
 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

Redaksi  

Kalender Baru 

udah memasuki tahun baru ya 

2016, kalender sudah diganti? 

kalau belum segera diganti, agar 

semua yang terjadi di 2015 bisa kita 

lewati dengan tenang, bisa kita jadikan 

sebagai pelajaran, nah saatnya 

membuka kalender baru 2016, ayo dilihat 

lagi ditempat-tempat anda biasa 

memasang kalender, kalau masih belum 

diganti cepat diganti, kalau belum ada 

gantinya maka dicabut dulu kalender 

lama. Mengganti kalender memang 

terlihat sepele ya, tapi jika anda mau 

mencoba, kalender yang ada dikamar 

tidur anda silahkan anda biarkan saja 

selama 1 bulan ini, saya jamin pikiran 

anda pasti tetap mengingat-ingat 

peristiwa di 2015, dan celakanya 

biasanya yang sering anda ingat justru 

peristiwa yang jelek-jelek. 

 

Tanggal 1 Januari adalah Hari 

dimana semua orang melakukan hal 

yang sama, apa itu? kita membuka 

sebuah kalender baru dengan angka 1 di 

bulan Januari pada tahun 2016. Kalender 

baru terpasang di rumah kita, tentunya 

dengan harapan baru dengan keinginan 

baru. Membuat sebuah harapan dan 

keinginan adalah hal 

yang memang harus 

dilakukan oleh setiap 

manusia. Apa artinya 

kehidupan jika kita tidak 

memiliki harapan atau 

keinginan. 

 

Di awal 

tahun ini, kita bisa memikirkan semua 

yang sudah kita lalui di akhir tahun 

kemarin. Anggaplah dan nikmatilah 

semua peristiwa di tahun kemarin 

sebagai sesuatu yang POSITIF, 

mengapa harus menikmati? sebab 

dengan perasaan bahagia dan tenang, 

semua hal yang sudah kita lalui baik itu 

terkesan negatif akan menjadi sesuatu 

yang bermakna. Ingat..bahwa kesan 

negatif atau positif dalam kehidupan itu 

berasal dari pikiran kita. 

 

Kita terlalu bingung terhadap 

pendapat orang lain, kita terlalu sibuk 

mengharap perhatian orang lain.Padahal, 

omongan dan pendapat orang lain itu 

tidak ada pengaruhnya kapada diri kita. 

Kitalah yang bertanggung jawab 

sepenuhnya kepada hasil diri ini, jika 

S 

(Firman Pratama, S.T, M.T (Pakar Pikiran) 

I  1  I 

I  EDISI JANUARI 2016  I 



 

anda lebih memikirkan perkataan orang 

lain, maka hidup anda akan dikendalikan 

oleh orang lain, maukah anda seperti itu? 

 

Sebuah keajaiban terjadi disaat 

diri ini mengikuti kata hati, sebab kata hati 

adalah petunjuk murni dari Tuha. 

Mulailah berkata kepada Tuhan , “Saya 

siap menerima keajaiban-Mu 

Tuhan…mulai saat ini” 

 

Tuhan akan memberikan 

keajaiban-keajaiban-Nya jika anda SIAP, 

karena itu persiapkan diri kita untuk 

menerima, kenali Tuhan lebih dekat, 

masukkan sifat-sifat suci Tuhan kedalam 

pikiran bawah sadar, kedalam hati kita. 

Sebab dengan cara seperti itu, maka kita 

menanamkan berbagai keagungan  

 

Tuhan kedalam diri. Sehingga 

tanpa disadari, cahaya Tuhan akan 

memancar dari diri kita dan menyinari 

lingkungan. 

 

Mulai menyiapan diri diawal tahun 

ini, untuk merasakan keajaiban Tuhan 

sepanjang Tahun 2016 

Time Line.. 

 

Garis waktu kita hari ini memasuki 

sebuah fase baru.. 

Memasuki kalender baru.. 

Memasuki tahun baru 2016.. 

Banyak hal yang sudah kita lalui di tahun 

kemarin, yakinlah…apapun yang terjadi, 

baik itu terlihat positif atau negatif..semua 

membawa kepada hal yang 

P.O.S.I.T.I.F.. 

Karena Tuhan Maha Pengasih dan 

Penyayang..Tuhan pasti ingin membuat 

hambanya bahagia..maka semua 

peristiwa di tahun kemarin WAJIB jita 

perbesar sisi positifnya.. 

 

Di tahun yang baru..perbesarlah 

keyakinan diri bahwa Tuhan Maha 

Baik..Tuhan Maha Penolong..Kita tidak 

tahu apa kehendak Tuhan, karena itu 

berprasangka baiklah kepada-Nya.. 

 

Sebab Tuhan berfirman “Aku 

sesuai prasangka hamba-Ku” 

 

Selamat membuka kalender baru, 

dan memperbesar prasangka baik 

kepada Tuhan.. 

 

Mengganti kalender maksudnya 

adalah mengganti semua semangat 

dalam diri, tidak lagi melihat kalender 

yang lama, yang kalender lama segera 

dilipat-lipat lalu dibuang 

saja, he.he.karena jika kalender itu masih 

terlihat oleh mata kita, otomatis akan 

menjadi pemicu untuk merecall kembali 

semua kenangan di tahun 2015, kecuali 

kalender itu mau anda jadikan pajangan 
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dilemari kaca anda. Bukankah lebih baik 

kalender bekas itu anda berikan ke 

pedagang nasi atau pedagang gorengan 

untuk dijadikan bungkus, menjadi 

manfaat dan berkah kan bagi sesama. 

Anda pun mendapat pahala kebaikan 

tuh, he.he. 

 

 

Mengganti kalender merupakan 

sesuatu yang penting, ketika anda 

melihat kalender baru di 2016 maka 

seharusnya anda melihat ada waktu 

baru, ada kesempatan baru, ada 

peluang-peluang baru ada ijin baru dari 

Tuhan bagi diri anda. Masih ada kasih 

sayang Tuhan yang diberikan kepada 

kita, coba anda bayangkan kalau anda 

tidak bisa mengganti kalender maka 

artinya waktu anda didunia habis sampai 

2015 saja, Tuhan sudah menghentikan 

kontrak anda didunia sampai 2015. 

 

Jadi kalau begitu, mengganti kalender 

bisa kita jadikan bukti syukur kepada 

Tuhan bahwa kita masih diijinkan dan 

diberikan waktu lagi untuk menikmati 

segala nikmat, segala kasih sayang, 

segala karunianya. Ayo kalau mau 

bersyukur berarti salah satu caranya 

adalah dengan mengganti kalender anda. 

Wah, mengganti kalender saja bisa 

bermakna kemana-mana ya, mungkin itu 

yang muncul di pikiran anda, tetapi 

memang seperti itulah kenyataannya. 

Membuka kalender baru, pasti anda 

melihat gambar baru kan?itu kalau 

kalendernya ada gambarnya, saya 

sarankan carilah kalender yang 

bergambar ya, misalnya pemandangan, 

hewan atau hal-hal yang indah, 

mengapa? 

 

 

 

Karena jika kalender anda hanya 

angka-angka saja, saya yakin ketika 

melihat kalender yang muncul di pikiran 
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anda hanyalah keruwetan dengan 

banyak angka, yang muncul adalah 

perhitungan, dan anda menjadi malas 

untuk melihat kalender untuk 

menentukan jadwal-

jadwal anda.Benar kan? 

 

Sekarang, kalau kalender anda 

bergambar pemandangan, bergambar 

pegunungan, bergambar danau maka 

pasti anda senang melihatnya, dan anda 

merasa damai saat membuka lembaran 

kalender itu, nah kedamaian itulah yang 

membuat diri anda nyaman untuk 

menentukan langkah-langkah dalam 

melewati tahun 2016 ini, apalagi kalender 

anda adalah gambar dari keluarga anda 

sendiri, yang anda desain sendiri, nah itu 

lebih benar lagi, satu keluarga pasti 

senang untuk menaruh jadwal dan 

harapan-harapan dengan kalender itu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ternyata banyak ya manfaat dari sebuah 

kalender yang menempel di dinding 

rumah atau dikantor kita, memang Tahun 

yang baru harus disikapi dengan 

pemikiran yang baru, salah satunya 

dengan mengganti kalender baru. 

Ngomongin kalender bisa jadi panjang 

juga ya, yuk kita mulai isi tahun 2016 ini 

dengan pemikiran yang baru dan penuh 

bersyukur karena masih Tuhan ijinkan 

untuk menikmati segala nikmatnya.  
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aya sering bertemu banyak 

orang yang mengeluh akan 

segala peristiwa dalam 

hidupnya, bahkan mungkin anda juga 

yang membaca tulisan saya ini, 

mengeluh atas kejadian yang menimpa 

dalam hidup anda. Kalau anda mau 

menyadari sejenak, bahwa apa yang 

anda sugestikan ke diri anda itulah 

penyebab segala peristiwa dalam hidup 

anda, apa yang anda sugestikan baik 

disengaja maupun tidak disengaja. 

Sengaja artinya, anda memang 

mengatakan kepada diri anda sendiri, 

memberikan masukan melalui buku 

bacaan yang anda baca, sedangkan tidak 

disengaja adalah anda mendapat sugesti 

dari luar, dari iklan, dari lingkungan anda. 

Dan semua sugesti itu masuk ke pikiran 

anda dan membuat pikiran anda bekerja. 

 

Seperti yang sudah saya tuliskan 

di artikel-artikel sebelumnya di blog ini, 

bahwa sugesti adalah saran, saran itu 

bisa masuk dari mana saja, dari orang 

dekat anda, dari lingkungan, dari televisi, 

dari orang tua, dari buku dan dari mana 

saja. Saran-saran itu ketika anda terima, 

maka otomatis masuk ke pikiran bawah 

sadar anda sehingga menjadi sebuah 

program yang langsung berjalan, maka 

pikiran anda pun memprosesnya 

menjadikan dalam hidup anda. Jadi, 

sugesti yang masuk bisa berbahaya, bisa 

juga menguntungkan. Karena itu anda 

harus "pintar" dalam memilih dan 

memilah, sugesti mana yang boleh 

dimasukkan, mana yang cukup sampai 

diluar saja. 

Saya jadi teringat, ada seorang 

perempuan berusia 30 tahun, dia 

menemui saya di kelas privat AMC (Alpha 

Mind Control) sambil mengeluhkan 

S 
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bahwa dia belum menemukan jodohnya 

sampai usia segini, lalu setelah 

mengobrol lebih dalam dia bercerita 

bahwa dia ingat, dulu pernah mempunyai 

pikiran bahwa dia ingin menjaga ibunya 

yang sudah menua, karena dia adalah 

anak yang paling kecil dan kakak2nya 

sudah pergi meninggalkan rumah untuk 

membuat keluarga sendiri, sehingga 

dialah yang selalu dekat ibunya. Nah, 

perempuan ini pernah berdoa dan sering 

berdoa kepada Tuhan, untuk diberi 

kekuatan selalu bersama ibunya, selalu 

menjaganya. 

 

Dari ungkapan perempuan ini, 

saya menemukan sebuah sugesti yang 

tersimpan dalam pikiran dia, bahwa dia 

ingin menjaga ibunya, sehingga Tuhan 

memberikan kondisi untuk dia selalu 

menjaga ibunya, sampai belum juga 

menikah. Benar kan? apakah salah yang 

terjadi pada perempuan ini? tidak kan? 

kondisi saat ini yang belum menikah 

sudah sesuai dengan sugesti yang dia 

tanamkan sendiri dalam pikirannya. 

Setelah perempuan ini menyadari bahwa 

sugesti yang dia pikirkan salah selama 

ini, dia pun tersenyum. Yang tadinya 

mengeluh, jadi langsung bersyukur 

sebab Tuhan selalu mengabulkan apa 

yang dia minta. Ketika sudah menyadari, 

ya saya ajarkan cara mengubahnya. 

Beres deh.. 

 

Anda cobalah merenung, lalu ingat 

lagi sugesti apa yang sudah anda 

tanamkan dalam pikiran anda, maka 

sugesti itulah yang membuat hidup anda 

sekarang, dan Tuhan selalu mengiyakan, 

Tuhan selalu meridhoi apapun yang anda 

sugestikan, karena itulah saya membuat 

metode Alpha Mind Control untuk 

memberikan kesadaran kepada semua 

orang bahwa dirinya memiliki PIKIRAN, 

yang bekerja karena sebuah sugesti, 

kalau sugestinya bagus maka pasti 

menguatkan hidupmu, tapi kala 

sugestinya salah yang terjadi adalah 

melemahkan dalam hidupmu. 
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Karena itu, dibutuhkan kehati-

hatian dalam memilih berbagai sugesti 

yang beterbaran di dunia ini, kalau anda 

sudah paham cara mengenali, 

mengontrol dan memaksimalkan pikiran 

maka anda bisa baik membuat sendiri 

sugesti-sugesti yang nyaman untuk hidup 

anda, daripada anda mengikuti sugesti 

orang lain yang belum tentu nyaman 

untuk diri anda,benar kan? 

Hidup anda sesungguhnya ada 

ditangan anda sendiri..Ubahlah 

sugestimu maka pasti nasibmu 

berubah..Percaya deh..:) 
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Kekuatan Diri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aya dalam tulisan-tulisan di 

majalah ini selalu mengajak 

anda untuk lebih mengenali 

pikiran, lebih mengenali bagian diri yang 

sudah Tuhan berikan kepada kita, 

sebuah “organ” dalam diri yang menjadi 

pusat dari semua kegiatan dalam tubuh 

ini, menjadi pusat dari kejadian hidup 

seseorang, iya organ itu adalah Pikiran. 

Bagi kebanyakan orang yang hanya 

membaca tulisan-tulisan saya, membaca 

status facebook saya mungkin merasa 

“aneh” dengan apa yang saya tuliskan, 

bahkan ada beberapa orang yang bbm 

saya mengatakan bahwa apa yang saya 

tulis itu ngga masuk akal, ngga masuk di 

logika, juga ada yang mengatakan bahwa 

saya terlalu berpikiran logis, hehe..iya itu 

semua wajar karena ketika anda 

membaca tulisan-tulisan saya yang anda 

gunakan adalah logika anda, akal anda. 

Jadi wajar kalau mengatakan yang saya 

tuliskan itu tidak masuk akal, tidak masuk 

logika. Padahal semuanya itu masuk akal 

lho, anda bisa membaca tulisan saya 

lainnya tentang masuk akal 

 

Karena semua kejadian itu 

bermula dari PIKIRAN, maka yang 

namanya sukses itu juga bermula dari 

Pikiran. Nah, saya jadi teringat ada 

seseorang yang menelepon saya lalu 

bertanya, “mas firman, apa bisa sukses 

hanya mengandalkan kekuatan pikiran 

saja, kan juga harus berjuang dan bekerja 

keras?”, pertanyaan ini wajar muncul 

S 

Kenapa kunci Sukses itu ada 
di PIKIRAN?
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sebab mungkin orang itu belum 

memahami benar apa itu kekuatan 

pikiran, atau hanya mengandalkan 

pemahamannya melalui artikel-artikel di 

internet tentang kekuatan pikiran yang 

kebanyakan juga salah dalam 

menjelaskannya. Sukses atau tidak 

dalam hidup itu sepenuhnya tergantung 

bagaimana pikiran anda. Banyak orang 

yang melakukan berbagai kegiatan, 

berbagai usaha dan berbagai aktivitas 

tetapi belum merasa sukses, masih 

belum bisa mendapat semua 

keinginannya. Tapi ada orang yang 

dengan santai, dengan mudah 

mendapatkan semua keinginannya. Apa 

yang membedakan? 

 

 

 

Pasti anda menjawabnya TAKDIR, 

bukan lho..bukan TAKDIR apalagi 

NASIB. Yang membedakan adalah isi 

dari PIKIRANnya. Seringkali dikelas AMC 

(Alpha Mind Control) saya bertemu 

dengan orang-orang yang juga ingin 

sukses tapi sudah melakukan banyak 

usaha belum sukses juga, sukses disini 

adalah penghasilannya masih sedikit. 

Lalu ketika orang-orang ini mulai 

mengikuti kelas AMC baru mereka 

“tersadar”, “ternyata apa yang mas firman 

tuliskan itu bener semua, yang membuat 

saya tidak sukses adalah Pikiran saya, 

saya sadar sekarang saya mau berubah”. 

Banyak ungkapan lain yang saya terima 

efek dari “tersadar”. Berarti selama ini 

pingsan ya. Oh ya bahkan ada seorang 

alumni yang sudah berumur diatas 45 

begitu belajar AMC langsung 

mengatakan “saya merasa lebih muda 

lagi sekarang mas”. Lebih mudah disini 

maksudnya, bahwa bapak ini sadar 

bahwa meskipun dia sudah usia 45 tahun 

lebih ternyata masih punya kesempatan 

untuk mengubah hidup menjadi lebih 

baik. Iya karena syarat untuk membuat 

hidup sukses itu bukanlah usia, tapi 

masih memiliki PIKIRAN dan masih bisa 

bernafas normal. 

 

Semoga tulisan saya ini menjawab 

pertanyaan dari beberapa orang melalui 

whatsapp ke saya, “mas firman, apakah 

bisa saya punya rumah dan mobil 

sementara saya sudah lewat usia 40, 

katanya banyak orang kalau di usia 40 

belum punya apa-apa maka hidupnya 
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gagal”. Saya jawab itu, “usia bukan 

batasan, semua tergantung dari PIKIRAN 

kita, selama bapak masih memiliki 

PIKIRAN dan masih bernafas normal 

maka pasti bisa punya rumah dan mobil. 

Bapak bisa belajar AMC untuk 

memaksimalkan fungsi Pikirannya”. 

 

Mau membuat hidup sukses, 

maka kuncinya ada di PIKIRAN. Ketika 

anda mampu memaksimalkan fungsi 

pikiran dengan benar maka pasti hidup 

anda bisa berubah menjadi seperti yang 

anda inginkan 
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“Alat” 

icara tentang “gendam” mungkin 

terkesan menakutkan dan 

mengerikan, sebab selama ini 

pemahaman gendam yang ada 

dimasyarakat memang menakutkan, 

gendam diindentikkan dengan hal-hal 

yang tidak bisa dilawan, gendam 

dianggap sebuah kekuatan yang bisa 

membuat semua orang menurut, gendam 

pasti diasosiasikan dengan hal yang 

negatif. Apakah iya gendam itu memang 

seperti itu dan perlu ditakuti? Hmm, kalau 

anda memahami ilmu PIKIRAN maka 

anda pasti menyadari bahwa gendam itu 

adalah ilmu komunikasi saja untuk 

mempengaruhi seseorang. Saya teringat 

ada seorang teman saya yang cerita 

bahwa istrinya pernah digendam dan 

bicara “Maaf ya pak, ibu tadi kena 

gendam dijalan, semua uang habis 

perhiasan habis, tadi saya digendam oleh 

orang tua yang seperti ulama” 

 

Saya coba tanya lagi lebih dalam 

kepada teman saya ini, terus istrimu 

cerita apalagi mengenai kejadian itu? , 

teman saya melanjutkan menirukan 

cerita istrinya ke saya. Menurut istri saya 

dia didekati dengan seorang dengan 

bersurban dan membawa tasbih ketika 

sedang berjalan sendirian didepan 

komplek rumah, laki2 ini kemudian 

menanyakan sebuah alamat dari seorang 

kiyai, istri saya lalu memberikan petunjuk 

alamat itu, eh kemudian laki-laki bicara 

“ibu, saya mau berterimakasih dan mau 

mendoakan ibu, ibu ini sebenarnya mau 

diberi rejeki banyak oleh ALLAH, tetapi 

ada barang yang masih kotor didiri ibu, 

boleh saya bantu sucikan barang2itu”. 

B 
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Istri saya karena melihat penampilan 

yang begitu meyakinkan, berbaju putih 

surban, ada tasbih ya langsung 

mengiyakan. Kemudian dibawalah 

masuk ke dalam mobil, nah didalam mobil 

itu, dibacakan ayat2, kemudian disuruh 

melepas semua barang yang ada, 

menyerahkan uang, sambil dibawa jalan 

kemudian berhenti di sebuah masjid, istri 

saya disuruh turun untuk berwudhu agar 

bersihnya sempurna, eh..begitu selesai 

wudhu si laki2 ini sudah pergi 

menggunakan mobilnya dan membawa 

semua barang istri saya. 

 

Anda pasti sering mendengar atau 

mengetahui pengalaman orang lain yang 

seperti itu, lalu disebutlah terkena 

gendam dan seolah-olah korban tidak 

bisa melawan,padahal situasi itu terjadi 

karena korban mau dan menerima 

semua “iming-iming” dari pelaku, mau 

didoakan dan mau dibersihkan 

barangnya, inilah iming-iming yang 

membuat banyak orang menurut. Lalu 

didukung dengan surban dan tasbih, 

lengkaplah sudah aksesorisnya hehe.  

 

Pemahaman masyarakat, adalah 

ketika melihat seseorang laki-laki tua 

bersurban putih dan memegang tasbih 

maka langsung saja menganggap itu 

adalah seorag ulama atau kiyai yang 

manjur doanya,akhirnya seperti ibu tadi 

deh. 

 

Itulah realita dimasyarakat kita, 

begitu mudahnya percaya dan menuruti 

ketika berada disituasi seperti itu, lalu 

mengatakan terkena gendam, supaya 
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menimbulkan rasa kasihan dari yang 

mendengar kisahnya, padahal sih karena 

ketidaktahuannya saja. Jadi gendam itu 

adalah sebuah teknik komunikasi yang 

memang sudah disiapkan dengan 

berbagai aksesoris, atau berbagai alat 

untuk membuat “korban” merasa nyaman 

dan merasa benar untuk menuruti semua 

yang disampaikan. Surban putih dan 

tasbih yang seharusnya melambangkan 

sebuah kebaikan, justru dimanfaatkan 

untuk melakukan “gendam”. 

 

Sebagai solusinya maka anda 

harus pandai-pandai menerima ajakan 

orang lain yang belum dikenal saat dalam 

perjalanan, cerdaslah melihat seseorang, 

kalau sudah mulai masuk lebih dalam 

kedalam urusan pribadi anda lebih baik 

anda akhiri saja obrolan dan menjauh dari 

orang itu. Apa yang ditampilkan, baik itu 

baju bersurban, gamis dan memegang 

tasbih bahkan kitab suci itu dapat 

dijadikan alat untuk menggendam anda 

lho hehe..:), cerdaslah dalam menerima 

“sugesti” dari orang lain ya. 
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ata Telepati, selama ini sering 

dianggap sebagai sebuah 

perkataan yang negatif dan 

berbahaya, kenapa? Karena ketika 

mengatakan kata Telepati, pasti yang 

muncul adalah pemahaman yang mistis, 

lalu hal yang aneh, bisa mempengaruhi 

orang, menggunakan kuasa JIN, 

menggunakan kuasa kegelapan, 

membutuhkan ritual, tidak semua orang 

bisa, lalu apa lagi ya? Oh, ya untuk 

belajarnya butuh waktu yang lama, 

proses yang lama dan cara yang susah. 

Pokoknya kata TELEPATI pasti dianggap 

sesuatu yang negatif. Benar kan? Coba 

deh anda katakana ke teman anda, “saya 

mau belajar alpha telepati nih, ada 

bukunya lho”. Pasti teman anda heran 

lalu berkata “taubatlah kamu, ngapain 

belajar ilmu-ilmu seperti itu?” hehe..coba 

ya kalau anda mau membuktikan bahwa 

kata TELEPATI masih dianggap sesuatu 

yang NEGATIF oleh sebagian besar 

orang. 

 

Mitos bahwa telepati adalah hasil 

dari kuasa kegelapan membuat muncul 

pikiran bahwa Telepati hanya mampu 

terkirim kepada orang-orang yang kotor 

hatinya atau jauh dari Tuhan. Sehingga 

muncul sebuah pemahaman yang keliru, 

bahwa orang yang rajin beribadah itu 

kebal terhadap telepat. Saya mendapat 

pertanyaan seperti ini dari seorang pria 

muda (namanya mas Yuli) peserta kelas 

privat AMC (Alpha Mind Control), “mas 

kalau target itu rajin berdoa, kemudian 

rajin beribadah, apa masih bisa juga kita 

lakukan Alpha Telepati”. Pertanyaan ini 

muncul diawal-awal penyampaian materi 

AMC sehingga belum memahami. Ketika 

sudah sampai di materi Alpha Telepati, 

mas yuli ini pun bisa menjawan sendiri 

pertanyaan yang tadi dia tanyakan, 

“Oalah, kalau gini siapapun bisa kita 

lakukan Alpha Telepati, mas firman pinter 

nih buat rumus, saya jadi terbuka 

sekarang, bahwa tidak ada hubungan 

antara target yang rajin berdoa dan 

beribadah dengan tembus atau tidaknya 

pesan Alpha Telepati, betul kan mas?”. 

K 
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Pemahaman yang salah tentang 

Telepati, membuat seseorang 

beranggapan bahwa pesan telepati akan 

tertolak ketika target yang dituju rajin 

beribadah dan rajin berdoa, seolah-olah 

telepati adalah kekuatan jelek, kekuatan 

hitam yang negatif sehingga ada 

sebagian orang yang tidak mampu 

ditembus dengan Telepati. 

 

Pemahaman seperti ini wajar 

muncul di pikiran masyarakat kita karena 

biasanya yang mengajarkan ilmu tentang 

PIKIRAN, PELET atau Bahasa 

modernnya TELEPATI kebanyakan 

orang-orang yang berprofesi sebagai 

dukun, spiritual, dengan pakaian yang 

hitam, akhirnya lekat deh di pikiran orang 

bahwa ilmu PIKIRAN itu berkaitan 

dengan warna hitam, dan warna hitam 

sering diidentikkan dengan kegelapan, 

kejahatan. Sehingga masyarakat menarik 

kesimpulan bahwa Telepati = HITAM = 

NEGATIF. Dan pemahaman ini juga 

diterima oleh para pemuka agama, uztad, 

pendeta, dan spiritualis agama lainnya. 

Maka ketika ada seseorang yang 

berkonsultasi tentang hal-hal seperti ini, 

misalnya konsultasi bahwa ada orang 

yang mempengaruhi pikirannya, pasti 

para spiritual ini menyuruhnya berdoa 

dengan jaminan bahwa pengaruh pikiran 

itu pasti tertolak. Yah…saya tidak bisa 

menyalahkan mereka, sebab memang 

sebatas itu saja yang dia tahu. Karena 

banyakanya pemahaman seperti ini, 

maka saya membuat metode ALPHA 

TELEPATI untuk menyadarkan banyak 

orang bahwa sebenarnya tidak ada 

hubungan antara tembusnya pesan 

telepati dengan kedekatan dengan 

TUHAN. Lho kok bisa? Pasti anda 

bertanya seperti itu kan.  

 

Alpha Telepati adalah metode 

untuk mempengaruhi PIKIRAN 

seseorang, artinya selama orang yang 

kita tuju itu memiliki PIKIRAN dan masih 

bernafas maka masih bisa dipengaruhi, 

ya kan? Pengaruh ini masuk ke PIKIRAN 

seseorang tanpa disadari, sehingga 

efeknya target akan melakukan “aktivitas” 

seperti yang kita inginkan. Hal ini 

sebenarnya adalah hal yang wajar saja, 

ketika ada seseorang yang begitu senang 

dengan seorang public figure, artis 

misalnya, maka tanpa disadari maka artis 

ini sudah mempengaruhi pikiran para 

fansnya, sehingga para fans itu selalu 

mengikuti kemanapun dia melakukan 

sebuah pertunjukan.Itu kalau artis, 

bagaimana dengan figure seorang uztad, 

yang membuat banyak santrinya selalu 

mematuhi uztad ini, figure seorang 

pendeta yang membuat banyak 

jemaahnya selalu menangis dalam setiap 

peribadatan. 
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Kalau kita mau mempelajari lebih 

dalam, maka fenomena ini sebenarnya 

adalah hasil dari kerja PIKIRAN, hasil dari 

ALPHA TELEPATI yang memang 

sesungguhnya semua orang pernah 

mengalaminya, tetapi belum menyadari 

sebab selama ini dianggap sebagai 

sebuah kebetulan 

semata. Coba deh 

diingat lagi, 

pernahkah anda 

menerima telepon 

dari seseorag yang 

sedang anda 

rindukan? 

Pernahkah anda 

kedatangan 

seseorang yang 

memang sedang 

anda harapkan? 

Pasti pernah kan?. Apakah ini sebuah 

kebetulan? Kalau anda menganggapnya 

peristiwa sejenis itu kebetulan, maka 

anda SALAH BESAR, sebab tidak ada 

yang kebetulan didunia ini tapi sudah 

sesuai dengan PIKIRAN kita.  

 

Saya melihat kejadian seperti 

tadi itu bukan sebagai kebetulan, 

kenapa? Sebab orang-orang itu datang, 

menghubungi, menelepon sebanrnya kan 

karena anda sedang ingin ketemu kan? 

Lantas dimana kebetulannya? Bukankah 

orang-orang itu datang,menghubungi 

atas tarikan anda? Hehe..Agar orang-

orang sadar bahwa kejadian itu bukanlah 

sebuah kebetulan, maka saya buatlah 

rumus-rumusnya di buku Alpha Telepati 

atau di kelas workshop Alpha Mind 

Control. Saya buat rumusnya atau saya 

buat logikanya agar setiap orang bisa 

mengulangi lagi 

kejadian-kejadian 

itu, sehingga anda 

bisa mempengaruhi 

seseorang 

kapanpun anda 

mau.  

Kalau 

pemahaman 

telepati anda sudah 

benar, maka pasti 

anda setuju dengan 

pendapat saya 

bahwa tidak ada hubungan antara 

tembusnya telepati dengan rajin berdoa 

atau rajin beribadah. Selama seseorang 

itu mempunyai PIKIRAN dan PESAN 

telepatinya bermanfaat bagi orang itu 

maka pasti pesan itu tembus masuk ke 

pikiran target. Menarik kan? Memang 

itulah kenyataanya tentang ALPHA 

TELEPATI, saya mengajarkan metode ini 

dengan mudah dan sederhana sehingga 

semua orang bisa melakukannya, baik itu 

kepada anak, kepada suami atau istri, 

kepada calon konsumen, kepada 

kekasih, kepada atasan dan kepada 

I  16  I 

I  EDISI JANUARI 2016  I 

http://firmanpratama.files.wordpress.com/2011/05/telepati.jpg


 

siapapun selama orangnya masih 

bernafas. 

 

Jika kita lihat dari pengertian 

telepati, maka siapapun orangnya 

selama masih bernafas dan mempunyai 

kepala tentunya pasti bisa menerima 

gelombang telepati. Kenapa harus punya 

kepala, karena letak pikiran didalam otak 

dan otak didalam kepala kecuali jika otak 

kita letaknya didengkul jadi tidak butuh 

kepala sebagai penyimpan otak he.he. 

Artinya orangnya atau dalam istilah saya 

“target” masih hidup. Kalau sudah 

meninggal buat apa anda pengaruhi lagi, 

ya kan? kalau sudah meninggal ya sudah 

direlakan saja, pengaruhi target yang 

masih hidup. Saya jadi teringat ada 

seseorang yang sudah membeli buku 

Alpha Telepati menelepon saya, dia 

bercerita pengalaman dia dalam 

melakukan alpha telepati, “mas firman, 

ternyata mudah sekali ilmu pellet modern 

ini, saya ada seorang target perempuan 

di kantor saya, selama ini dia susah sekali 

untuk saya ajak makan siang, eh setelah 

saya lakukan alpha telepati besoknya dia 

mau saya ajak makan, aneh kan mas tapi 

nyata. Oh ya mas, kalau gitu apa bisa 

alpha telepati ini mempengaruhi orang 

yang sudah meninggal?mempengaruhi 

roh gitu”. Saya jawab pertanyaan orang 

ini, “ngapain mempengaruhi yang sudah 

meninggal,kasihan dia disana, mending 

cari aja yang baru kan, bisa kita 

“program” apapun dengan alpha telepati”. 

Orang ini akhirnya bercerita bahwa dia 

ingin “berbicara” dengan roh istrinya yang 

meninggal, apakah mengijinkan atau 

tidak dia menikah lagi. Saya pun 

menjawab “bapak..sudahlah istrinya 

sudah tenang disana, kalaupun bapak 

mengharap seperti dukun2 memanggil 

roh itu, sebenarnya itu hanya permainan 

saja, bukan rohnya datang dan berbicara” 

 

Tidak ada hubungan antara level 

keimanan seseorang dengan pengaruh 

telepati, yang ada hubungan adalah 

tingkat kesehatan otak terhadap 

pengaruh telepati. Jika otak kita tidak 

normal tentu menjadi susah menerima 

pengaruh telepati. Ingat gelombang 

telepati bisa membawa pesan positif dan 

negatif, maka semua orang bisa 

menerima pesan itu baik positif atau 

negatif. Maka dari itu diperlukan teknik 

filtering telepati agar pikiran kita bisa 

memilah mana yang bisa kita accept atau 

yang kita cancel.  

 

Apakah kita sering menerima 

broadcast message di hadphone kita? 

Mengganggu bukan?sama halnya 

dengan gelombang telepati yang 

bersliweran, maka itu bisa masuk ke 

pikiran kita tanpa ada filtering sehingga 

kadang membuat kita berpikir yang aneh 
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atau bahasa sekarang jadi muncul 

perasaan “GALAU”. Dan kita tahu kapan 

gelombang telepati itu mudah masuk ke 

pikiran kita, saya beritahu ya..gelombang 

telepati mudah masuk ke pikiran ketika 

sedang tidur malam sebab mau atau tidak 

mau secara otomatis frekuensi pikiran 

kita turun menjadi alpha, dan terus 

bergeser sampai membuka pikiran 

bawah sadar. Inilah rahasia ilmiah, 

mengapa para dukun dan sejenisnya 

melakukan pekerjaannya di malam hari, 

karena secara otomatis pikiran bawah 

sadar kita menjadi lebih dominan. Lalu 

apakah ada orang yang seumur hidupnya 

tidak pernah tidur dan selalu terjaga? 

 

Karena itu gelombang telepati 

bisa dikirimkan ke semua orang, bahkan 

dalam workshop Alpha Mind Control, 

akan saya jelaskan teknik bagaimana kita 

mengirimkan “broadcast message” 

kepada orang lain. Jadi satu pesan untuk 

banyak target, seru kan? Buat kita yang 

belum mendapat jodoh, bisa 

menggunakan teknik broadcast message 

ini untuk mempengaruhi banyak 

perempuan untuk mendekat. Jadi ketika 

ada seseorang yang mengatakan kebal 

dari pengaruh telepati, itu perlu diajak 

sedikir berpikir lagi dari pengaruh telepati 

yang mana? positif atau negatif, kita juga 

saya yakin pernah merasakan tiba-tiba 

teringat seseorang yang mungkin sudah 

lama tidak kita pikirkan, nah saat itulah 

kita sedang menerima gelombang 

telepati dari orang itu. Maka nikmatilah 

anugerah gelombang otak ini untuk 

meningkatkan kualitas kehidupan kita 

dan keluarga. 

 

Klik www.alphatelepati.com 
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Hipnoterapi 

5 Langkah Mengatasi Gugup  
saat Berbicara di depan Banyak 
Orang 
 

erbicara didepan orang banyak 

bagi sebagian orang merupakan 

sebuah masalah, sebab 

memunculkan rasa takut yang 

berlebihan, akibatnya badan menjadi 

gemetar, mulut menjadi susah berbicara, 

pikiranpun blank dan efeknya maka 

pesan yang ingin disampaikan dibanyak 

orang itu gagal. Menjadi gagal, karena 

yang mau berbicara menjadi takut saat 

memulai berbicara. Gugup, mungkin ini 

kata yang pas untuk menggambarkan 

kondisi psikologis yang dialami oleh 

seseorang yang mengalami ketakutan 

saat berbicara didepan banyak orang. 

Gugup memang sering dialami oleh 

setiap orang, saya pun yang sudah sering 

berbicara dibanyak orang, seperti saat 

mengisi workshop, mengisi seminar, 

mengajar mahasiswa atau memberikan 

presentasi di klien, terkadang juga 

mengalami gugup, bener lho.hehe.. 

 

Bahkan ketika saya bertemu 

dengan orang lain yang juga sudah sering 

berbicara, mereka mengaku bahwa juga 

masih terkadang mengalami gugup. 

Bagaimana dengan anda? apakah 

memiliki masalah gugup juga, anda bias 

berbahagia sekarang sebab ternyata 

anda ada temannya. Saya sebagai pakar 

pikiran juga terkadang mengalami gugup 

bahkan para pembicara lainnya juga 

mengalami hal yang sama.Bedanya 

adalah saya dan para pembicara lainnya 

tahu benar cara mengatasi gugup itu. 

 

B 
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Saya akan bagikan lima langkah 

sederhana yang sering saya lakukan 

untuk mengatasi gugup saat bicara 

didepan banyak orang. Lima langkah ini 

saya lakukan ketika harus pertama kali 

memberikan seminar tentang Hipnoterapi 

di hadapan seribu orang lebih perawat 

dan bidan. Apa saja lima langkah itu? 

 

 

Pertama, coba anda pikirkan apa 

manfaatnya jika anda berbicara didepan 

banyak orang itu. Anda coba cari apa saja 

keuntungan yang anda bias dapatkan 

kalau anda bisa berbicara dengan lancar 

didepan banyak orang itu. Kenapa saya 

memaksa anda mencari manfaat atau 

keuntungan? sebab itulah alasan yang 

mampu menguatkan pikiran anda untuk 

mengurangi rasa gugup dan 

menggantinga dengan keberanian. 

Orang itu mau melakukan apapun asal 

ada keuntungannya, benar bukan? 

 

Kedua, rapikan pakaian anda, 

rapikan rambut anda, cuci bersih wajah 

anda. Persiapkan fisik anda, secara 

tampilan menjadi menarik. Perhatikan 

tampilan anda, apakah baju yang anda 

gunakan sudah bersih. Kalau menurut 

anda pakaian yang anda gunakan itu 

kurang cocok maka segera ganti dengan 

pakaian lain, kalau menurut anda 

menggunakan dasi dan jas itu membuat 

anda terlihat lebih rapi, maka pakailah 

dasi dan jas. Ketika secara tampilan anda 

sudah baik maka hal ini memicu pikiran 

bawah sadar anda untuk berbicara jauh 

lebih baik dari penampilan anda. 

 

Ketiga, pastikan anda menguasi 

dan memahami apa yang mau anda 

sampaikan. Memahami materi, itu adalah 

cara tercepat menghilangkan gugup. 

Coba deh, anda gugup itu karena merasa 

kurang memahami materi, atau karena 

khawatir salah dalam menyampaikan 

materi, ya kan? maka anda perlu paham, 

ingat ya, memahami berbeda dengan 

menghafal. 

 

Keempat, posisikan bahwa diri 

anda ingin memberi tahu “sesuatu” 

kepada mereka. Anda harus mengambil 

sikap bahwa anda memiliki sesuatu yang 

dibutuhkan oleh orang banyak itu, 

sehingga mereka pasti mendengarkan 
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anda. Gugup terjadi, karena anda merasa 

bahwa anda tidak memberikan 

apa2,bahkan anda merasa bahwa 

mereka sudah tahu. Itu salah, mereka 

siap mendengarkan materi yang mau 

anda berikan, jadi berbicaralah dengan 

tenang. 

 

Kelima, berjanjilah untuk 

menghargai usaha anda. Berjanjilah 

kepada diri sendiri, bahwa kalau mampu 

berbicara dengan tenang maka pasti 

memberikan hadiah kepada diri sendiri. 

Hadiah bisa berupa makanan atau 

minuman, misalnya “kalau aku nanti 

bicara depan orang tenang, aku mau 

makan mie ayam diujung jalan”. Sebuah 

penghargaan kepada diri sendiri itu 

adalah hal yang sepele tetapi sering 

dilupakan oleh orang. 

 

Saya dulu ketika masih SD,SMP 

sering mengalami gugup dan efeknya 

menjadi gagap. Bener. Tetapi akhirnya 

saya mencari formula, membuat rumusan 

untuk menghilangkan gugup ini dan 

memang ajaib sekarang jadi doyan untuk 

bicara depan banyak orang.  Anda harus 

mencobanya, dan anda bisa rasakan 

gugup itu menjadi hilang dan membuat 

anda menjadi “ketagihan” untuk bicara 

didepan banyak orang. Berdasarkan 

pengalaman saya dalam membantu 

orang, menyelesaikan sendiri masalah di 

PIKIRAN saya, maka saya membuat 

sebuah metode yang sangat praktis dan 

mudah untuk 

MENGENAL,MENGONTROL dan 

MEMAKSIMALKAN PIKIRAN manusia, 

Klik disini untuk infonya. 
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Inspirasi Tokoh 

 
enderal Besar TNI Anumerta 

Soedirman (lahir di Bodas 

Karangjati, Purbalingga, Jawa 

Tengah, 24 Januari 1916 – meninggal di 

Magelang, Jawa Tengah, 29 Januari 

1950 pada umur 34 tahun) adalah 

seorang pahlawan nasional Indonesia 

yang berjuang pada masa Revolusi 

Nasional Indonesia. Dalam sejarah 

perjuangan Republik Indonesia, ia dicatat 

sebagai Panglima dan Jenderal RI yang 

pertama dan termuda. Saat usia 

Soedirman 31 tahun ia telah menjadi 

seorang jenderal. Meski menderita sakit 

tuberkulosis paru-paru yang parah, ia 

tetap bergerilya dalam perang 

pembelaan kemerdekaan RI. Pada tahun 

1950 ia wafat karena penyakit 

tuberkulosis tersebut dan dimakamkan di 

Taman Makam Pahlawan Kusuma 

Negara di Semaki, Yogyakarta. Beliau 

adalah Pahlawan sejati rela berkorban 

demi bangsa dan Negara Indonesia, rela 

mempertaruhkan segalanya demi 

kemerdekaan Indonesia yang telah kita 

nikmati kemerdekaan itu sekrang. 

J 

Jenderal 

Soedirman 
"Karena kewajiban kamulah untuk tetap  

pada pendirian semula,  

mempertahankan dan mengorbankan jiwa  

untuk kedaulatan negara dan bangsa kita seluruhnya" 

- Jenderal Soedirman - 
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Semoga segala jasa beliau dan 

perjuangan beliau dapat kita lanjutkan 

untuk Indonesia yang lebih baik. 

 

Soedirman dibesarkan dalam lingkungan 

keluarga sederhana. Ayahnya, Karsid 

Kartowirodji, adalah seorang pekerja di 

Pabrik Gula Kalibagor, Banyumas, dan 

ibunya, Siyem, adalan keturunan 

Wedana Rembang. Soedirman sejak 

umur 8 bulan diangkat sebagai anak oleh 

R. Tjokrosoenaryo, seorang asisten 

Wedana Rembang yang masih 

merupakan saudara dari Siyem. 

Masa kecil Jenderal Sudirman 

dibesarkan dalam lingkungan keluarga 

sederhana. Ayahnya bernama Karsid 

Kartowirodji dan ibunya bernama Siyem. 

Soedirman mendapatkan pendidikan 

formal dari Sekolah Taman Siswa, 

kemudian melanjutkan ke HIK (sekolah 

guru)Muhammadiyah, Surakarta, tetapi 

tidak sampai tamat. Sudirman saat itu 

juga giat di organisasi Pramuka Hizbul 

Wathan. Beliau kemudian menjadi guru di 

sekolah HIS Muhammadiyah di Cilacap. 

Pada masa pendudukan Jepang, ia 

masuk menjadi anggota Tentara 

Pembela Tanah Air (PETA) di Bogor dan 

menjadi komandan batalyon PETA di 

Kroya. Sudirman sering membela rakyat 

dari kekejaman Jepang sehingga pernah 

hampir dibunuh Jepang. 

Setelah proklamasi, Sudirman bersama 

pasukan PETA dan pejuang lainnya 

merebut senjata tentara Jepang di 

Banyumas.Sesudah Tentara Keamanan 

Rakyat (TKR) terbentuk, ia diangkat 

menjadi Panglima Divisi V/Banyumas 

dengan pangkat kolonel. Melalui 

Konferensi TKR tanggal 12 November 

1945, Sudirman terpilih menjadi 

Panglima Besar TKR/Panglima Angkatan 

Perang RI. Kedatangan pasukan Sekutu 

yang ternyata juga diikuti tentara NICA 

Belanda menyebabkan 

timbulnya pertempuran dengan TKR di 

berbagai tempat. Salah satu pertempuran 

besar terjadi di Ambarawa. Sudirman 

memimpin langsung pasukan TKR 

menggempur posisi pasukan Inggris dan 

Belanda selama lima hari, mulai tanggal 

12 Desember 1945. Pertempuran yang 

dikenal sebagai Palagan Ambarawa ini 

berhasil memukul mundur pasukan 

Sekutu ke Semarang. 

Saat terjadi Agresi Militer II oleh 

Belanda(19 Desember 

1948),Yogyakarta sebagai ibukota saat 

itu pun jatuh ke tangan musuh. Para 

pemimpin bangsa, seperti Presiden 

Sukarno dan Wakil Presiden Muhammad 

Hatta ditawan Belanda. Sudirman tetap 

berjuang dengan cara bergerilya, 

meskipun saat itu sudah menderita sakit 

TBC yang parah dan hanya bernapas 
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dengan satu paru saja. Presiden Sukarno 

pun sebenarnya sudah meminta beliau 

untuk tetap di Yogya dan berobat, tetapi 

melihat keteguhan hati Jenderal 

Sudirman maka Bung Karno pun 

menyetujui keputusan beliau untuk 

memimpin langsung gerilya. Perjuangan 

dengan senjata dan di meja perundingan 

memaksa Belanda ke perundingan. 

Setelah Perundingan Roem-Royen yang 

menetapkan gencatan senjata antara 

Belanda dan Indonesia, Jenderal 

Sudirman kembali ke Yogyakarta dengan 

disambut Bung Karno, Bung Hatta, dan 

Sri Sultan HB IX dalam suasana penuh 

keharuan. Saat itu, Jenderal Sudirman 

terlihat sangat kurus dan lusuh. Dalam 

perundingan KMB pada Desember 1949. 

Belanda kemudian mengakui kedaulatan 

Indonesia. 

 Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 

24 Januari 1916 

 Tempat/Tgl. Wafat :  Magelang, 29 

Januari 1950 

 SK Presiden : Keppres No. 

015/TK/1970, Tgl. 20 Mei 1970 

 Gelar : Pahlawan Nasional 

Jenderal Sudirman lalu kembali ke 

Jakarta bersama Presiden Sukarno, dan 

Wakil Presiden Muhammad Hatta. Pada 

tangal 29 Januari 1950, Jenderal 

Sudirman yang dikenal sebagai pribadi 

yang teguh pada prinsip dan keyakinan 

serta selalu mengedepankan 

kepentingan bangsa di atas kepentingan 

pribadinya meninggal dunia di Magelang, 

Jawa Tengah, karena sakit yang 

dideritanya. Jenderal Sudirman 

dimakamkan di Taman Makam Pahlawan 

Kusuma Negara di Semaki, Yogyakarta. 

Pada tahun 1997, Jenderal Sudirman 

mendapat gelar sebagai Jenderal Besar 

Anumerta dengan pangkat bintang lima. 

Saat hendak bergerilya, Bu Dirman 

memberikan perhiasannya sebagai bekal 

Jenderal Sudirman untuk berjuang. 

Beliau ikhlas melepaskan kepergian 

suaminya berjuang, meski dalam 

keadaan sakit. 

Ingat, bahwa prajurit Indonesia bukan 

prajurit sewaan, bukan prajurit 

yang menjual tenaganya karena hendak 

merebut sesuap nasi dan bukan pula 

prajurit yang mudah dibelokkan 

haluannya karena tipu dan nafsu 

kebendaan, tetapi prajurit Indonesia 

adalah dia yang masuk ke dalam tentara 

karena keinsafan jiwanya, atas panggilan 

ibu pertiwi. Dengan setia membaktikan 

raga dan jiwanya bagi keluhuran bangsa 

dan negara. 

Jenderal Sudirman 

 

Soedirman memperoleh pendidikan 
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formal dari Sekolah Taman Siswa. 

Kemudian ia melanjut ke HIK (sekolah 

guru) Muhammadiyah, Surakarta tapi 

tidak sampai tamat. Soedirman saat itu 

juga giat di organisasi Pramuka Hizbul 

Wathan. Setelah itu ia menjadi guru di 

sekolah HIS Muhammadiyah di Cilacap. 

Ketika jaman pendudukan Jepang, ia 

masuk tentara Pembela Tanah Air 

(PETA) di Bogor di bawah pelatihan 

tentara Jepang.[1] Setelah 

menyelesaikan pendidikan di PETA, ia 

menjadi Komandan Batalyon di Kroya, 

Jawa Tengah. Kemudian ia menjadi 

Panglima Divisi V/Banyumas sesudah 

TKR terbentuk, dan akhirnya terpilih 

menjadi Panglima Angkatan Perang 

Republik Indonesia (Panglima TKR). 

 

Soedirman dikenal oleh orang-orang di 

sekitarnya dengan pribadinya yang teguh 

pada prinsip dan keyakinan, dimana ia 

selalu mengedepankan kepentingan 

masyarakat banyak dan bangsa di atas 

kepentingan pribadinya, bahkan 

kesehatannya sendiri. Pribadinya 

tersebut ditulis dalam sebuah buku oleh 

Tjokropranolo, pengawal pribadinya 

semasa gerilya, sebagai seorang yang 

selalu konsisten dan konsekuen dalam 

membela kepentingan tanah air, bangsa, 

dan negara. [2] 

 

Pada masa pendudukan Jepang ini, 

Soedirman pernah menjadi anggota 

Badan Pengurus Makanan Rakyat dan 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Karesidenan Banyumas. Dalam saat ini 

ia mendirikan koperasi untuk menolong 

rakyat dari bahaya kelaparan. 

 

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, 

pasukan Jepang menyerah tanpa syarat 

kepada Pasukan Sekutu dan Soekarno 

mendeklarasikan kemerdekaan 

Indonesia. Soedirman mendapat prestasi 

pertamanya sebagai tentara setelah 

keberhasilannya merebut senjata 

pasukan Jepang dalam pertempuran di 

Banyumas, Jawa Tengah. Soedirman 

mengorganisir batalyon PETA-nya 

menjadi sebuah resimen yang bermarkas 

di Banyumas, untuk menjadi pasukan 

perang Republik Indonesia yang 

selanjutnya berperan besar dalam 

perang Revolusi Nasional Indonesia. 

 

Sesudah Tentara Keamanan Rakyat 

(TKR) terbentuk, ia kemudian diangkat 

menjadi Panglima Divisi V/Banyumas 

dengan pangkat Kolonel. Dan melalui 

Konferensi TKR tanggal 12 November 

1945, Soedirman terpilih menjadi 

Panglima Besar TKR/Panglima Angkatan 

Perang RI. Selanjutnya dia mulai 

menderita penyakit tuberkulosis, 

walaupun begitu selanjutnya dia tetap 
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terjun langsung dalam beberapa 

kampanye perang gerilya melawan 

pasukan NICA Belanda. 

 

Menangnya Pasukan Sekutu atas 

Jepang dalam Perang Dunia II membawa 

pasukan Belanda untuk datang kembali 

ke kepulauan Hindia Belanda (Republik 

Indonesia sekarang), bekas jajahan 

mereka yang telah menyatakan untuk 

merdeka. Setelah menyerahnya pasukan 

Jepang, Pasukan Sekutu datang ke 

Indonesia dengan alasan untuk melucuti 

tentara Jepang. Ternyata pasukan sekutu 

datang bersama dengan tentara NICA 

dari Belanda yang hendak mengambil 

kembali Indonesia sebagai koloninya. 

Mengetahui hal tersebut, TKR pun terlibat 

dalam banyak pertempuran dengan 

tentara sekutu. 

 

Perang besar pertama yang dipimpin 

Soedirman adalah perang Palagan 

Ambarawa melawan pasukan Inggris dan 

NICA Belanda yang berlangsung dari 

bulan November sampai Desember 

1945. Pada Desember 1945, pasukan 

TKR yang dipimpin oleh Soedirman 

terlibat pertempuran melawan tentara 

Inggris di Ambarawa. Dan pada tanggal 

12 Desember 1945, Soedirman 

melancarkan serangan serentak 

terhadap semua kedudukan Inggris di 

Ambarawa. Pertempuran terkenal yang 

berlangsung selama lima hari tersebut 

diakhiri dengan mundurnya pasukan 

Inggris ke Semarang. Perang tersebut 

berakhir tanggal 16 Desember 1945. 

 

Setelah kemenangan Soedirman dalam 

Palagan Ambarawa, pada tanggal 18 

Desember 1945 dia dilantik sebagai 

Jenderal oleh Presiden Soekarno. 

Soedirman memperoleh pangkat 

Jenderal tersebut tidak melalui sistem 

Akademi Militer atau pendidikan tinggi 

lainnya, tapi karena prestasinya. 

 

Saat terjadinya Agresi Militer II Belanda, 

Ibukota Republik Indonesia dipindahkan 

di Yogyakarta, karena Jakarta sudah 

diduduki oleh tentara Belanda. 

Soedirman memimpin pasukannya untuk 

membela Yogyakarta dari serangan 

Belanda II tanggal 19 Desember 1948 

tersebut. Dalam perlawanan tersebut, 

Soedirman sudah dalam keadaan sangat 

lemah karena penyakit tuberkulosis yang 

dideritanya sejak lama. Walaupun begitu 

dia ikut terjun ke medan perang bersama 

pasukannya dalam keadaan ditandu, 

memimpin para tentaranya untuk tetap 

melakukan perlawanan terhadap 

pasukan Belanda secara gerilya. 

 

Penyakit yang diderita Soedirman saat 

berada di Yogyakarta semakin parah. 

Paru-parunya yang berfungsi hanya 
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tinggal satu karena penyakitnya. 

Yogyakarta pun kemudian dikuasai 

Belanda, walaupun sempat dikuasai oleh 

tentara Indonesia setelah Serangan 

Umum 1 Maret 1949. Saat itu, Presiden 

Soekarno dan Mohammad Hatta dan 

beberapa anggota kabinet juga ditangkap 

oleh tentara Belanda. Karena situasi 

genting tersebut, Soedirman dengan 

ditandu berangkat bersama pasukannya 

dan kembali melakukan perang gerilya. Ia 

berpindah-pindah selama tujuh bulan dari 

hutan satu ke hutan lain, dan dari gunung 

ke gunung dalam keadaan sakit dan 

lemah dan dalam kondisi hampir tanpa 

pengobatan dan perawatan medis. 

Walaupun masih ingin memimpin 

perlawanan tersebut, akhirnya 

Soedirman pulang dari kampanye gerilya 

tersebut karena kondisi kesehatannya 

yang tidak memungkinkannya untuk 

memimpin Angkatan Perang secara 

langsung. Setelah itu Soedirman hanya 

menjadi tokoh perencana di balik layar 

dalam kampanye gerilya melawan 

Belanda. 

 

Setelah Belanda menyerahkan 

kepulauan nusantara sebagai Republik 

Indonesia Serikat dalam Konferensi Meja 

Bundar tahun 1949 di Den Haag, 

Jenderal Soedirman kembali ke Jakarta 

bersama Presiden Soekarno, dan Wakil 

Presiden Mohammad Hatta. 

 

Pada tangal 29 Januari 1950, Jenderal 

Soedirman meninggal dunia di Magelang, 

Jawa Tengah karena sakit tuberkulosis 

parah yang dideritanya. Ia dimakamkan 

di Taman Makam Pahlawan Kusuma 

Negara di Semaki, Yogyakarta. Ia 

dinobatkan sebagai Pahlawan Pembela 

Kemerdekaan. Pada tahun 1997 dia 

mendapat gelar sebagai Jenderal Besar 

Anumerta dengan bintang lima, pangkat 

yang hanya dimiliki oleh beberapa 

jenderal di RI sampai sekarang. 

 

Pendidikan : 

1. Sekolah Guru Muhamadiyah Sola, 

belum tamat 

2. Mengikuti Pendidikan tentara 

PETA di Bogor 

 

Kegiatan : 

1. Menjadi guru Muhamadyah di 

Cilacap, sebagai anggota 

Muhamadiyah dan giat dalam 

organisasi pramuka 

2. Pada Zaman Jepang, ia benyak 

mencurahkan perhatian pada 

masalah social. Ia mendirikan 

koperasi untuk menolong rakyat 

dari bahaya kelaparan 

3. Sebagai anggiota Badan 

Pengurus Makanan Rakyat dan 
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anggota DPR keresidenan 

Banyumas 

4. Sebagai komandan batalyon di 

Kroya, yang bersikap tegas dan 

sering memprotes tindakan 

tentara Jepang yang berbuat 

sewenang-wenang dan bertindak 

kasar terhadap anak buahnya 

5. Setelah Indonesia merdeka, ia 

berhasil merebut senjata pasukan 

Jepang di Banyumas 

6. Sesudah TKR terbentuk, sebagai 

Panglima Divisi V/Banyumas. Dan 

memimpin anggota tantara TKR 

dalam pertempuran melawan 

Inggris di Ambarawa 

7. Dalam Konfrensi TKR tanggal 12 

November 1945, Sudirman 

diangkat menjadi Panglima Besar 

TKR 

8. Waktu Belanda melaksakan 

Agresi Militer II, ia sedang sakit. 

Tetapi tetap memimpin anak 

buahnya kurang lebih 7 bulan 

lamanya bergrilya di hutan-hutan 

dan gunung-gunung. Pulang dari 

medan gerilya karena masih sakit, 

ia tidak dapat memimpin Angkatan 

Perang secara Langsung, tetapi 

buah pikirannnya selalu 

dibutuhkan Pemerintah, terutama 

dalam menghadapi Konferensi 

Meja Bundar 
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Motivasi  

Seberapa Penting Membuat Resolusi Awal Tahun 

wal tahun menjadi ajang bagi 

banyak orang untuk membuat 

resolusi atau daftar harapan 

dalam setahun ke depan. Dikatakan 

Adriana S. Ginanjar, Psikolog Keluarga, 

bagi sebagian orang membuat resolusi 

setiap awal tahun menjadi sangat penting 

sebagai motivasi. Namun, ada juga 

beberapa orang yang tidak perlu 

menunggu awal tahun untuk membuat 

resolusi, dan lebih suka membuat target 

jangka pendek dan dievaluasi secara 

berkala. 

"Semua orang harus memiliki rencana 

dalam hidupnya, dimulai dari hal yang 

sederhana sekalipun. Namun, sebelum 

membuat rencana kita harus 

memperhatikan beberapa hal, salah 

satunya kita harus tahu kalau semua 

target belum tentu bisa tercapai. Dengan 

begitu, kita pun akan terhindar dari 

depresi," ujar Adriana kepada 

Beritasatu.com di Jakarta, Jumat (2/1). 

Ia pun menyarankan bila ingin membuat 

resolusi sebaiknya yang realistis atau 

sesuai kemampuan kita dan harus 

diperhatikan apakah lingkungan 

mendukung atau tidak. 

"Dalam menentukan sesuatu pasti kita 

terkait dengan orang-orang di sekitar. 

Seperti halnya bila kita ingin 

meningkatkan karier, tetapi rekan kerja 

kita tidak memiliki target yang sama, 

A 
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maka akan sulit untuk mencapainya," 

tuturnya. 

Dia juga menyarankan, agar bisa 

terkontrol sebaiknya resolusi dibuat 

secara jangka pendek, sehingga bisa 

dievaluasi secara berkala. 

"Memang awal tahun memberi semangat 

untuk membuat resolusi. Namun, agar 

bisa terkontrol dengan baik buatlah 

secara jangka pendek dan evaluasi 

setiap tiga bulan sekali. Dengan begitu, 

bisa diukur sudah sampai mana 

tercapainya," kata Adriana. 

Agar Awal Tahunmu Lebih 

Berwarna dan Lebih 

Menyenangkan, Lakukan 5 Hal 

Ini! 

Happy New Year 2016. Akhirnya kita 

memasuki tahun 2016. Tahun baru 

tentunya harus memulai segala sesuatu 

dengan kebaikan yang baru kan guys? 

Hmm, ini adalah saatnya memulai segala 

hal yang baru yang tentunya lebih baik. 

Pastinya kamu mau memiliki peningkatan 

dalam segala hal dari tahun ke tahun 

kan? 

Mengawali segala sesuatu dengan baik 

tentunya akan membuat hari-hari dan 

waktu selanjutnya lebih baik. Sebab, jika 

sudah diawali dengan banyak kebaikan 

dan segala hal yang menyenangkan 

maka untuk meneruskannya pun pasti 

akan lebih mudah. Berbeda dengan kita 

yang belum pernah memulai sesuatu 

dengan baik. Tentunya kamu akan lebih 

mudah menjalankan segala jenis 

perbaikan dan target itu dengan baik. 

Oya, kamu juga pasti sudah memiliki 

banyak target dan resolusi yang kamu 

pasang dan harus tercapai di 2016 ini 

kan? Nah, buatlah pencapaian resolusi 

dan targetmu dengan penuh semangat 

sehingga tahun ini lebih berwarna dan 

lebih menyenangkan. Lalu, apa saja sih 

yang perlu kamu lakukan agar awal 

tahunmu lebih menyenangkan dan lebih 

berwarna? Ini dia, 5 upaya yang perlu 

kamu lakukan! 

Kumpulkan motivasi sebanyak-

banyaknya untuk membuat 

perubahan 
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Seseorang pasti memiliki sebuah 

motivasi. Tanpa sebuah motivasi, maka 

tentunya seseorang akan merasakan 

hidupnya dilakukan dengan tanpa sadar 

dan tidak bahagia. Apa bedanya manusia 

dengan robot jika manusia melakukan 

suatu hal tanpa adanya motivasi dan 

alasan? Jadi, untuk memulai hidupmu 

yang penuh warna, maka kumpulkanlah 

segala motivasimu untuk membuat 

sebuah perubahan dan kemajuan dalam 

hidup. 

Maka, tugasmu untuk membuat awal 

tahun ini menyenangkan adalah 

mengumpulkan sebanyak-banyaknya 

motivasi. Motivasi itu landasan kuat untuk 

digunakan sejalan dengan target dan 

resolusi yang kita capai. Misalnya, kamu 

berkeinginan untuk wisuda tahun 2016 

dengan motivasi yakni membahagiakan 

orang tuamu. Ingat, motivasi harus selalu 

ada dan hidup. Dia tidak boleh mati 

ataupun menghilang dari kehidupan kita. 

Berpikir positif dan tidak melulu 

berprasangka buruk 

 

Jika mau mengambil sebuah perubahan 

yang baik, maka songsonglah tahun 2016 

ini dengan terus mencoba berpikir positif. 

Memang, tidak mudah kita berpikir positif 

apalagi di dunia seperti sekarang ini. 

Seolah, apapun yang kita lihat dan 

dengar banyak yang tidak sesuai dengan 

keinginan atau idealisme kita. Namun, hal 

yang paling bijak dan membuat hari dan 

hatimu tentram adalah berpikir positif. 

Bukan hanya itu, agar semua peluangmu 

untuk meraih target dan resolusimu di 

tahun 2016, kamu harus mengurangi 

prasangka buruk. Memang, tak semua 

hal baik yang kita dapat lihat dari luar 

adalah kebaikan. 

Namun memelihara prasangka buruk 

justru merugikan diri sendiri. Selain dapat 

membuat pikiran dan suasana hati keruh, 

prasangka buruk perlahan juga dapat 

membuat target dan resolusi 2016 mu 

buyar loh guys. 

Perbanyaklah tersenyum dan 

mencoba terus berbahagia 
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Orang yang tersenyum dan tidak 

tersenyum atau bahkan cemberut pasti 

memiliki tingkat keindahan wajah yang 

sangat jauh. Bayangkan saja orang yang 

wajahnya pas-pasan sedang tersenyum, 

lalu saat orang itu tersenyum. Pasti jauh 

lebih baik dia tengah tersenyum. 

Nah, begitu juga dengan hari-harimu 

yang akan jauh lebih menyenangkan 

dengan tersenyum. Jika kamu ingin 

mengawali tahun baru ini dengan penuh 

dengan hal yang menyenangkan, kamu 

harus memperbanyak senyuman. Oya, 

satu hal yang tidak kalah penting, cobalah 

terus berbahagia dalam setiap 

kondisimu. 

Cobalah hal baru yang menarik 

bagimu 

 

Mengawali tahun baru akan lebih 

berwarna jika kamu melakukan hal-hal 

yang belum pernah kamu lakukan 

sebelumnya. Kamu perlu mencoba 

berbagai macam hal yang baru. 

Misalnya, mungkin kamu dulunya adalah 

seorang pemalu yang hanya hobi 

membaca buku saja. Nah, untuk 

mengawali tahun ini dengan penuh warna 

kamu bisa mencoba hal yang baru. 

Seperti memulai petualangan dengan 

traveling ke berbagai tempat unik dan 

menarik. Atau kamu bisa mencoba hal 

barumu yang lain seperti menggali bakat 

memasak dengan berbagai eksperimen 

kue lucu. Selain dapat menghilangkan 

kebosanan, kamu akan mengalami 

sebuah awal tahun yang lebih menarik 

dan tentuya lebih berwarna. 

Mencoba lebih menghargai waktu 

dan tidak menyia-nyiakannya 
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Nah, tahun pun berganti. Kehidupanmu 

tidak akan berubah tanpa kamu sendiri 

yang mengubahnya. Kamu pun harus 

terus melakukan refleksi, apa yang kira-

kira harus kamu lakukan, apa saja yang 

harus tercapai. Jika semuanya telah 

tertulis dalam resolusimu, maka kamu 

harus melakukan apapun demi 

semuanya agar tercapai. 

Kamupun harus berusaha untuk lebih 

menghargai waktu. Ingat, bahwa waktu 

terus berjalan. Maka dari itu, jangan 

pernah menyia-nyiakannya sebelum 

dirimu menyesal saat semuanya sudah 

terlambat. 

Tuh dia guys beberapa hal yang wajib 

kamu lakukan jika kamu pengen awal 

tahunmu menyenangkan dan lebih 

berwarna. Ingat, jangan pernah 

menyerah dengan keadaan.  

Semuanya hanya perlu kamu mulai dan 

terus pertahankan. Selamat mencoba! 

Pernahkah Anda membuat resolusi awal 

tahun? atau Anda selalu membuatnya 

setiap pergantian tahun? 

 

Saya yakin kita semua pernah membuat 

atau berpikir resolusi untuk satu tahun ke 

depan. Tujuannya tentu agar di tahun 

mendatang kita semua akan menjadi 

manusia yang lebih baik dalam segala 

hal, betul? 

 

Hal yang lazim setiap orang atau saya 

tulis adalah mengenai karir, kemudian 

finansial, kesehatan, ritual dan lain-lain. 

Pada awal kita membuat resolusi 

tersebut yang kita rasakan adalah 

semangat yang menggebu-gebu, bahwa 

kita akan menjalankan program-program 

tersebut secara konsisten dan yakin kita 

akan mencapainya. Namun bagaimana 

setelah 1 minggu berlalu, 1 bulan, bahkan 

3 bulab berikutnya? apakah sikap dan 

tindakan kita mengarah kepada program 

tersebut? 

 

Jawabannya adalah.. Anda bisa 

menjawab pertanyaan tersebut sendiri  
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Mengapa fenomena ini begitu lazim bagi 

setiap orang? apa yang salah? 

 

Berdasarkan penelitian di Amerika 

menyebutkan, bahwa 95% orang yang 

membuat resolusi awal tahun, hanya 

sedikit bahkan tidak pernah menjalankan 

dan berkomitmen pada target-target yang 

mereka buat. Menyedihkan memang. 

Pada akhirnya kitapun malas untuk 

membuat rencana-rencana/ target setiap 

tahun, karena dalam pikiran kita berkata 

"Buat apa membuat resolusi, toh 

semuanya percuma, tidak akan berjalan". 

Right? 

 

Beberapa waktu lalu saya sempat 

menonton video mengenai resolusi awal 

tahun yang di bawakan oleh Motivator 

no.1 di dunia, Anthony Robbins, yang 

kebetulan membahas mengenai 

fenomena klasik ini. Ternyata bukan 

hanya orang Indonesia saja yang 

mempunyai 'penyakit' latah ini hehe.. 

tetapi hampir semua orang di dunia 

melakukan hal yang sama pada resolusi 

mereka. Anthony Robbins menjelaskan 

dengan baik mengapa kita selalu tidak 

pernah komitmen dengan resolusi kita, 

dan bagaimana solusinya, tetap baca 

ya.... 

 

Anthony Robbins menjelaskan faktor-

faktor mengapa kita gagal membuat 

resolusi di karenakan: 

 

1. Kita terlalu memaksakan diri kita 

melakukan hal yang harus kita lakukan, 

padahal kita tidak menyukainya. Artinya 

jika kita melakukan sesuatu atas unsur 

keterpaksaan tidak akan berjalan, dan 

kita merasa tidak harus melakukannya. 

2. Kita hanya berfokus pada targetnya 

saja, sehingga kita cepat jenuh. 

3. Kurangnya alasan-alasan yang kuat 

untuk kita bisa mencapai targetnya. 

 

Kemudian Anthony Robbins menjelaskan 

bagaimana solusi yang harus kita 

terapkan agar kita bisa berkomitmen 

pada resolusi yang kita buat, berikut 

adalah penjelasannya: 

 

1. Mengetahui secara pasti dan jelas apa 

yang kita inginkan. Jika kita rancu atau 

tidak tahu pasti apa yang kita inginkan, 

mustahil kita bisa mendapatkannya. 

 

2. Mencari sesuatu yang bisa Menarik 

kita untuk melakukannya, bukan 

Mendorong kita untuk melakukannya. 

Maksudnya? Pernahkah Anda merasa 

senang sekali untuk melakukan sesuatu 

seperti janji bertemu pacar? 
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Mendapatkan promosi jabatan di kantor? 

dan lain sebagainya. Saya yakin sekali 

semua orang dengan senang hati rela 

melakukan apapun walaupun 

sebenarnya terasa berat. Inilah yang di 

sebut faktor penarik. Sebaliknya, 

pernahkah Anda merasa berat 

melakukan sesuatu di karenakan 

paksaan, semisal harus mengerjakan 

tugas kuliah, tugas kantor dan lain-lain. 

Walaupun pekerjaan itu tidak begitu sulit, 

tetapi kita merasa enggan 

mengerjakannya, right? dan ini yang kita 

sebut faktor pendorong. 

Inilah perbedaan antara sesuatu yang 

menarik kita untuk mengerjakannya 

dengan senang hati dan sesuatu yang 

memaksa kita untuk mengerjakannya 

dengan keterpaksaan. Keduanya serupa 

tapi tidak sama. 

 

3. Membuat alasan-alasan sebanyak 

mungkin mengapa kita harus 

mencapainya. 

"Everything happens for a reason". 

Segala sesuatu terjadi karena ada alasan 

yang melatarbelakanginya. Semakin kuat 

kita mempunyai alasan untuk melakukan 

sesuatu, akan semakin kuat dan besar 

pula usaha kita untuk mendapatkannya. 

Alasan tersebut bisa bersifat negati atau 

positif. Sebagai contoh, alasan positif: 

"Jika saya berhasil mencapainya saya 

akan mempunyai uang banyak, atau bisa 

membeli mobil baru". Alasan negatif: 

"Jika saya tidak berhasil mencapainya 

saya akan kehilangan pekerjaan", atau 

"jika tidak sungguh-sungguh berhasil 

dalam bisnis ini saya akan kehilangan 

uang saya". Carilah alasan sebanyak 

mungkin agar kita bisa sungguh-

sungguh. 

 

4. Yang terakhir adalah FOKUS pada apa 

yang menjadi target kita. 

Pikiran kita akan mempunyai daya besar 

jika kita mampu untuk mengarahkannya, 

dengan kata lain fokus. Seperti sebuah 

kaca pembesar hanya akan bisa 

membakar sehelai kertas jika kita 

fokuskan titik fokusnya dari cahaya 

terhadap kertas tersebut. Seberat 

apapun masalah, tantangan yang kita 

hadapi, jika kita fokus akan selalu ada 

jalan untuk mencapainya. 

Tanpa bermaksud menggurui, semoga 

artikel yang saya share bisa bermanfaat, 

terutama bagi saya pribadi khususnya. 
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Metaphore 

GELAS 

eorang guru mendatangi 

seorang muridnya ketika 

wajahnya belakangan ini selalu 

tampak murung. Kenapa kau selalu 

murung, nak? Bukankah banyak hal yang 

indah di dunia ini? Ke mana perginya 

wajah bersyukurmu? sang Guru 

bertanya. 

 

Guru, belakangan ini hidup saya penuh 

masalah. Sulit bagi saya untuk 

tersenyum. Masalah datang seperti tak 

ada habis-habisnya, jawab sang murid 

muda. 

 

Sang Guru terkekeh. ? Nak, ambil 

segelas air dan dua genggam garam. 

Bawalah kemari. Biar kuperbaiki suasana 

hatimu itu. 

 

Si murid pun beranjak pelan tanpa 

semangat. Ia laksanakan permintaan 

gurunya itu, lalu kembali lagi membawa 

gelas dan garam sebagaimana yang 

diminta. 

Coba ambil segenggam garam, dan 

masukkan ke segelas air itu, kata Sang 

Guru. ?Setelah itu coba kau minum 

airnya sedikit. 

 

Si murid pun melakukannya. Wajahnya 

kini meringis karena meminum air asin. 

Bagaimana rasanya?? tanya Sang Guru. 

Asin, dan perutku jadi mual, jawab si 

murid dengan wajah yang masih 

meringis. 

 

Sang Guru terkekeh-kekeh melihat wajah 

muridnya yang meringis keasinan. 

Sekarang kau ikut aku.Sang Guru 

membawa muridnya ke danau di dekat 

tempat mereka. Ambil garam yang 

tersisa, dan tebarkan ke danau.? 

 

Si murid menebarkan segenggam garam 

yang tersisa ke danau, tanpa bicara. 

Rasa asin di mulutnya belum hilang. Ia 

ingin meludahkan rasa asin dari 

mulutnya, tapi tak dilakukannya. Rasanya 

tak sopan meludah di hadapan mursyid, 

begitu pikirnya. 

Sekarang, coba kau minum air danau 

itu,kata Sang Guru sambil mencari batu 
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yang cukup datar untuk didudukinya, 

tepat di pinggir danau. 

 

Si murid menangkupkan kedua 

tangannya, mengambil air danau, dan 

membawanya ke mulutnya lalu 

meneguknya. Ketika air danau yang 

dingin dan segar mengalir di 

tenggorokannya, Sang Guru bertanya 

kepadanya, Bagaimana rasanya?? 

 

Segar, segar sekali,kata si murid sambil 

mengelap bibirnya dengan punggung 

tangannya. Tentu saja, danau ini berasal 

dari aliran sumber air di atas sana . Dan 

airnya mengalir menjadi sungai kecil di 

bawah. 

 

Dan sudah pasti, air danau ini juga 

menghilangkan rasa asin yang tersisa di 

mulutnya. Terasakah rasa garam yang 

kau tebarkan tadi??Tidak sama 

sekali,kata si murid sambil mengambil air 

dan meminumnya lagi. Sang Guru hanya 

tersenyum memperhatikannya, 

membiarkan muridnya itu meminum air 

danau sampai puas. 

 

Nak, kata Sang Guru setelah muridnya 

selesai minum. Segala masalah dalam 

hidup itu seperti segenggam garam. 

Tidak kurang, tidak lebih. Hanya 

segenggam garam. Banyaknya masalah 

dan penderitaan yang harus kau alami 

sepanjang kehidupanmu itu sudah 

dikadar oleh Tuhan, sesuai untuk dirimu.  

 

Jumlahnya tetap, segitu-segitu saja, tidak 

berkurang dan tidak bertambah. Setiap 

manusia yang lahir ke dunia ini pun 

demikian. Tidak ada satu pun manusia, 

walaupun dia seorang Nabi, yang bebas 

dari penderitaan dan masalah.? 

 

Si murid terdiam, mendengarkan. 

 

Tapi Nak, rasa asin dari penderitaan yang 

dialami itu sangat tergantung dari 

besarnya hati yang menampungnya. Jadi 

Nak, supaya tidak merasa menderita, 

berhentilah jadi gelas. Jadikan hati dalam 

dadamu itu jadi sebesar danau.... 

 

Dan selalulah bisa mempunyai hati yg 

selalu bisa mengucap syukur untuk 

segala hal yg terjadi dalam hidup kita. 
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Kolom Techno 

Sejarah Mesin Cuci 

anusia telah mencuci pakaian 

selama ribuan tahun untuk 

menjaga kebersihan dan 

dengan demikian kualitas hidup dalam 

masyarakat. Dalam peradaban kuno itu 

praktek umum untuk benar-benar 

mengalahkan kotoran pada batu, atau 

menjelajahi itu dari permukaan pakaian 

menggunakan pasir dan bahan abrasif 

lainnya. Rivers memainkan peranan 

utama dalam proses pencucian dan 

akhirnya sabun dikembangkan, dengan 

contoh awal dating kembali ke periode 

Romawi. Awalnya itu abu lemak-laced 

hewan disembelih berkorban yang 

bertindak sebagai sabun, dengan 

pendekatan ini yang kemudian 

disempurnakan. 

Contoh pertama buatan manusia 

teknologi yang digunakan untuk 

membantu dalam pencucian pakaian 

terlihat dalam penciptaan dewan scrub 

pada 1797, meskipun lebih dari satu abad 

sebelumnya sebuah aplikasi paten 

mencakup cuci dan mesin meremas-

remas telah diajukan, dengan berbagai 

upaya sepanjang abad kedelapan belas 

yang dilakukan untuk menciptakan mesin 

cuci mekanik. 

Konsep menggunakan drum berputar 

untuk membersihkan pakaian kotor telah 

dipatenkan oleh penemu Inggris pada 

1782, tapi itu tidak sampai 1843 bahwa 

pertama mesin cuci konvergensi tiba, 

menggabungkan mencuci dan perangkat 

meremas-remas untuk membantu 

dengan pengeringan. Pada 1874 sebuah 

mesin cuci yang ditujukan untuk 

penggunaan dalam negeri telah 

dikembangkan sebagai hadiah sebesar 

US penemu William Blackstone. 

Kedatangan tenaga listrik berarti bahwa 

perangkat cuci tangan dioperasikan bisa 

ditambah dengan motor. Ada beberapa 

perdebatan mengenai siapa yang dapat 

mengklaim menjadi penemu resmi dari 

mesin cuci listrik, tetapi secara luas 

diyakini disebabkan Louis Goldenberg. 

Namun, mesin cuci disebut Thor, yang 

ditemukan oleh Alva J. Fisher dan 

diproduksi oleh Hurley Machine 

Company pada tahun 1908, sering 

disebut sebagai mesin cuci listrik 

berbasis pertama drum. 

Pada tahun 1920, sejumlah besar mesin 

cuci sedang diproduksi di negara maju, 

tetapi tekanan ekonomi berarti bahwa 

M 
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barang mewah ini tidak terus melihat 

tingkat yang sama adopsi selama tahun 

1930. Mesin awal juga dilengkapi manual 

dan sementara untuk pasokan air, 

seringkali melalui selang karet yang 

menempel ke dapur keran standar, 

dengan mesin-plumbed hanya menjadi 

biasa pada tahap berikutnya. 

Kecepatan spin mesin cuci telah 

meningkat selama bertahun-tahun, 

dengan model awal berputar kurang dari 

700RPM. Dalam rangka untuk 

mengontrol kecepatan putaran, produsen 

mesin listrik awal harus bergantung pada 

kombinasi yang relatif primitif switch 

mekanis dan resistor untuk menerapkan 

kontrol yang diperlukan. Namun, dari 

tahun 1970-an, kemajuan dalam 

elektronik memungkinkan untuk kontrol 

motorik ditingkatkan dan memungkinkan 

produksi mesin presisi yang lebih besar 

dan daya tahan. 

Masih ada kemajuan yang dibuat dalam 

industri mesin cuci sampai hari ini, 

dengan perkembangan terbaru oleh para 

peneliti di Leeds University menghasilkan 

prototipe mesin yang dapat 

membersihkan seluruh beban cucian 

menggunakan sedikit lebih dari setengah 

liter air. Ini berarti bahwa hanya 

menggunakan dua persen dari total air 

dan listrik yang dikonsumsi dalam siklus 

mencuci standar dan pakaian 

meninggalkan mesin kering dan siap 

dipakai atau besi. 

Evolusi Mesin Cuci dari Dulu Hingga 

Sekarang - Sebelum ditemukannya 

mesin cuci, pakaian dicuci dengan cara 

membanting-bantingkannya ke batu dan 

menggosokkannya dengan pasir yang 

kasar. Pakaian kemudian dibilas dengan 

air dan kotorannya dialirkan ke sungai 

atau laut. Memang kita masih bisa 

menemukan hal-hal semacam ini, 

terutama di daerah-daerah pedalaman 

dengan fasilitas listrik yang terbatas. 

Namun di kota besar, khususnya di 

perumahan, hampir semua rumah tangga 

sudah memiliki mesin cuci. Manfaatnya 

yang banyak, seperti untuk memudahkan 

pekerjaan rumah tangga dan juga 

menghemat banyak waktu, membuat 

makin banyak orang yang 

menggunakannya.  

Awal Ditemukannya Mesin Cuci 

 

Mesin cuci rumah pertama di dunia 
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Ada banyak informasi mengenai sejarah 

mesin cuci. Beberapa sumber 

mengatakan mesin cuci ditemukan 

pertama kali di abad 17 dan dipatenkan 

pertama kali di Amerika pada tahun 1846. 

Dengan kerangka berbentuk drum yang 

ide utamanya masih digunakan hingga 

kini, mesin cuci jaman dahulu digerakkan 

oleh tangan bukan mesin. Tanpa 

menggunakan listrik dan selang air, 

begitu banyak usaha yang diperlukan 

hanya untuk melakukan satu kali 

pencucian. Ini merupakan langkah awal 

terbentuknya mesin cuci modern yang 

kita gunakan hingga saat ini. 

 

Beberapa puluh tahun setelahnya, mesin 

cuci listrik pertama kali diperkenalkan di 

Amerika pada sekitar tahun 1900. Model 

ini dikembangkan dengan maksud untuk 

menghilangkan proses menggilas dan 

mengucek dengan tangan. Mesin cuci 

listrik ini pada akhirnya mulai diproduksi 

secara masal dan dijual ke pasaran oleh 

produsen bernama Maytag (sekarang 

Whirpool) pada tahun 1911. Sekarang ini 

banyak sekali jenis mesin cuci. Hal ini 

membuat kita harus pandan 

melakukanperbandingan mesin cuci dari 

beragam model untuk yang sesuai untuk 

kebutuhan keluarga. 

 

Diciptakan berdasarkan gerakan tangan 

manusia di papan cuci, mesin cuci 

pertama kali dipatenkan di Amerika 

Serikat pada tahun 1846 dan bertahan 

pada akhir 1927. Awalnya, mesin cuci 

listrik menggunakan motor yang diputar 

di dalam tabung, namun motor tersebut 

tidak terlindung sehingga air cucian 

sering menetes dan menyebabkan sirkuit 

pendek dan hentakan. Pada 1911, mesin 

cuci telah dilengkapi dengan silinder 

berbahan metal dan tertutup. 

 

Produsen mesin cuci menghadapi 

tantangan berkaitan dengan 

perkembangan teknologi tersebut, yaitu 

menemukan motor yang sesuai dan 

memastikan bahwa pengguna tidak 

tersengat listrik. Pada awal 

perkembangannya, mesin cuci 

menggunakan rantai, sabuk, poros dan 

roda gigi. 

 

Untuk mengatasi hambatan awal dalam 

penggunaan mesin cuci, motor tenaga 

kuda fraksional mulai digunakan. 

Kekuatan motor ini biasanya hanya 1/8 

atau ¼ daya kuda motor pada mesin 

pertama, mesin ini diproduksi oleh 

Westinghouse. 

 

Untuk mencegah sengatan listrik, stator 

dan rator mesin dibungkus dan dilengkapi 

kipas untuk mencegah panas. 
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Dari perspektif kepuasan konsumen, 

mesin yang akan mencuci pakaian tanpa 

merobek-robek perlu dikembangkan. Ini 

berarti mesin harus dioperasikan dengan 

kecepatan yang berbeda. Untuk 

mengatasi masalah tersebut , jatuhnya 

air ke pakaian pada mesin cuci melalui 

agitasi perlu dikembangkan 

Beatty Brothers dari Fergus, Ontario 

merupakan perusahaan pertama yang 

memproduksi mesin cuci agitator, 

menggunakan tabung tembaga nikel atau 

nikel-kromium berlapis. Di AS, 

perusahaan pertama yang mengadopsi 

teknologi agitator adalah Maytag. 

Orientasi vertikal mesin ini menjadi 

standar industry menggantikan sumbu 

putar horizontal pada mesin sebelumnya. 

 

Pada 1920-an, lembaran logam dienamel 

putih menggantikan tabung tembaga dan 

kaki besi bersudut. Pada awal 1940-an, 

baja dienamel digunakan karena lebih 

bersih, lebih mudah untuk membersihkan 

dan lebih tahan lama, juga dirancang 

untuk memperpanjang umur motor 

 

Perkembangan selanjutnya dari mesin 

cuci adalah pemasangan alat pengatur 

waktu yang memungkinkan mesin diset 

untuk beroperasi sesuai siklus sehingga 

pengguna tidak perlu terus memonitor 

jalannya mesin cuci. 

 

Pada awal 1950-an, banyak produsen 

Amerika memasarkan mesin dengan fitur 

tombol pengering yang menggantikan 

proses memeras pakaian yang 

menyebabkan terkilir. Pada 1957, GE 

memperkenalkan mesin cuci yang 

dilengkapi dengan 5 tombol untuk 

mengontrol suhu mencuci, suhu 

membilas, kecepatan mencuci dan 

kecepatan putaran. 

 

Mesin cuci digerakan oleh motor listrik 

satu fasa. Motor ini dapat bergerak dua 

arah untuk mengucek pakaian saat di 

cuci. Motor dihubungkan ke bak cuci atau 

agitator dengan belt dan roda pemutar 

(pully). 

 

Mesin cuci terbagi atas dua tipe 

pengisian, yaitu: 

 

1. Mesin cuci yang pengisiannya dari 

depan (front loading), biasanya proses 

pencucian pada mesin cuci ini sudah 

otomatis, mulai dari tahap pencucian 

sampai pengeringan. 

 

2. Mesin cuci yang pengisiannya dari atas 

(top loading), proses pencucian pada 

mesin cuci ini ada yang sudah otomatis 

dan ada juga yang tidak. Untuk mesin 

cuci ini terbagi lagi atas 2 tabung dan 1 
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tabung. Perbedaan ini bukan hanya 

terletak pada bukaan (tempat pengisian 

pakaian) tetapi juga perbedaan dalam hal 

penggunaan air, listrik, teknologi dan 

hasil pencucian. 

 

Proses pencucian dengan mesin cuci 

diawali dengan memasukkan pakaian 

kotor ke dalam tabung cuci. Kontrol akan 

mendeteksi berat pakaian dan mengatur 

level air, waktu cuci, waktu bilas, waktu 

pengeringan dan waktu buka katup air 

masuk (water inlet valve). Setelah level 

air tercapai, katup air masuk akan ditutup 

dan agitator mulai berputar untuk 

menciptakan pusaran air.  

 

Bila kontrol telah mendeteksi habisnya 

waktu cuci, motor akan berhenti memutar 

agitator dan katup buang pun dibuka 

untuk membuang air hasil pencucian, 

kemudian tabung akan berputar untuk 

membuang sisa-sisa air yang ada di 

dalam pakaian.  

 

Setelah katup bilas ditutup dan katup air 

masuk dibuka, air masuk ke dalam 

tabung sampai cukup level kemudian 

katup air masuk ditutup dan mesin mulai 

membilas. Jika waktu bilas sudah habis, 

maka kontrol akan membuka katup 

buang untuk membuang air bilasan. 

Proses pengeringan akan dilakukan 

setelahnya dengan meutar tabung mesin 

cuci. Jika telah selesai maka mesin cuci 

akan berhenti secara otomatis dan ini 

menandakan bahwa proses pencucian 

telah selesai. 

 

Terdapat beberapa perbedaan antara 

mesin cuci bukaan atas 2 tabung dan 1 

tabung. Proses mencuci dan 

mengeringkan pada mesin cuci dengan 2 

tabung dilakukan di dalam tabung yang 

berbeda. Proses pencucian pada jenis ini 

dilakukan baling-baling yang berputar di 

dasar tabung. Sedangkan pada mesin 

cuci 1 tabung, proses mencuci dan 

mengeringkan dilakukan di dalam tabung 

yang sama. Tabung ini juga ikut berputar 

saat proses pencucian. 

 

Dalam hal penggunaan air, mesin cuci 

bukaan atas menggunakan air lebih 

banyak daripada mesin cuci bukaan 

depan. Hal ini karena air pada mesin cuci 

bukaan atas harus diisi sampai penuh. 

Sedangkan pada mesin bukaan depan, 

air akan dikeluarkan sedikit demi sedikit 

selama proses pencucian. Secara umum, 

daya yang dipakai pada mesin cuci 

bukaan atas atau bukaan depan hampir 

sama, yaitu sekitar 300 W. Namun, pada 

mesin cuci bukaan depan terdapat 

fasilitas tambahan untuk mencuci dengan 

air panas dan daya yang dibutuhkan 

untuk menggunakan fasilitas ini sekitar 
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2000 W. 

 

Perbedaan yang paling dasar dari kedua 

jenis mesin cuci ini adalah teknologi yang 

dipakai. Mesin cuci bukaan atas berputar 

secara horizontal, menyebabkan air yang 

ada di dalamnya membentuk pusaran air 

yang menyebabkan pakaian saling 

melilit. Sebaliknya, mesin cuci bukaan 

depanberputar secara vertical 

menyerupai perputaran roda dan 

menyebabkan pakaian selalu jatuh ke 

bawah. Hasil pencucian mesin cuci 

bukaan depan juga lebih baik dari mesin 

cuci bukaan atas, karena teknologi yang 

digunakan menerapkan metode gaya 

gravitasi. Tingkat kekeringan yang 

dihasilkan mesin cuci jenis ini juga lebih 

baik, yaitu mencapai 95% sedangkan 

mesin cuci bukaan atas hanya 

menghasilkan 70% tingkat kekeringan. 

 

Komponen-komponen mesin cuci serta 

kegunaannya: 

 

1. Leveling Feet, berfungsi mengatur 

kedataran mesin agar tidak terjadi 

getaran atau vibrasi saat mesin 

beroperasi. 

 

2. Motor, berfungsi untuk memutar 

agitator yang akan mencuci pakaian. 

 

3. Agitator, bilah yang dapat bergerak 

memutar bolak bali, berfungsi untuk 

menciptakan pusaran air untuk 

mengucek pakaian. 

 

4. Tabung atau drum, tempat pakaian 

kotor yang akan dicuci. 

 

5. Lid Switch, berfungsi mengontrol tutup 

(lid) apakah dalam keadaan terbuka atau 

tertutup (bila tutup mesin cuci dalam 

keadaan terbuka maka mesin cuci tidak 

bias beroperasi), bisa juga berfungsi 

sebagai pengaman. 

 

6. Control dan Monitor, merupakan otak 

mesin cuci. Berfungsi mengatur waktu 

cuci, waktu bilas, level air dan waktu 

pengeringan pada mesin cuci otomatis. 

Dengan alat ini mesin cuci akan bekerja 

otomatis mulai dari pakaian kotor masuk 

sampai kering. 

 

7. Water inlet valve, berfungsi mengatur 

air yang masuk ke mesin cuci 

berdasarkan perintah alat kontrol. 

8. Drain Hose, saluran buang untuk air 

hasil pencucian. 
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Mesin Cuci Masa Kini 

 

Mesin cuci era 2000 

Mesin cuci masa kini telah mengalami 

perkembangan yang pesat. Alat ini sudah 

semakin canggih, sehingga kita dapat 

memilih cara mencuci yang disesuaikan 

dengan bahan pakaian, hanya dengan 

menekan beberapa tombol saja. Dari 

hanya terbatas pada beberapa opsi 

pencucian, mesin cuci sekarang sudah 

dapat mencuci bahan-bahan jenis 

tertentu seperti wol, sutra dan bahkan 

juga terdapat siklus pencucian khusus 

untuk pakaian bayi. Cara mesin cuci 

bekerja juga semakin baik dan dapat 

membuat pakaian lebih bersih dengan 

waktu yang cepat dengan getaran mesin 

sedikit dan tidak bising. Bayangkan jika 

Anda harus mencuci di malam hari, 

namun mesin cuci Anda mengeluarkan 

suara yang keras dan mengganggu, tidak 

nyaman bukan? 

 

Selain itu, semakin banyak kecanggihan 

yang ditawarkan oleh produsen mesin 

cuci. Salah satu contohnya adalah 

dengan membuat aplikasi dimana Anda 

bisa mengoperasikan mesin cuci melalui 

smartphone atau tablet kesukaan Anda. 

Terlebih lagi seiring dengan menigkatnya 

kesadaran masyarakat untuk menjaga 

kelestarian lingkungan, kemajuan lain 

yang dibuat oleh produsen mesin cuci 

sekarang adalah dengan menghemat 

penggunaan air dan listrik. Mesin cuci 

dahulu memerlukan air hingga 170 liter 

sekali pencucian, namun sekarang Anda 

dapat mencuci hanya dengan 

menggunakan air sekitar 50 hingga 90 

liter.  

15 Tips Memilih Mesin Cuci Yang 

Baik 

Nah tips memilih mesin cuci yang baik 

harus kita perhatikan dalam membeli 

produk yang baik serta sesuai dengan 

kebutuhan. Apa lagi yang anda cari dari 

sebuah mesin cuci ? berikut adalah 

beberapa tips yang harus diperhatikan 

dalam memilih mesin cuci berbagai tipe 

seperti front loading, 2 tabung dan 1 

tabung yang penting harus anda 

perhatikan, di sini kita akan membahas 

detil beberapa faktor yang harus anda 

perhatikan. 
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Tips Memilih Mesin Cuci 

 

1. Cek Daya Pemakian Listrik 

Ada beberapa mesin cuci yang memiliki 

harga murah namun kualitas yang tidak 

bagus, terutama dari pemakaian 

dayanya. Cek watt yang diperlukan untuk 

proses mencuci dan pengeringan mesin 

cuci tersebut, lalu bandingkan antara 

yang satu dengan yang lainnya. 

2. Berapa Jumlah Keluarga Anda 

Nah berapa sih jumlah anggota keluarga 

anda, pastikan anda memilih kapasitas 

yang sesuai. Contohnya jika anggota 

keluarga 3-4 masih bisa untuk kapasitas 

< 8 kg. Untuk anggota keluarga > 4 

sebaiknya memilih mesin cuci yang 

kapasitasnya lebih besar. 

3. Keperluan ? Rumah Tangga Atau 

Laundry 

Nah keperluan anda apa ? untuk rumah 

tangga atau laundry, untuk rumah tangga 

dapat memilih varian tipe 1 tabung dan 2 

tabung. Untuk laundry sebaiknya pilih 

yang front loading. 

4. Teknologi 

Jika anda ingin menggunakan mesin cuci 

yang dapat disesuaikan dengan kondisi 

pencucian anda, coba cek teknologi 

mesin cucinya. Contoh ada yang safe 

child yang akan menjaga dari anak anda 

yang iseng. Ada anti kuman, ada 

teknologi anti berisik, jadi kita dapat 

sesuaikan. 

5. Harga Mesin Cuci 

Ok, tidak bisa dielakkan bahwa harga 

menjadi pertimbangan yang penting, 

bahwa pilihan harga harus diperhatikan. 

Anda bisa cek bahwa harga mesin cuci 

yang tidak terlalu mahal sesuai dengan 

fiturnya. 

6. Layanan Service Center 

Kemana anda harus pergi ketika ada 

kerusakan ? ada gak yah service 

centernya di daerah anda. Pastikan ada 

tim service center merk tersebut di 

daerah anda. 

7. Garansi 

Pastikan merk dan produsen mesin cuci 

tersebut memiliki garansi minimal 1 tahun 

atau garansi sparepart serta motor yang 

dapat di percaya. 

8. Otomatis dan Semi Otomatis 
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Teknologi mesin cuci saat ini di bagi 

menjadi dua jenis yaitu otomatis dan semi 

otomatis. Jenis otomatis anda dapat 

memastikan bahwa hanya sedikit campur 

tangan anda untuk mencuci sampai 

proses pencucian selesai. Jenis semi 

otomatis membutuhkan campur tangan 

manusia mulai dari mengeringkan, 

memindahkan, dan beberapa proses 

lainnya. 

9. Merk Mesin Cuci 

Apa merk mesin cuci terbaik menurut 

anda? nah mesincuci.net telah 

menganalisis salah 10 jenis mesin cuci 

terbaik yang dapat anda jadikan referensi 

sesuai dengan minatnya dipasaran 

Indonesia, Samsung Rajanya. 

10. Jenis Tabung yang digunakan 

Dua jenis tabung yang sering digunakan 

adalah berbahan plastik dan stainless 

steel, pilih mana ? tentu jawabannya 

adalah lebih kuat stainless steel, namun 

biasanya mesin cuci dengan bahan ini 

akan memberikan dampak pada lonjakan 

harga. 

11. Pengeringan? 

Pengeringan pada mesin cuci sangat 

penting, terutama pada saat musim 

hujan, dimana sangat sulit untuk 

menjemur pakaian. Mesin cuci dengan 

pengeringan tentu akan sangat 

membantu anda dalam mengeringkan 

pakaian. 

12. Lebar Tabung 

Jangan heran yah jika ada mesin cuci 

walaupun kapasitas pencucian besar 

namun tabung yang berada di dalamnya 

ruang geraknya sangat sempit. Biasanya 

mesin cuci tipe dua tabung memiliki 

kapasitas yang sangat besar untuk 

mencuci dari sisi ruang tabungnya. Hal ini 

memudahkan memasukkan pakaian 

yang memakan space besar seperti 

selimut dan sebagainya. 

13. 1 tabung / 2 tabung / front 

loading 

Pastikan anda memilih model mesin cuci 

yang sesuai dengan kebutuhan anda. 

Dari sisi harga jika diurutkan dari yang 

paling murah ke yang paling mahal maka 

urutannya adalah tipe 2 tabung, 1 tabung 

(top load), dan yang paling mahal adalah 

tipe front loading. Dari sisi kecanggihan 

tentu tipe front loading 

14. Kemudahan Cara Mencuci 

Ok, jangan sepelehkan masalah ini yah, 

anda harus jeli melihat cara penggunaan 

mesin cuci yang anda beli. Pastikan tidak 

menyulitkan anda 

dalam menggunakannya nanti. 

15. Berat Mesin Cuci 
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Jangan sepelekan berat mesin cuci yang 

anda beli yah, tipe front loading bahkan 

ada yang beratnya mencapai 70 -100 kg. 

Jika anda ingin menempatkannya di 

rumah lantai 2 atau dikontrakkan pikirkan 

lagi nanti jika anda suatu saat pindah yah. 

Tips membeli mesin cuci yang baik harus 

anda pastikan sesuai dengan kebutuhan 

anda dalam memberikan produk terbaik 

untuk keluarga. Pertimbangkan dengan 

matang-matang sebelum memilih mesin 

cuci terbaik. 
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Curhat Pikiran 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pertanyaan: 

Saya gadis umurnya 21 tahun, sekarang 

saya mengalami cacat di bagian kaki 

karena kecelakaan, saya merasa minder 

dan down sekali, saya baca tulisan mas 

firman di internet membuat saya mulai 

merasa bangkit lagi, apa kira-kira yang 

perlu saya lakukan lagi mas untuk lebih 

bangkit lagi? 

Gadis, deweedyu@xxx.com 

Jawab: 

Mbak gadis yang sedang mulai bangkit, 

terima kasih sudah mengunjungi blog 

saya dan membaca tulisannya serta 

mengaplikasikannya.  Semoga tulisan-

tulisan itu semakin membantu mbak 

untuk terus menyadari kemampuan diri 

mbak. Mbak gadis, coba deh sekarang 

lihat ya, yang cacat hanya kaki mbak, 

masih berjalan dengan bantuan kursi 

roda, wajah mbak gimana? Masih terlihat 

cantik kan?yang terpenting disini adalah 

kepala mbak, masih ada kan?masih bisa 

mengatur kan? 

Kepala adalah bagian teratas dalam 

tubuh manusia, karena dia yang 

mengatur semuanya, kalau kepala masih 

normal maka percayalah mbak, hidupmu 

masih sangat bisa untuk berbahagia, 

sukses dan mencapai apapun yang mbak 

inginkan. Jadi apa yang mbak 

bingungkan? Apa yang mbak jadi sedih? 

Bersyukurlah, karena TUHAN masih 

sangat sayang, buktinya mbak masih 

mengirim email ini ke saya, masih bisa 

membaca tulisan-tulisan saya. Ya kan? 

Bangkit yuk mbak, maksimalkan pikiran 

mbak, dan raihlah apapun yang mbak 

mau 

Pertanyaan : 

Pak firman, bagaimana caranya 

mendatangkan uang gaib, saya benar-
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benar membutuhkannya, dari pak 

sugianto,jambi 

Jawab: 

Pertanyaan tentang uang gaib ini sering 

saya dapatkan, entah kenapa banyak 

orang Indonesia menyukai uang gaib, 

sehingga makna uang gaib menjadi 

dibelokkan kea rah yang sudah dan 

malah dianggap aneh, padahal uang gaib 

itu hanyalah biasa saja, hanya kita tidak 

menyadari. 

Pak sugianto, bapak bisa baca tulisan-

tulisan saya di blog tentang uang gaib 

untuk menjawab pertanyaan bapak ini 

Pertanyaan : 

Mas firman, saya senang dengan tulisan-

tulisan di blognya, menyadarkan saya 

tentang berbagai hal dan membuat saya 

lebih hidup, bicara tentang bawah sadar 

maka saya teringat dengan hipnotis, 

gimana caranya orang bisa dibuat tidak 

sadar gitu mas? 

Hanich_w32@xxxx.com 

Jawab: 

Kalau ngomongin hipnotis kayaknya 

anda bisa buka di www.ahlihipnotis.com, 

disitu anda saya ajak untuk memahami 

hipnotis yang sebenarnya, bawah sadar 

bukan tidak sadar, kalau tidak sadar 

namanya pingsan, hipnotis adalah ilmu 

komunikasi dan psikologi. 

 

Bagi anda yang ingin berkonsultasi, 

silahkan kirimkan email anda ke 

pratamafirman@yahoo.com 
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