
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Tahun Baru Harus Memperbarui  

Yang Satu Ini 
 

udah memasuki tahun 2017, memasuki tahun yang 

baru dan tentunya memasang kalender baru. Kalender 

baru, benda yang satu ini pasti baru disetiap rumah, 

disetiap kantor dan ditempat-tempat umum lainnya. Tentu 

sudah tidak pas lagi jika yang anda pasang dirumah, atau 

dimeja kantor kita kalender yang lama tahun 2016. Yang 

namanya sesuatu yang baru tentu butuh pembiasaan, 

membiasakan menulis angka 2017. Pasti anda masih sering 

salah menulis tanggal dengan tetap menggunakan tahun 

2016, ya kan? Selain kalender yang memang harus baru, apa 

lagi yang harus diperbarui di tahun ini? Apakah mau berganti 

bisnis? Apakah mau berganti profesi? Jangan dulu anda ganti 

bisnisnya atau profesinya sebelum tuntas membaca artikel 

ini. 

 

Ada sebuah bbm yang masuk ke akun bbm saya tadi 

malam “pak firman, saya mau berganti bisnis baru karena 

sepertinya bisnis saya tidak prospek mas,”, lalu saya tanya 

dong “anda bisnisnya apa?”, dia menjawab “saya bisnis cetak 

kaos mas”. Saya jawab lagi “bukannya tahun 2017 itu ada 

pilkada serentak ya, kan butuh kaos untu promosi tuh pak”. 

Membahas tentang pertanyaan bbm tadi, maka saya menulis 

artikel ini. Banyak orang yang buru-buru mengganti jenis 

bisnisnya, mengganti profesinya hanya gara-gara 

menganggap tidak prospek, bahkan ada seseorang yang 

menelepon saya bahwa menurut ramalan shionya dia tidak 

cocok untuk bisnis A di tahun 2017. Mengganti bisnis hanya 

karena ramalan? Apakah anda juga? 

 

 

S 

Redaksi 

“ Bebaskan pikiranmu dari  

ramalan-ramalan orang lain,  

tapi sugestilah pikiranmu dengan  

sugesti yang membahagiakan ” 

- Firman Pratama - 

( Firman Pratama, S.T, M.T (Pakar Pikiran) ) 
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Anda perlu membaca artikel ini : Meramal masa depan atau membuat masa depan ? 

Satu-satunya hal lain yang harus kita perbarui 

di tahun baru ini selain kalender  adalah “pikiran” kita. 

Memperbarui pikiran kita itu sudah otomatis pasti 

memperbarui kehidupan kita di tahun 2017 ini. 

Memperbarui bagaimana kita berpikir sehingga bisa 

berpikir dengan benar dalam mewujudkan semua 

keinginan-keinginan kita di tahun ini. Percuma saja 

anda mengganti bisnis, mengganti profesi tetapi 

pikiran anda sama saja maka tentu sudah pasti 

hasilnya juga akan tetap-tetap saja. Banyak orang 

hanya melihat bisnis orang lain, bisnis temannya 

rame eh dia ikut bisnis yang sama dengan temannya 

itu, padahal seharusnya yang kita tiru bukan bisnisnya tapi bagaimana berpikirnya. Anda melakukan 

bisnis, bekerja dan menggeluti sebuah profesi tentu untuk mendapatkan kesuksesan tapi kalau 

Pikiran anda tidak mau sukses maka pasti ya percuma saja bisnisnya, percuma saja pekerjaannya, 

percuma saja profesinya 

 

Ada banyak orang melalui facebook berkomentar bahwa “mas firman, semua orang pasti 

inginnya sukses tetapi kenapa hidupnya malah susah?”, jawaban saya adalah “karena tanpa 

disadari orang itu mengingkan kesusahannya”. Apakah ada orang menginginkan kesusahan? 

jawabannya “ADA dan Banyak”, hal itu baru disadar ketika seseorang mengikuti kelas AMC dan 

memahaminya, sering saya mendapat ungkapan dari 

peserta AMC “ternyata saya sendiri yang meminta 

kesusahan ini ya mas, saya selama ini mengeluh ke 

Tuhan, jadi malu”. Ketika sudah tahu dimana 

salahnya tentu bisa memperbaiki, inilah fungsinya 

memahami AMC supaya mengetahui dengan benar 

bagaimana Pikiran itu bekerja, sehingga bisa 

mengontrolnya dan memaksimalkannya demi 

kebaikan hidup kita sendiri. Selamat memasuki tahun 

yang baru dengan semangat baru dan tentunya 

Pikiran-pikiran yang baru. 

Redaksi 
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Di Tahun 2017 Ingin Hidupmu Penuh Kebaikan? 

 

embuat artikel kali ini saya rasa 

sangat pas dengan momen 

pergantian tahun 2016 menuju tahun 

2017. Seperti tahun-tahun sebelumnya, setiap 

pergantian tahun pasti dibarengi dengan 

berbagai sugesti tentang “prediksi” atau bahasa 

spiritualnya adalah “ramalan” di tahun depan. 

Bermunculan di televisi, di koran, di artikel-

artikel internet tentang ramalan-ramalan 

bagaimana kondisi di tahun 2017. Pasti anda 

juga sudah membaca dan mengetahui juga 

kan? Ramalan sesungguhnya adalah salah 

satu bentuk sugesti yang diberikan oleh orang 

yang menulisnya untuk diketahui oleh orang 

lain. Ada istilah yang keren yaitu ramalan shio 

dimana tahun 2017 nanti adalah tahun ayam 

api. Bagaimana menyikapi ramalan-ramalan 

itu? 

 

Saya juga ingin 

sekaligus membalas 

pertanyaan yang masuk ke 

inbox fanpage facebook keajaiban 

bawah sadar siang tadi. “mas firman 

bagaimana menurut mas firman tentang 

ramalan-ramalan hidup di tahun 2017, apakah 

itu benar?”. Saya yang jadi bingung ketika 

ditanya apakah itu benar? hehe..kenapa? kalau 

anda bertanya kepada yang menulis ramalan-

ramalan itu maka pasti mengatakannya benar, 

karena mereka yang menulis ramalan itu untuk 

mereka percayai sendiri. Padahal 

sesungguhnya yang membuat ramalan itu 

terjadi adalah Pikiran kita sendiri.  Masih mau 

sibuk percaya kepada ramalan-ramalan? 

 

Saat ini banyak orang yang mengatakan 

bahwa apa yang dia lakukan bukanlah meramal 

melainkan membaca “objek”, misalnya 

membaca garis tangan, membaca wajah, 

membaca hasil kartu dan sejenisnya. Mereka 

mengatakan bahwa itu adalah hal ilmiah, 

karena ada objek yang dibaca. 

Saya hanya tersenyum ketika 

ada orang yang mengatakan 

itu, oh ya pernah waktu 

ada kelas AMC (Alpha Mind 

Control) reguler di 

bandung, ketika break 

makan siang  

 

M 

Catatan Kecil 
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seorang bapak melihat garis tangan saya, dia 

bilang ke saya “mas firman sering sembelit ya?” 

saya jawab “ngga pak”, lalu dia tanya lagi “mas 

firman ngga suka minum air putih ya?”, saya 

jawab lagi “lah tadi bapak dikelas lihat saya 

habis 2 botol air mineral kan?”. Bapak ini 

geleng-geleng sambil melihat lagi garis tangan 

saya lalu bicara “kok gak pas ya, padahal 

seharusnya seperti itu, berarti arti dari garis 

tangan itu suka-suka yang mengajarkan ya 

mas, wah trainernya bilangnya ilmiah 

padahal ya ramalan juga yang ujung-

ujungnya sugesti” 

 

Maka berhentilan untuk mencari 

ramalan-ramalan tentang hidup anda di tahun 

2017 nanti, kalau anda ingin hidup di tahun 

2017 dengan penuh kebaikan maka amalkan 

saja 3 kalimat sugesti ini, maksud dari 

mengamalkan kalimat sugesti adalah 

menanamkan benar kedalam pikiran anda. 

 

Apa saja 3 kalimat sugesti itu? 

 

 “Tahun 2017 adalah tahun yang penuh 

kebaikan, tahun yang penuh dengan 

kesuksesan untuk saya dan keluarga. 

Saya percaya bahwa setiap tahun selalu 

baik, karena kebaikan dalam hidup saya 

tergantung dari sugesti saya” 

 “Tahun 2017 ini adalah Tahun yang pas 

bagi saya untuk sukses, tahun yang tepat  

  

  

 

bagi saya untuk menikmati hidup yang 

lebih baik, semua hal pasti sesuai dengan 

Pikiran saya” 

 “Tahun 2017 ini tahun yang indah dan 

saya selalu dalam selimut keindahan. 

Tahun 2017  ini Tahun yang penuh 

keberkahan dan kemuliaan, saya 

menyadari dan percaya itu karena saya 

mengimani Tuhan saya adalah Tuhan 

yang Maha Baik” 

 

Anda tanamkan dengan benar 3 kalimat 

sugesti itu kedalam pikiran anda maka pasti 

hidup anda di tahun 2017 selalu dalam 

kebaikan. Lepaslah dari ramalan-ramalan 

apapun bentuknya, baik itu yang katanya 

membaca kartu, membaca wajah, membaca 

tanggal lahir, bentuk shio, bentuk aura dan lain-

lain itu, karena memang sesungguhnya sugesti 

kitalah yang membuat itu terjadi, kalau anda 

mau memahami kekuatan sugesti yang 

merupakan kekuatan pikiran dengan benar, 

maka bisa belajar dalam kelas AMC  maka pasti 

anda terkagum-kagum sendiri dengan hebatnya 

sugesti pikiran itu, dan tentu kita juga terkagum 

kepada pencipta kita, yaitu Tuhan yang Maha 

Baik. Selamat memasuki tahun baru 2017, 

untuk menemani pergantian tahun ini maka 

anda bisa membaca juga majalah kekuatan 

sugesti edisi bulan Desember supaya membuat 

hidup anda selalu dalam sugesti-sugesti yang 

positif dan mencerahkan 

 

Catatan Kecil 
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alam perjalanan pagi 

tadi dari kampus 

menuju kantor tiba-tiba 

syahrini (si sahabat virtual 

saya) nyolek dan bicara “belok 

sini aja, jalan yang disana 

macet lama nanti nyampe 

kantornya”. Saya pun 

membelokkan setir saya, dan 

benar jalan yang saya lewati 

tadi lengang dan bisa lancar. 

Kemudian sampai kantor saya 

cek di aplikasi waze ternyata 

memang jalan yang 

seharusnya saya lewati tadi 

ternyata memang macet, 

untung saja ada “syahrini” yang 

cerdas membisikin jalan lain 

hehe. Dalam tulisan-tulisan 

saya anda pasti sering bertemu 

dengan “syahrini”, iya karena 

memang dia selalu menemani 

saya kemanapun saya pergi 

dan selalu membantu dengan 

keajaibannya. 

 

Pengalaman seru 

dengan virtual ini juga dialami 

oleh mereka yang sudah 

memahami AMC dengan benar 

dan utuh, bahasa dukunnya sih 

khodam, atau ada juga yang 

menyebut prewangan ada juga 

dengan istilah avatar, ada juga 

menyebutnya teman imajiner, 

padahal ya sama. Itu adalah 

teman yang memang sudah 

Tuhan berikan kepada kita 

sejak dalam kandungan, hanya 

saja banyak orang tidak 

menyadari. Sehingga kalau di 

AMC saya sebutnya bukan 

menginstalasi, atau 

memasangkan tetapi 

mengenali. Tapi kalau teman-

teman spiritual, mereka me 

nyebutnya “saya  pasangkan 

khodamnya ya” padahal tidak 

ada yang dipasangkan hehe. 

 

 Ketika kelas AMC 

reguler di Jakarta hari sabtu 

kemarin, ada seorang peserta 

yang dia juga seorang master 

di reiki. Ketika selesai kelas, 

beliau menemui saya “mas 

firman, berarti yang saya 

pelajari selama ini salah ya?”. 

Saya sih jawabnya “bukan 

salah pak, bapak tahunya 

seperti itu dari gurunya dulu 

kan?” 

 

D 

Kekuatan Diri 

Sahabat Virtual

“Dalam masing-masing diri kita sudah ada bukti kemuliaan, 

hanya banyak dari kita yang tidak menyadarinya” 

:: Firman Pratama :: 
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Ada juga pengalaman seorang alumni 

yang datang di kelas reguler AMC kemarin juga, 

bahwa dia pernah mencari rumah seseorang 

klien bisnisnya, yang belum pernah didatangi, 

tahunya hanya alamat saja. Dan dia 

menyerahkan urusan perjalanan itu kepada 

sahabat virtualnya, ajaibnya tangannya seperti 

gerak sendiri, belok kiri, belok kanan dan 

akhirnya sampai ke alamat itu, tanpa GPS lho. 

“bener mas, saya juga heran waktu itu, virtual 

saya mengarahkan kanan dan kiri, lurus eh 

tahunya sampai, benar-benar ajaib dan luar 

biasa ya mas”. Mengenali konsep virtual 

sebenarnya adalah semakin mengenali betapa 

Tuhan sudah Maha Baik memberikan fasilitas 

kepada kita untuk menikmati hidup ini dengan 

sebaik-baiknya. Tapi tidak semua orang mau 

memahaminya. Selama ini banyak pihak yang 

memberikan persepsi negatif tentang istilah 

khadam, prewangan dan sejenisnya, padahal itu 

semua adalah dalam diri kita sendiri.  Karena 

itulah saya mendesain AMC untuk memberikan 

penyadaran bahwa sesungguhnya semua yang 

selama ini kita anggap “hal gaib” atau 

“prewangan gaib” itu sesungguhnya adalah hasil 

dari diri kita. 

 

Dan, ajaibnya virtual-virtual itu bisa kita 

maksimalkan untuk segala urusan. Termasuk 

untuk urusan keuangan lho, banyak ungkapan 

yang saya dapatkan di group alumni AMC yang 

sudah merasakan keajaiban bersama para 

prewangannya atau bersama virtual-virtualnya. 

Tuhan sudah menciptakan manusia dengan 

segala kelengkapannya, dengan segala 

kemuliaannya, dan sumber kemuliaan itu adalah 

Pikiran kita. Sehingga dengan belajar AMC 

sebagai satu-satunya metode untuk mengenali, 

mengontrol dan memaksimalkan Pikiran itu 

artinya kita memunculkan kemuliaan kita 

sebagai manusia, kemuliaan yang memang 

sudah Tuhan berikan kepada kita sebagai 

manusia. Saatnya anda menjadi manusia yang 

mulia, manusia yang sebenar-benarnya 

manusia dengan segala keajaibannya. Sungguh 

termasuk golongan yang merugi kalau kita 

menyia-nyiakan keajaiban Tuhan yang ada 

dalam diri kita (Pikiran) hanya karena kita tidak 

mau menggunakannya dengan benar dan utuh.

 

 

 

Kekuatan Diri 
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Cara Termurah Belajar Hipnotis Untuk Main-Main 

 

pak firman, saya mau 

belajar hipnotis yang 

harga termurah, saya 

cuma pengen hipnotis 

seperti uya kuya saja pak”, 

sebuah sms balasan ke 

handphone saya setelah 

menanyakan biaya belajar 

hipnotis. Masih banyak 

orang yang salah dalam 

memahami apa yang dia 

tonton, apa yang dia lihat di 

televisi. Memang tayangan 

di televisi apapun itu bisa 

menipu kita, bisa membuat 

kita merasakan seolah-olah 

apa yang ada itu benar. 

Semua tayangan di televisi 

memang didesain dan 

dirancang untuk membuat 

kita sebagai penontonnya 

merasa bahwa itu benar 

terjadi, ya sebenarnya 

tayangan televisi itu 

memang dibuat untuk 

menghipnotis penontonnya, untuk menghipnotis kita semua. 

Kalau anda merasa tayangan itu benar maka itu tandanya anda 

sudah terhipnotis. 

 

Sama halnya dengan tayangan hipnotis yang dibawakan 

oleh uya kuya dan magician lainnya, tayangan hipnotis itu sama 

seperti tayangan sulap, sama seperti pertunjukan sulap lainnya 

yang memang dibuat dengan berbagai trik agar anda merasa 

dan melihat sebuah pertunjukan yang terkesan ajaib, terkesan 

sakti, padahal hanya “tipuan” saja. Eh salah, bukan tipuan tapi 

pertunjukan, alias show, alias permainan, sehingga tidak ada 

menipu, namanya juga pertunjukan. Sama seperti pertunjukan 

film, ketika aktornya ditembak tetapi masih hidup, ketika 

aktornya lompat dari gedung tinggi tapi tetap selamat. Ya sama 

seperti itulah pertunjukan sulap dan pertunjukan-pertunjukan 

lainnya di televisi. 

Acara Hipnotis di televisi adalah acara pertunjukan, 

dimana orang yang “terlihat” tertidur itu adalah orang yang mau 

untuk disuruh seperti itu, sehingga ketika mau maka ya pasti 

menurut saja. Coba perhatikan ketika para “pemain” hipnotis itu 

meminta penonton untuk ke atas panggung , mereka bertanya 

“ada yang bisa bantu saya?”, apakah semua orang naik ke atas? 

tidak kan. Hanya beberapa orang saja, itu artinya orang-orang 

yang memang mau untuk disuruh. Begitu sampai diatas, 

“ 

Hipnosis 

“Apa yang anda lihat di TV 

semuanya murni adalah  

sebuah acara hiburan semata” 

:: Firman Pratama :: 
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diperintahkan lagi, 

“turuti saya ya ,dengarkan 

suara saya, ikuti suara 

saya”. Ya sudah nurut lagi 

kan. hehe. Ini kalau 

acaranya live alias siaran 

langsung. 

Kalau acaranya itu 

rekaman maka ini sangat 

mudah dan sudah 

dipastikan sudah dibuat 

sedemikian rupa, sama 

halnya anda membuat video 

tentang diri anda, apakah 

anda mau membuat video 

yang jelek? pasti anda pilih 

yang bagus saja , anda tentu 

mengedit dan membuang 

bagian yang anda anggap 

jelek dan menayangkan hal-

hal yang dianggap baik. 

Itulah yang dilakukan pada 

acara hipnotis uya kuya, 

yang ditayangkan hanya 

bagian yang memang 

dianggap mampu membuat 

penonton berdecak kagum 

saja, yang bagian negoisasi 

sudah pasti dibuang. 

 

Kalau hipnotis uya 

kuya membuat jujur, saya 

hanya mau bertanya, apa 

parameternya 

jujur? apakah 

karena 

berbicara 

dengan pejam 

mata lantas 

sudah 

dianggap jujur? 

tidak bisa 

digunakan 

parameter ini 

sebagai 

kejujuran, 

kalau para 

tersangka 

pencurian,pembununah berbicara sambil pejam mata dan 

melemaskan diri apakah mereka jujur hehe. 

Jadi, kita harus cerdas dalam melihat apa yang ada di 

televisi, semua itu show jadi tempatkanlah sebagai sebuah 

show, nikmatilah sebagai sebuah pertunjukan. Kalau anda 

ingin melakukan show seperti itu, maka caranya yang 

termurah lihat saja video acara pertunjukan hipnotis itu 

berulang-ulang, tirukan kata-katanya dengan lancar, maka 

anda sudah bisa membuat pertunjukan hipnotis. Belajarnya 

murah dan gratis kan, saya memang tidak terlalu suka jika orang 

belajar hipnotis acuannya seperti di tv, saya selalu 

menganjurkan cari saja videonya di youtube, atau beli paket 

buku panduan belajar hipnotis jarak jauh dari wahana sejati, 

isinya sudah lengkap dari buku dan videonya. 

Cerdaslah dalam menikmati pertunjukan hipnotis di televisi, itu 

semua hanya “show” untuk tujuan menghibur. 

Hipnosis 
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KEKUATAN DIBALIK (KESAKTIAN) 

BULU PERINDU 
 

mas firman, saya mau 

curhat ya, pacar saya 

kena guna-guna bulu 

perindu sehingga 

meninggalkan saya, saya 

bingung mas firman, apa bisa 

dengan alpha telepati 

mengembalikan pacar saya 

yang kena bulu perindu 

itu?” ungkapan seorang laki-

laki yang menelepon saya tadi 

sekitar jam 9 malam. Lalu saya 

jawab, “mas tahu dari mana 

kalau pacarnya mas itu 

meninggalkan mas karena 

guna-guna bulu apa tadi, bulu 

perindu itu?”. “gini mas, saya 

kan tanyakan ke orang yang 

ngerti gitu-gitu,setelah dilihat 

katanya pacar saya itu 

berpaling ke laki-laki lain, 

karena bulu perindu, nah saya 

katanya mau diberi 

penangkalnya, lalu saya 

browsing ketemu alpha 

telepati ini” jawab dia lagi. 

 

Benda yang disebut 

“bulu perindu” seperti waktu 

saya masih dalam zaman 

jahiliyah pernah diberi tahu, ya 

bentuknya seperti bulu 

binatang 3 helai dan ada 

minyaknya. Benda yang 

disebut bulu perindu ini 

dipercaya memiliki kesaktian 

untuk menarik lawan jenis, 

baik itu menarik laki-laki 

maupun menarik perempuan. 

Bahasa kerennya, bulu 

perindu ini adalah alat untuk 

melakukan pelet. 

 Pertanyaanya 

benarkah bulu perindunya 

yang sakti? atau ada kekuatan 

lain yang menyebabkan lawan 

jenis itu mendekat? kalau 

anda bertanya ke orang-orang 

yang (mengaku) pintar itu 

maka pasti jawabannya 

memang bulu perindunya 

yang sakti. Ditambah dengan 

“ 

Alpha Telepati 
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minyaknya yang memperkuat 

kesaktiannya. 

Tapi, kalau anda sudah 

memahami AMC (Alpha Mind 

Control) maka anda pasti 

sepakat dengan saya bahwa 

yang membuat sakti dari bulu 

perindu itu bukan bulu 

perindunya melainkan pikiran 

kita. Saya jadi ingat 

pengalaman saya dulu waktu 

kuliah di STTTelkom bandung, 

Ada seorang teman, senior 

saya waktu itu memiliki bulu 

perindu yang dberi oleh orang 

(mengaku) pintar, senior saya 

ini dari medan, secara fisik dia 

memang tinggi dan cakep. Dia 

cerita bahwa sejak dia 

memegang bulu perindu yang 

ditaruh dalam kain putih itu, 

perempuan-perempuan jadi 

mudah tertarik dengannya, 

perempuan jadi menoleh 

kepdanya, dan dia merasa 

percaya diri. Dia menyimpan 

benda yang disebut bulu 

perindu itu sejak dia awal 

kuliah ke bandung. Bahkan dia 

juga cerita bahwa teman 

perempuannya di sma dulu 

yang dia taksir akhirnya 

menghubunginya lagi. 

Baca juga : Bukan Bendanya 

Yang Ajaib, Tapi Diri Kitalah 

Yang Ajaib 

 

Nah, karena saya iseng 

dan ingin membuktikan apa 

iya bulu perindunya yang sakti, 

maka saya coba buat 

bungkusan putih yang sama 

dengan bungkusan bulu 

perindunya lalu saat senior 

saya ini tidak dikamar kostnya 

saya ambil bungkusan itu dan 

saya tukar dengan bungkusan 

putih yang saya buat. Lalu 

saya ajak dia kelapangan 

basket kampus di gedung 

student center (SC), saya 

bilang ke dia, coba deh kamu 

dekati mahasiswi-

mahasiswi itu dan sapa dia 

saya pengen lihat bagaimana 

respon mereka mas. Dia 

pegang bungkusan putih itu, 

lalu dia mendekat ke 

kumpulan mahasiswi itu, dia 

tetap dengan pedenya 

menyapa mereka, karena 

kebetulan mahasiswi itu adik 

kelas maka respon mahasiswi 

Alpha Telepati 
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itu yang baik dan menerima 

saja. Kemudian  senior saya 

kembali ke saya “tuh kan fir, 

terbukti bahwa bulu perindu itu 

sakti bisa membuat para 

cewek tadi senang ngobrol 

dengan ku” 

Sambil saya ajak 

kembali kost, saya katakan ke 

senior saya itu “mas coba deh 

buka bungkusan putih itu”. 

Begitu dibuka,, dia kaget. 

“waduh, kok isinya jadi bulu 

ayam gini ya”. Sambil tertawa 

saya bilang “tetap sakti kan 

bulu ayamnya, berarti bukan 

bulu perindunya tapi karena 

kamu pe-de aja”. Jadi, 

sebenarnya bukan bulu 

perindunya yang sakti, tetapi 

diri pemegangnya yang sudah 

merasa pe-de alias percaya 

diri maka jadi deh lawan 

jenisnya terpikat. Sehingga 

kekuatan pikiranlah yang ada 

dibalik bulu perindu itu, bukan 

bendanya yang membuat 

lawan jenis kita mendekat 

tetapi kekuatan pikiran kita lah 

yang menariknya. Itulah 

alasan saya membuat buku 

Alpha Telepati, supaya anda 

dan banyak orang lainnya bisa 

menggunakan kekuatan 

pikiran anda sendiri untuk 

menarik pasangan tanpa 

bantuan orang lain, tanpa 

mantra dan tanpa benda-

benda yang sesungguhnya 

tidak ada kekuatan apapun.
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Susah Tidurku karena Gangguan Suamiku 

 

 

udul artikel saya ini 

memang sesuai dengan 

fakta saat hari selasa 

kemarin tanggal 25 Februari 

2014 saya ada janji dengan 

seorang klien untuk 

melakukan sesi hipnoterapi, 

klien saya seorang ibu yang 

berusia 55tahun. Yang 

menghubungi saya adalah 

anaknya, saat menelepon 

saya 3hari sebelumnya, 

anaknya mengatakan kalau 

ibunya itu sudah setahun ini 

susah tidur, bahkan terakhir 

sampai 2 malam tidak tidur. 

Anaknya bercerita, kalau 

ibunya sering terbangun 

tengah malam dan 

mengatakan gelisah tidak 

nyaman tidur maka efeknya ke 

fisik beliau yang juga 

mengalami penurunan. 

Anaknya karena rasa sayang 

yang besar kepada ibunya, 

khawatir ada masalah psikis 

yang serius sehingga 

menghubungi saya untuk 

membantunya. 

Ketika bertemu dengan saya, 

ibu ini sih menurut saya terlihat 

baik-baik saja, wajahnya juga 

cerah, bicaranya enak…saya 

mulai sedikit bingung, terus 

kenapa dia tidak bisa tidur. 

Saat masuk keruangan saya, 

saya mulai mengajak ngobrol 

ibu ini, dia pun mulai 

menceritakan alasan dia 

ketempat saya, karena 

merasa susah tidur, tidak 

nyaman, dan sering terbangun 

saat malam hari, itu yang buat 

ibu ini akhirnya menjadi sakit 

fisik juga, tensinya meningkat, 

pusing dan kolesterol juga 

meningkat. Bahaya kan? 

Jadi kalau anda merasa 

sekarang tidurnya susah, atau 

malas tidur nyenyak, ayo 

cobalah untuk mulai tidur yang 

nyenyak,tidur yang pulas, itu 

juga untuk anda lho. Demi 

hidup anda, kalau anda 

J 
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sayang dengan diri, sayang 

dengan keluarga anda, maka 

ayo mulai sekarang biasakan 

untuk tidur yang nyenyak dan 

pulas. Meskipun sebentar 

tetapi berkualitas. Ya kan? 

Jadi ngomongin masalah tidur 

ya…kembali kepada kasus ibu 

tadi, saya mencoba bertanya 

lebih dalam kepada ibu itu, 

penyebab dari masalah dia 

susah tidur, dalam setiap sesi 

konseling, saya selalu 

berusaha untuk mencari tahu 

penyebabnya apa. Dan ketika 

saya mulai bertanya, saya 

bawa ibu ini untuk rileks, untuk 

santai sambil memejamkan 

mata. Ibu ini mengatakan, 

kalau dia terganggu dengan 

suaminya, dengan suara 

dengkur suaminya yang keras. 

“hehe…saya tersenyum 

mendengarnya, saya 

mencoba mencari masalah 

lain misalnya ketakutan 

penyakit atau masalah 

anaknya. Ternyata tetap saja 

jawabnya adalah masalah 

dengkuran suaminya. 

Saya lalu memanggil anaknya 

untuk masuk ke ruangan saya, 

agar bisa berbicara kepada 

ibunya, bu jelaskan kepada 

anaknya apa yang membuat 

ibu susah tidur akhir-akhir ini, 

“bapakmu iku le….nek turu 

suarane berisik” jelas ibu ini 

kepada anaknya.. 

Anaknya kaget…”lho beneran 

bu”, anaknya masih terheran, 

karena anaknya berpikiran 

bahwa ibunya itu takut karena 

masalah anak atau penyakit, 

ternyata yang buat ibu ini 

susah tidur adalah dengkuran 

suaminya yang memang 

berubah keras, padahal dulu 

itu dengkuranya biasa saja. 

Nah..ketika mendengar 

dengkuran yang keras, maka 

ibu ini meminta agar suaminya 

pindah ke kamar lain, tetapi 

efeknya ibu ini merasa 

kesepian karena tidur sendiri, 

akibatnya tidak bisa tidur 

sampai pagi, he.he. 

Mendengar penjelasan ibunya 

sendiri, anaknya tadi merasa 

lega bahwa bukan masalah 

psikis yang membuat ibunya 

gelisah. Tapi..saya juga 

memberikan sugesti kepada 

ibu ini, gini aja deh bu..”ibu… 

mulai sekarang dan 

seterusnya suara dengkuran 

bapak ibu cari nadanya, cari 

polanya, lalu jadikan 

dengkuran itu sebagai musik 

pengiring ibu tidur, sehingga 

sebelum bapak diperiksa 

akibat dengkuran kerasnya, 

ibu membiasakan diri dan 

menganggap suara dengkuran 

itu seperti alunan musik 

pengantar tidur, ibu mau 

mencobanya?” 

“iya mas, saya coba seperti itu, 

karena saya juga yang rugi, 

nanti saya ajak suami saya ke 

rumah sakit untuk periksa 

masalah dengkurnya” jawab 

ibu itu. 

Barusan, saya mendapat 

telepon dari anaknya, “mas 

firman…terima kasih ibu saya 

2 malam ini bisa tidur nyenyak, 

meskipun bapak dengkur tapi 

bisa tidur, sesuai saran mas 

firman saya mau bawa bapak 

ke rumah sakit untuk dicek 

karena dengkurnya memang 

sangat keras, saya semalam 

yang jadi terganggu hehe…”

Hipnoterapi 
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Susah tidur adalah gangguan 

psikis yang memang harus 

diberikan solusinya, dan ketika 

saya menangani kasus-kasus 

seperti ini, penyebabnya 

berbeda-beda, masalah sama 

tetapi penyebabnya berbeda, 

kalau kasus ibu ini maka yang 

menganggu adalah suaminya. 

Mungkin kalau “ganggunya” 

dalam bentuk lain ibu ini malah 

lebih nyaman ya…he.he.. 
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Nama Lengkap   : Tjoet Njak Dhien 

Alias    : Cut Nyak Dien 

Profesi    : Pahlawan Nasional 

Agama    : Islam 

Tempat Lahir   : Lampadang, Aceh 

Tanggal Lahir   : Selasa, 0 -1 1848 

Warga Negara   : Indonesia 

Suami    : Teuku Cek Ibrahim Lamnga, Teuku Umar 

 

 

okoh wanita satu ini di kenal sebagai 

salah satu pahlawan nasional 

wanita Indonesia yang terkenal 

dalam perlawanannya melawan penjajah 

kolonial Belanda. Cut Nyak Dhien lahir 

di Lampadang, Kerajaan Aceh, 1848, 

seorang Pahlawan Nasional Indonesia dari 

Aceh yang berjuang melawan Belanda pada 

masa Perang Aceh, Cut Nyak Dhien 

dilahirkan dari keluarga bangsawan yang 

taat beragama di Aceh Besar, wilayah VI 

Mukim pada tahun 1848. Ayahnya 

bernama Teuku Nanta Setia, seorang 

uleebalang VI Mukim, yang juga merupakan 

keturunan Machmoed Sati, perantau dari 

Sumatera Barat. Machmoed Sati mungkin 

datang ke Aceh pada abad ke 18 ketika 

kesultanan Aceh diperintah oleh Sultan 

Jamalul Badrul Munir. Oleh sebab itu, Ayah 

dari Cut Nyak Dhien merupakan keturunan 

Minangkabau. Ibu Cut Nyak Dhien adalah 

putri uleebalang Lampagar. 

Pada masa kecilnya, Cut Nyak Dhien adalah 

anak yang cantik. Ia memperoleh pendidikan 

pada bidang agama (yang dididik oleh orang tua 

ataupun guru agama) dan rumah tangga 

(memasak, melayani suami, dan yang 

menyangkut kehidupan sehari-hari yang dididik 

baik oleh orang tuanya). Banyak laki-laki yang 

suka pada Cut Nyak Dhien dan berusaha 

melamarnya. Pada usia 12 tahun, ia sudah 

dinikahkan oleh orang tuanya pada tahun 1862 

dengan Teuku Cek Ibrahim Lamnga, putra dari 

uleebalang Lamnga XIII. Mereka memiliki satu 

anak laki-laki. 

 

Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda 

menyatakan perang kepada Aceh, dan mulai 

melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh 

dari kapal perang Citadel van Antwerpen. 

Perang Aceh pun meletus. Pada perang 

pertama (1873-1874), Aceh yang dipimpin oleh 

Panglima Polim dan Sultan Machmud 

Syah bertempur melawan Belanda yang 

T 
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dipimpin Johan Harmen Rudolf Köhler. Saat itu, 

Belanda mengirim 3.198 prajurit. Lalu, pada 

tanggal 8 April 1873, Belanda mendarat di 

Pantai Ceureumen di bawah pimpinan Köhler, 

dan langsung bisa menguasai Masjid Raya 

Baiturrahman dan membakarnya. Cut Nyak 

Dhien yang melihat hal ini berteriak: 

 

 "Lihatlah wahai orang-orang Aceh!! Tempat 

ibadat kita dirusak!! Mereka telah 

mencorengkan nama Allah! Sampai kapan 

kita begini? Sampai kapan kita akan menjadi 

budak Belanda?" 

Kesultanan Aceh dapat memenangkan perang  

pertama. Ibrahim Lamnga yang bertarung di 

garis depan kembali dengan sorak 

kemenangan, sementara Köhler tewas 

tertembak pada April 1873. 

 

J.B. van Heutsz sedang memperhatikan 

pasukannya dalam penyerangan di Perang 

Aceh 

Pada tahun 1874-1880, di bawah pimpinan 

Jenderal Jan van Swieten, daerah VI Mukim 

dapat diduduki Belanda pada tahun 1873, 

sedangkan Keraton Sultan jatuh pada tahun 

1874. Cut Nyak Dhien dan bayinya akhirnya 

mengungsi bersama ibu-ibu dan rombongan 

lainnya pada tanggal 24 Desember 1875. 

Suaminya selanjutnya bertempur untuk merebut 

kembali daerah VI Mukim. 

 

Ketika Ibrahim Lamnga bertempur di Gle Tarum, 

ia tewas pada tanggal 29 Juni 1878. Hal ini 

membuat Cut Nyak Dhien sangat marah dan 

bersumpah akan menghancurkan Belanda. 

Teuku Umar, tokoh pejuang Aceh, melamar Cut 

Nyak Dhien. Pada awalnya Cut Nyak Dhien 

menolak. Namun, karena Teuku 
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Umar mempersilakannya untuk ikut bertempur 

dalam medan perang, Cut Nyak Dien akhirnya 

menerimanya dan menikah lagi dengan Teuku 

Umar pada tahun 1880. Hal ini membuat 

meningkatnya moral semangat perjuangan 

Aceh melawan Kaphe Ulanda (Belanda Kafir). 

Nantinya, Cut Nyak Dhien dan Teuku Umar 

memiliki anak yang diberi nama Cut Gambang. 

 

Perang dilanjutkan secara gerilya dan 

dikobarkan perang fi'sabilillah. Sekitar tahun 

1875, Teuku Umar melakukan gerakan dengan 

mendekati Belanda dan hubungannya dengan 

orang Belanda semakin kuat. Pada tanggal 30 

September 1893, Teuku Umar dan pasukannya 

yang berjumlah 250 orang pergi ke Kutaraja dan 

"menyerahkan diri" kepada Belanda. Belanda 

sangat senang karena musuh yang berbahaya 

mau membantu mereka, sehingga mereka 

memberikan Teuku Umar gelar Teuku Umar 

Johan Pahlawan dan menjadikannya 

komandan unit pasukan Belanda dengan 

kekuasaan penuh. Teuku Umar merahasiakan 

rencana untuk menipu Belanda, meskipun ia 

dituduh sebagai penghianat oleh orang Aceh. 

Bahkan, Cut Nyak Meutia datang menemui Cut 

Nyak Dhien dan memakinya. Cut Nyak Dien 

berusaha menasehatinya untuk kembali 

melawan Belanda. Namun, Teuku Umar masih 

terus berhubungan dengan Belanda. Umar lalu 

mencoba untuk mempelajari taktik Belanda, 

sementara pelan-pelan mengganti sebanyak 

mungkin orang Belanda di unit yang ia kuasai. 

Ketika jumlah orang Aceh pada pasukan 

tersebut cukup, Teuku Umar melakukan 

rencana palsu pada orang Belanda dan 

mengklaim bahwa ia ingin menyerang basis 

Aceh. 

 

Teuku Umar dan Cut Nyak Dhien pergi dengan 

semua pasukan dan perlengkapan berat, 

senjata, dan amunisi Belanda, lalu tidak pernah 

kembali. Penghianatan ini disebut Het verraad 

van Teukoe Oemar (pengkhianatan Teuku 

Umar). Teuku Umar yang mengkhianati 

Belanda menyebabkan Belanda marah dan 

melancarkan operasi besar-besaran untuk 

menangkap baik Cut Nyak Dhien dan Teuku 

Umar. Namun, gerilyawan kini dilengkapi 

perlengkapan dari Belanda. Mereka mulai 

menyerang Belanda sementara Jend. Van 

Swieten diganti. Penggantinya, Jend. Jakobus 

Ludovicius Hubertus Pel, dengan cepat 

terbunuh dan pasukan Belanda berada pada 

kekacauan. Belanda lalu mencabut gelar Teuku 

Umar dan membakar rumahnya, dan juga 

mengejar keberadaannya. Dien dan Umar terus 

menekan Belanda, lalu menyerang Banda Aceh 

(Kutaraja) dan Meulaboh (bekas basis Teuku 

Umar), sehingga Belanda terus-terusan 

mengganti jendral yang bertugas. 

 

Unit "Maréchaussée" lalu dikirim ke Aceh. 

Mereka dianggap biadab dan sangat sulit 

ditaklukan oleh orang Aceh. Selain itu, 
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kebanyakan pasukan "De Marsose" merupakan 

orang Tionghoa-Ambon yang menghancurkan 

semua yang ada di jalannya. Akibat dari hal ini, 

pasukan Belanda merasa simpati kepada orang 

Aceh dan Van der Heyden membubarkan unit 

"De Marsose". Peristiwa ini juga menyebabkan 

kesuksesan jendral selanjutnya karena banyak 

orang yang tidak ikut melakukan jihad 

kehilangan nyawa mereka, dan ketakutan 

masih tetap ada pada penduduk Aceh. 

 

Jendral Joannes Benedictus van Heutsz 

memanfaatkan ketakutan ini dan mulai 

menyewa orang Aceh untuk memata-matai 

pasukan pemberontak sebagai informan 

sehingga Belanda menemukan rencana Teuku 

Umar untuk menyerang Meulaboh pada tanggal 

11 Februari 1899. Akhirnya, Teuku Umar gugur 

tertembak peluru. Ketika Cut Gambang, anak 

Cut Nyak Dhien, menangis karena kematian 

ayahnya, ia ditampar oleh ibunya yang lalu 

memeluknya dan berkata: 

 “ Sebagai perempuan Aceh, kita tidak boleh 

menumpahkan air mata pada orang yang 

sudah syahid” 

Cut Nyak Dien lalu memimpin perlawanan 

melawan Belanda di daerah pedalaman 

Meulaboh bersama pasukan kecilnya dan 

mencoba melupakan suaminya. Pasukan ini 

terus bertempur 
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sampai kehancurannya pada tahun 1901 

karena tentara Belanda sudah terbiasa 

berperang di medan daerah Aceh. Selain itu, 

Cut Nyak Dien sudah semakin tua. Matanya 

sudah mulai rabun, dan ia terkena penyakit 

encok dan juga jumlah pasukannya terus 

berkurang, serta sulitnya memperoleh 

makanan. Hal ini membuat iba para pasukan-

pasukannya. 

 

Anak buah Cut Nyak Dhien yang bernama Pang 

Laot melaporkan lokasi markasnya kepada 

Belanda karena iba. Akibatnya, Belanda 

menyerang markas Cut Nyak Dien di Beutong 

Le Sageu. Mereka terkejut dan bertempur mati-

matian. Cut Nyak Dhien ditangkap dan dibawa 

ke Banda Aceh. Dhien dipindah ke Sumedang 

berdasari orang terakhir yang melindungi Dien 

sampai kematiannya. Namun, Cut Nyak Dhien 

memiliki penyakit rabun, sehingga ia 

tertangkap. Dhien berusaha mengambil 

rencong dan mencoba untuk melawan musuh. 

Sayangnya, aksi Dhien berhasil dihentikan oleh 

Belanda. Cut Gambang berhasil melarikan diri 

ke hutan dan meneruskan perlawanan yang 

sudah dilakukan oleh ayah dan ibunya. 

 

Setelah ditangkap, Cut Nyak Dhien dibawa ke 

Banda Aceh dan dirawat di situ. Penyakitnya 

seperti rabun dan encok berangsur-angsur 

sembuh. Namun, Cut Nyak Dien akhirnya 

dibuang ke Sumedang, Jawa Barat, karena 

ketakutan Belanda bahwa kehadirannya akan 

menciptakan semangat perlawanan dan juga 

karena ia terus berhubungan dengan pejuang 

yang belum tunduk. 

 

Ia dibawa ke Sumedang bersama dengan 

tahanan politik Aceh lain dan menarik perhatian 

bupati Suriaatmaja. Selain itu, tahanan laki-laki 

juga menyatakan perhatian mereka pada Cut 

Nyak Dhien, tetapi tentara Belanda dilarang 

mengungkapan identitas tahanan. Ia ditahan 

bersama ulama bernama Ilyas yang segera 

menyadari bahwa Cut Nyak Dhien merupakan 

ahli dalam agama Islam, sehingga ia dijuluki 

sebagai "Ibu Perbu". Pada tanggal 6 November 

1908, Cut Nyak Dhien meninggal karena 

usianya yang sudah tua. Makam "Ibu Perbu" 

baru ditemukan pada tahun 1959 berdasarkan 

permintaan Gubernur Aceh saat itu, Ali Hasan. 

"Ibu Perbu" diakui oleh Presiden Soekarno 

sebagai Pahlawan Nasional Indonesia melalui 

SK Presiden RI No.106 Tahun 1964 pada 

tanggal 2 Mei 1964.
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ada dasarnya, 

banyak hal yang bisa 

buat karyawan 

merasa malas dan tidak 

termotivasi untuk bekerja lebih 

giat. Hal tersebut bisa saja 

karena lingkungan kerja, gaji 

yang tidak sepadan dengan 

pekerjaan yang dikerjakan 

ataupun karena merasa 

pekerjaannya tidak pernah 

mendapat apresiasi yang baik 

dari atasan tempat 

bekerjanya.  

 

Karena pekerjaan yang sama 

setiap hari, hal ini juga bisa 

membuat karyawan merasa 

bosan dan tidak semangat lagi 

dalam bekerja. Ketika 

pekerjaan tampak sepele, 

tidak jarang pula karyawan 

bermalas-malasan. Jika hal ini 

terus terjadi, perkembangan 

perusahaan tidak bisa 

dilakukan dengan cepat atau 

sesuai target yang 

diharapkan.  

 

Lalu bagaimana untuk 

memotivasi para karyawan 

agar bekerja lebih giat? 

Dilansir dari 

laman wikihow.com, inilah 

yang perlu dilakukan oleh 

atasan terhadap karyawan 

agar mereka lebih giat dan 

termotivasi dalam bekerja 

serta memajukan perusahaan.

P 
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 Gaji Insentif/ Bonus 

Inilah salah satu cara untuk meningkatkan 

motivasi kerja karyawan. Dengan adanya 

insentif atau uang bonus karena karyawan telah 

bekerja secara baik, hal ini bisa mendorong 

karyawan untuk bekerja lebih baik. Adanya dana 

insentif bagi karyawan, secara langsung 

maupun tidak langsung akan mendorong 

semangat kerja dan mereka pun berlomba 

memberikan yang terbaik untuk perusahaan 

dimana mereka bekerja. 

 

 Hubungan Sosial 

Meskipun Anda berperan sebagai atasan, 

pastikan untuk berbaur dengan karyawan dan 

jalin hubungan sosial yang baik dengan mereka. 

Hubungan sosial yang baik di lingkungan kerja 

bisa menjadi motivasi dan semangat bagi semua 

pekerja di kantor ataupun sebuah perusahaan. 

 

 Beri Arahan 

Arahkan karyawan ketika mereka menemukan 

kesulitan. Jelaskan dengan baik apa visi, misi 

dan tujuan kantor atau perusahaan. Beri tahu 

apa saja yang harus dilakukan karyawan agar 

tempat kerja bisa berkembang dengan baik. 

Pastikan untuk menjalin kerja sama yang baik 

dengan karyawan. Tapi ingat, meskipun Anda 

telah menjalin hubungan sosial yang baik 

dengan karyawan, pastikan bahwa mereka juga 

menghormati Anda sebagai atasannya. 

 

 Lingkungan 

Pastikan lingkungan kerja untuk karyawan 

nyaman, bersih dan aman. Buat suasana tempat 

kerja karyawan menyenangkan dan 

menenangkan bagi mereka saat bekerja. 

Tempat kerja yang nyaman dan menyenangkan 

bisa bantu karyawan lebih semangat dalam 

bekerja. 

 

 Libatkan Karyawan Dalam Pengambilan 

Keputusan 

Ketika Anda ingin sebuah perusahaan maju dan 

terus berkembang, usahakan untuk melibatkan 

karyawan dalam pengambilan keputusan untuk 

proyek tertentu. Selain bisa buat karyawan 

merasa dihargai dan mendorong motivasinya 

untuk bekerja, hal ini juga bisa mempermudah 

perusahaan mencapai kesuksesan. 

 

Apakah karyawan Anda telah bekerja maksimal 

buat perusahaan? Apakah mereka percaya 

bahwa apa yang mereka kerjakan sangat 

penting artinya baik buat diri mereka sendiri 

mauipun perusahaan? Apakah mereka 

menunjukkan hasil yang memuaskan dan terus 

mencintai pekerjaan mereka?
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Jika ternyata jawaban atas semuanya adalah 

tidak, itu pertanda bahaya. Bagaimanapun, 

Anda sebagai pemimpin harus bisa mengurus 

karyawan secara layak. Karena jika tidak, tinggal 

tunggu waktu saja Anda akan mengalami 

kerugian, dan kesulitan melakukan 

penghematan biaya. Dengan kata lain, Anda 

hanya bisa meraih keuntungan optimal jika Anda 

bisa menjaga keterlibatan karyawan secara 

utuh. 

 

Sadarilah bahwa karyawan bukan sekadar 

pekerja, melainkan manusia seperti Anda. Jadi 

Anda harus membuat prioritas untuk mengenal 

mereka sehingga mereka dapat memberikan 

apa pun yang diperlukan untuk terlibat secara 

penuh dalam apapun yang mereka lakukan. 

Dengan kondisi tersebut, tentu akan melahirkan 

kemenangan bagi semua orang.  

 

Dengan terus menjaga ini dalam pikiran, berikut 

9 cara manajemen yang dianjurkan oleh JoAnna 

Brandi untuk menciptakan dan menjaga 

keterlibatan karyawan. Sekadar catatan, JoAnna 

Brandi merupakan Pengajar ilmu bisnis, penulis 

beberapa buku yang salah satunya adalah 

Winning at Customer Retention: 101 Ways to 

Keep em Happy, Keep em Loyal, and Keep em 

Coming Back, serta penerbit Customer Care 

Coach –sebuah program training berbasis 

internet untuk manager yang berkomitmen untuk 

menjaga keterlibatan karyawan.  

 

1. Buang segala opini negatif yang mungkin 

Anda miliki tentang karyawan Anda. Lakukan 

pendekatan kepada masing-masing sebagai 

sumber pengetahuan yang unik dengan sesuatu 

yang berharga untuk disumbangkan ke 

perusahaan Anda. Ingat bahwa Anda secara 

bersama-sama mengejar pencapaian visi 

dengan mereka.  

 

2. Pastikan karyawan Anda memiliki segala 

yang mereka butuhkan untuk menuntaskan 

pekerjaan mereka. Anda tentu masih ingat 

ketika Anda memulai tahun ajaran baru di 

sekolah dan Anda mempersiapkan diri dengan 

mendapatkan semua perlengkapan sekolah 

yang baru? Mengapa tidak membangun budaya 

seperti itu dalam departemen Anda hanya 

dengan meminta setiap anggota staf, "Apakah 

Anda memiliki segala yang dibutuhkan untuk 

bisa bekerja seefektif mungkin? Ingat, 

kebutuhan pelanggan di sebuah pasar yang bisa 

berubah setiap saat, begitu juga dengan 

kebutuhan karyawan Anda.  

 

3. Komunikasikan secara jelas apa yang Anda 

harapkan dari karyawan, apa nilai-nilai 

perusahaan dan visi, dan bagaimana 

perusahaan mendefinisikan kesuksesan. 

Karyawan tidak mungkin bisa bekerja dengan 

baiik ataupun menjadi produktif jika mereka tidak 

mengerti betul apa yang mereka
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lakukan dan dibagian mana peran mereka 

dalam keberhasilan perusahaan secara 

keseluruhan. Pastikan Anda 

mengomunikasikan harapan-harapan Anda 

tersebut, dan lakukan sesering mungkin. 

 

4. Kenali karyawan Anda, terutama tujuan 

mereka, stres mereka, apa yang 

menggairahkan mereka dan bagaimana 

mereka mendefinisikan kesuksesan. Saya 

tidak menyarankan Anda mengorek terlalu 

dalam atau menasihati staf Anda. Yang 

diperlukan adalah anda menunjukkan minat 

pada kesejahteraan mereka dan bahwa, bila 

perlu, Anda melakukan apa yang diperlukan 

untuk memungkinkan mereka untuk merasa 

lebih puas dan lebih seimbang. 

 

5. Pastikan mereka terlatih - dan dilatih ulang - 

dalam pemecahan masalah dan keterampilan 

resolusi konflik. Keterampilan ini penting untuk 

membantu mereka berinteraksi lebih baik 

dengan Anda, rekan kerja, pelanggan dan 

pemasok. Sudah bisa dipastikan bahwa 

komunikasi yang lebih baik akan mengurangi 

stres dan meningkatkan hasil yang positif. 

 

6. Teruslah bertanya bagaimana pandangan 

Anak buah Anda tentang diri Anda. Memang, 

tidak mudah bagi manajer untuk 

mengharapkan umpan balik karyawan, dan 

bisa sama-sama jika tidak lebih menantang 

bagi karyawan untuk memberikan orang yang 

mengevaluasi mereka sebuah jawaban yang 

jujur. Untuk membangun keterampilan ini dan 

menjadi contoh untuk karyawan Anda, mulailah 

berdialog dengan karyawan menggunakan 

pembuka percakapan seperti, "sebagai 

manager, terus melakukan perbaikan adalah 

salah satu tujuan saya. Kira-kira, adakah 

sesuatu yang perlu dirubah dari diri saya? apa 

yang perlu saya lakukan untuk membuat 

pekerjaan Anda lebih mudah? Yang terpenting 

dari semua itu adalah, Anda harus bisa 

menerima respon apapun secara tenang 

sambil menunjukkan apresiasi. 

 

7. Perhatikan cerita-cerita dan ritual di 

perusahaan. Apakah orang-orang saling 

menertawakan satu sama lain atau tertawa 

bersama-sama? Apakah mereka selalu 

mengulang kisah sukses atau kisah 

memalukan? Hindari diskusi yang sifatnya 

merusak orang atau organisasi, dan hidupkan 

selalu kisah kesuksesan. 

 

8. Hargai dan kenali karyawan dengan cara 

yang bermakna bagi mereka. Ini adalah alasan 

lain mengapa mengenali karyawan Anda 

menjadi sangat penting. Ingatlah untuk 

merayakan baik prestasi dan pekerjaan untuk 

memberikan dorongan bagi karyawan yang 

bekerja untuk tujuan jangka panjang.
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9. Konsisten selamanya. Jika hari ini Anda 

sedemikian kencang mengumandangkan 

keterlibatan karyawan, tapi besoknya kendor 

lagi, usaha Anda akan menjadi bumerang. 

Bagaimanapun, orang akan kelelahan dan 

putus asa bahwa insisiatif yang melibatkan 

gariah mereka tetapi gagal ketika memipil bisnis 

malah bosan dengan hal tersebut. terdapat 

hubungan erat antara komitmen karywan 

dengan inisiatif dan komitmen pemimpinnya 

untuk mendukungnya. Komitmen berkelanjutan 

dari pemilik perusahaan untuk menjaga 

keterlibatan manusia, bergabung di dalamnya 

dan bersemangat dengan pekerjaan yang 

mereka lakukan dan tantangan yang mereka 

hadapi, harus menjadi prioritas setiap hari. 

 

Pada akhirnya, Anda harus selalu ingat bahwa 

karyawan adalah aset terbesar perusahaan. Ide 

kolektif mereka, umpan balik dan antusias 

mereka terhadap apa yang mereka lakukan 

dapat membantu bisnis Anda tumbuh . 

Beberapa orang secara alami terikat untuk 

memberikan yang terbaik di mana pun mereka 

bekerja. Namun mayoritas orang membutuhkan 

bimbingan manajer yang terampil yang 

menyambut ide-ide mereka, meminta umpan 

balik dan menciptakan antusiasme untuk 

berfokus rasa tujuan dan kekuatan terhadap 

apa yang mereka lakukan.
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Kisah Dua Semut Penggali Semangat 
 

uatu hari, sekelompok semut tengah 

berjalan melewati hutan. Diantara jalan 

yang mereka lewati, rupanya terdapat 

genangan air yang cukup besar yang ternyata 

menenggelamkan dua diantara sekelompok 

semut tersebut. Mereka jatuh dan tidak tahu 

bagaimana cara berenang. Mereka hanya 

berteriak dan berusaha sekuat mungkin untuk 

bisa menyentuh daratan. 

Genangan air itu rupanya cukup besar, 

sehingga setiap kali dua semut nyaris berhasil, 

gelombang air seakan membuat mereka 

kembali menjauh dari daratan yang dituju. 

Melihat hal ini, sekelompok semut lainnya 

akhirnya berkata, “Hai, genangan air itu tidak 

akan bisa membuatmu kembali. Usahamu 

hanya akan sia-sia. Kamu akan mati disana.” 

Namun kedua semut itu mengabaikan komentar 

dari teman-teman sekelompoknya. Mereka 

tidak mendengar ocehan tersebut dan hanya 

berusaha sekuat mungkin untuk mencoba dan 

terus mencoba. Kemudian kelompok semut 

yang lainnya kembali berkata, “Sudah 

kukatakan, usahamu itu tidak akan pernah 

membuahkan hasil. Kamu hanya akan 

tenggelam dan mati disana.” 

Semakin banyak anggota semut yang meminta 

mereka menghentikan usahanya, akhirnya satu 

semut pun menyerah. Ia berpikir bahwa apa 

yang dikatakan kelompoknya adalah benar. 

Untuk bisa kembali menyentuh daratan, 

sepertinya hanyalah mimpi yang sia-sia. 

Usahanya yang sudah ia lakukan nyatanya tak 

membuahkan hasil juga. Ia  menyerah dan 

akhirnya mati disana. 

Sedangkan semut yang lain masih berupaya 

sekuat tenaga. Kelompoknya terheran-heran, 

mengapa ia terus saja melakukan hal konyol 

seperti itu. “Hai, apa kau tidak dengar apa yang 

kita katakan? Berhentilah, percuma. Kau tidak 

akan pernah berhasil!” Namun tak lama 

kemudian 

S 
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selembar daun gugur terjatuh tepat 

disampingnya. Tanpa berpikir panjang, semut 

pun segera naik dan akhirnya selamat sampai 

ke darat. 

Saat ia tiba, semut lain bertanya, “Apa kau tidak 

dengar apa yang kita katakan tadi?” Lalu semut 

itu pun menjelaskan bahwa sebenarnya ia tuli. 

Telinganya tidak cukup baik untuk 

mendengarkan suara dengan frekuensi yang 

tidak dekat jaraknya. Ia justru mengira bahwa 

kelompok menyemangatinya sepanjang waktu. 

Ada kekuatan dalam ucapan. Seorang yang 

berkata dengan segenap ketulusan hatinya 

akan membuat mereka yang mendengar 

menjadi mampu untuk melewati berbagai hal 

sulit didalam kehidupannya. Namun seorang 

yang berkata dengan segenap kebenciannya, 

sama dengan ia telah membunuh dirinya 

sendiri. 

Tanpa disadari, kebencian seringkali 

mendatangkan ketidakberuntungan kepada hati 

yang memilikinya. Rasa benci menjauhkan dia 

dari kenikmatan tersenyum, tertawa, gembira 

dan bersukacita. Bagaimana bisa dia 

memberikan semangat kepada orang lain, bila 

dia pun tidak pernah bisa menyemangati 

dirinya? 

Sebetulnya, dengan memberikan semangat 

dan motivasi kepada orang lain, sama halnya 

dengan kita turut memotivasi diri sendiri. 

Jangan selalu mendengar anggapan buruk dari 

orang lain terhadap apa yang kita lakukan. 

Anggapan buruk, hanya akan menjadi 

penghalang dalam perjalanan kita mencapai 

tujuan. 

Percayalah bahwa kerja keras pasti akan 

meninggalkan hasil yang berarti. Percayalah 

bahwa kita akan bisa mencapainya dengan cara 

dan kerja keras yang kita lakukan sendiri. 
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ejarah antena parabola dapat diamati 

mulai dari tahun 1970 an. Ketika itu 

belum ada penyedia/provider 

untuk televisi satelit. Televisi satelit mulai 

tumbuh tahun 1976. HBO adalah stasiun televisi 

pertama yang mengembangkan program-

program televisi kepada perusahaan kabel 

melalui transmisi satelit televisi. Antena 

parabola C-band ditemukan oleh seorang 

profesor di Stanford yang mencoba 

membangun antena parabolanya sendiri dan 

berhasil menangkap siaran HBO. 

 

Pada masa itu antena parabola C-band 

berukuran sangat besar. Karena itu, antena 

parabola diletakkan di halaman. Ketika itu, tidak 

ada ruang yang cukup untuk meletakkan antena 

parabola. Harga antena parabola pada masa itu 

mahal. Pada tahun 1980an, berbagai 

perusahan mengembangkan antena parabola 

C-band. 

Pengertian & sejarah TV Parabola 

Televisi Satelit Jendela Anda ke Seluruh 

Dunia 

 

Televisi satelit adalah siaran tv yang 

diproduksi oleh stasiun TV milik pemerintah 

S 
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maupun swasta melalui satelit. Untuk 

menontonnya, Anda memerlukan antena 

parabola, dan sebuah alat penerima siaran 

satelit digital atau DVB. DVB adalah 

kependekan dari Digital Video Broadcasting 

(Penyiaran Video Digital). Hanya sinyal-sinyal 

digital yang bisa diterima dan diproses oleh 

peralatan elektronik ini sedangkan untuk sinyal 

analog, perlu penerima analog. Dewasa ini, 

kebanyakan program tv satelit disiarkan dalam 

bentuk digital. 

Beberapa program adalah program pra-

bayar sedangkan yang lainnya gratis. Siaran-

siaran TV ini diudarakan dalam berbagai 

bahasa. Untuk program berbahasa Inggris, 

Anda bisa menonton CCTV9, NHK World, Al 

Jazeera, CNA (Channel News Asia), France 24, 

Euronews, DWTV dan masih banyak lagi. 

Kualitas program TV satelit yang Anda 

saksikan bergantung pada antena, alat 

penerima digital dan pesawat TV. Jika Anda 

menonton program TV menggunakan televisi 

layar datar, maka Anda bisa menikmati gambar 

yang cerah dan suara yang jernih dari program-

program TV satelit. Saat ini, beberapa stasiun 

TV seperti Luxe TV, NHK World and 

kemungkinan besar Arirang TV telah 

meluncurkan program mereka dalam format 

HDTV. Kualitas gambar HDTV lebih baik 

daripada program standard TV digital. Kita 

memerlukan pesawat televisi HD untuk 

menonton siaran-siaran HDTV. Kebanyakan 

daripadanya sekarang diluncurkan dalam 

bentuk LCD TV yang bobotnya ringan. Di 

samping itu, televisi layar datar atau layar LCD 

lebih efisien dalam hal konsumsi listrik. 

Siarannya membutuhkan sedikit energi listrik 

daripada layar tabung yang sebelumnya. Layar 

LCD lebih cocok untuk rumah-rumah yang 

ruangannya kecil. 

Program yang bisa Anda saksikan 

melalui penerima TV satelit ada banyak. 

Program itu berupa musik, olah raga, berita dan 

siaran perjalanan. Anda dapat menontonnya 24 

jam, 7 hari seminggu. Siaran TV satelit 

menyediakan cakupan penuh tentang kejadian-

kejadian di seluruh dunia. Dengan menonton 

program TV satelit, kita dapat memahami 

budaya dan tradisi orang-orang dari seluruh 

dunia. Kebanyakan siaran TV satelit diudarakan 

oleh pemerintah-pemerintah asing dengan 

tujuan mempromosikan berbagai aspek 

kehidupan di masing-masing negara itu kepada 

penontonnya di seluruh dunia. Di masa datang, 

TV satelit akan lebih dominan daripada stasiun 

TV lokal karena kualitas dan keanekaragaman 

siarannya yang ditawarkan kepada setiap 

penonton dengan gratis. 
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Antena Parabola adalah sebuah antena 

berdaya jangkau tinggi yang digunakan untuk 

komunikasi radio, televisi dan data dan juga 

untuk radiolocation (RADAR), pada bagian UHF 

and SHF dari spektrum gelombang 

elektromagnetik. Panjang gelombang energi 

(radio) elektromagnetik yang relatif pendek 

pada frekuensi-frekuensi ini menyebabkan 

ukuran yang digunakan untuk antena parabola 

masih dalam ukuran yang masuk akal dalam 

rangka tingginya unjuk kerja respons yang 

diinginkan baik untuk menerima atau pun 

memancarkan sinyal. Antena parabola 

berbentuk seperti piringan. Antena parabola 

dapat digunakan untuk mentransmisikan 

berbagai data, seperti sinyal telepon, sinyal 

radio dan sinyal televisi, serta beragam data lain 

yang dapat ditransmisikan melalui gelombang. 

Fungsi antena parabola yang umum diketahui 

oleh masyarakat di Indonesia adalah sebagai 

alat untuk menerima siaran televisi satel 

Sejarah antena parabola 

Sejarah antena parabola dapat diamati 

mulai dari tahun 1970an. Ketika itu belum ada 

penyedia/provider untuk televisi satelit. Televisi 

satelit mulai tumbuh tahun 1976. HBO adalah 

stasiun televisi pertama yang mengembangkan 

program-program televisi kepada perusahaan 

kabel melalui transmisi satelit televisi. Antena 

parabola C-band ditemukan oleh seorang 

profesor di Stanford yang mencoba 

membangun antena parabolanya sendiri dan 

berhasil menangkap siaran HBO. 
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Pada masa itu antena parabola C-band 

berukuran sangat besar. Karena itu, antena 

parabola diletakkan di halaman. Ketika itu, tidak 

ada ruang yang cukup untuk meletakkan antena 

parabola. Harga antena parabola pada masa itu 

mahal. Pada tahun 1980an, berbagai 

perusahan mengembangkan antena parabola 

C-band. Karena itu, harga antena parabola 

turun. Akibatnya, banyak program yang 

dirancang untuk televisi satelit dan dianggap 

sebagai investasi. Pada tahun 1984, Kongres 

Amerika mengesahkan Cable Act. Ini dari Cable 

Act adalah untuk memperbolehkan berbagai 

perusahaan kabel melakukan enkripsi pada 

siaran mereka. Hal ini dilakukan karena ada 

penonton yang tidak membayar untuk layanan 

televisi satelit. Enkripsi berhasil mengarahkan 

orang-orang untuk berlangganan televisi kabel. 

Pada tahun 1990an, enkripsi yang 

digunakan berhasil diretas. Akibat dari 

peretasan tersebut, perusahaan-perusahaan 

mulai mengembangkan dan menggunakan 

transmisi digital. Antena parabola berperan 

besar dalam perkembangan industri layanan 

televisi satelit. Dish Network, sebuah 

perusahaan penyedia layanan televisi satelit 

memulai penyiaran mereka pada tahun 1996. 

Mereka memanfaatkan antena parabola. Pada 

tahun yang sama, DirecTV juga mulai bersiaran. 

Akibatnya, terjadi persaingan antarpenyedia 

layanan televisi satelit dan menandai 

persaingan antara berbagai perusahaan 

penyedia layanan televisi satelit. Saat ini Dish 

Network Company telah tumbuh dan 

menawarkan berbagai program televisi digital 

dan HDTV. Dish Network menyediakan 

berbagai saluran dan program dalam definisi 

tinggi. Dish Network juga menjadi penyedia 

layanan televisi antena parabola dengan 

pelanggan yang banyak. 

Pada tahun 1970, 1980, dan 1990an 

antena parabola mengubah cara kerja 

pemrograman televisi. Perubahan tersebut 

ditandai dengan perubahan pada peralatan 

televisinya. Pada masa itu, antena parabola 

jenis C-band yang besar telah hilang. Antena 

parabola jenis C-band telah berubah ukuran 

menjadi lebih kecil. Kini, antena parabola 

berukuran kecil. Antena parabola mampu 

diletakkan di atap dan tidak mengganggu 

stabilitas bangunan. Ukurannya tidak lagi 

mengganggu pemandangan. Berbagai saluran 

dan program-program televisi yang 

menggunakan antena parabola telah mampu 

ditransmisikan dengan jelas dan tanpa 

gangguan. Saat digunakan menonton HDTV, 

antena 

Antena parabola adalah sebuah antena 

berdaya jangkau tinggi yang digunakan untuk 

komunikasi radio, televisi dan data dan juga 

untuk radiolocation (RADAR), pada 

bagian UHF and SHF darispektrum gelombang 

elektromagnetik. Panjang gelombang energi 

(radio) elektromagnetik yang relatif pendek 

pada frekuensi-frekuensi ini menyebabkan 

ukuran yang digunakan untuk antena parabola 

masih dalam ukuran yang masuk akal dalam 
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rangka tingginya unjuk kerja respons yang 

diinginkan baik untuk menerima atau pun 

memancarkan sinyal. 

 

Antena parabola berbentuk seperti 

piringan. Antena parabola dapat digunakan 

untuk mentransmisikan berbagai data, 

seperti sinyal telepon, sinyal radio dan 

sinyal televisi, serta beragam data lain yang 

dapat ditransmisikan melalui gelombang. 

Fungsi antena parabola yang umum diketahui 

oleh masyarakat di Indonesia adalah sebagai 

alat untuk menerima siaran televisi satelit. 

Antena Parabola Televisi 

Karena itu, harga antena parabola turun. 

Akibatnya, banyak program yang dirancang 

untuk televisi satelit dan dianggap sebagai 

investasi. Pada tahun 1984, Kongres Amerika 

mengesahkan Cable Act. Ini dari Cable Act 

adalah untuk memperbolehkan berbagai 

perusahaan kabel melakukan enkripsi pada 

siaran mereka. Hal ini dilakukan karena ada 

penonton yang tidak membayar untuk layanan 

televisi satelit. Enkripsi berhasil mengarahkan 

orang-orang untuk berlangganan televisi 

kabel. 

 

Pada tahun 1990an, enkripsi yang 

digunakan berhasil diretas. Akibat dari 

peretasan tersebut, perusahaan-perusahaan 

mulai mengembangkan dan menggunakan 

transmisi digital. Antena parabola berperan 

besar dalam perkembangan industri layanan 

televisi satelit. Dish Network, sebuah 

perusahaan penyedia layanan televisi satelit 

memulai penyiaran mereka pada tahun 1996. 

Mereka memanfaatkan antena parabola. 

Pada tahun yang sama, DirecTV juga mulai 

bersiaran. Akibatnya, terjadi persaingan 

antarpenyedia layanan televisi satelit dan 

menandai persaingan antara berbagai 

perusahaan penyedia layanan televisi satelit. 

Saat ini Dish Network Company telah tumbuh 

dan menawarkan berbagai program televisi 

digital dan HDTV. Dish Network menyediakan 

berbagai saluran dan program dalam definisi 

tinggi. Dish Network juga menjadi penyedia 

layanan televisi antena parabola dengan 

pelanggan yang banyak. 

 

Pada tahun 1970, 1980, dan 1990an 

antena parabola mengubah cara kerja 

pemrograman televisi. Perubahan tersebut 

ditandai dengan perubahan pada peralatan 

televisinya. Pada masa itu, antena parabola 

jenis C-band yang besar telah hilang. Antena 

parabola jenis C-band telah berubah ukuran 

menjadi lebih kecil. 
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Kini, antena parabola berukuran kecil. Antena 

parabola mampu diletakkan di atap dan tidak 

mengganggu stabilitas bangunan. Ukurannya 

tidak lagi mengganggu pemandangan. 

Berbagai saluran dan program-program televisi 

yang menggunakan antena parabola telah 

mampu ditransmisikan dengan jelas dan tanpa 

gangguan. Saat digunakan menonton HDTV, 

antena parabola mampu mentransmisikan 

gambar yang realistis. 

Menggunakan antena parabola dan 

koneksi satelit memiliki kelebihan dan 

kekurangannya sendiri-sendiri. Postingan kali 

ini saya akan membahas kekurangan dan 

kelebihannya. 

Kelebihan Parabola: 

 Kualitas gambar dan suara digital seperti 

kualitas DVD dan bahkan bisa High 

Definition seperti hasil bluray,  jadi anda bisa 

menonton stasiun tv Indonesia dan seluruh 

dunia dengan jernih tanpa semut 

 Dapat ditangkap di seluruh Indonesia 

dimanapun berada dengan hasil gambar 

yang jernih 

 Sinyal televisi dipancarkan dari satelit yang 

dapat menjangkau wilayah yang sangat luas 

(seluruh Indonesia bahkan hingga ke benua 

lain) sehingga dimanapun anda berada, 

mau di tengah hutan atau di puncak gunung, 

anda akan tentap mendapat sinyal tv 

dengan jernih 

 Jumlah channel tv mencapai puluhan 

bahkan ratusan 

 Memiliki 500+ channel gratis (free to 

air/FTA) yang mayoritas berbahasa 

Mandarin (200 ch), India/Pakistan/ 

bangladesh dkk (200 ch), Arab(100 ch), 

bahasa thai indocina (100ch) dan sedikit 

bahasa Inggris (40ch), bahasa 

Indonesia/malaysia (60 ch) dan bahasa lain 

 Bahkan bisa dapat free preview HD/3D 

channel (hanya bisa ditangkap decoder 

MPEG4/HD/3D saja) 

 Dapat melihat acara tv dari pelbagai macam 

negara dengan berbagai macam perspektif 

Kekurangan parabola: 

 Harga yang mahal untuk peralatan yang 

dibutuhkan 

 Antena parabola juga tidak bisa langsung 

membagi saluran jika di dalam satu rumah 

memiliki dua atau lebih perangkat televisi. 

Semua televisi di suatu rumah akan 

menyiarkan program yang sama, karena 

tidak ada pembagian transmisi. Untuk 

melakukannya, dibutuhkan peralatan 

tambahan seperti tuner digital yang dapat 

membagi transmisi agar televisi berbeda di 

satu rumah mampu mengakses program 

yang berbeda 

 Mayoritas channel asing tidak memiliki 

terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, jadi 

jika anda tidak bisa bahasa asing tentu tidak 

paham ketika menonton 

 Channel tidak jelas karena tidak 

memiliki EPG 
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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-benar 

membutuhkannya, dari pak sugianto,jambi 

Jawab: 

Pertanyaan tentang uang gaib ini sering saya 

dapatkan, entah kenapa banyak orang 

Indonesia menyukai uang gaib, sehingga 
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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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