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JANGAN KAGET,  

INI DIA (SALAH SATU) SUMBER  

SUGESTI NEGATIF BAGI  

DIRI ANDA 

 

ugesti-sugesti banyak ber-tebaran disekitar kita, bahkan ketika kita membuka mata saat 

bangun tidur dipagi hari sudah banyak sugesti yang siap masuk ke pikiran kita. Bisa dari 

handphone anda, dari televisi, dari majalah, surat kabar dan juga tentunya dari ucapan 

orang-orang sekitar kita. Sugesti adalah sesuatu hal yang penting dan berpengaruh dalam 

kehidupan kita, kalau tubuh anda butuh makanan maka pikiran anda butuh sugesti. Sehingga, 

makanan dan sugesti adalah 2 hal yang sangat penting bagi kehidupan kita. Tapi tidak semua 

orang yang menyadari ini, banyak pemahaman yang “salah” tentang kata “sugesti” seolah-olah 

menganggap bahwa sugesti itu baru masuk dengan keadaan tertentu. Padahal kalau saja anda 

mau memahami panduan mengelola pikiran yang benar yaitu Alpha Mind Control (AMC) maka 

anda pasti sadar bahwa sugesti itu masuk dengan mudahnya ke pikiran kita, baik itu secara 

disadari maupun tidak disadari  

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?  

Saya jadi teringat ketika sesi break makan siang 

dikelas AMC reguler Bandung, sabtu 30 Juli 2016  
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Baca juga : Benarkah “Sugesti” Itu Mudah Masuk Ke Pikiran kita? 

 

kemarin. Di meja makan, ada seorang 

bapak yang nyletuk “ternyata selama ini 

kita salah ya memahami cara masuk 

sugesti, faktanya begitu mudah, tidak 

perlu harus rileks, harus pejam mata, 

harus meditasi. Bahkan apa yang kita 

baca masuk menjadi sebuah sugesti, jadi 

harus pinter-pinter ngefilter apa yang kita 

baca ya”. Saya lanjutkan pembahasan 

itu, “iya memang seperti itu pak, kalau 

kita paham benar apa itu pikiran dan bagaimana menggunakannya, seharusnya kita memang 

selektif memilih sugesti-sugesti yang ada di setiap buku, karena sugesti itu bisa langsung masuk”. 

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. 
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Inilah 3 Penyebab Utama  
“Stres” Dalam Hidup  
Yang Perlu Anda  
Hindari  
  
 
 
 

anyak orang mengeluh mengalami 

kondisi yang disebut sebagai “stres”, 

lalu sibuk mencari cara untuk 

mengatasi stres, mencari obat stres, mencari 

terapi anti stres. Pergi ke berbagai tempat untuk 

menghilangkan stresnya, anda mungkin pernah 

menyebut dan mengeluh bahwa diri anda 

sedang stres? Apa yang anda lakukan jika 

mengalami kondisi yang anda sebut stres itu? 

apakah dengan memposting keluhan di media 

sosial dan menulis status tentang stres? Stres 

itu sebenarnya kondisi yang terjadi karena anda 

sendiri yang membuatnya, membuat situasi 

yang menjadikan anda stres. Misalnya ketika 

anda mendapat banyak tugas, mendapat 

banyak pekerjaan dan mengalami situasi yang 

menurut anda tidak sesuai keinginan, lalu anda 

menyebutnya sebagai situasi stres.  

Artikel saya kali ini tidak membahas bagaimana 

solusi ketika stres, tapi mengenali penyebab 

dari stres itu apa. Sehingga dengan mengenali 

penyebabnya maka anda pasti terhindar dari 

situasi yang membuat anda menjadi stres. Stres 

itu bermula dari kerumitan yang ada dalam 

Pikiran anda, sama halnya dengan benang 

kusut yang tidak ada ujungnya. Seringkali ada 

ungkapan, “pikiranku lagi kusut”, nah kekusutan 

ini karena kesalahan program dalam 

pikiran  anda sendiri. Seseorang mengeluh 

sedang stres, mengeluh pikirannya sedang 

kusut itu artinya banyak “gejolak” dalam dirinya 

yang membingungkan sehingga membuat diri 

seseorang itu “ngehang” atau kalau istilah saya 

yang juga orang IT adalah “deadlock”. Kondisi 

ngehang atau stres ini terjadi karena ada 3 

penyebab utama, saya coba uraikan ketiga 

B 
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penyebab utama itu. Sehingga anda bisa 

mengambil langkah pencegahan agar tidak 

mengalami stres.  

 

Penyebab Stres Pertama adalah Tidak 

Cerdas dalam Menerima Informasi  

 

Pikiran seseorang itu bekerja berdasarkan 

informasi yang diterima, kalau istilah dalam ilmu 

AMC adalah berdasarkan sugesti yang diterima. 

Banyak orang setiap hari membaca informasi, 

melihat informasi dan mendengar informasi, 

darimanapun sumbernya tetapi tanpa memfilter 

atau tanpa menyaring informasi-informasi itu. 

Hal ini terjadi, karena banyak orang tidak 

menyadari bahwa pikiran adalah kunci utama 

dalam kehidupannya. Kalau dalam kelas AMC, 

biasanya banyak peserta yang akhirnya 

menyadari “wah bahaya nih kita nonton dan 

baca buku, harus hati-hati mulai sekarang ya 

mas firman”. Banyak orang menganggap 

semua informasi harus dilihat dan dibaca 

padahal dari situlah penyebab stres terjadi. 

 

 

 

 

 

Penyebab Stres Kedua adalah Tidak 

Mengenali Cara Kerja Pikiran dengan Benar 

 

Saya ingin mengilustrasikan seperti ini, kalau 

anda memiliki sebuah alat tetapi anda tidak tahu 

dengan benar bagaimana bekerjanya tentu 

anda bisa salah dalam menggunakannya, kalau 

salah menggunakan maka kemungkinan besar  

yang ada bisa terjadi kerusakan terhadap alat 

itu. Sama halnya dengan Pikiran anda, yang 

membuat kondisi seseorang itu tidak nyaman, 

sedih, dan stres itu adalah dari pikirannya. 

Kalau seseorang itu sudah benar dalam 

menggunakan Pikirannya maka pasti mustahil 

terjadi kondisi yang tidak nyaman atau stres. 

Sehingga menjadi kebutuhan bagi setiap orang 

untuk memahami bagaimana menggunakan 

Pikiran dengan benar, supaya terhindar dari 

stres. Dan AMC terbukti sebagai satu-satunya 

metode yang benar. 
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Penyebab Stres Ketiga adalah Tidak 

Mengenali Tuhan dengan Benar

Penyebab ketiga ini sering saya jumpai ketika 

memberikan kelas AMC Platinum, karena saya 

memberikan waktu 3 hari maka disitu saya bisa 

menemukan dan mengurai satu-persatu 

“benang kusut” atau “program error” dalam 

pikiran. Salah dalam mengenali Tuhan, 

kesalahan mengenali Tuhan membuat hidup 

seseorang menjadi ketakutan dan tentu menjadi 

stres. Banyak orang tidak menyadari, bahkan 

banyak orang yang menganggap dirinya 

mengenal Tuhan meskipun dilanda stresnya 

hidup, lalu menganggap kondisi stres adalah 

pemberian Tuhan, padahal kondisi dalam hidup 

seseorang itu sesungguhnya berasal dari diri 

orang itu sendiri. 

 

Ketika ketiga penyebab itu berhasil anda kenali 

dan anda atasi maka pasti hidup anda bebas 

dari yang namanya stres, saya sering menulis 

status di akun facebook,   

 

 

 “hidup yang sekali harusnya diisi dengan hal 

yang baik, nikmat dan menyenangan saja, 

kenapa harus diisi dengan hal yang 

menyusahkan?, sungguh merugi dan sia-sia 

jika hidup yang merupakan anugerah Tuhan ini 

anda isi dengan kondisi stres. Saatnya anda 

menjadi manusia-manusia cerdas yang bisa 

mengenali diri dengan benar sehingga ujung-

ujungnya mengenali Tuhan dengan benar” 
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Jika Ingin Mengubah “Mindset” Negatif di 
Pikiran, maka Lang kah Ini Yang Harus  

Anda Lakukan

 

etelah menyelesaikan  

semua aktivitas tadi pagi  

dikantor ngecek report dari staf 

lapangan, lalu siang ke kampus untuk 

merevisi tugas akhir mahasiswa, nah 

sekarang sampai deh di kantor wahana 

sejati. Menyiapkan segelas cappucino 

dingin untuk menemani menulis blog sore 

ini. Mindset, seringkali anda mendengar 

dan membaca tentang kata yang satu ini, 

mungkin hanya mendengar dan 

membaca saja tetapi tidak paham juga        

maknanya ya. 

                                                                   

  

 

Dalam seminar-seminar motivasi, pasti para 

motivator dan trainernya sering bicara “ubahlah 

mindset anda”,  “ganti mindset negatif dengan 

positif”, lalu sambil teriak-teriak dan 

mengepalkan tangan kemudian melompat-

lompat “yes”. Sepertinya mereka hanya bicara 

“ubahlah” tapi tidak tahu “caranya”, lantas apa 

yang diubah?Saya sering mendapat inbox 

melalu akun facebook saya , tentang 

“mindset”, “mas firman kira-kira mindset yang 

harus gimana ya supaya dagangan saya laris, 

saya sudah berdoa tapi kok masih sedikit ya 

hasilnya”. Lalu ada lagi pesan di fanspage 10 

keajaiban bawah sadar, “bagaimana mengubah 

mindset negatif di alam pikiran bawah sadar 

S 
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saya ya pak?”. Sebelum membahas tentang 

bagaimana mengubah mindset, saya berikan ilustrasi 

perbandingan kejadian tadi pagi ya. Saya dari rumah 

menyuruh seorang staf baru untuk “mengubah 

settingan dari splitter radio”, eh dapat setengah jam 

staf ini menelepon saya “pak firman, splitter itu yang 

seperti apa ya”.  

Saya senyum sendiri, lalu “syahrini” 

bisikin saya “gimana dia mau ngeset lha wong 

barangnya aja gak tahu”. Untuk bisa mengeset 

sesuatu maka harus tahu dengan benar 

barangnya. Benar kan? Sampai lebaran kuda 

juga, tidak akan bisa mengeset splitter kalau 

tidak tahu yang mana namanya splitter, lalu 

bagaimana cara menggunakannya. 

Sama juga dengan mengeset mindset, 

kalau kita lihat dari makna katanya “mindset” 

artinya aturan di pikiran. Kalau ingin mengubah 

mindset maka harus tahu dulu dengan benar 

yang mana sih yang namanya “PIKIRAN”, lalu 

harus paham juga bagaimana sih cara 

menggunakannya. Kalau tidak tahu yang mana 

namanya Pikiran, tidak tahu caranya 

menggunakan pikiran, maka mustahil bisa 

mengesetnya. Sama dengan kasus mengeset 

splitter tadi ya. Banyak orang, banyak trainer, 

banyak buku yang menjelaskan tentang mindset 

tapi tidak ada yang memberikan panduan secara 

benar dan utuh tentang PIKIRAN. Padahal untuk 

mengubah mindset maka langkah yang harus 

dilakukan adalah Mengenali dulu dengan benar 

apa itu PIKIRAN, memahami dulu dengan benar 

bagaimana cara kerja PIKIRAN sehingga 

setelah mengenali dan memahami Pikiran maka 

pasti bisa mengubah mindset sesuai keinginan 

kita. Sama juga ketika anda ingin 

mengubah settingan di handphone, maka harus 

tahu dulu bagaimana menggunakan handphone, 

karena itulah saya membuat AMC (Alpha Mind 

Control) sebagai panduan yang BENAR tentang 

PIKIRAN. Dengan memiliki panduannya maka 

anda pasti dengan mudahnya mengutak-ngatik 

“mindset” di Pikiran anda sesuai dengan 

kemauan anda. Karena sesungguhnya yang 

berhak dan bahkan wajib mengelola Pikiran kita 

adalah kita sendiri, bukan orang lain. Karena 

Pikiran dalam diri kita adalah milik kita, sehingga 

kitalah yang seharusnya mengubah-ngubah 

mindset dalam Pikiran itu. 
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Maka dari itu, kalau anda memang ingin 

melakukan perubahan dalam hidup anda, 

langkah yang harus utama dilakukan adalah 

mempelajari dan memahami AMC untuk 

diterapkan dalam kehidupan anda sehari-hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengubah mindset dari Negatif menjadi 

Positif, dari mindset miskin menjadi mindset 

kaya, dari mindset yang stress menjadi 

mindset yang bahagia, dari mindset yang 

susah menjadi menyenangkan. Semua itu 

baru bisa anda lakukan ketika anda sudah 

mengenali dan memahami dengan benar apa 

itu Pikiran dan bagaimana menggunakannya. 
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Bisakah  

Menjadikan  

Rekaman Hipnotis  

sebagai Jaminan  

Kejujuran? 
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eringkali masih banyak 

kesalahpahaman dimasyarakat yang 

menganggap bahwa proses 

Hipnosis bisa membuat seseorang 

bicara jujur. Biasanya saya mendapat 

pertanyaan seperti itu, yaitu tentang hipnosis 

membuat kejujuran dalam kasus rumah tangga, 

seperti beberapa hari lalu, saya ingat ada 

seorang suami yang menelepon saya, lalu 

bertanya “pak firman, saya ada masalah rumah 

tangga, saya merasa istri saya selingkuh karena 

pernah saya membuka sms yang isinya sayang-

sayang, tapi istri saya bilang kalau itu hanya 

iseng saja, saya ingin menghipnotis istri saya 

agar dia jujur sejauh mana hubungannya 

dengan lelaki lain itu”. Pernah juga kasusnya 

sebaliknya, yaitu seorang istri yang ingin 

mengetahui kejujuran suaminya tentang rasa 

sayang dan kemana uang dikeluarkan. Ya, tidak 

jauh dari urusan rumah tangga. Apakah bisa 

seperti itu?Persepsi di masyarakat yang 

menganggap bahwa hipnotis bisa dijadikan 

sarana membuat kejujuran adalah hasil dari 

tayangan tv, dimana ada seseorang yang 

tampak tertidur, tampak lho ya, bukan tidur 

beneran, orang itu ditanya-tanya lalu menjawab 

yang seolah-olah jujur. Dikatakan seolah-olah 

jujur sebab tidak diketahui apa ukuran jujurnya.  

Apakah karena berbeda bicara ketika 

mata masih terbuka dan setelah mata tertutup, 

lalu dianggap pernyataan yang keluar dari orang 

yang tampak tidur itu dianggap jujur? Tidak 

benar juga kan seperti itu. Contohnya,ketika 

saya ditanya,”makan apa tadi?”, ketika mata 

masih terbuka saya bilang makan soto,  

tapi ketika saya pejam mata, maka saya 

mengatakan “makan sate”. Lalu yang mana 

dianggap jujur? Yang soto, apa sate? 

Tidak bisa kan dijadikan sebagai jaminan 

bahwa yang jujur adalah saat saya bicara 

sambil mata terpejam. Kecuali ada rekaman 

cctv dimana saya makan tadi, baru itu dijadikan 

sebagai bukti bahwa saya makan apa. Banyak 

orang menganggap apa yang ada di acara itu 

adalah sebuah bukti kejujuran padahal kan 

hanya perbedaan penyataan antara saat 

membuka mata dengan memejamkan mata. 

Karena alasan inilah, rekaman hipnotis tidak 

bisa dijadikan alat bukti, dan tidak bisa dijadikan 

jaminan kejujuran, apalagi di KPK dan 

kepolisian, sama sekali tidak dianggap. 

Lalu, apakah bisa dengan hipnotis 

seseorang bicara jujur? kalau pertanyaannya 

bisa atau tidak bisa, maka saya sebagai pakar 

pikiran mengatakan BISA, ya..dengan 

menghipnotis seseorang bisa mengetahui 

seseorang itu jujur atau tidak.  

Yang menjadi persoalan adalah apakah 

orangnya bersedia atau tidak. Kalau orangnya 

bersedia, maka pasti bisa untuk mengetahui 

S 
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jujurnya, tapi kalau orangnya menolak maka ya 

pasti ada sesuatu. 

 

Saya teringat, pernah diminta bantuan oleh 

salah satu perusahaan layanan tv kabel di 

surabaya, mereka mengatakan sering 

kehilangan perangkat dihari minggu, dimana 

karyawan libur tapi ada beberapa karyawan 

yang piket, nah semua karyawan ini tidak ada 

yang mau mengaku. Dan celakanya, belum ada 

cctv di gudang perangkat. Saya diundang untuk 

melihat siapa yang berbohong, saya gunakan 

metode hipnosis versi saya untuk melihat 

kejujuran orang-orang itu. Dari 3 orang yang 

saya lakukan “hipnotis” meskipun tidak tertidur, 

akhirnya saya sampai ke satu kesimpulan ada 1 

orang yang memang mencuri, dan dengan 

sedikit “sugesti mengharukan”, si pelaku ini 

mengaku sambil menangis bahwa dia yang 

mengambil perangkat tv kabel di gudang dan 

dijual karena anaknya sedang sakit sehingga 

butuh dana tambahan. 

Jadi, kalau pertanyaannya apakah bisa 

membuat jujur, maka saya jawab bisa. Tapi, 

kalau anda bertanya apakah JAMINAN untuk 

bicara jujur maka saya jawab belum tentu, dan 

tidak bisa menjamin. Yang bisa menjamin benar 

kejujuran adalah perangkat deteksi 

kebohongan. 
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MERTUA YANG  “DIANGGAP GALAK”  TERNYATA 

BISA DI TAKLUKKAN JIKA BENAR CARANYA 

 

ubungan antar manusia memang 

seru untuk selalu dibahas, manusia 

memang sudah diciptakan sebagai 

makhluk yang saling terhubung dengan 

manusia lainnya. Mau anda yakin atau tidak 

yakin, percaya atau tidak percaya maka anda 

sudah pasti terhubung dengan manusia 

lainnya. Pikiran manusia sebenarnya sudah 

diciptakan oleh Tuhan begitu luar biasa, begitu 

hebat. Tapi keluar biasaan dan kehebatan ini 

hanya bisa disadari oleh mereka yang berpikir. 

Salah satu hubungan antar manusia yang 

menarik untuk dilihat adalah hubungan 

menantu dan mertua. Sering saya mendapati 

keluhan peserta AMC yang merasa memiliki 

“konflik” dengan mertuanya, sehingga 

kehidupan  rumah tangganya tidak nyaman. 

Lantas bagaimana solusinya? Sebenarnya 

konflik antara mertua dan menantu itu tidak 

perlu terjadi kalau sama-sama memahami 

fungsi sebagai manusia.  

Bukankah ketika anda sebagai mertua 

mendapat menantu si A maka kondisi ini 

terjadi karena keinginan anda sendiri. Dan 

begitu juga sebaliknya, ketika anda sebagai 

menantu mendapat mertua yang anda anggap 

galak itu sesungguhnya karena keinginan 

anda sendiri, lantas kenapa harus jadi 

masalah? hehe..Bukannnya semua itu terjadi 

sudah tepat sesuai keinginan anda sendiri, 

semua sudah terjadi sesuai dengan apa yang 

ada dalam pikiran kita sendiri. Kalau mau 

mengubah kondisi itu maka ubahlah Pikiran 

anda, pasti beres. 

Pasti anda berpikir “mas firman enak 

aja ngomongnya, ngga tahu rasanya”. Iya 

banyak yang bilang seperti itu kesaya, seperti 

ada satu orang yang sebelum membeli buku 

Alpha telepati juga  mengeluh hal yang sama 

“apa bisa saya mempengaruhi mertua saya 

yang galak mas menjadi baik, saya sudah 

mencoba menuruti semua tetapi tetap saja 

H 
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mertua saya itu galak ke saya”. Ya saya 

sarankan saja, coba pelajari Alpha telepatinya 

karena sudah banyak kasus yang seperti itu 

bisa terselesaikan dengan baik sehingga 

mertuanya jadi tunduk. Alpha Telepati adalah 

metode yang saya buat untuk menyadarkan 

anda bahwa semua manusia memiliki 

kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, 

semua manusia lho ya. Bukan hanya manusia 

tertentu yang mengklaim dirinya punya 

kelebihan, hal hal seperti itu bukan kelebihan 

tetapi memang fitur manusia.  

Apalagi ketika anda belajar AMC 

(Alpha Mind Control), semakin menyadari 

bahwa memang Tuhan itu Maha baik sudah 

memberikan anda Pikiran yang begitu luar 

biasa manfaatnya jika masing-masing orang 

menyadarinya dengan benar dan utuh. 

Semakin kita menggunakan Pikiran dengan 

maksimal maka kita semakin mengenali 

Tuhan dengan sebenar-benarnya mengenali. 

“barang siapa mengenal dirinya, maka pasti 

bisa mengenali Tuhan-Nya”. 

  

“Alpha Telepati 

adalah kekuatan 

semua orang, 

hanya banyak 

orang belum 

menyadarinya” 

Alpha Telepati 
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Mengatasi Susah Tidur 

dari Seorang Ibu Yang 

Mengalami Stres Akibat 

Masalah Anaknya 

 

usah tidur sering dianggap sebagai 

sebuah penyakit fisik, memang ini ada 

benarnya. Saya ada teman dokter yang 

memberikan saya informasi penyebab sebab 

perubahan struktur fisik yang mengakibatkan 

seseorang mengalami susah tidur. Tetapi ini 

hanya sedikit, kebanyakan susah tidur adalah 

sebuah masalah “psikologi”, susah tidur terjadi 

biasanya karena seseorang masi sibuk 

menggunakan otaknya untuk berpikir, dan yang 

dipikirkan biasanya adalah sebuah hal yang 

dianggap masalah. Berpikir bagaimana 

menyelesaikan sesuatu yang dianggap 

masalah itu, yang membuat jadi susah untuk 

tidur. Sebab ketika tidur khawatir besok masih 

tetap menjadi masalah. Sebagai seorang pakar 

pikiran, saya sering didatangi oleh klien-klien 

yang mengeluhkan masalah susah tidur ini.  

Seperti yang saya temui pada hari 

minggu kemarin, 3 hari sebelumnya saya 

diminta oleh soerang laki2yang datang ke 

kantor Wahana Sejati yang mengeluhkan 

bahwa ibunya sudah 2 bulan ini susah untuk 

tidur, menjadi tidak tenang dan efeknya adalah 

tekanan darah meningkat, gula darah 

meningkat, kolesterol meningkat. Laki2 itu 

menceritakan bahwa ibunya memiliki beban 

terhadap rumah tangga anak ke duanya yang 

seorang perempuan, alias kakak dari laki2 ini. 

S 
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Laki2 ini bercerita bahwa kakaknya yang 

perempuan ini sedang mengalami masalah 

rumah tangga dan mengarah ke perceraian. 

Situasi ini yang membuat ibunya menjadi 

kepikiran terus. Laki2 ini meminta saya untuk 

mau datang ke rumahnya guna menemui 

ibunya. 

Sesuai kesepakatan, saya menemui ibu 

ini di hari minggu malam. Setelah 

diperkenalkan oleh anaknya 

yang laki2 tadi, maka saya 

meminta izin untuk 

berdua saja dengan 

ibunya. Saya pun 

mulai “bertanya” 

secara pribadi 

kepada ibu ini, 

akhirnya sang ibu mau 

mengeluarkan uneg2nya, 

berceritalah ibu ini tentang situasi rumah 

tangga anak perempuannya, yang bermasalah, 

ibu ini seolah menyalahkan anak 

perempuannya terus atas terjadi prahara dalam 

rumah tangganya. Tetapi sebaliknya 

memposisikan menantunya sebagai korban dari 

masalah ini. Dan, ketika saya coba membawa 

ibu ini ke suasana kebatinan yang seolah2 anak 

perempuannya ini sudah bercerai, maka 

keluarlah air matanya, dan saya mencoba 

meneruskan untuk mengeluarkan emosi yang 

terpendam dalam diri ibu ini. Kembali dari 

ungkapan beliau, yang dipikirkan ternyata 

bukan anak perempuannya melainkan 

menantunya. Bagaimana respon dari keluarga 

besan, bagaimana nanti cucunya ditinggal 

ayahnya, dan anehnya ibu ini selalu 

menyalahkan anak perempuannya. 

Dari ungkapan ibu ini saya akhirnya 

menemukan sebuah program dalam pikiran ibu 

ini yang membuat dirinya menjadi susah tidur, 

apa itu? ya tadi, memikirkan nasib menantunya, 

tapi tidak membela anaknya :). Entah mungkin 

karena merasa anaknya selalu terlihat 

salah,akibat ucapan dari suami 

anaknya ini. Tapi, 

terlihat jelas bahwa 

yang menjadi 

beban pikiran 

dari ibu ini 

adalah 

menganggap 

anaknya di 

posisi salah. 

Sesuai dengan 

kerja pikiran, maka tidak boleh 

ada yang disalahkan berlebihan dalam masalah 

ini, sebab setiap orang melakukan sesuatu pasti 

ada alasannya. Anak perempuan ibu ini terlihat 

membantah bahkan mau mengajukan cerai 

pasti ada alasannya. Saya mencoba 

memberikan sugesti kepada ibu ini, bahwa 
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anaknya yang harus disayang, yang harus 

dibela adalah di posisi istri atau yang 

perempuan bukan suaminya. Setelah saya 

coba berikan sugesti yang saling berkaitan 

akhirnya ibu ini mantap menerima bahwa yang 

harus dia sayangi adalah anaknya, bukan suami 

anaknya. Yang harus dibela adalah anaknya, 

bukan suami anaknya.  

Dan, ajaibnya ibu ini langsung merasa 

kelegaan yang luar biasa. “mas firman, dada 

saya lega, saya jadi tenang sekarang, saya 

sadar saya salah selama ini, padahal saya jadi 

Ingat bahwa suaminya yang sering 

menelantarkan anak saya, saya sadar sekarang 

bahwa yang harus disayang adalah anak saya 

ini”. Selesai ibu ini mengungkapkan 

elegaannya, saya pun menjawabnya “kalau 

sudah seperti ini,ibu janji ya kepada diri ibu 

sendiri, bahwa ibu mau tidur dengan tenang 

mulai malam ini ya sampai seterunya, supaya 

ibu sehat, supaya ibu terus bias menyayangi 

anaknya”. 

Dan tadi jam 22.00 saya mendapat sms 

dari anak laki2 ibu ini, “mas firman, ibu saya 

sudah tidur, biasanya kemarin2 jam segini 

masih lihat tv sambil kebingungan, makasih ya 

mas” 
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Hartini, wanita setia pendamping Bung Karno 
 menuju senja kekuasaanya  

 

urang lengkap rasanya bila membahas 

Bung Karno tanpa melibatkan seorang 

wanita bernama Hartini. Wanita inilah 

yang dengan setia mendampingi Bung Karno 

menuju saat senja kekuasaannya. Ada bebera 

nama wanita yang sempat menghiasi 

perjalanan hidup Bung Karno, tapi semua tidak 

bertahan lama.  

Hartini, adalah seorang janda beranak 

lima, ketika “ditemukan” Bung Karno di Salatiga, 

tahun 1952. Kisah asmara Bung Karno dan 

Hartini, patut diangkat, demi memperingati hari 

pernikahan mereka 55 tahun yang lalu, tepatnya 

7 Juli 1954 di Bogor. 

Sungguh kisah yang unik dan dramatik. 

Hari itu, Bung Karno dijadwalkan melakukan 

kunjungan ke Jawa Tengah dan Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Dalam kunjungan 

tersebut, rombongan Presiden dijadwalkan 

singgah di Salatiga. Demi mendengar Bung 

Karno akan singgah, sejak pagi rakyat kota 

Salatiga dan sekitarnya berbondong-bondong 

menjejali Lapangan Tamansari. Di lapangan 

itulah Bung Karno akan menyapa rakyat 

Salatiga dalam pidato yang selalu ditunggu-

tunggu rakyat dengan antusias. 

Ibarat cerita layar perak, setting berganti 

ke suasana kesibukan luar biasa di kediaman  

 

 

Walikota Salatiga. Ya, karena di kediaman 

Walikota itulah Bung Karno akan rehat sejenak 

sekaligus makan siang. Sepasukan ibu-ibu 

sibuk menyiapkan ini dan itu, mulai dari 

menyiapkan meja jamuan makan sampai ke 

urusan masak-memasak di dapur. 

Di antara kaum perempuan yang sedang 

sibuk di dapur, tampak sosok perempuan 

berwajah lembut, berkulit bersih kuning langsat, 

perawakan semampai, rambut hitam 

sepinggang, dan… senyum manis tersungging 

di bibir yang merekah indah. Dialah Siti 

Suhartini, yang tinggal sekitar 100 meter dari 

rumah Walikota Salatiga, dan kebetulan pula, 

pagi tadi ia “dijawil” Walikota untuk ikut 

membantu di dapur, menyambut kedatangan 

Presiden Sukarno. Wanita yang di kemudian 

hari dikenal sebagai Hartini itu, memasak sayur 

lodeh untuk melengkapi masakan-masakan 

yang lain. Ia sendiri merasa “pe-de” dengan 

masakah sayur lodehnya. 

Sejenak, kita pindah setting ke Lapangan 

Tamansari. Bung Karno sudah tiba, dan rakyat 

mengelu-elukan dengan semarak. Sejurus 

kemudian, lautan manusia diam seketika diam, 

suasana hening, tersirep oleh suasana magis, 

menanti Bung Karno mengucap kata.  

 

K 
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Rakyat siap memekik “Merdeka!!!” sekuat-

kuatnya jika nanti Bung Karno menguluk salam. 

Ternyata, Bung Karno membuka pidato dengan 

lantunan tembang “Suwe Ora Jamu”…. 
 

Suwe ora jamu 

Jamu pisan jamu kapulogo 

Suwe ora ketemu 

Ketemu pisan nang Solotigo… 

Kontan saja, rakyat bergemuruh, ada yang 

bertepuk tangan, ada yang ikut menyanyi, ada 

yang memekik Merdeka!!! Merdeka!!! 

Merdeka!!! Jelaslah… hati rakyat benar-benar 

terjerat oleh daya pikat Bung Karno. Begitu 

yang tampak pada suasana selanjutnya, ketika 

Bung Karno berpidato dengan berapi-api, dan 

rakyat khidmat menyimak kata demi kata, 

menikmat alunan tinggi dan rendah suara Singa 

Podium. 

Singkat kalimat, usai berpidato Bung 

Karno diiringkan pejabat daerah, ajudan dan 

pengawal, menuju kediaman Walikota Salatiga. 

Sesampai di sana, hidangan telah lengkap 

tersaji. Aroma masakan olahan dapur dari para 

juru masak pilihan, menyambar-nyambar 

hidung siapa saja di dekatnya. Sang perut pun 

mengirim sinyal “lapar” kepada tuannya. Jadilah 

Bung Karno dan yang lain, segera menikmati 

hidangan makan siang. 

Bung Karno? Dia langsung menyambar 

sayur lodeh di depannya.  

 

Ya… sayur lodeh masakan Hartini di dapur tadi. 

Lahap. Lahap sekali,  

Karena sayur lodeh memang merupakan 

menu kesukaan Bung Karno. Begitu enaknya 

sayur lodeh di rumah Walikota Salatiga, 

sampai-sampai seusai jamuan, Bung Karno 

menyempatkan diri bertanya, “Siapa yang 

masak sayur lodeh yang enak ini. Saya ingin 

mengucap terima kasih kepadanya.” 

Anda bayangkan sendirilah suasana 

ketika itu. Di mana ada Bung Karno, di situ ada 

antusiasme siapa pun untuk mendekat, melihat, 

bahkan kalau boleh mendekap, bahkan 

mencium kakinya jika diizinkan. Artinya, ketika 

Bung Karno menanyakan si pemasak lodeh, 

para perempuan yang bertugas di dapur 

menjadi gaduh. Maka, Sri Hartini pun didorong-

dorong oleh teman-temannya untuk maju… 

maju… menunjukkan diri, menemui Presiden, 

dan menerima ucapan terima kasihnya. 

Dalam buku Srihana-Srihani Biografi 

Hartini Sukarno, terpapar pengakuan Hartini 

ihwal momen yang kemudian mengubah jalan 

hidupnya, di rumah Walikota Salatiga. Ia 

mengaku, gugup dan senang ketika maju dan 

mengulurkan tangan kepada Bung Karno. 

Hartini ingat betul, Bung Karno menjabat 

tangan Hartini begitu hangat dan… lama! Bung 

Karno benar-benar terkesiap oleh kecantikan 

Hartini dengan segala kelebihannya sebagai 

sesosok perempuan. Sambil tetap memegang 

tangan Hartini, Bung Karno bertanya basi, 

“Rumahnya di mana? Anaknya berapa? 

Suami?” 
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Demi waktu, hari itu Sukarno jatuh cinta kepada 

Hartini pada pandangan pertama. Itu pula yang 

dikatakan Sukarno di kemudian hari dalam 

surat-surat cintanya kepada Hartini. 

Pasca pertemuan pandang yang pertama 

antara Presiden Sukarno dan Hartini di rumah 

Walikota Salatiga. Perjalanan dinas 

selanjutnya, menyisakan satu ruang yang 

hampa di ruang hatinya. Acara-acara 

kepresidenan selanjutnya, menyisakan satu 

ruang kosong di ruang pikirnya. Benar, 

sebongkah rasa, sebutir pikir, telah tertinggal di 

Salatiga, bersama kenangan mendebarkan 

saat jumpa Hartini, jagoan pemasak sayur 

lodeh. 

Bahkan, sesampai di Jakarta, bayang-bayang 

wajah ayu Hartini tetap meliuk-liuk indah 

menemani tatapan-tatapan kosong Sukarno. 

Senyum manis dari bibir yang indah, serta sorot 

mata lembut tapi menusuk, menjadi santapan 

lamunan Sukarno. 

Bangkit dari himpitan cinta, bangkit dari 

lamunan, Sukarno langsung mengambil secarik 

kertas, memungut sebuah pena, dan menulis 

sebaris kata. Untaian kata-kata cinta tadi, 

tercatat dalam sejarah cinta Sukarno – Hartini, 

sebagai surat cinta pertama. 

“Tuhan telah mempertemukan kita Tien, dan 

aku mencintaimu. Ini adalah takdir.” Itulah 

goresan kata, yang kemudian dititipkan pada 

seseorang untuk segera disampaikan kepada 

Hartini nun di Salatiga sana. Si penerima surat 

yang dipanggil dengan panggilan kesayangan 

“Tien”, kaget bukan kepalang.  

Belum selesai hatinya galau demi menerima 

surat cinta dari Presiden Republik Indonesia, 

sudah datang lagi telegram-telegram, dan surat-

surat bernada cinta selanjutnya. 

 

“Ketika aku melihatmu untuk kali yang pertama, 

hatiku bergetar. Mungkin kau pun mempunyai 

perasaan yang sama. Ttd: …. SRIHANA. Begitu 

salah satu surat cinta yang datang kemudian. 

Ihwal nama SRIHANA? Itu adalah nama 

samaran Bung Karno. Adalah Bung Karno yang 

juga memberikan nama SRIHANI kepada 

Hartini, sebagai nama samaran pula. Alhasil, 

surat-menyurat Bung Karno – Hartini 

selanjutnya terus mengalir menggunakan nama 

samaran SRIHANA – SRIHANI. 

Tahun 1953, tercatat sebagai pertemuan kedua 

antara Bung Karno dan Hartini. Lokasinya? Di 

Candi Prambanan. Selama itu pula, Bung Karno 

terus menebar jala cinta, melalui ungkapan 

kata-kata puitis dalam surat-suratnya. Hartini? 

Ia makin gundah… makin gulana…. 

Bahkan, ketika Bung Karno melamarnya untuk 

bersedia dijadikan istri kedua, Hartini tidak serta 

merta memberi jawab. Bung Karno mengulang 

lamarannya, Hartini masih tetap belum 

bersedia. Lagi, Bung Karno melamar lagi, 

Hartini belum juga memutus kata. 

Janda dalam usia 28 tahun, dengan paras yang 

begitu ayu mempesona, sangat mungkin masih 

mendamba kehadiran seorang pria. Akan tetapi, 

Hartini tidak pernah menduga, jika pria yang 

dimaksud adalah seorang Presiden.  
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Hartini tidak pernah menyangka bahwa pria 

yang dimaksud telah memiliki first lady, 

Fatmawati. 

 

Dalam kecamuk pikir dan gemuruh hati, 

Hartini hanya bisa berpaling kepada kedua 

orangtuanya, Pak Osan Murawi dan Mbok 

Mairah. Orangtua Hartini menjawab 

pertimbangan putrinya dengan mengatakan, 

“Dimadu itu abot (berat), biarpun oleh raja atau 

presiden. Opo kowe kuat? Tanyakan hatimu. 

Apa pun keputusanmu kami memberi restu.” 

Satu tahun berhubungan cinta melalui surat dan 

sedikit pertemuan, akhirnya Hartini tak kuasa 

menolak pinangan  Bung Karno, dengan segala 

konsekuensi yang telah dipikirkannya. Apalagi, 

benih-benih cinta yang disemai Bung Karno, 

memang telah tumbuh subuh di hati Hartini. 

Hartini begitu mengagumi Bung Karno, terlebih 

setelah bertubi-tubi menerima kiriman surat 

cinta, dalam bahasa yang begitu indah, serta 

diselang-seling sisipan mutiara kata dalam 

bahasa Belanda dan Inggris. 

Jawaban Hartini, “Ya… dalem bersedia 

menjadi istri Nandalem” (Ya, saya bersedia 

menjadi istri tuan), tapi dengan syarat, Ibu Fat 

tetap first lady, saya istri kedua. Saya tidak mau 

Ibu Fat diceraikan, karena kami sama-sama 

wanita.”  

Suatu pribadi yang sangat luhur, dibalik 

cinta yang besar Hartini terhadap Bung Karno 

namun naluri sebagai sesama wanita masih 

begitu lekat dalam hatinya.Awal tahun 1954.  

 

Soekarno memasuki kamar tidur utama Istana 

Merdeka.  

Tujuannya menjumpai istrinya yang 

tengah berbaring di samping putra mereka, 

Guruh Soekarno Putra yang masih berusia 

enam bulan. Bukan hendak bercengkerama 

layaknya pasangan yang baru dikaruniai 

momongan, ia ternyata mengutarakan niatnya: 

meminta izin untuk menikahi Hartini. Janda 

muda beranak lima, Hartini. Parasnya ayu. Ia 

tinggi semampai, berkulit kuning langsat, 

dengan rambut hitam lurus sepinggang. 

Sontak saja Fatmawati tersentak. Dia tak 

pernah mengira suami yang dicintainya akan 

mengambil perempuan lain lagi sebagai bini. 

Bukankah perhatian lelaki kelahiran Blitar itu 

terhadap dirinya saat mengandung Guruh lebih 

dari yang ia harapkan? Pula, Fatmawati sama 

sekali tak melihat tanda-tanda kalau 

pasangannya tersebut sedang jatuh cinta lagi 

pada orang lain. 

Soekarno untuk kesekian kali kesemsem 

lagi pada wanita cantik. Apa hendak dikata? 

“Saya jatuh cinta pada pandangan pertama,” 

ucap dia mengenang pertemuannya dengan 

Hartini [Srihana-Srihani, Biografi Hartini 

Sukarno—2009]. 

Setelah fall in love in the first sight, 

keinginan dia untuk meningkatkan hubungan 

dengan Hartini tak dapat dibendung oleh siapa 

pun. Bahkan dia kemudian keukeuh hendak 

mempersuntingnya. Siti Suhartini, itu nama 

lengkap Hartini. Ia anak kedua dari lima 

bersaudara.  
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Orang tuanya Osan Murawi, pegawai 

Dinas Kehutanan di Ponorogo, dan Mairah. 

Soekarno pertama kali bertemu perempuan 

kelahiran Ponorogo, Jawa Timur, 20 September 

1924 itu di tahun 1952 saat kunjungan kerja ke 

Salatiga untuk meresmikan pemugaran Candi 

Loro Jonggrang di kompleks Candi Prambanan 

dan pembangunan Masjid Shuhada di 

Yogyakarta. 

Buku Biografi Hartini Soekarno 

Soekarno menikahi Hartini secara resmi 

pada malam Rabu 7 Juli 1954 pukul 19.30 di 

Istana Cipanas. Perhelatan itu tertutup untuk 

umum. Soekarno sebelumnya sudah menikah 

 secara resmi dengan Utari, Inggit, dan 

Fatmawati. Inilah perkawinan Soekarno yang 

paling sensasional. Kesengitan perlawanan 

Fatmawati, penyebabnya.  

Kelak Soekarno masih akan kawin-mawin lagi, 

baik secara resmi maupun tidak. Tapi 

kehebohannya tak ada yang melebihi kasus 

persandingannya dengan Hartini. 

Setelah akad nikah, Hartini diboyong 

Soekarno ke Istana Bogor. Di sana ia tinggal di 

paviliun. Jatahnya bertemu dengan sang suami 

baru hanya akhir pekan. 

Tak ada pilihan, terpaksa Fatmawati 

‘mengizinkan’ suaminya mengawini Hartini. 

Hatinya rupanya terluka dan perih. Untuk 

seterusnya tidak ada penawarnya. Hhmm.. 

sebenarnya apa yang menimpa first lady ini 

hanya sebuah pengulangan sejarah: Soekarno 

pun masih berstatus suami Inggit Garnasih saat 

menikahi dirinya. Jadi ia dan Hartini sama-sama 

memadu juga. 

Laki-bini cekcok itu hal biasa. Adapun 

Soekarno-Fatmawati, sekian lama berumah 

tangga mereka akur-akur saja. Keadaan 

sungguh berubah begitu Soekarno mengawini 

Hartini. Fatmawati meradang bukan alang 

kepalang. Ia memprotes dengan rupa-rupa 

cara. Rambut hitamnya yang panjang dan tebal 

ia babat sehingga pasangannya kaget dan 

sedih. Lebih dari itu, ibu Guntur, Rachmawati, 

Sukmawati, dan Guruh ini tak mau lagi 

bermuka-muka dengan sang proklamator. Dari 

kamar utama Istana Negara perempuan asal  
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Bengkulu ini pindah ke sebuah kamar di 

paviliun dekat masjid Baitul Rachim. Paviliun 

dan masjid masih di lingkungan Istana. Saat itu 

juga ia menyiapkan rumah tinggal di luar 

kediaman resmi kepala negara tersebut.  

Prinsipnya, pokoknya tidak bertatap 

muka lagi dengan Soekarno. Di penghujung 

1955 ia akhirnya menetap di di Jalan Sriwijaya, 

Jakarta Selatan. Rumah itu hingga kini masih 

menjadi tempat tinggal putra bungsunya, 

Guruh. 

Sejak kepergian first lady, jadilah sang 

proklamatorsingle parent bagi anak-anaknya 

yang tetap tinggal di Istana. Fatmawati biasanya 

hanya datang menjenguk putra-putrinya saat 

suaminya tak ada di Istana, yakni ketika sedang 

tugas ke luar kota atau menyambangi Hartini di 

Bogor di akhir pekan. 

Dengan penghindaran seperti itu praktis 

sebenarnya hubungan Fatmawati dengan 

suaminya kandas sudah. Kekerasan hatinya 

menolak Soekarno rupanya tak kunjung 

berkurang seiring perjalanan waktu. Saat sang 

‘putra sang fajar’ menjalani tahanan rumah di 

Wisma Yaso pasca peristiwa September 1965 

pun ia tak sudi melongok. Juga ketika presiden 

yang terguling itu kritis di rumah sakit dan 

mengembuskan nafas terakhir. Bahkan melihat 

jasad suaminya pun ia tak datang. 

Rachmawati, putri ketiga Soekarno-

Fatmawati, menuliskan ihwal sikap ibunya 

dalam buku Bapakku Ibuku—Dia Manusia yang 

Kucintai dan Kukagumi (1984). “Betapapun aku 

dan saudara-saudaraku serta semua orang  

membujuk agar Ibu berkenan pergi ke rumah 

sakit guna melihat Bapak untuk yang terakhir 

kalinya, ia tetap menolak. ‘Tidak! Di sana ada 

Hartini dan Dewi,’ jawabnya mantap, 

menyembunyikan duka hati.”  

Lewat dirinya, ungkap Rachmawati, 

ayahnya yang berstatus tahanan rumah di 

Wisma Yaso Jakarta, berkali-kali mengutarakan 

keinginannya untuk bertemu Fatmawati. Tapi 

jawaban ibunya selalu sama; “Tidak, Ibu tak 

akan mau ke sana. Di sana ada Hartini.” 

Tatkala Soekarno menghabiskan dua 

tahun sisa hidupnya sebagai tahanan politik di 

Wisma Yaso, Jakarta, pada 1969-1970, Hartini 

yang paling rajin menjenguknya. Hampir setiap 

hari ia datang membawakan jajan pasar 

kesukaan suami, menemani dia makan siang 

atau sekadar main kartu untuk menghabiskan 

waktu. Tak jarang ia menunggui saat presiden 

pertama RI tertidur di siang hari. 

Hartini bukannya tak berupaya untuk 

berbaikan dengan Bu Fat [panggilan 

Fatmawati]. Sejak awal ia sungguh menyadari 

dirinya tak akan diterima dengan tangan 

terbuka; sebab itu tak jemu-jemu ia melakukan 

pendekatan. Dengan sopan berkali-kali, 

misalnya, ia mengirim surat ke Fatmawati untuk 

meminta waktu berkunjung. Tapi green light tak 

kunjung muncul. 

Ia juga berusaha keras merangkul anak-anak 

Soekarno-Fatmawati dengan menempuh jalan 

terjal nan berliku. Dalam buku Bapakku Ibuku—

Rachmawati melukiskan hal itu. “Mula-mula 

kukenal ibu Hartini lewat suaranya di telepon.  
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Dipangku Bapak, aku menerima telepon bu Har. 

Suara itu kedengarannya baik dan manis. Aku 

masih terlalu kecil untuk dapat memahami 

semua persoalan keluarga. Maka jika mas Tok 

(Guntur Soekarno Putra) dan mbak Ega 

(Megawati Soekarno Putra) benar-benar anti 

istri Bapak yang bernama Hartini, aku 

barangkali dapat dinilai kurang bisa solider. 

Maklumlah umurku baru sekitar 4 tahun ketika 

ibu meninggalkan istana dengan marah. Bu Har 

selalu memanggil aku dengan sebutan mbak 

Rachma,” demikian tuturan dia. 

Hartini merupakan sosok perempuan 

Jawa yang sangat keibuan. Ia tak pernah 

menunjukkan rasa sedih atau jengkel ketika 

mengadapi anak-anak tirinya yang sekian lama 

acuk tak acuh kepadanya. Ia bahkan selalu 

manis dan tersenyum meladeni mereka dengan 

sikap rela seorang ibu. Jerih payahnya akhirnya 

membuahkan hasil. Hubungan mereka 

kemudian mencair. Tapi relasi dia dengan 

Fatmawati selamanya tak membaik sedikit pun. 

Paling setia 

Hartini lahir dan besar di lingkungan 

keluarga yang menerapkan secara ketat tata 

krama budaya Jawa. Wajar kalau dia selalu 

menempatkan diri sebagai istri yang berbakti 

pada suami. Saat berbicara dengan Soekarno, 

misalnya, ia menggunakan bahasa kromo 

inggil. Dia setia menyiapkan segala kebutuhan 

sang suami. “Kalau Bapak datang, saya 

lepaskan sepatunya. Sambalnya harus saya 

yangngulek. Kalau sembahyang, saya yang 

menggelarkan sajadahnya.  

Pokoknya saya ingin berperan sebagai 

ibu, kekasih, sekaligus teman Bapak,” demikian 

ucapan dia dalam buku Srihana-Srihani, 

Biografi Hartini Sukarno. 

Ketika Soekarno menghadapi masa krisis hebat 

setelah peristiwa 30 September 1965—terlebih 

sesudah keluarnya  

Supersemar 1966—orang yang paling 

dekat dan setia menemani sang proklamator 

tidak lain dari Hartini. Sejak peristiwa 

pembantaian sejumlah jendral, kehidupan 

pasangan ini tak lagi berjalan normal; sudah 

serba tak nyaman. Soekarno ditinggalkan para 

pengikutnya, digerogoti berbagai penyakit, dan 

terus-menerus menjalani pemeriksaan rutin. 

Penguasa Orde Baru intens menginterogasi 

untuk mengetahui kadar keterlibatan dia dalam 

peristiwa G30 September serta kedekatannya 

dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). 

Cenderung dikucilkan, Soekarno tidak 

lagi sibuk. Teman-teman dekatnya sudah tak 

kelihatan. Alhasil ia lebih banyak menghabiskan 

waktu di paviliun Istana Bogor bersama Hartini 

dan putra mereka: Taufan Soekarno Putra dan 

Bayu Soekarno Putra. Di sisi Hartini di Istana 

Bogor Soekarno merasa tentram. Rachmawati 

dalam buku Bapakku Ibuku mengatakan: 

“Hanya di sini [Istana Bogor] Bapak 

menemukan kembali suasana bersuami istri, 

semenjak kepergian ibuku dari istana di 

Jakarta.” 

Soekarno yang enerjik dan selalu ingin dekat 

dengan rakyat banyak tiba-tiba kehilangan 

ruang gerak.  
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Sang rajawali gagah perkasa terkerangkeng 

sudah! Sungguh sebuah peranjakan suasana 

yang kelewat ekstrim. Wajar saja bila di tengah 

kesunyian dan ketiadaan kegiatan, ia rindu 

kemeriahan. Suatu waktu ia pun meminta agar 

malam keroncong diadakan di Istana Bogor. 

Seniman-seniman dari Jakarta dan Bogor 

lantas dipanggil bermain 

di malam Minggu. Senang, ia lantas meminta 

agar malam keroncong itu menjadi dua minggu 

sekali. 

Maret 1967 berlangsung sidang MPRS luar 

biasa di Jakarta. Salah satu keputusan 

terpentingnya adalah menetapkan Soeharto 

sebagai presiden RI. Didampingi Hartini di 

istana Bogor, Soekarno menerima berita ini. Ia 

sangat terpukul. Lama ia duduk diam tanpa 

berkata sepatah pun. “Akhirnya ia menarik 

napas panjang dan berkata, ’Aku telah 

berusaha memberikan segala sesuatu yang 

kuanggap baik bagi nusa dan bangsa 

Indonesia’,” demikian Hartini menirukan dalam 

Srihana-Srihani, Biografi Hartini Sukarno. 

Setelah sidang MPRS luar biasa Soekarno 

dipindahkan ke Istana Batu Tulis Bogor. Dari 

sana dialihkan ke Wisma Yaso [sekarang 

menjadi museum Satria Mandala, Jl. Gatot 

Subroto, Jakarta]. Isolasi terhadap dirinya 

semakin parah. Setelah tak berkuasa lagi ia 

resmi menjadi tahanan rumah. Menerima tamu 

ia dilarang. Hartini sebisa mungkin selalu 

menyempatkan diri ke sana agar berada di 

samping suami. Dialah istri yang paling setia 

mendampingi Soekarno di masa maha susah 

itu. Istri resmi Soekarno total 9 orang. Setelah 

dengan dia, lelaki flamboyan itu masih menikah 

lagi secara resmi dengan Kartini Manoppo, 

Naoko Nemoto (Ratna Sari Dewi), Haryatie, 

Yurike Sanger, dan Heidy Djafar. 

Dalam pengucilan, Soekarno yang populis dan 

gemar bertukar kata dengan orang banyak kian 

berduka dan putus asa. Penyakit semakin 

mendera tubuhnya. Hartini menempatkan diri 

sebagai pelipur lara yang selalu membesarkan 

hatinya. Itu ia lakukan sampai menit terakhir 

kehidupan presiden RI pertama. Rachmawati 

mencatat itu. “Ia (Hartini) setia kepada bapakku 

baik dalam masa jaya sehingga pada masa 

kejatuhannya. Betapapun yang pernah 

kurasakan terhadapnya di masa-masa lalu, 

faktanya adalah bu Har menemani bapak 

hingga akhir hayat” (Bapakku Ibuku). 

Di Wisma Yaso, pada masa-masa akhir hidup 

Soekarno itulah seorang Hartini kian dekat 

dengan putra-putri Fatmawati. Teranglah 

bahwa ia sungguh setia sebagai istri Soekarno. 

Melihat realitas ini tentu tak berlebihan kalau 

kita sekarang mengatakan: benarlah Soekarno 

waktu dia bersikukuh untuk memperistri janda 

muda beranak lima bernama Hartini. 
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10 Cara mudah menghilangkan stress dan beban 

Pikiran Secara Alami 

 

ekanan hidup, target dan beban tugas 

di kantor merupakan salah satu 

contoh sederhana yang dapat 

menyebabkan seseorang mengalami stres. 

Pengetahuan seputar cara menghilangkan 

stress menjadi sangat penting mengingat 

bahaya dan efek domino yang 

ditimbulkan. Tidak dapat dipandang sebelah 

mata jika seseorang telah menunjukkan 

tanda-tanda mengalami stress dan beban 

pikiran. Hal pertama paling menonjol adalah 

pasti ada perubahan sikap dan perilaku. Dan 

kedua, kesehatan dalam jangka panjang 

sangat beresiko. 

 

Pada edisi sebelumnya sempat 

membahas seputar apa saja jenis-jenis 

menu makanan penghilang stress. Namun 

ternyata, informasi tersebut terasa masih 

kurang jika tidak disertai berbagai 

pengetahuan untuk mengatasi dan 

menghilangkan kondisi tertekan pada diri 

seseorang. Faktor Penyebab Stress. Stress 

yang dialami oleh seseorang disebabkan oleh 

faktor yang berbeda-beda, namun dari 

berbagai penyebab tersebut dapat 

digolongkan menjadi dua, yakni :  

1. Sebab_Pribadi 

Stres semacam ini muncul atas dasar diri 

seseorang yang bersangkutan. Hal ini 

kadang meliputi tentang harapan-harapan 

T 
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tidak (kurang) realistis jika dibandingkan 

dengan kemampuan diri sendiri disaat itu. 

Ketika harapan itu tidak kunjung menjadi 

kenyataan, maka saat itulah seseorang 

mengalami tekanan (stress).  

Kedua, faktor perubahan signifikan secara 

tiba-tiba juga kerap kali memunculkan 

stress bagi seseorang. Seperti adanya 

kematian, perceraian serga kondisi 

finansial memburuk.  

Ketiga, alasan pribadi seringkali 

menjadikan seseorang stres adalah kondisi 

dimana ketika mereka merasa khawatir 

atas berbagai ketidakpastian 

permasalahan hidup seperti hutang piutang 

dll. 

2. Faktor Eksternal 

Sebab perasaan tertekan oleh faktor 

eksternal ditimbulkan dari perbedaan 

persepsi dalam melihat orang lain maupun 

kondisi di luar dirinya. Seperti lingkungan 

kerja kurang kondusif, perselisihan. Bekerja 

pada bagian tugas dengan resiko tinggi 

juga dapat menjadi sebab seseorang 

mengalami stress pekerjaan. 

Selain itu, perlakukan diskriminatif atas 

berbagai dasar apapun dan dimanapun. Di 

lingkungan masyarakat, sekolah, kuliah 

maupun tempat kerja dapat menjadi pemicu 

signifikan seseorang merasa terbebani 

secara pikiran dan mengalami kondisi tidak 

mampu berpikir secara jernih. 

Cara menghilangkan stress. 

Beberapa cara mengatasi stress dibawah 

ini merupakan kumpulan metode-metode 

secara alami namun dipercaya memiliki 

efek positif menjadikan pikiran lebih 

bahagia serta menghindari stress berlarut-

larut hingga menjadi depresi. 

 

Beberapa metode tersebut, antara lain :  

1. Berkebun 

Pernah memperhatikan kakek nenek 

kita suka berkebun dan mereka senantiasa 

tampak bahagia?. Ternyata, dari hasi 

sebuah studi di Belanda CNN (08/07/11) 

menunjukkan bahwa aktivitas berkebun 

memiliki pengaruh luar biasa dalam 

mengatasi stress. Bahkan dalam studi 

tersebut ditegaskan jika aktivitas berkebun 

memiliki pengaruh lebih baik daripada 

kegiatan rekreasi santai lainnya untuk 

memulihkan tingkat stres seseorang. 

2. Mengalihkan fokus 

Tidak mudah memang, apalagi ketika 

kita sedang berpikir keras terbebani oleh 

sebuah masalah yang kita anggap rumit 

untuk dipecahkan. Namun, Dr. Emmons 

dalam Health portal, menyarankan bahwa 

mengalihkan fokus adalah cara yang dapat 

dilakukan.  

Meskipun kita tahu mengalihkan 

perhatian pada suatu masalah penting itu 

tidak mudah. Namun, kita harus memiliki 

keyakinan bahwa beban pikiran tersebut 

akan merusak diri kita secara perlahan. 

Maka, mulailah dengan melatih pernafasan 

secara perlahan hingga fokus mulai beralih.  

3. Hubungan seksual 

Sebagaimana pada posting manfaat 

orgasme pada wanita, kita tahu bahwa 

hubungan seksual berkualitas antara 
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pasangan suami istri dapat mengurangi 

bahkan menghilangkan stress yang sedang 

dialami. Aktivitas seksual tersebut memicu 

hormon endorfin yang memberikan efek 

tenang pada diri seseorang.  

Catatan penting dalam hal ini adalah 

hubungan tersebut harus dilakukan oleh 

pasangan suami istri. Jika tidak?, maka 

justru sebaliknya. Mengapa demikian?, 

karena hubungan seksual secara haram 

justru menyisakan rasa bersalah dalam 

benak sanubari seseorang. Dimana, rasa 

bersalah tersebut justru akan menjadi benih 

‘mental tertekan’ dikemudian hari.  

4. Latihan fisik 

Kadang, baik laki-laki maupun 

perempuan butuh sebuah aktivitas yang 

keluar dari rutinitas. Kegiatan yang 

menjadikan seseorang 'tampak liar’, bebas 

berteriak, memukul dan menendang. 

Latihan fisik semacam seni beladiri sangat 

tepat untuk dijadikan referensi untuk 

menghilangkan stress.  

Tidak perlu takut untuk mencoba meski 

usia sudah mulai berumur. Hal itu terus 

terang saja disampaikan untuk membantu 

memulihkan mengatasi beban pikiran 

apalagi jika sudah mulai merasa dalam 

taraf stress berat yang ditunjukkan dengan 

keadaan susah tidur dan mudah gelisah.  

5. Redam dengan irama lambat 

Menurut seorang pakar di bidang stres, 

Beth Hamilton, MD3, gelombang otak 

seseorang akan sinkron dengan irama-

irama lambat. Dimana suasana tersebut 

akan membawa seseorang dalam keadaan 

bersifat meditasi dan tenang.  

Tidak peduli irama lambat apa yang 

hendak dipakai. Jika anda percaya 

instrumentalia berasal dari karya-karya 

Mozart, silahkan dipakai. Namun, jika lebih 

memilih alunan Murattal (membaca Qur'an) 

silahkan saja, pada intinya kondisi pikiran 

lebih tenang insyaAllah stres akan hilang. 

6. Mulailah tersenyum 

Jika seseorang tersenyum ketika 

bahagia, itu adalah hal yang lumrah dan 

biasa. Namun bagaimana ketika seseorang 

sedang ditimpa beban pikiran harus 

tersenyum itu baru luar biasa. Dan, hal ini 

harus benar-benar dilatih untuk 

menghilangkan tekanan pikiran.  

Karena menurut peneliti dari 'Clark 

University’, James Laird, PhD, 

menyebutkan bahwa 'senyum’ dapat 

mengaktifkan pusat kebahagiaan pada 

otak. Jadi, ketika mulai merasa ada tekanan 

dan beban pikiran melanda, mulailah temui 

orang-orang tercinta dan tersenyum 

kepadanya.  

7. Minum air putih 

Meski terasa aneh atau bahkan 

seringkali mendengar seputar terapi air 

putih, hal ini memang benar. Banyak studi 

yang telah membuktikan bahwa kecukupan 

'hidrasi’ dalam sehari dapat membantu 

mood seseorang menjadi lebih baik.  

Bahkan cukup minum air putih (plain 

water) di pagi hari dapat memberikan efek 

atau perasaan bahagia bagi seseorang 

hingga siang hari. Jadi, air putih merupakan 
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bekal yang tidak boleh anda lewatkan untuk 

melalui situasi dengan tingkat stress tinggi 

di tempat kerja. 

8. Gerakan spiritual 

Yoga pada dasarnya adalah gerakan 

spiritual yakni kombinasi antara pose-pose 

peregangan yang diharapkan mampu 

membantu aliran darah lebih lancar pada 

area-area tertentu diiringi dengan senam 

pernapasan dan pengkondisian pikiran 

(meditatif).  

Jika anda seorang muslim, sholat 

adalah pilihan tepat untuk menjawab hal ini. 

Selain terdiri dari gerakan-gerakan yang 

banyak dibuktikan oleh beberapa studi 

mampu memberikan efek kesehatan, 

sholat juga merupakan aktivitas ruhani 

melatih seseorang untuk pasrah dan ikhlas 

pada sang Pencipta.  

9. Konsumsi makanan anti-stress 

Makanan yang disebut mampu untuk 

menghilangkan stress adalah berkarakter 

mampu menjaga tekanan darah tetap stabil 

seperti pisang dan alpukat yang kaya akan 

potassium. Selain itu juga ada sayuran 

segar seperti wortel dan seledri. 

Dan minuman dengan efek melegakan 

seperti teh hijau dan jahe. Sedangkan 

segelah susu hangat dapat digunakan 

untuk mengembalikan aliran darah pada 

otot-otot agar tetap normal.  

Ikan laut juga merupakan makanan 

sehat efektif membantu menjadikan lebih 

tenang. serta tidak ketinggalan coklat hitam 

dapat menjadi solusi untuk menurunkan 

hormon stres (kortisol) dan mendorong 

produksi hormon serotonin. 

10. Pijat leher dan pundak 

Cara menghilangkan dan mengatasi 

stress dengan melakukan pemijatan pada 

bagian leher belakang dan pundak. Karena 

bagian tersebut cenderung menegang 

ketika pikiran berada dalam tekanan. Akan 

lebih nikmat jika pemijatan dilakukan orang 

lain, terlebih orang-orang yang memiliki 

hubungan emosional seperti suami atau 

istri.  

Pemijatan secara lembut disertai 

dengan obrolan-obrolan ringan lainnya 

dapat mengalihkan fokus perhatian pada 

beban pikiran saat itu. Sehingga dapat 

membangkitkan semangat serta motivasi 

untuk lepas dari bayang-bayang ketakutan 

dan kekhawatiran berlebih.  

 

Akibat Stress 

Stress tidak dapat dipandang sebelah 

mata, karena banyak penyakit dan gangguan 

kesehatan bermula dari kondisi beban pikiran 

terlalu berat (stress berat).  

Reaksi tubuh paling memungkinkan, antara 

lain :  

1. Tekanan darah naik 

2. Sistem kekebalan tubuh menurun 

3. Pusing 

4. Sakit perut 

5. Nyeri dada 

6. Susah tidur 

7. Sariawan (Panas dalam)  
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Meskipun tampak sederhana dan biasa 

saja, akan tetapi jika stress tidak segera 

diatasi, maka ketika tubuh tidak mampu lagi 

menetralisir kadar radikal bebas yang 

ditimbulkan, besar kemungkinan tubuh akan 

mengalami banyak keluhan lebih serius. 

Keluhan-keluhan seputar penyakit 

degeneratif dan penuaan dini (aging) awalnya 

bisa jadi sebagai efek domino dari ’stres 

oksidatif’, yakni kondisi tubuh dengan kadar 

radikal bebas diatas ambang batas tubuh 

dapat mengatasinya. 

 

6 Metode Gila Orang Jepang Melepas 

Stres. Makin Tinggi Tekanan Hidup, Makin 

Aneh Metode Rileksasinya 

 

 

Kalau kamu pernah ke Jepang, kamu mungkin 

akan sepakat jika penduduknya bisa dibilang 

selalu tergesa-gesa dalam menjalankan 

aktivitasnya. Mereka berjalan cepat layaknya 

lomba lari jalan kaki. Mereka sering mengejar 

jadwal bus atau kereta yang akan mereka 

tumpangi karena di sana haram hukumnya 

jika terlambat. Bahkan sudah jadi rahasia 

umum bahwa etos kerja yang sangat tinggi di  

 

Jepang sampai menyebabkan fenomena 

‘karoshi‘, kematian karena kebanyakan kerja. 

Tingginya potensi stres di Jepang 

memang merupakan masalah serius dalam 

masyarakatnya. Tahun 2016 yang lalu, 

pemerintah Jepang berupaya meminimalisir 

tekanan hidup penduduknya dengan 

peraturan untuk memangkas jam kerja. Di 

level masyarakat sendiri, tips-tips melepaskan 

stres jadi bahasan populer. Bahkan mungkin 

saking stresnya, cara-cara orang Jepang 

menurunkan stres terbilang sangat unik dan 

esktrem. Seperti 6 cara gila yang telah 

rangkum di bawah ini: 

 

1. Tren terbaru untuk membunuh stres di 

Jepang ialah membungkus diri dengan 

pakaian ketat. Bukannya merasa tersiksa, 

mereka justru merasa lega lho. 

Orang Jepang menyebutnya dengan 

Zentai, cara unik mereka untuk 

menenangkan diri. Orang-orang beragam 

usia dan profesi akan mengenakan 

kostum ketat yang menutupi seluruh tubuh 

mereka. Tentu saja ini bukan pakaian 

biasa, tapi kostum yang merupakan satu 

kesatuan yang dijahit khusus untuk 

menutupi seluruh tubuh dari ujung kaki 

sampai ujung kepala. Yup mirip kostum 
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Spiderman, tapi tanpa desain khas di 

laba-laba merah. Kostum ini berbahan 

lycra dengan tekstur elastis yang bisa 

membentuk tubuh. Ketika stres, mereka 

tak akan segan mengenakan kostum ini 

saat rapat atau jalan-jalan ke beragam 

tempat. 

Justru di balik kostum ketat yang dipakai, 

mereka percaya bisa merasa longgar dan 

tidak tertekan. Semacam wujud 

pemberontakan atau versi paradoks dari 

kehidupan mereka. Di kehidupan nyata, 

meski tampak biasa saja dari luar, 

sebenarnya banyak orang yang tertekan 

dan stres. Nah dengan memakai pakaian 

yang secara fisik mengekang, ternyata 

sejumlah orang justru merasa 

‘terbebaskan’. 

 

2. Ketika stres mulai dirasa, penduduk 

Jepang juga sering mempraktikkan 

gerakan tangan ninja ala Naruto 

Kalau kamu begitu mengidolakan 

tontonan Jejepangan, pasti sudah tak 

asing lagi dengan yang namanya ninja.  

Teknik ninjutsu khususnya gerakan 

tangannya, ternyata juga punya khasiat 

menurunkan stres. Dalam penelitian 

terbaru, salah satu teknik ninjutsu terkenal 

bernama Kuji Kiri atau Sembilan Potongan 

diyakini bisa mengatasi stres dan 

mengasah otak. Mereka yang biasa 

melakukan gerakan ini, terbukti memiliki 

level konsentrasi yang tinggi, rasa gelisah 

menurun, dan bisa cepat merasa rileks. 

Walau ninja sudah langka, tapi teknik ini 

masih berguna. 

 

3. Ada lagi Otona Maki namanya. Cara 

relaksasi unik dengan bungkusan kain, 

layaknya bayi yang sedang dibedong 

 

Otona Maki ialah cara relaksasi dengan 

membungkus diri sendiri menggunakan 

selimut tipis. Walau terdengar konyol, cara 

ini benar-benar populer di negeri sakura. 

Sama halnya pada bayi yang dibedong 

untuk mendapatkan rasa nyaman seperti 

saat berada di dalam kandungan, metode 

ini juga dipercaya bisa memberikan rasa 

nyaman dan menghilangkan kegelisahan. 

Awalnya terapi ini dilakukan oleh para 

perempuan pasca melahirkan. Mereka 

mengaku bahwa setelah dibungkus 
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selama 20 menit, tubuhnya akan terasa 

hangat. Para peneliti menjelaskan bahwa 

teknik ini bisa berfungsi karena otot-otot 

yang tertekuk dalam posisi tersebut 

memang bisa menghasilkan panas. Bisa 

dibilang, ini salah satu dari bentuk 

olahraga kali ya. 

 

4. Banting piring dan gelas pun mereka 

lakukan untuk melampiaskan amarah dan 

meredakan stres. Yang satu ini rada 

ekstrem sih 

 

Tak bisa dipungkiri, saat sedang stres dan 

apalagi ditambah marah, seseorang akan 

merasa di luar kendali. Tak sedikit orang 

Jepang yang kemudian melampiaskannya 

dengan cara ekstrem seperti membanting 

barang apapun yang berada di sekitar 

mereka. Melihat hal ini seakan telah 

membudaya, seorang warga Jepang 

bernama Katsuya Hara kemudian 

menjadikannya sebagai peluang bisnis. 

Dia membuka bisnis terapi mengatasi 

stres yang bernama The Venting Place. Di 

tempat ini kebanyakan karyawan yang 

merasa tertekan dengan pekerjaannya  

 

akan datang dan membeli sejumlah 

perabotan pecah belah, lalu 

melemparkannya ke tembok sesuka hati. 

Ngeri ya? 

 

5. Festival ini khusus dibuat untuk mereka 

yang ingin teriak-teriak. Tiap tahunnya, 

ratusan peserta akan berpartisipasi dalam 

‘Shouting Festival‘ di Yufu, Oita, Jepang 

 

Mengeluarkan emosi secara fisik, 

memang dari dulu sudah dipercaya 

sebagai cara efektif untuk mengurangi 

stres. Kalau di kota-kota besar di 

Indonesia, paling ya tempat karokean jadi 

tujuan utama. Biar bisa teriak sepuas hati. 

Nah di Jepang, metode ini dibikin festival 

nasional. Bukan festival karokean, tapi 

festival meneriakkan segala keluh kesah 

yang terpendam di hati. Uniknya, dalam 

festival ini juga akan ada pemenang yang 

bakal dapat hadiah. Aturannya, siapa 

yang bisa berteriak paling keras akan jadi 

pemenang festival spesial ini. 

 

6. Terakhir, di Jepang ada buku spesial 

bernama ‘Sukatto notepad’. Ini 
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merupakan buku catatan pertama di dunia 

yang dibuat untuk mengurangi Stres 

Begitu banyak cara untuk menghilangkan 

stres, salah satunya ialah dengan 

merobek-robek kertas. Melihat potensi ini, 

salah satu perusahaan di Jepang 

membuat produk baru bernama Sukatto 

notepad yang dibuat khusus untuk 

dirobek-robek untuk mengurangi stres 

dalam hidup. Sebelum benar-benar 

diluncurkan, penelitian cukup serius 

sudah lebih dulu dilakukan. Buku catatan 

ini pun punya landasan ilmiah untuk 

mengklaim fungsinya menurunkan stres. 

Kertas yang digunakan hanya kertas 

biasa yang digunakan untuk kantong 

belanja. Jenis ini dipilih karena suara dari 

robekannya bisa mengurangi stres. 

Perusahaan mengklaim, sensasinya 

dijamin berbeda dibandingkan merobek 

kertas biasa. Harganya setara Rp 50 ribu 

untuk 30 lembar.  

 

Semua orang pasti pernah mengalami 

fase stres dalam hidupnya. Entah itu 

karena beban pekerjaan, banyaknya 

tugas kuliah, putus cinta, atau beragam 

situasi lainnya. Agar tak larut dan malah 

berpikiran untuk bunuh diri, ada baiknya 

kamu meniru orang Jepang dalam 

mengatasi stres mereka. Yuk segarkan 

kembali pikiranmu dan jangan biarkan 

stres mendekam terlalu lama. 
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Kisah Si Anjing Kecil 
 

eekor anak anjing yang kecil mungil 

sedang berjalan-jalan di ladang 

pemiliknya. Ketika dia mendekati 

kandang kuda, dia mendengar binatang besar 

itu memanggil dirinya. 

Kuda : "Hai anjing kecil, kamu pasti 

masih baru disini ya? Cepat atau lambat kamu 

akan mengetahui, bahwa sebenarnya pemilik 

ladang ini sangat mencintai saya lebih daripada 

binatang lainnya. Itu karena, saya bisa 

mengangkut banyak barang untuknya. Dan 

menurut saya, binatang sekecil kamu, tidak 

akan memiliki nilai sedikitpun baginya". Kata si 

kuda dengan wajah sinis. 

Lalu, anjing kecil itupun menundukkan 

kepalanya dan segera pergi dengan hati yang 

iba. Sesaat kemudian, dari kandang sebelah, ia 

mendengar suara seekor sapi. 

Sapi : "Anjing kecil! Tahukah kamu, 

bahwa saya adalah binatang yang paling 

terhormat disini. Karena Istri pemilik ladang ini 

membuat mentega dan keju dari susu saya. 

Huh, kamu tentu tidak berguna bagi keluarga 

disini", ucap si sapi. 

Kesedihannya belum mereda, lalu anjing 

kecil itu pun mendengar teriakan seekor domba 

yang mengatakan sesuatu kepada si Sapi. 

Domba : "Hai Sapi, kedudukanmu tidak 

lebih tinggi dari saya! Karena sayalah yang 

memberikan mantel bulu kepada pemilik ladang 

ini, maka dari itu saya juga telah memberikan 

mantel bulu sebagai penghangat ketika dingin 

terasa menusuk tulang kepada pemilik ladang 

ini. Tapi.., omonganmu tadi pada si anjing kecil 

itu ada benarnya juga. Karena dia memang 

sama sekali tidak ada manfaatnya disini!". 

Satu per satu, binatang lainpun ikut 

meledek anjing kecil itu. Sambil menceritakan 

betapa tingginya kedudukan mereka di ladang 

tersebut, ayam pun berkata bagaimana ia telah 

memberikan telur. Kucing pun bangga, karena 

ia telah memusnahkan tikus-tikus pengerat di 

ladang itu. Dan, semua binatang sepakat, 

bahwa si anjing kecil itu adalah makhluk yang 

benar-benar tidak berguna, karena setiap 

binatang sanggup memberikan kontribusi 

kepada pemilik ladang. 

S 

Metaphore 
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Terpukul oleh perkataan dari binatang-

binatang lain, anjing kecil itupun segera pergi ke 

tempat sepi, dan mulai menangis menyesali 

nasibnya. 

"Sedih rasanya, sudah yatim piatu, 

dianggap tak berguna, dan disingkirkan dari 

pergaulan", kata si anjing kecil dengan nada 

sedih. 

Ternyata, tidak jauh dari situ ada seekor 

anjing tua yang mendengar tangisannya. Dan 

kemudian anjing tua itupun menyimak keluh 

kesah si anjing kecil. 

Anjing kecil berkata, "Anjing tua, saya 

tidak dapat memberikan pelayanan kepada 

keluarga disini. Sayalah hewan yang paling 

tidak berguna disini". 

Karena terharu, anjing tua itupun 

berkata, "Memang benar, bahwa kamu terlalu 

kecil untuk menarik pedati, dan kamu juga tidak 

akan bisa memberikan telur, susu, ataupun 

bulu. Tetapi, bodoh sekali rasanya jika kamu 

menangisi sesuatu yang tidak bisa kamu 

lakukan. Kamu harus menggunakan 

kemampuan yang telah diberikan oleh Sang 

Pencipta untuk membawa kegembiraan". 

Malam itu, ketika pemilik ladang baru 

pulang dengan wajah yang terlihat lelah. Anjing 

kecil itupun berlari menghampirinya, menjilat 

kakinya, dan melompat ke pelukannya. Sambil 

menjatuhkan diri ke tanah, anjing kecil dan 

pemilik ladang itupun berguling-guling di 

rumput, disertai tawa riang mereka. 

Akhirnya, pemilik ladang itupun memeluk 

si anjing kecil erat-erat sambil mengelus-elus 

kepalanya, dan berkata, "Meskipun saya pulang 

dalam keadaan letih, tapi rasanya semua jadi 

sirna karena kau menyambutku semesra ini 

wahai anjing kecil. Kamu sungguh yang paling 

berharga disini, diantara semua binatang-

binatang yang ada di ladang ini. Walaupun 

kamu kecil, tapi kamu memberikan kasih 

sayang yang sangat besar".  

 

======= 

 

Jangan sedih ketika kita tidak dapat melakukan 

sesuatu seperti orang lain jika anda memang 

tidak memiliki kemampuan untuk itu. Tetapi, apa 

yang dapat kita lakukan, kerjakanlah itu dengan 

sebaik-baiknya. Jangan merasa sombong 

ketika kita telah melakukan banyak hal kepada 

orang lain. Karena orang yang tinggi akan 

direndahkan, dan orang yang rendah hati, akan 

di tinggikan. 

 

Ya, semua yang ada dihadapan dan baru saja 

berlalu sebenarnya adalah kehidupan yang 

sementara. Karena setelah mata anda terpejam 

selamanya, anda akan menemui kehidupan di 

alam lain, yang benar-benar abadi seperti yang 

telah dijanjikan olehNya. Jika anda pernah, atau 

bahkan seringkali merasa seperti cerita 

inspiratif di atas, cobalah untuk tegar, tetap 

tersenyum, dan terus berusaha untuk 

melakukan apa yang dapat anda lakukan 

semangat 

 
 
 
 
. 
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“Adalah istilah modern yang dipakai untuk proses penyembuhan kuno, meningkatkan 
kesehatan, dan rileksasi yang menggunakan sari tumbuhan aromatik murni dengan 

melalui berbagai macam teknik pengolahan” 
 

Sejarah AromaTherapy 

 

Zaman Mesir Kuno, Orang Mesir kuno 

adalah yang pertama menggunakan 

aromatherapy. Mereka mengekstrak minyak 

dari tanaman aromatik yang digunakan untuk 

pengobatan, kosmetik serta pembalseman 

mayat.  

Zaman India kuno, Aromaterapi telah 

digunakan selama berabad-abad di India. 

ayurveda, sistem pengobatan tradisional India, 

menggunakan rempah kering dan segar, serta 

pijat aromatik sebagai bagian dari perawatan. 

Veda berarti unsur pengobatan seperti 

tumbuhan aromatik yang berasal dari jahe, 

mawar, atau ketumbar Zaman romawi & yunani, 

Orang Yunani, memperoleh sebagian besar 

pengetahuan medis mereka dari Mesir. 

Kolom Techno 
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Penggunaan minyak zaitun sebagai minyak 

dasar yang menyerap aroma dari tumbuh-

tumbuhan atau bunga kemudian digunakan 

untuk kosmetik dan obat.  

Bangsa Romawi belajar dari Yunani dan 

menjadi terkenal dengan ritual mandi beraroma 

diikuti dengan pemijatan menggunakan minyak 

aromatik. Seiring keruntuhan Kekaisaran 

Romawi, penggunaan aromaterapi memudar 

dan pengetahuan ini hampir hilang di Eropa 

pada zaman kegelapan. 

Zaman Oriental, peradaban Cina kuno 

juga telah menggunakan beberapa bentuk 

aromaterapi. Buku herbal Shen Nung’s (sekitar 

2700 SM) berisi informasi terperinci mengenai 

lebih dari 300 tanaman dan kegunaannya.  

 

Aromaterapi digunakan di Cina dalam 

upacara keagamaan, dengan membakar kayu 

dan dupa untuk menunjukkan rasa hormat 

kepada dewa mereka – sebuah tradisi yang 

masih dilakukan saat ini. Penggunaan 

aromaterapi di Cina terkait dengan terapi kuno 

lainnya seperti pijat dan akupresur. 

Abad Pertengahan, Kita telah mengenal 

aromaterapi sejak 6.000 tahun silam. Namun, di 

tangan kimiawan dan dokter Muslim di era 

kekhalifahan, pada hal teknologi pembuatan 

minyak esensial dan pengobatan dengan 

aromaterapi berkembang sangat pesat. 

Berdasarkan catatan sejarah, pada abad ke-7 

M, para ahli kimia Arab berupaya mencari 

“saripati” dari tanaman.  

Pada abad ke-9 M, ahli kimia Muslim 

legendaris bernama Yakub al-Kindi (803-870 M) 

dalam bukunya bertajuk Perfume Chemistry 

and Distillation telah mampu menciptakan 

beragam jenis minyak esensial. Abad ke-20, 

Perancis menjadi perintis utama dalam 

memulihkan peran bahan pewangi sebagai 

unsur pengobatan. Rene Maurice Gattefose 

menemukan minyak laverder dapat 

menyembuhkan luka bakar dengan cepat tanpa 

meninggalkan bekas, kemudian ia 

mengembangkannya. Tahun 1960, 

biokimiawan austria Marguerita Maury 

mengggunakan minyak esensial thyme, 

cengkeh, lemon, dan chamomile untuk 

mengobati luka bakar dan luka robek. 

Banyak orang memandang aromaterapi 

sebagai bentuk baru pengobatan alternatif hari 

ini untuk berbagai penyakit atau meningkatkan 

kesejahteraan.  

Kolom Techno 
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Alexander Flemming, menemukan penisilin 

untuk mengobati infeksi 

 

Tapi aromaterapi sebenarnya telah digunakan 

selama ribuan tahun oleh berbagai budaya di 

seluruh dunia. Aromaterapi telah memiliki 

sejarah panjang dan bervariasi dan 

diuntungkan banyak banyak orang selama 

berabad-abad. 

Itu hanya tidak disebut aromaterapi 

sebelum awal 1900-an. Penggunaan minyak 

esensial dan tanaman aromatik dalam proses 

penyembuhan yang digunakan dalam zaman 

alkitabiah untuk berbagai keperluan. Dua 

hadiah yang dibawa ke bayi Yesus yang 

kemenyan dan mur. Kemenyan adalah getah 

damar aromatik yang Diperoleh dari pohon 

berbagai Arab atau Afrika Timur. Ini berbau gum 

manis dibakar sebagai dupa. Mur lain aromatik 

getah damar berasal dari beberapa pohon dan 

semak-semak dan sangat disukai untuk 

menenangkan otot dan luka. Kemenyan dan 

mur itu sangat dihargai dan mempunyai maksud 

spiritual sejak zaman kuno serta diadopsi 

sebagai obat untuk penyakit fisik. 

Sebelum waktu itu, orang Mesir kuno 

yang terkenal di dunia untuk keahlian mereka 

dalam pijat mereka ramuan miraclulous, 

produk-produk perawatan kulit yang luar biasa, 

scented oils, penyembuhan balm, eksotis 

parfum, dan aromatik anggur antara lain 

perawatan aromaterapi. Minyak esensial yang 

digunakan oleh orang Mesir untuk fumigasi 

kamar sakit, mereka menggunakan mereka di 

dalam kosmetik dan mandi sehari-hari mereka 

dan terapi pijat. Dalam salah satu ritual terbesar 

mereka, orang Mesir digunakan minyak 

esensial dalam proses mumifikasi mereka 

dipraktekkan secara luas karena sifat 

antibakteri dan antiseptik yang membantu untuk 

mencegah kerusakan dan proses pembusukan. 

Selama berabad-abad, orang Mesir 

memperoleh kekayaan besar melalui 

penggunaan sifat aromatik berbagai tanaman 

dan semak-semak yang digunakan dalam 

produk mereka diekspor ke negara-negara lain. 

Cina kuno adalah lain aromaterapi budaya yang 

kemudian digunakan secara luas. Arkeolog 

mengatakan bahwa buku medis masih hidup 

tertua dari Cina tanggal sekitar 2.700 SM. Itu 

ditulis dan disusun oleh orang yang disebut 

Shen Nung dan buku berisi penyembuhan yang 

melibatkan lebih dari tiga ratus herbal aromatik 

yang berbeda. Meskipun itu tidak calledd 

aromaterapi, berabad-abad menggunakan 

minyak esensial dan tanaman aromatik di Cina 

Kolom Techno 
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telah memberikan kita semua dengan kekayaan 

praktek-praktek aromatik dan tradisi yang dapat 

sangat menguntungkan kita hari ini.  

Hari ini aromaterapi menggunakan dibawa oleh 

penelitian seorang ahli kimia Perancis bernama 

Ren-Maurice Gattefosse. Gattefosse meneliti 

minyak esensial untuk menentukan sifat mereka 

antiseptik tahun 1920-an. Peneliti sengaja 

membakar tangannya dalam percobaan dan ia 

jatuh tangannya dalam tong minyak esensial 

lavender murni untuk mendinginkannya turun. 

Gattefosse kemudian mengatakan bahwa dia 

kagum pada bagaimana rasa sakit menghilang 

langsung ketika ia meletakkan tangannya di 

minyak lavender dan bagaimana itu sembuh 

tanpa infeksi atau lecet dan luka terlihat tidak 

tertinggal. Melaju insiden Gattefosse masukkan 

penelitian lebih lanjut yang masih manfaat kita 

hari ini.  

Aromaterapi sekarang digunakan di 

rumah sakit, kantor, klinik dan rumah di seluruh 

dunia. Semua orang, dari bayi hingga orang 

dewasa, sekarang mendapatkan keuntungan 

dari berbagai penggunaan minyak esensial, 

bahkan dalam praktek sehari-hari umum seperti 

penghilang bau dan desinfektan menggunakan 

pinus minyak dan lemon. Jika Anda ingin 

memulai dengan aromaterapi saya sarankan 

bahwa Anda membaca semua Anda dapat 

menemukan pada subjek dan belajar 

bagaimana untuk menggunakannya dalam 

kehidupan sehari-hari Anda.  

Mengenal beberapa minyak esensial 

pada awalnya, bagaimana menggunakannya 

dan kemudian beralih ke orang lain. Pendidikan 

Anda akan sangat bermanfaat bagi kesehatan 

dan kesejahteraan Anda dan keluarga Anda. 

Sejak zaman kuno, diajarkan seni 

aromaterapi tidak orang-orang biasa, dan 

orang-orang dari kelas atas - para imam. Seni 

dan pengetahuan tentang sifat-sifat tanaman 

telah tersedia untuk para imam dan digunakan 

untuk upacara keagamaan dan 

pengobatan.Tanaman aromatik digunakan 

selama semua peradaban kuno besar - dari 

Babel dan Persia di Timur Tengah ke India dan 

Cina. Selama penggalian, ditemukan bahwa 

orang telah lama menggunakan wewangian 

untuk mengubah bau badan dan udara, 

menyadari dampaknya terhadap sostoyaniya. 

Ustanovleno mental dan fisik yang orang telah 

belajar untuk mengalokasikan wewangian dari 
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bahan baku nabati selama sekitar 5000 tahun 

SM.  

Ilmu mekar khusus bau mencapai di 

Mesir. Hanya melalui inisiasi ke dalam misteri 

bisa mendapatkan akses ke pengetahuan 

tentang pengaruh bau.Pencari dari berbagai 

negara berkumpul di sana untuk menangkap itu. 

Pendeta Mesir yang seni terkenal dari 

pembalseman menggunakan aromatik.Hal ini 

masih belum memecahkan misteri pelestarian 

jangka panjang tubuh. Hal ini diketahui bahwa 

ketika mereka membuka pemakaman 

Tutankhamun (1922), di samping mumi itu 

penuh dengan zat aromatik (mur, kemenyan), 

aroma dan sifat obat yang diawetkan selama 

3.500 tahun.Mesir dibakar tanaman beraroma 

selama menarik bagi para dewa, ritual 

mengasapi rasa terbaik.Tanpa menggunakan 

dupa dan minyak esensial dari Mesir kuno tidak 

melakukan ritual sakral agama.Yang paling 

berharga dan luas dalam aplikasi hanya 

kemenyan dan mur, karena diyakini bahwa 

mereka menjaga terhadap roh-roh 

jahat.Sekarang bahwa dupa dupa 

menyebabkan keadaan kesadaran yang 

berubah, yang mengapa digunakan di gereja-

gereja untuk menciptakan suasana dan sikap 

tertentu. Rasa pendeta terampil dikombinasikan 

dengan terapi warna. Kuil dipamerkan simbolis 

kapal 4 pada empat poin kardinal: kemenyan - 

mur - pinus - cemara, sebagai simbol ketuhanan 

- penyembuhan - perlindungan terhadap musuh 

- maskulinitas. Mesir secara luas digunakan 

minyak esensial Lebanon cedar, kayu manis, 

lily, pinus, adas, kemangi, ketumbar untuk 

mumifikasi dan pengobatan, serta untuk tujuan 

kosmetik. 

Namun pengetahuan tentang sifat obat 

wewangian, kemampuan untuk menghasilkan 

penyembuhan salep dan salep yang dimiliki 

bukan hanya para imam. Pengetahuan 

diturunkan dari ibu ke anak perempuan. pot 

salep wangi memiliki setiap wanita - tanpa 

memandang usia dan kelas. Pria di masa lalu, 

tidak berpisah dengan aroma sepanjang hidup: 

untuk mempertahankan aroma yang sehat 

tubuh dan jiwanya, terus keindahan dan 

pemuda merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari seni cinta. Perempuan tentang 

liburan memakai di kepalanya kerucut khusus 

(mungkin prototipe dari aromakulonov modern), 

yang, yang dipanaskan oleh panas tubuh 

memancarkan bau direndam dalam esensi 

mereka. Untuk firaun Mesir membuat campuran 

individu minyak esensial, yang dimaksudkan 

untuk menciptakan suasana yang diinginkan - 

menyenangkan, erotis atau agresif (dalam 

kasus perang). Dalam kuno Athena keindahan 

setiap tahu bahwa tangan harus bau seperti 

mint dan wajah - Kelapa sawit. Di India , negara 

yang paling menyeluruh mempelajari ilmu 

meditasi dan kesadaran manusia, dalam 
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pembangunan candi, misalnya, ditambahkan ke 

solusi, menurut resep rahasia, minyak esensial 

yang tidak hanya memberikan kontribusi untuk 

mensterilkan udara di dalam ruangan, tetapi 

juga untuk menciptakan suasana kesejukan, 

positioning untuk beristirahat, refleksi dan 

meditasi. 

Negara Timur banyak digunakan 

penyedap, mereka digunakan tidak hanya di 

gereja, tetapi juga di rumah : beberapa - untuk 

makan siang, kedua - membaca, dan lain-lain - 

pada malam hari.Mereka tidak bisa bingung, 

karena bau lilin saja menimbulkan perhatian, hal 

ini membantu untuk fokus, kedua - 

mempromosikan nafsu makan, dan lain-lain 

membangkitkan libido. Aroma dapat memiliki 

efek emosional dan psikologis yang kuat, serta 

untuk mempengaruhi proses fisiologis dalam 

tubuh.Bau yang menyenangkan meningkatkan 

kesejahteraan dan menyenangkan - menekan 

penyebab emosi negatif.  

 

Aromatics (minyak, parfum) datang ke 

Eropa pada abad XII, bersama-sama dengan 

Tentara Salib, yang belajar keterampilan 

mereka dari orang-orang Arab.Terutama 

antusias penggunaan Perancis. Mereka 

meletakkan dasar-dasar produksi parfum 

modern, serta penggunaan terapi minyak 

esensial. Kimiawan Perancis, RM Haytefos 

dianggap sebagai bapak aromaterapi.  

Dia menyarankan bahwa istilah pada 

tahun 1937 dan aspek terutama kosmetik dan 

dermatologi tertarik dari penggunaan minyak 

esensial. Dokter Perancis Jean Valle 

menggunakan minyak esensial untuk desinfeksi 

dan pengobatan luka, penghapusan spasme 

organ internal.Ia dianggap klasik aromaterapi, ia 

memiliki monografi pada herbal dan 

aromaterapi. Salah satu dari mereka - 

"Aromaterapi.  

Pengobatan penyakit dengan minyak 

esensial dan tanaman "- dicetak ulang 

beberapa kali. Dalam 20-30-ies ilmuwan Italia 

dipimpin oleh Renato Kayole Giovanni dan Gary 

mengadakan serangkaian percobaan dengan 

penggunaan minyak esensial dan menemukan 

mereka pengaruh yang kuat pada sistem saraf. 

Untuk alasan ini, mereka menyarankan cara 

untuk mengobati minyak esensial depresi dan 

histeria. 
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Pertanyaan: 

Boleh saya konsultasi pak firman, sehabis 

membaca majalah kekuatan sugesti membuat 

saya tercerahkan, saya seorang ibu rumah 

tangga dan ditinggal oleh suami yang 

selingkuh, kan di majalah selalu pak firman 

tulis bahwa semua kejadian dalam hidup kita 

itu karena keinginan kita. Apa suami selingkuh 

itu keinginan saya pak? 

Ibu Sri- 0813xxxxxx 

Jawab: 

Terima kasih bu sri sudah menjadi pembaca 

majalah kekuatan sugesti, memang tujuan 

majalah ini adalah untuk memberi pencerahan 

kepada pembacanya. Saya harap ibu mau 

berbagi pencerahan dari majalah kekuatan 

sugsti ini kepada orang-orang terdekat ibu ya. 

Menjawab pertanyaan ibu tentang ditinggal 

suami selingkuh, maka saya katakana 

memang hal itu tanpa ibu sadari adalah hasil 

dari keinginan ibu, tanpa disadari lho ya bu 

mungkin ibu sering mendengar obrolan 

temannya tentang suami selingkuh, maka ya 

jadinya suaminya ibu selingkuh. Karena ibu 

belum memahami AMC jadinya tidak 

menyadari bagaimana mengontrol pikiran. 

Memang mungkin ibu tidak terima jika saya 

katakana seperti ini, bahwa sesungguhnya ibu 

yang ingin suaminya selingkuh. Tapi ya 

memang seperti itu bu. 

Semua kejadian itu sumbernya dari pikiran kita 

sendiri, sehingga jika ingin mengubah kondisi 

kehidupan kita harus dimulai dari mengubah 

pikiran kita. 

Pertanyaan : 

Pak Firman, saya punya pertanyaan. Saya ini 

punya kekasih tetapi sepertinya orang tua 

kekasih saya ini tidak merestui. Apa yang 

harus saya lakukan? Melepasnya atau tetap 

memperjuangkannya? Mohon sarannya ya pak 

firman. 

Indra – 08122xxxxx 

Jawab: 

Terima kasih indra sudah mengirimkan 

pertanyaan, wah tentang kekasih ya, 
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pertanyaan anda ini sebenarnya saya percaya 

anda sudah punya jawabannya. Ya kan? Anda 

hanya butuh orang lain untuk menguatkan 

keputusan anda. Kalau anda memang cinta 

kepada kekasih anda,maka silahkan lanjutkan 

hubungan ini. Tetapi kalau anda merasa 

kekasih anda ini memang meragukan maka 

segera tinggalkan. Anda yang lebih tahu 

bagaimana kekasih anda. 

Kalau untuk urusan orang tua, itu mudah saja. 

Anda bisa mempelajari alpha telepati untuk 

mempengaruhi orang tua kekasih anda supaya 

mau merestui anda. Banyak orang yang sudah 

menggunakan alpha telepati untuk kasus 

seperti anda. Tidak direstui orang tua 

kemudian setelah melakukan alpha telepati 

akhirnya merestui. Harus diawali kesungguhan 

diri anda untuk benar-benar serius kepada 

kekasih anda. Cobalah anda tanyakan ke diri 

anda sendiri, anda mau meneruskan hubungan 

dengan kekasih anda itu atau memang mau 

mengakhirinya. Jangan menjadikan orang tua 

yang tidak merestui sebagai alasan anda mau 

memutuskan dia. 

 

Pertanyaan : 

Saya aneh dengan tulisan-tulisan di majalah 

kekuatan sugesti ini tentang mengubah pikiran. 

Apa iya, secepat itu mengubah pikiran, 

dibanyak artikel mengatakan bahwa 

mengubah pikiran itu susah dan butuh bantuan 

orang lain untuk melakukannya? Bahkan harus 

ada kondisi tertentu yang perlu dipenuhi 

Ridwan 

 

Jawab: 

Terima kasih sudah membaca majalah 

kekuatan sugesti dan sudah menganggap 

aneh isi majalah ini, saya senang ketika ada 

orang yang berkomentar bahwa artikel di 

majalah sugesti itu aneh, sebab jika sudah 

merasa aneh itu artinya majalah ini sering 

dibaca. Oh ya, mengenai perubahan pikiran itu 

susah atau gampang, jawaban saya adalah 

gampang. Anda pernah mendengar ceramah, 

atau mendengar kalimat motivasi, membaca 

buku, menonton acara televisi, lalu anda 

mengangguk tanda setuju, maka disitulah 

sebenarnya perubahan terjadi. Kita hanya 

butuh mengangguk untuk melakukan 

perubahan dalam pikiran kita. 

Kalau ada orang yang mengatakan bahwa 

mengubah pikiran itu susah, maka itu artinya 

dia belum memahami dengan benar apa itu 

pikiran, pikiran diciptakan oleh Tuhan untuk 

dipergunakan dengan mudah, anda perlu 

mengangguk saja untuk mengubah pikiran 

anda. 

Jadi, masih mau bilang kalau mengubah 

pikiran itu susah? Tentu tidak, mengubah 

pikiran itu mudah bahkan saya sering katakan 

semudah membalikkan telapak tangan. 

Mungkin hanya AMC yang mengatakan kalau 

mengubah pikiran itu mudah, sebab memang 

tujuan program AMC adalah untuk 

memberikan kesadaran kepada setiap orang 

bahwa melakukan perubahan diri begitu 

mudah dan begitu cepat. Cukup hanya 

mengangguk, kalau istilah dikomputer adalah 

dengan menekan tombol enter. 
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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. 

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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