
 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

  



REDAKSI 

 

 

 

 

enjelang tengah malam, 

menyempatkan diri untuk 

menulis sebuah artikel di blog 

ini. Oh ya, tadi saya baru selesai 

memberikan coaching untuk program 

platinum AMC selama 3 hari mulai jumat 

kemarin. Seorang bapak yang cukup 

senior dari tasikmalaya yang mengikuti 

program platinum 3 hari ini. Saat 

memberikan materi platinum kali ini saya 

menggunakan notebook apple saya, dan 

ketika memainkan sebuah file video 

ternyata ada yang tidak bisa, saya baru 

tahu  kalau file yang ekstensi .flv tidak 

support dengan 

player di macbook. 

Maklum karena saya 

masih baru 

menggunakan 

notebook keluaran 

apple ini. Saya tidak 

mengetahuinya 

karena saya belum 

memahami secara 

utuh dari macbook saya ini, akibatnya 

saya tidak mengetahui bahwa video .flv 

tidak bisa diputar di apple. 

 

M 

(Firman Pratama, S.T, M.T (Pakar Pikiran) 
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Yup, memahami secara utuh, 

itulah kunci agar bisa maksimal dalam 

menggunakan sesuatu perangkat 

apapun itu. Jadi ingat saat saya pertama 

kali mengisi bensin mobil terios saya, 

bingung dimana untuk membuka tangki 

bahan bakarnya ya hehe. Karena belum 

memahami benar si terios waktu 

itu.  Apapun itu dibutuhkan sebuah 

pemahaman yang utuh supaya kita tidak 

melihatnya sepotong-sepotong, melihat 

secara utuh artinya melihat dengan 

kedua mata. Ketika orang buta disuruh 

memegang gajah dibagian kaki maka 

pasti orang buta ini mengatakan jika 

gajah itu tinggi, panjang seperti tiang. 

Padahal itu baru kakinya saja ya. 

Pemahaman yang utuh membuat kita 

melihat sesuatu dengan jelas. Tapi 

banyak disekitar kita orang-orang yang 

tidak memahami sesuatu hal dengan 

utuh lalu berbicara, saya ingat ada 

mahasiswa saya yang 

mempresentasikan tugasnya, dia 

menggunakan istilah-istilah keren, lalu 

saya tanyakan itu apa artinya? eh dia 

malah diam dan menjawab yang 

menunjukkan kalau sebenarnya tidak 

paham. 

 

Bagi kita yang muslim ada ayat di 

QS AlBaqarah-208:” Wahai orang-orang 

yang beriman, masuklah ke dalam Islam 

secara keseluruhan”. Keseluruhan 

artinya memahami dengan utuh. Sama 

halnya juga dengan PIKIRAN, banyak 

berserakan dan bertebaran di internet 

bahkandi buku-buku tentang 

pemahaman yang kuruh utuh tentang 
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Pikiran sehingga membuat orang yang 

membacanya justru ikut tidak 

mendapatkan pemahaman yang utuh. 

Seperti yang dikatakan peserta platinum 

AMC sore tadi begitu selesainya kelas, 

beliau mengatakan bahwa “sekarang 

saya sudah memahami dengan jelas dan 

utuh apa itu Pikiran sehingga saya tidak 

akan mencari-cari referensi lagi hehe, 

saya paham benar tentang diri saya, 

semua sudah ada dalam diri saya, 

bahkan saya sudah membuktikannya 

kalau khadam saya bisa membuat saya 

naik kereta eksekutif kembali ke tasik 

dengan gratis mas haha..” saya pun 

menjawabnya, “nah kalau sudah begini 

saya senang pak, karena tujuan saya 

mengkarantina bapak diatas gunung 

bisanta ini (hotel bisanta lantai 6)tercapai 

ya. 

“iya pak firman, dulu waktu dikelas 

reguler AMC , ada hal yang saya rasa 

tidak jelas, saya malu untuk bertanya, 

sehingga ada hal-hal yang saya simpan 

sendiri dan cari referensi sendiri diluar eh 

malah jadi kacau lagi, karena materi AMC 

ini memang berbeda 180 derajat dengan 

materi pelatihan2 lain yang saya ikuti, tapi 

sekarang saya setelah 3 hari ini saya bisa 

tersenyum dan bisa merasakan 

kebebasan dan serasa hidup sebagai 

manusia yang menjadi penguasa 

seutuhnya bagi diri saya, juga sebagai 

makhluk ALLAH yang selalu dilimpahi 

rahmat pak” 

 

AMC juga diperlukan pemahaman 

yang utuh dan benar, itulah alasan saya 

membatasi peserta kelas reguler dengan 

menolak peserta yang tidak memastikan 

diri sebeblumnya, ya supaya paham, tapi 

memang jika hanya belajar berdua 

selama 3 hari terasa lebih bebas bertanya 

dan tidak ada malu-malu ya. Ketika ada 

seseorang yang menghubungi saya lalu 

mengatakan ke saya “pak firman, itu AMC 

kan ada 2o materi saya mau belajar yang 

sahabat virtual saja gimana”, saya 

menjawabnya “kalau bapak ke orang lain 

mungkin langsung diiyakan saja, tapi 

kalau di AMC bapak harus memahami 

dari awal baru nanti sampai ke materi 

sahabat virtual”. Dibutuhkan pemahaman 

yang utuh dan benar tentang PIKIRAN 

sehingga kita dengan benar bisa 

menggunakannya untuk kebaikan hidup 

kita. Pahami dengan benar dan utuh 

apapun itu ilmunya sehingga kita bisa 

dengan mudah menggunakan ilmu itu 

untuk kebaikan hidup kita. 
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CATATAN KECIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

etika mengisi kelas Alpha Mind 

Control (AMC) di Jakarta, tanggal 

15 Maret 2014, ada seorang 

peserta yang menyampaikan tujuannya 

mengikuti kelas AMC adalah untuk 

mengubah diri. “Saya ingin mengubah diri 

mas”, jawaban seorang peserta saat 

saya tanyakan apa tujuannya datang di 

kelas AMC. Lalu saya jawab sambil 

tersenyum.”wah..bapak salah tempat, 

disini bukan tempat untuk mengubah diri 

pak, bukan tempat operasi plastik, 

harusnya bapak ke dokter spesialis 

operasi plastik agar wajahnya diubah, 

kan jadi berubah pak,hehe”. Betul 

kan?kalau anda ingin mengubah diri, 

caranya adalah dengan mendatangi 

dokter spesialis operasi plastik, lalu anda 

request mau diubah seperti apa, pasti 

bisa sesuai dengan biayanya. Sering 

saya katakan hal seperti ini kepada orang 

yang menemui saya lalu bertanya, 

“bagaimana caranya mengubah diri?” 

 

Kalau anda menanyakan hal ini 

juga, maka jawabannya juga sama, yaitu 

datang ke dokter operasi 

plastik,hehe..Saya serius lho. Kalau yang 

anda maksud mengubah kualitas diri 

maka saya bisa menjawabnya, yaitu 

caranya dengan mulai mengubah “data-

data” yang ada dalam pikiran anda. Kok 

jadi ngomongin “data-data”, seperti 

sebuah harddisk, ya memang pikiran 

anda sama dengan harddisk itu. Kalau 

data-datanya kotor maka pasti 

harddisknya sering error. Untuk 

mengubah kualitas diri, anda harus MAU 

mengubah instalasi-instalasi yang ada 

dalam diri, syaratnya hanya butuh MAU. 

Kalau anda MAU pasti semua terjadi, 

contohnya saat anda MAU untuk makan 

K 

Tiga Langkah Mudah untuk 

Mengubah Diri Menjadi Lebih Baik 
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bakso, pasti anda mencari baksonya dan 

pasti dapat baksonya, semua karena 

anda MAU. 

Atau contoh lain, ketika seorang 

wanita hamil sedang ngidam, dan 

menginginkan sesuatu yang terlihat 

aneh, pasti sang suami dengan senang 

hati mencarikan dan akhirnya pasti dapat. 

Karena istrinya MAU dan suaminya juga 

MAU, jadi syaratnya hanyalah butuh 

MAU, anda MAU mengubah kualitas 

hidup?Kalau MAU pasti berubah. 

 

Ada tiga langkah mudah yang 

saya coba berikan kepada anda kali ini 

untuk mengubah kualitas diri anda, saya 

selalu mengatakan MUDAH, sebab 

memang mudah, kalau anda mau 

membuatnya susah, stop saja membaca 

langkah-langkahnya dan nikmati terus 

kesusahan itu, hehe..Tetapi kalau anda 

mau mencoba untuk memilih cara yang 

mudah, maka silahkan anda teruskan 

membacanya. 

 

Langkah Pertama, 

Anda buat dulu, mau kualitas 

hidup seperti apa yang anda MAU, anda 

tentukan mau seperti apa hidup anda. 

Kalau anda belum punya apa yang anda 

MAU maka carilah dulu apa yang anda 

MAU. Kalau anda hanya ingin MAKAN, 

tentu hal ini masih sangat kompleks, 

MAKANAN apa yang anda MAU, bakso 

misalnya, maka pikiran anda sudah mulai 

bisa untuk “membuat”  bakso segera 

muncul di hadapan anda. Atau mau 

dibuat lebih lengkap, bakso malang yang 

paling enak di surabaya, itu lebih bagus 

lagi. Jadi kalau anda hanya mengatakan 

ingin mengubah kualitas hidup, maka itu 

masih belum jelas, kualitas hidup seperti 

apa yang anda MAU. 

 

Langkah Kedua, 

Apa yang mau diubah?Mengubah 

kualitas hidup, dimulai dengan mengubah 

data-data dalam diri anda, dalam pikiran 

anda, untuk mengubah itu maka anda 
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harus tahu dulu apa yang mau diubah. 

Bagian mana yang mau diubah, seperti 

laptop anda, kalau anda merasa ingn 

membuang sebuah program maka harus 

tahu dulu, program mana yang mau 

dibuang, kenali diri anda, berkenalan 

dengan diri agar anda tahu mana yang 

harus diubah 

 

Langkah Ketiga, 

Nikmati proses perubahan itu, 

kalau sedang berubah maka nikmati saja 

perubahan itu, karena perubahan 

membutuhkan sebuah kebiasaan, saat 

saya pertama kali menggunakan laptop 

dengan windows 8 touch screen (layar 

sentuh), memang terasa aneh, bahkan 

terkesan susah, tetapi karena saya tahu 

manfaat dan kelebihan dari windows 8 

maka saya nikmati saja perubahan itu, 

sehingga menjadi sebuah kebiasaan dan 

perubahan itu telah terjadi. 

Nah, mudah kan ketiga langkah 

diatas. Mengubah diri, mengubah 

kebiasaan, itu sangat mudah dan 

sederhana, sebab Tuhan telah 

menciptakan diri kita dengan berbagai 

kemudahan, karena Tuhan itu MAHA 

BAIK. Jadi kalau anda MAU berubah ya 

berubahlah, kalau ANDA mau berhenti 

mengerjakan hal-hal jelek, ya sudah 

BERHENTILAH, kalau anda MAU 

bahagia, maka BAHAGIALAH. 

 

 

 

 

 

 

 

“ 

BE 

THANKFUL 

FOR 

EVERYTHING 

“ 
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KEKUATAN DIRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ngin mengubah hidup yang susah 

menjadi mudah”, saya membaca 

kalimat ini disalah satu formulir data 

peserta kelas AMC (Alpha Mind Control) 

di kolom motivasi untuk mengikuti 

pelatihan. Bapak ini berasal dari 

banyuwangi, dan sudah lama ingin 

belajar tentang PIKIRAN, sampai 

menabung biayanya selama 6 bulan 

untuk mengikuti kelas AMC. Dan sabtu 

kemarin, tanggal 24 Januari 2015, bapak 

ini akhirnya bisa belajar AMC. Terkadang 

banyak orang yang mempermasalahkan 

biaya dalam kelas saya, bahkan pernah 

ada yang sedikit bertanya dengan nada 

marah “mas firman, kalau membantu 

harus ikhlas, gak perlu pake biaya2”. 

Mungkin anda yang membaca tulisan-

tulisan saya ini, ada yang berpikir sama 

dengan orang yang bertanya ini hehe. 

 

Saya ambil contoh bapak yang 

dari banyuwangi tadi ya, ketika dia 

bersungguh-sungguh ingin belajar AMC 

dengan menabung selama 6 bulan, dan 

akhirnya bisa, dalam proses ini 

sesungguhnya sudah ada ilmu yang saya 

berikan kepada anda, yaitu bagaimana 

caranya fokus kepada impian dan 

mengontrol pikiran untuk mencapainya. 

Biaya yang dikenakan di kelas reguler 

sebenarnya sangat murah jika 

dibandingkan dengan manfaat besar 

yang didapat. Dan setiap sehabis kelas 

I 

KUNCI RAHASIA 

HIDUP MENJADI MUDAH 
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AMC, saya selalu mendapatkan ucapan 

terima kasih dari para peserta, sebab 

merasa mendapatkan lebih banyak dari 

apa yang dia “bayar”. Bahkan ada 

peserta yang bilang, bahwa saya obral 

ilmu hehe. Karena banyak orang belajar 

ilmu tentang hidup butuh proses yang 

lama,biaya yang besar, untuk ritual, untuk 

sesajen, belum waktu yang dihabiskan 

untuk meditasi, puasa dan sebagainya. 

Bahkan ada juga yang bilang, kalau di 

tempat lain dibuat level-level yang lama 

dan menambah biaya terus, tetapi 

dengan belajar AMC maka sudah paham 

semuanya.  

Oh ya, saya juga teringat ada 

seorang peserta pada sabtu kemarin 

yang berasal dari riau, tanggal 20 januari, 

bapak ini mengirimkan pesan ke saya 

bahwa belum bisa mengikuti training di 

tanggal 24 januari, sebab biayanya tidak 

ada. Tetapi besok sorenya tanggal 21 

januari, bapak ini mengirim pesan lagi 

bahwa jadi ikut AMC tanggal 24 januari 

sebab tiba-tiba ada yang membayar 

hutang, sehingga bisa pergi ke surabaya. 

Ajaib kan, belum belajar AMC sudah 

mendapat keajaiban. Dan pengalaman 

seperti ini banyak dialami peserta yang 

mau belajar. Itulah bagian dari 

pembelajaran AMC sebenarnya, 

sehingga biaya yang saya buat memang 

sebagai “pre-test” bagi mereka yang 
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bersungguh-sungguh mau mengubah 

kualitas hidupnya. Sehingga peserta 

lebih mudah menyadari “keajaiban 

pikiran” dalam kelas setelah tahu rumus-

rumus dalam AMC. 

Kesungguhan untuk mau belajar 

itulah yang menjadi dasar terjadi 

perubahan persepsi dalam pikiran 

seseroang, sehingga terjadilah 

perubahan hidup. Ketika sebelum belajar 

AMC, banyak peserta yang beranggapan 

bahwa mengubah hidup itu susah, tapi 

setelah mengenal AMC, mereka 

mengatakan ternyata GAMPANG dan 

SIMPEL ya. Ya memang kunci rahasia itu 

pada umumnya dirahasiakan dan 

diperoleh dengan cara yang susah dan 

lama, ya kan? Nah, anggapan ini yang 

mau saya ubah dengan membuat metode 

AMC. Kunci rahasia itu sebenarnya 

mudah dan sudah ada dalam diri tiap-tiap 

orang, apa itu? Yaitu PIKIRAN. Pikiran 

seseorang adalah PUSAT dari program 

dalam diri dan kehidupan setiap orang. 

 

Kehidupan yang susah, bukan 

terjadi karena keinginan TUHAN, bukan 

karena TAKDIR TUHAN,sebab TUHAN 

itu MAHA PENYAYANG, jadi mustahil 

TUHAN menghendaki kesusahan bagi 

makhluknya. Lalu siapa yang menjadikan 

kehidupan itu susah? yang menjadikan 

kehidupan seseorang itu susah, adalah 

diri orang itu sendiri. Hidup yang susah 

dihasilkan dari program-program dalam 

pikiran seseorang itu sendiri. Mungkin 

anda masih tidak percaya bahwa 

PIKIRAN andalah yang menyebabkan 

kesusahan itu, memang banyak orang 

pada awalnya tidak percaya karena 

belum memahami. Tetapi begitu bertemu 

saya di kelas AMC, baru sadar bahwa 

dirinyalah yang salah. 

 

Kunci Rahasia untuk mengubah 

HIDUP SUSAH menjadi MUDAH, ada di 

PIKIRAN anda. Anda perlu MENGENALI 

program yang ada dalam pikiran anda, 

dan mengubahnya menjadi program 

yang mudah. Jika PIKIRAN anda sudah 

diprogram menjadi mudah maka PASTI 

TUHAN menakdirkan hidup anda PENUH 

KEMUDAHAN. Percayalah, TUHAN itu 

MAHA BAIK dan MAHA PEMBERI 

KEMUDAHAN. 

 

 

 

 

 

“ Setiap orang bebas memilih kualitas hidupnya, mau 

memilih susah atau memilih mudah 

Anda MEMEGANG KUASA BAGI HIDUP ANDA” 
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HIPNOSIS 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ata HIPNOTIS sering kali 

mendapat diartikan dalam 

makna yang sempit bahkan 

salah, yaitu sering disamakan dengan 

kondisi dimana seseorang sedang 

berada dalam TIDAK SADAR dan 

HARUS TERTIDUR. Makna seperti ini 

muncul dan melekat di masyarakat 

karena memang tayangan ditelevisi yang 

merupakan permainan panggung selalu 

menampilkan persepsi bahwa HIPNOTIS 

itu adalah TIDUR dan TIDAK SADAR. 

Bahkan, ada beberapa praktisi hipnotis, 

hipnoterapi yang masih memegang 

makna ini. Entah, apakah memang ingin 

selalu dilekatkan dengan makna TIDUR, 

sehingga mengesankan bahwa orang 

yang bisa mengHIPNOTIS itu adalah 

orang yang memiliki kekuatan gaib yang 

luar biasa. Saya ingin mendefinisikan 

lebih luas dari kata HIPNOTIS, karena 

kalau kita hanya mengatakan HIPNOTIS 

itu harus TIDUR maka itu sama aja kita 

terjebak dalam sebuah kotak sempit, 

bahkan sangat sempit. 

 

Tadi sore, saat saya masih di 

Wahana Sejati, karena hari Jumat siang 

ada janji dengan seorang klien di sana. 

Ada sebuah telepon yang masuk ke 

nomor saya, “mas firman, saya mau 

belajar hipnoterapi, saya sudah punya 

gelar CHt dari xxx , tapi saya kesulitan 

untuk membuat klien saya tertidur, ada 

K 

Hipnotis itu harus Tertidur?  

TIDAK ! 
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yang tidur tapi ada juga yang tidak 

tertidur, kalau tidak tertidur saya menjadi 

kurang yakin dalam memberikan sugesti, 

mas firman bisa bantu saya?” kata 

seseorang bapak yang bicara melalui 

telepon ke saya. Mendengar pertanyaan 

seperti ini, saya terdiam sebentar, lalu 

saya bertanya ke bapak ini. “Bapak, mau 

menjadi hipnoterapist?sudah merasa 

cukup hanya dengan gelar CHt?, bapak 

belum paham tentang hipnotis ya?” 

Bapak ini mungkin sedikit tersinggung 

dengan pertanyaan saya, “Saya bisa 

hipnotis mas, sudah banyak orang yang 

saya hipnotis dan saya sering main di 

kantor saya, lebih dari 50 orang sudah 

saya tidurkan”, jawab bapak ini. Akhirnya 

saya bilang ke bapak ini “bapak kalau 

mau ketemu saya, silahkan saya mau 

sedikit perbaiki pemahaman bapak, 

karena saya nilai bapak belum paham 

apa itu hipnotis walaupun bapak sudah 

sering menidurkan orang, kalau itu bapak 

mau ketemu saya” 

 

Saya sering mendapat pertanyaan 

tentang HIPNOTIS itu TIDUR atau 

TIDAK? SADAR atau TIDAK SADAR. 

Kalau dikatakan hipnotis itu harus tidur 

maka jawabannya TIDAK, tapi TIDUR 

juga bagian dari HIPNOTIS, kalau saat 

diberikan sugesti itu terTIDUR maka pasti 

ngorok, tapi yang tepat adalah TIDUR di 

level TERJAGA. Lalu, apakah TIDAK 

SADAR? kalau ini pertanyaannya, maka 

saya jawab HIPNOTIS itu kondisinya 

SADAR. Sebab kalau TIDAK SADAR itu 

namanya PINGSAN. Benar kan? 

Mulailah untuk membuka pikiran 

anda, mau menerima kenyataan bahwa 

HIPNOTIS TIDAK HARUS TIDUR, dan 

HIPNOTIS bukan kondisi TIDAK SADAR. 

Lalu bagaimana kondisi hipnotis?  

Ketika dimunculkan ini 

pertanyaannya, maka saya sering 

mengatakan bahwa kondisi hipnotis itu 

adalah kondisi biasa saja, dimana anda 

mau mengikuti saran orang lain. Contoh, 

ketika anda datang ke dokter karena 

sedang sakit, lalu dokter ini berkata ke 
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anda “minum obatnya 2x sehari, kurangi 

kopi ya jadi sekali saja dalam 3 hari, nanti 

bisa gagal jantung kalau kopinya masih 

terus” 

Lalu, anda dengan menurut 

mengatakan “iya dok, saya pasti 

lakukan”. Apakah ketika anda menjawab 

sugesti dokter ini dalam kondsi 

tidur?dalam kondisi tidak sadar? TENTU 

TIDAK, dan kondisi itulah sebenarnya 

HIPNOTIS 

Dokter sedang menghipnotis 

anda, untuk patuh meminum obat dan 

menjauhi kopi.  

Contoh lain, saat anda pergi ke 

pusat pembelanjaan,lalu ada sales 

makanan yang datang ke anda, “silahkan 

pak dicoba gratis”, lalu anda 

mencobanya, dan si sales ini berkata lagi 

“murah, kok pak/ibu, mumpung masa 

promo beli satu dapat dua”. Dan anda 

pun membeli produk itu, nah itu juga 

HIPNOTIS, apakah anda tertidur?apakah 

anda tidak sadar? 

Anda harus mulai memperluas 

pemahaman tentang HIPNOTIS agar 

bisa keluar dari kotak sempit pikiran 

anda. 

:Firman Pratama: 

(spesialis pikiran bawah sadar) 
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ALPHA TELEPATI 

alam kehidupan 

sehari-hari pasti 

kita bertemu 

dengan banyak manusia 

lain, banyak orang lain 

dengan latar belakang 

yang berbeda. Hal ini wajar 

karena memang kita 

sebagai manusia pasti secara langsung 

maupun tidak langsung saling 

membutuhkan. Misalnya saat kita pergi 

keluar rumah saja, berhubungan dengan 

sopir taksi, berhubungan dengan penjual 

makanan dan banyak orang lainnya. Lalu 

dikantor, anda berhubungan dengan bos 

anda, berhubungan dengan staff anda, 

atau berhubungan dengan orang lain 

dalam rangka mensukseskan bisnis 

anda. Dalam berhubungan dengan orang 

lain maka dbutuhkan sebuah 

“komunikasi” untuk menyampaikan 

keinginan anda kepada orang lain. 

Komunikasi ini biasanya dilakukan 

dengan berbicara, tapi bagaimana kalau 

anda memiliki rasa “segan” kepada orang 

yang anda tuju? 

 

Sama seperti ketika tadi saya 

masih didalam mobil diparkiran kantor, 

ada telepon dari seorang perempuan 

yang bertanya “mas firman, apakah bisa 

saya belajar alpha telepati untuk 

mempengaruhi orang yang saya merasa 

segan kepadanya, saya merasa tidak 

enak untuk menyampaikan langsung, 

D KETIKA ANDA “SEGAN” 

MENYAMPAIKAN LANGSUNG 

KEPADA ORANGNYA,  

MAKA INILAH SOLUSINYA 

Semua orang 

“Perlu 

Berkomunikasi” 

dan 

berkomunikasi itu 

bisa dilakukan 

secara langsung 

atau melalui 

“Pikiran” kita. 
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kira-kira kalau seperti itu gimana ya mas 

firman?”. Mungkin anda juga ada yang 

memiliki pertanyaan seperti ini juga. 

Perhatikan ya ulasannya. Saya jawab 

saja “nah, kalau memang seperti itu maka 

itulah gunanya alpha telepati bu, kan 

tidak secara langsung ibu sampaikan 

keinginannya kepada orang tersebut, 

sehingga ketika sudah melakukan alpha 

telepati sikap ibu biasa saja, nanti pasti 

orang itu berubah sendiri” 

 

Ibu ini menjawab “bisa gitu ya mas, 

dia mengerjakan keinginan kita sendiri 

ya, bagus deh mas kalau gitu saya mau 

mesan ya”. Saya lanjukan “iya memang 

seperti itu bu manfaat alpha telepati”. 

Selama ini memang kita hanya diberi tahu 

bahwa komunikasi itu harus berbicara, 

harus bertemu langsung, padahal tidak 

lho. Bisa juga komunikasi untuk 

mempengaruhi orang lain kita lakukan 

tanpa bertemu langsung, ya dengan 

Alpha Telepati. 

Perasaan segan dan takut sering 

menghalangi seseorang untuk langsung 

menyampaikan keinginanya kepada 

orang lain. Apalagi ketika orang lain yang 

mau diajak berkomunikasi itu memiliki 

posisi yang lebih tinggi daripada anda, 

terjadilah perasaan segan itu. Mau bicara 

langsung takut, mau bertatap muka 

adanya sungkan, mau menghadap juga 

segan. Kalau anda “curhat” masalah ini 
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kepada para trainer public speaking, 

motivator maka anda disuruh harus 

berani, harus serius untuk menghadap. 

Tapi kalau anda bertanya ke saya, 

sebagai pakar pikiran, ya saya jawab 

seperti judul artikel ini, “alpha telepati 

solusinya”. 

Mempelajari alpha telepati adalah 

langkah awal untuk mempelajari pikiran, 

langkah awal untuk mengenali 

bagaimana pikiran bekerja, langkah awal 

untuk menyadari bahwa kekuatan pikiran 

itu begitu luar biasa, meskipun kita takut, 

segan untuk berbicara langsung kepada 

orang yang kita tuju ternyata dengan 

alpha telepati bisa tersampaikan maksud 

dan keinginan kita kepada orang lain itu. 

Dan ketika anda merasakan “keajaiban” 

itu maka yang ada hanyalah bersyukur 

kepada Tuhan atas nikmat yang sudah 

diberikan kepada kita. 
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HIPNOTERAPI 

 

 

 

 

 

 

 

emarin siang disela waktu 

break makan siang saat saya 

memberikan kelas privat  Alpha 

Mind Control, ada seorang suami-istri 

yang minta waktu untuk bertemu saya, 

mereka menceritakan tentang anaknya 

yang masih kelas 1 SMP terlalu penakut, 

bahkan untuk ke kamar mandi saja masih 

minta ditemani, juga terkadang sering 

membantah kepada bapaknya akibatnya 

sering dimarahi dan dibentak oleh 

bapaknya. Lalu bapaknya mencoba 

untuk mengikutka anaknya ke dalam 

program AMC yang reguler agar 

berubah. Nah..disini saya mengatakan ke 

bapak ini, “kenapa bukan bapak saja 

yang ikut AMC agar bisa menambah ilmu 

bapak dalam menasehati anak?, karena 

ada cara yang mudah untuk menasehati 

anak tanpa harus dimarahi, tanpa harus 

dibentak, yaitu dengan cara “halus”. 

Tetapi anehnya bapak ini mengatakan, 

“anak saya saja, karena yang mau saya 

ubah kan karakter anak saya pak firman, 

kan mungkin dalam pelatihan nanti anak 

K 

Tips Untuk Mempengaruhi 

Anak dengan Baik dan Cepat 3 
------------------------- 

------------------------- 
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saya bisa berubah”. Saya 

menanggapinya, “anak bapak masih 

terlalu kecil, dalam kelas AMC tidak saya 

khususkan ke masing-masing orang, 

kalau masalah anak bapak bisa sesi 

konseling dan terapi saja, kalau anak 

bapak sudah berubah lalu dirumah tetap 

dengan kondisi yang sama maka 

anaknya pasti kembali lagi” 

Istri beliau akhirnya ikut berbicara, 

“anak saya yang lebih besar, kakaknya 

anak tadi itu sekarang minggat pergi ke 

rumah neneknya, dua-duanya anak saya 

ini bermasalah.” 

“waduh..minggat kenapa bu?” 

tanya saya.. Ibu ini pun menyahut “nah itu 

pak firman, sama bapaknya ini dimarahi 

terus dikatain, kalau kamu ngga nurut 

ayah minggat aja”.. “he.he. ya jelas bu, 

anak-anak ibu marahi sampai disuruh 

minggat ya pasti minggat bu, kan disuruh 

sama bapak tadi untuk minggat, ya 

anaknya bener to pak..” jawab saya lagi.. 

Kasus seperti ini sering dialami oleh 

banyak keluarga, dan saya sering 

menangani kasus seperti ini, banyak 

orang tua yang langsung datang 

menemui saya dan mengatakan anaknya 

bermasalah, anaknya sering membantah, 

anaknya malas belajar dan berbagai 

keluhan lainnya. Tetapi semua berakhir 

sama, bahwa orang tuanya lah yang tidak 

memahami anaknya, orang tuanya lah 

yang kurang ilmu dalam membimbing 

anaknya. 

Sama seperti fakta dari kedua 

tamu saya tadi, bapaknya dengan 

sengaja menyuruh anaknya untuk 

minggat, lalus setelah anaknya minggat 

betulan malah kebingungan he.he. 

Ada  tiga tips yang bisa saya bagikan 

disini untuk para orang tua yang merasa 

anaknya bermasalah, sebelum dibawa ke 

menemui saya cobalah pelajari langkah-

langkah ini: 

Pertama, Jadilah anak anda, 

banyak orang tua sibuk dengan dirinya 

sendiri lalu menyamakan persepsi orang 

tua dengan persepsi anak, tentu ini 

sangat berbeda, anda yang orang tua 

berapa usianya?anak anda berapa?Anda 

lahir pada zaman apa?anak anda lahir 

pada zaman apa. Tidak bisa anda 

samakan, maka jadilah seperti anak 

anda, masuklah ke dunianya agar anda 

dapat memgontrolnya. 
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Kedua, Perhatikan sikap 

anda, sebelum sibuk melihat sikap dan 

tingkah laku anak anda, cobalah meliha 

sikap anda dulu sebagai orang tua, sudah 

baik kah?sudah sabar kah?sudah penuh 

dengan kasih sayang kah?sudah penuh 

perhatian?sudah memberikan waktu bagi 

kebersamaan dengan anak 

anda?sudahkan anda menyapanya 

setiap pagi?menemaninya sebelum 

tidur?, cukup itu dulu ya, coba anda 

perhatikan semua pertanyaan saya tadi 

ya, lihatlah diri anda sebagai orang tua 

sebelum melihat keanehan sikap anak 

anda. 

 

Ketiga, Nasehati dia saat 

bermain, sebelum anda membawa anak 

anda menemui saya untuk konseling 

alangkah baiknya anda mencoba 

bermain dengannya, mainlah apa yang 

anak anda suka, ikutlah dia, dan disaat 

anak anda asik dengan permainannya 

maka disitulah saat tepat untuk 

“mensugesti” alias “menasehati” anak 

anda. Saat anak-anak asik bermain maka 

disaat itulah pikiran bawah sadarnya total 

bekerja, maka apapun yang anda 

nasehatkan kepada dia pasti langsung 

diterima dan mampu mengubahnya. 

 

Andalah yang lebih diterima oleh 

anak-anak anda, bukan para 

konsultan,bukan juga spesialis pikiran 

seperti saya. Karena 24Jam anak anda 

ada bersama anda. Tetapi kalau tiga 

langkah itu anda rasa masih kurang maka 

memang anda bisa membawanya 

menemui saya bersama anda sebagai 

orang tuanya.

18 MKS Edisi September 2016 



INSPIRASI TOKOH 

 

ika Anda pernah melihat acara 

The Apprentice di salah satu 

stasiun TV Indonesia, Anda pasti 

tak asing lagi dengan pengusaha super 

kaya asal Amerika Serikat (AS), Donald 

Trump. Hingga Juni 2013, tercatat 

kekayaannya US$ 63 juta atau Rp 713,3 

miliar versi Forbes. 

Namun tahukah Anda, pria 

bernama lengkap Donald John Trump ini 

pernah mengumpulkan berkas 

kebangkrutan sejumlah perusahaannya 

pada 1991, 1992, 2004 dan 2009. 

Hebatnya, dia masih bisa bertahan 

secara keuangan dan kembali 

membangun serangkaian bisnis lain. 

Saat kecil, Trump merupakan anak yang 

energik dan agresif. Orangtuanya bahkan 

mengirim dia ke sekolah berbasis militer 

guna menyalurkan energinya pada hal-

hal yang positif. Di sana dia bergaul 

dengan baik bahkan menjadi bintang 

siswa. 

Kepribadian baik Trump itulah 

yang hingga kini menjadi kunci 

kesuksesan bisnisnya. Trump yang 

mudah bergaul memiliki banyak teman 

dan relasi bisnis. Namun motivasinya 

menjadi pengusaha real estate banyak 

dipengaruhi sang ayah yang terlebih dulu 

mendirikan perusahaan penegmbang 

The Trump Organization. 

J 
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Setelah bergabung dengan 

perusahaan ayahnya, dia terus 

memberikan gagasan baru yang 

membuat bisnis tersebut terus 

berkembang. Berikut profil lengkap 

Donald Trump yang saat ini menjabat 

sebagai Presiden The Trump 

Organization 

dan pendiri 

Trump 

Entertainment 

Resorts: 

Donald 

John Trump lahir 

pada 14 Juni 

1946 di Queens, 

New York. Dia 

merupakan anak 

ke empat dari 

pasangan 

Frederick C. dan 

Mary MacLeod 

Trump. 

Frederick 

merupakan 

pendiri dan 

pengembang 

real estate yang memiliki spesialisasi di 

bidang konstruksi dan pengoperasian 

sejumlah apartemen kelas menengah di 

Queens, Statn Island dan Brooklyn. Dia 

merupakan salah satu konglomerat di 

New York saat itu. 

Saat kecil, seperti 

dilansir Liputan6.com, Trump merupakan 

anak yang energik dan tegas. Melihat 

sikap n karakter anaknya tersebut, 

Frederick mendaftarkannya ke Akademi 

Militer New York (New York Military 

Academic) saat Trump msih brusia 13th. 

Disiplin di 

sekolah tersebut 

diharapkan 

dapat 

menyalurkan 

sikap positif atas 

karakternya 

tersebut. 

Memang benar, 

Trump belajar 

dengan sangat 

baik di akademi 

tersebut. Secara 

sosial dia 

bergaul akrab 

dan punya 

banyak teman. 

Trump juga 

merebut 

sejumlah 

penghargaan di bidang akademis. Dia 

sempat mengikuti beberapa kejuaraan 

sepak bola dan baseball. 

Namanya tenar sebagai 

bintangnya atlet sekolah dan ketua siswa 
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hingga lulus pada 1964. Dia lalu 

mendaftar di Fordham Universty sebelum 

akhirnya pindah ke Wharton School of 

Finance di University of Pennsylvania. 

Dari sekolah tersebut dia menyabet gelar 

sarjana ekonomi. 

Awalnya dia sempat tertarik untuk 

belajar di sekolah film. Namun akhirnya 

dia memutuskan bisnis real estate jauh 

lebih baik. 

Pengaruh ayahnya pada 

kehidupan Trump terlihat sangat kuat. 

Hal itulah yang membuat dia 

memutuskan untuk terjun ke dunia karir 

yang sama dengan sang ayah. Meski 

demikian, Trump yang saat itu masih 

sangat muda memiliki target bisnis yang 

jauh lebih besar dari apa yang sudah 

dicetak ayahnya. 

Sejak masih menjadi mahasiswa, 

Trump sudah mulai bekerja pada 

ayahnya selama musim libur panas. 

Setelah lulus dia pun bergabung dengan 

Trump Organization, perusahaan 

pengembang real estate milik ayahnya 

tersebut. 

Setelah meyakinkan ayahnya 

untuk bergerak lebih liberal dalam 

penggunaan pinjaman berbasis ekuitas di 

kompleks apartemen Trump, dia berhasil 

mendanai ekspansi perusahaan. Namun 

demikian persaingan di bisnis tersebut 

masih sangat ketat dan selisih untungnya 

masih kecil. 

Pada 1971, dia memutuskan untuk 

pindah ke Manhattan dan bertemu 

dengan banyak orang penting di sana. 

Berbekal keyakinan akan peluang di kota 

tersebut, Trump terlibat dalam proyek 

pembangunan besar. Dengan 

menggunakan desain arsitektur yang 

menarik dan hubungan publik yang baik 

peluang tersebut menjanjikan untung 

yang jauh lebih besar. 

Saat ini, Trump menjabat sebagai 

Presiden sekaligus CEO Trump 

Organization. Dia juga mendirikan 

perusahannya sendiri Trump 

Entertainment Resorts. Pria yang dulu 

mahir berolahraga ini merupakan salah 

satu pengusaha real estate terbaik di AS. 

Saat Pennsylvania Central 

Railroad mengalami kebangkrutan, 

Trump mampu memperoleh opsi 

menggarap sejumlah lahan rel kereta api 

di Manhattan. 

Saat sejumlah rencana 

pembangunan apartemen dinyatakan tak 

layak karena iklim ekonomi yang rendah, 

Trump mempromosikan properti tersebut 
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sebagai lokasi pusat pertemuan 

(convention center) di sana. Pemerintah 

kota Manhattan memutuskan agar 

penggarapannya di dua kota lain pada 

1978. 

Trump menawarkan untuk 

mengurangi biaya pembangunannya jika 

pusat konvensi tersebut diberi nama 

sesuai nama keluarganya. Namun 

tawaran tersebut ditolak dan dia justru 

menerima tawaran baru untuk 

membangun kompleks dengan nama 

senator Jacob Javits. 

In 1974 Trump obtained an option 

on one of the Penn Central's hotels, the 

Commodore, which was unprofitable but 

in an excellent location adjacent to Grand 

Central Station. The next year he signed 

a partnership agreement with the Hyatt 

Hotel Corporation, which did not have a 

large downtown hotel. 

Trump yang pandai 

memanfaatkan potensi bisnis juga 

menggaet Hyatt Hotel Corporation untuk 

bekerja sama dengan perusahaannya. 

Saat itu, Grand Hyatt masih belum 

memiliki banyak hotel di kota-kota kecil. 

Trump telah membangun kerajaan 

bisnisnya dari Las Vegas hingga New 

York lewat sejumlah hotel dan casino 

yang menyebar di berbagai daerah AS. 

Namun tak semua bisnisnya berhasil dan 

mencetak uang. Pada 1991, 1992, 2004 

dan sekali lagi pada 2009, perusahaan-

perusahaan ternama milik Trump 

dilaporkan bangkrut. 

Tak diragukan lagi, nama dan citra 

Trump tak telah membantunya bertahan 

dari setiap kebangkrutan yang 

dialaminya. Rekannya di salah satu 

perusahaan New York, Edward 

Weisfelner membantunya melunasi 

utang-utang atas kebangkrutan bisnis 

kasinonya tersebut. 

Pada tahun 1962, Trump 

bergabung dengan regu sepak bola, 

kemudian pada tahun 1962 sampai 1964 

dia masuk ke team bisbol dan menjadi 

kaptennya. Trump pernah mendapat 

penghargaan Coachs Award tahun 1964 

dan pernah dipromosikan menjadi 

Kapten Taruna Militer S4 (Cadet Battalion 

Logistics Officer). Trump kuliah di 

Fordhan University selama dua tahun 

sebelum dipindahkan ke Wharton School 
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di University of Pennsylvania. Setelah 

kuliah tahun 1968 pada jurusan ekonomi 

dengan konsentrasi di bidang keuangan, 

ia bergabung di perusahaan penjualan 

rumah mewah milik ayahnya. 

 

Ia adalah perintis jalannya program 

pertelevisian sekaligus presiden dari The 

Trump Organization. Selain itu Donald 

Trump telah menjadi selebritis terkenal 

nomor 17 pada daftar Forbes Celebrity 

100 tahun 2011, hal itu disebabkan oleh 

gaya hidup yang mewah, cara bicara 

yang blak – blakan dan berperan dalam 

acara realitas NBC The Apprentice. 

 

Ia bekerja di perusahaan ayahnya yang 

bernama Fred Trump sang pengembang 

real-estate New York City. Donald Trump 

mulai resmi bergabung ke perusahaan 

pada tahun 1968. Dan ia diberi kendali 

perusahaan pada tahun 1971 dan 

menamainya The Trump Organization 

yang bekerja dibidang penyewaan rumah 

kelas menengah, dan Trump 

Organization pernah mendapatkan 

keuntungan senilai US$6 Juta. 

 

Trump pernah mendapatkan keuntungan 

dari pemerintah kota New York dari 

pembayaran pajak. Kemudian ia juga 

berhasil mengembangkan bidang 

properti untuk Javits Convention Center, 

tapi setelah itu ia berurusan dengan 

pemerintah New York. Salah satu 

proyeknya yang bernilai US$ 110 juta 

ternyata membuat New York membayar 

antara US$ 750 juta hingga US$ 1 miliar. 

Trump menawarkan untuk mengganti 

rugi proyek itu tapi tawarannya ditolak. 

 

Pada tahun 1990, Trump kesulitan 

membayar hutangnya. Hutangnya makin 

banyak dan bisnisnya mengalami 
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kemunduran. Pada tahun 1994, Trump 

kehilangan 900 juta dollar dari rekening 

pribadinya. Ketika dia dipaksa untuk 

meninggalkan Trump Shuttle, dia harus 

mengurus Trump Tower di New York City 

dan mengontrol 3 buah kasino di Atlantic 

City. 

 

Chase Manhattan Bank yang telah 

meminjamkan uang kepada Trump untuk 

membeli West Side Yards, terpaksa 

harus dijual kepada pengembang-

pengembang di Asia. Trump tidak 

mengembalikan semua kepemilikan atas 

Real Estate. Para pemilik berjanji untuk 

memberikan 30 persen dari keuntungan 

manakala bangunan-bangunan tersebut 

selesai dikembangkan atau terjual. 

Hingga masa itu, para pemilik 

menginginkan apa yang telah Trump 

lakukan yaitu membangun kerja.  

 

Bicara soal kebangkrutan perusahaan, ia 

bilang bahwa ada hukum di negeri ini 

yang bisa digunakan untuk mengatasi 

kebangkrutan dan bisa membantunya 

membayar utang. Anda punya 

perusahaan, bangkrut dan ajukan 

pemberkasan pembayaran utang, 

bernegosiasi dengan bank, dan buat 

kesepakatan yang luar biasa. 

Menurutnya hal tersebut tak perlu 

dipikirkan secara pribadi, begitulah arti 

bisnis yang sebenarnya. 

 

Semua kebangkrutannya 

berkaitan dengan properti hotel dan 

kasino di bawah banner Trump 

Entertainment Resorts. Sementara 

kebangkrutan pribadinya adalah saat dia 

mendanai konstruksi Trump Taj Mahal 

dengan junk bond dan tak mampu 

membayar bunganya yang tinggi. 

Bisnisnya di ujung tanduk dan dia 

memiliki utang pribadi sebesar US$ 900 

juta. 

Namun pada pertengahan 1990-

an dia mampu membayar sebagian besar 

utangnya dengan menjual kapal pesiar 

pribadinya, Trump Princess, maskapai 

pribadinya Trump Shuttle dan sahamnya 

di sejumlah bisnis lain. 

Dari kebangkrutannya tersebut dia 

belajar banyak. Dia pun kapok menjamin 

utangnya dengan kekayaan pribadinya. 

Bicara soal kebangkrutan perusahaan, 

dia dengan tenangnya mengatakan, ada 

hukum di negeri ini yang bisa digunakan 

untuk mengatasi kebangkrutan dan bisa 

membantunya membayar utang. Anda 

punya perusahaan, bangkrut dan ajukan 

pemberkasan pembayaran utang, 

bernegosiasi dengan bank, dan buat 

kesepakatan yang luar biasa. 

Menurutnya hal tersebut tak perlu 

24 MKS Edisi September 2016 



dipikirkan secara pribadi, begitulah 

bisnis. 

Dia pun bangkit lagi dan terus 

mencapai tempat-tempat tinggi dalam 

berbisnis. 

Trump yang saat itu tengah 

berkecimpung di dunia bisnis properti 

mengakhiri masa lajangnya dengan 

menikahi Ivana Marie Zelnickova pada 

1977. Dari pernikahannya tersebut 

Trump memiliki tiga orang anak yaitu 

Donald Jr., Ivanka dan Eric. Pernikahan 

yang sempat bertahan selama 15 tahun 

tersebut berakhir pada 1992. 

Saat masih terikat status 

pernikahan bersama Ivana, Trump sudah 

terlibat kasus perselingkuhan bersama 

Marla Maples. Beritanya bahkan menjadi 

headline di salah satu surat kabar New 

York pada 1990. Setahun setelah 

bercerai dengan istri pertamanya dia pun 

menikahi Marla Maples. Keduanya 

dianugerahi satu orang puteri bernama 

Tiffany. 

Setelah 9 tahun menikah, Maples 

dan Trump memutuskan untuk bercerai 

pada 1999. Saat diwawancara, Trump 

hanya mengatakan, memang sulit bagi 

Ivana dan Marla untuk bersaing, tapi dia 

sangat mencintai pekerjaannya. 

Pada 2004, dia melamar Melania 

Knauss, wanita asala Slovenia. Melanie 

memberinya anak laki-laki pada 2006 

bernama Barron. (as)  

Berikut kutipan inspiratif 

dari Donald J. Trump : 

Jangan melakukan hal yang 

tidak Anda sukai hanya demi uang. 

[Donald J. Trump] 

Bergembiralah melakukan 

pekerjaan yang hebat. [Donald J. 

Trump] 

Berfokus pada solusi, bukan 

masalahnya. [Donald J. Trump] 

Tangani tekanan dengan 

belajar untuk tidak berkutat dengan 

pikiran negatif dan pendapat orang 

lain. [Donald J. Trump] 

Bermimpi besarlah karena 

apa yang Anda impikan adalah apa 

yang akan Anda lakukan. [Donald J. 

Trump] 

Bila Anda ingin menghasilkan 

banyak uang, jangan malu-malu 

tetapkan tujuan besar. [Donald J. 

Trump] 
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Ambil tindakan setiap hari 

dan berfokus untuk jangka 

panjang. [Donald J. Trump] 

Maafkan orang baik tapi 

jangan pernah maafkan orang 

jahat. [Donald J. Trump] 

Bila seseorang tahu bahwa ia 

membuat kesalahan dan minta 

maaf, maafkanlah dan biarkan 

berlalu, tapi jangan percayai orang 

itu lagi. [Donald J. Trump] 

Orang yang mampu berfokus 

paling lama akan menang. [Donald 

J. Trump] 

Kecemasan akan merusak 

fokus. [Donald J. Trump] 

Jadilah orang yang supel 

agar dapat menyesuaikan diri 

dengan keadaan yang berubah. 

[Donald J. Trump]  

Tidak ada yang lebih buruk 

ketimbang seorang lelaki dan 

perempuan, yang dulunya saling 

mencintai, kini saling baku hantam 

meperebutkan uang dan properti. 

[Donald J. Trump] 

Hindari orang-orang negatif 

dalam bisnis dan kehidupan. 

[Donald J. Trump] 

Yang membedakan 

pemenang dari pecundang adalah 

bagaimana seseorang bereaksi 

terhadap setiap perubahan 

takdirnya. [Donald J. Trump] 

Jaga hubungan baik dan 

berikan semangat pada orang lain. 

[Donald J. Trump] 

Ingat bahwa sukses itu tidak 

pernah mudah. [Donald J. Trump] 
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MOTIVASI 

 

erja itu penting bagi kehidupan 

Anda. Dengan bekerja, Anda 

mampu menghidupi keluarga. 

Di samping itu, bekerja juga dapat 

menunjang perkembangan diri Anda. 

Tetapi, masalahnya, Anda sering tidak 

termotivasi saat bekerja. 

 

Anda tahu mengapa? 

 

Apa pun alasannya, kurangnya motivasi 

kerja sangat menjengkelkan, bukan?  

 

Kurangnya motivasi membuat Anda 

tersiksa saat bekerja. 

 

 

 

Nah, karena itu, inginkah Anda bisa 

memotivasi diri sendiri? 

Jika ya, artikel ini akan membantu Anda. 

Artikel ini akan membeberkan kepada 

Anda cara memotivasi diri sendiri supaya 

tidak malas bekerja. 

Tapi sebelumnya, kita cari tahu dulu apa 

yang membuat Anda kurang termotivasi. 

 

K CARA MUDAH 

MEMOTIVASI DIRI 

SENDIRI 
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Mengapa Anda Kurang Motivasi? 

 

Jika ditelusuri, ada tiga penyebab utama 

kurangnya motivasi. Untuk mengetahui 

apa saja penyebab tersebut, mari kita 

simak uraian berikut. 

 

1. Kurang percaya diri 

 

Kurangnya kepercayaan diri 

disebabkan Anda terlalu berfokus pada 

hasil. Anda takut tidak mampu 

mengerjakan tugas dengan baik. 

Anda takut hasilnya tidak sempurna. 

Dalam buku yang berjudul The 

Practicing Mind, Thomas Sterner 

mengingatkan: 

“Most of the anxiety we experience in life 

comes from our feeling that there is an 

end point of perfection in everything that 

we involve ourselves with. Whatever or 

wherever that perfection may be, we are 

not. 

We continually examine, consciously or 

unconsciously, everything in our lives, 

compare it to what we feel is ideal, and 

then judge where we are in relation to that 

ideal.” 

Sebagian besar kecemasan yang 

Anda alami datang dari anggapan akan 

adanya kesempurnaan absolut. Apa pun 

bentuk kesempurnaan itu, Anda cemas 

Anda tidak mampu meraihnya. Anda 

terus membandingkan posisi Anda 

dengan apa yang menurut Anda ideal 

alias sempurna, dan menghakimi posisi 

Anda terhadap kesempuraan tersebut. 

Dalam kaitannya dengan 

pekerjaan, Anda selalu membandingkan 

proses dengan hasil yang diharapkan. 

Anda terus menghakimi posisi Anda 

terhadap goal tersebut. 

Akibatnya, Anda minder dan 

cemas tidak dapat mencapai goal yang 

sempurna seperti yang diharapkan. 

Nah, ketidakpercayaan diri itu 

membuat Anda tidak bersemangat untuk 

bekerja. 

 

2. Kurang fokus 

Apabila Anda tidak mengetahui 

tujuan Anda, Anda pun menjadi malas 

bekerja. 

Mengapa? 
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Karena, Anda pikir Anda hanya 

menyia-nyiakan waktu dan tenaga. 

 

3. Kurang petunjuk 

 

Kurangnya petunjuk bagaimana 

mengerjakan tugas juga dapat 

mengurangi semangat Anda untuk 

bekerja. Anda bingung bagaimana 

memulainya. Akhirnya, Anda menunda 

pekerjaan tersebut. 

Nah, setelah mengetahui 

penyebab kurangnya motivasi, sekarang 

saatnya untuk mengetahui cara 

memotivasi diri berdasarkan penyebab 

tersebut. 

 

Cara Memotivasi Diri 

 

Berikut ini beberapa cara untuk 

memotivasi diri berdasarkan sebab-

sebab di atas. 

 

1. Rubah mindset Anda! 

 

Pada bab sebelumnya, dijelaskan 

salah satu sebab kurangnya motivasi 

yaitu kurang percayaan diri. Nah, 

kurangnya kepercayaan diri ini 

disebabkan Anda terlalu berfokus pada 

hasil. 

Lantas, apa yang dapat Anda 

lakukan untuk mengatasi 

ketidakpercayaan diri itu? 

Jawabannya, rubah mindset Anda! 
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Rubahlah mindset Anda dari result-

oriented alias berorientasi pada hasil 

menjadi process-oriented alias berfokus 

pada proses. 

 

Thomas Sterner memiliki nasihat 

yang berharga mengenai 

mindset process-oriented. 

“True perfection is both always evolving 

and always present within you, just like 

the flower. What you perceive as perfect 

is always relative to where you are in any 

area of your life.” 

-Thomas Sterner 

Kesempurnaan sejati selalu berubah dan 

selalu hadir bersama diri kita, seperti 

bunga. Apa yang kita anggap sebagai 

kesempurnaan selalu berubah 

tergantung di mana kita berada. 

Nah, rubahlah persepsi Anda 

mengenai hasil seperti persepsi di atas, 

yaitu bahwa pencapaian, goal atau 

kesempurnaan bukanlah konsep yang 

absolut, melainkan selalu berubah 

seturut waktu. 

Goal Anda waktu kecil adalah 

memiliki mainan yang bagus. Goal Anda 

waktu menjadi siswa adalah menjadi 

juara kelas. Goal Anda waktu lulus kuliah 

adalah mencari pekerjaan yang mapan. 

Dengan menyadari bahwa goal selalu 

berubah, Anda tidak lagi terpaku pada 

hasil. Anda akan berpandangan bahwa 

setiap langkah yang Anda tapaki, setiap 

detik yang Anda lewatkan untuk 

mengerjakan tugas Anda merupakan 

pencapaian itu sendiri. 

Dengan demikian, Anda dapat 

menikmati proses bekerja dengan 

gembira. Anda, yang tadinya malas, 

sekarang pun menjadi rajin bekerja. 

Jangan khawatir bahwa ketika 

Anda mengimplementasikan 

mindset process-oriented, proses kerja 

menjadi lambat. Pada kenyataannya, 

dengan menerapkan mindset process-

oriented, justru pekerjaan lebih cepat 

selesai. 

Ini bukanlah sesuatu yang mistis, 

melainkan dapat dinalar. Saat Anda 

menerapkan mindset process-oriented, 

pikiran Anda terbebas dari kecemasan 

memikirkan hasil. 

Nah, hal itu memberikan dampak 

positif bagi kinerja Anda. Karena tidak 

cemas pada hasil, pikiran pun menjadi 

tenang. Saat pikiran tenang, proses kerja 

berjalan lancar. 

 

2. Ingat kembali kesuksesan Anda 
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Problem kurangnya kepercayaan 

diri dapat pula dihilangkan dengan 

mengingat kembali kesuksesan Anda di 

masa lampau. Hal ini bertujuan untuk 

mengingatkan bahwa Anda tidaklah 

sepayah yang Anda pikirkan sekarang. 

Jika di masa lalu Anda dapat mencapai 

prestasi, tentunya sekarang pun Anda 

dapat meraihnya lagi. 

Dengan demikian, kepercayaan 

diri Anda terdongkrak, dan Anda pun 

bersemangat bekerja. 

 

3. Bandingkan diri Anda dengan diri 

sendiri, bukan dengan orang lain 

 

Untuk mendongkrak kepercayaan 

diri Anda, bandingkan diri Anda dengan 

diri sendiri, bukan dengan orang lain. 

Jika Anda membandingkan diri 

Anda dengan orang lain, yang Anda 

dapatkan bukan kepercayaan diri, 

melainkan justru keminderan melihat 

kesuksesan orang lain. Pikiran Anda 

cemas jikalau hasil yang Anda capai tidak 

dapat menyaingi hasil kerja orang lain. 

Oleh karena itu, bandingkan diri 

Anda dengan diri Anda sendiri. 

Bandingkanlah diri Anda yang sekarang 

dengan diri Anda di masa lampau. 

Dengan begitu, Anda dapat mengingat 

bagaimana dulu Anda pernah memiliki 

gairah yang tinggi, memiliki kualitas hidup 

yang tinggi. Hal itu tentu akan 

mendongkrak kepercayaan diri dan 

semangat Anda. 

 

4. Jangan takut salah 

 

Saat Anda berfokus pada hasil, 

tentu Anda takut melakukan kesalahan. 

Anda takut hasilnya tidak sempurna. 

Nah, oleh karena itu, saat Anda 

hendak mengerjakan tugas, hilangkan 

perasaan takut salah. Dengan hilangnya 

perasaan ini, Anda akan tergerak untuk 

mengerjakannya karena tidak ada beban 
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yang mengganggu pikiran Anda. Anggap 

saja Anda sedang melakukan hobi. 

Cara lain untuk menghilangkan 

rasa takut adalah sebagaimana yang 

dinasihatkan oleh Thomas Sterner, yaitu 

dengan merubah persepsi Anda 

mengenai hasil. Rubahlah persepsi 

Anda bahwa goal adalah saat Anda 

menjalani proses bekerja, bukan hasil 

yang akan kita raih. Cara ini terbukti 

ampuh untuk menghilangkan kecemasan 

penulis mengenai hasil. 

Nah, jika cara ini ampuh bagi 

penulis, penulis yakin cara ini juga ampuh 

Anda terapkan. 

 

5. Pikirkan tujuan Anda 

 

Saat Anda malas bekerja, pikirkan 

tujuan Anda bekerja. Pentingkah 

pekerjaan tersebut bagi Anda? 

Dengan memikirkan kembali 

tujuan, Anda mengetahui manfaat yang 

akan Anda dapat dari bekerja. Anda juga 

dapat mengtahui akibat dari 

meninggalkan pekerjaan tersebut. 

Dengan demikian, Anda akan terdorong 

untuk segera melakukannya. 

 

6. Rencanakan tindakan Anda 

 

Anda sering menunda-nunda kerja 

karena tidak tahu apa yang harus Anda 

lakukan. Anda bingung dari mana harus 

memulainya. 

Nah, untuk mengatasi masalah itu, 

rencanakan terlebih dulu tindakan Anda. 

Buatlah mind map mengenai rencana 

kerja Anda. Mind map bertujuan untuk 

memperjelas ide atau rencana Anda. 

Dengan mind map, ide yang 

tadinya abstrak menjadi jelas. Anda 

dapat dengan mudah melakukan 

pekerjaan Anda step by step sesuai 

dengan mind map yang Anda buat. Anda 

pun tahu dari mana Anda harus memulai. 

Dengan begitu, Anda bersemangat untuk 

mengerjakan tugas Anda. 

 

 7. Bagi tugas menjadi beberapa 

bagian 
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Agar Anda tidak bingung, bagilah 

tugas menjadi beberapa bagian. 

Membagi tugas juga bertujuan 

agar Anda tidak terbebani dengan 

bayangan pekerjaan yang super berat. 

Dengan membagi pekerjaan 

menjadi beberapa bagian, persepsi Anda 

mengenai tugas tersebut pun berubah, 

dari yang tadinya Anda 

mengangganpnya sebagai tugas yang 

berat menjadi tugas yang ringan. Fokus 

Anda pun bukan lagi pada goal akhir dari 

tugas tersebut, melainkan pada goal-goal 

kecil, yang Anda yakin Anda mampu 

mencapainya. 

 

Nah, demikian cara yang dapat Anda 

terapkan untuk memotivasi diri 

sendiri. Memang tidak mudah untuk 

mengimplementasikannya dalam 

kehidupan nyata. Tetapi, selama Anda 

memiliki kemauan, penulis yakin, 

selalu ada jalan bagi Anda untuk 

berubah lebih baik. 

 

Apakah Anda merasa kesulitan 

untuk mencapai tujuan hidup Anda, 

bahkan saat Anda tahu tujuan itu sangat 

berharga? Mungkin  Anda sudah 

mencoba mendorong diri sendiri untuk 

maju dengan segala daya upaya, tetapi 

belum tercapai pula. 

 

Alih-alih menggunakan kekuatan 

keinginan, Anda butuh motivasi dari diri 

sendiri. Dengan begitu, Anda tidak akan 

kehabisan energi dan Anda mungkin 

akan merasa menikmati kehidupan 

dengan lebih baik lagi. 

 

Berikut adalah cara yang bisa 

Anda lakukan untuk memotivasi diri 

sendiri: 

 

1. Sisihkan waktu untuk hal yang Anda 

sukai 

Jika Anda bisa memilih hal-hal 

yang Anda akan lakukan, entah itu 

pekerjaan yang akan Anda lakukan atau 

jurusan yang akan Anda ambil di 

perguruan tinggi, pilihlah sesuatu yang 

akan Anda sukai dan nikmati. Dengan 

memilih pekerjaan yang memberi gaji 

lebih tinggi atau sebuah jurusan yang 

terdengar lebih bergengsi tidak akan 

membuat Anda termotivasi. 

 

Bahkan saat Anda mengerjakan 

pekerjaan yang Anda benci, mungkin 

Anda masih bisa mengendalikan 

pekerjaan tersebut. Bisakah Anda 

meminta untuk dilibatkan dalam proyek 

baru yang lebih menarik? Bisakah Anda 

bekerja sukarela untuk membantu 

manajer Anda dengan sebuah proyek? 
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Berbangga dengan pekerjaan 

yang dijalani 

Sebagian kegiatan mungkin terlihat sia-

sia. Mungkin Anda hanya satu bagian 

kecil dalam pekerjaan yang besar dan 

sulit bagi orang untuk mengetahui 

apakah hasil kerja kita signifikan atau 

tidak. Namun kenyataannya hal itu 

membuat perbedaan, perusahaan Anda 

mungkin tidak akan merekrut Anda 

dahulu jika keberadaan Anda tidka 

diperlukan. 

 

Lebih mudah untuk memotivasi diri 

sendiri saat kita bangga dengan apa yang 

kita kerjakan dan Anda melakukannya 

dengan kemampuan terbaik Anda. 

Apakah Anda membersihkan rumah atau 

berhadapan dengan pelanggan, Anda 

bisa secara sadar memutuskan untuk 

melakukan yang terbaik. 

 

2. Pikirkan hasilnya 

Dalam dunia yang ideal, setiap 

pekerjaan adalah imbalan itu sendiri. 

Tentu saja, hal itu tidak selalu terjadi. 

Anda mungkin memiliki banyak sekali 

pekerjaan di daftar Anda yang kurang 

menarik atau mengasyikkan tetapi Anda 

menginginkan untuk tetap melakukannya 

karena pekerjaan-pekerjaan itulah yang 

akan membawa Anda lebih dekat dengan 

tujuan Anda. 

 

Mencoba berfokus pada hasilnya 

akan membuat kita lebih bersemangat. 

Misalnya saat Anda kesulitan 

mengerjakan skripsi, Anda bisa 

membayangkan kebahagiaan yang 

terbersit di wajah orang tua saat kita bisa 

lulus dan mandiri setelahnya. Atau 

bayangkan uang yang Anda sudah 

tabung selama sekian lama bekerja bisa 

Anda gunakan untuk membeli sesuatu 

yang diidam-idamkan, seperti rumah, 

kendaraan atau tidak hanya berbentuk 

benda tetapi bisa berupa kepuasan 

abstrak seperti bertamasya, melancong 

ke tempat baru bersama keluarga dan 

orang yang dicintai. 

 

3. Berhati-hati dengan penggunaan 

imbalan Anda 

Sebagian orang memotivasi diri 

dengan imbalan: “Setelah aku 

menyelesaikan laporan  ini, aku akan 

menghadiahi diri dengan sebatang 

coklat”. Hal ini bisa membantu jika Anda 

harus mendorong diri untuk 

menyelesaikan tugas tetapi jika Anda 

melakukannya terlalu sering, Anda akan 

bergantung pada imbalan daripada 

motivasi alami Anda. 

 

Berpikirlah tentang imbalan yang ada 

dalam pekerjaan itu sendiri: “Setelah aku 

menyelesaikan laporan ini, aku merasa 
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lebih lega” atau “Menyesaikan laporan ini 

akan membahagiakan orang yang 

membacanya.” Daripada memandang 

pekerjaan sebagai kumpulan beban di 

agenda harian kita, mengapa tidak 

memikirkan tentang dampak nyatanya 

pada Anda dan orang lain? 

 

4. Pelajari sesuatu yang baru 

Kita semua adalah pelajar alami. 

Itulah bagaimana manusia bertahan 

hidup. “Belajar” tidak hanya bagi anak 

kecil dan siswa di sekolah. Belajar adalah 

sesuatu yang kita selalu lakukan 

sepanjang hayat. Jika Anda pernah 

berjuang untuk merancang sebuah 

software baru dan menemui momen 

inspiratif, Anda akan tahu betapa 

mengasyikkannya bisa terus belajar 

sesuatu yang baru. 

 

Jika ada area spesifik dalam 

kehidupan yang membuat kita kurang 

termotivasi, itu lebih karena kita tidak 

percaya diri dalam melakukannya. 

Mungkin Anda membenci memasak, 

menulis, berolahraga atau pekerjaan lain 

karena Anda tahu Anda berjuang keras 

melakukannya dengan baik.Bersabarlah 

dalam belajar dan itu bisa membuat 

mtovasi lebih tinggi. 

5. Tetap termotivasi saat bekerja 

Anda mungkin termotivasi 

memulai pekerjaan baru tetapi jika 

perhatian Anda buyar setelah 5 menit, 

Anda akan berjuang untuk menjaga 

keberadaan motivasi itu. Setiap waktu 

Anda beralih ke hal lain (seperti 

Facebook atau ponsel Anda), Anda 

sedang mengganggu konsentrasi diri 

sendiri. 

 

Tetap fokus pada satu hal di satu 

waktu bahkan jika itu berarti Anda harus 

memutuskan koneksi Internet dan 

memblokir situs yang mengganggu 

konsentrasi. Jika Anda terus menunda 

untuk memulai, itu akan memberi kesan 

bahwa pekerjaan itu akan menghantui 

Anda selamanya. 

 

4 LANGKAH CARA MEMOTIVASI 

DIRI SENDIRI DAN ORANG LAIN 

CARA MEMOTIVASI DIRI SENDIRI 

DAN ORANG LAIN 
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Langkah 1 : Menemukan Tujuan Yang 

Memberdayakan 

 

Cara pertama dan terpenting 

adalah mengeset tujuan yang jelas dan 

memberdayakan. Kita harus membuat 

sebuah tujuan terukur dan kita benar-

benar menginginkannya. Kita harus 

membuat tujuan yang akan 

membangkitkan motivasi kita. 

Tujuan adalah motivasi, memiliki 

tujuan akan memiliki motivasi. Jika ada 

tujuan yang belum memotivasi, ada yang 

salah dengan tujuan tersebut. Anda 

harus benar-benar membuat inspiring 

goal, tujuan yang benar-benar tajam, 

menggairahkan, dan menggerakan Anda 

untuk mencapai. 

 

Pertama temukan apa yang paling 

Anda inginkan dalam hidup. Bener-bener 

Anda inginkan, benar-benar anda 

impikan. Tujuan, yang benar-benar akan 

membuat Anda bahagia, bahkan saat 

Anda hanya membayangkannya saja. 

Kedua buat tujuan yang 

melampaui kemampuan Anda. Jika 

tujuan Anda biasa-biasa saja, maka 

motivasi yang muncul pun akan biasa-

biasa saja. Tujuan yang melampaui 

tujuan Anda akan membuat Anda lebih 

semangat, lebih giat dalam meraihnya. 

Gantungkan cita-cita dilangit, jika 

gagal, maka Anda masih jatuh di bintang-

bintang. Jika Anda memiliki tujuan 

memiliki penghasilan Rp 100.000.000 per 

bulan, ternyata Anda bisa meraih “hanya” 

setengahnya, Anda mendapatkan Rp 

50.000.000. 

Kadang, suka ada orang yang 

berkata, “saya cuma ingin …”. 

Sayangnya itu kurang memberdayakan. 

Miliki tujuan yang kuat, yang benar-benar 

membangkitkan motivasi dari dalam diri. 

Jangan hanya sekedar, tetapi harus yang 

luar biasa. 

Pada dasarnya, motivasi itu ada 2. 

Yang pertama untuk meraih kesenangan. 

Yang kedua untuk menghindari rasa sakit 

atau kesulitan. Sementara, banyak orang 

yang hanya fokus pada kekecewaan, 

rasa sakit, kesulitan, atau hal-hal yang 

tidak diinginkannya. 

Ini juga bisa dijadikan sebagai 

tujuan. Misalnya ada orang yang sudah 

bosan dengan kemiskinan. Artinya dia 

tidak mau miskin, maka jadikan ini 

sebagai tujuan. Tujuannya melepaskan 

diri dari kemiskinan. Kemudian ubah 

dengan kalimat positif, tujuannya ingin 

menjadi kaya. 

Kemudian untuk dengan tujuan 

positif tersebut menjadi tujuan yang lebih 

spesifik, seberapa kaya? Berapa 

penghasilan yang diinginkan? Kapan? 

Ya, harus SMART, silahkan baca disini 

artikel selengkapnya. 
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Langkah 2 : Menyadari Kekuatan Diri 

 

Salah satu penghambat, mengapa 

banyak orang yang motivasinya lemah 

karena menganggap diri tidak mampu. 

Jika orang sudah mengatakan “tidak 

bisa”, maka dia akan kehilangan 

motivasi, sudah tidak mau lagi mencoba. 

Motivasi akan tumbuh, jika dia sudah 

memiliki keyakinan bahwa dia mampu. 

Dia yakin bahwa Allah sudah 

memberikan potensi yang luar biasa. 

Potensi yang mencukupi untuk meraih 

apa yang dia inginkan, potensi yang 

cukup untuk menanggung beban yang 

ada. 

Bukankah Allah tidak akan 

memberikan beban diluar kesanggupan 

kita? Anda pasti sanggup. Anda pasti 

sanggup. In syaa Allah. 

Jika Anda merasa tidak mampu, 

artinya Anda hanya belum 

mengoptimalkan potensi diri yang 

sebenarnya sudah Anda miliki. Jadi 

jangan berhenti, jangan kehilangan 

motivasi, yang Anda butuhkan adalah 

belajar mengoptimalkan potensi Anda. 

Setelah menyadarkan akan 

tujuan, langkah selanjutnya adalah 

menyadarkan bahwa Anda atau orang 

lain memiliki potensi yang cukup. Anda 

hanya perlu menggali dan 

mengoptimalkan potensi diri. Caranya 

adalah dengan belajar, mencoba, dan 

melatih diri. 

Saya sudah membuat program, 

bagaimana agar Anda lebih percaya diri, 

yakin akan potensi diri yang dijelaskan 

dengan detil di video The Confidence 

Secret. 

 

Langkah 3 : Yakini Selalu Ada Jalan 

 

Tujuan sebagai energi pendorong 

sudah ada. Keyakinan akan potensi diri 

sudah ada, maka selanjutnya yakini 

bahwa Anda bisa melakukan apa yang 

harus dilakukan untuk meraih tujuan 
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Anda dan dengan memanfaatkan potensi 

diri Anda. 

Bisa jadi, Anda saat ini belum 

mengetahui apa yang harus dilakukan. 

Tapi bukan berarti tidak ada caranya. 

Bukan berarti tidak ada jalan. Anda hanya 

perlu berusaha untuk mengetahuinya. 

Yakinlah selalu ada jalan, yakinkan orang 

lain selalu ada jalan. Bagaimana agar 

Anda selalu menemukan jalan itu? 

Silahkan baca artikel ini. 

Mungkin Anda sudah mengetahui 

jalan besar yang harus ditempuh, tetapi 

ternyata sepertinya sulit untuk dilakukan. 

Jangan kehilangan motivasi, sebab ada 

teknik atau cara berpikir menjadikan 

sesuatu yang sulit menjadi sesuatu yang 

bisa dilakukan. Selengkapnya saya 

bahas di Instant Motivation Weapon, 

sekaligus membahas berbagai teknik 

lainnya untuk membangkitkan motivasi. 

 

Langkah 4 : Kunci Agar Bisa 

Memotivasi Orang Lain 

 

OK, sekarang sudah mengetahui 3 

langkah jitu untuk memotivasi diri. 

Sebenarnya, 3 langkah tersebut bisa 

digunakan untuk memotivasi orang lain. 

Namun, sebelum Anda memotivasi orang 

lain, ada satu hal penting yang harus 

Anda miliki dulu, yaitu mampu 

memotivasi diri terlebih dahulu. 

Bagaimana Anda bisa memotivasi 

orang lain, sementara diri Anda sendiri 

loyo, tidak semangat, dan malas-

malasan. Kesesuaian perkataan Anda 

dan tindakan Anda akan sangat 

mempengaruhi oleh orang lain. Bahkan, 

kondisi Anda sebenarnya lebih kuat 

mempengaruhi ketimbang kata-kata. 

 

Jadi, miliki tujuan yang kuat, 

yakinlah bahwa Anda sanggup, dan 

yakinlah bahwa selalu ada jalan meraih 

tujuan Anda. Mulailah dari diri sendiri 

sebelum memotivasi orang lain. 
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lkisah di suatu negeri burung, 

tinggallah bermacam-macam 

keluarga burung. Mulai dari 

yang kecil hingga yang besar. Mulai dari 

yang bersuara lembut hingga yang 

bersuara menggelegar. Mereka tinggal di 

suatu pulau nun jauh di balik bukit 

pegunungan. 

Sebenarnya selain jenis burung 

masih ada hewan lain yang hidup disana. 

Namun sesuai namanya negeri burung, 

yang berkuasa dari kelompok burung. 

Semua jenis burung ganas, seperti 

burung pemakan bangkai, burung 

Kondor, burung elang dan rajawali adalah 

para penjaga yang bertugas melindungi 

dan menjaga keselamatan penghuni 

negeri burung. 

Burung-burung kecil bersuara 

merdu, bertugas sebagai penghibur. 

Kicau mereka selalu terdengar sepanjang 

hari, selaras dengan desau angin dan 

gesekan daun. Burung-burung berbulu 

warna warni, pemberi keindahan. 

Mereka bertugas berkeliling negri 

melebarkan sayapnya, agar warna warni 

bulunya terlihat semua penghuni. 

Keindahan warnanya menimbulkan 

kegembiraan. Dan rasa gembira bisa 

menular bagai virus, sehingga semua 

penghuni merasa senang. 

A 

KISAH KELUARGA BURUNG  
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Pada suatu ketika, seekor induk 

elang tengah mengerami telur-telurnya. 

Setiap pagi elang jantan datang 

membawa makanan untuk induk elang. 

Akhirnya, di satu pagi musim 

dingin telur-telur mulai menetas. Ada 3  

elang yang nampak kuat berdiri. Dua 

elang hanya mampu mengeluarkan 

kepalanya dari cangkang telur lalu 

mematuk-matuk calon anak yang tak jadi. 

Perlahan-lahan sang induk memberikan 

potongan-potongan tubuh anaknya ke 

dalam paruh mungil anak-anak elang. 

Kejam..? Ini hanya masalah kepraktisan. 

Untuk apa terbang dan mencari 

makan jauh-jauh jika ada daging bangkai 

di dalam sarang. Sebagai hewan, elang 

hanya mempunyai naluri dan akal tanpa 

nurani. Inilah yang membedakan 

manusia dan hewan. 

Waktu berjalan terus, hari berganti 

hari. Anak-anak elang yang berbentuk 

jelek karena tak berbulu, kini mulai 

menampakkan keasliannya. Bulu-bulu 

halus mulai menutupi daging di tubuh 

masing-masing. Kaki kecil anak-anak 

elang sudah mampu berdiri tegak. 

Walau kedua sayapnya belum 

tumbuh sempurna. Induk elang dan elang 

jantan, bergantian menjaga sarang. 

Memastikan tak ada ular yang mengincar 

anak-anak elang dan memastikan anak-

anak elang tak jatuh dari sarang yang 

berada di ketinggian pohon. Suatu pagi, 

saat induk elang akan mencari makan 

dan bergantian dengan elang jantan 

menjaga sarang. Salah seekor anak 

elang bertanya: “Kapankah aku bisa 

terbang seperti ayah dan ibu?” Induk 

elang dan elang jantan tersenyum, 

bertukar pandang lalu elang jantan 

berkata: “Waktunya akan tiba, anakku. 

Jadi sebelum waktu itu tiba, makanlah 

yang banyak dan pastikan tubuhmu sehat 

serta kuat”. Usai sang elang jantan 

berkata, induk elang merentangkan 

sayapnya lalu mengepakkan kuat-kuat. 

Hanya dalam hitungan yang cepat, 

induk elang tampak menjauhi sarang. 

Terlihat bagai sebilah papan berwarna 

coklat melayang di awan. Anak-anak 

elang, masuk di bawah sayap elang 

jantan. Mencari kehangatan kasih sang 

jantan. 

Waktu berjalan terus, musim telah 

berganti dari musim dingin ke musim 

semi. Seluruh permukaan pulau mulai 

menampakan warna warni dedaunan. 

Bahkan sinar mentari memberi sentuhan 

warna yang indah. Anak-anak elang pun 

sudah semakin besar dan sayapnya 

mulai ditumbuhi bulu-bulu kasar. Suatu 

ketika seekor anak elang berdiri di tepi 

sarang, ketika ada angin kencang, 

kakinya tak kuat mencengkram tepi 
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sarang sehingga ia meluncur ke bawah. 

Induk elang langsung merentangkan 

sayap dan mendekati sang anak seraya 

berkata: “Rentangkan dan kepakan 

sayapmu kuat-kuat!” 

Tapi rasa takut dan panik 

menguasai si anak elang karenanya ia 

tak mendengar apa yang dikatakan 

ibunya. Elang jantan menukik cepat dari 

jauh dan membiarkan sayapnya 

terentang tepat sebelum si anak elang 

mendarat di tanah. Sayap elang jantan 

menjadi alas pendaratan darurat si anak 

elang. 

Si anak elang yang masih diliputi 

rasa panik dan takut tak mampu 

bergerak. Tubuhnya bergetar hebat. 

Induk elang, dengan kasih memeluk sang 

anak. Menyelipkan di bawah sayapnya 

dan memberikan kehangatan. Sesudah si 

anak tenang dan tak bergemetar, induk 

elang dan elang jantan membawa si anak 

kembali ke sarang. 

Peristiwa itu menimbulkan rasa 

trauma pada si anak elang. Jangankan 

berlatih terbang dengan merentangkan 

dan mengepakan sayap. Berdiri di tepi 

sarang saja ia sangat takut. Kedua 

saudaranya sudah mulai terbang dalam 

jarak pendek. Hal pertama yang diajarkan 

induk dan elang dan elang jantan adalah 

41 MKS Edisi September 2016 



berusaha agar tidak mendarat keras di 

dataran. 

Lama berselang setelah melihat 

kedua saudaranya berlatih, si elang yang 

pernah jatuh bertanya pada ibunya: 

“Adakah jaminan aku tidak akan jatuh 

lagi?” “Selama aku dan ayahmu ada, 

kamilah jaminanmu!” jawab si induk elang 

dengan penuh kasih sayang. “Tapi aku 

takut!” ujar si anak. “Kami tahu, 

karenanya kami tak memaksa.” Jawab si 

induk elang lagi. “Lalu apa yang harus 

kulakukan agar aku berani?” tanya si 

anak. “Untuk berani, kamu harus 

menghilangkan rasa takut!”. “Bagaimana 

caranya?” “Percayalah pada kami!” Ujar 

elang jantan yang tiba-tiba sudah berada 

di tepi sarang. 

Si anak diam dan hanya 

memandang jauh ke tengah lautan. Tiba-

tiba si anak elang bertanya lagi. “Menurut 

ibu dan ayah, apakah aku mampu 

terbang kesebrang lautan?” Dengan 

tenang si elang jantan berkata: “Anakku 

kalau kau tak pernah merentangkan dan 

mengepakkan sayapmu, kami tidak 

pernah tau, apakah kamu mampu atau 

tidak. Karena yang tahu hanya dirimu 

sendiri!” 

Lalu si induk elang menambahkan: 

“Mulailah dari sekarang, karena langkah 

kecilmu akan menjadi awal perubahan 

hidupmu. Semua perubahan di mulai dari 

langkah awal, anakku!” 

Si anak elang diam tertegun, 

memandang takjub pada induk elang dan 

elang jantan. Kini ia sadar, tak ada yang 

tahu kemampuan dirinya selain dirinya 

sendiri. Kedua orang tuanya hanya 

memberikan jaminan mereka ada dan 

selalu ada, jika si anak memerlukan. 

Didorong rasa bahagia akan cinta 

kasih orang tuanya, si elang kecil berjanji 

akan berlatih dan mencoba. Ketika 

akhirnya ia menggantikan elang jantan 

menjadi pemimpin keselamatan para 

penghuni negri burung, maka tahulah ia, 

bahwa kesuksesan yang diraihnya 

adalah dimulai saat tekad terbangun 

melangkah.  

Sukses itu tak pernah ada kalau 

hanya sebatas tekad. Tapi tekad itu harus 

diwujudkan dengan tindakan nyata walau 

di mulai dari langkah yang kecil. Mulailah 

rntangkan dan kepakan sayap 

kemampuanmu, maka dunia ada 

digenggamanmu! 

 

 

 

42 MKS Edisi September 2016 



 

 

 

 

  



KOLOM TECHNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ebuah kulkas (biasa disebut 

"lemari es") adalah alat 

pendingin. 

Yang umum peralatan rumah 

tangga terdiri dari termal terisolasi 

kompartemen dan pompa panas -kimia 

atau mekanis berarti-untuk mentransfer 

panas dari ke lingkungan eksternal 

(misalnya, ruang di mana ia berada), 

pendinginan isi ke suhu di bawah 

lingkungan. 

Pendinginan adalah populer teknik 

penyimpanan makanan di negara maju 

dan bekerja dengan menurunkan tingkat 

reproduksi bakteri. 

Perangkat demikian digunakan 

untuk mengurangi proses pembusukan 

bahan pangan. 

 

Mesin pendingin yang menjaga 

suhu beberapa derajat di atas titik beku 

air.  Kisaran suhu optimum untuk 

penyimpanan makanan mudah busuk 

adalah 3 sampai 5 ° C (37 sampai dengan 

41 ° F). 

Sebuah perangkat serupa yang 

mempertahankan suhu di bawah titik 

beku air disebut sebagai "freezer". 

kulkas adalah penemuan modern 

yang relatif di antara peralatan dapur . 

Ia menggantikan lemari es , yang 

telah menjadi alat rumah tangga biasa 

selama hampir satu abad dan setengah 

sebelumnya. 

Untuk alasan ini, lemari es 

kadang-kadang disebut sebagai "peti es". 

Asal Usul Sejarah Kulkas atau Lemari Es 

S 
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Sebelum penemuan kulkas, 

icehouses digunakan untuk menyediakan 

penyimpanan dingin untuk sebagian 

tahun. Ditempatkan di dekat danau air 

tawar atau dikemas dengan salju dan es 

selama musim dingin, mereka pernah 

sangat umum.  berarti alam masih 

digunakan untuk mendinginkan makanan 

saat itu. 

Pada pegunungan, limpasan dari 

pencairan salju adalah cara yang nyaman 

untuk mendinginkan minuman, dan 

selama musim dingin yang dapat 

menyimpan susu segar lebih lama hanya 

dengan menyimpannya di luar ruangan. 

Pada abad ke-11, para fisikawan 

Persia dan kimiawan Ibnu Sina 

(Avicenna) menemukan kumparan 

pendingin , yang terkondensasi aromatik 

uap. 

Ini adalah sebuah terobosan 

dalam penyulingan teknologi dan ia 

memanfaatkan itu dalam bukunya 

distilasi uap proses, yang memerlukan 

tabung berpendingin, untuk 

menghasilkan minyak esensial .  

Pendingin buatan pertama yang 

diketahui telah ditunjukkan oleh William 

Cullen di Universitas Glasgow pada 

1748. 

Antara 1805, ketika Oliver Evans 

merancang mesin pendingin pertama 

yang menggunakan uap sebagai 

pengganti cairan, dan 1902 ketika Willis 

Haviland Carrier mendemonstrasikan 

pertama AC , puluhan penemu 

memberikan kontribusi kemajuan kecil di 

pendinginan mesin. 

Di rumah pendingin menjadi 

kenyataan pada tahun 1834 dengan 

penemuan sistem pendingin kompresi 

oleh penemu Amerika Jacob Perkins . 

Pada tahun 1850 atau 1851, Dr 

John Gorrie menunjukkan pembuat es  

Pada tahun 1857, Australia James 

Harrison membangun dunia es praktis 

pertama membuat dan sistem 

pendinginan mesin, dan itu digunakan 

dalam industri pengepakan daging dan 

peragian Geelong, Victoria. Ferdinand 

Carré dari Perancis mengembangkan 

sistem agak lebih kompleks pada tahun 

1859. 

Tidak seperti mesin kompresi-

kompresi sebelumnya, yang digunakan 

sebagai pendingin udara, peralatan 

Carré's terkandung berkembang pesat 

amonia. 

Ini kulkas penyerapan diciptakan 

oleh Baltzar von Platen dan Carl Munters 

dari Swedia pada 1922, saat mereka 

masih mahasiswa di Royal Institute of 

Technology di Stockholm. 
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Ini menjadi kunci sukses di seluruh 

dunia dan dikomersialisasikan oleh 

Electrolux .  pionir lain termasuk Charles 

Tellier , David Boyle , dan Raoul Pictet . 

Carl von Linde adalah orang 

pertama yang paten dan membuat dan 

kompak kulkas praktis.  

Unit-unit rumah biasanya 

diperlukan instalasi dari motor, bagian 

mekanik dan kompresor, di ruang bawah 

tanah atau ruang yang berdekatan 

sedangkan kotak dingin terletak di dapur. 

Ada model 1922 yang terdiri dari 

sebuah kotak kayu dingin, air-cooled 

kompresor, sebuah batu es dan baki-

kubik kaki (0,25 m 3) kompartemen 9, dan 

biaya $ 714. (A 1922 Model-T Ford cost 

about $450.) 

Pada tahun 1923 Frigidaire 

memperkenalkan diri pertama-unit yang 

terkandung. Tentang waktu yang sama 

lemari besi berlapis porselen mulai 

muncul. 

Es nampan diperkenalkan lebih 

dan lebih selama tahun 1920, sampai 

saat ini pembekuan bukan fungsi 

tambahan dari kulkas modern. 

Kulkas pertama untuk melihat 

secara luas adalah General Electric 

"Monitor-Top" kulkas diperkenalkan pada 

tahun 1927, disebut karena kemiripannya 

dengan pistol menara di kapal perang 

kuat USS Monitor dari 1860-an. 

Majelis kompresor, yang 

dipancarkan banyak panas, ditempatkan 

di atas kabinet, dan dikelilingi dengan 

sebuah cincin dekoratif. 

 Sebagai medium pendingin, 

kulkas ini digunakan baik belerang 

dioksida, yang korosif terhadap mata dan 

dapat menyebabkan kehilangan 

penglihatan, kulit terbakar sakit dan luka, 

atau formate metil , yang sangat mudah 

terbakar, berbahaya bagi mata, dan 

beracun jika terhirup atau tertelan. 

Banyak dari unit-unit ini masih 

fungsional saat ini. 

Sistem pendinginan tidak dapat 

secara legal diisi ulang dengan pendingin 

asli berbahaya jika mereka bocor atau 

rusak.  

Pengenalan Freon pada tahun 

1920 memperluas pasar kulkas selama 

1930-an dan memberikan rendah,-

toksisitas alternatif yang lebih aman 

untuk digunakan refrigeran sebelumnya. 

Freezer terpisah menjadi umum 

selama tahun 1940-an, istilah yang 

populer pada waktu unit adalah "deep 

freeze". 

Perangkat ini, atau "peralatan", 

tidak masuk ke produksi massal untuk 
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digunakan dalam rumah sampai setelah 

Perang Dunia II. 

1950-an dan 1960-an melihat 

kemajuan teknis seperti otomatis 

pencairan dan membuat es otomatis. 

Lebih efisien kulkas 

dikembangkan pada tahun 1970-an dan 

1980-an, meskipun isu lingkungan 

menyebabkan pelarangan yang sangat 

efektif freon) refrigeran 

Awal kulkas model (dari 1916) 

memiliki kompartemen dingin untuk 

nampan es batu. 

Dari akhir 1920-an sayuran segar 

telah berhasil diproses melalui 

pembekuan oleh Perusahaan Postum 

(pendahulu dari General Foods ), yang 

telah mengakuisisi teknologi ketika 

membeli hak untuk Clarence Birdseye 's 

segar metode pembekuan sukses. 

Aplikasi yang berhasil pertama 

dari makanan beku terjadi ketika Jenderal 

Makanan pewaris Marjorie Merriweather 

Post (kemudian istri Joseph E. Davies , 

Duta Besar AS untuk Uni Soviet) yang 

dikhususkan kelas freezer komersial di 

Spaso House, Kedutaan Besar AS di 

Moskow, sebelum yang Davies 

'kedatangan. 

Post, takut pengolahan makanan 

standar keamanan Uni Soviet itu, terisi 

penuh pada freezer dengan produk dari 

unit Birdseye General Foods '. 

Menyimpan makanan beku 

memungkinkan Davies untuk menghibur 

boros dan melayani makanan beku segar 

yang seharusnya dapat keluar dari 

musim. 

Setelah kembali dari Moskow, Pos 

(yang kembali nama gadisnya setelah 

bercerai Davies) diarahkan Umum 

Makanan untuk memasarkan produk 

beku ke restoran kelas atas. 

freezer Home sebagai 

kompartemen terpisah (lebih besar dari 

yang diperlukan hanya untuk batu es), 

atau sebagai unit terpisah, diperkenalkan 

di Amerika Serikat pada tahun 1940. 

Frozen foods, previously a luxury 

item, began to be commonplace. 

makanan beku, sebelumnya barang 

mewah, mulai menjadi hal yang umum. 

Kulkas adalah bagian dari 

peralatan rumah tangga yang berfungsi 

untuk mengawetkan bahan makanan dan 

membekukan cairan, selain itu lemari 

pendingin dapat juga dipakai di pasar 

swalayan, farmasi, rumah sakit, apotik, 

pabrik susu, mentega, fotografi, industri 

sutra, kedokteran dengan fungsi dan 

guna yang berbeda-beda. 
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Sudah sejak lama manusia berfikir 

untuk dapat membuat bahan 

makanannya menjadi awet, berbagai 

cara dilakukan untuk memenuhi hal 

tersebut seperti: 

 

 • Pengasapan, cara ini dilakukan 

dengan cara menyimpan bahan 

makanan di dalam suatu tempat 

tertutup untuk kemudian akan 

dihembuskan asap ke dalamnya. 

 • Pengasinan, makanan yang akan 

diawetkan akan direndam dalam 

air garam dan dikeringkan/dijemur 

di bawah sinar matahari. 

 • Pengeringan, cara ini dilakukan 

dengan cara mengurangi kadar air 

yang terkandung di dalam bahan 

makanan sampai batas maksimal. 

Namun semua cara-cara di atas masih 

terdapat banyak kekurangannya yaitu: 

berubahnya rasa, berubahnya tekstur 

makanan, dan 

menghilangnya  bau/aroma. sehingga 

membuat bahan makanan menjadi tidak 

segar lagi.  

 

Suatu saat manusia mengetahui 

bahwa suhu yang dingin dapat membuat 

bahan makanan menjadi lebih awet, 

maka dari situlah muncul ide-ide  untuk 

membuat tempat pendinginan makanan. 

diantara cara-cara yang telah dilakukan 

manusia adalah: membuat bangunan 

untuk bahan makanan yang di luarnya 

dikelilingi oleh es/salju alami atau 

membuat gudang makanan yang terletak 

di dalam tanah dengan maksud di dalam 

ruang bawah tanah tersebut akan terjadi 

suhu yang dingin secara alami. 

 

Dengan berkembangnya ilmu 

pengetahuan dan teknologi maka 

ditemukanlah listrik yang membuat 

revolusi industri secara besar-besaran di 

dunia termasuk pembuatan tempat 

mendinginkan bahan makanan 

menggunakan tenaga listrik. 

 

William Cullen 

Dari penemuan yang sederhana 

tentang pengawetan makanan dengan 

pendinginanmaka ditemukanlah suatu 

alat pendingin oleh beberapa ahli, tekhnik 

terbaik dalam hal penemuan lemari es ini 
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dibuat oleh Wiliam Cullen pada tahun 

1755, kemudian karyanya tersebut 

disempurnakan lagi oleh ahli-ahli yang 

lain pada waktu-waktu selanjutnya. 

 

Pada tahun 1845 di daerah 

Orleans, Lusiana ditemukanlah mesin 

pendingin ruangan pertama yang dapat 

beroperasi dengan waktu yang cukup 

lama, penemuan tersebut akhirnya 

diujicobakan pada sebuah kapal 

pengangkut daging yang akan berangkat 

dari Australia ke Inggris dan hasil dari 

ujicoba itu memuaskan. 

 

Begitulah sekilas tentang sejarah 

kulkas, sampai   sekarang telah banyak 

perubahan pada kulkas agar tampil lebih 

baik, di antaranya yaitu; 

 • Penggunaan daya listrik yang 

minimal, dan menjadikan kulkas 

lebih irit dalam mengkonsumsi 

listrik. 

 • Terdapatnya bagian-bagian yang 

berbeda fungsi, bagian atas 

khusus untuk 

membekukan(freezer) cairan 

menjadi es, bagian di bawah 

freezer khusus untuk menyimpan 

daging atau ikan. sedangkan 

bagian paling bawah untuk 

menyimpan sayuran dan buah-

buahan, selain itu bagian dalam 

pintu dapat menjadi tempat 

minuman kaleng atau botol 

minuman. 

Prinsip kerja lemari pendingin atau 

kulkas: "Udara yang ada di dalam lemari 

es akan dialirkan ke mesin pendingin 

yang di dalamnya terdapat gas freon, 

dengan gas freon tersebut udara akan 

didinginkan kemudian akan dikembalikan 

lagi ke ruangan kulkas atau freezer." 

 

Macam-macam lemari pendingin: 

 • kulkas rumah tangga 

 • pendingin obat-obatan 

 • kotak es krim 

 • kamar/gudang makanan, 

minuman,daging atau sayuran. 

Mungkin di dalam hati kecil kita bertanya 

bagaimana bisa suhu dingin dapat 

mengawetkan makanan? jawabannya 

adalah karena hawa dingin akan 

memperlambat proses pematangan sel 

pada bahan makanan dan dengan 

dinginnya suhu dapat menahan laju 

pertumbuhan bakteri penyebab 

pembusukan pada bahan makanan. 

 

Terlepas dari isu yang 

menyudutkan lemari pendingin sebagai 

perusak ozon, andil dalam pemanasan 

global (global warming) dan penyumbang 

efek gas rumah kaca ternyata lemari 

pendingin sudah dapat membantu 

kehidupan manusia agar lebih baik. 
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CURHAT PIKIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertanyaan: 

Saya dari lampung pak firman, mau 

konsultasi ini. Maaf melalui sms, apa 

yang harus saya lakukan supaya saya 

terlepas dari hutang-hutang saya, total 

25juta pak. Saya bingung karena saya di 

PHK jadinya gak ada penghasilan. 

Mohon sugestinya dari pak firman? 

Sugik - 0838334xxxx 

Jawab: 

Terima kasih saudara sugik atas 

pertanyaannya, dan sudah mau 

bertanya. Pertanyaan saudara akan saya 

bahas di rubrik curhat pikiran kali ini. 

Kalau melalui sms maka saya tentu tidak 

bisa menjawabnya panjang lebar. 

Untuk urusan hutang ini, memang sering 

dialami oleh banyak orang, hampir setiap 

hari saya mendapatkan sms tentang 

hutang, mengeluh karena hutang. Kalau 

anda bertanya bagaimana solusinya 

ketika punya hutang, maka jawabannya 

adalah segera dibayar. Bukankah dulu 

anda yang memulainya untuk berhutang 

sehingga sebenarnya anda sendiri yang 

menginginkan hutang itu. Lalu sekarang 

anda di PHK, kemudian tidak ada 

penghasilan untuk membayar hutang 

sehingga anda bingung, nah ini juga 

sebenarnya karena pikiran anda. Ketika 

sudah terjadi, maka cobalah untuk 

menerima dulu keadaan ini, cobalah 

untuk mau menyadari dulu bahwa segala 

kondisi anda saat ini sebenarnya adalah 

karena diri anda sendiri.  

Setelah menyadari itu, maka segeralah 

berani mengubah cara berpikir anda. 

Sambil menenangkan diri, maka teruslah 

mengubah pola pikir anda. Karena kalau 

anda gugup, anda bingung maka justru 

menjauhkan dari solusi. Maka tenang lah, 

karena sesungguhnya dalam ketenangan 
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ada solusi. Jika anda ingin lebih tuntas 

maka memang harus mengikuti kelas 

AMC (Alpha Mind Control) ya. 

Coba kerjakan solusi sederhana ini untuk 

membuka jalan keluar dari masalah 

anda. 

 

Pertanyaan : 

Saya senang sekali dengan isi majalah 

kekuatan sugesti, benar-benar berbeda. 

Saya ingin mendalami AMC yang saya 

anggap memang dasar dari semua ilmu. 

Hanya mas firman yang mengajarkan ini, 

saya memabaca dari artikel-artikelnya 

bagus. Oh ya, saya mau tanya mas. 

Apakah memang semuanya itu 

sumbernya Pikiran, karena selama ini 

kan saya tahunya bukan Pikiran, tapi dari 

energi dll. 

erwin.234@xxx.com 

Jawab : 

Terima kasih mas erwin atas ungkapnnya 

setelah membaca majalah kekuatan 

sugesti, majalah kekuatan sugesti 

memang saya buat sebagai satu-satunya 

majalah yang memberikan sugesti postif 

kepada pembacanya. Saya harapkan 

mas erwin juga membagi majalah 

kekuatan sugesti kepada teman-

temannya, saudara dan orang-orang 

terdekat anda. 

Menjawab pertanyaan anda tentang 

Pikiran. Dibutuhkan memahami dengan 

utuh, memang agak susah kalau saya 

menjelaskannya melalui tulisan, karena 

dikelas saja saya butuh satu hari untuk 

memberikan materi AMC. Kalau anda 

memahami AMC maka nanti anda 

sepakat bahwa memang Pikiran adalah 

sumber dari kehidupan. Selama ini 

banyak artikel, banyak training, banyak 

kelas workshop yang mengajarkan 

pikiran tetapi masih salah dalam 

memahami Pikiran.  

Karena itulah saya membuat AMC 

sebagai satu-satunya panduan praktis 

untuk mengenali, mengontrol dan 

memaksimalkan Pikiran. Memang kalau 

ingin memahami Pikiran harus belajar 

AMC dulu, sehingga memiliki 

pemahaman yang benar tentang Pikiran. 

Ngomongin energi sebenarnya juga dari 

Pikiran, mau ngomongin hal-hal 

kesaktian juga bersumber dari Pikiran. 

Hanya selama ini pemahaman tentang 

Pikiran banyak yang salah, banyak yang 

tidak memahami dengan benar. Padahal 

sesungguhnya Pikiran adalah sumber 

utamanya.  

 

 

51 MKS Edisi September 2016 



Pertanyaan : 

Saya begitu terinspirasi dengan majalah 

kekuatan sugesti ini, saya senang 

dengan pemilihan isi yang ada dalam 

majalah ini. Oh ya mas, saya adalah guru 

di kota temanggung jawa tengah, 

dibeberapa sekolah disini sering ada 

siswa kesurupan, itu karena apa ya mas? 

Dan anehnya hanya ada di sekolah 

umum, kalau sekolah-sekolah yang 

agama khusus (selain islam) sepertinya 

saya tidak pernah dengar. Kenapa ya 

mas? 

Irna-Temanggung 

Jawab: 

Bu guru irna, terima kasih ya sudah 

menjadi pembaca majalah kekuatan 

sugesti, dan saya harapkan ibu mau 

membaginya ke teman-teman guru 

lainnya supaya merasakan inspirasi yang 

sama dengan diri bu guru irna. Mengenai 

kesurupan, saya sering bahas. 

Kesurupan itu sebenarnya hanya luapan 

emosi seseorang yang tidak terkontrol, 

dan sering terjadi di usia ABG karena 

mereka belum tahu apa yang harus 

dikontrol. Begitu sudah capak, campur 

marah akhirnya terluapkan dengan 

tingkah “kesurupan” seperti itu. Coba 

diajak bicara ya bu, diajak curhat dan ibu 

dampingi siswa yang seperti itu. Mereka 

seperti itu karena tidak ada orang yang 

bisa diajak bicara untuk berbagi semua 

keluhannya, dan hal ini menular. Sama 

seperti ketika para abg nonton acara 

konser musik, dengan pengaruh musik 

mereka pun bergoyang, lalu tanpa 

disadari sekitarnya juga bergoyang. Nah 

itu juga bisa disebut kesurupan. 

 

Pertanyaan : 

Ada yang mau saya tanyakan ya pak, 

saya punya anak yang kayaknya malas 

sekali untuk belajar, kalau dirumah itu 

bawaannya main mobil aja, anak saya 

kelas 2 SD, apa yang harus saya 

lakukan? 

Ibu Ira, Jakarta 

Jawab: 

Terima kasih ibu ira atas pertanyaannya, 

wah anaknya malas belajar ya, mungkin 

maksud dari ibu adalah malas belajar 

pelajaran sekolah, anak ibu rajin itu 

belajar, buktinya dia main mobil-mobilan, 

bukankah dia juga sedang belajar. Ibu 

coba jadi teman baik bagi diri anaknya, 

coba main juga mobilnya, ajak anak main 

mobil sambil ibu masukkan pelajaran 

sekolah saat dia main. Anak memang 

dunianya bermain, karena itu ibu harus 

pintar-pintar dalam masuk ke dunia anak. 
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Kalau anak merasa ibu mendukung    

dunianya, maka ketika ibu mulai 

memasukkan pelajaran sekolah ke anak 

ibu itu pasti cepat nurut dan mau 

memahami. Dicoba ya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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