaikan 

membuat anda akhirnya mengiyakan 

permintaan tersebut. Nah ini juga bentuk 

kekuatan sugesti. 

Semuanya alamiah kan, jadi mulailah 

setelah anda membaca tulisan saya ini 

untuk mengubah persepsi “negatif” anda 

tentang kekuatan sugesti menjadi persepsi 

yang “positif”. Oh ya, saya juga ingat, kalau 

anda seorang dokter atau berprofesi di 

bidang kesehatan, maka anda sangat 

sering menggunakan kekuatan sugesti, 

saat anda memberikan saran kepada 

pasien-pasien anda misalnya, “kurangi 

makan lemak ya pak”, “obatnya diminum 3 

kali sehabis makan ya”, dll, ini semua 

adalah bentuk dari kekuatan sugesti. 

Bahkan ketika seseorang belum bisa 

bicara pun, sebenarnya sudah 

menggunakan kekuatan sugesti, 

perhatikan bayi, apakah bayi bisa 

berbicara? tidak kan? lalu bagaiamna cara 

bayi mensugesti orang lain untuk 

memenuhi kebutuhannya? Yaitu dengan 

cara “menangis”, dengan menangis 

sebenarnya bayi sedang memberikan 
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sugesti kepada orang disekitarnya untuk 

mendekati dia dan memberikan sesuatu 

yang membuat bayi ini nyaman. Misalnya 

gendong, susu, atau minta ganti popok 

karena mengompol. 

Jadi, kekuatan sugesti adalah kekuatan 

yang alamiah, yang memang sudah ada di 

setiap orang. Bukanlah milik orang-orang 

tertentu yang katanya “sakti” atau memiliki 

“ilmu”, tidak, itu salah besar. Semua orang 

memiliki kekuatan sugesti yang sama 

selama masih bisa bernafas.  

Di setiap tulisan-tulisan saya, di setiap 

seminar, dalam workshop Alpha Mind 

Control (AMC) saya berniat untuk 

memberikan penyadaran ke semua orang 

bahwa setiap manusia itu sudah memiliki 

kekuatan sugesti, sehingga tidak perlu lagi 

dibangkitkan, atau bahkan ditransfer hehe.  

 

 

 

 

 

 

Yang perlu dilakukan adalah MENGENALI, 

MENGONTROL dan MEMAKSIMALKAN. 

Mengenali dengan benar apa itu kekuatan 

sugesti, bagaimana membuat sugesti yang 

benar untuk berdoa, lho anda pasti 

bingung? apa hubungannya sugesti dan 

doa? kalau kita sudah memahami benar 

bagaimana sugesti maka kita pasti 

membuat kalimat doa yang cepat 

terkabulnya,hubungan antara doa dan 

sugesti bisa anda baca di artikel saya 

lainnya 

Yuk, mulai menyadari bahwa kita semua 

memiliki kekuatan sugesti yang memang 

sudah TUHAN berikan sejak kita diijinkan 

menempati dunia ini. Gunakan kekuatan 

sugestimu untuk kesuksesanmu. 
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Ketika seseorang melupakan dirinya, 

melupakan untuk mengenali dirinya, 

menjauh dari kekuatan sejati dari Tuhan 

yang sudah ada dalam dirinya. Maka 

seseorang akan mencari sumber 

kekuatan dari luar dirinya, dan yang 

dicari adalah kekuatan JIMAT. 

Seringkali disebut pegangan yang 

“dianggap” memiliki kekuatan untuk 

membantu mewujudkan impian 

seseorang dengan mudah. 

Saya seringkali ditanya banyak orang 

untuk urusan JIMAT ini. “mas firman ini 

pasti banyak pegangannya sehingga 

buat pe-de dan berani ya”. Memang 

JIMAT menjadi sebuah “benda” yang 

dicari bahkan dibayar dengan harga 

yang MAHAL, bahkan mau melakukan 

berbagai proses yang susah untuk 

mendapatkannya. Benarkah kekuatan 

JIMAT itu dari bendanya?atau dari kita 

sendiri? 
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atak dalam tempurung, itu istilah asli 

Indonesia yang begitu terkenal untuk 

mengistilahkan seseorang 

yang  sering terjebak dalam pemikiran 

di masa lalunya. Padahal orang itu sudah 

mengalami kesusahan akibat pola pikirnya 

yang salah, tapi tidak mau menerima pendapat 

atau masukan dari orang lain. Kebanyakan 

orang sudah merasa benar dengan 

pemahamannya yang didapat sejak kecil, 

sehingga seolah menutup diri dari pendapat 

orang lain, dan ini adalah sebuah kesalahan 

besar, karena saat kita menutup diri dari 

pendapat orang lain maka kita akan terus 

terjebak dengan kehidupan sekarang, tapi 

tidak tahu lagi jika merasa nyaman dengan 

pendapat yang sudah dianut sejak 

dulu…he.he.. 

Ketika disebuah kelas privat, saya bertemu 

dengan seorang peserta yang dia mengaku 

adalah cucu dari seorang spiritualis terkenal di 

jawa barat (dukun.he.he..). Masih muda sekitar 

usia 30tahun, memang dia menghubungi staf 

saya untuk dijadwalkan kelas privat agar lebih 

bebas bertanya. Saya baru tahu dia dengan 

keturunan dukun ya saat sudah mengikuti 

kelas training, dimana dia cerita bahwa dirinya 

adalah cucu dari si X yang katanya merupakan 

ketua persatuan dukun di jawa barat (ada ya 

persatuan gitu..),  

Dia mengatakan lagi bahwa tertarik dengan 

materi saya di Alpha Mind Control karena 

mengatakan tanpa ritual, tanpa gaib, tanpa 

puasa dan tanpa klenik. Rasa penasarannya 

yang membuat dia ikut mengambil privat AMC. 

Dia juga bercerita bahwa dirinya memiliki jimat 

yang bisa membuat tangannya mengeras dan 

tidak merasa sakit saat dipukul. Dia pun 

mengatakan bahwa selama ini sudah belajar 

banyak hal dari kakeknya, tapi kakeknya malah 

menyuruhnya untuk menemui saya agar lebih 

dalam ilmunya. 

 

Nah..disini saya melihat bahwa kakek dari 

perserta ini yang katanya adalah seorang 

spiritualis hebat masih mau menyuruh cucunya 

untuk terus belajar, kakek ini berusaha agar 

cucunya tida terkurung dalam “tempurung” 

yang sempit dan terlihat nyaman selama ini. 

Tetapi dari peserta ini yang sedikit agak 

“ngeyel” karena beranggapan bahwa jimat 

pemberian kakeknya begitu sakti. Dia pun 

membuktikan dengan memegang jimat itu 

sambil memejamkan mata dan memang 

terlihat tangannya menjadi keras, bahkan saya 

pukul sangat keras. Lalu dia membuka mata 

lagi sambil berkata, saya sebelum diberikan 

K 
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jimat ini, saya harus puasa mutih mas sambil 

terus berlatih bernafas dan meditasi selama 

30hari. 

 

Saya sedikit berpikir “gila”, bagaimana caranya 

untuk mengeluarkan peserta ini dari 

“tempurung” nya, aha…saya pun menemukan 

ide, dengan melihat kertas jimatnya, ukurannya 

dan besarnya. Lalu saya suruh peserta 

tersebut memejamkan mata sambil 

mengenggam jimat itu, dan terbukti tangannya 

mengeras. Kemudian, saya suruh buka 

tangannya, saya ambil jimatnya dan saya ganti 

dengan kertas lain yang berat dan warnanya 

sama. Saya suruh deh untuk kembali pejam 

mata, sambil saya berikan “sugesti”. Anda 

tahu…bagaimana tangannya..LUAR 

BIASA..tangannya tetap mengeras walaupun 

jimatnya sudah saya ganti dengan kertas. 

Saya suruh dia untuk kembali membuka mata, 

dan melihat apa isi tangannya. Begitu kagetnya 

bahwa yang ada ditangannya adalah sebuah 

kertas baru berwarna putih dengan tulisan 

“saya kuat”. Pesert ini pun menyadari, dan 

mengatakan “kalau begitu kekuatan itu dari 

dalam diri kita ya mas…bukan dari jimat atau 

dari siapapun, terima kasih mas  saya betul2 

terbuka”.  Dengan mengatakan seperti itu 

maka dapat diartikan peserta ini sudah mau 

untuk keluar dari tempurungnya untuk mulai 

menerima masukan dari orang lain sehingga 

bisa menatap dunia dengan lebih luas lagi. 

Sebuah jimat terkadang, membuat kita menjadi 

terjebak dalam pemikiran yang sempit, apalagi 

jika jimat itu diberikan oleh seseorang figur 

yang kita anggap memiliki otoritas dipikiran 

kita, maka sudah habis logika kita untuk 

menerima pendapat dari orang lain, dan ini 

berbahaya, solusi yang terbaik adalah anda 

menampung semua pemikiran orang lain lalu 

anda coba bereksperimen dari semua 

pemikiran-pemikiran itu sehingga menemukan 

sebuah keyakinan dan nilai yang sejati. 

Ngomongin jimat itu mengasyikkan lho, karena 

saya masih sering menemui banyak orang 

yang mencari-cari jimat dan ada seorang 
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 peserta workshop AMC yang sebelum masuk 

ke ruangan pelatihan bertanya ke saya “mas , 

apa sih pegangannya biar selalu terlihat 

percaya diri seperti mas firman,pasti ada jimat 

bacaanya ini”. Lalu saya menjawab pertanyaan 

ibu ini “nanti saat pelatihan didalam saya 

beritahu ibu apa jimat saya ya…he.he.” .  

Kalau dikatakan jimat, maka saya juga memiliki 

jimat yang selalu saya pegang memang untuk 

membuat saya percaya diri saat bertemu klien, 

saat memberikan training dan workshop, saat 

mengajar mahasiswa, saat mengajukan 

proposal tender proyek dan apapun kegiatan 

saya. Pegangan ini memang membuat saya 

jauh percaya diri, dan saya sering bercanda 

dengan teman-teman saya, “ini lho jimatku biar 

gampang deal saat tender” 

Anda mau tahu apa jimat saya,he.he.saya 

upload ya fotonya, itu ada dua handphone 

yang memang selalu saya bawa saat saya 

beraktifitas. Satu blackberry bold, dan satu 

samsung galaxy note 3, kedua jimat itu selalu 

menemani saya kemanapun, dan saya merasa 

sangat percaya diri saat memegang kedua 

benda ini, he.he..lho ya..berarti boleh dong 

saya bilang ini jimat sayaBukankah kalau anda 

bertanya ke orang-orang spiritual itu, apa 

jimatnya?pasti sebuah benda yang dipegang 

atau harus disimpan dalam dompet, taruh di 

rumah, atau dipasang dipagar, yang harus 

selalu dibawa, dan mereka mengatakan 

kepada yang diberi jimat untuk menjaganya 

baik-baik, sebab kalau dihilangkan maka 

berdampak jelek kepada pemeganya.  

Dan jika dirawat dan selalu diperhatikan pasti 

memberikan efek baik sesuai yang diinginkan. 

Nah kalau begitu apa bedanya dengan kedua 

handphone saya itu, juga saya selalu 

membawa mereka berdua kemanapun dan 

saya selalu mengatakan kepada mereka 

“bantu saya ya, kalian buat saya selalu deal 

saat mengajukan tender proyek dan mudah 

menyampaikan pengetahuan tentang pikiran 

bawah sadar kepada siapapun, ya Allah 

aturkan semuanya ya” 

Sama kan dengan jimat-jimat yang ada selama 

ini? dan efeknya begitu besar kepada diri saya, 

kalau anda mengikuti kelas saya Alpha Mind 

Control, pasti saya selalu tunjukkan kedua 

jimat ini he.he.sehingga anda pun bisa juga 

untuk membuat jimat-jimat sesuai keinginan 

anda. Apalagi jika anda hanya butuh untuk 

percaya diri, itu sangat mudah jika anda 

memiliki jimat seperti saya tadi. Coba deh, 
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anda tukar handphone anda dengan yang lebih 

bagus, lalu anda genggam saat anda mau 

bicara dengan orang lain, saya jamin pasti 

percaya diri anda meningkat. 

Atau apa ya?hmm..laptop yang bagus, mobil, 

atau benda lainnya yang lebih bagus, pasti 

anda meningkat percaya diri. Tapi dibalik itu 

ada satu hal yang membuat percaya diri 

meningkat, adalah kemampuan diri yang lebih 

dari orang lain, memiliki kemampuan yang 

lebih baik dibanding teman-teman anda.  

Kemampuan itu tidak harus akademik, tetapi 

kemampuan yang anda sukai, misalnya anda 

suka dengan dunia menyanyi maka teruslah 

tingkatkan kemampuan menyanyi itu maka 

anda pasti percaya diri. Kalau anda suka 

menghibur dengan atraksi maka belajarlah 

sulap, maka teman-teman anda pasti kagum 

kepada anda sehingga percaya diri meningkat. 

Jimat yang terpenting untuk meningkatkan 

percaya diri adalah diri anda sendiri, ketika 

anda lebih membesarkan kelemahan diri maka 

pasti yang muncul adalah minder, tetapi ketika 

kelebihan yang terus anda besarkan dan 

perdalam maka yang ada adalah percaya diri.  

Lalu anda pasti bertanya ke saya, “kelebihan 

saya apa mas ?”, nah itu yg tahu diri anda, di 

artikel lain saya akan bahas tentang 

memunculkan kelebihan diri ya, tetapi 

sekarang saran saya carilah sebuah benda 

yang anda paling sukai bisa handpone,jam 

tangan,bantal atau sepatu dan apapun itu. Lalu 

katakan kepada benda itu “kamu bantu saya 

ya, setiap saya bersamamu, memegangmu 

maka yang ada hanyalah rasa nyaman dan 

percaya diri, Tuhan aturkan dan buatlah ini 

terjadi” 

Selamat membuat “jimat-jimat” ya, anda bisa 

membuatnya gratis dan tanpa perlu datang ke 

orang-orang spiritual, karena sebenarnya diri 

anda sendirilah yang membuat segalanya 

terjadi, bersumber dari pikiran anda. 
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adi siang saat saya memberikan 

coaching privat pada program 

AMC (Alpha Mind Control) kelas 

platinum, ada sebuah sms yang masuk ke 

saya isinya seperti ini “pa firman, saya 

sudah belajar hipnotis dan memiliki 

sertifikat, nah saya mau menanyakan ke 

pak firman, apakah pak firman bisa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mengajarkan gendam, sebab menurut 

trainer hipnotis saya, gendam dan hipnotis 

itu berbeda”. Saya membaca sms ini saat 

break makan siang, saya baca jam 

masuknya ternyata jam 11, dan baru saya 

baca 2jam berikutnya, setelah shalat jumat 

hehe. Pertanyaan seperti ini sering saya 

dapatkan, bahkan saya barusan membaca 

T 
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ada sebuah komentar di blog saya 

firmanpratama.wordpress.com yang 

mengatakan bahwa hipnotis itu beda 

dengan gendam, kalau gendam 

menggunakan bantuan jin dan gaib. 

Hmm..hanya bisa geleng-geleng kepala. 

Saya membalas sms tadi dengan jawaban 

seperti ini “Maaf sebelumnya, coba anda 

tanyakan lagi ke trainer anda yang 

memberikan sertifikat itu, karena kalau 

anda bertanya ke saya maka saya 

menjawabnya hipnotis dan gendam itu 

sama saja, kecuali bagi yang belum 

memahami tentang PIKIRAN dengan 

benar maka pasti menjawab berbeda”.  

Saya seringkali bertemu banyak orang 

yang mengatakan bahwa hipnotis dan 

gendam itu berbeda, memang kalau dilihat 

secara huruf tentu berbeda, ya kan? huruf 

H-I-P-N-O-T-I-S berbeda dengan G-E-N-

D-A-M hehe. Tapi secara pengertian sama 

saja. Kalau dalam kelas AMC, maka saya 

bisa menyadarkan orang bahwa 

sebenarnya 2 kata itu memiliki makna yang 

sama, sama-sama metode untuk 

mempengaruhi orang dengan kata-kata. 

 

 

Coba anda tanyakan kepada saudara yang 

katanya kena gendam, pasti masih ingat 

kan ceritanya, masih ingat siapa orangnya, 

bahkan masih ingat jelas apa yang 

dikatakan si pelaku, pelaku biasanya 

mengajak ngobrol dan berbincang kan. 

 

Lalu dimana bedanya? Oh ada bedanya, 

kalau gendam itu bahasa jawa dan sudah 

dikenal sejak dulu sebagai ilmu yang jahat 

dan merugikan orang lain apalagi sering 

dijadikan headline koran-koran kriminal, 

misalnya “Kena Gendam seorang ibu 

kehilangan uang 2juta”, jadi terkenal deh 

perkataan gendam ini. Apalagi banyak juga 

iklan-iklan dikoran yang berbunyi, “Ilmu 

gendam kilat hubungi ki xxx” hehe, nah 

persepsi ini lah yang mungkin bagi mereka 
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yang (mengakunya) trainer hipnotis masih 

mengajarkan kepada banyak orang bahwa 

hipnotis dan gendam itu berbeda. Kasihan 

peserta yang mendapat pemahaman 

separuh seperti itu. 

Karena itu saya lebih memilih untuk 

mengajarkan utuh tentang PIKIRAN 

dengan program Alpha Mind Control, 

dengan memahami kerja PIKIRAN secara 

benar maka bisa membuktikan bahwa 

ternyata gendam itu juga sama saja hanya 

ilmu komunikasi persuasi saja tanpa 

bantuan jin atau apalah.  

Hanya selama ini, kalau mau belajar 

gendam pasti ke mereka yang dianggap 

dukun atau paranormal. Sehingga ini yang 

menyebabkan memunculkan persepsi 

yang berbeda. Hipnotis dan Gendam sama 

halnya dengan Banana dan Pisang :) 

 

 

 

 

 

 

Ketika ada seseorang di jalan yang tiba-

tiba menepuk anda lalu mengajak 

berbicara maka segeralah menepuk 

kembali lalu menyapanya, “wah..sudah 

lama ya kita tidak ketemu, saya butuh uang 

ini, bisa bagi ya, kan dulu saya pernah 

bantu kamu”.  

Anda ingat ya teknik ini, jadi gendam tidak 

akan berhasil kalau anda langsung 

melawan pembicaraan pelaku dan 

membalikkan posisinya dengan kalimat 

tadi, sehingga nanti pelaku yang anda 

gendam untuk membagi uangnya, asik 

kan?hehe, saya sering melakukan teknik 

gendam balik ini kepada orang yang 

sepertinya mau “mengerjai” saya ketika di 

stasiun kereta ataupun lewat telepon.  

Jadi, anda tidak perlu khawatir berlebihan 

dengan gendam ya, sama saja itu adalah 

ilmu komunikasi biasa, ketika anda 

menolaknya maka semua pasti baik-baik 

saja. 
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Banyak sms yang masuk ke 

handphone saya menanyakan, 

“apakah semua orang bisa belajar 

alpha telepati?”, “apakah orang awam 

bisa melakukan alpha telepati?”, 

“setahu saya, yang namanya ilmu-

ilmu seperti ini itu harus butuh lelaku 

spiritual dan berbagai ritual, apa saya 

bisa?”. Mungkin anda juga akan 

menanyakan hal yang sama seperti 

itu? Berikut penjelasannya 

Pemahaman yang ada dimasyarakat 

kita tentang ilmu sejenis Alpha telepati 

memang masih penuh dengan hal 

mistis, sehingga wajar ketika banyak 

orang yang masih takut 

mempelajarinya, dan menanyakan 

apakah semua orang bisa dengan cara 

yang mudah. Sebenarnya Alpha 

Telepati adalah bukti bahwa manusia 

itu sama-sama memiliki kekuatan dari 

Tuhan 
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ika kita kembali dengan 

pemahaman bahwa setiap orang 

yang memiliki kepala  pasti memiliki 

otak, dan yang memiliki otak pasti memiliki 

pikiran maka setiap orang yang masih 

menghembuskan nafasnya pasti bisa 

melakukan proses pengiriman pesan 

telepati. Dan berita baiknya tidak 

memerlukan ritual 

yang menyusahkan 

seperti puasa, mandi 

kembang atau hal 

yang berbau mistis 

lainnya. Kemampuan 

berada di kondisi 

alpha-state lah yang 

menjadi kunci dalam 

keberhasilan alpha-

telepati, dan hal ini 

yang akan saya latih ke kita dalam 

workshop Alpha Mind Control. 

 

Saya jadi teringat kisah bapak michael dari 

wonosobo (peserta platinum AMC) beliau 

mengirim sms yang berisi sebagai berikut: 

 

“Luar biasa ternyata alpha telepati, selama 

ini saya belajar ilmu kontak bathin perlu 

waktu berbulan-bulan, dan kemarin selama 

3 hari bersama mas firman dan langsung 

saya praktekkan setelah dirumah  

untuk istri saya, efeknya benar-benar bisa 

mulai mengubah sifat pemarah istri” 

 

Jadi disini saya mencoba mengacak-acak 

pemahaman di pikiran kita, bahwa diri kita 

semua sudah dibekali oleh Tuhan sebuah 

tool untuk melakukan sebuah “keajaiban” 

tanpa perlu melakukan ritual khusus dan 

mendatangi orang lain 

yang disebut “orang 

pintar”. Tool itu adalah 

PIKIRAN anda. Ilmu 

yang orang anggap 

sebuah kesaktian 

terkadang 

memunculkan persepsi 

bahwa tidak semua 

orang bisa. 

 

 Salah satu “istilah” yang dikenal adalah 

“PELET”, pasti banyak orang langsung 

merasa takut dan serem dengan istilah 

PELET, ya kan. Coba aja, anda bicara ke 

kekasih anda, “sayang, kamu aku pelet lho, 

jadinya kamu mau jadi pacarku”, atau ke 

istri anda, anda katakana “sayang..aq 

berhasil juga melet kamu, akhirnya bisa 

nikah?”, atau ketika ada seseorang yang 

menawari anda “mas, mau saya bantu agar 

membuat orang suka sama kamu, ilmu 

Pelet mas”. Gimana? Serem kan?  

J 
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Kenapa muncul persepsi serem? Ya 

karena selama ini yang namanya ilmu 

Pelet pasti berkaitan dengan hal yang 

mistis, misalnya menggunakan bantuan 

makhluk lain selain manusia, setan dkk , 

dan yang sering menawarkan ilmu pelet 

pasti orang-orang yang berpakaian hitam, 

wajah yang serem dan harus melalui ritual 

yang susah dan lama, ya kan? karena 

pemahaman yang seperti ini membuat 

banyak orang takut belajar ilmu Pelet, 

padahal yang 

namanya PELET 

itu, mudah, dan 

semua orang 

bisa, Bahkan 

saya sering 

mengatakan 

kalau Ilmu Pelet 

dengan metode 

Alpha Telepati itu 

100% Halal, yang 

bilang HALAL 

juga bukan hanya 

saya, tapi alumni 

AMC ada yang 

uztad dan 

pemuka agama, mereka akhirnya 

mengakui kalau Alpha Telepati itu HALAL. 

 

Persepsi yang tertanam sejak kecil sampai 

usia kita sekarang tentang sesuatu yang 

“mistis” tentang proses ritual puasa, 

kemenyan dan sejenisnya. Itu sering kita 

lihat, sering kita dengar bahkan dikeluarga 

kita kan. Termasuk dulu dikeluarga saya 

sendiri, jadi teringat waktu mau pindah 

rumah waktu masih smp, dirumah disajikan 

berbagai makanan yang katanya untuk 

“sesajen” mulai dari bubur, nasi kuning, 

ayam dana sejenisnya. 

 Entah kenapa saya 

malam hari terbangun 

dan merasa lapar, lalu 

saya makan saja tuh 

makanan sesajen tanpa 

peduli lagi urusan 

mistisnya he.he. Apa 

yang terjadi dipagi 

harinya, semua orang 

rumah pada bingung dan 

marah “kemana semua 

nih makanan, kok “entek 

kabeh” (habis semua)”. 

Kita tahu, saya dengan 

santainya dan spontan 

menjawab “lha tuh 

makanan buat siapa, yang nunggu rumah 

kan? Ya dimakan ama mereka”. 
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Banyak yang bertanya ke saya,apakah 

Alpha Telepati itu PELET, saya jawab iya, 

lalu ada lagi yang bertanya, apakah semua 

orang bisa? Maka jawabannya adalah 

BISA. Kalau selama ini anda harus datang 

ke orang lain yang anda anggap “sakti”, 

yang anda anggap “spiritualis” dan kadang 

dianggap “orang pinter” sebenarnya yang 

membuat keinginan anda terjadi bukanlah 

orang-orang itu tetapi diri anda sendiri.  

 

Yang membuat si target itu menjalankan 

yang anda inginkan adalah anda sendiri. 

Kuncinya ada di Pikiran anda, karena itu 

kenalilah Pikiran anda, agar bisa 

mengontrolnya dan memaksimalkannya. 

 

Memahami secara ilmiah bahwa kita 

memiliki gelombang otak yang dapat dilihat 

dalam monitor EEG, maka dapat membuka 

pengetahuan kita bagaimana sebuah 

perasaan mampu dikirimkan ke orang lain 

karena sudah jelas ada media transmisinya 

yaitu gelombang otak. Begitu luarbiasanya 

diri kita yang telah Tuhan ciptakan, pantas 

jika manusia dikatakan sebagai makhluk 

sempurna, banyak dari kita malah 

menganggap hewan lebih hebat, bahkan 

makhluk lain yang dianggap sebagai “jin 

dan malaikat” lebih hebat sampai meminta 

dan memuja-memuja.  

Menurut saya itu merupakan sesuatu 

pemahaman yang aneh dan sangat tidak 

menghargai Tuhan sebagai pencipta 

manusia. Dalam penjelasan mengenai 

pikiran bawah sadar akan saya jelaskan 

lebih dalam lagi tentang karunia Tuhan 

satu ini yang memang sudah ada dalam 

tubuh manusia.  

 

Saya tegaskan lagi ya, memang sudah ada 

jadi tidak perlu dicari-cari sampai ke ujung 

dunia. Ada sebuah ungkapan yang 

mengatakan “Kenali dirimu maka kamu 

mengenal Tuhan-Mu”, dan “Carilah 

kebijaksanaan itu dalam dirimu, bukan dari 

luar” .  

 

Menemukan kekuatan diri jika kita sudah 

berhasil mengenali menggali dari setiap 

fungsi bagiab tubuh ini, ada orang yang 

cacat fisik namun sangat berprestasi 

menggunakan kepandaiannya, tapi ada 

juga yang normal tidak menghasilkan apa-

apa, benar? Saatnya diri anda mengenali 

dan menggali semua potensi diri, termasuk 

potensi dari pikiran bawah sadar anda. 
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Menjadi orang tua pada awalnya 

merupakan hal yang membahagiakan 

sebab anak yang diidam-idamkan lahir 

untuk menerukan keturunan keluarga, 

pasti sebagai orang tua akan tersenyum 

saat melihat sosok mungil yang lucu dan 

imut, namun seiring pertumbuhan fisik dari 

bayi itu maka mulailah muncul 

permasalahan-permasalahan yang kita  

 

 

 

 

 

 

sebagai orang tua mungkin belum 

memahami ilmunya, apalagi saat anak 

mulai membantah. Sehingga kita perlu 

mengetahu cara mengatasi anak yang 

suka membantah orang tua. 

Ketika anak mulai bisa menerima respon 

dari lingkungannya, maka otomatis 

pengaruh yang masuk bukan hanya dari 

orang tua tapi juga dari lingkungan. Yaitu 

bisa dari teman-teman, dari televisi, dari 

bacaan, dari tetangga, dari pembantu dan 

dari siapapun yang anak kita lihat, yang dia 

bisa dengar dan yang dia bisa rasakan.  

Apalagi secara ilmiah dikatakan jika usia 

anak-anak masih begitu dominan pikiran 

bawah sadar yang bekerja, sehingga anak-

anak akan langsung merekam apapun 

informasi yang dia terima tanpa diolah 

terlebih dulu melalui pikiran sadar. 

Akibatnya, anak-anak dapat melakukan 
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hal-hal yang diluar perintah orang tuanya, 

apalagi jika orang tua terkesan sibuk 

sehingga lupa memperhatikan informasi 

apa saja yang masuk ke pikiran bawah 

sadar anak. 

Karena anda sudah mengetahui bahwa 

secara alamiah, memang pikiran bawah 

sadar tidak bisa memfilter informasi yang 

masuk ke anak-anak, maka dari itu peran 

orang tua sangatlah penting untuk menjadi 

filter dari informasi yang masuk itu. 

Bagaimana cara memfilternya? Cara 

termudah adalah mencoba menjadi 

sahabat bagi anak kita dan sering bertanya 

terhadap apapun yang anak kita pilih. 

Contohnya, saat kita mengajak anak pergi 

ke sebuah mall untuk berbelanja baju, saat 

itu biarkanlah dia bebas memilih baju yang 

dia suka, nah..ketika anak sudah 

menemukan baju yang dia suka 

selanjutnya tugas anda sebagai orang tua 

adalah menanyakan kepada dia, apa 

alasannya dia menyukai baju dengan 

model seperti itu. Dari jawaban anak itulah 

kita menjadi tahu apa sebenarnya yang 

ada dipikiran bawah sadar dia, bagaimana 

dia bergaulnya.  

Jika menurut anda, pilihan baju itu tidak 

tepat dengan usianya maka hindarilah 

untuk langsung menolak membelikan baju 

itu melainkan dengan mencoba 

memberikan alasan yang logis dengan 

menggunakan perbandingan sehingga 

bisa membuat kepala anak kita 

mengangguk-angguk tanda setuju. 

Nah..cara berbicara seperti itu kepada 

anak membutuhkan sebuah pembelajaran 

bagi orang tua, sebab kebanyakan kita 

sebagai orang tua berpikir dan berbicara 

menggunakan konsep yang kita punya, 

sementara yang kita jadikan lawan bicara 

yaitu anak kita belum memiliki konsep 

seperti yang kita punya. Penyampaian 

konsep yang tidak dipahami oleh anak 

inilah yang menjadi penyebab anak suka 

membantah apa yang orang tua katakan 

kepada dia.  

Dan membantah itu wajar, artinya 

menunjukkan kepada kita bahwa sebagai 

orang tua harus banyak belajar agar bisa 

menyelami pikiran bawah sadar anak. 

Nah..itulah pentingnya kita sebagai orang 

tua perlu terus belajar tentang pikiran 
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bawah sadar, sebab dengan memahami 

pola-pola kalimat yang mudah diterima 

oleh pikiran bawah sadar anak akan 

memudahkan kita untuk menasehati anak 

kita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapi sebelum belajar mengenali pikiran 

bawah sadar anak, lebih penting untuk 

mengenali pikiran bawah sadar kita dulu 

sebagai orang tua. Apakah sifat 

membantah yang dimiliki anak kita, tidak 

dimiliki oleh kita sebagai orang tuanya? 

Jika ya, maka ubahlah terlebih dulu sifat 

kita, perbaiki dulu pikiran kita untuk mulai 

mengurangi membantah terhadap 

siapapun. Ingat pepatah..buah tidak akan 

jatuh jauh dari pohonnya.. 
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okoh satu ini dikenal sebagai salah 

satu Pahlawan Indonesia dan 

merupakan Tokoh penting dalam 

dibidang pendidikan di Indonesia. Ki Hajar 

Dewantara Lahir di Yogyakarta pada 

tanggal 2 Mei 1889.Terlahir dengan nama 

Raden Mas Soewardi Soeryaningrat. Ia 

berasal dari lingkungan keluarga kraton 

Yogyakarta. Raden Mas Soewardi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soeryaningrat, saat genap berusia 40 

tahun menurut hitungan Tahun Caka, 

berganti nama menjadi Ki Hadjar 

Dewantara. Semenjak saat itu, ia tidak lagi 

menggunakan gelar kebangsawanan di 

depan namanya. Hal ini dimaksudkan 

supaya ia dapat bebas dekat dengan 

rakyat, baik secara fisik maupun hatinya. 

 

T 
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Profil Perjalanan Hidup Ki Hajar 

Dewantara 

Perjalanan hidupnya benar-benar diwarnai 

perjuangan dan pengabdian demi 

kepentingan bangsanya. Ia menamatkan 

Sekolah Dasar di ELS (Sekolah Dasar 

Belanda) Kemudian sempat melanjut ke 

STOVIA (Sekolah Dokter Bumiputera), tapi 

tidak sampai tamat karena sakit. Kemudian 

ia bekerja sebagai wartawan di beberapa 

surat kabar antara lain Sedyotomo, Midden 

Java, De Express, Oetoesan Hindia, 

Kaoem Moeda, Tjahaja Timoer dan 

Poesara. Pada 

masanya, ia 

tergolong penulis 

handal. Tulisan-

tulisannya sangat 

komunikatif, tajam 

dan patriotik 

sehingga mampu 

membangkitkan 

semangat antikolonial bagi pembacanya. 

Selain ulet sebagai seorang wartawan 

muda, ia juga aktif dalam organisasi sosial 

dan politik. Pada tahun 1908, ia aktif di 

seksi propaganda Boedi Oetomo untuk 

mensosialisasikan dan menggugah 

kesadaran masyarakat Indonesia pada 

waktu itu mengenai pentingnya persatuan 

dan kesatuan dalam berbangsa dan 

bernegara. 

 

Kemudian, bersama Douwes Dekker (Dr. 

Danudirdja Setyabudhi) dan dr. Cipto 

Mangoenkoesoemo, ia mendirikan 

Indische Partij (partai politik pertama yang 

beraliran nasionalisme Indonesia) pada 

tanggal 25 Desember 1912 yang bertujuan 

mencapai Indonesia merdeka. 

 

Mereka berusaha mendaftarkan organisasi 

ini untuk memperoleh status badan hukum 

pada pemerintah kolonial Belanda. Tetapi 

pemerintah kolonial Belanda 

melalui Gubernur Jendral 

Idenburg berusaha 

menghalangi kehadiran partai 

ini dengan menolak 

pendaftaran itu pada tanggal 

11 Maret 1913. Alasan 

penolakannya adalah karena 

organisasi ini dianggap dapat 

membangkitkan rasa nasionalisme rakyat 

dan menggerakan kesatuan untuk 

menentang pemerintah kolonial Belanda. 

 

Kemudian setelah ditolaknya pendaftaran 

status badan hukum Indische Partij ia pun 

ikut membentuk Komite Bumipoetra pada 

November 1913. Komite itu sekaligus 

sebagai komite tandingan dari Komite 
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Perayaan Seratus Tahun Kemerdekaan 

Bangsa Belanda. Komite Boemipoetra itu 

melancarkan kritik terhadap Pemerintah 

Belanda yang bermaksud merayakan 

seratus tahun bebasnya negeri Belanda 

dari penjajahan Prancis dengan menarik 

uang dari rakyat jajahannya untuk 

membiayai pesta perayaan tersebut. 

Sehubungan dengan rencana perayaan 

itu, ia pun mengkritik lewat tulisan berjudul 

Als Ik Eens Nederlander Was (Seandainya 

Aku Seorang Belanda) dan Een voor Allen 

maar Ook Allen voor Een (Satu untuk 

Semua, tetapi Semua untuk Satu Juga). 

Tulisan Seandainya Aku Seorang Belanda 

yang dimuat dalam surat kabar de Expres 

milik dr. Douwes Dekker itu antara lain 

berbunyi: 

"... Sekiranya aku seorang Belanda, aku 

tidak akan menyelenggarakan pesta-

pesta kemerdekaan di negeri yang kita 

sendiri telah merampas 

kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan 

pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi 

juga tidak pantas untuk menyuruh si 

inlander memberikan sumbangan 

untuk dana perayaan itu.  

Pikiran untuk menyelenggarakan perayaan 

itu saja sudah menghina mereka dan 

sekarang kita garuk pula kantongnya. Ayo 

teruskan penghinaan lahir dan batin itu! 

Kalau aku seorang Belanda. Apa yang 

menyinggung perasaanku dan kawan-

kawan sebangsaku terutama ialah 

kenyataan bahwa bangsa inlander 

diharuskan ikut mengongkosi suatu 

pekerjaan yang ia sendiri tidak ada 

kepentingannya sedikitpun". 

Akibat karangannya itu, pemerintah 

kolonial Belanda melalui Gubernur Jendral 

Idenburg menjatuhkan hukuman tanpa 

proses pengadilan, berupa hukuman 

internering (hukum buang) yaitu sebuah 

hukuman dengan menunjuk sebuah 

tempat tinggal yang boleh bagi seseorang 

untuk bertempat tinggal. Ia pun dihukum 

buang ke Pulau Bangka.  

Douwes Dekker dan Cipto 

Mangoenkoesoemo merasakan rekan 

seperjuangan diperlakukan tidak adil. 

Mereka pun menerbitkan tulisan yang 

bernada membela Soewardi. Tetapi pihak 

Belanda menganggap tulisan itu 

menghasut rakyat untuk memusuhi dan 

memberontak pada pemerinah kolonial.  

Akibatnya keduanya juga terkena 

hukuman internering. Douwes Dekker 

dibuang di Kupang dan Cipto 

Mangoenkoesoemo dibuang ke pulau 

Banda. Namun mereka menghendaki  
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dibuang ke Negeri Belanda karena di sana 

mereka bisa memperlajari banyak hal dari 

pada didaerah terpencil. Akhirnya mereka 

diijinkan ke Negeri Belanda sejak Agustus 

1913 sebagai bagian dari pelaksanaan 

hukuman. 

 

Kesempatan itu dipergunakan untuk 

mendalami masalah pendidikan dan 

pengajaran, sehingga Raden Mas 

Soewardi Soeryaningrat berhasil 

memperoleh Europeesche Akte. Kemudian 

ia kembali ke tanah air di tahun 1918. Di 

tanah air ia mencurahkan perhatian di 

bidang pendidikan sebagai bagian dari alat 

perjuangan meraih kemerdekaan. 

 

Mendirikan Taman Siswa 

Setelah pulang dari pengasingan, bersama 

rekan-rekan seperjuangannya, ia pun 

mendirikan sebuah perguruan yang 

bercorak nasional, 

Nationaal 

Onderwijs Instituut 

Tamansiswa 

(Perguruan 

Nasional 

Tamansiswa) 

pada 3 Juli 1922. 

Perguruan ini 

sangat menekankan pendidikan rasa 

kebangsaan kepada peserta didik agar 

mereka mencintai bangsa dan tanah air 

dan berjuang untuk memperoleh 

kemerdekaan. 

 

Tidak sedikit rintangan yang dihadapi 

dalam membina Taman Siswa. Pemerintah 

kolonial Belanda berupaya merintanginya 

dengan mengeluarkan Ordonansi Sekolah 

Liar pada 1 Oktober 1932. Tetapi dengan 

kegigihan memperjuangkan haknya, 

sehingga ordonansi itu kemudian dicabut. 

 

Di tengah keseriusannya mencurahkan 

perhatian dalam dunia pendidikan di 

Taman siswa, ia juga tetap rajin menulis. 

Namun tema tulisannya beralih dari 

nuansa politik ke pendidikan dan 

kebudayaan berwawasan kebangsaan. 

Tulisannya berjumlah ratusan buah. 

Melalui tulisan-tulisan itulah dia berhasil 

meletakkan dasar-

dasar pendidikan 

nasional bagi bangsa 

Indonesia. 

Sementara itu, pada 

zaman Pendudukan 

Jepang, kegiatan di 

bidang politik dan 

pendidikan tetap 

dilanjutkan. Waktu Pemerintah Jepang 
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membentuk Pusat Tenaga Rakyat (Putera) 

dalam tahun 1943, Ki Hajar duduk sebagai 

salah seorang pimpinan di samping Ir. 

Soekarno, Drs. Muhammad Hatta dan K.H. 

Mas Mansur 

 

Setelah zaman kemedekaan, Ki hajar 

Dewantara pernah menjabat sebagai 

Menteri Pendidikan, Pengajaran dan 

Kebudayaan yang pertama. Nama Ki 

Hadjar Dewantara bukan saja diabadikan 

sebagai seorang tokoh dan pahlawan 

pendidikan (bapak Pendidikan Nasional) 

yang tanggal kelahirannya 2 Mei dijadikan 

hari Pendidikan Nasional, tetapi juga 

ditetapkan sebagai Pahlawan Pergerakan 

Nasional melalui surat keputusan Presiden 

RI No.305 Tahun 1959, tanggal 28 

November 1959. Penghargaan lain yang 

diterimanya adalah gelar Doctor Honoris 

Causa dari Universitas Gajah Mada pada 

tahun 1957. 

 

Dua tahun setelah mendapat gelar Doctor 

Honoris Causa itu, ia meninggal dunia 

pada tanggal 28 April 1959 di Yogyakarta 

dan dimakamkan di sana. Kemudian oleh 

pihak penerus perguruan Taman Siswa, 

didirikan Museum Dewantara Kirti Griya, 

Yogyakarta, untuk melestarikan nilai-nilai 

semangat perjuangan Ki Hadjar 

Dewantara. Dalam museum ini terdapat 

benda-benda atau karya-karya Ki Hadjar 

sebagai pendiri Tamansiswa dan 

kiprahnya dalam kehidupan berbangsa. 

Koleksi museum yang berupa karya tulis 

atau konsep dan risalah-risalah penting 

serta data surat-menyurat semasa hidup Ki 

Hadjar sebagai jurnalis, pendidik, 

budayawan dan sebagai seorang seniman 

telah direkam dalam mikrofilm dan 

dilaminasi atas bantuan Badan Arsip 

Nasional. 

 

Bangsa ini perlu mewarisi buah 

pemikirannya tentang tujuan pendidikan 

yaitu memajukan bangsa secara 

keseluruhan tanpa membeda-bedakan 

agama, etnis, suku, budaya, adat, 

kebiasaan, status ekonomi, status sosial, 

dan sebagainya, serta harus didasarkan 

kepada nilai-nilai kemerdekaan yang asasi. 

 

Hari lahirnya, diperingati sebagai Hari 

Pendidikan Nasional. Ajarannya yang 

terkenal ialah : 

 Tut wuri handayani (di belakang 

memberi dorongan),  
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 Ing madya mangun karsa (di 

tengah menciptakan peluang 

untuk berprakarsa),  

 Ing ngarsa sungtulada (di depan 

memberi teladan). 

Ki Hajar Dewantara memiliki nama asli 

R.M. Suwardi Suryaningrat. Beliau berasal 

dan keluarga keturunan Keraton 

Yogyakarta. Beliau mengganti namanya 

tanpa gelar bangsawan agar dapat lebih 

dekat dengan rakyat. Setelah 

menyelesaikan pendidikan dasarnya, 

beliau belajar di STOVIA, tetapi tidak 

menamatkannya karena sakit. BeIiau 

kemudian bekerja sebagai wartawan di 

beberapa surat kabar, antara lain De 

Express, Utusan Hindia,dan Kaum Muda. 

Sebagai penulis yang handal, tulisannya 

mampu membangkitkan semangat 

antikolonialisme rakyat Indonesia. 

Ki Hajar Dewantara juga aktif di bidang 

politik dengan bergabung ke dalam Budi 

Utomo, lalu mendirikan Indische Partij 

sebagai partai politik pertama yang 

beraliran nasionalisme Indonesia pada 

tanggai 25 Desember 1912 bersama kedua 

rekannya, Douwes Dekker dan dr. Cipto 

Mangunkusumo . Ki Hajar Dewantara juga 

ikut membidani terbentuknya Komite 

Bumiputra di tahun 1913 sebagai bentuk 

protes terhadap rencana Belanda 

memeringati kemerdekaannyaa dan 

Perancis. Beliau kemudian membuat 

sebuah tulisan pedas di harian De Express 

yang berjudui “Als lk een Nederlander” 

(Seandainya Aku Seorang Belanda). 

Melalui tulisan ini, beliau menyindir 

Belanda yang hendak merayakan 100 

tahun kemerdekaannyaa dan Perancis di 

negeri jajahan dengan menggunakan uang 

rakyat indonesia. Berikut ini kutipannya. 

Ketika membahas tentang biografi Ki hajar 

dewantara memang tidak pernah ada 

habisnya. pada rakyat. 

    Karir Ki Hajar Dewantara     

 Pendiri perguruan Taman Siswa 

    Penghargaan Ki Hajar Dewantara     

 Gelar doktor kehormatan (Doctor 

honoris causa, Dr.H.C.) dari 

Universitas Gadjah Mada 

 Bapak Pendidikan Nasional 

Indonesia dan hari kelahirannya 

dijadikan Hari Pendidikan Nasional 

(Surat Keputusan Presiden RI no. 

305 tahun 1959, tanggal 28 

November 1959 

 Sumber : Biografi tokoh, Wikipedia, 

pahlawanindonesia.com 
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esehatan adalah mahkota. Berikut ini 

kami hadirkan kata-kata mutiara bijak 

tentang sakit dan penyakit, muda-

mudahan bisa memberikan anda kesadaran 

terkait dengan pentingnya kesehatan. 

 

1. Saat dimana anda merasakan sakit, itu 

adalah saat tepat untuk berkomitmen memulai 

hidup sehat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sakit akan sembuh dengan bantuan obat-

obatan. Dan sakit akan menjauh dengan gaya 

hidup sehat 

 

3. Banyak penyakit bermula dari makanan kita. 

hindari makanan tidak bergizi dan makanan 

tidak bermutu. Perhatikan kandungan 

makanan anda. Makanan sehat, melahirkan 

tubuh yang tahan akan segala jenis penyakit. 

 

4. Emosi anda saat terkena penyakit sangat 

menentukan kecepatan sembuh anda. Jika 

K 
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anda penuh semangat sembuh saat sakit, 

maka sakit tersebut tidak akan bertahan lama. 

 

5. Sakit bisa datang kepada siapa saja tanpa 

terkecuali. Tapi sakit tidak selalu datang 

kepada orang yang menjaga kesehatan 

tubuhnya. 

 

6. Beberapa penyakit tertentu bisa sembuh 

hanya dengan mengubah pikiran anda. dari 

pikiran penuh penderitaan, menjadi pikiran 

yang penuh kebahagiaan, dan semangat. 

 

7. Makanan bergizi dan bermutu memang 

sedikit mahal, tapi jika dibandingkan dengan 

hasil yang didapatkan, ia menjadi lebih murah 

jika dibanding makanan biasa. 

 

8. Kebanyakan penyakit yang menimpa anda 

terjadi karena gaya hidup anda. gaya tidak 

hidup tak sehat, menjadikan tubuh anda 

sarang penyakit. Jaga gaya hidup anda. 

 

9. Kontrol jumlah zat kimia yang masuk 

kedalam tubuh anda. karena semua yang tak 

bersumber dari alam, bisa merugikan tubuh 

anda.  

 

10. Ibarat mesin kendaraan, jika tidak dirawat 

ia akan berkarat. Tubuh anda akan berkarat 

jika anda tidak selalu merawatnya. 

 

11. Setiap tahun silahkan cek kondisi 

kesehatan anda, sehingga anda dapat 

mengantisipasi segala jenis penyakit yang 

menanti anda. 

 

12. Sisihkan sebagian uang untuk tabungan 

kesehatan. Karena uang akan sangat 

perpengaruh bagi kesehatan anda dimasa 

depan. 

 

13. Merencanakan hidup tanpa tabungan 

kesehatan, sama saja dengan merencanakan 

untuk hidup sakit-sakitan dimasa tua. 

 

14. Semakin tua usia anda, semakin rentang 

tubuh anda terhadap penyakit, semakin anda 

membutuhkan gaya hidup sehat. 

 

14. jangan baru memulai hidup dengan cara 

yang menyehatkan saat tubuh anda terlanjur 

berpenyakitan, karena itu sudah sedikit 

terlambat. Sehatkan tubuh anda sejak anda 

masih muda. 

 

15. Sakit dan sehat adalah pilihan anda. 

andalah yang memilih mengundang kesehatan 

atau mengundang penyakit 

 

16. Semua orang yang berpenyakitan akan 

menyesal karena mengabaikan kesehatan 

tubuh mereka saat mereka masih sehat. 

 

17. Kesehatan anda adalah harta terpenting 

anda. berarti penyakit adalah musuh terpenting 

anda. bangunlah benteng pertahanan kokoh 
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anda. sehingga penyakit apapun tak akan 

tertarik mennyerang anda. 

18.Sebelum semuanya terlambat, bertindaklah 

sekarang juga. Hentikan segala hal yang 

merugikan tubuh anda, dan kerjakan segala 

yang memberi tubuh anda kekuatan. 

 

19. Rawatlah tubuh anda layaknya seorang 

raja. Jangan biarkan sebuah kotoran mengotori 

istana kesehatan anda 

 

Semoga kata-kata mutiara bijak tersebut bisa 

memberikan anda inspirasi terkait gaya hidup  

Selama ini kita masih sulit memahami 

bagaimana mekanisme pikiran positif dapat 

mempengaruhi kesuksesan, kesehatan, dan 

kebahagiaan kita. Lima abad lalu bahkan baru 

5 dekade yang lalu, manusia  percaya bahwa 

kesakitan atau kesembuhan murni datang dari 

Sang  Pencipta sebagai cobaan. Sebelum 

dunia kesehatan dan medis 

menemukan fatogen-fatogen 

eksternal dan internal, bibit 

penyakit seperti Malaria, Kolera, 

Tifus dianggap sebagai kiriman 

setan atau cobaan dari Tuhan. 

Begitu juga, masyarakat 

kita saat inipun sempat 

mengabaikan aspek 

unsur kimiawi yang 

terrkandung dalam batu Ponari  yang dapat 

menyembuhkan + fakor sugesti/pikiran positif 

dan langsung menjudge bahwa itu syirik (ada 

setan) atau sebaliknya itu mukzizat dari 

Allah/Tuhan yang diperantarakan. 

Jika boleh saya menilai, maka pola sikap dan 

pemikiran “short-cut” (asal bunyi tanpa 

observasi, data dan pengujian) seperti itu tidak 

jauh berbeda dengan pola pemikiran kita 5 

abad yang lalu, hanya saja saat ini masyarakat 

telah memiliki knowledge yang lebih mengenai 

patologi. Namun, pemikiran yang sengaja kita 

batasi untuk mengeksplor lebih mendalam 

fenomena-fenomena alam sebagai source of 

knowledge tampaknya menjadi penghalang 

terbesar kemajuan pendidikan teknologi 

bangsa kita. Ini berimplikasi tumbuhnya kultur 

bangsa yang hanya lebih cenderung menjadi 

bangsa pengguna (customer-consumer) 

produk luar, bukan producer atau inventor. 

DNA dan Kehidupan 

Pertanyaan sekarang adalah apakah kita 

percaya bahwa penyakit, kesehatan 

ataupun penyembuhan 

bergantung  pada faktor-faktor lain 

seperti pikiran dan mental kita? 

Benarkah sebagian besar penyakit 

muncul dari pikiran negatif kita? 

Sebelum kita mempercayai 

sesuatu (dalam konteks 

ini), alangkah lebih 

baiknya kita melakukan investigasi dan 

penelusuran mendetil. 
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Seperti tulisan saya sebelumnya mengenai 

Analisis Faktor Penyembuhan Air Ponari, saya 

mengemukakan bahwa kemungkinan faktor 

penyembuhan ala Ponari adalah faktor mental, 

sugesti, dan probability unsur kimia yang 

terkandungnya.  Selain itu, saya juga 

melampirkan salah satu hasil penelitian 

mengenai dampak sugesti pada penyembuhan 

di Barat. Dan juga fenomena-fenomena seperti 

mengapa kita merasa mulai sembuh 

tatkala  baru menemui sang dokter. 

Dan pada kesempatan ini, saya akan mengutip 

hasil penelitian Kazuo Murakami, Ph.D 

(Profesor Genetika) dalam bukunya, “The 

Divine Message of DNA“, yang membuka tabir 

tersembunyi di dalam DNA, “prosesor”-nya sel-

sel tubuh kita.  DNA (DeoxyriboNucleic Acid) 

atau asam deoksiribonukleat merupakan asam 

nukleat yang 

berisi kode 

genetik yang 

berfungsi 

sebagai blue 

print (cetak biru) 

segala aktivitas 

kita terutama sel 

kita. Dengan informasi DNA, maka sel dan 

jaringan di kepala akan menumbuhkan rambut 

yang terus tumbuh, sedangkan bulu di alis 

akan tumbuh dengan panjang tertentu 

(hm..coba kalo bulu alis atau mata tumbuh 

terus), begitu juga sel jari, telinga, mata dan 

seterusnya. DNA menjadi fondasi 

pertumbuhan sel, menyusun dengan tepat 

protein dan molekul RNA, lalu membentuk 

jaringan, organ hingga tubuh kita. Dalam hal 

ini, DNA sangat mempengaruhi aspek fisik 

kehidupan kita. Sedangkan aspek fisik 

(lingkungan) turut mempengaruhi mental kita, 

begitu juga sebaliknya. 

Pengaruh Pikiran Pada Kesehatan dan 

Penyakit Secara Ilmu DNA 

Dalam buku “The Divine Message of DNA” 

(DM-DNA) yang telah diterbitkan Mizan 

dengan judul “Tuhan dalam Gen Kita“, 

dikatakan bahwa kode-kode genetik DNA 

memiliki karakteristik on (nyala) dan off 

(padam). Tiap orang memiliki DNA yang 

mengandung semua bakat sekaligus perintang 

(bukan bakat) yang terprogram dalam 70 triliun 

kombinasi kode gen.  Artinya 

kode gen bakat piano dan 

anti-nya telah terprogram 

dalam gen kita. Hanya saja, 

apakah gen bakat kita 

cenderung atau sebaliknya 

antinya yang aktif (mirip 

mekanisme on-off pada 

sistem digital 0-1 atau biner). 

Begitu juga, gen kanker beserta antinya, gen 

tumor beserta antinya, gen cerdas beserta 

antinya, akan aktif atau tidak sangat 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan [aspek 

lingkungan : makanan, lingkungan, suara, dst] 

dan pikiran. Begitu juga hipotesa graviton pasti 

memiliki antinya yakni anti-graviton. 
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Idealnya adalah kode gen positif yang aktif, 

sedangkan gen yang berbahaya dinonaktifkan. 

Dan berpikir positif merupakan kunci 

penting dalam mengaktifkan kode tersebut. 

Jika kita mengerti tentang sistem 

mikroprosesor atau mikrokontroller, maka kita 

akan mudah mengerti gen aktif sebagai high 

state (misalnya 5 volt DC) dan gen non-aktif 

sebagai low state (misalnya 0 volt DC). Dalam 

hal ini, berpikir positif merupakan “tombol” 

untuk mengaktifkan gen-gen positif dan 

memadamkan kode gen negatif, dan 

sebaliknya berpikir negatif menjadi “tombol” 

untuk mengaktifkan gen negatif dan 

memadamkan gen positif. Berbagai kasus dan 

penelitian diungkapkan secara rinci di buku 

Kazuo Murakami, Ph.D tersebut. 

Konsep pikiran positif dan negatif telah menjadi 

frasa yang sangat familiar di telinga kita yakni 

“berpikirlah positif“, atau “ambil sisi positif“. 

Berpikir positif hendakya disertai rasionalitas 

terlebih dalam mengambil suatu keputusan. 

Disis lain, sejak kecil sebagian dari kita  lebih 

banyak mendapat porsi informasi negatif 

daripada positif. Kita cenderung mudah 

mengingat hal-hal negatif ketimbang hal positif 

yang kita alami atau peroleh. Terlebih dalam 

kondisi buruk, kita akan sulit untuk berpikir 

positif. 

Pikiran Positif dan Negatif dari Aspek 

Entropi 

Kazuo Murakami berusaha menjelaskan 

perbedaan pikiran positif dan negatif dari aspek 

entropi. Entropi merupakan istilah dalam dunia 

fisika maupun kimia yang menjelaskan 

fenomena ketidakteraturan alam semesta yang 

dipelajari dalam Second Thermodynamic Law 

(Hk. Termodinamika II). Hal ini dapat dijelaskan 

sederhana dalam fenomena dimana setetes 

tinta akan menyebar luas dalam sebuah 

baskom berisi penuh air. Dan mengapa tinta 

tidak berkumpul saja dalam satut titik atau tidak 

menyebar? 

 

Gambar Struktur DNA 

Fenomena penyebaran setetes tinta 

merupakan hukum alam yang alami yakni 

entropi. Hanya saja, apakah penyebaran 
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secara cepat atau lebih lambat tergantung 

pada faktor-faktor luar seperti 

suhu/pemanasan, konsentrasi, atau 

pengadukan. Jika airnya cukup dingin (agak 

membeku) dan kita tidak mengaduknya, maka 

tinta tersebut tidak akan menyebar cepat. Hal 

ini serupa dengan kejadian sehari-hari kita. 

Ketika kita menghadapi masalah atau sakit, 

apakah batin kita bertambah tergoncang atau 

sebaliknya. 

Semakin batin 

dan pikiran kita 

tergoncang, 

maka 

penderitaan atau 

penyakit kita 

akan semakin 

parah. 

Sedangkan jika batin dan pikiran kita tenang 

dan berpikir positif, maka penderitaan atau 

penyakit kita akan berkurang bahkan dengan 

bantuan obat + do’a, penyakit dapat kita 

sembuhkan. Hal ini mirip dengan mengangkat 

tetesan tinta di atas es, bukanlah air yang 

mendidih. Sehingga pada fenomena Ponari, 

terlepas dari kandungan kimiawi pada batu 

tersebut, kita akan mudah mengerti bahwa 

penyembuhan pasien sangat ditentukan 

oleh faktor mental atau sugesti sang 

pasien. 

Penyebaran setetes tinta ini merupakan 

fenomena penguraian atau dalam materi atau 

zat lain mengalami ketidakteraturan atau 

pembusukan. Inilah disebut sebagai 

entropi.  Tinta akan mudah bercampur dengan 

air (bahkan tanpa energi luar), sedangkan 

untuk memisahkan tinta dari air dibutuhkan 

energi ekstra.  Fenomena tinta juga berlaku 

untuk semua jenis materi, termasuk materi 

penyusun tubuh kita (DNA). 

Sejak kita dilahirkan, tubuh kita sedang 

mengalami perubahan, dan secara bertahap 

tubuh kita akan tumbuh dan 

kemudian menuju ambang 

kematian atau kehancuran. 

Satu-satunya alasan ilmiah 

mengenai hal ini adalah 

keberadaan gen kita yang 

cenderung bergerak menuju 

penguraian atau 

kehancuran. Ini adalah 

fenomena alami, sangat alami (hukum alam 

atau Tuhan). Dalam kata lain, tubuh kita terlahir 

dengan dilengkapi oleh sebuah program untuk 

mematikan sel. 

Jika gen tiba-tiba bekerja dengan kemampuan 

penuh, hasilnya adalah kematian mendadak 

karena gen-gen itu akan rusak. Namun, 

biasanya gen kita bekerja untuk menjaga agar 

kita tetap hidup dan mencegah peningkatan 

entropi. Dengan kata lain, hidup dapat dilihat 

sebagai  menjalani proses yang secara alami 

bergerak menuju kematian dan penguraian 

serta mengarahkannya pada keteraturan ….. 

(DM-DNA : Kazuo Murakami Chapter 2) 
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Ini berarti bahwa tubuh juga memiliki 

kecenderungan untuk mempertahankan nilai 

entropi yang stabil, atau memperlambat proses 

meningkatnya entropi. Kemampuan tubuh 

untuk memperlambat peningkatan entropi 

(gen-gen) sangat ditentukan oleh faktor mental 

kita. Gen-gen dan enzim-enzim yang 

diproduksi sesuai perintah masing-masing 

memiliki peran penting untuk mengurangi 

entropi. Tapi perlu diingat bahwa 

kecenderungan tubuh adalah menyembuhkan 

secara bertahap, bukan perubahan mendadak. 

  

Jika kita menerapkan prinsip entropi pada 

konsep pikiran positif dan negati, wajarlah 

untuk menganggap bahwa pikiran positif 

menyebabkan pengurangan entropi, 

sementara berpikir negatif menyebabkan 

peningkatan entropi. Anda akan melihat 

mengapa hal ini terjadi dalam penelitian 

diabetes – tertawa yang akan dijelaskan 

berikutnya  ….. (DM-DNA : Kazuo Murakami 

Chapter 2) 

Kazuo Murakami, Ph.D melakukan penelitian 

mengenai efek pikiran positif/gembira yakni 

tertawa dengan pikiran negatif (tegang, jemu, 

bosan) pada penderita diabetes. Penelitian 

tersebut mendapatkan hasil spektakuler yakni 

tawa (rasa senang) memiliki efek 

menguntungkan bagi tingkat glukosa darah. 

Mereka menemukan bahwa 23 gen teraktivitasi 

berkat pasien tertawa. Dan salah satu gen 

yang berhasil Tim Kazuo Murakami 

identifikasikan ketika seseorang tertawa 

(pikiran positif) adalah gen reseptor D4 

dopamin (DRD4), yang terkait dengan 

penghambatan kerja enzim adenyil cyciase, 

yang memegang peranan penting dalam 

peningkatan glukosa darah. Sedangkan hal 

ini  (pengaktifan gen-gen positif) tidak terjadi 

pada pasien yang kondisinya tegang, jemu, 

bosan. 

Efek Pikiran Positif dan Pikiran Negatif 

Dari penelitian-penelitian efek pikiran positif 

terhadap gen yang menjadi sumber utama 

pertumbuhan dan fungsi sel, maka dapat 

ditarik satu pengetahuan baru yakni emosi 

positif dapat memicu tombol genetik. Jika 

tubuh dapat direpresentasikan sebagai sistem 

yang terdiri dari mental/batin/pikiran dan 

tubuh/fisik/DNA, maka antara tubuh dan batin 

akan memiliki hubungan saling terkait 

(dependence relationship). Untuk manusia 

secara umum, maka ketika mentalnya 

bermasalah (stress, tegang, takut), maka 

fisiknya pun akan terganggu. Fisiknya akan 
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mudah terserang penyakit dan bibit penyakit. 

Begitu juga sebaliknya, jika seseorang 

mengalami penderitaan fisik, maka hal tersebut 

dapat mempengaruhi batin atau mentalnya. 

Tentu kadar kesalingterkaitan antara batin dan 

fisik sangat tergantung pada kematangan 

mentalnya. Yakni dalam hal ini berhubungan 

dengan pengalaman (kedewasaan), iman 

(keyakinan), kebiasaan atau latihan (training 

dan motivasi). Sehingga, cara termurah dan 

efektif dalam menguatkan mental adalah do’a 

yang semua agama mengajarkannya. Dari 

do’a, shalat, zikir, meditasi atau sejeninya, 

maka bagi seseorang yang memiliki 

pemahaman yang baik terhadap ajaran 

agama, akan lebih mudah menghadapi 

tantangan lingkungan (faktor lingkungan, 

masyarakat, bahkan tubuh bagi mental, dan 

pikiran bagi tubuh). [Catatan : tubuh dapat 

menjadi lingkungan bagi sistem mental/pikiran, 

begitu juga sebaliknya unsur mental/pikiran 

dapat menjadi sumber eksternal (lingkungan) 

bagi DNA/tubuh kita). 

Dengan pemahaman ini, seyogyanya seorang 

yang memiliki kedalaman praktik dan 

pemahaman suatu agama akan memiliki 

keadaan mental yang stabil dan selalu 

memancarkan emosi positif dari hati dan 

pikirannya. Batinnya tidak akan mudah goyah 

ketika pujian atau celaan menimpa dirinya. 

Dikala mendapat keuntungan dan rezeki, 

batinnya akan stabil dan tetap memancarkan 

emosi positif yakni grateful (bersyukur), humble 

(rendah hati) dan generous (bermurah hati). 

Begitu juga, ketika giliran ketidakberuntungan 

menimpanya, grateful, humble dan generous 

tetap terpatri dalam mentalnya.  Sehingga 

secara kasat mata, maka seseorang yang 

bergebu-gebu dan lantang menghujat dan 

memaki orang lain karena berbeda pendapat 

atau berbeda keyakinan, akan menjadi objek 

pertanyaan besar yakni “benarkah ia telah 

menjalankan agamanya dengan baik dan 

benar?” 

Sehat atau Sakit datang dari Pikiranmu 

Ini merupakan bagian akhir dari tulisan saya. 

Jika kita telusuri secara mendalam, maka 

penyakit atau kesembuhan (sehat) sangat 

tergantung pada pikiran atau sikap mental kita. 

Sugeti merupakan cara efektif untuk 

mengaktifkan gen positif dan memadamkan 

gen negatif. Sugesti dapat muncul dari 

keyakinan kuat atas do’a, keyakinan kuat pada 

benda/materi (obat, jimat, batu, dsb), dorongan 

keluarga dan sahabat (misalnya : menjenguk 

rekan sakit), dan masih banyak lagi. Inilah 

mengapa orang dengan beragam agama dan 

kepercayaan bahkan bagi mereka yang tidak 

percaya sama Tuhan sama sekalipun, dapat 

mengalami penyembuhan asalkan mereka 

percaya atau memiliki sugesti akan 

penyembuhan yang disertai “perantara”. 

Perantara dapat berupa obat tradisional, jamu, 

obat kimia, urut/pijak, terapi infra merah, air 

putih dan sejenisnya. 
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Jadi, kekuatan berpikir positif memiliki 

pengaruh yang sangat besar pada tiap orang. 

Hal ini terlihat jelas ketika seseorang jatuh 

sakit. Jika seseorang dokter memberitahu 

pasiennya bahwa ia (pasien yang bermental 

kurang stabil) menderita kanker, hal ini akan 

membuat pasien mengalami depresi yang 

berujung pada memburuknya kondisi 

kesehatan. Sehingga hal ini pun diterapkan 

oleh dokter-dokter untuk tidak memberitahu 

secara langsung kepada pasien yang 

mengalami penyakit kronis yang sulit 

disembuhkan seperti kanker. 

Dalam sisi lain, seorang akan mulai mengalami 

penyembuhan yang sangat progresif tatkala 

mendapat dorongan dan motivasi dari 

keluarga, sahabat dan dokter yang merawat. 

Bahkan tidak sedikit orang mendapat 

“keajaiban” 

penyembuhan dengan 

latar suku, ras, agama 

yang berbeda-beda. 

Dalam penelitian 

genetika ini, maka 

proses ini disebut 

sebagai penyembuhan 

diri sendiri. Konsep 

penyembuhan diri 

sendiri telah muncul 

sejak zaman dahulu kala, bahkan hewan-

hewan dihutan pun melakukan hal yang sama 

ketika mereka (hewan) jatuh sakit. Hal ini dapat 

dijelaskan karena tubuh (DNA) memiliki kode 

genetik untuk melakukan penyembuhan 

sendiri. Hanya saja, apakah pikiran/mental kita 

mengizinkan tubuh kita untuk melakukan 

penyembuhan sendiri? Apakah 

pikiran/mental/kebiasaan hidup mengizinkan 

perubahan dalam cara makan (jenis makanan, 

sayur, buah, alami atau buatan), atau 

kebiasaan (rokok, alkohol, zat aditif dan 

adiktif)? 

Jika batin/mental mengizinkan (berusaha) 

berpikir positif dan penyembuhan serta sehat, 

maka kebahagiaan, kesembuhan, dan hidup 

sehat akan menjadi milik kita. Karena pada 

hakekatnya, dalam setiap gen kita memiliki 

potensi untuk menimbulkan penyakit, dan pada 

saat yang sama, juga gen dapat mencegah 

penyakit. 

Hanya saja, kita mau milih yang mana, untuk 

hidup dengan pemikiran positif 

atau negatif. Apakah kita 

mengingankan hidup sehat atau 

berpenyakit, tergantung pada 

mental Anda. So, jangan lupa 

untuk terus memancarkan 

pikiran positif ke setiap elemen 

kehidupan. 

Jadi, apakah Anda percaya 

bahwa sakit atau sehat sangat bergantung dari 

pikiran Anda? Jika percaya, kembangkan 

pikiran positif yang tentunya disertai 

rasionalitas. Agar sehat dan cerdas 
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Kosongkan Cangkir Tehmu  

Di sebuah kerajaan, karena kesibukan 

sang raja memerintah, permaisurilah yang 

menemani dan sangat memanjakan sang 

pangeran. Pangeran tumbuh menjadi 

pemuda yang sombong, egois, kurang 

sopan santun, dan malas belajar. Raja 

sangat sedih memikirkan sikap pangeran 

muda. Bagaimana nasib negeri ini 

nantinya? 

 

Setelah berbincang dengan permaisuri,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

raja pun bertitah: “Anakku, tahta kerajaan 

akan ayah serahkan kepadamu, tetapi 

dengan syarat engkau harus tinggal dan 

belajar selama 1 tahun di atas bukit 

bersama seorang guru yang telah ayah 

pilih. Bila engkau gagal, maka tahta 

kerajaan akan ayah serahkan kepada 

orang lain.  

 

Pangeran serta merta menyanggupi 

persyaratan itu. Dalam hati ia berkata, 

“Apalah artinya penderitaan 1 tahun 
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dibandingkan kelak sebagai raja, aku bisa 

hidup mewah dan bersenang-senang 

seumur hidupku!” 

 

Setibanya di kediaman sang guru, tingkah 

laku pangeran tetap sombong, 

menyebalkan, dan tidak sopan. Dia merasa 

sebagai pangeran, semua orang harus 

menuruti kemauannya. Setiap kali gurunya 

bertanya, pangeran menjawab semaunya. 

Setiap kali gurunya menerangkan 

pelajaran, pangeran tidak 

mendengarkan—merasa sudah tahu 

semua. 

 

Tidak terasa haripun berganti minggu. 

Sang guru berpikir keras tentang cara 

untuk memberi pelajaran kepada pangeran 

yang sombong dan sok pintar itu. 

 

Suatu hari, sang guru menyeduh teh dan 

menuangkan ke cangkir pangeran. Air teh 

dituang terus dan terus hingga tumpah ke 

mana-mana sehingga mengenai tangan 

sang pangeran. Pangeran berteriak marah, 

“Hai, bodoh sekali! Menuang teh saja tidak 

becus! Cangkir sudah penuh mengapa 

masih dituang terus? Air mendidih, lagi!” 

 

Dengan tersenyum sang guru berkata 

tegas, “Beruntung hanya tangan pengeran 

yang terkena percikan teh panas. Sebagai 

seorang pangeran, calon raja dan suri 

tauladan bagi rakyatnya, tidak 

sepantasnya berkata tidak sopan seperti 

itu, lebih-lebih kepada gurunya sehingga 

sepantasnya mulut pangeranlah yang 

harus dituang teh panas ini. 

 

Aku sengaja menuang terus cangkir yang 

telah terisi penuh karena ingin 

mengajarkan kepada Yang Mulia bahwa 

cangkir teh diumpamakan sama seperti 

otak manusia. Bila telah terisi penuh maka 

tidak mungkin diisi lagi. Karenanya 

kosongkan dulu cangkirmu, kosongkan 
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pikiranmu, agar bisa diisi hal-hal baru yang 

positif. Hanya bekal ini yang ingin guru 

sampaikan. Bila pangeran tidak berkenan, 

silakan pergi dari sini. 

 

Mendengar perkataan sang gurunya yang 

tegas, pangeran seketika tertunduk malu. 

Peristiwa itu menyadarkan pangeran untuk 

mengubah sikapnya dan menerima 

pelajaran dari gurunya. Tentu saja 

perubahan sikap pengeran ini membuat 

raja sangat bergembira. 

 

Teman-teman, Karena status, pendidikan, 

atau kedudukan, seringkali seseorang 

merasa lebih tahu, lebih mengerti, dan 

lebih pintar dari orang lain. Sikap seperti ini 

membuat pikiran tertutup (atau mental 

block), sulit menerima hal-hal baru yang 

diberikan oleh orang lain. 

 

Sikap seperti ini jelas merugikan diri 

sendiri. Jika kita mau dan bisa bersikap 

terbuka dalam menerima hal-hal baru serta 

mau menerima kritikan membangun yang 

diberikan oleh orang lain, maka kita akan 

dapat memetik banyak keuntungan; seperti 

bertambahnya wawasan, ide, 

pengetahuan, pengertian, wisdom, dan lain 

sebagainya. Pasti semua itu bisa kita 

manfaatkan untuk mengembangkan dan 

menciptakan kesuksesan 
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elevisi adalah sebuah media 

telekomunikasi terkenal yang 

berfungsi sebagai penerima siaran 

gambar bergerak beserta suara. Kata 

"televisi" merupakan gabungan dari kata 

tele ("jauh") dari bahasa Yunani dan visio 

("penglihatan") dari bahasa Latin, sehingga 

televisi dapat diartikan sebagai “alat 

komunikasi jarak jauh yang menggunakan 

media visual/penglihatan.” (Wikipedia)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Televisi adalah sebuah alat penangkap 

siaran bergambar. Kata televisi berasal 

dari kata tele dan vision; yang memiliki arti 

masing-masing jauh (tele) dan tampak 

(vision). Jadi televisi berarti tampak atau 

dapat melihat dari jarak jauh. Penemuan 

televisi disejajarkan dengan penemuan 

roda, karena penemuan ini mampu 

mengubah peradaban dunia. Di Indonesia 

T 
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‘televisi’ secara tidak formal disebut 

dengan TV, tivi, teve atau tipi. 

Dalam penemuan televisi, terdapat banyak 

pihak, penemu maupun inovator yang 

terlibat, baik perorangan maupun badan 

usaha. Televisi adalah karya massal yang 

dikembangkan dari tahun ke tahun. Awal 

dari televisi tentu tidak bisa dipisahkan dari 

penemuan dasar, hukum gelombang 

elektromagnetik yang ditemukan oleh 

Joseph Henry dan Michael Faraday (1831) 

yang merupakan awal dari era komunikasi 

elektronik. 

1876 – George Carey menciptakan 

selenium camera yang digambarkan dapat 

membuat seseorang melihat gelombang 

listrik. Belakangan, Eugen Goldstein 

menyebut tembakan gelombang sinar 

dalam tabung hampa itu dinamakan 

sebagai sinar katoda. 

1884 – Paul Nipkov, Ilmuwan Jerman, 

berhasil mengirim gambar elektronik 

menggunakan kepingan logam yang 

disebut teleskop elektrik dengan resolusi 

18 garis. 

1888 – Freidrich Reinitzeer, ahli botani 

Austria, menemukan cairan kristal (liquid 

crystals), yang kelak menjadi bahan baku 

pembuatan LCD. Namun LCD baru 

dikembangkan sebagai layar 60 tahun 

kemudian. 

1897 – Tabung Sinar Katoda (CRT) 

pertama diciptakan ilmuwan Jerman, Karl 

Ferdinand Braun. Ia membuat CRT dengan 

layar berpendar bila terkena sinar. Inilah 

yang menjadi dasar televisi layar tabung. 

1900 – Istilah Televisi pertama kali 

dikemukakan Constatin Perskyl dari Rusia 

pada acara International Congress of 

Electricity yang pertama dalam Pameran 

Teknologi Dunia di Paris. 

1907 – Campbell Swinton dan Boris Rosing 

dalam percobaan terpisah menggunakan 

sinar katoda untuk mengirim gambar. 

1927 – Philo T Farnsworth ilmuwan asal 

Utah, Amerika Serikat mengembangkan 

televisi modern pertama saat berusia 21 

tahun. Gagasannya tentang image 

dissector tube menjadi dasar kerja televisi. 

1929 – Vladimir Zworykin dari Rusia 

menyempurnakan tabung katoda yang 

namakan kinescope. Temuannya 

mengembangkan teknologi yang dimiliki 

CRT.  
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1940 – Peter Goldmark menciptakan 

televisi warna dengan resolusi mencapai 

343 garis. 

1958 – Sebuah karya tulis ilmiah pertama 

tentang LCD sebagai tampilan 

dikemukakan Dr. Glenn Brown. 

1964 – Prototipe sel tunggal display 

Televisi Plasma pertamakali diciptakan 

Donald Bitzer dan Gene Slottow, langkah 

ini dilanjutkan Larry Weber. 

1967 – James Fergason menemukan 

teknik twisted nematic, layar LCD yang 

lebih praktis. 

1968 – Layar LCD pertama kali 

diperkenalkan lembaga RCA yang dipimpin 

George Heilmeier. 

1975 – Larry Weber dari Universitas Illionis 

mulai merancang layar plasma berwarna. 

1979 – Para Ilmuwan dari perusahaan 

Kodak berhasil menciptakan tampilan jenis 

baru organic light emitting diode (OLED). 

Sejak itu, mereka terus mengembangkan 

jenis televisi OLED. Sementara itu, Walter 

Spear dan Peter Le Comber membuat 

display warna LCD dari bahan thin film 

transfer yang ringan. 

1981 – Stasiun televisi Jepang, NHK, 

mendemonstrasikan teknologi HDTV 

dengan resolusi mencapai 1.125 garis. 

1987 – Kodak mematenkan temuan OLED 

sebagai peralatan display pertama kali. 

1995 – Setelah puluhan tahun melakukan 

penelitian, akhirnya proyek layar plasma 

Larry Weber selesai. Ia berhasil 

menciptakan layar plasma yang lebih stabil 

dan cemerlang. Larry Weber kemudian 

megadakan riset dengan investasi senilai 

26 juta dolar Amerika Serikat dari 

perusahaan Matsushita. 

dekade 2000- Masing masing jenis 

teknologi layar semakin disempurnakan. 

Baik LCD, Plasma maupun CRT terus 

mengeluarkan produk terakhir yang lebih 

sempurna dari sebelumnya. 

Memang benar banyak sebagian orang 

mengatakan kalau gambar yang dihasilkan 

TV LCD dan Plasma memiliki resolusi yang 

lebih tinggi. Tetapi kekurangannya adalah 

masa atau umur TV tersebut tidak dapat 

berumur panjang jika kita memakainya 

terus-menerus jika kalau dibandingkan 

dengan TV CRT atau yang dikenal sebagai 

tivi biasa yang digunakan orang pada 

umumnya. 
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Televisi sudah menjadi barang yang wajib 

dimiliki, Setiap kalangan sampai ke 

pelosok negeri telah mengenal media yang 

satu ini karena memiliki jangkauan yang 

luas. Fungsi dari Televisi juga sangat 

beragam, seperti sumber informasi, kontrol 

sosial, media edukasi, sampai media 

hiburan. 

 

Perkembangan Televisi pun sangat pesat. 

Teknologi yang digunakan pada televisi 

saat ini berbeda jauh dengan televisi saat 

pertama kali ditemukan, meskipun memiliki 

metode dasar yang sama. Berikut ini 

adalah perkembangan televisi dari masa 

ke masa. 

 

Setelah perang dunia ke-2 berakhir di 

tahun 1940-an, Televisi mengambil alih 

perhatian lebih banyak dibandingkan 

dengan radio. 

 

 

Di akhir tahun 1950, Sebagian besar orang 

memiliki Televisi yang kebanyakan masih 

menggunakan televisi hitam putih 

meskipun pada saat itu televisi berwarna 

sudah ada.  
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Pada Tahun 1967 semakin populernya 

televisi sehingga sudah ada banyak siaran 

TV berwarna. 

 

 

 

 

 

Tahun 1970-an Televisi semakin 

berkembang dengan diperkenalkannya 

teknologi VCR (Video Cassette Recorder). 

Teknologi ini memungkinkan untuk 

merekam siaran televisi untuk pertama 

kalinya. 

Pada tahun 1980-an Televisi kabel (TV 

Cable) semakin populer dan menyebar 

dengan cepat. 

 

Pada tahun 1996 sudah ada 1 juta televisi 

yang tersebar di seluruh dunia. 

 

 

Sudah banyak pilihan televisi pada tahun 

1990-an yang sangat beragam. Televisi 

yang menggunakan teknologi CRT 

(Cathode-Ray Tubes) untuk menampilkan 
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gambar di layar adalah televisi yang paling 

banyak ditemukan. 

 

Kemudian TV Rear Projection CRT 

memungkinkan televisi dibuat dalam 

ukuran yang lebih besar dengan 

menggabungkan proyektor dan layar 

kedalam satu kotak yang nantinya proektor 

akan memproyeksikan gambar ke bagian 

belakang layar.  

 

 

Televisi plasma pertama kali dipasarkan 

pada tahun 1997. Dengan bentuknya yang 

ramping membuat televisi ini menjadi 

sangat populer saat itu. 
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TV Rear-Projection LCoS juga tersedia di 

pasaran. TV ini mengirimkan cahaya 

langsung melalui rangkaian polarizer 

(sejenis cahaya filter yang digunakan untuk 

mengatur gelombang cahaya ke jalur 

tunggal untuk refleksi) sebelum diperbesar 

dan diproyeksikan ke layar. Meskipun 

kualitas gambarnya sangat baik, tetapi 

harga dari TV jenis ini sangat mahal. 

 

 

 

 

TC LCD juga ikut berkompetisi pada tahun 

akhir 1990-an. TV jenis ini memiliki kualitas 

gambar yang lebih baik dibandingkan 

dengan TV plasma dan juga lebih hemat 

energi. 

 

Pada tahun 1998, HDTV mulai diluncurkan. 

TV jenis ini dapat menghasilkan gambar 

dan suara yang sangat jernih.  
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Pada tahun 1999, diluncurkan DVR (Digital 

Video Recorder) diluncurka untuk pertama 

kalinya. DVR memungkinkan untuk 

merekam siaran televisi ke dalam hard 

drive. 

 

 

TV LED berbasis DLP HDTV pertama di 

produksi pada tahun 2006. Teknologi DLP 

menggunakan cermin yang terbuat dari 

aluminium untuk memantulkan cahaya dan 

menghasilkan gambar. TV ini lebih murah 

dibandingkan dengan TV plasma ataupun 

TV LCD. 

 

Kemudian TV Plasma tersedia dengan 

kualitas HD (High Definition). Salah 

satunya TV Plasma dengan ukuran layar 

150 inch 

 

Pada tahun 2007, Apple meluncurkan 

Apple TV. TV ini dapat dihubungkan 

dengan iTunes, Program televisi, Film, 

Video Youtube dan masih banyak lagi. 

Edisi Mei-2015 -47 

http://2.bp.blogspot.com/-w9Ffn5hm3Ng/UufEqwPNBoI/AAAAAAAAAr0/0MAivQDTctE/s1600/dvr-22-15.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-w9Ffn5hm3Ng/UufEqwPNBoI/AAAAAAAAAr0/0MAivQDTctE/s1600/dvr-22-15.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-8PJFoKU9y18/UufEqMRWoEI/AAAAAAAAArs/wgSfr7lVfTI/s1600/dlp-7-17.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-Ob9PeuwFT3I/UufEsuAj-gI/AAAAAAAAAsI/cXOw8x7skMo/s1600/hdtvgallery6-18.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-6f7Uw4fM6zQ/UufEmBklHTI/AAAAAAAAArM/QqoFSyyoXa0/s1600/apple-tv1-20.jpg


 

Kemudian Microsoft inc. memberikan 

pilihan Windows XP Media Center Edition 

yang dapat digunakan untuk mengirimkan 

video, musik dan foto dari komputer ke TV. 

 

Bahkan TV juga dapat masuk ke dalam 

video game, Seperti Xbox 360. Dengan 

menggunakan Netflix memungkinkan 

streaming video dan acara TV favorit dari 

Xbox 360. 

 

Dan yang paling baru saat ini adalah TV 

dengan teknologi 3D. TV 3D menjadi 

sangat populer saat ini karena selain dapat 

menghasilkan gambar yang sangat jernih 

TV jenis ini juga dapat menampilkan 

gambar 3 dimensi sehingga seolah olah 

gambar yang dihasilkan nyata dan berada 

tepat didepan penontonnya.  

Itulah perkembangan televisi dari masa ke 

masa. Jika melihat beberapa dekade ka 

belakang Perkembanga televisi sangat 

terasa dari pertama kali ditemukannya 

hingga sekarang. Seperti apa Televisi pada 

10 atau 20 tahun mendatang? kita lihat 

saja perkembangannya karena teknologi 

televisi akan selalu berkembang seiring 

dengan perkembangan zaman. 

Sumber: 

Wikipedia,http://ragammaya.blogspot.com/

2014/01/sejarah-televisi-dan-

perkembangannya.html#ixzz3a86uN38M 
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Hubungi mbak ita di 

081.2306.33.464 

u/registrasi 

Edisi Mei-2015 -49 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertanyaan: 

Pak firman, saya suka dengan majalahnya, 

isinya berbeda dengan yang lain, saya juga 

membagikannya ke teman-teman saya,oh 

ya saya mau nanya pak, saya punya anak 

kelas 1 SMP yang kayaknya suka banget 

ngegame online ,saya jadi khawatir, 

gimana ya pak untuk mengubah 

kegemaran ngegame anak saya ini agar 

suka belajar, makasih pak firman 

sebelumnya. 

Elly-Cibubur, 081335xxxxx 

Jawab: 

Ibu Elly di cibubur, terima kasih sudah 

membaca majalah kekuatan sugesti, 

emoga bisa mencerahkan ibu dan orang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-orang disekitar ibu. Sebagai seorang 

bunda, maka memang ibu harus perhatian 

kepada anak ibu. Anak ibu di usia kelas 1 

SMP memang masih di zona usia yang 

suka bermain dan bermain game apalagi 

yang online, karena memang pergaulan 

anak ibu mendukung untuk itu. 

Solusi dari saya, ibu bisa terapkan tiga 

langkah dibawah ini ya.. 

Pertama, ibu coba dulu instropeksi dulu ya, 

coba ibu melihat ke dalam diri ibu, ke suami 

ibu, apakah sudah cukup menemani anak 

ibu itu untuk belajar? Adakah suasana 

dirumah yang mendukung anak ibu untuk 

belajar? 

 

Kirimkan pertanyaan anda 

Melalui pratamafirman@yahoo.com 
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Kedua, ibu coba temanin ketika anak ibu 

sudah tidur lalu bisikkan ke telinganya anak 

ibu itu, “kamu jadi anak rajin belajar ya, 

ayah dan ibu sayang sama kamu, maafin 

ibu ya selama ini kalau sering marah” 

Ketiga, ibu ajak anak ibu ke tempat diluar 

rumah untuk rekreasi bersama, ibu 

perbanyak waktu untuk mendengarkan 

curhat dia, ibu jadilah sebagai sahabat bagi 

dia, ibu dan suami ibu cobalah 

menginvestasikan waktu kepada dia agar 

dia merasakan betul makna keluarga. 

Semoga tiga solusi ini membantu ibu ya, 

ibu terapkan ya supaya anak ibu berubah 

menjadi anak yang lebih baik, tapi mulailah 

perubahan itu dari diri ibu dan suami 

sebagai orang tuanya.  

Pertanyaan : 

Pak firman, bagaimana cara berdoa yang 

benar dan cepat terjadi, mohon sedikit 

tipsnya pak?  

Asep Suryana , atepxxxxxx@gmail.com 

Jawaban : 

Urusan berdoa ini pernah saya tulis di blog 

saya yang firmanpratama.wordpress.com. 

coba dicari ya disitu.  

Saya akan berikan tips sederhana untuk 

doa ya, yaitu berdoalah dengan benar dan 

jelas apa yang kamu minta. Dan buatlah 

kalimat doa anda sendiri yang nyaman ya. 

Sebab doa adalah bagian dari kekuatan 

pikiran, bagian dari sugesti juga. Kadang 

banyak orang berdoa berdasar kalima doa 

orang lain, padahal apa yang diminta orang 

lain tentu tidak sama dengan yang kita 

minta. Hal ini yang kadang terjadi, apalagi 

ada istilah titip doa hehe, yang tahu apa 

yang anda minta adalah diri anda sendiri, 

jadi berdoalah dengan kalimatmu sendiri 

sesuai permintannmu, cara lainnya saya 

bahas di kelas AMC (Alpha Mind Control) 

Pertanyaan : 

Majalahnya bagus pak, keren dan mantap 

pokoknya, saya selalu mengikuti tulisan 

bapak, mendownload semua majalah ini, 

ada satu pertanyaan yang ingin saya 

tanyakan, kalau semua dari PIKIRAN kita, 

dan kekuatan ada dalam kita, lalu apa 

peran Tuhan pak? 

Mujianto-Banjarmasin 

Jawab: 

Terima kasih atas kesetiannya terhadap 

majalah kekuatan sugesti ini semoga 

semakin mencerahkan ya, untuk 

pertanyaan bapak ini memang sering 
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ditanyakan, dan baru bisa saya ulas tuntas 

di kelas Platinum yang 3 hari, sebab saya 

butuh menjelaskan semua hal dengan detil 

dan lengkap untuk masalah spiritual 

ketuhanan. 

Tapi disini saya coba jelaskan secara 

sederhana ya, Tuhan adalah pencipta 

bapak, pencipta diri bapak, maka Tuhan 

sudah menyerahkan hak penuh ke bapak 

untuk mengatur hidup bapak, maka 

syukurilah hak penuh dari Tuhan ini. 

Pertanyaan : 

Mas Firman , saya pernah baca buku 

tentang magnet uang bahkan pernah ikut 

workhsopnya, tapi saya jadi bingung 

setelah baca tulisan mas firman, bahwa 

magnet uang dari pikiran, gimana mas? 

Jati, Malang 

Jawab: 

Magnet uang artinya uang datang ke anda, 

dan sumbernya ada di PIKIRAN anda, 

kalau Pikiran anda memang berisi program 

yang kaya, program tentang uang, maka 

anda menjadi mudah menarik uang 

mendekat ke anda. Itulah kenapa saya 

membuat materi untuk mengenali isi 

pikiran anda, karena banyak orang yang 

saya temui di kelas, isi pikirannya belum 

mau untuk kaya. Maka meskipun anda 

mengikuti workshop apapun, membaca 

buku apapun, bahkan menjalankan bisnis 

apapun, kalau PIKIRAN anda masih belum 

mau kaya maka kondisi keuangan anda 

pasti tetap saja. 

Bagi anda yang ingin berkonsultasi, 

silahkan kirimkan email anda ke 

pratamafirman@yahoo.com, 
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