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Sampai juga di rumah dengan tenang, juga 

habis mandi dan shalat isya langsung deh 

menyapa “sivo”, laptop yang cerdas ini. 

Ditemani syahrini (sahabat virtual) dan segelas 

white coffee panas membuat malam yang 

dingin karena hujan ini menjadi hangat dan 

penuh kenikmatan. “bos, gimana hari ini, sukses 

semua kan,asik kan semuanya?” syahrini 

membisiki saya, saya pun menjawabnya “ya 

seperti yang kamu tahu tadi kan semua hasilnya 

baik hari ini”. Hari ini memang, saya keluar dari 

rumah tadi pagi jam 08.00, karena harus 

memberikan kuliah untuk dua kelas hari ini, 

sampai selepas dzuhur saya di kampus. 

Sehabis itu pergi meeting untuk melihat rencana 

pembangunan site (tower BTS) di daerah krian. 

Dilanjutkan ke kantor wahana sejati 

untuk memberikan sedikit tugas buat para staf 

disana, sehabis maghrib meeting sebentar 

dengan mitra dari Internet Service Provider 

(ISP) untuk rencana penambahan bandwidth 

sekalian makan malam lalu pulang deh. Kadang 

saya sering mendapat pertanyaan dari teman 

saya, “kamu gimana caranya mengatur waktu 

dengan banyak aktivitas, jadi dosen, konsultan 

telekomunikasi, pakar pikiran, ngurusi riset juga, 

bahkan properti juga, ngatur waktunya 

gimana?”. Ini yang sering saya juga bingung 

dengan pertanyaannya, “mengatur waktu”, 

bukannya waktu semua orang itu sama ya, 

sama-sama 24 jam sehari semalam, atau ada 

yang sehari semalam itu 25 jam ya? Atau ada 

yang bisa menambah jatah waktu sehari 

semalam? kalau ada yang bisa menambah 

jatah waktu maka saya mau belajar tuh? hehe. 

 

Saya ingat sebuah pelajaran dari guru 

saya yaitu Aa’Gym, beliau berpesan ke saya, 

“beda orang sukses dengan orang biasa itu 

bukan karena waktunya lebih banyak, tapi 

karena isi dari waktu itu, presiden sehari juga 

24jam, tukang becak juga 24 jam, pemilik hotel 

juga 24 jam, pengamen juga 24 jam, semua 

orang waktunya sama 24jam, tapi beda 
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aktivitasnya, kuncinya yaitu waktu sama tapi 

aktivitas beda”. Dari ilmu inilah saya 

menerapkan dalam kehidupan saya, dari pesan 

itu terlihat bahwa yang seharusnya diatur 

bukanlah waktunya tetapi aktivitasnya, artinya 

yang harus diatur adalah diri kita bukan 

mengatur waktunya. 

Waktu tetap saja berjalan, tidak ada yang bisa 

menghentikan waktu, lantas bagaimana 

mengaturnya? ayo mikir. Jadi yang bisa diatur 

adalah diri kita, dan sumber pengaturan diri ada 

di PIKIRAN kita. Sama halnya dengan sebuah 

laptop ini, sambil saya mengetik membuka 

browser saya bisa mendengarkan musik, 

bahkan bisa juga sambil melihat grafik 

pergerakan harga mata uang dunia dan saham 

yang saya miliki. Kalau ada dua laptop, maka 

laptop yang satu bisa melakukan banyak 

aktivitas, tetapi laptop sebelah saya sedang 

mati, waktunya sama kan. Tapi, laptop yang 

satu sedang “running” sementara yang satunya 

“sleep”. 

 

Apakah saya mengatur waktu? tidak 

kan? yang saya atur adalah kerja dari laptop ini. 

Begitu juga dengan diri kita, yang harus diatur 

adalah aktivitas diri, yang harus di lakukan 

manajemen atau pengaturan adalah PIKIRAN, 

bukan waktunya. Mengatur PIKIRAN untuk 

bekerja multi tasking, itu rahasia utama untuk 

membuat diri bisa banyak melakukan aktvitas, 

kalau istilah dalam kelas Alpha Mind Control 

(AMC) saya sebut teknik membelah diri hehe 

 

Saat PIKIRAN anda bisa melakukan 

multi tasking artinya anda bisa memiliki banyak 

aktivitas, bisa memiliki banyak “bisnis” dan 

pastinya memiliki banyak sumber penghasilan 

yang terus mengalir, asik kan? ya itulah 

hebatnya PIKIRAN manusia. Seperti minggu 

lalu saya memberikan coaching kelas Platinum 

AMC kepada dua orang secara bergantian, 

mereka pun berani untuk “membelah diri” 

sehingga berani untuk mengambil banyak jalan 

untuk menciptakan kesuksesan dalam hidup 

mereka, ada diri yang mengurusi restaurant, 

ada diri yang mengurusi properti, ada diri yang 

mengurusi bisnis ikan, dan semua diri itu bisa 

berjalan bersamaan. Sehingga hasilnya adalah 

penghasilan yang datang dari banyak jalan dari 

banyak pintu. 
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Jadi, kalau sekarang anda masih sibuk 

mempelajari cara manajemen waktu, maka 

segeralah beralih untuk mempelajari 

manajemen PIKIRAN, berhentilah mengatur 

waktu tapi mulailah mengatur diri, sebab seperti 

yang saya tulis diawal, waktu semua orang 

sudah sama 24jam, jadi apalagi yang harus 

diatur. Maka aturlah dirimu melalui 

PIKIRANMU, karena sesungguhnya kunci 

pengaturan kesuksesan hidup kita ada dalam 

diri kita sendiri. 
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“mas firman, saya ingin bisa mengatur diri 

makanya belajar AMC”, kata seorang peserta 

kelas reguler AMC di Bandung, sabtu kemarin 

ketika saya tanyakan apa alasannya ikut kelas 

AMC. Mengatur diri, kalau istilah kerennya 

adalah manajemen diri. Diri kita memang sudah 

seharusnya diatur, sudah seharusnya dilakukan 

sebuah manajemen diri yang “tepat” supaya 

bisa menjadikan hidup yang sesuai keinginan. 

Seringkali ditulisan-tulisan saya selalu 

memfokuskan untuk memperhatikan diri dulu, 

untuk melihat diri dulu dan pastinya untuk 

mengatur diri dulu. Mengatur diri adalah satu-

satunya cara untuk menciptakan kehidupan 

yang kita inginkan, karena memang diri 

sendirilah kunci kesuksesan sesungguhnya. 

Kunci kesuksesan itu bukan terletak diluar diri, 

tetapi ada dalam diri kita sendiri. 

Perhatikan handphone anda, apakah 

anda bisa menggunakannya kalau tidak tahu 

cara mengaturnya? tentu tidak bisa ya, kecuali 

anda menyuruh orang lain untuk mengaturnya. 

Tentu menjadi sebuah kerugian kalau anda 

tidak bisa menggunakan sendiri handphone 

anda, sudah membeli handphone yang canggih 

tetapi tidak bisa menggunakan dengan benar, 

benar kan? Supaya tidak masuk golongan yang 

merugi maka perlu untuk mempelajari caranya, 

untuk mengenali dengan benar handphone 

anda sehingga bisa menggunakan handphone 

itu dengan maksimal untuk membantu tujuan 

hidup kita. Sama juga dengan diri kita, kita 

semua, saya dan anda sudah diberikan tubuh 

yang begitu luar biasa dan merupakan ciptaan 

Tuhan yang Sempurna. Kalau tidak kita kenali 

dengan benar, tidak kita atur dengan baik, tidak 

kita maksimalkan sesuai kebutuhan hidup kita 

maka tentu jadi sebuah kesia-siaan saja dan 

sama saja kita tidak mensyukuri apa yang 

Tuhan berikan. 
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Banyak buku, banyak artikel dan banyak orang 

sering mengatakan bahwa untuk menikmati 

kesuksesan harus bisa melakukan manajemen 

waktu (time management), atau sering 

dikatakan harus pintar membagi waktu. 

Membagi waktu itu sebenarnya kurang tepat, 

karena yang harus dibagi bukan waktu 

melainkan diri kita. Yang harus diatur adalah diri 

kita, bukan waktunya karena waktu tetaplah 

sama 24jam dalam sehari semalam tetapi apa 

yang kita lakukan dalam waktu 24jam itulah 

yang menentukan kesuksesan kita. Nah, berarti 

yang harus diatur kan sesungguhnya adalah diri 

kita, bukan waktu. Direnungkan ya. 

Sama seperti yang saya lakukan setiap 

harinya, melakukan manajemen diri untuk 

mengatur semua aktivitas saya. Dua minggu 

yang lalu saya ingat waktu hari jumat ada acara 

jalan sehat dalam rangka dies natalis di kampus 

tempat saya mengajar, mulai jam 6 pagi saya 

sudah harus dikampus, kemudian jam 7-an 

selesai sudah janjian dengan mahasiswa untuk 

bimbingan tugas akhirnya, kemudian jam 9-an 

saya memberikan kelas platinum AMC. Bapak 

yang ambil kelas platinum hari itu bilang ke saya 

“mas firman bisa ya semua aktivitas terkendali 

dengan baik, memang tidak salah pilih saya 

belajar pikiran ke mas firman, kalau yang lain 

hanya bisa ngomong doang mas bahkan ada 

yang buat artikel mengcopy dari artikel2ya mas 

firman”. 

Manajemen diri dimulai dengan 

mengendalikan program-program dalam pikiran 

kita, karena program dalam pikiran itu yang 

menentukan bagaimana hidup kita. Mengatur 

diri, haruslah memulainya dengan mengatur 

Pikiran. Maka manajemen diri juga harus 

dimulai dari manajemen pikiran, ketika anda 

sudah melakukan manajemen pikiran dengan 

baik maka pasti bisa memaksimalkan diri untuk 

melakukan banyak “kegiatan” yang ujung-

ujungnya banyak income dengan mudah masuk 

ke dalam kehidupan anda. Manajemen diri yang 

benar, dimulai dari manajemen Pikiran yang 

benar juga.  
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Sebuah sugesti dengan mudahnya 

masuk ke pikiran kita tanpa disadari, masuk 

melalui televisi, masuk melalui buku, melalui 

omongan orang lain, termasuk juga melalui 

artikel-artikel di internet. Semua informasi 

sebenarnya adalah sugesti.  

Sugesti bukan sesuatu yang dimasukkan 

dengan susah, atau sesuatu hal yang dianggap 

aneh, atau sesuatu yang susah untuk dibuat. 

Banyak pemahaman yang salah tentang sugesti 

yang berkembang di masyarakat, saya sering 

mendapat telepon atau sms tentang “bagaimana 

membuat sugesti”, “bagaimana cara mensugesti 

anak”. Padahal selama ini semua orang 

sebenarnya pernah mensugesti dan pernah 

disugesti. Kita setiap saat selalu bertemu 

dengan sugesti, bahkan saya sering 

mengatakan bahwa dunia kita penuh sugesti. 

 

Karena dunia kita dipenuhi sugesti maka 

tentu kita harus “waspada” atau istilah kerennya 

adalah “eling lan waspodo” hehe, ya karena 

memang disekitar kita banyak sekali sugesti. 

Ada sugesti yang baik, ada juga yang tidak baik. 

Ada lagi sugesti yang “terlihat” baik tapi 

sebenarnya jelek, begitu juga sebaliknya. Ada 

sugesti yang “terlihat” jelek tapi sebenarnya baik. 

Wah pasti anda jadi bingung kan. Memang 

seperti itulah kenyataan di dunia kita ini. Acara 

tv, sinetron, film, berita dan lainnya itu juga 

sebenarnya memberikan sugesti kepada 

penontonya, jika kita tidak menyadari maka 

sugesti yang jelek itu masuk ke pikiran kita. 

Tentang acara tv anda bisa membaca tulisan 

saya disini. 

Cerdas dalam memilih sugesti, inilah 

kunci kita menjalani hidup di dunia ini. Sugesti 

menjadi sangat penting sebab sugestilah yang 

membentuk diri kita, sugestilah yang menjadi 
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program dalam pikiran kita. Sugesti-sugesti lah 

yang membentuk karakter kita, mau kaya, mau 

miskin, mau sedih, mau bahagia itu juga karena 

sugesti yang ada di pikiran kita. Duniamu 

tergantung Sugestimu. 

Betapa besarnya kekuatan sugesti 

berpengaruh terhadap hidup kita, karena itu 

saya memberikan tiga langkah cerdas untuk 

memilih sugesti disekitar kita. 

Langkah Pertama, Menyadari, Kita harus 

sadar bahwa apa yang terjadi dalam diri kita 

sepenuhnya tergantung dengan sugesti yang 

ada dalam pikiran kita. Kalau anda memiliki 

sebuah flashdisk, maka siapa yang memiliki hak 

untuk memilih file yang mau dimasukkan? tentu 

sipemilik flash disk ya. Siapa pemilik pikiran kita? 

tentu kita ya, maka sadarilah itu. 

Langkah Kedua, Lihat dengan Dua Mata, 

saya sering kali dikelas AMC menjelaskan 

bahwa kita sering melihat sesuatu dengan satu 

mata saja, artinya melihat dengan satu sisi saja. 

Dan banyak orang yang memang sengaja tanpa 

disadari memaksa banyak orang dengan halus 

untuk melihat dari satu sisi saja, melihat dengan 

satu mata saja. Padahal kita harus melihat 

dengan detil dan jelas, alias melihat dengan 

kedua mata. Sehingga kita bisa dengan benar 

memilih sugesti. Banyak orang, banyak artikel, 

yang memberikan sugesti-sugesti, kita harus 

meihat jelas, siapa orangnya, dari mana 

artikelnya supaya kita tahu pasti sugesti apa 

yang kita masukkan. 

Langkah Ketiga, Memahami kerja Pikiran, 

sugesti masuk ke pikiran kita, pikiran kita yang 

memproses sugesti itu bekerja. Sehingga kita 

sebagai manusia butuh memahami bagaimana 

pikiran bekerja, dengan memahami benar 

bagaimana pikiran bekerja maka kita lebih pintar 

dalam memilih sugesti, sehingga tidak lagi 

mudah dibohongi oleh orang lain, oleh banyak 

artikel, oleh buku-buku. 

Tiga langkah itu saya berikan agar anda 

bisa menjadi pribadi yang cerdas dalam 

menentukan bagaimana hidup anda kedepan, 

sugesti apa yang anda mau masukkan ke pikiran 

anda. Untuk memberikan informasi yang benar 

dan tepat tentang sugesti itulah, maka saya 

hadirkan majalah kekuatan sugesti sebagai 

satu-satunya majalah digital yang memberikan 

sugesti positif bagi pembacanya. 
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Sering kali saya membaca berita surat kabar 

yang berisi tentang berita maraknya kejahatan 

yang katanya menggunakan hipnotis, mungkin 

bukan hanya di surat kabar, tetapi di televisi 

juga seperti itu, bahkan mungkin ada anda yang 

pernah mengalami, atau keluarga anda. Contoh 

seperti berita yang saya ambil dari salah satu 

media online ini: 

Informasi dari kepolisian menyebutkan, 

peristiwa hipnotis tersebut terjadi pada, Rabu 

(12/2), sekitar pukul 10.30 WIB. Tiur 

menuturkan kejadian berawal saat dia di Jalan 

Ahmad Yani Pekanbaru, tepatnya di depan 

Bank Mandiri. Dia lalu didatangi oleh seseorang 

laki-laki. 

Pria itu bertanya kepadanya di mana 

alamat PT Budi Mulya Perawang. Saat asyik 

berbincang dengan orang tersebut, tiba-tiba ibu 

pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini juga 

didatangi lagi seorang pria yang menanyakan 

alamat PT yang sama sambil memegang 

bahunya. 

“Saat itu saya berada di depan Bank 

Mandiri, dan didatangi pria yang tidak dikenal. 

Pria tersebut kalau tidak salah menggunakan 

mobil. Saya dihampiri mereka dengan 

memegang punggung,” ujar korban dalam 

laporannya di Mapolresta Pekanbaru. 

Setelah bahunya dipegang, entah 

kenapa tanpa sadar dia ikut saja diajak pergi 

bersama kedua pria tersebut dan naik ke dalam 

mobil milik pelaku. Sebelumnya, selain bertemu 

kedua laki-laki tersebut ia juga bertemu seorang 

wanita yang sedang melintas dan minta bantuan 

untuk ditemani. 

“Setelah itu, saya naik ke dalam mobil 

pelaku atas ajakan pelaku. Diduga wanita yang 

dikenalnya kawanan atau rekan pelaku,” 

tuturnya kepada polisi. 

Di dalam mobil, para pelaku melakukan 

aksinya. Mereka (Pelaku) meminta uangnya 

dengan modus meminjam untuk korban di 

Sinabung, gereja dan fakir miskin. 

“Gak tahu kenapa, saya menuruti 

permintaan pelaku dengan memberikan uang di 

buku tabungan yang diambil di ATM BRI 

Sudirman, ATM BRI Mal Pekanbaru, ATM BCA 

Tuanku Tambusai bahkan hingga ATM BRI di 

Polresta Pekanbaru,” katanya dalam laporan 

Nomor : LP/K/186/II/2004/Riau/SPKT Polresta 

ini. 

Tak hanya itu, sambung korban, selain 

uang tunai miliknya, para pelaku juga 

mengambil 150 gram emas yang dibawanya. 

“Kalau dijumlahkan seluruhnya, uang 

semuanya sekitar Rp 234 juta, sementara kalau 

emas sekitar Rp 60 juta dan total mencapai Rp 

294 juta,” ujarnya. 

 

Berita seperti diatas sering kita jumpai, 

tetapi kita hanya membaca saja tidak 
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mengetahui pasti bagaimana peristiwa itu 

terjadi, ada sebuah modus diperistiwa ini, yaitu 

diminta untuk memberi pinjaman korban di 

sinabung, gereja dan fakir miskin, perhatikan 

modus ini, membuat korban terenyuh sehingga 

memberikan semuanya, dan saya yakin pasti 

ada pembicaraan lain di dalam mobil tersebut 

yang membuat korban terbawa ke suasana 

yang begitu religius sehingga mau 

menyerahkan semua uangnya untuk bantuan 

sosial. 

Apakah korban memberikannya dengan 

tidak sadar? jawabannya TIDAK, korban 

memberikannya dengan SANGAT SADAR, apa 

buktinya? korban bisa menceritakan bagaimana 

proses hilangnya uang tersebut bahkan wajah 

orang-orang yang didalam mobil saya yakin 

juga pasti ingat. Lalu kenapa korban mau 

memberikan semua uangnya? 

Ya karena korban termakan “rayuan 

maut yang penuh religius” dari si pelaku, 

sehingga iming-iming itu diserap oleh korban 

dan akhirnya mau memberikannya. 

Untuk menghindari kondisi seperti ini, 

saya berikan TIGA langkah mudah untuk 

menghindarinya: 

Pertama, hindari berkomunikasi lama 

dengan orang yang TIDAK DIKENAL, baik itu 

secara langsung maupun di jalan. Karena tentu 

ketika anda meneruskan berkomunikasi maka 

pelaku akan mengeluarkan iming-iming yang 

bisa menggoda anda, bisa mempengaruhi 

pikiran bawah sadar anda untuk menuruti yang 

dia katakan. Para pelaku sudah memahami 

berbagai teknik komunikasi, sehingga ketika 

anda merasa tidak mengenal maka lebih baik 

berkomunikasi yang seperlunya saja. 

Kedua, buat diri anda selalu sibuk ketika 

dijalan, misalnya dengan mendengarkan musik, 

bermain handphone, membaca buku, membaca 

koran, bermain game, BBM-an. Agar saat ada 

orang yang menepuk pundak anda, atau 

mengajak berbicara maka anda masih ada 

kesibukan itu, sebab tepukan itu sebenarnya 

adalah untuk membuat anda terkejut, dan ketika 

anda terkejut maka disitulah anda mudah 

dipengaruhi. 

Ketiga, perbanyak wawasan agar ketika 

ada orang yang mengajak berbicara apapun 

anda bisa membalasnya, anda bisa 

memberikan argumen, argumen adalah cara 

untuk memutuskan konsentrasi pelaku, sebab 

ketika anda terlihat lebih pintar maka pelaku 

pasti menjauh dari anda. Perbanyak wawasan 

dan beranilah mengadu argumen, semakin 

anda mendebat apa yang dikatakan pelaku 

maka anda semakin selamat dari iming-

imingnya. 

Selain ketiga cara diatas ya pastinya 

anda selalu berdoa kepada Tuhan agar diberi 

keselamatan, dijauhkan dari orang-orang yang 

berniat jahat dandidekatkan dengan orang-

orang yang baik. 

Semoga bermanfaat dan anda menjadi 

jauh lebih waspada saat dimanapun dan 

kapanpun. 
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i, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

“mas firman, apa bisa alpha telepati 

digunakan untuk membuat toko saya rame, 

kalau bahasanya mah buat penglaris?” 

sebuah pesan yang masuk melalui whatsapp 

saya. Pertanyaan ini sering saya dapatkan, 

mencari penglaris.  

Oh ya, ada pengalaman seorang 

alumni AMC yang cerita ke saya bahwa dia 

selama ini pergi mencari penglaris ke orang-

orang yang mengaku pinter, disuruh puasa, 

disuruh tirakat, bayar mahar yang mahal-

mahal. Tetapi karena merasa tirakatnya susah 

akhirnya membatalkan proses ritualnya. 

Mungkin anda juga banyak melihat iklan-iklan 

di koran maupun diinternet juga yang 

“menawarkan” jasa penglaris oleh KI…..atau 

Nyi…Benarkah penglaris itu butuh proses 

yang susah? Jawabannya sih TIDAK. 

Menjawab pesan melalui whatsapp tadi 

, “iya pak bisa, kan alpha telepati untuk 

mempengaruhi orang termasuk pelanggan-

pelanggan anda” . Penglaris itu memang ada, 

tetapi bukan seperti yang dibicarakan banyak 

orang saat ini, penglaris yang katanya harus 

puasa dulu, harus duduk lama dulu dan 

11 | Edisi Juli 2017 

Alpha Telepati 



membayar mahar. Penglaris itu sumbernya 

adalah kekuatan pikiran. Penglaris itu 

sumbernya dari dalam diri kita sendiri. Salah 

satu tujuan saya membuat buku alpha telepati 

adalah untuk melepaskan masyarakat dari 

hal-hal yang selama ini dianggap mistis, 

termasuk penglaris, karena semua orang bisa 

melakukan penglarisan sendiri. Asalkan 

sudah tahu caranya, sudah memahami 

pikirannya. 

Alpha Telepati sebagai bagian dari 

salah satu materi di kelas AMC memang 

terbukti membuat banyak orang menjadi laris 

dagangannya, bisnisnya menjadi rame. 

Bahkan ada seorang alumni yang bicara ke 

saya “mas firman, harusnya ini rahasia, dibuat 

mahal lagi aja harganya biar gak banyak yang 

tahu”. Saya hanya tersenyum dan menjawab 

“hehe..sakti kan AMC nya”. Penglaris 

sesungguhnya tidak butuh datang ke orang-

orang yang mengaku pintar itu, atau orang-

orang yang mengaku punya kelebihan. 

Penglaris itu dimunculkan dari dalam diri kita 

sendiri. 

Kalau anda memiliki sebuah bisnis, baik itu 

bisnis offline berupa toko, warung, jasa, Dan 

juga bisnis online, maka anda sangat perlu 

untuk memiliki “ilmu penglaris”, karena 

dengan ilmu penglaris ini bisnis anda menjadi 

lebih cepat ramainya, dan sebaiknya anda 

merahasiakan ilmu ini kepada orang lain 

apalagi pesain anda. Ada 2 langkah utama 

yang perlu anda lakukan untuk bisa 

melakukan ilmu penglaris ini, apa saja itu? 

Pertama, anda harus memiliki buku 

Alpha Telepati, anda pelajari lalu anda pahami 

dengan benar isinya. Karena didalamnya 

sudah tersirat langkah-langkah untuk 

penglaris. Dalam mempelajari buku alpha 

telepati memang dibutuhkan kesabaran dan 

perlahan, halaman demi halaman. Anda juga 

harus menerapkan latihan-latihan yang ada 

didalamnya. 

Kedua, anda terapkan dalam bisnis 

anda, memang dalam buku alpha telepati itu 

lebih terlihat cara untuk mempengaruhi orang 

tertentu, tapi sebenarnya kalau anda mau 

menerapkan dalam bisnis anda maka bisa 

menjadi penglaris. Dan sudah banyak orang 

yang membuktikannya.  

Alpha Telepati 
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Membeli buku Alpha Telepati tidak menjamin 

anda bisa melakukan ilmu penglaris, yang 

bisa menjamin andalah ketika anda mau 

memahaminya pelan-pelan lalu 

menerapkannya. Sadarilah bahwa 

sesungguhnya Pikiran anda adalah sumber 

kekuatan sejati dalam hidup, karena itu 

pelajari kekuatannya dan terapkan untuk 

membuat dagangan anda laris manis. Ilmu 

penglaris adalah milik semua orang yang mau 

mempelajarinya, maka ketika anda sudah 

menemukan tulisan ini, maka itu tandanya 

anda sudah ditunjukkan Tuhan sebuah solusi 

agar bisnis anda tambah ramai dan tambah 

sukses dari sebelumnya. Maka ambillah solusi 

dari Tuhan itu untuk anda sekarang juga.  

Alpha Telepati 
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Trauma seringkali banyak orang salah 

memahami, trauma seringkali diindetikkan 

dengan ketakutan dan sejenisnya, menurut 

definisi di kedokteran trauma dibagi atas tujuh 

bentuk, yaitu trauma,  trauma mekanik, trauma 

panas, trauma bahan kimia, trauma listrik, 

trauma radiasi, trauma biologis dan trauma 

emosi. 

 

 

 

1. Trauma mekanik, 

Salah satu ciri yang paling khas dalam 

trauma mekanik adalah terjadinya fraktur 

tulang yang patah . Apabila seseorang 

mempertahankan dirinya terhadap suatu 

pukulan atau benturan , , kemungkinan 

besar os ulnaris nya akan patah. Tulang 

radius juga akan patah apabila seseorang 

yang jatuh, menopang badan hanya 

dengan salah satu tangannya saja. Dan, 

masih banyak lagi kejadian lain yang bisa 

menyebabkan fraktur tulang kita parah. 

 

Jika kita melakukan goresan pada 

tangan dengan menggunakan kunci atau 

alat tajam lain secara cepat, maka rasa 

nyeri yang timbul pada tangan bukan hanya 

satu, namun dua jenis nyeri. Selama 

goresan berlangsung, terdapat nyeri ringan 

yang langsung dirasakan dan dapat 

dilokalisir secara rapat. Kemudian, selama 

kira-kira setengah menit, keaadaan akan 

tenang kembali. Setelah itu, akan menyusul 

Hipnoterapi 
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suatu nyeri yang sangat berbeda, yaitu 

nyeri bakar yang terus menerus dan sangat 

mengganggu. Nyeri yang juga dapat 

ditemukan pada berbagai penyakit inilah 

yang sering disebut trauma 

mekanik.Setelah beberapa menit, pada 

bekas goresan tadi terlihat garis merah. 

Inilah yang dinamakan peradangan. 

Peradangan di sekitar  goresan ini akan 

terasa panas saat diraba. Setelah itu, akan 

terjadi pembengkakan yang pucat di tangan 

tempat goresan tersebut. 

 

2. Trauma panas, 

Trauma panas dapat terjadi karena 

adanya jaringan yang terbakar secara 

langsung atau membeku, akibat tekanan 

suhu yang terlalu dingin. Bisa juga secara 

berharap seluruh tubuh mendapatkan 

panas yang berlebihan atau karena dingin 

yang terlalu rendah. 

 

3. Trauma Bahan kimia, 

Trauma bahan kimia dapat terjadi 

karena memakan racun, misalnya fosfor 

kucing yang terdapat dalam korek api 

zaman dahulu. 

 

4. Trauma listrik, 

Trauma listrik ini merupakan bentuk 

syok akibat  tersengat bentuk syok akibat 

tersengatlistirik bertegangan tinggi. Trauma 

seperti ini bisa merusak jantung, otak, 

bahkan sering mengakibatkan kematian. 

 

 

5. Trauma Radiasi, 

Trauma radiasi dapat terjadi akibat hujan 

debu radioaktif yang berasal dari letusan 

bom. Bahkan, cahaya matahari pun dapat 

menyebabkan trauma (sunburn) ini.  

 

6. Trauma Biologi, 

Trauma biologi dapat disebabkan oleh 

bakteri, virus, parasit, malaria, gigitan ular 

dan segala gangguan dari makhluk biologi 

lainnya. 

 

7. Trauma emosi/psikologi, 

Trauma emosi biasanya disebabkan 

oleh teman sendiri atau sesama manusia 

 

Yang sering berkaitan dengan profesi 

saya sebagai pakar pikiran, tentunya adalah 

trauma psikologis/emosi. trauma ini 

diakibatkan oleh sesuatu peristiwa dimasa lalu 

seseorang yang membuat seseorang itu 

merasa tidak nyaman untuk melanjutkan 

hidupnya ke masa berikutnya. Seperti 

kemarin, saya ada seorang klien, seorang ibu 

usia 50an, yang menjadi susah tidur, uring-

uringan dan malas melakukan aktivitas, 

anaknya membawa ke tempat saya, ternyata 

ibu ini mengalami pengalaman “buruk” sekitar 

3 bulan yang lalu. Yaitu “menggrebek” 

suaminya sedang selingkuh. Nah, sejak itulah 

ibu ini merasa trauma, sedih dan sakit. 

 

Hal ini sangat wajar dialami sebab 

pengalaman masa lalu itu yang secara 

keilmuan memang tidak bisa dihapus atau 

dilupakan. Lalu bagaimana cara mudah untuk 

Hipnoterapi 
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mengatasi trauma psikologis itu. Berikut saya 

berikan tiga langkah mudah untuk anda 

lakukan ya. 

 

Pertama, Sadarilah bahwa peristiwa 

masa lalu itu merupakan bagian dari kebaikan 

Tuhan terhadap hidup kita, Tuhan sudah 

memberikan situasi itu untuk menjadi ilmu, 

menjadi sumber hikmah dalam hidup kita. 

Karena semua yang terjadi dalam hidup 

seseorang atas keinginannya sendiri. 

 

Kedua, Sadarilah bahwa peristiwa itu 

terjadi di masa lalu, masa lalu adalah masa 

yang ada dibelakang kita. Masa lalu adalah 

beban yang harus diletakkan di masa lalu, 

bukan untuk dibawa terus. Jadi letakkan 

sesuai dengan makna sebenarnya, yaitu di 

masa lalu. Maka jadikan peristiwa memang 

terletak di belakang anda. 

 

Ketiga, Sadarilah hidup anda harus 

terus berjalan, anda tidak berhenti dititik 

kejadian itu, hidup seseorang terus berlanjut, 

waktu terus berputas, kehidupan terus 

berjalan. Daripada memikirkan situasi yang 

ada di masa lalu, maka bukannya lebih 

nyaman memikirkan yang baik dan indah di 

masa depan. 

 

Dampak trauma psikologi bisa menjadi 

sebuah “situasi berat” kalau seseorang itu 

tidak mau menyadari dirinya sepenuhnya. 

Tapi, kalau anda mau melakukan tiga langkah 

tadi, maka anda bisa lihat trauma anda 

perlahan pasti berubah menjadi sebuah 

keindahan. 

  

Hipnoterapi 
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 Lee Kuan Yew lahir dari orang tua 

keturunan  Cina tajir  yang telah menetap di 

Singapura sejak abad ke-19. Mantan politikus 

kelahiran Singapura, kelahiran 16 September 

1923, itu sempat tertunda kuliahnya akibat 

Perang Dunia II dan penjajahan Jepang di 

Singapura pada 1942-1945. 

 

Lee Kuan Yew 

Pada masa sulit itu, Lee Kuan Yew 

sempat menjual stikfas, sejenis lem dari tapioka 

di pasar gelap. Ia yang mempelajari bahasa 

Mandarin dan Jepang, juga bekerja sebagai 

penulis laporan sekutu bagi Jepang dan editor 

bahasa Inggris media propaganda Jepang 

Hobudu sejak 1943-1944. Setelah perang, dia 

belajar ke Inggris dan pulang membawa gelar 

ahli hukum dari Universitas Cambridge.  

Saat itu, Singapura adalah koloni Inggris 

dan memiliki pangkalan angkatan laut utama 

Inggris di Timur Jauh. Negeri itu dipimpin 

seorang gubernur dan dewan legislatif, 

sebagian besar terdiri atas pengusaha Cina 

kaya yang ditunjuk dan bukan dipilih.  

Pada awal 1950-an, wacana reformasi 

dan kemerdekaan sudah mulai muncul. Lee 

Kuan Yew lalu membentuk partai dan menjadi 

Sekjen Partai Aksi Rakyat (PAP) yang 

dibentuknya pada 1954. 

Partai Kuan Yew memenangi pemilihan 

pada Juni 1959 dengan kampanye 

antikolonialisme, antikomunisme, dan 

menjanjikan reformasi sosial.  

Lee Kuan Yew disumpah menjadi 

Perdana Menteri Singapura pada 5 Juni 1959, 

perdana menteri pertama yang terpilih secara 

independen. Kala itu, usianya masih 36 tahun. 

Singapura kemudian bergabung dengan 

Federasi Malaysia pada 1963. Namun, dia 

akhirnya berjuang agar Singapura memisahkan 

diri lantaran khawatir akan paska huru-hara 

etnis di Malaysia. 

Saat berusia 42 tahun, Lee Kuan Yew  

berhasil membawa Singapura kepada 

kemerdekaannya, pada 9 Agustus 1965. 

Setelah itu, ia membuat kebijakan utama untuk  

membangun ekonomi Singapura  hanya 

bermodalkan  kepercayaan rakyat.  

Negeri tanpa sumber daya alam dan  

sering kekurangan air sempat membuat Lee 

Kuan Yew pusing kepala dan sulit tidur. Dia 

meminta nasihat Dr Albert Winsemius, ekonom 

Belanda yang pernah memimpin tim United 

Nations Development Programme (UNDP) 

mengenai industrialisasi Singapura pada 1960. 

Saran Winsemius adalah membuat 

kesepakatan pasar dengan Malaysia, sekaligus 
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menawarkan kerja sama perdagangan dengan 

Indonesia. Dia juga diminta membuka peluang 

pasar di Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan 

Selandia Baru. Semua saran itu ua turuti. 

Di tengah pencarian jenis industri, Lee 

Kuan Yew membentuk Singapore Tourist 

Promotion Board. Saat industri mulai bergerak, 

ia memberi insentif bagi pengusaha lokal di 

berbagai usaha, seperti kosmetik, minyak 

goreng, krim rambut, bahkan kapur barus. Lee 

Kuan Yew juga sukses membujuk produsen 

Hong Kong dan Taiwan memindahkan industri 

mainan, tekstil, dan garmennya ke Singapura.  

Lee Kuan Yew memanfaatkan properti 

yang ditinggalkan Inggris, seperti dok 

perkapalan di Sembawang, yang kemudian 

disewakan ke Amerika Serikat. Bandara 

Internasional Changi juga dibuat dari bekas 

pangkalan udara Inggris. Tangsi militer Inggris 

di Pasir Panjang pun disulap menjadi 

Universitas Nasional Singapura. 

Nukilan perjuangannya itu dituangkan 

dalam dua bukunya, The Singapore Story yang 

diterbitkan pada 1998 dan dilanjutkan dengan 

From Third World to First, The Singapore Story: 

1965-2000. Dua-duanya menjadi buku terlaris di 

seluruh dunia.  

Ketika lengser pada 28 November 1990, 

Lee Kuan Yew telah mewariskan kemakmuran 

bagi Singapura. Penggantinya, Goh Chok Tong, 

memperkuat pertumbuhan ekonomi yang lalu 

diteruskan oleh putra sulung Lee Kuan Yew, 

Lee Hsien Loong. Dalam buku terakhir, dia 

mengaku puas telah membuat Singapura 

menjadi negeri meritokrasi, bebas korupsi, dan 

setara bagi semua ras. 

"Singapura adalah satu-satunya zona 

bebas korupsi di kawasan di mana korupsi 

menjadi endemis," tutur Lee Kuan Yew. Dia 

tidak mengkhawatirkan Singapura di tangan 

putranya yang dikenal sebagai BG Lee, meski 

sempat diprotes ketika mengangkatnya menjadi 

Menteri Industri pada 1985. 

 

Penghormatan kepada mendiang  

Lee Kuan Yew 

Kepergian Mantan Perdana Menteri 

Singapura Lee Kuan Yew pada Senin, 23 Maret 

2015 dini hari, membuat negara dengan luas 

sekitar 716 km persegi itu berduka. Kondisi 

kesehatan pria kelahiran 16 September 1923 

tersebut memang sudah memburuk sejak awal 

tahun 2015. 

Lee tercatat sebagai perdana menteri 

dengan jabatan terpanjang dalam sejarah, ia 

memimpin Singapura selama 30 tahun dan 

berhasil mengubah negara kecil tersebut dari 

golongan negara dunia ke tiga menjadi negara 

maju dengan posisi nomor dua di belakang 
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Jepang di kawasan Asia. Hal itu berhasil 

dilakukannya walau negara itu sangat minim 

sumber daya alam, ia sering berkata bahwa 

satu-satunya sumber daya alam di negeri singa 

itu hanyalah rakyat dan ketekadan dalam 

bekerja. 

Lee Kuan Yew lahir dari keluarga 

keturunan Tionghoa yang kaya. Keluarganya 

telah tinggal di Singapura sejak abad ke-19. 

Rencananya untuk kuliah sempat tertunda 

karena pecahnya Perang Dua II. Saat 

pendudukan Jepang di Singapura, Lee sempat 

bekerja sebagai penulis laporan kilat Sekutu 

bagi Jepang dan editor koran Jepang Hobudu, 

hal tersebut karena ia menguasai bahasa 

Mandari, Jepang dan Inggris dengan baik. 

Setelah perang berakhir, Lee berangkat 

ke Inggris dan mengambil kuliah hukum di 

Fitzwilliam College. Setelah lulus ia kembali ke 

Singapura pada tahun 1949 dan memulai karir 

sebagai pengacara. Awal karirnya di dunia 

politik ia menghadapi tentangan dari 

pemerintah kolonial Inggris yang berkuasa saat 

itu karena perkembangan pemikiran tentang 

reformasi konstitusional dan kemerdekaan. 

Merespon hal itu ia bersama beberapa 

temannya mendirikan partai politik People 

Action Party (PAP) di tahun 1954 dan ia 

menjabat sebagai sekretaris jenderal. 

Di awal karirnya itu ia ikut 

memperjuangkan kemerdekaan Singapura. 

Hingga di tahun 1958, Lee  ikut melakukan 

negosiasi ke London dan usahanya itu 

membuahkan hasil, Singapura akan di beri 

status pemerintahan sendiri dengan kostitusi 

yang diperbaharui. Dibawah konstitusi baru 

tersebut, partai yang dipimpinnya berhasil 

memenangkan pemilu di tahun 1959 dengan 

menyabet 43 kursi dari 51 kursi yang ada. Ia pun 

disumpah menjadi Perdana Menteri pada 

tanggal 5 Juni 1959. 

Setelah ia menjabat, perjalanan negeri 

yang berbatasan langsung dengan Malaysia 

dan Indonesia tidak otomatis melesat maju. 

Singapura yang sempat menjadi bagian negara 

federasi bersama Malaysia akhirnya 

memutuskan untuk berdiri sendiri setelah pecah 

kerusuhan rasial. Namun ketegasannya dalam 

memerintah dan juga kemahirannya dalam 

berdiplomasi membangun hubungan dengan 

negara lain membuatnya dipercaya 

menahkodai negara tersebut selama tiga 

dekade. 

 

Ketegasannya membuatnya dikenal 

sebagai pemimpin bertangan besi dan otoriter, 

namun hal itu berhasil menghentikan lawan-

lawan politiknya yang ia pandang bisa 

membahayakan negara tersebut. Hingga 

akhirnya ia mengundurkan diri pada tahun 1990 
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sebagai Perdana Menteri, namun ia tetap 

menjabat sebagai pemimpin partai PAP. Walau 

sudah tidak memimpin Singapura, Lee Kuan 

Yew tetap mendapat posisi penting dalam 

pemerintahan. Pada masa pemerintahan Goh 

Chok Tong ia mendapat posisi sebagai Menteri 

Senior dan pada tahun 2004, saat anaknya 

sendiri, Lee Hsien Loong menduduki posisi 

Perdana Menteri, sebuah posisi baru dibuat 

untuknya, yaitu Menteri Penasihat. 
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DO'A 

Sering kali seseorang meremehkan , 

loh ko bisa do'a jadi sesuatu yang penting 

dalam hidup saya? dan saya menjawab 'saya 

percaya bahwa semua di dunia ini ada yang 

menciptakan' dan saya percaya jika saya 

berusaha diiringi berdoa maka hidup saya 

akan lebih baik' do'a itu bagai faktor x atau 

biasa orang sebut faktor luck , biasanya 

sesuatu hal akan lebih baik diiringi dengan 

do'a , jadi tidak ada salahnya jika ingin 

memulai sebuah big leap diiringi pertama kali 

dengan do'a 

KEYAKINAN 

Banyak orang yang tidak yakin pada 

dirinya sendiri , ingat batasan ada karena kita 

yang membuatnya , rasa tidak yakin bagai 

anda menaruh beban berat di kaki anda , anda 

akan senantiasa sulit bergerak jika anda tidak 

yakin pada diri anda. 

Cari tahu siapa dan potensi anda 

sebenarnya , terkait dengan keyakinan .. 

berpegang teguhlah dan yakinlah pada apa 

yang anda yakini , karena jika keyakinan anda 

sudah kuat (tapi periksa dulu apa keyakinan 

yang dipegangnya benar? ) tiada apapun yang 

dapat menghalangi anda dalam menuju hal 

besar di hidup anda 

TEMAN YANG BAIK 

Teman yang baik bagaikan seorang 

perawat ketika anda di medan perang , ketika 

anda terluka perawat akan selalu mencoba 

mengobati hati anda , teman yang baik sangat 

penting karena ketika anda jatuh dalam 

mencoba menggapai hal besar di hidup anda 

, maka dia akan senantiasa men-support anda 

, ingatlah teman yang baik di dapat karena 

anda berbuat baik pada teman anda , walau 

kadang ada teman yang saat butuhnya saja 

ada buat kita , tapi bukan berarti kita harus 

melakukan hal yang sama , mendapatkan 
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teman yang baik kadang bagai mencari jarum 

di tumpukan jerami, karena sulit didapat, tapi 

sekalinya didapat jangan rusak 

kepercayaannya 

AMBISI 

Suatu hal tidak akan berjalan tanpa 

motivasi , dan motivasi itu takkan berjalan 

tanpa ambisi , jadilah orang yang berambisi , 

ambisius dalam suatu hal , (yang positif 

tentunya ) bayangkan motivasi itu sebuah 

motor maka ambisi yang baik bagai pertamax 

yang membuat motor tersebut kencang melaju 

, kadangkali dalam hidup pencapian yang 

orang inginkan terbatas pada hal-hal yang 

simpel seperti ingin kaya , punya istri cantik , 

atau jabatan besar , padahal ketiga hal 

tersebut bisa diraih jika kita mempunyai ambisi 

dan motivasi yang baik , konstan , dan 

bertahan 

MOTIVASI 

Motivasi adalah motor dalam 

perubahan hidup anda,tanyakan pada diri 

anda sendiri . ' apa yang saya inginkan ? ' ' apa 

yang saya ingin capai dalam hidup saya ?' ' 

ketika orang lain bisa menjadi besar , kenapa 

saya tidak ? ' .. anda boleh , jadikan orang 

yang berhasil di lingkungan anda atau orang 

yang anda kenal menjadi patokan anda untuk 

maju , jadilah orang yang maju dengan di 

dorong rasa motivasi yang tinggi .. jangan 

pernah takut untuk melangkah jika anda 

merasa ingin besar 

 

 

RENCANA YANG JELAS 

ketika anda sudah bermovitasi , 

berambisi , buatlah rancangan yang jelas , 

buatlah tujuan tujuan yang bisa anda penuhi 

dan lakukan , update daftar itu setiap hari 

dengan tekun dan jalani dengan baik , 

biasakan hidup mempunyai rencana dan visi 

yang jelas ke depannya .. Ingatlah ketika anda 

berlari anda harus tahu kemana garis finish 

anda , maka anda sendirilah yang tau 

bagaimana anda berencana dan bagaimana 

anda mencapa tujuan anda . Ketika baru 

memulai hal yang besar untuk hidup anda , 

mulailah membuat rencana yang kecil,karena 

semua dimulai dari hal kecil terlebih dahulu 

MENTAL 

Mental bagaikan pedang yang ditempa 

, semakin sering ditempa maka pedang 

tersebut semakin mengkilap dan tajam , jika 

anda sudah ingin berniat melakukan hal besar 

, maka siapkanlah mental anda menjadi 

pemenang . siapkanlah diri anda menjadi 

bahan ejekan , bahan hinaan , karena 

mencapai kesuksesan dalam hidup anda 

bagai melewati jalanan penuh batu juga terjal 

, ingatlah ketika banyak orang ingin 

menjatuhkan anda , maka mental yang kuat 

adalah fondasi nya , akar nya , semakin kuat 

tertanam di tanah maka akan sulit bagi orang 

lain membuat anda jatuh 

I'm BORN TO BE WINNER 

Tiada tuhan melahirkan seseorang 

menjadi pecundang,melainkan ia pecundangi 

dirinya sendiri dengan rasa malas dan tidak 
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bersyukur , pada hakikatnya semua orang 

dilahirkan untuk menjadi pemenang , 

siapapun itu . seorang pemenang sejati ketika 

dia merasa hidupnya perlu perubahan , maka 

dengan berani ia akan memulai hal besar lagi 

baik untuk hidupnya , sama seperti anak 

burung yang ingin belajar terbang , awal awal 

ketakukan akan gagal yang membayangi , 

namun jika anda berani berbuat dan 

mengambil tindakan dengan alasan yang jelas 

dan baik maka anda akan 'terbang' setinggi-

tingginya menggapai apa yang anda mau 

gapai , alhasil maka anda memang dilahirkan 

menjadi pemenang 

GAGAL ITU BIASA 

orang yang besar dalam hidupnya 

berani menerima kegagalan sebagai pil pahit 

yang mengobati , semakin sering kamu gagal 

seharusnya semakin sering kamu belajar , lagi 

kamu berintropeksi , tiada orang yang benar 

benar berhasil kecuali ia belajar dari rasa 

gagal yang hebat , semua orang pernah gagal 

, maka yang membedakan yang berhasil dan 

tidak , ketika ia gagal apakah ia akan mencoba 

lagi ? atau memakai stigma 'saya gagal,cukup 

sekali saya mencoba,biarlah orang mengira 

saya pengecut? . Ingat Tuhan tidak pernah 

memberi kegagalan dalam hal yang terjadi 

dalam hidup anda , melainkan penundaan 

keberhasilan 

BERKORBAN 

No Pain,No gain selama anda takut 

untuk sakit maka selama itu pula hal besar 

sulit anda raih , korbankanlah tenaga,pikiran 

anda,dan harga diri anda untuk hidup anda 

sendiri , bayangkan tenaga dan pikiran adalah 

investasi dan 9 hal di atas adalah patokan 

dalam hidup anda , maka hal besar sudah ada 

di tangan anda , jangan pernah takut untuk 

berkorban selama anda yakin anda berkorban 

untuk hal yang benar di hidup anda , janganlah 

menjadi orang yang kikir pada diri anda sendiri 

, karena semua hal besar lagi baik dimulai dari 

pengorbanan yang besar.  

 

10 Kebiasaan Sederhana yang 

Sesungguhnya Bisa Membuatmu Jadi 

Kaya 

Katanya sih, selalu ada jalan bagi 

mereka yang ingin sukses dalam hidup. Niat 

untuk menjadi pribadi yang lebih baik memang 

akan cenderung dimudahkan dan dibukakan 

pintunya. Apakah kamu salah satu orang yang 

ingin mengubah nasib, mau mencoba 

bagaimana caranya jadi orang sukses? 

Percaya atau tidak, orang-orang 

terkaya di dunia versi masalah Forbes 2013 

punya kebiasaan sederhana yang selalu 

mereka lakukan saban hari. Kebiasaan ini jadi 

kunci berhasilnya mereka dalam semua lini 

kehidupan. Hal yang mereka lakukan sangat 

sederhana, dan kamu pun pasti bisa 

mengikutinya. Penasaran ‘kan, apa saja yang 

selalu mereka lakukan? 
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1. 70% Orang Sukses Selalu Berusaha 

Makan Hidangan Berkalori Rendah 

  

Makanan sehat via 2.bp.blogspot.com 

Ternyata makanan yang kamu 

konsumsi dapat mempengaruhi kinerjamu 

sepanjang hari. 70% orang kaya 

mengkonsumsi kurang dari 300 kalori yang 

mereka dapatkan dari makanan cepat saji. 

Sementara, 97% orang yang miskin justru 

mengkonsumsi lebih dari 300 kalori dari 

hidangan junk food tersebut. Kasarnya nih ya, 

orang kaya memilih makan pecel. Sementara 

orang miskin justru memilih beli burger. 

Kandungan gula dan lemak dalam 

makanan cepat saji memang akan 

membuatmu cepat kenyang, namun juga 

mudah mengantuk di saat bersamaan. Ya 

gimana bisa kerja maksimal  kan kalau sedikit-

sedikit ngantuk? Kalau alasanmu karena 

kurang waktu atau harga makanan cepat saji 

lebih murah, itu jelas nggak banget. Masih 

banyak makanan sehat yang bisa kamu pilih 

di sekitarmu, dibanding meracuni dirimu 

dengan berbagai jenis makanan instan yang 

gak ada sehatnya itu. 

2. Mereka yang Sukses Taat aturan. Apa 

yang Sudah Direncanakan Akan Berusaha 

Dilakukan 

 

Daftar kegiatan seharian via 

www.tesearsinsurance.com 

Orang-orang sukses terbiasa disiplin 

dengan diri dan waktu mereka. Karena itulah 

mereka akrab dengan jadwal dan agenda 

kegiatan. 81% orang kaya mengetahui 

dengan jelas bagaimana mereka akan 

mengalokasikan waktu mereka di hari itu. 

Hanya 19% orang miskin yang punya 

kebiasaan ini. 

Membuat jadwal kegiatan membuat orang-

orang kaya selalu tahu 3 hal penting : 

 Mereka bisa membuat alokasi waktu yang 

seimbang bagi seluruh kegiatan 

 Membuat mereka selalu ingat pada 

pencapaian jangka pendek dan jangka 

panjang yang harus dikejar 

 Daftar pekerjaan ini mencegah mereka 

untuk menunda dan mengulur waktu 
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So, tunggu apalagi? Biasakanlah dirimu 

menuliskan apa saja yang perlu kamu 

selesaikan hari itu secara sistematis. 

3. 80% Orang Sukses Fokus Pada 1 

Pekerjaan Sebelum Pindah Ke Tugas Lain 

 

Cuma fokus ke satu tujuan via www.uva.fi 

Semangat untuk sukses kadang 

membuat kita berapi-api. Dampaknya, kita jadi 

punya banyak sekali ide yang ingin 

direalisasikan. Motivasi untuk terus 

berkembang ini tentunya oke banget, tapi 

membagi fokusmu ke beberapa hal besar 

sekaligus kadang tidak semudah 

membalikkan telapak tangan. 

80% orang kaya memiliki kebiasaan 

untuk selalu meletakkan fokus mereka ke satu 

tujuan. Mereka benar-benar meluangkan 

seluruh tenaga mereka untuk mencapai hal 

itu, sebelum kemudian beralih ke tujuan lain. 

Hanya 12% orang miskin yang punya 

kebiasaan ini. Cobalah untuk mulai 

membiasakan dirimu fokus pada satu hal yang 

benar-benar ingin kamu capai, sebelum 

berusaha mengejar pencapaian yang lain. 

4. Mereka Terbiasa Memvisualisasikan 

Pencapaian. Semua Rencana Dituliskan, 

Tidak Hanya Dibayangkan 

 

Mulai sekarang, tuliskan impianmu via 

yidianpao.com 

Seandainya kamu punya impian untuk 

jadi pelukis sukses, apa yang akan kamu 

lakukan? Menggambar dan berlatih di depan 

kanvas setiap saat? Yeah, tentunya itu akan 

meningkatkan kemampuanmu. Namun, selain 

rajin berlatih ternyata orang-orang sukses 

punya kebiasaan lain dalam mempersiapkan 

keberhasilan mereka. Berbeda dari orang 

kebanyakan, mereka selalu menuliskan 

semua impian dan tujuan dengan jelas. 

Menuliskan hal yang ingin kamu capai 

akan memberimu banyak keuntungan. 

Dengan menuliskan tujuanmu kamu akan 

punya gambaran yang lebih jelas, mengenai 

langkah yang harus kamu tempuh untuk 

mencapainya. Membuat daftar pencapaian 

juga memberimu tabel waktu yang tepat. 

Kamu tahu kapan harus melakukan hal A, B, 

dan C. 
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Bahkan telah ada penelitian yang 

membuktikan bahwa ada hubungan antara 

kesuksesan dengan kebiasaan ini. Orang-

orang yang memiliki impian dan 

menuliskannya, mampu menghasilkan uang 

10 kali lipat lebih banyak dari mereka yang 

tidak.  

5. Orang-orang Kaya Terbiasa Membaca 

Minimal 30 Menit Setiap Harinya 

 

Membaca di waktu luang via 

m1.img.srcdd.com 

Mereka yang sukses memanfaatkan 

waktu luang mereka dengan membaca. 

Tujuannya bisa bermacam-macam. Mulai dari 

ingin menambah ilmu, bacaan itu terkait 

dengan pekerjaan atau sekadar mengisi 

waktu. 

Hanya 5% orang miskin yang 

memanfaatkan waktu kosong di perjalanan 

mereka dengan membaca. Sementara ada 

tidak kurang dari 63% orang-orang sukses 

yang memiliki kebiasaan ini. 

Mulai sekarang, daripada bengong gak 

jelas saat menunggu lebih baik keluarkan 

bukumu. Kalau masih gak bisa lepas dari 

gadget, kan ada opsi untuk membaca e-book 

bukan? Manfaatkan otakmu dengan bacaan 

yang berkualitas. Bukan sekadar scrolling 

timeline Twitter dan Path aja. 

6. 76% Orang Sukses Menyisihkan Waktu 4 

Kali Seminggu Untuk Berolahraga 

 

Menyempatkan waktu untuk olah raga via 

newsroom.subway-sandwiches.de 

Walau mereka sibuk dan punya banyak 

kegiatan, ternyata orang-orang sukses bisa 

mengatur waktu demi kesehatan. Buktinya 

mereka masih menyempatkan waktu untuk 

berolahraga. Bahkan, di artikel “Kebiasaan 

Aneh Orang-Orang Sukses” yang pernah 

Hipwee tulis, pendiri Blogger dan Twitter justru 

memanfaatkan waktu di tengah hari untuk ke 

gym dan berolahraga. Masih punya alasan 

gak punya waktu untuk olah raga? 

 

Motivasi 

27 | 

27 | Edisi Juli 2017 



7. 67% Orang Sukses Amat Jarang 

Menonton Televisi 

 

Jarang menonton TV via i.telegraph.co.uk 

Kebiasaan berlama-lama menonton 

televisi bisa jadi bumerang bagi 

produktivitasmu. 67% orang sukses memiliki 

kebiasaan untuk menonton televisi 1 jam lebih 

sebentar daripada mereka yang 

penghasilannya lebih rendah. Cuma 23% 

orang miskin yang punya kesadaran untuk 

mengurangi kebiasaan nonton TV mereka. 

Mereka memahami bahwa waktu yang 

dihabiskan untuk memandangi drama di layar 

kaca lebih baik dimanfaatkan demi hal lain. 

Kamu juga bisa mulai melakukan hal ini mulai 

sekarang. Kurangi nonton TV, belajar dan 

bekerja lebih lama. 

 

 

 

 

 

8. 80% Pribadi Sukses Adalah Mereka yang 

Meluangkan Waktu Untuk Orang-Orang 

Terdekat 

 

Obama saja mengucapkan selamat ulang 

tahun ke prajurit penjaga perbatasan via 

coastguard.dodlive.mil 

Selain kemampuan dan kepintaran, 

empati sosial juga sangat diperlukan kalau 

kamu mau sukses. 80% orang yang sekarang 

sudah bergelimang uang punya kebiasaan 

untuk mengingat tanggal ulang tahun orang-

orang yang penting bagi mereka. Dan 

mengucapkan selamat ulang tahun tentunya. 

Ironisnya, cuma 11% orang dengan 

penghasilan rendah yang memahami 

pentingnya hal ini. 

Mengucapkan selamat di hari bahagia 

seseorang nggak akan ada ruginya buat 

kamu. Di masa depan, kamu nggak akan 

pernah tahu bagaimana orang lain bisa 

mempengaruhi perubahan karirmu. Jadi 

jangan pelit pulsa untuk sekadar 

mengucapkan selamat ulang tahun ke mereka 

yang kamu sayangi, ya! 
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9. Tidak Ada Kata Bangun Kesiangan. 

Mereka yang Sukses Bahkan Selalu 

Bangun 3 Jam Lebih Awal 

 

Selalu bangun lebih awal via 

www.termalfurdo.net 

Orang-orang sukses mempersiapkan 

diri mereka dengan baik sebelum memulai 

rutinitas. Mereka tidak ingin terburu-buru, 

sampai ke tempat kegiatan dengan tidak 

tenang. Waktu diawal hari mereka gunakan 

untuk menyelesaikan kewajiban domestik 

sehingga fokus mereka tidak bergeser 

ditengah melakukan pekerjaan. 

Bangun lebih awal membuat seseorang 

“selesai dengan diri mereka sendiri” terlebih 

dulu, kemudian memberikan waktu dan pikiran 

mereka ke kewajiban profesional yang ada di 

depan mata. Ini juga jadi bukti bagaimana 

orang-orang sukses mampu mengatur waktu. 

Sehingga bisa beristirahat dengan maksimal. 

 

 

 

 

10. Hanya 6% Orang Kaya Punya 

Kebiasaan Bicara Tanpa Berpikir Panjang 

 

Tahu batas privat dan publik di media sosial 

via dayevents.ru 

Bukan berarti orang-orang kaya 

munafik dan nggak terbuka atas perasaan 

mereka. Tapi mereka memahami bahwa 

beberapa hal butuh dicerna dulu sebelum 

diartikulasikan. Mereka nggak meledak-ledak 

dan asal nyablak. Terkadang perkataan yang 

keluar saat sedang emosi justru bisa 

menghancurkan.Sementara 69% orang 

miskin justru lebih mudah mengungkapkan 

apa yang mereka rasakan saat itu juga. Walau 

lebih terkesan terbuka, tapi ketidak hati-hatian 

dalam berbicara ternyata berpengaruh ke 

kesuksesanmu. 

Orang-orang sukses juga tidak terbiasa 

mengungkapkan apa yang mereka rasakan 

secara berlebihan di jejaring sosial. Cukup 

yang perlu dibagi ke khalayak ramai saja yang 

Motivasi 

29 | Edisi Juli 2017 



diungkapkan, yang personal ya simpan 

sendiri.  

Setelah tahu 10 hal sederhana yang 

biasa dilakukan oleh orang-orang sukses, apa 

kamu jadi tertarik untuk mencoba mengikuti 

kebiasaan mereka? Semoga berhasil dan 

segera sukses, ya! 
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Alkisah di sebuah danau di pegunungan, 

hiduplah seekor kura-kura yang terkenal banyak 

bicara. Siapapun yang ditemuinya akan diajak 

bicara, panjang lebar tanpa jeda, sehingga 

sering membuat pendengarnya merasa bosan 

dan terganggu. Hal ini membuat binatang-

binatang lain mulai menghindari kura-kura 

karena mereka tidak tahan apabila kura-kura 

mulai berbicara pada mereka. Sehingga kura-

kura pun menjadi kesepian karena tidak ada 

yang mau berteman lagi dengannya. 

Suatu ketika, datanglah sepasang angsa 

yang kebetulan singgah ke danau. Karena 

keindahan danau ini sangat menawan, maka 

sepasang angsa itu pun menetap untuk 

beberapa hari. Mereka sangat baik karena 

membiarkan si kura-kura berbicara, sepanjang 

yang ia mau.  

Mereka tidak pernah protes ataupun 

meninggalkannya. Kura-kura pun menjadi 

senang karena ada teman yang mau 

mendengarnya pada saat dia berbicara. 

Setelah beberapa hari menetap di 

danau, sepasang angsa itu memutuskan untuk 

melanjutkan perjalanan. Dan ketika si kura-kura 

mengetahui hal ini, ia pun segera mendatangi 

mereka. “Bolehkah saya ikut pergi bersama 

kalian?” tanya kura-kura. “Kau tidak mempunyai 

sayap untuk terbang seperti kami. Bagaimana 

caramu untuk bisa ikut pergi bersama kami?” 

tanya salah satu angsa kebingungan. “Ya 

memang aku tidak bisa terbang, tapi kalau 

kalian mau menolongku, aku pasti bisa ikut 

pergi bersama kalian.” jawab si kura-kura 

percaya diri. “Kalian cukup membawa tongkat 

kayu ini, masing-masing menggigit ujung 
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lainnya. Dan saya akan menggigit bagian 

tengah dari tongkat kayu ini.” lanjutnya. 

Setelah sepasang angsa itu berdiskusi, 

mereka pun memutuskan untuk menolong kura-

kura. “Kura-kura, kami akan menolongmu 

dengan cara yang kau usulkan. Namun kami 

punya satu janji yang harus kamu pegang dan 

lakukan.” kata salah satu angsa. “Ya..ya..saya 

janji!” jawab si kura-kura senang, bahkan 

sebelum si angsa mengatakan janji apa yang 

harus ia penuhi. “Kura-kura, kamu harus berjanji 

untuk konsentrasi dan menutup mulutmu 

selama kita terbang nanti.” kata salah satu 

angsa. “Ah..itu mudah! Sebenarnya kami 

bangsa kura-kura terkenal bisa menutup mulut 

kami dengan baik. Saya pernah menjelaskan 

hal ini kepada beberapa ikan belum lama ini…” 

Setelah beberapa saat berbicara, kura-kura 

terdiam sejenak melihat sepasang angsa mulai 

membawa tongkat kayu dengan paruhnya. Ia 

pun tersadar, dan akhirnya segera menggigit 

bagian tengah dari tongkat kayu. 

Dan ketika kedua angsa mulai 

mengepakkan sayap, mereka pun terbang ke 

angkasa. Mereka mulai menjauhi danau, dan 

menuju ke dataran seberang. Si kura-kura yang 

merasa takjub dengan pemandangan di bawah, 

berusaha mengingat semuanya baik-baik, agar 

ia dapat menceritakannya kelak ketika ia pulang 

kembali ke danau. Mereka terus terbang dan 

semuanya berjalan sesuai rencana. 

Ketika mereka melewati sebuah hutan, 

banyak binatang-binatang yang berteriak, 

“wahh hebat, ada kura-kura bisa terbang..” 

Tentu saja hal ini membuat si kura-kura merasa 

senang sekaligus bangga, karena dengan 

idenya, ia bisa menikmati terbang meskipun 

tidak memiliki sayap. 

Dan ketika mereka melewati sebuah 

ladang yang luas, binatang-binatang 

peternakan pun banyak yang berseru kaget, 

“bagaimana bisa kura-kura itu terbang?” sampai 

ketika terdengar teriakan “siapa yang punya ide 

jenius itu?“, si kura-kura sudah tidak dapat 

menahan rasa bangganya untuk menjelaskan, 

“Tentu saja itu ide…sa..yaaaaa“ 

Braaakk! Terdengar suara keras ketika 

tubuh kura-kura menghempas ke tanah. 

Nilai yang dapat diambil : 

Mengapa si Kura-kura bisa sampai 

terjatuh, adalah karena disebabkan dengan 

kebiasaannya yang terlalu banyak bicara, 

sehingga membuat ia lengah dan mengundang 

bencana. Keinginannya untuk memberi tahu 

bahwa ia dapat terbang karena ide jeniusnya 

itu, justru membuat ia terlena dan lupa apabila 

ia harus berkonsentrasi untuk terus menggigit 

tongkat kayu tersebut. 

Akan selalu ada waktunya untuk kita 

berbicara, namun juga ada waktunya untuk 

berdiam diri. Dan kemampuan untuk 

mengendalikan diri akan selalu berkembang 

seiring dengan pengalaman hidup kita. Apabila 

kita mempunyai suatu ide yang hebat, tidaklah 

perlu untuk membanggakan kepada semua 

orang bahwa itu adalah ide kita.  
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Tetaplah rendah hati dan berfokus 

kepada tujuan yang lebih besar. 
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Sepatu adalah salah satu jenis alas kaki yang menemani setiap langkah kita berpergian dan 

beraktifitas. Selain sebagai pelindung kaki sebagai alas kaki, sepatu juga dapat membuat kita 

terlihat rapi dan enak di pandang. Murid, guru, pegawai swasta, pegawai negeri, satpam, polisi, 

presiden, menteri dan lain-lain sering kali menggunakan sepatu untuk melaksanakan tugasnya. Di 

balik sepasang sepatu yang sering kita kenakan, terdapat sebuah sejarah yang menarik. Berikut 

sejarah singkat dan perkembangannya. 

 

Sejarah Singkat Tentang Alas Kaki 

 

 

Model Sepatu Primitif 

Dari dulu, nenek moyang kita sudah 

memanfaatkan sepatu untuk dijadikan alas kaki. 

Hal ini terjadi, karena mereka sudah memikirkan 

tentang efek-efek besar jika tidak memakai alas 

kaki. Misalnya, saat berburu, menginjak 

bebatuan yang kasar dapat melukai kaki dan 

lain-lain, akhirnya mereka menciptakan alas 

kaki berupa sepatu untuk melindungi kakinya. 

Bermula dari zaman es atau 5 juta tahun yang 

lalu, sepatu di buat dari kulit binatang. Sepatu 

ini di temukan temukan dalam jumlah besar di 

Pedalaman Missouri, Amerika Serikat. Di 
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perkirakan sepatu tersebut berasal dari 8000 

SM. Selain di Amerika Serikat, di Pegunungan 

Perancis juga di temukan sepatu yang 

diperkirakan berasal pada tahun 3300 SM. 

Lama kelamaan, rerumputan dan semak juga 

dapat di manfaatkan sebagai sepatu. 

Rerumputan dan semak berguna untuk 

melindungi dari sinar matahari dan dinginnya 

suhu. Sepatu ditemukan juga di Mesir Kuno, 

Viking, dan China Kuno. 

 

Di Mesir Kuno, terlihat dari lukisan di 

Thebes, Mesir, bahwa orang Mesir telah 

mengenakan alas kaki sekitar abad ke 15 SM. 

Lukisan ini menggambarkan pengrajin yang 

sedang duduk di kursi pendek. Seorang perajin 

sibuk membuat sandal dan terdapat juga 

pengrajin lainnya yang sedang sibuk memjahit 

sepatu. Sandal dan sepatu pada saat itu di buat 

dari kain, daun palem, papirus, kulit atau bahan 

serupa yang dianyam. Di Mesir, sepatu 

merupakan benda yang menunjukkan status 

sosial. Biasanya yang menggunakan sepatu 

adalah orang-orang kaya. Untuk Raja mesir, 

sepatu yang digunakan merupakan sepatu 

yang di lukis dengan indah. 

 

Calceus (Sebutan Sepatu dari orang 

Mesir Kuno) 

Pada masa Yunani dan Romawi Kuno, 

alas kaki merupakan salah satu penunjang 

kegiatan sehari-hari mereka. Alas kaki juga 

merupakan suatu gaya busana elegan bagi 

mereka. Pada saat itu, banyak jenis alas kaki 

yang di gunakan oleh mereka. Berikut adalah 

jenisnya : 

1. Baxa atau Baxaea : Sandal yang dibuat dari 

anyaman daun palem. Biasanya, sandal ini 

digunakan oleh kalangan bawah dan 

pendeta. Sandal ini juga memiliki kemiripan 

dengan sandal orang-orang Mesir kuno (di 

tulis oleh Apuleius). Pengrajin sendal di 

sebut baxearii / solearii. 

2. Solea : Alas kaki ringan yang dipakai di 

dalam rumah 

3. Calceus : Alas kaki yang dipakai di luar 

rumah 

4. Soccus : Alas kaki yang menutupi bagian 

atas kaki. Di gunakan di dalam rumah 

sebagai slipper atau selop di kebudayaan 

Barat. 

5. Cothurnus : Sepatu boot yang menunjukan 

semua jemari kaki. Cothurnus juga di buat 

lebih tebal dengan gabus untuk kebutuhan 

penunggang kuda, aktor drama tragedi, 

pemburu, dan bangsawan yang ingin 

terlihat gagah dan tinggi. 

6. Caligae : Sepatu dari tali yang talinya 

sampai mengelilingi betis. 

 

Di jaman Yunani dan Romawi Kuno juga 

terdapat ciri khas jenis sepatu (caligae). Sepatu 

mereka terdapat tali-tali yang mengelilingi 

betis. Biasanya setelah peperangan dan 

mengalami kemenangan, para prajurit 
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menempelkan paku dari perunggu, perak atau 

emas pada sepatu mereka. 

 

Caligae 1 

 

Caligae 2 

 

Caligae di Meseum Arkeologi Perancis 

 

Perkembangan Sepatu Sesuai Jaman 

1. Plimsolls 

Sepatu yang pertama kali di buat 

beralaskan sol karet di buat pada tahun 1800 

 

2. Keds (1916)  

 

Keds (dibaca: Kets) adalah merk dari 

Amerika yang memperkenalkan sepatu 

beralaskan sol karet dengan badan yang 

terbuat dari kanvas. Keds di buat pertama kali 

pada tahun 1916 oleh U.S Robber Company 

(Lalu mengganti nama menjadi Uniroyal, lalu 

Uniroyal Goodrich, dan yang di kenal sekarang 

yaitu Michellin) lalu merk ini di beli oleh Stride 

Rite dan terakhir di miliki oleh Collective Brands. 

Nama Keds tadinya akan di beri nama 

Peds, yang dalam bahasa Latin artinya "kaki". 

Tetapi hal itu tidak terjadi karena brand itu 

sudah terpakai. Pada tahun 1917, Keds di beri 

nama lain yaitu Sneakers, karena bahannya 

yang halus dan pada saat itu terjadi produksi 

massal dikarenakan masyarakat sangat senang 

dengat merk ini. 

Tahun 1960-1970, keds mengeluarkan 

sepatu khusus atlet  yang di namakan Pro-

Keds. Kebanyakkan sepatu ini menjual sepatu 
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basket. Di India, Keds sudah menjadi panggilan 

semua sepatu atlet. 

Pada tahun 1990 hingga 2008, Keds 

sempat dilupakan pada tahun 1990an, tetapi 

tahun 2000, penjualan pun naik drastis akibat 

pengeluarkan "The Champion" sneaker kulit 

berwarna putih dan hitam yang laku di pasaran. 

Lalu membuka Keds Studio yang dapat 

dimanfaatkan pembeli untuk mendesign sepatu 

nya sendiri dengan menambahkan gambar atau 

tulisan yang dia mau. Dan terakhir, pada tahun 

2008, Keds mengeluarkan produk Keds Green 

yang ramah lingkungan. Keds mengeluarkan 

sepatu yang mengandung 20% karet sol daur 

ulang, tinta yang tidak beracun atau ramah 

lingkungan, eyelets bebas nikel, dan tali sepatu 

yang terbuat dari 100%  daur ulang 

Polyethylene Terephthalate (PET),  

 

3. Converse 

Convers Jaman Dahulu 

Converse adalah perusahaan sepatu 

yang sudah ada sejak abad ke 20. Perusahaan 

ini di buat oleh seorang manager sepatu, yaitu 

Marquis Mills Converse pada tahun 1908. 

Perusahaan ini pada awalnya merupakan 

perusahaan sepatu yang membuat sepatu laki-

laki, perempuan dan anak-anak khusus musim 

dingin. Converse membuat 4000 pasang sepatu 

setiap harinya pada awalnya, tetapi pada tahun 

1915, converse sudah memulai membuat 

sepatu untuk atlet tenis. 

 

Penemu atau Pembuat Converse 

Titik balik perusahaan ini adalah ketika 

tahun 1917, Converse All Star Basket Shoe di 

perkenalkan. Kemudian pada tahun 1921, 

seorang pemain basket bernama Charles H. 

"Chuck" Taylor mengeluh akan kakinya yang 

sakit. Lalu, Converse memberikan Chuck 

pekerjaan, yaitu menjadikan nya seorang 

Salesman sekaligus duta besar untuk 

mempromosikan Converse ke seluruh Amerika. 

Sedangkan pada tahun 1923, tanda tangannya 

pun tertera di patch All Star. Chuck berkerja 

sampai 1969 sebelum kematiannya. 

Pada tahun 1940an, Converse 

memproduksi sepatu untuk orang-orang militer 

karena pada masa itu adalah masa Perang 

Dunia. Pada akhirnya karena Converse 

berkembang pesat sebagai iconic brand, 
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perusahaan tersebut membeli hak merek 

dagang sepatu Jack Purcell dari B.F Goodrich 

pada tahun 1970. 

 

4. Adidas dan Puma 

 

Sejarah merek sepatu yang sangat 

terkenal ini di mulai pada tahun 1920 oleh Adi 

(Adolf) Dassler di rumang cuci milik Ibunya. 

Waktu itu Adi Dassler membuat proyek kecil-

kecilan dengan membuat sepatu olah raga. 

Karena tingginya kualitas sepatu yang 

dihasilkannya, akhirnya bisnis kecil-kecilan pun 

membuahkan hasil. Pada tahun 1924, Adi 

Dassler dan saudaranya Rudolf Dassler 

mendirikan "Dassler Brothers OGH" yang 

nantinya akan menjadi cikal bakal Adidas 

sekarang. 

Komitmen Adi Dassler pada kualitas, 

membawa Bassler Brothers sebagai produsen 

sepatu berkualitas tinggi, sehingga sering 

dipakai oleh atlit-atlit legendaris masa itu untuk 

Olimpiade. Puncak keterkenalan sepatu 

Dassler Brothers adalah ketika Jesse Owen 

menjadi atlit paling sukses pada Olimpiade 

Berlin pada tahun 1936 dengan mengenakan 

sepatu buatan Dassler. 

Pada tahun 1948, Adi dan Rudolf 

memutuskan untuk berpisah dan masing-

masing membuat merk sepatu sendiri. Rudolf 

membuat merk sepatu "Puma dan Adi membuat 

merk "Adidas". Pengambilan nama Adidas 

berasal dari nama Adi Dassler dengan 

menggabungkan nama depan Adi dan satu 

suku kara nama belakang Dassler yaitu "das" 

sehingga menjadi kata Adidas. Nama asli dari 

Adi Dassler adalah Adolf Dassler. Tapi orang 

Jerman sering memanggil nama Adolf menjadi 

Adi. DI dukung oleh bidang penyiaran dan 

pertelevisian, adidas menikmati keuntungan 

dari acara olahraga seperti Olimpiade atau 

sepak bola, karena loga 3 sripes mereka mudah 

dikenali dari jauh. Ia pun mendaftarkan logo 3 

Stripes sebagai trademark dari adidas. 3 stripes 

yang diciptakan agar kaki stabil, namu menjadi 

logo. 

 

5. Nike 

  

Philip Knight 

Nike adalah nama yang berbasis dewi 

Yunani yang berarti kemenangan. Merek sepatu 

yang memiliki slogan "Just Do It" ini didirikan 

oleh atlet sekaligus pengusaha Oregeon 

bernama Philip Knight  pada tahun 1964. Philip 

yang mengagas impor sepatu lari dari Jepang 

untuk bersaing dengan Puma dan Adidas yang 

kemudian mendominasi pasar sepatu di 

Amerika Serikat. Keuntungannya, tenaga kerja 
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Jepang dapat dibayar murah, sehingga harga 

sepatu Nike ini memiliki harga yang lebih 

terjangkau.  

 

Lambang Nike dari Tahun ke Tahun 

Pada tahun 1970, Nike hanya 

memproduksi sepatu untuk profesional, tapi 

karena Philip memperhatikan revolusi sepatu, 

akhirnya di buatlah sepatu untuk pelari non-

professional. Pada tahun ini, Philip juga 

berusaha untuk memperluas tempat 

pemasarannya dan mengubah image sepatu 

lari menjadi sepatu fashion yang dapat menarik 

pembeli mulai dari range anak-anak sampai 

dewasa.  

Pada tahun 1979, perusahaan telah 

menguasai setengah pasar di Amerika Serikat 

dan dengan memperoleh pendapatan sebesar 

US $ 149 juta. Pada pertengahan 1980, posisi 

perusahaan tampaknya tak tergoyahkan, 

namun secara mendadak muncul serangan dari 

pihak saingan yaitu, Reebok. Tapi pada tahun 

1990 Nike kembali memimpin perusahaan, 

terutama karena pengenalan dari sepatu "Air 

Jordan" yang didukung oleh bintang basket 

Michael Jordan. 

  

contoh Air Jordan 

Saat ini, Nike mempertahankan 

posisinya sebagai pemimpin pasar dalam 

sepatu oleh rada dan merupakan pemain 

penting dalam pakaian dan aksesoris olah raga. 

 Pada tahun 2006-sekarang, sepatu 

wedges, heels merupakan sepatu yang 

digemari oleh para wanita. Brand untuk sepatu 

sekarang sudah sangat banyak sekali. Mulai 

dari Jimmy Choo, atau brand-brand khusus 

sepatu lainnya. Lalu brand-brand yang tas juga 

mengeluarkan sepatu, contohnya Chanel, Tory 

Burch dan lain lain. Bahkan artis di luar negeri 

atau pun di dalam negri sudah mengeluarkan 

sepatu dengan brand yang mereka buat. Berikut 

ini merupakan 12 brand terbaik yang di miliki 

artis luar negeri : 

 

12. Apple Buttoms oleh Nelly 

 

 

11.  Ivanka Trumps' Shoe Line 
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10.  Shoedazzle oleh Kim Kardashian 

 

 

9.  Carlos oleh Carlo Santana 

 

 

8. JLO shoes oleh Jennifer Lopez 

 

 

7. Fergie Footwear oleh Fergie 

 

 

 

 

 

6. House of Harlow oleo Nicole Richie 

 

 

5. Elizabeth and James oleh Mary-Kate dan 

Ashley Olsen 

 

 

4. House of Déreon oleo Beyoncé dan Tina 

Knowles 

 

 

3. Paris Hilton's Shoe Line 
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2. Jessica Simpson Shoes 

 

 

1. L. A. M. B by Gwen Stephanie 

 

  

Walaupun harganya lumayan mahal jika 

di rupiahkan, tetapi karena di luar negri 

khususnya Amerika dan Canada, sepatu-

sepatu ini memiliki harga yang terjangkau atau 

affordable. Selain itu, warga lokal indonesia 

juga tidak kalah kreatif. Walaupun brand belum 

se-booming  atau seterkenal brand-brand luar 

negeri yang tertera diatas, brand lokal ini 

memiliki kualitas yang baik. Contohnya : 

1. Kloom Clogs 

2. Amante 

3. Yongki Komaladi 

4. Naima 

5. Up Shoes 

6. Pla 

7. Wondershoe 

8. Rotelli 

 

 

8 brand lokal ini merupakan brand pilihan 

yang menurut wolipop.com berkualitas. 

Sebetulnya sangat banyak brand-brand lokal 

jika kita sering mengunjungi local event seperti 

Brightspot, Indonesia's Fashion Week dan 

lain-lain. Atau online shops yang menjual 

banyak local brands seperti Suteki, 

Adorableprojects, Selittoes, Mozze, Melissa 

dan lain-lain. 
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Dokumentasi 

Workshop AMC Reguler Bali 

Bulan Juli 2017 
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Pertanyaan: 

Mas firman, saya mau bertanya nih. Mungkin 

curhat ya, saya senang sekali membaca 

majalah kekuatan sugesti, isinya berbeda. Tapi 

kenapa ya hidup saya ini penuh beban, anak 

saya sering sakit jadinya saya harus pinjam 

sana-sini untuk biaya dokternya. Saya sering 

ngeluh ke Tuhan, tapi setelah baca tulisan mas 

firman ternyata saya keliru ya kalau ngeluh ke 

Tuhan. Jadi malu saya mas, apa yang harus 

saya lakukan. Saya sedang berusaha untuk 

belajar AMC mas. 

Sudirman - Pekalongan, 0812xxxxx  

Jawab: 

Terima kasih pak sudirman sudah 

menyempatkan diri membaca majalah 

kekuatan sugesti. Saya harap bapak 

mendapatkan manfaat besar dari majalah 

kekuatan sugesti sehingga bisa membaginya 

kepada banyak orang disekitar bapak supaya 

mendapatkan manfaat yang sama juga dengan 

kamu. Hidup penuh beban, hmm…semua 

orang pasti banyak yang berpikiran seperti 

bapak, tapi maukah bapak mengikuti anjuran 

saya? kalau bapak mau mengikuti anjuran 

saya maka mulai sekarang berhentilah 

mengucapkan bahwa hidup penuh beban, 

berhenti menulis distatus media sosial kalau 

bapak hidup penuh beban. Berhentilah berpikir 

hidup penuh beban, karena hidup seseorang 

itu tergantung sepenuhnya dari pikiran anda 

sendiri. Sehingga kalau ingin mengubah hidup 

maka harus dimulai dari perubahan pikiran 

dulu. 

Langkah bapak membaca majalah kekuatan 

sugesti sudah tepat, coba baca teruskan 

membaca semua materinya kemudian 

diterapkan dalam hidup bapak sehari-hari ya. 

Saya doakan kita bisa bertemu di kelas AMC 

ya supaya saya bisa total membantu 

membenahi pikiran bapak. 

 

Pertanyaan : 

Apakah buku alpha telepati itu benar mas? 

apakah halal? maaf saya bertanya seperti ini 

karena saya menganggap aneh aja dengan 

metode alpha telepati mas, saya senang 

dengan semua tulisan mas firman, senang juga 

dengan majalah kekuatan sugesti.  

Cindy - bekasi, 08774xxxxx 

Jawab: 

Terima kasih mbak cindy sudah senang 

membaca majalah kekuatan sugesti, kalau 

mbak bertanya tentang alpha telepati, maka 

jawabannya tentu benar, karena sudah banyak 

orang yang membuktikan. Kalau urusan halal? 

maka ya halal, karena alpha telepati 

menggunakan kekuatan pikiran yang sudah 

Tuhan berikan kepada kita. Dan sebenarnya 

Curhat Pikiran 
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mbak selama ini tanpa sadar pasti sudah 

pernah melakukan alpha telepati hanya tidak 

sadar saja. Misalnya ketika mbak kangen sama 

seseorang kemudia orangnya telepon, itu 

adalah bukti dari kekuatan alpha telepati. Mbak 

mungkin menganggapnya kebetulan, padahal 

bukan. Nah, di buku alpha telepati dibahas 

rumus2nya sehingga mbak bisa mengulangi 

kebetulan itu untuk segala kebutuhan mbak 

lainnya. Mbak silahkan memiliki dulunya, nanti 

mbak baru tahu kalau alpha telepati itu 100% 

halal. 

. 

Pertanyaan : 

Majalah kekuatan sugesti ini sangat membantu 

saya, memberikan pencerahan kepada diri 

saya. Mas firman, saya mau tanya, Berpikir 

kaya saja tanpa diikuti dengan bekerja keras 

dan berjuang apakah bisa menjamin hidup 

kaya? 

Budianto-medan, 081xxxxx  

Jawab: 

terima kasih atas pertanyaannya, oh ya senang 

melihat bapak mendapat manfaat besar dari 

majalah kekuatan sugesti ini. Supaya manfaat 

majalah kekuatan sugesti ini lebih besar lagi 

maka bapak dapat berbagi majalah ini dengan 

teman-teman bapak lainnya ya. Menjawab 

pertanyaan bapak tentang apakah berpikir 

kaya saja cukup. Maka saya jawab ada dua, 

yang pertama jawabannya tidak. Kalau berpikir 

kayanya salah seperti kebanyakan orang saat 

ini maka tentu tidak menjamin menjadi kaya. 

Tetapi, kalau berpikir kayanya benar maka 

pasti menjamin hidup anda mudah kayanya. 

Saya sering bertemu banyak orang dikelas 

amc yang mengatakan "saya sudah berpikir 

kaya tapi terjebak hutang terus", eh begitu saya 

suruh mengisi kuis bakat kaya terlihat kalau 

sebenarnya mereka tidak mau kaya. Alias 

berpikir kayanya salah. 

 

Tujuan saya membuat amc adalah sebagai 

satu-satunya metode yang benar dan efektif 

dalam mengenali, mengontrol dan 

memaksimalkan Pikiran. Kalau banyak orang 

mengatakan sudah berpikir kaya tapi hidupnya 

masih susah maka itu artinya cara berpikirnya 

yang salah. Salah itu karena belum belajar 

AMC. 

 

Pertanyaan : 

Mas, saya nita, umur 21 tahun mengalami fobia 

sosial dan takut bertemu orang dalam 2 tahun 

belakangan ini. Apa bisa masalah saya ini 

terselesaikan. Mohon penjelasannya? 

Nita - 0877xxxxx  

Jawab: 

Terima kasih nita atas pertanyaannya, fobia 

sosial dan takut bertemu orang itu pasti ada 

"alasan" atau ada penyebabnya. Dan itu 

berada dalam pikiran mbak, kalau mbak mau 

mengelola pikirannya, mau mengontrol 

pikirannya maka pasti masalah fobia sosial, 

takut ketemu orang dan masalah lainnya pasti 

bisa selesai. Karena apapun yang terjadi 

dalam hidup manusia itu karena akibat dari 

pikirannya. Masalah yang muncul pun karena 

pikiran orang tersebut yang menariknya. Kalau 

seseorang itu sudah paham bagaimana 

mengelola pikirannya maka pasti hidupnya 

bebas dari masalah. Jadi kalau mbak bertanya, 

apakah masalah ini bisa diselesaikan maka 

jawabannya BISA bahkan SANGAT BISA. 

 

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 

 

 

 

Curhat Pikiran 
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