
 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

Redaksi 

 

 

 

 
engeluh atas kondisi 

kehidupan seringkali 

dilakukan oleh banyak orang, 

termasuk anda mungkin ya? Misalnya 

ketika anda mengeluh “kenapa hidupku 

seperti ini?”, “kenapa penuh kesusahan 

seperti ini?”, Banyak keluhan lain yang 

seringkali diungkapan oleh sebagian 

orang. Mengeluh terjadi akibat respon diri 

terhadap sebuah kondisi yang dianggap 

tidak nyaman, baik itu di bidang 

kesehatan maupun dibidang keuangan. 

Seperti beberapa hari lalu saya ada 

seorang peserta privat AMC yang 

bertemu saya karena merasa kondisi 

keuangannya jadi buruk, jadi susah, dan 

membuat dia bahkan sampai menangis 

dan bertanya-tanya ke Tuhan dalam tiap 

malam, kenapa diberikan kondisi yang 

seperti itu. Dan banyak orang yang malah 

menyalahkan takdir Tuhan yang 

membuat hidupnya menjadi susah. 

Oh ya, saya jadi 

teringat ketika kelas 

reguler AMC sabtu 

kemarin tanggal 30 Juni, 

ada seseroang peserta 

yang belajar AMC karena 

merasa hidupnya 

susah untuk 

mendapatkan yang diinginkan, dan 

jadinya membuat selalu mengeluh, “kok 

susah ya hidup ini”. Yang sering saya tulis 

di account facebook saya adalah, 

menanyakan apa sih manfaat mengeluh 

itu. Sebenarnya ketika seseorang itu 

mengeluh, maka apa sih yang didapat? 

apa iya ketika mengeluh itu 

menyelesaikan masalah? apa iya ketika 

mengeluh itu mendapat solusi? apa iya 

ketika mengeluh itu membuat diri lebih 

bahagia? Coba anda renungkan 

pertanyaan-pertanyaan saya itu? Kalau 

anda menjawab bahwa dengan 

mengeluh itu menyelesaikan masalah, 

kalau anda menjawab dengan mengeluh 
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itu mendapat solusi, kalau anda 

menjawab dengan mengeluh itu 

membuat anda lebih bahagia, maka 

silahkan lanjutkan mengeluhnya, 

silahkan teruskan mengeluhnya. 

 

Tapi, kalau anda merasa 

mengeluh itu malah merugikan, kalau 

merasa mengeluh itu malah membuat 

susah, kalau merasa mengeluh itu malah 

membuat kondisi semakin terpuruk, 

maka tentu anda harus berani 

memutuskan untuk berhenti mengeluh, 

iya kan? tapi pilihan kembali ke anda, 

mau meneruskan mengeluh atau 

berhenti mengeluh. Saya lebih suka 

menyarankan anda untuk bersyukur dan 

berterimakasih. Lho kok malah 

bersyukur? 

Ketika kita memahami dengan 

benar bagaimana PIKIRAN bekerja, 

maka sesungguhnya menjadi aneh untuk 

mengeluh, Kenapa saya katakan 

aneh?sebab semua kondisi yang terjadi 

dalam hidup kita adalah akibat dari 

request-request kita sendiri. Semua 

terjadi karena program yang ada di 

pikiran kita sendiri. Ada hukum sebab-

akibat yang mempengaruhi dalam hidup 

kita. Apa yang kita tanam maka itu yang 

kita panen, apa yang kita tabur maka itu 

yang kita tuai, apa yang kita program 

maka itu yang kita dapatkan. 

Mungkin, bagi anda ada yang 

merasa aneh dengan tulisan saya, 

bahkan dengan semua tulisan-tulisan 

saya, dimana saya selalu menegaskan 

bahwa hidup seseorang itu sudah sesuai 

dengan keinginan orang itu sendiri. Saya 

selalu melakukan eksperimen disetiap 

kelas AMC, baik itu reguler, privat atau 

Platinum dan semua orang yang 

mengikuti AMC akhirnya sadar bahwa 

memang hidupnya itu sudah sesuai 

dengan keinginannya. 

Jadi, kalau hidup kita sudah sesuai 

dengan keinginan kita yang ada di dalam 

PIKIRAN kita, apa alasan yang membuat 

kita mengeluh? toh, baik atau buruk yang 

terjadi dalam hidup kita terjadi karena 

keinginan kita. Maka kita seharusnya 
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hanya bisa bersyukur kepada Tuhan atas 

semua kejadian dalam hidup kita, itu 

kalau anda mau “berfikir”, mau berfikir 

lebih dalam bahwa sesungguhnya segala 

keinginan kita sudah Tuhan berikan, 

sudah Tuhan jadikan, hanya kita yang 

tidak mau menyadari keinginan-

keinginan kita sendiri. 

Ketika anda mau menyadari 

bahwa hidup anda sekarang sudah 

sesuai dengan PIKIRAN anda sendiri 

maka pasti sepakat dengan saya bahwa 

cara untuk mengubah hidup adalah 

dengan mengubah program dalam 

PIKIRAN kita sendiri, sesuai dengan 

tagline AMC, yaitu Change Your 

Perception to Change Your Life.  
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Catatan Kecil 

 

 

 

imana sih mas caranya 

mensugesti itu?”, pertanyaan 

ini sering saya terima, baik 

sms, inbox di facebook maupun telepon, 

jawaban saya tentu caranya adalah 

dengan berbicara, karena sugesti adalah 

saran, pemberian saran atau nasehat 

kepada orang lain. Pemahaman ini yang 

terkadang sering salah, dan banyak 

artike yang tersebar di internet juga salah. 

Mensugesti orang seringkali dianggap 

sebuah pekerjaan yang susah, dianggap 

sesuatu yang istimewa dan hanya orang-

orang tertentu yang bisa. Kalau anda 

membaca tulisan saya di majalah 

kekuatan sugesti sebelumnya, sepertinya 

sudah saya jelaskan tentang 

pemahaman sugesti. Sugesti, adalah 

omongan yang anda terima setiap hari 

dari sekitar anda, dari penjual warung, 

dari penjaga toko, dari tukang ojek dsb. 

Ketika anda membeli makanan, 

lalu si penjual makanan menawarkan 

makanan lain, “yang ini non enak, dicoba 

deh”, lalu anda mengangguk kemudian 

membeli makanan itu. Atau saya teringat 

ketika menemani istri membeli 

perlengkapan bayi di sebuah baby shop 

besar di surabaya, begitu masuk ke 

supermarket perlengkapan bayi itu, kami 

langsung ditemani dengan seorang 

pelayan perempuan, menemani untuk 

mencari perlengkapan bayi. Untungnya 

kami sudah memiliki sebuah daftar 

barang apa yang mau dibeli, sehingga 

ketika si pelayan itu mensugesti istri saya 

untuk membeli barang perlengkapan 

lainnya, istri saya bisa menolak dengan 

halus “sudah ada mbak itu” 

Pelayan ini mensugesti lagi, 

“selimutnya sudah ada? sekalian mbak, 

“G 

Mensugesti orang itu Mudah 
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oh ya ini ada yang satu paket dengan 

bantal guling babynya”. Perhatikan 

kalimat pelayan itu, ya itulah sebuah 

sugesti, pelayan itu sedang mensugesti 

pelanggan untuk menambah barang 

belanjaannya, tidak memaksa tetapi 

cukup ramah selayaknya membantu 

hehe. Saya melihat ada pasangan suami 

istri yang menggendong bayi, sepertinya 

mereka tidak ada persiapan daftar 

belanjaan yang mau dibeli, jadi ya ikut 

saja apa yang disugestikan oleh 

pelayannya. Ya wajar saja, pelayan 

supermarket memang tugasnya untuk 

membuat pengunjung menambah terus 

barang belanjaannya. Kalimatnya, 

“sekalian dengan popoknya mbak?” 

hehe.. 

 

Siapa yang bilang mensugesti itu 

sulit, kalau ada yang mengatakan 

mensugesti itu sulit sepertinya harus 

memahami ulang tentang makna sugesti. 

Oh ya, sama ketika anda berbelanja 

dipasar tradisional, terjadi proses tawar 

menawar, “bang beli lima nih, didiskon ya, 

kan sudah beli banyak”,  itu kalimat yang 

sering kita gunakan untuk mendapatkan 

potongan harga,ya membeli dalam 

jumlah banyak memang menguntungkan 

bagi penjual dan biasanya mau 

memberikan potongan harga. 

Proses mensugesti dan disugesti 

adalah proses alamiah yang selalu terjadi 

dalam lingkungan kita, sugesti bisa 

masuk dari pembicaraan, dari omongan, 

dari televisi, dari iklan, dari acara berita di 

televisi, sekitar kita selalu penuh dengan 

sugesti. Karena itu kita perlu cerdas 

dalam memilih sugesti-sugesti itu, mana 

yang kita butuhkan, mana yang benar, 

mana yang enak dan nyaman buat kita. 

Ya…ya..dunia ini memang penuh dengan 

sugesti, semua orang saling memberi 

sugesti dan saling menerima sugesti. 

Jadi, masih mau mengatakan 

kalau mensugesti itu susah? masih mau 

berpikiran kalau mensugesti itu rumit, oh 

no…sadarlah, sugesti itu hanyalah 

sebuah saran, dan andapun sudah bisa 

mensugesti dan pernah tersugesti. 

Karena itulah website dan majalah digital 

ini saya beri nama kekuatansugesti, 

karena sugesti memang memiliki sebuah 

kekuatan besar untuk mengubah orang 

lain sesuai dengan keinginan si pembuat 
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sugesti. Cerdaslah memilih sugesti, 

anda bisa mendownload majalah 

kekuatan sugesti untuk mempelajari 

lebih detil tentang apa itu sugesti dan 

bagaimana menerapkannya dalam 

kehidupan kita. 
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Kekuatan Diri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

idup saya, hidup anda dimulai 

sejak kita dalam kandungan, 

ketika ibu kita mengandung 

kita. Ketika jasad kita sudah mulai 

terbentuk. Kemudian lahirlah kedunia, 

dari bayi kita menangis terus beranjak 

dewasa,sampai usia sekarang yang 

sudah bisa membaca blog ini hehe. Apa 

yang kita inginkan setelah hidup di dunia 

ini, menurut saya sih maunya hidup 

penuh dengan kemudahan,kebahagiaan 

dan keberlimpahan, benar? kalau anda 

kurang sependapat itu sah-sah saja. Oh 

ya, coba deh anda lihat ketika seorang 

ibu mengandung anaknya, anda coba 

bayangkan kira-kira bayi yang ada 

didalam perut ibu itu, mengalami 

susah?mengalami sedih?mengalami 

kekurangan?. Secara umum, seorang ibu 

pasti merawat bayinya, dan struktur 

kandungan sendiri memastikan bayi 

dalam perut ibu itu nyaman dan bahagia 

benar kan? Maka, itu artinya hidup 

manusia itu awalnya sudah ditakdirkan 

untuk bahagia. 

 

Tapi, kenapa setelah keluar dari 

perut ibu menjadi berubah? ada yang 

hidup bahagia, ada yang hidup mudah, 

ada yang hidup berlimpah. Tapi, ada juga 

yang hidupnya sebaliknya, benar kan? 

Kenapa jadi seperti itu, kenapa takdir 

yang awalanya bahagia,nyaman jadi 

berubah? apakah Tuhan yang 

mengubahnya? Jawabannya, bukan 

H 
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Tuhan yang menghendaki kehidupan 

anda susah, dan tidak nyaman. Lalu 

siapa? Yang menghendaki takdir itu 

berubah adalah diri anda sendiri. Ketika 

saya menyampaikan pernyataan seperti 

ini kepada para peserta workshop Alpha 

Mind Control(AMC), awalnya mereka 

kaget dan menolak sambil berkata “gak 

mungkin mas firman ada orang yang mau 

hidupnya susah”. Tetapi, ketika mulai 

memasuki materi pelatihan, mereka pun 

tampak mengangguk dan akhirnya 

tertawa “oh ya, benar juga mas firman, 

ternyata saya yang minta hidup susah ini 

hehe”. 

 

Memang “target” saya membuat 

metode Alpha Mind Control (AMC) 

adalah untuk memunculkan kesadaran 

dalam diri setiap manusia, bahwa 

sejatinya, “hidup kita adalah hasil dari 

keinginan kita sendiri”. Baik itu susah, 

sesang, jelek maupun baik itu semua 

adalah hasil program dari kita sendiri, 

program dari PIKIRAN kita sendiri. Saya 

dulu sebelum “taubat nasuhah” juga 

masih menganggap hidup pemberian 

Tuhan yang tidak bisa kita ubah, yang 

memang harus dijalani. Sampai saya 

bertemu dan belajar dengan salah satu 

guru saya, KH.Abdullah Gymnastiar , ada 

sebuah nasehat dari beliau “hidupmu itu 

sudah ALLAH berikan kekamu, jadi 

kamulah yang mengaturnya”. Dari sini, 

saya mulai merenung dan berpikir dalam 

sampai saya buka Al-Quran Surat Ar-

Raad ayat 11 yang isinya “AKU tidak 

akan mengubah nasib suatu kaum 

sebelum kaum itu mengubahnya”. Ketika 

membaca ayat itu saya merasa ditegur 

oleh Tuhan dan diperkuat bahwa, 

hidupku itu ditanganku. Dan ketika ya 

melakukan perubahan,alhamdulillah 

diusia 30 tahun ini sudah merasakan 

kemudahan, kebahagiaan keberlimpahan 

(versi saya,hehe) 

Apa yang saya lakukan untuk 

melakukan perubahan itu, saya 

tulisakan 3 cara mudahnya ya. 

Pertama, Munculkan kesadaran 

bahwa hidup kita itu ada ditangan kita. 

Kesadaran ini penting, agar kita tidak 

menyalahkan orang lain, apalagi 

menyalahkan Tuhan. Ketika kita “sadar” 
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bahwa memang hidup kita itu semuanya, 

kejelekan, kebaikan terjadi atas 

keinginan kita sendiri, terjadi atas request 

kita sendiri maka kita mulai bisa 

mengontrolnya. Dalam kelas AMC saya 

selalu berusaha memunculkan 

kesadaran ini, dan peserta semuanya 

akhirnya sangat sadar, bahwa memang 

segala sesuatu yang terjadi selama ini 

dalam hidupnya adalah atas keinginan 

dirinya sendiri. 

Kedua, Munculkan kesadaran, 

bahwa yang namanya kebahagiaan itu 

adalah hasil “ciptaan” kita, bukan hasil 

pencarian. Saya pernah menulis di link 

ini tentang cara “menciptakan” 

kebahagiaan. Kalau anda masih 

menganggap kebahagiaan itu dicari 

maka yang anda dapatkan hanya 

“kelelahan” dan tidak pernah ditemukan. 

Sebab memang, sejatinya yang namanya 

kebahagiaan itu hadir karena diciptakan. 

Ketiga, Kenali PIKIRAN anda, 

semua kesadaran itu muncul dari 

PIKIRAN anda. Ketika anda menganggap 

hidup itu diatur Tuhan, ketika anda 

menganggap anda tidak punya hak 

mengubahnya, ketika anda menganggap 

kebahagiaan itu dicari, semua anggapan 

itu adalah program dari pikiran anda, 

semua hasil dari persepsi anda. Karena 

itu menjadi sebuah kewajiban, bagi setiap 

manusia yang masih hidup untuk 

mengenali PIKIRANnya. 

 

Saya sering menulis bahwa, 

mengubah hidup dimulai dari PIKIRAN. 

Sesuai dengan tagline AMC yaitu 

“Change Your Perception to Change 

Your Life”. Mudah kan, ketiga cara diatas. 

Anda perlu mencobanya, sebab hidup 

hanya sekali jadi harus benar-benar 

dibuat nikmat. Kalau bukan anda sendiri 

lalu siapa?kalau bukan SEKARANG, 

kapan lagi? ubahlah hidupmu 

SEKARANG juga. !! 
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Hipnosis 

 

 

 

 

i akhir 

kelas 

AMC 

(Alpha Mind 

Control) reguler 

jakarta, minggu lalu 

ada seorang bapak 

yang mendekati 

saya, bapak ini 

bicara ke saya, “pak 

firman saya setelah 

memahami AMC 

tadi merasa rugi 

setelah belajar 

hipnotis yang 

biayanya lebih mahal dari kelas AMC ini, 

saya merasa salah memilih program 

pelatihan, saya sadar tadi bahwa yang 

menghipnotis itu sebenarnya bukan saya 

tapi karena orangnya sendiri yang 

menurut, kalau orangnya menolak ya 

sudah menolak, lebih keren dengan 

alpha telepati ya pak, langsung dikirim 

pesannya tanpa perlu ribet bicara, saya 

bersyukur bisa bertemu pak firman hari 

ini”. Saya dengan senyuman menanggapi 

ucapan bapak ini, 

“ya itulah jalan 

bapak untuk sampai 

belajar AMC” 

Sebenarnya 

tidak ada kata “rugi” 

dalam mempelajari 

sesuatu, kalau saja 

bapak tadi tidak 

mengikuti program-

program hipnotis 

yang marak dengan 

berbagai 

“promosi”nya maka 

tentu tidak akan sampai ke kelas AMC 

yang memang didesain lebih tinggi dari 

sekedar program hipnotis, karena di AMC 

kita belajar utuh tentang pikiran, sehingga 

saya buat taglinenya “mengenali, 

mengontrol dan memaksimalkan 

PIKIRAN”. Program Hipnotis yang ada 

seringkali hanya untuk tujuan hiburan, 

sebab banyak orang “tertipu” dengan 

tayangan di tv yang menayangkan 

seolah-olah dengan menghipnotis bisa 

membuat orang tertidur lalu diperintah 

apapun, atau dengan hipnotis bisa 

D 

Rugi Hipnotis
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membuat orang jujur. Saat dikelas 

mungkin dipraktekkan bisa, karena ketika 

dikelas pesertanya menurut semua, 

tetapi begitu menemukan orang lain yang 

tidak menurut maka ya tidak terjadi. 

Salah dalam memahami hipnotis, 

lalu mengajarkan ke banyak orang 

membuat kejadian yang namanya gagal 

paham berjamaah, dan inilah yang sering 

saya temui di kelas AMC. Gagal 

memahami hipnotis, bahkan mulai dari 

pengertiannya juga gagal paham, banyak 

orang selalu membandingkan dengan 

pertunjukan di televisi, oh ya saya jadi 

ingat salah satu peserta AMC kemarin 

yang juga merupakan mantan pejabat di 

daerah bekasi, dia bilang ke semua 

peserta, “acara di tv pura-pura aja, bisa 

dibayar, jadi benar kata pak firman, 

semua acara di tv itu hanya hiburan saja” 

Ini kadang yang masyarakat 

belum mengetahui, begitu melihat acara 

tv langsung terpukai dan menganggap 

semua itu benar, padahal yang namanya 

acara di tv itu adalah entertainment alias 

hiburan, maka posisikanlah sebagai 

hiburan. Ketika anda mengikuti pelatihan-

pelatihan hipnotis tetap saja kalau 

orangnya menolak maka tidak akan 

terjadi. Saya pernah ada seorang bapak 

mengikuti kelas privat AMC, dia ingin 

membuktikan ke saya ilmu hasil belajar 

hipnotis kepada seorang yang katanya 

memang jago hipnotis, bersertifikat. Dia 

menyuruh saya meluruskan tangan ke 

depan dan memikirkan seolah-olah ada 

balon ditangan saya. Saya pun 
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menjawab, “harus saya mengikuti bapak, 

kalau saya memilih untuk membuka hp 

saya bagaimana?” 

 

Bapak ini lalu senyum-senyum, 

sambil berkata “waktu di pelatihan dulu itu 

orang-orang ikut ke atas tanggannya 

pak”, saya menjawab “iya itu sama 

dengan ketika ada pengajian lalu semua 

jamah disuruh menangis dan mengakui  

 

 

 

 

 

 

 

 

dosa, sehingga ada yang menangis 

sampai sejadi-jadinya, kalau jamaahnya 

menuruti ya terjadi, kalau jamaahnya 

sibuk main hp ya jamaah itu biasa saja”. 

Memahami sesuatu harus secara utuh 

dan benar sehingga bisa 

mengaplikasikannya dengan benar dan 

bukan malah menjadi bumerang bagi diri 

sendiri, kuncinya adalah memahami 

PIKIRAN dengan benar, karena semua 

sumber kekuatan dan kesaktian itu sudah 

ada di diri kita yaitu PIKIRAN, kenali 

pikiran dengan benar agar bisa 

menggunakannya sesuai keinginan kita. 
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Alpha Telepati 

 
 

 

inta adalah suatu perasaan 

yang Tuhan berikan kepada 

setiap manusia, Cinta adalah 

bagian dari fitrah, orang yang kehilangan 

cinta dia tidak normal tetapi banyak juga 

orang yang menderita karena cinta. 

Bersyukurlah orang-orang yang diberi 

cinta dan bisa menyikapi rasa cinta 

dengan tepat. 

 

Dalam kitab Hikam: “Dijadikan 

indah pada pandangan manusia, 

kecintaan kepada apa-apa yang 

diinginkan yaitu wanita, anak-anak, harta 

yang banyak dari jenis emas, perak, kuda 

pilihan, binatang ternak dan sawah 

ladang. Itulah kesenangan hidup didunia 

dan disisi Allah tempat kembali yang 

baik.” (Al-Qur`an: Al-Imron ayat 14) 

 

Cintamu kepada sesuatu 

menjadikan kamu buta dan tuli (HR. Abu 

Dawud dan Ahmad) 

Cinta memang sudah ada didalam diri 

kita, diantaranya terhadap lawan jenis. 

Tapi kalau tidak hati-hati cinta bisa 

menulikan dan membutakan kita. Cinta 

yang paling tinggi adalah cinta karena  

 

 

 

 

 

 

Allah cirinya adalah orang yang tidak 

memaksakan kehendaknya. 

  

Tapi ada juga cinta yang menjadi 

cobaan buat kita yaitu cinta yang lebih 

cenderung kepada maksiat. Cinta yang 

semakin bergelora hawa nafsu, makin 

berkurang rasa malu. Dan, inilah yang 

paling berbahaya dari cinta yang tidak 

terkendali. 

 

 

 

Dalam kitab agama lain dikatakan 

“Cinta adalah pencipta keindahan 

terhebat” (Tim 2:9-10) 

 

C 

CINTA 
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Rasa cinta muncul ketika melihat 

seseorang lawan jenis (bisa juga sesama 

jenis kan) yang membuat perasaan ini 

membuat nyaman. Terkadang cinta 

menghadapi kendala, apa 

kendalanya..biasanya sebagai berikut : 

1. Target terkesan menolak 

kepada perasaan kita 

2. Anda merasa minder terhadap 

target sehingga ragu untuk 

mengungkapkan cinta itu 

3. Ada orang lain yang juga 

mencintai target 

4. Keluarga target tampak tidak 

suka terhadap diri anda 

5. Target sama sekali cuek dengan 

cinta anda 

Mungkin masih banyak yang lain 

dari hal diatas, banyak dari anda mungkin 

yang merasa sudah menyerah ketika 

menghadapi masalah seperti itu, atau 

merasa bukan jodohnya. Benar bukan? 

 

Bagaimana jika anda mengubah 

pemikiran, kalau sebenarnya masalah itu 

diciptakan untuk membuktikan cinta anda 

kepada target, sehingga harus membuat 

fokus kepada target. Padahal anda belum 

begitu maksimal dalam memperjuangkan 

cinta anda. Anda ingat Bagaimana kisah 

tragis romeo dan juliet yang berakhir 

dengan kematian. Atau kisah Nabi yusuf 

dan Zulaikha, dimana sosok Zulaikha 

terkesan agresif tetapi akhirnya menikah. 

 

 

 

Lalu bagaimana dengan 

anda?Sejauh mana usaha anda dalam 

memperjuangkan cinta kepada target, 

apakah dengan sedikit kendala juga 

menyerah. Jika perasaan anda begitu 

besar, tentunya usaha anda juga besar. 

Berbicara perasaan, dalam bahasa 

yunani yaitu Pathos. Dan proses 

mengirimkan rasa anda terhadap target 

disebut dengan telepathy, yang secara 

bahasa berarti mengirimkan perasaan 

kepada orang lain tanpa batasan jarak. 

Salah satu metode untuk berusaha 

mengirimkan perasaan cinta kepada 

target memang melalui Telepathy, ya 

benar…metode ini adalah suatu teknik 

yang harus anda kuasai jika ingin 

memaksimalkan cinta anda diterima oleh 

target. 
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Tentu anda bertanya, apakah 

metode telepati sama dengan hipnosis. 

Saya katakan sedikit ada perbedaan, 

kalau hipnosis membutuhkan bicara 

sedangkan telepati tanpa berbicara. 

Namun jika anda memahami kedua 

metode ini, maka pesan cinta anda lebih 

efektif terkirim kepada target. Saat anda 

tidak bertemu, gunakan metode telepathy 

dan saat bertemu gunakan metode 

Hipnosis. 

 

Saya juga menggunakan metode 

ini untuk mengirimkan pesan cinta 

kepada orang yang saya cintai, meskipun 

juga terkadang saya melakukan riset 

keefektifannya. Dan ternyata sangat 

efektif, untuk mempengaruhi orang lain 

dan mengirimkan pesan cinta tanpa perlu 

kita bicara cinta. Dahsyat bukan, dengan 

modifikasi saya membuat metode yaitu 

Alpha Telepathy untuk membantu anda 

dalam memaksimalkan usaha untuk 

mengirimkan pesan cinta. 

 

 

Salam Alpha Telepathy 

Founder Alpha Telepathy 

Firman Pratama 
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Hipnoterapi 

 
 

 

 

da seorang laki-laki dari 

bandung yang menghubungi 

saya perihal masalah istrinya, 

sebut saja namanya bapak P, dia 

menceritakan bahwa istrinya sering 

mengeluh sakit, sering gelisah lalu 

tekanan darah tingginya naik,kadar gula 

pun meningkat. Pergi ke berbagai dokter 

yang ada dikotanya, juga mengatakan 

bahwa tidak sakit apa-apa, sebab hasil 

labnya normal. Tekanan darah istrinya 

memang masuk batas normal, sehingga 

semua dokter yang ditemui enggan 

memberikan obat kepada istrinya. Bapak 

ini juga cerita bahwa sudah menbawa 

istrinya ke spiritual dan mereka 

mengatakan bahwa istrinya diganggu 

oleh orang. Saya pun menyarankan 

bapak ini untuk menemui saya di Jakarta 

kemarin sabtu sekalian ikut kelas regular 

Alpha Mind Control. Bapak ini bersama 

istrinya. 

Begitu bertemu saya, istrinya cerita kalau 

merasa deg-degan, lalu dipunggung 

sakit. Saat break makan siang,  

 

 

 

 

perempuan ini meminta waktu untuk 

bicara ke saya, dia mengatakan ke saya 

bahwa dia sadar bahwa apa yang 

menyebabkan dia sakit adalah 

PIKIRANya sendiri. Perempuan ini sadar 

karena sudah mengikuti kelas AMC 

separuh sesi dari pagi sampai siang. 

Karena memang di kelas AMC saya ingin 

menyadarkan bahwa apa yang terjadi 

dalam hidup seseorang akibat program-

program dalam PIKIRAN dirinya sendiri. 

 

Anda tahu, apa yang membuat ibu 

ini mengeluh sakit? berikut penuturan ibu 

A 
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ini kepada saya. “Pak firman, sehabis 

mengikuti kelas AMC tadi, saya sadar 

bahwa yang membuat saya merasa sakit 

seperti ini adalah ketakutan saya sendiri, 

saya takut sakit seperti ibu saya, karena 

saya yang merawat beliau sejak awal 

sakit dan saya tahu persis perkembangan 

beliau sampai meninggal, dari situ saya 

mengalami ketakutan, begitu tangan ini 

sakit sedikit saya langsung berpikiran 

“jangan-jangan nanti seperti ibu dulu”, 

begitu pusing sedikit langsun saya 

berpikiran, “apa tensiku naik, lalu saya 

tensi dan naik sedikit dari biasanya”. 

Saya tambah mikir malah tambah sakit, 

gitu ya pak firman?” 

 

Saya pun mengomentari 

penuturan ibu ini, “ya itu yang buat ibu 

jadi seperti ini, ketakutan itu yang 

membuat ibu menjadi berpikir bahwa 

dirinya sakit yang sama dengan ibunya 

ibu dan akibatnya meninggal. Lalu ibu jadi 

takut kan, sedikit-sedikit ambil tensi lalu 

minum obat, ya kan?Ayo sekarang gini 

deh bu, saya mau tanya ya,yang sakit 

dulu itu siapa? diri ibu?atau ibunya ibu? 

yang meninggal itu siapa?ibu atau ibunya 

ibu?” 

Ibu ini pun menjawab, “ya dulu 

yang sakit ibunya saya pak, yang 

meninggal juga ibunya saya”. Saya pun 

bertanya lagi, “kalau begitu tubuh ibu 

samakah dengan ibunya ibu? kesehatan 

ibu samakah dengan kesehatan ibu?”. 

Ibu ini mulai menjawab sambil tersenyum 

lebar, “ya beda pak, tubuh saya dengan 

ibu saya tentu beda, saya kan sehat,dulu 

ibu saya sakit”. Saya lanjutkan “sepakat 

ya bu, tubuh ibu beda dengan ibunya 

ibu,jadi sehatnya juga lebih sehat ibu, 

kalau gitu mulai sekarang ibu sadar ya 

kalau tubuh ibu beda,maka otomatis 

ketahanannya juga beda, ibu sudah 

merasa sehat kan sekarang?” 

“Hahaha..makasih pak, bener 

banget saya sekarang sehat, saya sadar 

bahwa yang sakit dulu itu ibu saya, bukan 

saya, saya sehat-sehat aja kok, makasih 

ya pak penyadarannya.” kata ibu ini. 

Suaminya pun menegaskan,”tuh 

ma..bukan karena diganggu orang, ya 

kalau kita tanya ke orang paranormal ya 

pasti seperti itu jawabannya,padahal kan 
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pikiran mama sendiri yang terpengaruh 

sakitnya ibu dulu”. 

 

Kadang dilingkungan kita, sering 

semua penyakit yang menurut dokter 

tidak ada penyakitnya langsung dianggap 

diganggu orang, atau diguna-guna orang. 

Saya sering menemui klien yang sudah 

datang ke spiritual lalu dikatakan diguna-

guna orang, kemudian dikasih air, atau 

dikasih bacaan tapi masih saja tetap 

mengalami masalah itu. Sebenarnya 

bukan diguna-guna orang, tetapi karena 

ada masalah di PIKIRAN orang itu. 

Seperti kasus ibu diatas, katanya orang2 

yang “mengaku” pinter itu pasti karena 

diganggu orang, tapi ternyata ibu ini 

menyadari bahwa segala masalah, 

sakitnya dia adalah karena ibu ini 

menyimpan program di PIKIRANnya 

tentang ketakutan saat ibunya dulu 

meninggal.  

Maka, kenalilah dulu 

PIKIRANmu,kenaliah DIRImu, maka 

disitulah kita bisa mengontrol 

diri,mengendalikan diri menuju 

kehidupan yang lebih baik. Jadi kalau 

anda merasa diganggu orang, cobalah 

berbaik sangka dulu, kalau anda 

mempercayai omongan para 

spiritual(dukun dkk)bahwa ada yang 

mengganggu anda maka itu sama saja 

memperkeruh pikiran anda, sebab anda 

dipaksa untuk berprasangka buruk 

kepada orang lain.Padahal masalah yang 

terjadi dalam diri anda akibat PIKIRAN 

anda sendiri. 
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Inspirasi Tokoh 

 
 

 

okoh satu 

ini terkenal 

karena   

menemukan hukum 

gravitasi dan juga 

termasuk salah satu 

orang paling jenius 

yang ada dimuka 

bumi. Sir Isaac 

Newton adalah 

seorang fisikawan, 

matematikawan, 

ahli astronomi dan 

juga ahli kimia yang 

berasal dari Inggris. 

Ia juga ilmuwan paling besar dan paling 

berpengaruh yang pernah hidup di dunia, 

lahir di Woolsthrope, Inggris, tepat pada 

hari Natal tahun 1642, bertepatan tahun 

dengan wafatnya Galileo. Seperti halnya 

Nabi Muhammad, dia lahir sesudah 

ayahnya meninggal Beliau merupakan 

pengikut aliran heliosentris dan ilmuwan 

yang sangat berpengaruh sepanjang 

sejarah, bahkan dikatakan sebagai bapak 

ilmu fisika modern 

 

 

 

 

 

Biografi dan Masa-

masa Awal Isaac 

Newton 

Newton dilahirkan di 

kota Woolsthorpe-

by-Colsterworth, 

hamlet di 

county Lincolnshire 

lahir secara 

prematur, dimana 

saat itu bayi 

prematur tidak 

diharapkan 

kehadirannya di 

dunia. Ayahnya, Isaac, meninggal tiga 

bulan sebelum kelahiran Newton, dan 

dua tahun kemudian ibunya, Hannah 

Ayscough Newton, menikah dengan 

lelaki lain dan meninggalkan Newton 

dengan neneknya. Newton merupakan 

kanak-kanak pintar. 

 

Berdasarkan pernyataan E.T. Bell (1937, 

Simon and Schuster) dan H. Eves: 

Newton memulai sekolah saat tinggal 

bersama neneknya di desa dan 

T 
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kemudian dikirimkan ke sekolah bahasa 

di daerah Grantham dimana dia akhirnya 

menjadi anak terpandai di sekolahnya. 

Saat bersekolah di Grantham dia tinggal 

di-kost milik apoteker lokal yang bernama 

William Clarke. Sebelum meneruskan 

kuliah di Universitas Cambridge pada 

usia 19, Newton sempat menjalin kasih 

dengan adik angkat William Clarke, Anne 

Storer. Saat Newton memfokuskan 

dirinya pada pelajaran, kisah cintanya 

dengan menjadi semakin tidak menentu 

dan akhirnya Storer menikahi orang lain. 

Banyak yang menegatakan bahwa dia, 

Newton, selalu mengenang kisah 

cintanya walaupun selanjutnya tidak 

pernah disebutkan Newton memiliki 

seorang kekasih dan bahkan pernah 

menikah. 

Sejak usia 12 hingga 17 tahun, 

Newton mengenyam pendidikan di 

sekolah The Kings School yang terletak 

di Grantham (tanda tangannya masih 

terdapat di perpustakaan sekolah). 

Keluarganya mengeluarkan Newton dari 

sekolah dengan alasan agar dia menjadi 

petani saja, bagaimanapun Newton 

terlihat tidak menyukai pekerjaan 

barunya. Tapi pada akhirnya setelah 

meyakinkan keluarga dan ibunya dengan 

bantuan paman dan gurunya, Newton 

dapat menamatkan sekolah pada usia 18 

tahun dengan nilai yang memuaskan. 

 

Di masa bocah dia sudah menunjukkan 

kecakapan yang nyata di bidang 

mekanika dan teramat cekatan 

menggunakan tangannya. Meskipun 

anak dengan otak cemerlang, di sekolah 

tampaknya ogah-ogahan dan tidak 

banyak menarik perhatian. Tatkala 

menginjak akil baliq, ibunya 

mengeluarkannya dari sekolah dengan 

harapan anaknya bisa jadi petani yang 

baik. Untungnya sang ibu bisa dibujuk, 

bahwa bakat utamanya tidak terletak di 

situ. 

 

Pada umurnya delapan belas dia masuk 

Universitas Cambridge. Di sinilah Newton 

secara kilat menyerap apa yang 

kemudian terkenal dengan ilmu 

pengetahuan dan matematik dan dengan 

cepat pula mulai melakukan penyelidikan 

sendiri. Antara usia dua puluh satu dan 

dua puluh tujuh tahun dia sudah 

meletakkan dasar-dasar teori ilmu 

pengetahuan yang pada gilirannya 

kemudian mengubah dunia. 

 

Pertengahan abad ke-17 adalah periode 

pembenihan ilmu pengetahuan. 

Penemuan teropong bintang dekat 

permulaan abad itu telah merombak 

seluruh pendapat mengenai ilmu 

perbintangan. Filosof Inggris Francis 

Bacon dan Filosof Perancis Rene 
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Descartes kedua-duanya berseru kepada 

ilmuwan seluruh Eropa agar tidak lagi 

menyandarkan diri pada kekuasaan 

Aristoteles, melainkan melakukan 

percobaan dan penelitian atas dasar titik 

tolak dan keperluan sendiri. Apa yang 

dikemukakan oleh Bacon dan Descartes, 

sudah dipraktekkan oleh si hebat Galileo. 

Penggunaan teropong bintang, 

penemuan baru untuk penelitian 

astronomi oleh Newton telah 

merevolusionerkan penyelidikan bidang 

itu, dan yang dilakukannya di sektor 

mekanika telah menghasilkan apa yang 

kini terkenal dengan sebutan “Hukum 

gerak Newton” yang pertama. 

 

Dengan berbagai hasil karya ilmiah yang 

dicapainya, Newton menulis sebuah buku 

Philosophiae Naturalis Principia 

Mathematica, dimana pada buku tersebut 

dideskripsikan mengenai teori gravitasi 

secara umum, berdasarkan hukum gerak 

yang ditemukannya, dimana benda akan 

tertarik ke bawah karena gaya gravitasi. 

Bekerja sama dengan Gottfried Leibniz, 

Newton mengembangkan teori kalkulus. 

Newton merupakan orang pertama yang 

menjelaskan tentang teori gerak dan 

berperan penting dalam merumuskan 

gerakan melingkar dari hukum Kepler, 

dimana Newton memperluas hukum 

tersebut dengan beranggapan bahwa 

suatu orbit gerakan melingkar tidak harus 

selalu berbentuk lingkaran sempurna 

(seperti elipse, hiperbola dan parabola). 

Newton menemukan spektrum warna 

ketika melakukan percobaan dengan 

melewati sinar putih pada sebuah prisma, 

dia juga percaya bahwa sinar merupakan 

kumpulan dari partikel-partikel. Newton 

juga mengembangkan hukum tentang 

pendinginan yang di dapatkan dari teori 

binomial, dan menemukan sebuah 

prinsip momentum dan angular 

momentum. 

 

Pendapat Kepala Akademi Ilmiah Berlin 

tentang Newton: "Newton ialah seorang 

jenius besar yang pernah ada dan paling 

beruntung, yang tak bisa kita temukan 

lebih dari suatu sistem dunia untuk 

didirikan." [See Shapley. Ilmuwan besar 

lain, seperti William Harvey, penemu 

ihwal peredaran darah dan Johannes 

Kepler penemu tata gerak planit-planit di 

seputar matahari, mempersembahkan 

informasi yang sangat mendasar bagi 

kalangan cendikiawan. Walau begitu, 

ilmu pengetahuan murni masih 

merupakan kegemaran para intelektual, 

dan masih belum dapat dibuktikan –

apabila digunakan dalam teknologi– 

bahwa ilmu pengetahuan dapat 

mengubah pola dasar kehidupan 

manusia sebagaimana diramalkan oleh 

Francis Bacon. 
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Walaupun Copernicus dan Galileo sudah 

menyepak ke pinggir beberapa anggapan 

ngelantur tentang pengetahuan purba 

dan telah menyuguhkan pengertian yang 

lebih genah mengenai alam semesta, 

namun tak ada satu pokok pikiran pun 

yang terumuskan dengan seksama yang 

mampu membelokkan tumpukan 

pengertian yang gurem dan tak berdasar 

seraya menyusunnya dalam suatu teori 

yang memungkinkan berkembangnya 

ramalan-ramalan yang lebih ilmiah. Tak 

lain dari Isaac Newton-lah orangnya yang 

sanggup menyuguhkan kumpulan teori 

yang terangkum rapi dan meletakkan 

batu pertama ilmu pengetahuan modern 

yang kini arusnya jadi anutan orang. 

 

Penemuan - Penemuan Biografi Sir 

Isaac Newton 

Newton sendiri agak ogah-ogahan 

menerbitkan dan mengumumkan 

penemuan-penemuannya. Gagasan 

dasar sudah disusunnya jauh sebelum 

tahun 1669 tetapi banyak teori-teorinya 

baru diketahui publik bertahun-tahun 

sesudahnya. Penerbitan pertama 

penemuannya adalah menyangkut 

penjungkir-balikan anggapan lama 

tentang hal-ihwal cahaya. Dalam 

serentetan percobaan yang seksama, 

Newton menemukan fakta bahwa apa 

yang lazim disebut orang “cahaya putih” 

sebenarnya tak lain dari campuran 

semua warna yang terkandung dalam 

pelangi. Dan ia pun dengan sangat hati-

hati melakukan analisa tentang akibat-

akibat hukum pemantulan dan 

pembiasan cahaya. Berpegang pada 

hukum ini dia –pada tahun 1668– 

merancang dan sekaligus membangun 

teropong refleksi pertama, model 

teropong yang dipergunakan oleh 

sebagian terbesar penyelidik bintang-

kemintang saat ini. Penemuan ini, 

berbarengan dengan hasil-hasil yang 

diperolehnya di bidang percobaan optik 

yang sudah diperagakannya, 

dipersembahkan olehnya kepada 

lembaga peneliti kerajaan Inggris tatkala 

ia berumur dua puluh sembilan tahun. 

 

Keberhasilan Newton di bidang optik saja 

mungkin sudah memadai untuk 

mendudukkan Newton pada urutan daftar 

buku ini. Sementara itu masih ada 

penemuan-penemuan yang kurang 

penting di bidang matematika murni dan 

di bidang mekanika. Persembahan 

terbesarnya di bidang matematika adalah 

penemuannya tentang “kalkulus integral” 

yang mungkin dipecahkannya tatkala ia 

berumur dua puluh tiga atau dua puluh 

empat tahun. 

Penemuan ini merupakan hasil karya 

terpenting di bidang matematika modern. 

Bukan semata bagaikan benih yang 
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daripadanya tumbuh teori matematika 

modern, tetapi juga perabot tak 

terelakkan yang tanpa penemuannya itu 

kemajuan pengetahuan modern yang 

datang menyusul merupakan hal yang 

mustahil. Biarpun Newton tidak berbuat 

sesuatu apapun lagi, penemuan “kalkulus 

integral”-nya saja sudah memadai untuk 

menuntunnya ke tangga tinggi dalam 

daftar urutan buku ini. 

 

Tetapi penemuan-penemuan Newton 

yang terpenting adalah di bidang 

mekanika, pengetahuan sekitar 

bergeraknya sesuatu benda. Galileo 

merupakan penemu pertama hukum 

yang melukiskan gerak sesuatu obyek 

apabila tidak dipengaruhi oleh kekuatan 

luar. Tentu saja pada dasarnya semua 

obyek dipengaruhi oleh kekuatan luar 

dan persoalan yang paling penting dalam 

ihwal mekanik adalah bagaimana obyek 

bergerak dalam keadaan itu. Masalah ini 

dipecahkan oleh Newton dalam hukum 

geraknya yang kedua dan termasyhur 

dan dapat dianggap sebagai hukum fisika 

klasik yang paling utama. 

 

Hukum kedua (secara matcmatik 

dijabarkan dcngan persamaan F = m.a) 

menetapkan bahwa akselerasi obyek 

adalah sama dengan gaya netto dibagi 

massa benda. Terhadap kedua hukum itu 

Newton menambah hukum ketiganya 

yang masyhur tentang gerak 

(menegaskan bahwa pada tiap aksi, 

misalnya kekuatan fisik, terdapat reaksi 

yang sama dengan yang bertentangan) 

serta yang paling termasyhur 

penemuannya tentang kaidah ilmiah 

hukum gaya berat universal. Keempat 

perangkat hukum ini, jika digabungkan, 

akan membentuk suatu kesatuan sistem 

yang berlaku buat seluruh makro sistem 

mekanika, mulai dari pergoyangan 

pendulum hingga gerak planit-planit 

dalam orbitnya mengelilingi matahari 

yang dapat diawasi dan gerak-geriknya 

dapat diramalkan. Newton tidak cuma 

menetapkan hukum-hukum mekanika, 

tetapi dia sendiri juga menggunakan alat 

kalkulus matematik, dan menunjukkan 

bahwa rumus-rumus fundamental ini 

dapat dipergunakan bagi pemecahan 

problem. 

 

Hukum Newton dapat dan sudah 

dipergunakan dalam skala luas bidang 

ilmiah serta bidang perancangan 

pelbagai peralatan teknis. Dalam masa 

hidupnya, pemraktekan yang paling 

dramatis adalah di bidang astronomi. Di 

sektor ini pun Newton berdiri paling 

depan. Tahun 1678 Newton menerbitkan 

buku karyanya yang masyhur Prinsip-

prinsip matematika mengenai filsafat 

alamiah (biasanya diringkas Principia 

saja). Dalam buku itu Newton 
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mengemukakan teorinya tentang hukum 

gaya berat dan tentang hukum gerak. Dia 

menunjukkan bagaimana hukum-hukum 

itu dapat dipergunakan untuk 

memperkirakan secara tepat gerakan-

gerakan planit-planit seputar sang 

matahari. Persoalan utama gerak-gerik 

astronomi adalah bagaimana 

memperkirakan posisi yang tepat dan 

gerakan bintang-kemintang serta planit-

planit, dengan demikian terpecahkan 

sepenuhnya oleh Newton hanya dengan 

sekali sambar. Atas karya-karyanya itu 

Newton sering dianggap seorang 

astronom terbesar dari semua yang 

terbesar. 

 

Apa penilaian kita terhadap arti penting 

keilmiahan Newton? Apabila kita buka-

buka indeks ensiklopedia ilmu 

pengetahuan, kita akan jumpai ihwal 

menyangkut Newton beserta hukum-

hukum dan penemuan-penemuannya 

dua atau tiga kali lebih banyak jumlahnya 

dibanding ihwal ilmuwan yang manapun 

juga. Kata cendikiawan besar Leibniz 

yang sama sekali tidak dekat dengan 

Newton bahkan pernah terlibat dalam 

suatu pertengkaran sengit: “Dari semua 

hal yang menyangkut matematika dari 

mulai dunia berkembang hingga adanya 

Newton, orang itulah yang memberikan 

sumbangan terbaik.” Juga pujian 

diberikan oleh sarjana besar Perancis,  

Laplace: “Buku Principia Newton berada 

jauh di atas semua produk manusia 

genius yang ada di dunia.” Dan 

Langrange sering menyatakan bahwa 

Newton adalah genius terbesar yang 

pernah hidup. 

 

Sedangkan Ernst Mach dalam tulisannya 

di tahun 1901 berkata, “Semua masalah 

matematika yang sudah terpecahkan 

sejak masa hidupnya merupakan dasar 

perkembangan mekanika berdasar atas 

hukum-hukum Newton.” Ini mungkin 

merupakan penemuan besar Newton 

yang paling ruwet: dia menemukan 

wadah pemisahan antara fakta dan 

hukum, mampu melukiskan beberapa 

keajaiban namun tidak banyak menolong 

untuk melakukan dugaan-dugaan; dia 

mewariskan kepada kita rangkaian 

kesatuan hukum-hukum yang mampu 

dipergunakan buat permasalahan fisika 

dalam ruang lingkup rahasia yang 

teramat luas dan mengandung 

kemungkinan untuk melakukan dugaan-

dugaan yang tepat. 

 

Dalam uraian yang begini ringkas, adalah 

mustahil membeberkan secara terperinci 

penemuan-penemuan Newton. 

Akibatnya, banyak karya-karya yang 

agak kurang tenar terpaksa harus 

disisihkan biarpun punya makna penting 

di segi penemuan dalam bidang 
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masalahnya sendiri. Newton juga 

memberi sumbangsih besar di bidang 

thermodinamika (penyelidikan tentang 

panas) dan di bidang akustik (ilmu 

tentang suara). Dan dia pulalah yang 

menyuguhkan penjelasan yang jernih 

bagai kristal prinsip-prinsip fisika tentang 

“pengawetan” jumlah gerak agar tidak 

terbuang serta “pengawetan” jumlah 

gerak sesuatu yang bersudut. Antrian 

penemuan ini kalau mau bisa 

diperpanjang lagi: Newtonlah orang yang 

menemukan dalil binomial dalam 

matematika yang amat logis dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Mau tambah 

lagi? Dia juga, tak lain tak bukan, orang 

pertama yang mengutarakan secara 

meyakinkan ihwal asal mula bintang-

bintang. 

 

Nah, sekarang soalnya begini: taruhlah 

Newton itu ilmuwan yang paling jempol 

dari semua ilmuwan yang pernah hidup di 

bumi. Paling kemilau bagaikan batu 

zamrud di tengah tumpukan batu kali. 

Taruhlah begitu. Tetapi, bisa saja ada 

orang yang mempertanyakan alasan apa 

menempatkan Newton di atas pentolan 

politikus raksasa seperti Alexander Yang 

Agung atau George Wasington, serta 

disebut duluan ketimbang tokoh-tokoh 

agama besar seperti Nabi Isa atau Budha 

Gautama. Kenapa mesti begitu? 

 

Pertimbangan saya begini. Memang betul 

perubahan-perubahan politik itu penting 

kalau tidak teramat penting. Walau 

begitu, bagaimanapun juga pada 

umumnya manusia sebagaian terbesar 

hidup nyaris tak banyak beda antara 

mereka di jaman lima ratus tahun 

sesudah Alexander wafat dengan mereka 

di jaman lima ratus sebelum Alexander 

muncul dari rahim ibunya. Dengan kata 

lain, cara manusia hidup di tahun 1500 

sesudah Masehi boleh dibilang serupa 

dengan cara hidup buyut bin buyut bin 

buyut mereka di tahun 1500 sebelum 

Masehi. Sekarang, tengoklah dari sudut 

perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam 

lima abad terakhir, berkat penemuan-

penemuan ilmiah modern, cara hidup 

manusia sehari-hari sudah mengalami 

revolusi besar. Cara berbusana beda, 

cara makan beda, cara kerja dan 

ragamnya beda. Bahkan, cara hidup 

santai berleha-leha pun sama sekali tidak 

mirip dengan apa yang diperbuat orang 

jaman tahun 1500 sesudah Masehi. 

 

Penemuan ilmiah bukan saja sudah 

merevolusionerkan teknologi dan 

ekonomi, tetapi juga sudah mengubah 

total segi politik, pemikiran keagamaan, 

seni dan falsafah. Sangat langkalah 

aspek kehidupan manusia yang tetap 

“jongkok di tempat” tak beringsut 

sejengkal pun dengan adanya revolusi 
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ilmiah. Alasan ini –sekali lagi alasan ini– 

yang jadi sebab mengapa begitu banyak 

ilmuwan dan penemu gagasan baru 

tercantum di dalam daftar buku ini. 

Newton bukan semata yang paling 

cerdas otak diantara barisan cerdas otak, 

tetapi sekaligus dia tokoh yang paling 

berpengaruh di dalam perkembangan 

teori ilmu. Itu sebabnya dia peroleh 

kehormatan untuk didudukkan dalam 

urutan hampir teratas dari sekian banyak 

manusia yang paling berpengaruh dalam 

sejarah manusia. Newton 

menghembuskan nafas penghabisan 

tahun 1727, dikebumikan di Westminster 

Abbey, ilmuwan pertama yang 

memperoleh penghormatan macam itu 

 

Daftar karya Newton 

 Method of Fluxions (1671)  

 De Motu Corporum (1684) 

 Philosophiae Naturalis Principia 

Mathematica (1687) 

 Opticks (1704) 

 Reports as Master of the Mint 

(1701-1725) 

 Arithmetica Universalis (1707) 

 An Historical Account of Two 

Notable Corruptions of 

Scripture(1754) 
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Motivasi 

 
 

 

 

 

 

 

emakin 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 

S 
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hingga Anda bisa segera 

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 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. 

Pasti pernah terlintas pada benak 

Anda sebuah pertanyaan: “Apakah yang 

menjadi factor penentu seseorang lebih 

sukses daripada yang lain dalam segala 

bidang kehidupan?”. Jawabannya tak lain 

dan tak bukan adalah terletak pada apa 

yang disebut dengan citra diri. Citra diri 

adalah pandangan atau penilaian yang 

diberikan kepada diri seseorang oleh 
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orang lain. Citra diri inilah yang menjadi 

penyebab mengapa seorang penjual 

dapat menjual lebih banyak produk dan 

memiliki lebih banyak konsumen 

daripada penjual yang lain, penyebab 

mengapa seorang pegawai atau pekerja 

mendapatkan promosi kenaikan jabatan 

atau pangkat lebih cepat daripada yang 

lain, penyebab mengapa seseorang lebih 

disukai dalam pergaulan daripada yang 

lain, dan sebagainya. Satu-satunya 

upaya yang dapat Anda lakukan untuk 

meningkatkan citra diri Anda adalah 

sebuah upaya yang dikenal dengan 

sebutan pengembangan diri. 

Secara umum, pengembangan diri 

dapat digolongkan ke dalam tiga aspek 

utama, yaitu pengembangan diri secara 

profesional, sosial, dan individual. 

Pengembangan diri secara profesional 

artinya upaya meningkatkan citra diri 

yang berkenaan dengan bidang profesi 

atau pekerjaan yang sedang atau akan 

Anda terjuni. Caranya adalah dengan 

mengasah semua keahlian dan 

keterampilan yang dibutuhkan oleh 

bidang profesi atau pekerjaan Anda. 

Pengembangan diri secara sosial artinya 

upaya meningkatkan citra diri yang 

berkenaan dengan cara Anda bergaul 

dan berinteraksi dengan orang lain. 

Caranya adalah dengan mempelajari 

berbagai jenis karakter atau sifat 

seseorang, dengan tujuan agar Anda 

mampu memilih bentuk komunikasi dan 

pendekatan yang tepat kepada 

seseorang dengan jenis karakter atau 

sifat yang dimilikinya. Tidak hanya itu 

saja, Anda pun harus memperhatikan 

etika sosial dan budaya yang berlaku 

pada masyarakat tempat Anda berada, 

karena etika sosial dan budaya pada 

suatu masyarakat dapat berbeda bahkan 

bertolak belakang dengan masyarakat 

yang lain. Dengan memahami etika sosial 

dan budaya yang berlaku pada 

masyarakat setempat, Anda akan 

mampu menempatkan diri secara pantas 

di lingkungan masyarakat tempat Anda 

berada, dan masyarakat pun tidak akan 

menganggap Anda sebagai seseorang 

yang perlu untuk dicurigai bahkan 

dihindari. Pengembangan diri secara 

individual artinya upaya meningkatkan 

citra diri yang berkenaan dengan 

keadaan fisik dan psikis Anda. Keadaan 

fisik erat kaitannya dengan tampilan 

tubuh yang enak dipandang mata dan 

cara berbusana yang sopan dan rapi. 

Keadaan psikis erat kaitannya dengan 

cara mengendalikan perasaan atau 

emosi Anda, cara berperilaku yang baik 

dan sopan, dan cara bertutur kata yang 

santun dan menyenangkan. Ke tiga 

aspek utama pengembangan diri ini 

harus diupayakan secara simultan dan 

terus-menerus. 
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Kunci keberhasilan dalam belajar, 

bekerja, dan melakukan kegiatan apa 

pun terletak pada apa yang disebut 

dengan motivasi. Motivasi adalah hal 

yang menjadi penyebab mengapa 

seseorang melakukan sesuatu. Ini berarti 

bahwa sebelum melakukan sesuatu, 

Anda harus menemukan terlebih dahulu 

apa yang menjadi alasan Anda untuk 

melakukannya. Selanjutnya, jagalah dan 

tingkatkanlah motivasi yang ada pada diri 

Anda tersebut. Motivasi yang tinggi akan 

memperkuat ketekunan dan konsistensi 

seseorang dalam melakukan sesuatu. 

Motivasi yang tinggi akan menjadikan 

setiap masalah, kesulitan, tantangan, dan 

hambatan menjadi mudah untuk diatasi.  

Motivasi yang tinggi akan 

membuat waktu terasa begitu cepat dan 

menyenangkan untuk dilalui. Tetapi 

terkadang seseorang mengalami 

penurunan motivasi, dan bahkan 

hilangnya motivasi atau demotivasi. Jika 

penurunan motivasi atau demotivasi ini 

muncul maka kegagalan hanyalah 

menunggu waktu saja untuk terjadi. 

Dengan demikian, jika Anda ingin melihat 

jalan keberhasilan terhampar dengan 

jelas dan terang di hadapan Anda, maka 

menjaga motivasi agar tetap tinggi adalah 

hal terpenting yang harus dilakukan 

secara terus-menerus dan tanpa henti. 

Upaya meningkatkan motivasi pada diri 

Anda sebenarnya mudah untuk dilakukan 

dan tidak sesulit seperti yang 

dibayangkan, jika Anda mengetahui cara 

melakukannya. 

Adakalanya anda sangat ingin 

meningkatkan prestasi dan pencapaian 

yang anda peroleh, namun anda tidak 

memiliki motivasi yang cukup. Motivasi 

adalah modal besar dalam sebuah upaya 

mencapai suatu tujuan. Motivasi dapat 

berasal dari mana saja dan dari siapa 

saja. Motivasi juga bisa berasal dari diri 

anda sendiri. Jika anda ingin 

meningkatkan motivasi diri, beberapa 

saran berikut mungkin dapat 

menginspirasi anda. 

 

1. Miliki Alasan yang Kuat 

Kumpulkan jawaban atas pertanyaan 

mengapa anda ingin meningkatkan 

prestasi? Apa yang akan terjadi jika 

harapan itu tidak tercapai? Motivasi 

adalah jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan tersebut. 

2. Cari Inspirasi 

Usahakan untuk menambah wawasan 

dan pengetahuan dari buku, tabloid, 

internet, seminar, forum diskusi, dan lain 

sebagainya. Ada banyak kisah yang 

tersedia yang dapat menginspirasi anda 

untuk berbuat lebih. 
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3. Yakini bahwa Setiap Orang Memiliki 

Kesempatan untuk Sukses 

Sukses adalah buah dari ketekunan dan 

kerja keras. Jika anda merasa tidak bisa 

berbuat lebih, anda tidak akan pernah 

mencoba untuk berbuat lebih. Beberapa 

orang bisa sukses jadi pengusaha dari 

modal dengkul. 

4. Rencanakan dengan Tahapan 

Perjalanan mengelilingi dunia di mulai 

dengan satu langkah pertama. Pekerjaan 

besar akan terasa ringan jika anda 

membaginya menjadi pekerjaan-

pekerjaan kecil. Buat tahapan-tahapan 

kegiatan yang membantu anda 

mengevaluasi setiap kemajuan yang 

anda capai. 

5. Jadikan Pengalaman sebagai Guru 

Terbaik 

Ada banyak teori di luar sana yang dapat 

anda coba. Pada akhirnya anda akan 

mendapatkan banyak pelajaran berharga 

dari pengalaman menghadapi tantangan. 

Intinya, sehebat apapun guru anda, tidak 

akan memberikan manfaat jika anda tidak 

praktek. 

6. Fokus pada Tujuan 

Ciptakan kondisi yang mendukung anda 

untuk fokus pada tujuan. Sekali anda 

mencoba menghindar dari masalah, anda 

cenderung mencari cara untuk 

menghindar. Keberhasilan membutuhkan 

kerja keras dan konsistensi. 

7. Yakini bahwa Hanya Anda yang Bisa 

Mengubah hidup Anda 

Jangan mengandalkan orang lain untuk 

mencapai keinginan anda. Pahami 

bahwa hasil luar biasa dapat diperoleh 

dengan usaha luar biasa pula. 

Motivasi yang besar adalah kunci 

dari keberhasilan. Hal ini dibuktikan dari 

seluruh orang yang sukses di dunia ini 

karena mereka mempunyai motivasi 

yang besar dalam mewujudkan apa yang 

menjadi cita-cita meraka. Motivasi itu 

sendiri merupakan penyemangat yang 

bisa datang dari diri sendiri atau mungkin 

orang lain. Dengan motivasi yang besar 

maka akan mendorong seseorang untuk 

terus bertindak untuk mewujudkan apa 

yang menjadi harapan. Sayangnya, 

banyak orang yang justru gagal untuk 

meraih cita-cita akibat motivasi yang kian 

hilang. Jika anda ingin kembali 

meningkatkan motivasi, berikut ini adalah 

kiat meningkatkan motivasi diri : a. 

Melawan rasa takut dan ragu Rasa takut 

dan ragu yang berlebihan merupakan 

penghalang terbesar dalam mewujudkan 

cita-cita seseorang. Jika hal ini terjadi 

maka akan mungkin bisa mengikis 

motivasi yang mungkin sudah anda miliki 

sebelumnya. Cara yang bisa anda 
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lakukan untuk melawan rasa takut 

tersebut adalah dengan cara melawan 

rasa takut itu sendiri. Satu misal, jika 

anda takut naik kuda maka lawanlah rasa 

takut tersebut dengan manunggang 

kuda. b. Bergaul dengan orang-orang 

yang memiliki motivasi tinggi Anda harus 

percaya bahwa orang-orang yang ada di 

sekitar anda akan memberikan atmosfer 

yang bisa berpengaruh terhadap diri 

anda sendiri. c. Selalu berfikir positif 

Jangan pernah takut untuk mengambil 

tindakan jika menurut anda tindakan 

tersebut sudah tepat. Setiap keputusan 

memang memiliki resiko, meskipun 

demikian dengan selalu berfikir positif 

maka anda akan lebih percaya diri dalam 

mengambil keputusan. Dengan selalu 

berfikir positif, maka akan memberikan 

motivasi yang besar untuk perjalanan 

hidup anda dalam mencapai kesuksesan. 

d. Ingat kembali tujuan utama anda 

Ketika anda sudah mulai down, 

mengingat kembali tujuan utama anda 

akan menjadi motivasi yang sangat luar 

biasa. Poin ini merupakan kiat 

meningkatkan motivasi diri ketika 

semangat anda mulai turun. Dengan 

mengingat kembali banyak hal yang telah 

anda cita-citakan maka sangat 

diharapkan bisa mengembalikan 

semangat anda dalam berusaha. e. 

Bermimpi Mimpi adalah harapan yang 

tidak bisa dianggap sepele. Banyak 

orang yang telah berhasil setelah 

bertahun-tahun menyimpan mimpinya. 

Dengan mimpi yang terus disimpan akan 

menjadi energy tersendiri sehingga bisa 

meningkatkan motivasi. f. Lakukan 

sesuatu dengan senang hati Segala 

sesuatu yang dilakukan dengan senang 

hati bisa menjadi moivasi tersendiri. Hal 

ini sangat tepat untuk anda terapkan 

sebagai kiat meningkatkan motivasi diri. 

Ketika anda mengerjakan sesuatu 

dengan senang hati maka pastinya anda 

akan lebih bersemangat. Katalog KPI 

Super Lengkap - Daftar 300 KPI untuk 

Seluruh Departemen Perusahaan. 

Download NOW. g. Positive thinking 

Selalu berfikir positif akan sangat 

membantu anda untuk kembali 

mednapatkan motivasi anda. Ketika anda 

mulai kehilangan motivasi anda, hal 

tersebut pastinya disebabkan oleh 

keraguan anda dalam meraih mimpi. 

Itulah sebabnya ketika motivasi anda 

mulai luntur maka suda seharusnya anda 

kembali berfikir positif sehingga motivasi 

anda yang hilang bisa bangkit lagi. 

Motivasi diri merupakan faktor yang 

penting untuk mensupport seseorang 

dalam mewujudkan mimpi dan cita-cita 

yang dimiliki. Tanpa motivasi, maka 

seseorang tidak lagi mempunyai 

semangat dalam menjalankan banyak hal 

terutama hal-hal yang berkaitan dengan 

apa yang dicita-citakan tadi. Itulah 
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sebabnya, siapapun anda yang ingin 

berhasil dalam mecapai cita-cita maka 

sebaiknya anda tidak membiarkan ketika 

semangat anda mulai hilang. Hal yang 

harus anda lakukan ketika motivasi anda 

mulai turun, maka anda perlu melakukan 

kiat meningkatkan motivasi diri. Melalui 

beberapa kiat tersebut, diharapkan anda 

akan kembali mendapatkan semangat 

anda yang mulai luntur. –  

Anda hanya perlu motivasi. 

Semua modal untuk sukses sudah ada 

dalam diri Anda”. Kalimat ini diucapkan 

oleh seorang pimpinan yang bijaksana 

dalam usahanya membangkitkan 

semangat dan gairah bawahannya. Pada 

praktiknya tidak mudah seorang 

pimpinan merangsang motivasi 

bawahannya. 

Baik secara perseorangan 

maupun teamwork, motivasi adalah kunci 

dari kesuksesan. Ahli pengembangan diri 

Hj. Dewi Irawati, B.Sc. menyebutkan 

betapa pentingnya membangkitkan 

motivasi dalam sebuah tim kerja. 

“Motivasi adalah keadaan dalam 

pribadi seseorang yang mendorong 

keinginan individu melakukan kegiatan 

tertentu demi mencapai tujuan. Misalnya 

keinginan untuk mendapat nilai A, 

memotivasi seseorang untuk belajar lebih 

giat,” ungkap Dewi. 

Dijelaskan Dewi, manusia adalah 

makhluk yang memiliki keinginan. 

Keinginanan ini akan berakhir jika 

manusia tidak hidup lagi. 

“Sebuah kebutuhan yang sudah 

tercapai tidak akan menjadi motivator 

lagi. Hanya kebutuhan yang belum 

tercapailah yang menjadi motivator 

seseorang,” kata Dewi. 

Pada awalnya, banyak ahli 

berpendapat bahwa hanya uang yang 

memotivasi seseorang dalam bekerja. 

Fakta membuktikan lain, ternyata 

motivasi kerja tidak melulu tentang uang. 

“Motivasi dalam bekerja bisa berbeda 

antara satuindividu dengan yang 

lainnya,” tutur Dewi. 

Mengutip Alasdair White dari 

Managing of Performance, Dewi 

memberikan tips sepuluh cara 

membangkitkan motivasi bawahan agar 

bisa mencapai hasil kerjayang maksimal  

1. Seorang pemimpin harus memiliki 

motivasi sebelum memotivasi orang lain. 

Ia tidak dapat memotivasi orang lain jika 

dia sendiri tak memilikinya. Sikap 

seorang pemimpin akan berpengaruh 

langsung terhadap sikap karyawan. Oleh 

karena itu, pemimpin harus 

mengendalikan suasana hati dan 

menunjukkan hanya sikapyang positif 
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dan menghindarkan hal-hal yang bersifat 

negatif. 

2. Motivasi memerlukan tujuan. Anda 

harus mengetahui persis apa yang ingin 

dicapai. Dengan demikian, Anda akan 

termovasi. 

3. Motivasi terbagi dalam dua tahapan. 

Pertama, mengindentifikasi tujuan 

masing-masing individu dalam tim. 

Kedua, menunjukkan cara untuk 

mencapainya. 

4. Motivasi bisa berubah sewaktu-waktu. 

Melalui pertemuan, komunikasi yang baik 

dan dan jenis interaktif komunikatif 

lainnya, motivasi akan dapat 

dipertahankan secara konsisten. 

5. Motivasi membutuhkan penghargaan. 

Menurut psikolog, motivasi orang yang 

bekerja keras banyak hanya untuk 

mendapatkan pengakuan atau 

penghargaan di depan publik pada saat 

yang tepat. 

6. Partisipasi membangkitkan motivasi. 

Partisipasi atau keterlibatan dalam suatu 

kegiatan sangat motivatif. Setiap anggota 

akan termotivasi bila dilibatkan dalam 

kegiatan bersama. 

7. Kemajuan yang dicapai mampu 

menciptakan motivasi karena kemajuan 

tersebut bisa memberikan arti yang 

sangat besar bagi setiap individu. 

Besarnya kemajuan yang dicapai oleh tim 

dan kontribusi kita sebagai angggota 

merupakan hal yang membanggakan. 

8. Memenangkan persaingan. 

Persaingan akan membangkitkan 

motivasi bila semua orang mendapatkan 

kesempatan yang sama untuk menang. 

Apabila peluang tidak sama, yang 

termotivasi hanyalah mereka yang 

berada di atas, sedangkan yang di bawah 

dan tak memiliki peluang tidak akan 

termotivasi. 

9. Tiap individu memiliki potensi motivasi. 

Sebagai pemimpin, Anda harus mampu 

memunculkan potensi yang dimiliki orang 

yang Anda pimpin 

10. Rasa memiliki akan mebangkitkan 

motivasi. Orang akan termotivasi untuk 

membangun usaha timnya bila ia merasa 

menjadi bagian dari tim. 

Tidak jarang orang di Indonesia 

mengatakan: “Saya malas, saya tidak 

termotivasi!” Saya selalu menunda-

nunda. Mereka yang tidak memliki 

motivasi, antara lain yang tidak 

melakukan apa-apa, bingung mau 

melakukan apa, menunda-nunda 

sehingga pekerjaannya semakin 
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menumpuk, bisnisnya berantakan, terlalu 

banyak yang tidak diselesaikan. 

Dalam artikel ini Anda akan 

mengenali motivasi dari berbagai hal 

yang bisa membangunnya. Kesalahan 

orang dalam membangun motivasi, dan 

bagaimana mempertahankannya. Jika 

kita tidak membangun motivasi dengan 

tepat, maka semua hanya sia-sia dan 

hanya bertahan sebentar saja. Dengan 

mengenali Anda memiliki pola pikir 

seperti apa, Anda lebih termotivasi 

karena apa, dan apa yang menyalakan 

api Anda dari dalam diri Anda, serta 

memiliki kekuatan dan dorongan untuk 

mempertahankannya, Anda bisa 

menggapai kesuksesan Anda. 

 

Apa itu motivasi? 

Dua Bentuk Motivasi 

Membangun Kejelasan dan Goal 

Pola Pikir Bertumbuh atau Pola Pikir Mati 

Motivasi Terbesar dalam Diri Manusia 

End Value dan Mean Value 

Willpower: Kunci Sukses 

20 Hal yang Perlu Dilakukan untuk Selalu 

Termotivasi 

Apa itu Motivasi? 

You miss 100% of the shots you don’t 

take. –Wayne Gretzky 

Anda tidak mendapatkan satu hal pun jika 

Anda tidak bertindak. Motivasi adalah 

dorongan dalam diri kita yang membuat 

kita bertindak. Motivasi adalah sebuah 

proses yang membuat kita memulai, dan 

motivasi membimbing kita untuk 

melakukan hal yang sesuai dengan 

tujuan tertentu, dan mempertahankannya 

sampai tujuan itu tercapai. Seandainya 

Anda ingin membaca artikel ini, 

kemungkinan ada satu atau beberapa 

aspek dalam kehidupan Anda yang Anda 

merasa kurang motivasi atau kurang 

bertindak atau banyak menunda. 

Jika kita melihat definisi motivasi di 

atas, maka satu hal yang kita butuhkan 

adalah kejelasan. Jelas dengan apa yang 

kita inginkan dan jelas bahwa diri kita 

layak untuk mendapatkannya, jelas 

dalam diri bahwa kita bisa melakukan 

sesuatu, merasa mampu untuk 

mencapainya. 

Apa yang menghambat seseorang 

sehingga tidak ada motivasi dalam 

dirinya? 

Pertama tentu kita perlu melihat 

kembali masa kecil kita. Siapa yang masa 

kecilnya, sama sekali tidak termotivasi. 

Pernah lihat balita malas-malasan? 

Kecuali dia sakit atau ada kejadian 

traumatis yang meng-imprint sebuah 

program yang membuatnya demikian. 
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Nah, bagaimana jika si Balita ini 

menginginkan sesuatu? Perhatikan, 

balita ini menginginkan sesuatu. Berarti 

dia memiliki tujuan. Bagaimana 

sikapnya? 

Dia akan melakukan apapun untuk 

mendapatkanya, betul? Jika dia sudah 

bisa berbicara, dia bisa jadi seorang 

salesman yang sangat luar biasa, saya 

pikir Jordan Belfort pun bisa kalah sama 

anak kecil ini. Balita yang sudah bisa 

bicara akan menggunakan segala 

akalnya untuk selalu mendapatkan apa 

yang ia inginkan. Dan dia sangat 

memahami bahwa, seandainya 

orangtuanya berkata tidak, itu bukan 

berarti selamanya tidak. Ia akan 

mencoba dengan cara lain, di lain waktu, 

dan itu biasanya tidak sampai lima menit 

sudah mencoba kembali. 

Kebayang situasi itu? Itulah 

motivasi. Dan kabar baiknya, Anda 

semuanya, Saya, setiap orang, juga 

demikian saat kita masih kecil dulu. Lalu 

mengapa sekarang hilang? Ini karena 

satu emosi yang mendorong kita 

termotivasi seperti itu sudah lenyap, atau 

paling tidak kecil. Apa itu? Rasa ingin 

tahu. Mengapa rasa ingin tahu? Karena 

rasa ingin tahu akan membuat semua 

orang melakukan sesuatu untuk 

mengalaminya, mendapatkannya, dan 

menjawab rasa ingin tahunya. 

Mengapa hilang? Banyak hal yang 

menyebabkannya, tapi kalau bisa 

disimpulkan, maka itu adalah 

pemrograman yang salah. Misalnya saat 

kita bisa bicara, kita selalu bertanya, 

kenapa ini? Kenapa itu? dan orangtua 

kita yang kelelahan mengatakan, “Bisa 

diam ga sih, mama lagi capek nih.” Itu 

salah satunya. Salah duanya adalah saat 

kita di sekolah, sekolah adalah satu 

tempat yang membuat kita takut salah. 

Karena kalau salah, dihukum, diejek 

sama teman, dapat nilai jelek. Jadi salah 

adalah biang keroknya, supaya ga salah, 

ya gampang, tidak melakukan apa-apa. 

Baik, jika sudah terjadi dalam diri 

Anda, maafkanlah orangtua Anda, 

maafkan diri Anda, maafkan semua 

orang yang membuat Anda tidak 

termotivasi, tidak berani melakukan 

sesuatu walaupun api rasa ingin tahu 

Anda begitu besar dalam diri Anda. Ambil 

tanggung jawab. Ini adalah kehidupan 

Anda. Bukan berarti Anda salah, tapi 

Anda bertanggungjawab. Tidak ada 

orang lain di dunia ini yang 

bertanggungjawab atas kehidupan Anda 

kecuali diri Anda sendiri. 

Sudah siap mengambil 

tanggungjawab 100%? Ya? Great! 

Sekarang kita membahas lebih dalam 

lagi. 
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Dua Bentuk Motivasi 

Ada dua tipe orang kalau kita lihat 

dari cara ia termotivasi. Yang pertama 

adalah ia termotivasi kalau ingin 

mencapai sesuatu. Kita menyebut orang 

ini memiliki motivasi mendekati, atau 

moving toward. Contohnya, orang 

termotivasi untuk mendapatkan sesuatu, 

mendapatkan pacar misalnya, ia akan 

memikirkan apa yang bisa ia lakukan 

bersama pacarnya – nonton, makan 

bareng misalnya, jangan mikir yang 

bukan-bukan – kebahagiaan apa yang 

bisa ia dapatkan kalau dia punya pacar. 

Yang kedua adalah orang yang 

termotivasi jika akan kehilangan sesuatu 

atau akan terjadi sesuatu yang tidak 

diinginkan. Ini kita sebut sebagai orang 

yang menjauhi, atau moving away. Ia 

sangat termotivasi jika sesuatu yang 

negatif akan terjadi. Misalnya untuk 

mendapatkan pacar, ia berpikir, usia, 

kalau usia begini masih belum pacaran 

malulah, apa kata dunia? 

Anda termasuk yang mana? Hehe, 

tapi yang terpenting adalah tidak 

mengkotak-kotakkan. Dua hal ini ada 

dalam diri kita, jika kita bisa 

memanfaatkan kedua dorongan ini 

dengan baik, tidak ada yang bisa 

menghentikan kita. Karena pikiran kita 

selalu bekerja dengan prinsip mencari 

nikmat menghindari sengsara. 

Mencari nikmat artinya kita 

menjalankan motivasi mendekati. 

Menghindari sengsara artinya kita 

menjauhi sesuatu. Secara alamiah, 

manusia akan lebih terdorong dari 

menghindari sengsara, salah satu 

penyebabnya adalah karena ia tidak mau 

kehilangan apa yang telah ia miliki. 

Gunakan dalam porsi yang tepat 

untuk membangun motivasi Anda. Jika 

Anda lebih “Mendekati”, berilah porsi 

yang lebih besar pada alasan mengapa 

Anda perlu mencapai tujuan itu, apa 

kenikmatan dan manfaat yang bisa Anda 

dapatkan. Sebaliknya, Jika Anda lebih 

cenderung “Menjauhi”, gunakan alasan 

lebih banyak yang menjauhi, apa yang 

bisa diselamatkan, atau bisa tidak terjadi 

jika Anda mencapai tujuan itu. 

Membangun Kejelasan dan 

Goal 

Clarity affords focus. – Thomas Leonard 

Dalam sebuah situasi kelas, 

seorang guru tiba-tiba meminta Badu 

untuk maju, tanpa alasan yang jelas. 

Tidak tahu guru ini maunya apa, untuk 

apa, dan mengapa. Bagaimana sikap 

Badu saat ia “terpaksa” maju? (Karena 

tidak ada pilihan baginya untuk tidak 
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maju.) Apakah ia termotivasi? Atau 

bingung dan agak malas? 

Tentu kita sepakat yang kedua, 

bingung dan malas. Mengapa? Karena 

dia tidak jelas apa yang akan terjadi, apa 

yang harus ia lakukan, dan untuk apa. 

Jika gurunya mengatakan, “Badu, 

Ibu mau kamu menunjukkan kepada 

teman-teman kamu bagaimana kamu 

menyelesaikan soal yang rumit itu.” 

Berarti di sini sudah ada kejelasan. 

Bagaimana sikap Badu? Tentu ia 

bersemangat, ia tahu apa yang harus ia 

lakukan. Walaupun mungkin dia malu-

malu, tapi dia mau banget. Bangga 

bukan? 

Dalam kehidupan Anda, apakah 

ada orang lain yang bisa memberikan 

Anda kejelasan? Ada. Jika Anda 

mengandalkan orang ini, maka Anda 

akan selalu tergantung pada orang luar. 

Bukan diri Anda sendiri. Anda akan 

terbiasa untuk didorong dari luar. Bukan 

dari dalam. Apa yang terjadi? Anda akan 

hidup untuk orang yang memiliki impian 

dan motivasi, bekerja untuk mewujudkan 

impian orang lain, bukan impian Anda 

sendiri. Atau jika Anda kehilangan orang 

itu, Anda juga akan kehilangan motvasi 

Anda. 

Bangun kejelasan dalam diri Anda 

sendiri. Apakah Anda memiliki impian 

untuk menjadi orang hebat, karyawan 

hebat, pengusaha hebat, atau apapun 

juga. Yang penting Anda memiliki 

kejelasan apa yang ingin Anda lakukan, 

apa yang akan Anda capai, nilai apa yang 

Anda dapatkan, kontribusi apa yang 

Anda berikan, pertumbuhan dalam diri 

seperti apa yang harus terjadi. 

Begitu Anda jelas, mudah sekali 

bagi Anda untuk bergerak. Jangan 

menunda membangun kejelasan dalam 

diri Anda. 

Pola Pikir Bertumbuh atau 

Pola Pikir Mati 

I think anything is possible if you have the 

mindset and the will and desire to do it 

and put the time in. – Roger Clemens 

Dalam buku yang berjudul 

Mindset, Carol S. Dweck menjelaskan 

bahwa manusia menjalankan 

kehidupannya dengan salah satu dari 

dua pola pikir ini. Apakah dia merasa 

bahwa kehidupannya sudah takdir, ia 

tidak bisa, ia tidak berbakat, ia tidak 

percaya diri, ia hanya bisa begitu dan 

tidak bisa seperti orang lain, yang mana 

ini disebut dengan pola pikir mati. Ia 

merasa segala hal di dunia ini harga mati. 

Jika sudah A ya akan A selamanya. 

Sedangkan orang yang 

menjalankan kehidupannya dengan pola 
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pikir bertumbuh adalah ia merasa apapun 

di dunia ini bisa asal ia tahu caranya, ia 

bisa mengembangkan dirinya untuk bisa 

mencapai apa yang ia inginkan. Asal ada 

niat, maka apapun bisa dipelajari, apapun 

bisa dicapai. 

Anda termasuk yang mana? Jika 

Anda adalah orang yang berpikir segala 

hal sudah harga mati, segeralah kembali 

ke jalan yang benar  

Motivasi Terbesar dalam Diri 

Manusia 

Only those who have learned the power 

of sincere and selfless contribution 

experience life’s deepest joy: true 

fulfillment. – Tony Robbins 

Anthony Robbins, salah seorang 

Trainer motivasi terbaik di dunia, mungkin 

yang terbaik, mengatakan bahwa 

manusia yang sukses selalu terdorong 

dari dua motivasi ini, pertumbuhan dan 

kontribusi. 

Apa yang bisa membuatnya maju, 

lebih baik, lebih bijak, lebih pintar, lebih 

matang, dan kontribusi apa yang bisa ia 

berikan untuk masyarakat dan dunia ini. 

Dorongan ini jauh lebih kuat dari apapun 

di dunia ini. Inilah yang bisa membuat 

irang melakukan sesuatu tanpa kenal 

lelah. 

Apa yang mendorong Anda dari dalam? 

Apa kontribusi yang ingin Anda berikan 

untuk keluarga, masyarakat, atau 

Indonesia bahkan dunia? Anda bisa 

membuat perbedaan. Anda memiliki hal 

yang luar biasa dalam diri Anda. Potensi 

ini sedang menunggu Anda untuk 

memanggilnya. 

Salah satu hal yang pelajari dari 

proses saya menjadi seorang pengusaha 

adalah jangan jadikan pengusaha 

sebagai tujuan Anda. Karena Anda hanya 

akan mencari sebuah bisnis dan 

mendirikan atau menjalankannya, dan 

tujuan Anda tercapai, lalu Anda akan 

bingung, ke mana bisnis itu akan Anda 

bawa, bagaimana menjalankan dan 

membangunnya semakin baik. 

Mengapa? Karena tujuan Anda sudah 

tercapai, pikiran Anda tidak jelas lagi 

Anda mau bagaimana. 

Apa yang perlu Anda lakukan 

adalah milikilah dorongan untuk 

melakukan sebuah kontribusi yang 

bermakna bagi Anda dan masyarakat, 

dan biarkan kontribusi itu membimbing 

Anda menjadi pengusaha agar apa yang 

ingin Anda kontribusikan bisa tercapai. 

Misalnya saya ingin membangun 

kebiasaan membaca di Indonesia, 

akhirnya muncullah ide yang membuat 

saya membuat tantangan 30 Hari 

Membaca, yang tidak hanya membangun 
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kebiasaan membaca, tapi juga 

menggerakkan perekonomian, karena 

setiap anggota bisa merekomendasikan 

dan mendapatkan penghasilan dari 

program ini. 

Dorongan saya untuk bisa 

membuat semua orang yang ingin maju 

dan belajar dari yang terbaik di mana 

saja, kapan saja dengan biaya yan 

terjangkau membuat saya membangun 

tim untuk bisa mewujudkan program 

Aquarius Learning. 

Banyak orang menyalah artikan 

Mean value dan End value, inilah yang 

membuat orang menjalani kehidupannya, 

sampai satu titik, kok cuma begini ya… 

End Value dan Mean Value 

Apa itu Mean value? Mean value 

adalah apa yang perlu kita miliki, jadi, 

kembangankan untuk mencapai end 

value kita. Ini adalah cara kita mencapai 

apa yang benar-benar kita inginkan dari 

dalam. Misalnya, menjadi lulusan terbaik, 

itu adalah mean value, bukan end value. 

Menjadi pengusaha itu mean value, 

bukan end value. Untuk apa Anda jadi 

pengusaha atau lulusan terbaik? Agar 

Anda bisa berkontribusi. Agar Anda bisa 

membahagiakan orangtua dan bisa 

melakukan perbedaan dalam kehidupan 

keluarga, dan kehidupan orang lain yang 

terinspirasi oleh Anda misalnya, adalah 

end value. 

End value adalah hasil akhir yang 

kita inginkan. Jika kita salah mengejar, 

maka kita pada akhirnya akan merasa 

semua yang Anda lakukan sia-sia saja. 

Keliru membedakan dua hal ini membuat 

kita tidak bahagia. 

Misalnya seorang pengusaha 

memiliki end value untuk memiliki waktu 

dengan kuantitas dan kualitas yang baik 

bagi keluarganya. Lalu ia dalam tahap di 

mana bisnisnya membutuhkan banyak 

pikiran dan kerja fisik dan menghabiskan 

banyak waktu di kantor. Pengusaha ini 

akan terjebak dalam mean value bukan 

end value, jika tidak membagi waktunya 

dengan baik dan harmonis. 

Willpower: Kunci Sukses 

“Strength does not come from physical 

capacity. It comes from an indomitable 

will.” – Mahatma Gandhi 

Sudah merupakan hal yang tidak 

bisa kita hindari bahwa lingkungan kita 

lebih banyak negatifnya. Banyak pencuri 

impian, yang mengatakan Anda tidak 

bisa, mengkritik Anda, membuat Anda 

tidak termotivasi lagi. Kecenderungan 

dalam diri kita juga demikian. Manusia 

sudah cenderung melakukan hal yang 

mudah dan cepat dapat hasil. Mau 
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nyaman, langsung malas-malasan di 

rumah dan tidak bekerja adalah salah 

satunya. 

Daripada melakukan hal yang 

benar-benar dibutuhkan agar ia bisa 

nyaman dengan lebih baik, 

menyelesaikan semua permasalahan 

dan mencapai tujuannya, kita lebih 

cenderung mencari hal yang gampang 

dilakukan. Sekali lagi, ini dibutuhkan 

kejelasan apa yang benar-benar Anda 

inginkan. 

Tapi bagaimana menghadapi 

semua tantangan itu? Anda memerlukan 

tekad kuat. Memerlukan willpower. 

Dengan tekad, Anda bisa mengatasi 

semua hal yang menjadi tantangan Anda. 

Untuk membangun kebiasaan Anda. 

Untuk bisa mengatakan mana yang harus 

Anda lakukan dan mana yang tidak perlu 

Anda lakukan. Untuk memilih mana yang 

bisa membangun kehidupan Anda dan 

mempertahankannya sampai satu titik itu 

menjadi kebiasaan, dan Anda tidak 

memerlukan willpower ini lagi untuk 

menjalakan kebiasaan itu. 

Willpower Anda bisa digunakan 

untuk membangun kebiasaan lain yang 

akan mengembangkan dan membuat 

Anda bisa memberikan kontribusi yang 

lebih besar. 

Willpower kita dalam sehari ada 

batasnya. Jika kita menghadapi banyak 

tantangan dan pemikiran yang menguras 

willpower ini, di akhir hari, kita akan 

mudah tergoda untuk melakukan hal 

yang tidak semestinya kita lakukan. 

Willpower bisa membuat kita 

mengendalikan diri dengan lebih baik. 

Memilih apakah harus marah atau 

melihat sudut pandang lain lebih bijak. 

Willpower yang sangat terbatas ini 

perlu digunakan untuk melakukan hal 

yang tepat di pagi hari, sehingga Anda 

tidak saja menggunakannya dengan 

efektif, tapi bahkan menambahkan 

willpower ini semakin banyak karena 

Anda merasa sukses, merasa produktif, 

merasa meraih kemenangan. Walaupun 

itu adalah kemenangan kecil. 

20 Hal yang Perlu Dilakukan 

untuk Selalu Termotivasi 

1. Catat perkembangan Anda. 

semakin kita mengetahui sampai 

di mana kita, apa perkembangan 

yang sudah kita hasilkan, maka 

semakin motivasi diri kita 

meningkat. Sekali lagi, kejelasan 

membangun motivasi. 

Perkembangan yang Anda catat 

juga merupakan perkembangan 

yang positif, karena Anda perlu 
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melihat hasilnya. Bandingkan 

dengan tujuan akhir Anda. 

2. Tahan diri Anda. Banyak orang 

yang sangat termotivasi 

melakukan sesuatu dan langsung 

jor-joran melakukannya. Misalnya 

fitness, hari pertama fitness 

langsung kerja keras dan 

akhirnya kelelahan, besok tidak 

mau melakukannya lagi.Ini 

adalah pendekatan yang salah. 

Mulailah langkah demi langkah, 

buat jadi kebiasaan. Berhentilah 

saat Anda merasakan 

kenikmatan. Karena itu akan 

membuat Anda kembali dan 

kembali lagi. 

3. Berkumpulah dengan orang yang 

membangun motivasi Anda. Baik 

online maupun offline, 

berkumpulah dengan mereka 

agar Anda bisa belajar dan 

melihat perkembangan mereka. 

4. Letakkan gambar yang mewakili 

impian Anda di tempat-tempat 

yang bisa Anda lihat dengan 

mudah. Di meja kerja Anda, di 

kulkas, di mobil Anda. Apa yang 

Anda fokuskan akan menarik 

perhatian Anda untuk mencari 

cara melakukan hal yang tepat 

untuk mencapainya. 

5. Carilah partner kerja atau 

seseorang yang juga sedang 

termotivasi mengejar sesuatu. 

Jadikan partner ini pemanas satu 

sama lain. Ia akan membantu 

Anda membangun motivasi diri 

Anda. 

6. Mulailah. Anda tidak perlu bisa 

melihat semua perjalanan sampai 

tujuan untuk mulai melangkah. 

Bayangkan seperti mobil di 

malam hari. Sama seperti lampu 

mobil saat berjalan di malam hari, 

mungkin Anda hanya bisa melihat 

jarak 10 meter ke depan, majulah, 

mulailah, dan Anda akan melihat 

10 meter yang lebih jauh. Anda 

akan tahu apa yang harus 

dilakukan selanjutnya.Anda tidak 

perlu melihat keseluruhan tangga 

untuk mulai ambil langkah 

pertama Anda. Diam saja sambil 

menunggu melihat semua proses 

akan membuat Anda suatu hari 

mengatakan, sayang ya, orang 

lain sudah duluan. Mungkin Anda 

duluan menyadari hal itu, tapi 

Anda menunggu, dia tidak. 

7. Jadikan kegiatan itu 

menyenangkan. Berikan makna 

dalam kegiatan Anda. Salah satu 

hal yang membuat kita menunda 

dan tidak memiliki motivasi untuk 

menjalankannya adalah kita 

merasa kegiatan itu sulit dan 
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membosankan. Berikan makna 

dan kesenangan di dalamnya. 

8. Bersabar. Segala hal 

membutuhkan waktu untuk 

terwujud. Jika Anda memaksakan 

diri Anda hanya membuang 

energi dan membuat prosesnya 

jelek, dan hasilnya tidak sesuai 

keinginan Anda. Bayangkan jika 

Anda tidak sabar dan membelah 

kepompong sebelum masanya 

tiba, Anda tidak akan melihat 

kupu-kupu yang indah. 

9. Pecahkan menjadi langkah kecil. 

Tujuan kita mungkin sangat besar 

dan berpikir untuk langsung 

mencapainya bisa jadi 

menjatuhkan mental dan 

motivasi, jadikan langkah-langkah 

kecil sehingga Anda bisa 

membuat kemajuan. Perasaan 

membuat kemajuan jauh lebih 

bermakna dari pada merasa tidak 

ada kemajuan karena patokan gol 

nya terlalu jauh dan terlalu besar. 

10. Berikan Anda penghargaan, 

sesering mungkin. Seperti 

misalnya, Anda menyelesaikan 

satu gol kecil. Berikan Anda 

pujian atau sesuatu yang tentu 

harus sebanding dengan apa 

yang sudah Anda lakukan. 

Jangan baru lari satu kilo 

penghargaannya jalan-jalan ke 

Bali seminggu. Ga masuklah. 

hahaha 

11. Carilah Inspirasi. Memang 

inspirasi terbaik adalah dari dalam 

diri. Namun, kita juga memerlukan 

dari luar. Bukan sebagai sumber 

utama, namun sebagai 

penambah yang bisa memanasi 

mental dan motivasi kita, dan 

merasa jika orang itu bisa Anda 

juga bisa. 

12. Belajar dan terus bertumbuh. 

John C. Maxwell mengatakan 

alasan mengapa ada jeda waktu 

antara Anda sekarang dengan 

tujuan Anda adalah karena Anda 

harus bertumbuh untuk bisa 

menerima dan mewujudkan goal 

itu dalam diri Anda. Ambil kelas. 

Sewa seorang pelatih. Baca buku 

yang banyak. Karena ketika kita 

tahu dan paham, tindakan kita 

akan semakin baik dan efektif. 

13. Memiliki alasan yang kuat. 

Tuliskan dan pastikan ini adalah 

end value, bukan mean value. 

Anda akan lebih termotivasi jika 

Anda mengetahui end value 

Anda. Dan pastikan Anda selalu 

bisa melihat dan mengingatnya. 

14. Sadari dorongan yang membuat 

Anda ingin berhenti, dan 

bersiaplah menghadapinya. Ini 

dorongan alamiah. Bersiaplah, 
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jika tidak, Anda mungkin kalah 

dan berhenti melakukan apa yang 

menjadi motivasi awal Anda. 

15. Buat aturan untuk tidak pernah 

melompati 2 hari tanpa 

melakukan apa yang harus 

dilakukan untuk mencapai goal 

Anda, untuk membangun 

kebiasaan. Karena akan 

membutuhkan willpower yang 

lebih besar untuk memulai 

kembali. Bangun momentum, dan 

semuanya akan semakin mudah. 

16. Bayangkan goal Anda. Masukkan 

semua perasaan Anda dalam 

visualisasi Anda. Perasaan 

adalah katalis yang bisa 

membakar motivasi. Lakukan 

setiap hari, 5 sampai 10 menit 

sehari, baik mean value maupun 

end value. 

17. Catatlah semua perkembangan 

Anda, sudah sampai sejauh 

apa,  pembelajaran apa yang 

Anda dapatkan, kesalahan apa 

yang telah Anda lakukan, apa 

yang bisa Anda lakukan untuk 

meningkatkannya. 

18. Berkompetisi dengan positif 

dalam lingkungan kerja Anda. 

Anda bisa juga melakukannya 

dengan partner Anda. 

19. Buatlah komitmen publik. 

Katakan pada orang lain apa yang 

ingin Anda lakukan. Motivasi tidak 

akan pernah bertahan lama tanpa 

komitmen. Dan komitmen publik 

adalah yang terkuat, karena Anda 

tidak mau malu tidak bisa 

melakukannya. 

20. Selalu melihat hal yang baik. 

Bukan berarti secara buta berpikir 

positif, tapi selalu 

mempertahankan pikiran dan 

tubuh yang positif, Anda 

memerlukannya untuk 

menghadapi semua tantangan 

yang menguji, apakah Anda layak 

mencapai impian Anda. 

Itulah hal-hal yang perlu Anda ketahui, 

buat, jalankan agar motivasi diri Anda 

selalu pada level atas. Apakah 

pandangan Anda, dan tambahan apa 

yang diperlukan untuk meningkatkan 

motivasi diri? Sampaikan di komentar di 

bawah ini. Sukses selalu dan selamat 

termotivasi dengan diri Anda 
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Metaphore 

 

 

i sebuah hutan Edelweisse, ada 

Kumbang, Larva dan Kupu-

kupu, mereka adalah teman 

sejati. Kumbang adalah hewan yang 

sangat jahil, dia sering menjahili 

binatang-binatang lainnya, walau pun dia 

jahil tapi penyayang dan paling gagah, 

sedangkan Larva hewan yang setia 

kawan, tidak suka merusak kebahagian 

teman, sedangkan Kupu-kupu hewan 

yang paling indah. 

Suatu hari saat Kumbang, Larva dan 

Kupu-kupu sedang bermain di pinggiran 

danau, ada segerombol semut yang 

menghampiri mereka bertiga. 

“apa yang kalian perbuat di sini?” Tanya 

salah seorang prajurit semut. 

“sedang bermain” jawab Kumbang 

dengan santai. 

“hey siapakah dia?” Tanya sang prajurit 

semut itu sambil menunjuk salah satu dari 

mereka. 

“dia adalah Larva, temanku” jawab 

Kumbang. 

“hahahaha, dia sangat jelek!” ujar prajurit 

semut itu, Kumbang hampir marah  

 

 

 

 

mendengar ledekan semut, lalu 

Kumbang mengusir semut itu, grombolan 

semut itu pergi. 

Karena mendengar ejekan semut, Larva 

merasa sedih, ia pergi ke pinggir danau, 

dia berkaca di air danau tersebut. 

“aku adalah hewan yang sangat jelek” 

ujar hati Larva sambil menangis. 

Melihat sahabatnya itu menangis di 

pinggir sungai, Kumbang dan Kupu-kupu 

menghampiri Larva. 

“Larva? kenapa kau bersedih?” Tanya 

Kupu-kupu yang terbang di sekitar Larva 

dan Kumbang. 

“aku merasa sedih pu, karena aku ini 

jelek!” seru Larva. 

“jangan bersedihlah, semut itu hanya iri 

padamu, karena kau lebih cantik darinya, 

iya kan Kupu-kupu?” ujar Kumbang. 

“iya itu benar sekali va” jawab Kupu-kupu. 

“senyum va, kalau kau terus bersedih kau 

akan jelek” ujar Kumbang, Larva 

tersenyum. 

“nah kau tampak indah sekali va” ujar 

Kumbang dan Kupu-kupu. 

D 

Cinta Seekor Kupu-Kupu 
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Kupu-kupu adalah hewan yang sangat 

indah, tak jarang kalau serangga-

serangga lainnya banyak yang suka pada 

Kupu-kupu, terutama Kumbang, 

Kumbang sangat mencintai Kupu-kupu, 

tapi Kupu-kupu tidak mencintai 

Kumbang, dia hanya menganggap teman 

saja, tetapi Larvalah yang 

mencintai Kumbang 

sepenuh hati. 

Suatu hari Kumbang 

dan Larva sedang 

berdua di bawah 

batang bunga 

mawar, hati 

Larva sangat 

senang bisa 

berduaan saja dengan 

Kumbang tapi. “va, aku 

mencintaimu” ujar Kumbang, Larva 

tersenyum lebar dan hatinya merasa 

senang. “aku mencintaimu” kata itu 

keluar lagi dari mulut Kumbang. 

“kira-kira Kupu-kupu akan senang saat 

aku berbicara seperti itu?” ujar Kumbang 

dengan tersenyum melihat Larva, hati 

Larva hancur. 

“andaikan aku cantik seperti Kupu-kupu 

pasti Kumbang akan mencintaiku” ujar 

hati Larva. 

Larva menangis ia tak bisa menahan 

sakit hatinya. 

“kau kenapa Larva?” Tanya Kumbang. 

“tidak apa-apa, aku hanya bahagia 

melihatmu bahagia” jawab Larva 

menahan perihnya luka di hatinya. 

“oh Larva, kau memang sahabatku yang 

paling baik.” 

Suatu hari Kumbang, Larva, dan Kupu-

kupu sedang berkumpul di bawah 

tanaman helianthus Kumbang 

menghampiri kupu-kupu yang hinggap di 

tanah. 

“Kupu-kupu, 

kau itu sangat 

indah” ujar 

Kumbang. 

“terima kasih Kumbang” 

jawab Kupu-kupu. 

“Kupu-kupu, aku sangat 

mencintaimu” ujar Kumbang, hati 

Larva perih seperti ada puluhan jarum 

yang menusuk hatinya. Larva pergi 

meninggalkan mereka berdua. Di 

sepanjang jalan Larva terus bersedih. 

“Kumbang.. maafkan aku, aku tidak 

mencintaimu Kumbang, aku hanya 

menganggapmu sebagai sahabat, dan 

aku juga tidak bisa mencintai orang lain, 

karena aku dua hari lagi akan 

meninggalkan kalian semua” 

“kenapa kau.. kau akan pergi?” 

“karena jenis Kupu-kupu sepertiku aku 

akan mati” ujar Kupu-kupu pergi 
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meninggalkan Kumbang. Badan 

Kumbang kaku, lidah Kumbang terasa 

pahit, dan jelas Kumbang patah hati. 

“kau harus tahu sebenarnya Larva itu 

mencintaimu Kumbang” ujar Kupu-kupu 

kepada Kumbang, Kumbang terdiam. 

“oh Larva, maafkan aku aku telah 

menyakiti hatimu, aku tak tahu 

kalau kau suka 

padaku” ujar hati 

Kumbang. 

Ternyata benar, 

Kupu-kupu itu mati, 

Kumbang merasa 

sedih. Larva 

menyangka Kupu-

kupu dan Kumbang 

saling mencintai, Larva 

menjahui mereka hampir satu minggu 

lebih Larva tak muncul di daerah hutan 

Edelweisse, Kumbang merasa kesepian, 

Kumbang mencari-cari Larva untuk minta 

maaf, tapi Larva tak muncul-muncul. 

Sama seperti ulat lainnya, Larva 

bermetamorfosis menjadi kupu kupu, 

saat Larva yang telah menjadi Kupu-kupu 

ia berkeliling di hutan Edelweisse, semua 

serangga memuji Larva, mereka tak 

menyangka kalau Larva akan secantik 

ini, terutama semut yang dulu pernah 

mengejek Larva. 

Larva pergi ke suatu tempat di mana 

waktu itu dia bersama Kumbang dan 

Kupu-kupu bermain, ia melihat seekor 

serangga yang sedang sendirian, Kupu-

kupu mengampirinya. 

“Kumbang..” ujar Larva yang menjadi 

Kupu-kupu itu. 

“Kupu-kupu?” kata Kumbang. 

“Kumbang aku Larva, sekarang aku 

sekarang sudah menjadi Kupu-kupu” ujar 

Kupu-kupu. 

“kau Larva?” 

“iya” 

“oh Larva, 

kau tambah 

cantik va, kenapa 

aku baru menyadari 

sekarang kalau kau 

secantik ini?” 

“hehe..” 

“Kupu-kupu sekarang namamu” ujar 

Kumbang, Larva hanya tersenyum dan 

merasa bahagia karena Kumbang 

memujinya. 

“oh Larva, kenapa kau tak pernah bilang 

dari dulu, kalau kau suka sama aku?” 

Tanya Kumbang. 

“karena aku tak ingin merusak 

kebahagiaanmu, dan aku tak pantas 

untukmu, karena aku jelek” jawab Kupu-

kupu. 

“kau cantik, kau baik, kau pantas jadi 

milikku, apa kau masih mencintaiku?” 
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tanya Kumbang. 

“masih” ujar Kupu-kupu. 

“kau telah menyempurnakan hati ini Pu” 

ujar Kumbang kepada Kupu-kupu, Larva 

hanya menjawab dengan senyum 

manisnya. 

“Kupu-kupu, apakah kau akan mati 

seperti Kupu-kupu lainnya?” Tanya 

Kumbang dengan nada rendah. 

“tentu saja, semua makhluk hidup akan 

mati!” seru Kupu-kupu, kini hati Kupu-

kupu sangat senang karena ia bisa 

dicintai Kumbang serangga pujaan 

hatinya. 

“ku harap kau tidak akan meninggalkan 

aku” ujar Kumbang kepada Kupu kupu, 

lalu mereka pergi meninggalkan tempat 

itu. 

Karya Diansyah 
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Kolom Techno 

 
 

 

ika Alexander Graham Bell ngaku - 

ngaku menemukan telepon 

padahal dia cuman mematenkan 

penemuan orang, Jika Thomas Alfa 

Edison ngaku - ngaku yang pertama kali 

menemukan bola lampu, padahal dia 

hanya peniru (plagiat), jika ada 

pengumuman 

segempok uang 

ditemukan di pasar 

maka akan ada lebih 

dari 10 orang yang 

ngaku - ngaku 

(padahal itu cuman 

candaan). Maka 

nasib yang sama 

dengan hal di atas 

tidak dialami oleh 

SANDAL JEPIT, 

karena mulai dari jaman Fir'aun masih 

ingusan sampai zaman Bill Gate mantu, 

tidak ada seorangpun yang mengklaim 

bahwa dialah Penemu The Sandal Jepit !  

Sandal Pembawa Petaka 

 

 

 

 

 

 

Di buka, didorong dikit-dikit, dimasukin, 

digoyang lalu dijepit, waw…nyaman dan 

enak sekali rasanya…… 

Itulah kalau kita pakai sandal jepit. Sandal 

jepit memang alas kaki yang sangat 

murah dan tidak banyak dikomplain oleh 

konsumen, sampai sekarang 

lembaga konsumen Indonesia 

tidak pernah menerima 

keluhan tentang sandal jepit 

yang putus atau pun lepek, 

maupun hilang. 

Dalam perkembangan sejarah 

umat manusia, sandal 

berbarengan dengan jaman 

logam. Terutama setelah 

diciptakannya paku, karena 

saat itu sering terjadi kecelakaan 

kacugak (kaki tertusuk paku). Sehingga 

diciptakan lah sandal, sebagai pelindung 

kaki. Namun perkembangan sandal jepit 

ternyata mempunyai cerita tersendiri. 

Pertama-tama sandal jepit ini di temukan 

di daerah Cina Utara yang pada saat itu 

di pimpin oleh Kaisar Cing Cang Ke Ling. 

J 

SANDAL 
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Penemuan sandal jepit tidak disengaja. 

Di mana pada saat itu, kaisar sedang 

berburu harimau dengan busur panahnya 

melihat si kaki seribu melintas di ibu jari 

kakinya, karena merasa jijik, si kaisar 

latah, sambil berkata " eh sial..gua jepit 

lo". 

Dari sana tersebar gosip dari mulut ke 

mulut, bahwa kaisar itu latah. Ini akibat 

ulah comel dari pengawal kaisar yang 

melihat kelatahan kaisar dan 

memberikan kabar ini pada media Cek Li 

Cek, media cetak gosip mingguan di Cina 

Utara. Untuk menjaga kewibawaahn 

kaisar, maka 

para penasehat kaisar bersidang. Dari 

sidang muncul keputusan, bahwa harus 

ada alas kaki, buat kaki 

kaisar agar terhindar 

dari serangga 

menjijikan, maka di 

buatlah alas kaki dari 

kayu, dengan 

memberikan tiang 

pendek pas dekat ibu 

jari. Hal itu sekaligus 

sebagai peringatan 

bagi para gosiper, kalau 

masih menggosip 

kaisar latah akan diinjak dan dijepit lho. 

Itu kisah sandal jepit dari Cina walau pun 

ini masih perlu dibuktikan kebenarannya. 

Kalau menilik dari masa keemasan 

Eropa, sandal jepit ini muncul saat 

revolusi industri di Inggris. Sandal jepit 

muncul, di mana para petani 

meninggalkan ladangnya dan bekerja 

menjadi buruh di pabrik-pabrik. Pada saat 

itu kaum buruh tidak memakai alas kaki 

ke pabrik, mereka persis seperti 

kebiasaan petani ladang yang cekeran. 

Karena mereka sering cekeran tentu saja 

pabrik menjadi kotor. Clening service 

yang bertugas membersihkan sering 

mengeluh karena banyak pasir yang 

terbawa ke ruangan. Mereka sering 

ngomel-ngomel : " Sand 

All…sand…All…stupid ". Karena pabrik 

sangat bising, maka terdengarnya 

menjadi "Sandal jepit". Maka para buruh 

memakai sandal jepit 

untuk menghindari 

omelannya. Sejarah ini 

pun ini juga masih 

diragukan faktanya.  

Kalau perkembangan di 

Indonesia, Sandal jepit ini 

sebenarnya sudah mulai 

ada dari Jaman 

Tarumanagara di Bogor, 

sekitar abad ke 7 . Hal 

tersebut dibuktikan 

dengan penemuan batu tulis yang 

didalamnya ada tulisan/prasasti dan 

telapak kaki Raja. Telapak kaki tersebut 
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sebenarnya adalah cetakan,untuk 

membuat sandal raja. Sayang sekali tidak 

ada keterangan sandal apa yang dibuat. 

Tetapi yang jelas dari cetakan telapak 

kaki raja tidak ada tanda kaki raja pecah-

pecah (rorombehen), berarti kaki raja 

sehat dan saya yakin raja sudah pakai 

sandal. 

Tak seorang pun yang mengklaim 

sebagai penemu sandal jepit. Ini sangat 

mengherankan, walaupun tidak 

sebergensi seperti penemuan listrik oleh 

Thomas Alva Edison, sandal jepit 

merupakan kebutuhan sehari-hari seperti 

listrik. Bahkan antara sandal jepit dengan 

listrik ada hubungan. Kalau anda sedang 

memperbaiki arus listrik (kabel), harus 

memakai sandal jepit, kalau tidak 

memakai anda bisa kesetrum.  

Tetapi anda tidak usah heran, soal klaim 

sandal jepit yang tidak ada yang 

memgaku sebagai penemunya, karena 

justru yang lebih mengherankan adalah 

banyak yang mengaku kehilangan sandal 

jepit di mesjid. Ini cukup aneh, padahal 

kalau anda mengaku sebagai penemu 

sandal jepit, anda akan mendapat 

rohayati… ehhh…royalty 

Sandal pertama yang diciptakan manusia 

berasal dari Mesir. Sandal itu terbuat dari 

kayu dan daun papirus. Untuk mencetak 

sol sandal, mereka mencetak bentuk kaki 

di atas pasir pantai. 

Setelah era Mesir, sandal generasi kedua 

adalah milik Yunani. Modelnya 

disesuaikan dengan kegiatan yang 

mereka lakukan, seperti untuk jalan-jalan, 

pesta, atau dipakai di rumah. Sandal bagi 

bangsa Yunani juga mencerminkan 

status dan kelas sosial si pemakai. 

Sandal generasi ketiga adalah sandal 

Romawi yang diadopsi dan diadaptasi 

dari gaya sandal Yunani. Salah satu ciri 

khas sandal hasil modifikasi Romawi 

adalah penggunaan bahan kulit, tali 

pengikat yang dililit sampai betis, dan sol 

tebal dari kulit. 

Dengan sandal model ini (disebut 

caligae), para prajurit Romawi atau 

gladiator bisa berperang dengan nyaman 

dan bebas. Kaum perempuan zaman 

Romawi umumnya memakai sandal dari 

kain. 

Dalam perkembangannya, alas atau sol 

sandal dibuat dari gabus. Bagian 

penutupnya dari kulit yang dijahit dengan 

bagian atasnya. Bagian jari kaki dibiarkan 

terbuka, dilengkapi sabuk atau tali agar 

tak mudah lepas dari kaki pemakai. Sol 

sandal juga dibuat dari karet, plastik, 

kayu, ban bekas, anyaman tali, atau 

anyaman rumput. 
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Bagian tumit (hak) sandal untuk 

perempuan umumnya dibuat lebih tinggi 

daripada bagian depan. 

Dalam bentuk paling sederhana, sandal 

dengan penutup di bagian punggung dan 

jemari tetapi terbuka di bagian tumit dan 

pergelangan kaki disebut selop. 

Ada pula sandal jepit atau sandal Jepang 

yang berwarna-warni dan terbuat dari 

karet atau plastik, dengan tali penjepit 

berbentuk huruf ”V” untuk 

menghubungkan bagian depan dengan 

belakang sandal. 

Sandal dari ban bekas disebut sandal 

bandol. Ini kependekan dari ban bodhol 

atau ban bekas. (DOE) 

Sandal Jepit? siapa yang 

tak kenal sama Sandal 

jepit, Mungkin ga cuma 

kenal tetapi sangat Akrab 

malahan Ya..soalnya ni 

sandal emang paling setia 

menemani kita kemana-

mana. Ketimbang Sepatu 

atau model sandal lainnya, 

Sandal Jepit terbukti paling 

setia menjadi teman sekaligus pelindung 

Kaki kita. 

 

Penggunaan Sandal jepit juga lebih 

fleksibel ketimbang jenis alas kaki 

lainnya, Sandal Jepit juga pantas dipakai 

kemanapun, bahkan buat jalan ke Mall 

bareng temen juga masih pantas, 

padahal mungkin pada awalnya Sandal 

Jepit lebih sering dipakai dirumah atau 

untuk keperluan yang tidak penting dan 

cenderung kotor. Kayak identik dengan 

istilah Kampungan barangkali yah? 

padahal ga semua orang kampung pakai 

sandal jepit lho..buktinya banyak yang ga 

pernah pakai sandal alias Nyeker.hehe. 

 

Dalam perkembangannya, Sendal jepit 

yang semula hanya dibuat berbahan 

karet murah atau paling banter Karet nilex 

yang lebih elastis, sekarang Sandal ala 

Pendekar Wiro Sableng dan Jaka 

Sembung ini sudah diproduksi dengan 

berbagai bahan yang lebih 

berkualitas. Meskipun 

begitu, Sandal Jepit jenis 

Karet tetap mengambil 

porsi besar merangkul 

Usernya, hehe..pakai istilah 

user biar sedikit update 

macam Pengguna Gadget 

...soalnya sandal Juga 

mengikuti Trend macam 

SosNet. 

Hebatnya nih Sandal Jepit ternyata 

sudah populer hampir di seluruh negara 

diseluruh Dunia, nah lho..Ngalahin 

Gadget yang masih terbatas Usernya 
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kan,..karena ga semua orang bisa beli 

atau memiliki Gadget , tapi tentu bisa 

memiliki sandal Jepit, karena meski ga 

mampu beli, masih bisa bikin sendiri, atau 

nemu di jalan... 

 

Penemu Sandal Jepit 

 

Mungkin sempat terlintas dibenak kita, 

sebuah pertanyaan, siapa sih Orang 

Pertama yang Menemukan Sandal Jepit? 

teknologi alas Kaki yang sudah sangat 

mendunia dan selalu up to date karena 

selalu dibutuhkan? 

Iseng-iseng saya searching di Kolom 

Searchnya Mbah Google yang terkenal 

paling Jago sejagat dalam memberikan 

informasi bagi kita, tapii rupanya Mbah 

Google juga bingung, karena Sandal 

Jepit ternyata sudah ada sebelum Mbah 

Google Lahir, dan sayangnya, Mbahnya 

Mbah Google atau Buyutnya, belum 

pernah Cerita atau titip Kitab Wasiat yang 

berisi Mantera penciptaan Sandal jepit, 

bahkan Kitab yang mendongengkan 

tokoh paling berpengaruh dalam dunia 

"persandalan" pun belum pernah 

diwariskan ke Mbah Google, Makanya 

sampai beberapa Halaman Catatan 

Mbah google dibuka yang terkait Sandal 

jepit, isinya hampir sama, yaitu Naskah 

kuno hasil Copas para Copaser yang 

dijilid dalam album Google Seo. dan foto 

ini hasil koleksi Mbah Google yang saya 

kumpulkan, Sandal paling Protected 

sepanjang zaman deh..heheh 

 

 

Tapi mungkin bener kata seorang 

Blogger yang catatannya nangkring di 

halaman pertama Kitab Google, bahwa 

Sandal Jepit ini sudah diciptakan sejak 

jaman Kuno sekali, lebih tepatnya 

barangkali sejak Jaman Prasejarah, 

karena, kalau sejak jaman sejarah, pasti 

ada Sejarahnya...ya kan. 

 

Soalnya, dari catatan sejarah yang ada 

dari Bangsa Manapun, semua Penguasa 

sudah Mengenal Sandal jenis ini, saya 

belum mendengar tentang sejarah yang 

menceritakan adanya seorang Kaisar 
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atau Raja yang tidak pernah Sandalan. 

Kalau Pakai Sepatu mungkin Tidak 

semua, tapi kalau sandal bisa dipastikan 

para Raja di seluruh dunia sejak berabad 

abad lamanya sudah Pakai Sandal. 

Tapi tentunya hal ini tidak akan membuat 

pertanyaan tentang penemu Sandal jepit 

menjadi Terjawab, tetapi beberapa hari 

setelah saya mendiskusikan dengan 

teman soal Penemuan sandal jepit ini, 

saya mendapat Info bagus yang sedikit 

melegakan dan sudah saya cek 

kebenarannya, dan terbukti bisa 

dipertanggung jawabkan. 

 

Kita sudah tidak asing lagi dengan 

sandal  jepit, karena benda ini sangat 

dekat dengan aktivitas sehari-hari kita. 

Sandal jepit ini 

biasanya berwarna-

warni dari karet atau 

karet sintetis. Tali 

sandal berbentuk 

huruf "v" 

menghubungkan 

bagian depan dan 

bagian belakang sandal. Bagian bawah 

sandal umumnya rata (tidak memiliki 

hak), sedangkan bagian atas sandal tidak 

memiliki penutup. Namun, tak banyak 

yang tahu perkembangan sandal jepit 

hingga seperti saat ini. Walaupun 

bentuknya sederhana tetapi sandal jepit 

melalui sejarah yang panjang hingga 

tercipta model seperti sekarang ini. 

Berikut adalah sejarah sandal jepit 

hingga familier seperti sekarang ini 

 

Era Mesir 

Sandal pertama yang diciptakan manusia 

berasal dari Mesir. Sandal itu terbuat dari 

kayu dan daun papirus. Untuk mencetak 

sol sandal, mereka mencetak bentuk kaki 

di atas pasir pantai. 

 

Era Yunani 

Modelnya disesuaikan dengan kegiatan 

yang mereka lakukan, seperti untuk jalan-

jalan, pesta, atau dipakai di rumah. 

Sandal bagi bangsa Yunani juga 

mencerminkan status dan kelas sosial si 

pemakai. 

 

Era Romawi 

Model Romawi  

diadopsi dan 

diadaptasi dari gaya 

sandal Yunani. 

Salah satu ciri khas 

sandal hasil modifikasi Romawi adalah 

penggunaan bahan kulit, tali pengikat 

yang dililit sampai betis, dan sol tebal dari 

kulit. Dengan sandal model ini (disebut 

caligae), para prajurit Romawi atau 

gladiator bisa berperang dengan nyaman 

dan bebas. Kaum perempuan zaman 
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Romawi umumnya memakai sandal dari 

kain. 

 

Era Modern hingga saat ini 

Dalam perkembangannya, alas atau sol 

sandal dibuat dari gabus. Bagian 

penutupnya dari kulit yang dijahit dengan 

bagian atasnya. Bagian jari kaki dibiarkan 

terbuka, dilengkapi sabuk atau tali agar 

tak mudah lepas dari kaki pemakai. Sol 

sandal juga dibuat dari karet, plastik, 

kayu, ban bekas, anyaman tali, atau 

anyaman rumput. Ada pula sandal jepit 

atau sandal Jepang yang berwarna-warni 

dan terbuat dari karet atau plastik, 

dengan tali penjepit berbentuk huruf ”V” 

untuk menghubungkan bagian depan 

dengan belakang sandal. 
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Curhat Pikiran 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curhat Pikiran 

Pertanyaan: 

Pak firman, saya sudah menikah 6 tahun 

tapi belum dikarunai anak, padahal saya 

dan suami sangat menginginkan anak. 

Apa ada yang salah pak firman dengan 

doa-doa saya, saya sudah berdoa 

dengan sungguh-sungguh lho pak, tapi 

setelah saya membaca majalah sugesti 

saya mendapatkan artikel dari bapak 

bahwa sebenarnya semua doa selalu 

terkabul. Bagaimana pencerahannya 

pak? 

Lestari-Bandung 

Jawab: 

Ibu lestari yang sedang menanti 

kehadiran janin di rahimnya, terima kasih 

sudah membaca majalah kekuatan  

 

 

 

 

 

 

 

sugesti, semoga majalah kekuatan 

sugesti selalu memberikan kebaikan 

kepada ibu, dan jika ibu senang dengan 

isi majalah kekuatan sugesti maka 

silahkan berbagi kepada rekan-rekan ibu 

lainnya. 

Untuk masalah doa dan request, maka 

memang semua doa itu selalu terkabu 

dan dikabulkan oleh Tuhan, hanya kita 

saja yang belum menyadari. Mengenai 

anak yang diinginkan tetapi belum 

didapat. Maka ibu perlu menyadari 

bahwa sebenarnya bukan Tuhan belum 

memberi tetapi sebenarnya karena 

memang ibu yang belum mau, maaf 

bukan saya bermaksud menyinggung. 

Oh ya, saya jadi ingat ketika ada seorang 

peserta privat AMC, pasangan suami istri 

yang juga mengeluhkan hal yang sama 

Kirimkan pertanyaan anda Melalui 

pratamafirman@yahoo.com 
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yaitu belum mendapat anak. Ketika 

bertemu saya, lalu saya bertanya santa 

untuk mengetahui isi pikiran pasangan ini 

akhirnya saya menemukan bahwa 

memang ada program di pikiran 

pasangan suami istri ini yang belum mau 

untuk memiliki anak. 

Lalu setelah pasangan ini memodifikasi, 

kemudian belajar doa. Alhamdulillah, 2 

bulan kemudian saya mendapat sms dari 

si istri bahwa dirinya sudah dinyatakan 

positif hamil. Jadi, kalau ibu merasa 

sudah berdoa bersungguh-sungguh tapi 

juga belum mendapat anak, maka itu 

pasti ada penolakan dalam diri ibu. 

Sebab, rumusnya menurut metode AMC, 

kalau kita mau maka pasti dapat, dan 

Tuhan selalu memberi. 

Pertanyaan : 

Majalah kekuatan sugesti ini memang 

lain dari bacaan yang lain, materinya luar 

biasa memberikan penyadaran ke saya, 

terima kasih buat pak firman dan team 

sudah membuat majalah ini. Oh ya, saya 

mau menanyakan sesuatu ya pak. Bapak 

selalu menjelaskan tentang Pikiran, 

semua sumbernya adalah pikiran, 

kuncinya di pikiran, sesuatu terjadi juga di 

pikiran. Saya bingung, selama ini kita 

diberi pemahaman tentang takdir Tuhan, 

bagaimana menurut pak firman? 

Suhendar-Cirebon 

Jawaban : 

Pak suhendar yang baik, terima kasih 

atas pertanyaannya dan juga atas 

kesediaannya untuk membaca majalah 

kekuatan sugesti ini. Memang majalah 

kekuatan sugesti ini saya desain untuk 

menjadi satu-satunya media bacaan 

yang memberikan sugesti positif kepada 

pembacanya. Bahkan taglinenya adalah 

“bacaan tepat untuk orang hebat”. Bapak 

bisa menyebarkan majalah ini kepada 

teman-teman bapak agar bisa 

merasakan juga manfaatnya. 

Memang semua adalah Pikiran, 

sumbernya di Pikiran, segala kejadian 

yang terjadi pada diri kita asalnya dari 

pikiran, segala sesuatu terjadi karena 

sudah sesuai dengan program yang ada 

di Pikiran kita. 

Ketika bapak menanyakan Tuhan, maka 

saya menjawabnya sama dengan kursi 

dan pembuat kursi. Kursi bisa diduki, 

bentuknya bagus, rasanya empuk, sudah 

didesain sedemikan rupa dengan 

perhitungan yang tepat sehingga 

menghasilkan sesuatu yang ergonomis. 

Maka kita tinggal menikmati dan 

menggunakan saja. 
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Sama dengan diri kita, Tuhan sudah 

memberikan kita tubuh, dan dalam tubuh 

ini ada kaki, ada tangan, ada mulut dan 

juga ada Pikiran. Sehingga, saat kita 

menggunakan pikiran maka itu artinya 

mensyukuri apa yang Tuhan berikan 

kepada kita. Nah, untuk bisa 

menggunakan pikiran maka tentu harus 

tahu dulu bagaimana pikiran bekerja, 

bagaimana kekuatannya. Karena itu saya 

membuat AMC yang tujuannya untuk 

mengenali,mengontrol dan 

memaksimalkan fungsi pikiran. 

Pertanyaan : 

Pak firman, kira-kira menurut bapak ya, 

bisnis apa yang cocok dengan saya yang 

masih umur 23 tahun ini, saya lulusan 

sma pak, saya sudah berganti-ganti 

bisnis tapi masih gini-gini aja, apa saran 

bapak buat saya? 

Derian-Lampung 

Jawab: 

Mas derian, terima kasih atas 

pertanyaannya. Mas masih muda ya, 

masih usia 23 tahun. Jangan minder 

dengan pendidikan, karena sukses 

tidaknya seseroang itu bukan karena 

pendidikannya, tapi karena pikirannya. 

Kalau mas bertanya ke saya bisnis apa 

yang cocok dengan mas, maka saya 

menjawabnya semua bisnis itu bagus, 

semu bisnis itu cocok untuk mas. Yang 

menjadi permasalahan adalah, pola pikir 

mas tentang sukses, tentang uang yang 

mungkin belum sesuai sehingga ketika 

berganti-ganti bisnis maka kondisi 

hidupnya ya tetap-tetap saja. 

Karena itu dalam kelas AMC, ada materi 

yang menjelaskan kenapa seseorang 

belum menikmati penghasilan yang 

diinginkan dalam hidupnya. Banyak 

orang yang memang mengeluh seperti 

mas derian ini ke saya, tapi setelah 

mengikuti AMC akhirnya menyadari 

bahwa memang dirinya yang belum mau 

ke uang, belum mau untuk sukses. Nah 

ketika sudah mengetahui bahwa 

“kesalahan” ada dalam program dirinya 

maka tentu langsung bisa mengubahnya. 

Dan, salama ini pengalaman teman-

teman alumni AMC cukup bagus setelah 

menerapkan teknik-teknik AMC dengan 

benar. 

Pertanyaan : 

Majalah kekuatan sugesti ini cukup bagus 

pak, isinya menyadarkan saya. Oh ya, 

yang saya tanyakan apakah bisa saya 

mensugesti sendiri anak saya pak, 

sementara dari beberapa informasi yang 

saya dapatkan, katanya harus orang-

orang yang ahli baru bisa memberi 

sugesti. Saya ingin sekali mensugesti 

I  59  I 

I  EDISI NOVEMBER 2015  I 



 

anak saya dengan sugesti yang baik-

baik, tetapi apa saya bisa? 

Ibu Liz-Manado 

Jawab: 

Terima kasih ibu liz atas kesediannya 

bertanya dan terima kasih atas pujiannya 

tentang majalah kekuatan sugesti ini. Ibu, 

untuk pengetahuan tentang sugesti maka 

ibu bisa membaca di 

www.kekuatansugesti.com, oh ya, semua 

orang bisa mensugesti bu, karena sugesti 

itu sebenarnya hanya “saran” saja, hanya 

omongan. Ibu pasti pernah mensugesti 

orang, misalnya ketika menawar harga di 

pasar, lalu kalau untuk anak maka saya 

percaya ibu juga pernah mensugesti 

anaknya misalnya, “ayo kak makan ini”, 

“ayo tidur sudah malam”, “dimatikan dulu 

tvnya kak”, nah itu juga sudah 

mensugesti bu. 

Informasi yang ibu baca itu, sebenarnya 

mengarahkan agar ibu menyerahkan 

anak ibu ke orang-orang itu yang 

mengakunya terapis, padahal 

seharusnya ibu sendiri yang mensugesti 

anaknya. Ibu bisa belajar AMC untuk 

mengenali bagaimana sugesti yang 

benar, bagaimana pikiran bekerja 

sehingga ibu bisa membentuk anak ibu 

sesuai yang ibu inginkan. 

Bagi anda yang memiliki pertanyaan 

seputar kehidupan, bisa mengirimkan ke 

pratamafirman@yahoo.com, atau melalui 

sms ke 0856.46.000981 atau acc 

facebook di facebook.com/wahana.sejati 
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