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BUKAN KARENA SOSOK SESEORANG 

 
 

ir adalah suatu zat yang terdapat 

banyak disekitar kita, bahkan dalam 

tubuh kita hampir 70% bagianya dari 

air. Benar kan? coba saja kita perhatikan 

ditubuh kita, pasti ada air? mulai dari rambut 

yang basah, lalu kulit yang berkeringat, air 

mata bahkan isi tubuh kita didalam semuanya 

mengandung air. Kalau begitu diri kita banyak 

mengandung air. Lalu kita lihat disekililing kita, 

apa yang ada? air juga kan? apalagi jika masih 

pagi hari maka yang kita rasakan adalah 

sejuknya dari air.  

Air adalah suatu zat yang memegang 

peranan penting bagi manusia, sebab seorang 

manusia bisa saja tahan untuk tidak makan 

sampai 3 hari tapi tidak akan tahan untuk tidak 

minum air dalam 1 hari. Kita menjadi lebih 

mudah haus, daripada lapar kan? sebab 

memang ketika kita terjaga maka produksi air 

lebih cepat terjadi sehingga, air menjadi habis 

dalam diri kita. Jika tidak segera digantikan 

maka tubuh kita merasa kekurangan air. 

 

 

 

Air menjadi bagian penting dalam tubuh 

kita, apa sih sebenarnya pembentuk air itu? 

 

Air mempunyai rumus kimia H2O, 

bermakna bahwa satu molekul air tersusun 

dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. 

Dalam kondisi standar yaitu pada tekanan 1 

bar dan temperatur 0 °C air bersifat tidak 

berwarna, tidak berasa dan tidak berbau. 

Air sering disebut sebagai pelarut 

universal karena air melarutkan banyak zat 

kimia. Air berada dalam kesetimbangan 

dinamis antara fase cair dan padat di bawah 

tekanan dan temperatur standar. Dalam bentuk 

ion, air dapat dideskripsikan sebagai sebuah 

ion hidrogen (H+) yang berasosiasi (berikatan) 

dengan sebuah ion hidroksida (OH-). 

Proses terbentuknya molekul air di alam 

teryata sangat sulit. Apabila terdapat sejumlah 

atom hidrogen dan oksigen yang merupakan 

komponen penyusun molekul air dengan 

perbandingan tertentu dalam sebuah bejana 

A 
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kaca dengan jangka waktu yang sangat lama, 

ratusan bahkan sampai ribuan tahun lamanya, 

maka belum tentu atom-atom tersebut akan 

segera bereaksi membentuk molekul air, 

kalaupun terbentuk, maka tidak akan lebih dari 

segelintir pada dasar wadah dan itupun akan 

terjadi dengan sangat lambat. Hal itu 

disebabkan karena faktor suhu yang tidak 

mendukung, dimana pada suhu kamar antara 

Oksigen dan Hidrogen sangat lambat untuk 

bereaksi. 

Dalam keadaan bebas, Oksigen dan 

Hidrogen ditemukan sebagai molekul H2 dan 

O2. Untuk dapat bergabung membentuk 

molekul air H2O maka keduanya harus 

bertubrukan, supaya ikatan-ikatan yang 

membentuk masing-masing molekul hidrogen 

dan oksigen melemah, akibatnya tidak ada lagi 

penghalang untuk bergabungnya atom oksigen 

dan hidrogen tersebut membentuk molekul air 

H2O. Temperatur yang tinggi akan berpengruh 

terhadap kecepatan reaksi antara molekul 

Hidrogen dan Oksigen. Dengan temperatur 

yang tinggi akan meningkatkan energi, begitu 

pula dengan kecepatan molekul-molekul yang 

bergerak semakin cepat sehingga 

menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah 

tubrukan antar molekul. Akibat dari semua ini, 

reaksi yang terjadi berjalan semakin cepat, 

sehingga terbentuklah apa yang disebut 

sebagai molekul air. 

 

Saya jadi teringat, jika kita datang ke 

orang yang mengakunya “terapist”, “orang 

pinter”, “dukun” atau “spiritualis” dan 

sejenisnya, setiap masalah yang kita utarakan 

kepada mereka pasti solusinya melalui AIR, 

benar kan? Mereka bilang airnya sudah 

didoakan dan sudah diberi energi? 

 

Dr.Masaru Emoto berhasil mendapatkan 

foto kristal air pertama di dunia bersama 

sahabatnya Kazuya Ishibashi (seorang 

ilmuwan yang ahli dalam mikroskop). Foto 

kristal air ini didapat dengan cara membekukan 

air pada suhu -25 derajat celcius dan difoto 

dengan alat foto berkecepatan tinggi. Hasilnya 

adalah air ternyata mampu merespon terhadap 

kata-kata, gambar serta musik baik secara 

positif ataupun negatif.Jika kita mengatakan 

pada air kata-kata “cinta dan terima kasih” 

maka hasil foto kristal airnya sungguh dahsyat 

yakni membentuk kristal air heksagonal yang 

indah. Sebaliknya, jika kita mengatakan pada 

air kalimat “kamu bodoh” maka tidak akan 

membentuk kristal bahkan gambarnya jelek 

sekali. Simak perbedaan fotonya berikut ini : 
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Kristal air yang terbentuk jika kita 

mengatakan “kamu bodoh” : 

 

  

Kristal air yang terbentuk jika kita 

mengatakan “cinta dan terima kasih” : 

 

  

Itulah sebabnya sekarang ini kita harus 

berahlak terhadap air karena dengan ahlak 

yang baik pada air berarti kita mengkonsumsi 

air yang akan berdampak baik pada tubuh kita, 

sebab air yang mampu membentuk 

heksagonal merupakan air yang mampu 

melunturkan racun-racun pada tubuh kita. 

Percobaan terhadap air tidak hanya dilakukan 

dengan kata-kata namun juga melalui musik. 

Ternyata musik klasik mampu merubah air 

membentuk kristal yang sangat indah 

sedangkan musik heavy metal justru 

membentuk air yang tidak baik. 

Hal yang berkaitan dengan manfaat air 

sebagai penyembuhan spiritual juga 

mengagumkan. Foto berikut ini telah 

memperlihatkan kebesaran Tuhan, dimana air 

yang telah diberikan doa ternyata mampu 

membentuk kristal heksagonal yang sangat 

indah. 

Kalau begitu? Tergantung kepada 

kalimatnya atau tergantung kepada orang yang 

memberi kalimat?, jika air tersebut berubah 

hanya tergantung dari kalimat yang dibacakan 

kepadanya, maka tentu saja setiap orang pasti 

bisa membuat air itu menjadi bentuk yang 

sempurna, benar kan? Saya, anda dan kita 

semua bisa membuat segelas air menjadi air 

dengan molekul yang sempurna. 

Sama halnya saat kita selalu “berkata” 

yang indah kepada diri sendri, maka molekul 

air yang ada dalam diri kita juga menjadi 

sempurna. Masih perlu datang ke “orang yang 

mengaku pinter” hanya untuk meminta air?? 
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Sambil duduk diteras rumah 

sendirian, menikmati air limpahan Tuhan 

yang Maha Baik dalam bentuk hujan, air 

yang menyuburkan, air yang 

menghidupkan. Di halaman rumah, juga 

saya buat kolam ikan supaya suara air 

selalu bisa saya dengar. Karena menurut 

saya, suara gemiricik air melengkapi 

suasana yang santai dan penuh 

kedamaian. Itulah Air, dimanapun 

tempatnya gemiricik air ya sama saja. 

Yang namanya air itu menyegarkan, air 

itu memang memiliki sifat yang mengalir 

sehingga bisa dijadikan zat pelarut dan 

pembersih. Kenapa saya menulis tentang 

air, karena saya gemes melihat banyak 

orang “mengklaim” bahwa air menjadi 

mujarab ketika sudah mereka isi, sudah 

diberi mustika, sudah ditransfer energi, 

sudah didoakan oleh mereka, padahal 

bukan airnya yang mujarab melainkan hal 

yang satu ini. 

Air memang sudah diciptakan oleh 

Tuhan dengan karakteristik yang khas, 

bahkan tubuh manusia hampir 80% 

didominasi oleh air. Dengan kebutuhan 

air hampir 80% maka tentu membuat air 

menjadi sumber kehidupan bagi setiap 

manusia, oleh karena itu Tuhan yang 

Maha Baik sudah membuat sistem 

sirkulasi air dalam bumi ini. Dari sumber 

air yang menguap, menjadi awan lalu 

kembali turun menjadi hujan masuk lagi 

ke bumi untuk diserap oleh semua 

| Catatan Kecil 
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makhluk, kemudian menguap lagi dan 

begitu seterusnya menjadi sebuah 

sistem. Tentu anda sudah memahami 

sistem ini sejak di bangku sekolah dasar 

ya.  

Dengan karakter air yang seperti itu, 

lantas banyak dijadikan sebagai sarana 

“sugesti” yang tepat untuk dikonsumsi 

manusia. Bahasa lain dari sarana sugesti 

adalah sarana pengisian, sarana doa 

hehe, sama saja kan? Tadi saya 

menerima pesan whatsapp dari seorang 

teman yang hari jumat kemarin mengeluh 

istrinya sering kumat asmanya, sering 

mengeluh sesak nafas. Waktu hari jumat 

kemarin, saya berikan air mineral yang 

saya tuangkan ke botol minumnya, lalu 

saya katakan kedia “air ini memiliki 

molekul yang bagus, air ini memiliki 

energi, aq punya adik yang sering sesak 

nafas juga aq suruh minum air ini 

sekarang sesak nafasnya berkurang. 

Coba kamu berikan dulu, nanti kalau 

bagus hasilnya aku kasih lagi” 

 Eh.. tadi teman saya ini mengirim 

pesan bahwa istrinya sekarang enakan, 

dan sesak nafasnya hilang, malah mau 

minta air lagi. Kalau anda sebagai 

terapis, sebagai penyembuh tentu akan 

senang ketika klien anda repeat order 

kan, tapi saya memilih untuk mengatakan 

ke teman saya itu bahwa “yang membuat 

istrinya itu sembuh sebenarnya bukan 

airnya tetapi pikiran dia sendiri”. Hal ini 

sama ketika waktu hari sabtu kemarin 

dikelas reguler AMC surabaya, ada 

05  Kekuatan Sugesti | Edisi Maret 2018 



 

peserta yan g mengungkapkan ke saya 

“mas firman, berarti sebenarnya yang 

membuat air sakti itu bukan doanya si 

orang itu ya, tapi karena kerja sugesti di 

pikiran kita, berarti saya juga bisa dengan 

cara tadi membuat air menjadi sarana 

penyembuhan juga”. Ya saya jawab “iya 

pak, ya bisa aja, kan yang membuat 

sembuh juga sebenarnya bukan airnya 

juga tapi pikiran bapak”. 

Bagi yang belum memahami AMC 

dengan benar dan utuh pasti 

menganggap airnya yang mujarab karena 

dari si A, sudah diisi si B, padahal semua 

orang juga bisa membuat air menjadi 

“mujarab”. Bagi anda yang sibuk dengan 

profesi “mengisi” air tentu tidak akan 

memberi tahu rahasia ini kepada 

pasien/klien anda kan? Karena nantinya 

mereka tidak order lagi, kan bisa diisi 

sendiri airnya hehe. 

Nah bagi anda yang selama ini sibuk 

mencari-cari air yang bisa 

menyembuhkan (air mujarab), sadarilah 

bahwa anda pun sebenarnya juga bisa 

mengisi air, juga bisa mensugesti air 

asalkan paham bagaimana cara kerja 

pikiran dengan benar dan utuh.  

Memang tujuan saya membuat AMC, 

untuk melepas ketergantungan dengan si 

A dengan si B, karena semua orang 

selama dirinya masih hidup dengan 

kekuatan pikirannya bisa sendiri untuk 

membuat air menjadi air yang mujarab, 

karena itu maka kenalilah Pikiranmu 

dengan benar.  
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Katak dalam tempurung, itu istilah 

asli Indonesia yang begitu terkenal untuk 

mengistilahkan seseorang yang  sering 

terjebak dalam pemikiran di masa lalunya. 

Padahal orang itu sudah mengalami 

kesusahan akibat pola pikirnya yang salah, 

tapi tidak mau menerima pendapat atau 

masukan dari orang lain. Kebanyakan orang 

sudah merasa benar dengan 

pemahamannya yang didapat sejak kecil, 

sehingga seolah menutup diri dari pendapat 

orang lain, dan ini adalah sebuah kesalahan 

besar, karena saat kita menutup diri dari 

pendapat orang lain maka kita akan terus 

terjebak dengan kehidupan sekarang, tapi 

tidak tahu lagi jika merasa nyaman dengan 

pendapat yang sudah dianut sejak 

dulu…he.he.. 

 

 

Ketika disebuah kelas privat, saya 

bertemu dengan seorang peserta yang dia 

mengaku adalah cucu dari seorang spiritualis 

terkenal di jawa barat (dukun.he.he..). Masih 

muda sekitar usia 30tahun, memang dia 

menghubungi staf saya untuk dijadwalkan kelas 

privat agar lebih bebas bertanya. Saya baru 

tahu dia dengan keturunan dukun ya saat 

sudah mengikuti kelas training, dimana dia 

cerita bahwa dirinya adalah cucu dari si X yang 

katanya merupakan ketua persatuan dukun di 

jawa barat (ada ya persatuan gitu..), Dia 

mengatakan lagi bahwa tertarik dengan materi 

saya di Alpha Mind Control karena mengatakan 

tanpa ritual, tanpa gaib, tanpa puasa dan tanpa 

klenik. Rasa penasarannya yang membuat dia 

ikut mengambil privat AMC. Dia juga bercerita 

bahwa dirinya memiliki jimat yang bisa 

membuat tangannya mengeras dan tidak 

merasa sakit saat dipukul. Dia pun mengatakan 

bahwa selama ini sudah belajar banyak hal dari 
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kakeknya, tapi kakeknya malah menyuruhnya 

untuk menemui saya agar lebih dalam ilmunya. 

 

Nah..disini saya melihat bahwa kakek 

dari perserta ini yang katanya adalah seorang 

spiritualis hebat masih mau menyuruh cucunya 

untuk terus belajar, kakek ini berusaha agar 

cucunya tida terkurung dalam “tempurung” yang 

sempit dan terlihat nyaman selama ini. Tetapi 

dari peserta ini yang sedikit agak “ngeyel” 

karena beranggapan bahwa jimat pemberian 

kakeknya begitu sakti. Dia pun membuktikan 

dengan memegang jimat itu sambil 

memejamkan mata dan memang terlihat 

tangannya menjadi keras, bahkan saya pukul 

sangat keras. Lalu dia membuka mata lagi 

sambil berkata, saya sebelum diberikan jimat 

ini, saya harus puasa mutih mas sambil terus 

berlatih bernafas dan meditasi selama 30hari. 

  

Saya sedikit berpikir “gila”, bagaimana 

caranya untuk mengeluarkan peserta ini dari 

“tempurung” nya, aha…saya pun menemukan 

ide, dengan melihat kertas jimatnya, ukurannya 

dan besarnya. Lalu saya suruh peserta tersebut 

memejamkan mata sambil mengenggam jimat 

itu, dan terbukti tangannya mengeras.  

 

Kemudian, saya suruh buka tangannya, 

saya ambil jimatnya dan saya ganti dengan 

kertas lain yang berat dan warnanya sama. 

Saya suruh deh untuk kembali pejam mata, 

sambil saya berikan “sugesti”. Anda 

tahu…bagaimana tangannya..LUAR 

BIASA..tangannya tetap mengeras walaupun 

jimatnya sudah saya ganti dengan kertas. 

 

Saya suruh dia untuk kembali membuka 

mata, dan melihat apa isi tangannya. Begitu 

kagetnya bahwa yang ada ditangannya adalah 

sebuah kertas baru berwarna putih dengan 

tulisan “saya kuat”. Pesert ini pun menyadari, 

dan mengatakan “kalau begitu kekuatan itu dari 

dalam diri kita ya mas…bukan dari jimat atau 

dari siapapun, terima kasih mas  saya betul2 

terbuka”.  Dengan mengatakan seperti itu maka 

dapat diartikan peserta ini sudah mau untuk 

keluar dari tempurungnya untuk mulai 

menerima masukan dari orang lain sehingga 

bisa menatap dunia dengan lebih luas lagi. 
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Sebuah jimat terkadang, membuat kita 

menjadi terjebak dalam pemikiran yang sempit, 

apalagi jika jimat itu diberikan oleh seseorang 

figur yang kita anggap memiliki otoritas dipikiran 

kita, maka sudah habis logika kita untuk 

menerima pendapat dari orang lain, dan ini 

berbahaya, solusi yang terbaik adalah anda 

menampung semua pemikiran orang lain lalu 

anda coba bereksperimen dari semua 

pemikiran-pemikiran itu sehingga menemukan 

sebuah keyakinan dan nilai yang sejati.  
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ebagai seorang pakar di bidang pikiran 

bawah sadar, saya sering mendapat 

pertanyaan tentang hipnotis, salah 

satunya kemarin ketika ada seseorang yang 

menelepon saya seorang bapak, yang dengan 

nada antusias bertanya ke saya “pak firman, 

apa yang hipnotis di tv itu beneran atau bohong 

ya pak, kok bisa tidak sadar seperti itu orangnya 

?”. Saya pun menjawab dengan terlebih dulu 

menanyakan nama bapak itu siapa. Kemudian 

saya mengatakan, bapak perlu memahami dulu 

apa itu hipnotis, kalau yang bapak lihat di tv itu 

ya itu juga benar hipnotis, namanya hipnotis 

panggung alias hipnotis yang dirancang untuk 

sebuah pertunjukan. Nah, saya juga ingin 

membagikannya kepada anda yang membaca 

tulisan saya ini tentang bagaimana hipnotis 

yang ada pada pertunjukan televisi itu. 

Untuk awal yang perlu kita sepakati 

bersama adalah, hal itu dibuat di televisi, artinya 

merupakan bagian dari pertunjukan televisi 

alias bagian dari acara untuk menghibur. 

Seperti kita tahu bahwa acara di televisi itu 

adalah semua didesain dengan berbagai teknik 

agar mampu menghibur penonton. Artinya 

terdapat rekayasa didalamnya, bukankah acara 

debat pun sudah didesain sebelumnya?he.he. 

Hipnotis adalah kondisi dimana seseorang 

menggunakan pikiran bawah sadarnya 

sehingga siap menerima sugesti (saran) tanpa 

adanya filter lagi alias langsung diterima, inilah 

pemahaman hipnotis sebenarnya. Bahkan 

ditulisan saya sebelumnya, yang benar adalah 

HIPNOSIS bukan HIPNOTIS, karena 

HIPNOTIS sebenarnya adalah orangnya. 

Oke..kalau gitu HIPNOTIS disini kita samakan 

dengan HIPNOSIS ya, alias ilmunya. 

Semua yang terjadi pada tubuh kita, 

pada diri kita sepenuhnya adalah diri kita yang 

memegang hak kendalinya, tidak ada satupun 

orang lain yang mampu mengendalikan anda 

kecuali anda mau. Nah..salah satu rekayasan 

atau trik yang dilakukan dalam pertunjukan 

televisi adalah mencari orang atau selebritis 

yang MAU untuk melakukan apa yang anti akan 

dilakukan oleh si penghipnotis, dalam hal ini 

saya ambil contoh uya kuya ya. Uya kuya 

sebagai host dalam acaranya, sebelumnya 

sudah berkoordinir dengan tim kreatif untuk 

mengkoordinasikan dengan bintang tamu yang 

diundang tentang hal-hal yang nanti dilakukan, 

kan kita tidak tahu he.he.itu kan rahasia 

belakang layar mereka. Yang perlu anda 

ketahui bahwa semua acara di televisi itu sudah 

dipersiapkan dengan matang, sematang-

matangnya. Anda lihat saja banyak tim yang 

terlihat saat acara kan? he.he.. 

Jadi, kalau anda ingin bisa menghipnotis seperti 

di televisi itu, ikutilah semua yang ditelevisi tadi, 

yaitu gunakan untuk pertunjukan, misalnya 

S 
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acara di kantor atau disekolah anda, maka 

syaratnya adalah mencari orang yang MAU 

anda hipnotis, alias MAU menuruti anda he.he. 

atau bagaimana caranya anda membuat orang 

itu untuk MAU dengan pasrah menuruti anda. 

Misalnya, ada teman anda yang sedang butuh 

makanan karena dia sedang tidak punya uang, 

anda bisa mengatakan kepadanya “kamu mau 

bantu aku diacara kantor nanti, kalau aku 

panggil nanti kamu turuti aja perintahku nanti 

aku beri uang ya untuk bantu kamu”. Atau cara 

lainnya, yang penting membuat orang tersebut 

MAU dulu mematuhi anda walaupun tidak diberi 

uang. “kamu mau aku bantu untuk melepas 

semua bebanmu agar lega dan plong, kalau 

kamu mau aku bisa membantumu” 

Kalau anda melihat di TV, maka uya kuya 

akan memindahkan bintang tamu dari kursi awal 

mereka duduk untuk pindah ke kursi lain yang 

sudah disediakan, bahkan si uya mengatakan 

“ini bukan hipnotis, tetapi hanya relaksasi saja, 

saya akan membimbing anda untuk nyaman, 

dan anda tetap bisa mengendalikan kesadaran 

anda”. He.he. kalimat ini hanyalah sebuah 

jebakan untuk membuat bintang tamu benar-

benar menerima dan tidak akan takut. Sebab 

dalam pikiran semua orang hipnotis dianggap 

hilang kesadaran. Lalu ketika bintang tamu 

mulai mengikuti dan mau duduk di kursi yang 

sudah disediakan. Lalu uya mulai memegang 

tangan orang itu, lalu menyuruh untuk menatap 

telapak tangannya sambil melatih imaginasi dari 

bintang tamu ini bahwa di tangannya ada 

sebuah lingkaran.  Kalau bintang tamu sudah 

MAU sampai tahap ini, artnya sudah benar-

benar menurut dan ketika tangannya 

didekatkan ke wajah, lalu uya memerintahkan 

bintang tamu untuk “tidur”, maka orang ini pun 

terlihat tidur. 

Mudah kan?he.he..jika anda lihat maka 

semua yang dilakukan uya adalah berbicara, 

berkomunikasi dan memerintahkan (BBM), 

benar kan? memang itulah caranya untuk 

menghipnotis orang lain, BERBICARA, 

BERKOMUNIKASI dan MEMERINTAHKAN. 

Kalau anda bisa merekam acara uya saat 

melakukan hipnotis di televisi, anda lihat berkali-

kali dan ikuti semua kata-katanya, ikuti semua 

gerakannya, dan perintah-perintahnya. Saya 

jamin, anda pun bisa melakukannya seperti itu. 

Karena memang itulah kenyataanya tentang 

HIPNOTIS.  
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harus mulai memperluas pemahaman 

tentang HIPNOTIS agar bisa keluar dari kotak 

sempit pikiran anda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

   

 

 

    

 

  

amu adalah Manusia  yang 

diciptakan Tuhan sebagai  makhluk 

yang perlu berinteraksi dengan 

manusia lainnya tentu sering kali mengalami 

sebuah kondisi ada kesalahpahaman dalam 

bergaul, entah itu karena sikap yang salah, 

ucapan yang salah, bahkan mungkin tulisan di 

aplikasi messenger yang salah. 

 

Karena ada kesalahpahaman itu 

biasanya menimbulkan orang lain menjadi 

marah kepada kamu. Tentu kamu pernah kan 

mengalami kondisi seperti itu? tiba-tiba ada 

teman kamu yang marah, lalu tidak mau lagi 

menjawab pesanmu. Tenang saja, kondisi 

seperti itu bisa diatasi dengan mudah, kalau 

kamu mau membaca artikel ini dengan baik, 

kamu resapi maka pasti orang yang marah  

 

ke kamu itu menjadi luluh dan baik kembali. 

Sebelum masuk ke 3 tips yang manjur untuk 

membuat orang yang marah ke kamu menjadi 

luluh dan baik kembali, coba kamu sadari dulu 

bahwa sebenarnya yang membuat orang itu 

marah adalah akibat dari pikiranmu sendiri, 

akibat dari requestmu sendiri.  

Menyadari sepenuhnya bahwa setiap 

kejadian yang kita alami adalah hasil dari 

pikiran kita sendiri adalah kunci utama yang 

harus setiap orang pahami dan sadari.  

K 

| Alpha Telepati 
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Tapi, terkadang tidak semua orang 

mau memahami itu, seringkali banyak 

menyalahkan orang lain atas kejadian yang 

menimpa dirinya. termasuk ketika orang lain 

itu marah kepadanya. Pasti dengan mudah 

membuat alasan bahwa memang orang 

tersebut yang membuat marah. Sampai sini, 

artinya jangan mencari penyebab kenapa 

orang itu marah kekamu, tapi mulailah 

introspeksi diri ya. 

Jika seseorang itu masih manusia 

normal, maka tentu tidak mungkin dia marah 

tanpa sebab, juga tidak mungkin dia memblok 

wa tanpa sebab, kecuali jika orang itu masuk 

kategori “gila” maka bisa jadi marah dengan 

sendiri, kalau orang yang lagi marah itu 

termasuk kategori “sakit jiwa” maka lebih baik 

dicuekin aja, tidak penting juga ngladeni orang 

sakit. Tips dalam artikel ini hanya berlaku 

untuk manusia normal ya, yang masih sehat 

kemudian marah dengan ada sebab dalam 

hubungan kalian.  

Situasi kesalahpahaman bisa terjadi 

dalam kasus pertemanan, pacar atau kekasih, 

hubungan suami istri bahkan juga bisa dalam 

situasi pekerjaan, Kalau kamu selama ini 

selalu diberi tahu bahwa jika ingin membuat 

orang lain yang marah menjadi baik lagi maka 

harus minta maaf,  

maka 3 tips ini dapat kamu lakukan tanpa 

bertemu dia, bahkan kamu tidak perlu minta 

maaf secara langsung ke orang yang sedang 

marah itu, tapi ajaibnya dia berubah sendiri. 

 

3 Tips Manjur untuk membuat 

orang yang Marah ke kamu 

menjadi luluh dan baik kembali 

tanpa bertemu adalah : 

 

Pertama, Katakan permintaan maaf 

untuk Dirimu sendiri. 

Saya tidak menyuruh anda untuk minta 

maaf kepada orang yang sedang marah itu, 

tapi katakan permintaan maaf itu untuk dirimu 

sendiri. Sampaikan permintaan maaf itu buat 

kamu, karena yang membuat situasi tidak 

enak itu terjadi pasti karena “request” dalam 

dirimu sendiri. 

 

Kedua, Ubahlah Dulu Persepsi tentang 

orang yang marah itu dalam Pikiranmu. 

Kalau anda sudah pernah membaca 

artikel-artikel saya di 

http://www.firmanpratama.wordpress.com, 

maka pasti anda sering menemukan tulisan 

“Change Your Perception to Change Your 

Life”, artinya bahwa perubahan hidup dalam 

diri seseorang itu berasal dari perubahan 

persepsi di pikirannya, termasuk juga ketika 

membuat orang yang marah menjadi baik. 

Maka perlu kamu ubah dulu persepsi tentang 

orang tersebut di pikiran kamu. 
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Ketiga, Lanjutkan dengan 

menggunakan teknik Alpha Telepati 

Tips berikutnya baru anda bisa 

mengirimkan pesan maaf kepada orang yang 

sedang marah itu melalui alpha telepati, 

sehingga secara ajaib pikiran orang itu yang 

awalnya marah ke kamu akhirnya berubah 

menjadi baik kembali. Saya sering mendapat 

testimoni tentang perubahan sikap ajaib dari 

orang yang awalnya marah menjadi baik 

kembali. 

Saatnya kamu tidak perlu gelisah, 

apalagi galau ketika ada orang, ada teman 

kamu, pacar kamu atau mungkin bos kamu 

yang sekarang sedang marah ke kamu, 

karena dengan 3 tips diatas semua bisa 

menjadi baik kembali, kamu perlu coba ya.  
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Terapi Sederhana  
untuk Anak Kecanduan  

Game Online

eiring perkembangan teknologi saat 

ini membuat jenis permainan juga ikut 

berkembang, jika pada jaman dulu 

permainan sering dilakukan diluar rumah 

bersama semua teman menggunakan alat-alat 

yang ada dialam dengan penuh keceriaan. 

Tetapi ketika jaman sudah menjadi berubah 

dengan tekonologi maka permainan anak pun 

menjadi salah satu yang berubah, saat ini 

anak-anak kita bermain dengan dirinya sendiri 

ditemani imajinasinya didepan sebuah layar 

monitor komputer. Dalam layar itu tampak 

gambar yang bergerak dengan dikendalikan 

melalui keyboard atau joystick dan anak-anak 

asyik menggerakkan keyboard itu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permainan game di layar monitor, saat 

ini terus berkembang menggunakan koneksi 

internet dimana semua pemain tidak terbatas 

ruang dan waktu, dimanapun dia berada bisa 

saling bermain permainan yang sama. Inilah 

yang membuat permainan game online 

menjadi seru bagi anak-anak dan ada juga bagi 

sebagian orang dewasa. Jika bagi orang 

dewasa yang sudah berpikir dan mengatur 

waktu tentu tidak menjadi masalah jika bermain 

game online, namun yang berbahaya jika 

anak-anak kita yang memang masih senang 

bermain terpancing untuk memasuki dunia 

baru bagi dia yaitu dunia game online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 

| Hipnoterapi 
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 Dimana dalam semua model 

permainan itu dibuat sebuah skema cerita yang 

terus berlanjut dari level ke level sehingga 

memunculkan tantangan bagi anak-anak. 

Apalagi dengan komunitas yang tersebar 

diseluruh dunia, membuat mereka bisa 

berkomunikasi untuk berbicara tentang cara-

cara atau trik mengalahkan tantangan di tiap-

tiap levelnya. 

Akibatnya, anak-anak menjadi lupa diri 

dan menjauh dari lingkungan sosialnya sampai 

terjadi kecanduan terhadap permainan game 

online ini. Anak-anak akan mulai sering bolos 

dari sekolahnya, akan mulai pulang terlambat 

dan parahnya mulai berani untuk berbohong 

kepada orang tua dengan alasan macam-

macam agar dapat pergi ke warnet atau game 

center guna memenuhi keingan bermainnya. 

Bahkan, seperti kasus anak D yang diceritakan 

ibunya ketika datang ke saya bahwa anaknya 

sampai berani keluar tengah malam lewat atap 

hanya untuk pergi ke warnet agar bisa bermain 

game. Juga sampai sering bolos dan nilainya 

jelek semua karena kerjaanya hanya bermain 

game online saja, bahkan sampai tidak pulang 

rumah hampir 3 harian hanya untuk bermain 

game online di depan komputer. 

Dampak negatif dari game online 

memang semakin besar mempengaruhi anak-

anak kita, bahkan sebuah pembuat game dari 

jepang memasukkan kisah dari kehidupan 

nyata ke dalam game itu, seperti misalnya ada 

pernikahan antar tokoh game sampai memiliki 

anak juga. Akhirnya anak-anak hanya hidup 

didunianya sendiri tanpa peduli dengan sekitar, 

kehidupan dia pun menjadi cuek saja dan 

merasa bisa hidup walaupun tanpa orang tua. 

Tahukah anda, bahwa di dalam game online 

kita bisa melakukan transaksi keuangan 

dengan menjual berbagai bonus, senjata dan 

peringkat sehingga para pemainnya pun bisa 

mendapatkan uang dari game itu. Itulah yang 

menyebabkan seorang anak bisa bertahan 

hidup diwarnet sambil bermain game online 

walaupun uang saku sudah diputus oleh orang 

tuanya. 

 

Terapi sederhana bagi anda sebagai orang tua 

adalah mencoba masuk kedalam dunia anak 

anda. Bagi orang tua yang tidak memahami 

permainan ini tentu menjadi bingung dan 

merasa aneh melihat permainan seperti itu, 

tetapi jika anda ingin masuk ke dunia anak-

anak tersebut maka cobalah untuk 

mencobanya. Bagaimana caranya? Tentu 

belajar ke anak anda, tanyakan ke anak anda 

bagaimana bermainnya, simbol-simbol apa 

yang digunakan untuk menggerakkan tokoh-

tokoh yang ada dalam layar itu. Atau anda 

berpura-pura saja bodoh alias tidak tahu 

tentang permainan game monitor itu, sehingga 

anda bisa belajar kepada anak anda dan 

tentunya bermain juga dengan anak anda. 

Saat anak-anak kita mengetahui bahwa orang 
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tuanya juga suka bermain maka disitulah 

keterikatan muncul dan pikiran bawah sadar 

anak akan terbuka sehingga anda bisa 

mempengaruhi dia sambil bermain game itu. 

Dampak positif dari permainan game online 

adalah memicu imajinasi dan kreatifitas anak, 

namun jika berlebihan bermain game akan 

menimbulkan efek ketergantungan. Andalah 

sebagai orang tua yang mencoba membawa 

dunia imajinasi game online kedalam 

kehidupan nyata. Misalnya, dengan memberi 

nama dari barang pribadi anak anda dengan 

nama-nama tokoh yang ada dalam permainan 

game online itu. Bisa juga dengan menjadi kan 

tokoh-tokoh di game online itu sebagai panutan 

atau role model saat anda “berbincang” 

dengan anak anda. 

Secara umum, jadilah orang tua yang 

gaul mengikuti perkembangan jaman agar 

anak anda memiliki sahabat yang bisa diajak 

bicara dan bermain kapanpun dan dimanapun. 

Disaat anda bisa bermain dengan anak-anak 

anda disitulah saat yang tepat untuk 

memberikan berbagai “sugesti” tentang 

kehidupan sebagai bekal mereka dimasa 

depan.  
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| Inspirasi Tokoh 
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Bob Sadino adalah salah satu 

pengusaha yang mengenyam 

kesuksesan dari dunia bisnis di 

Indonesia. Berbisnis dalam bidang 

peternakan dan pangan membuatnya 

menjadi salah satu pengusaha sukses 

yang dikenal oleh masyarakat lebih 

khususnya para pengusaha di 

Indonesia. Suka dengan kemeja lengan 

pendek dan celana pendek menjadi ciri 

khas yang unik dari beliau. 

Memiliki nama asli Bambang Mustari 

Sadino yang lahir pada tanggal 9 Maret 

1993 di Tanjungkarang, Lampung. Lahir 

dari keluarga yang serba berkecukupan, 

sebagai anak terakhir dari lima 

bersaudara. Orang tuanya meninggal 

saat ia berusia 19 tahun, ia dipercaya 

untuk mewarisi seluruh warisan dari 

kedua orang tuanya karena selain 

sebagai anak bungsu di keluarganya, 

saudara-saudaranya sudah dinilai telah 

mapan secara ekonomi sehingga 

warisan dari orang tuanya diberikan 

kepada Bob Sadino. 

Dengan warisan dari orang tuanya, 

Bob Sadino memanfaatkan 

setengahnya untuk pergi dan tinggal di 

Belanda selama kurang lebih sembilan 

tahun. Di sana, ia bekerja di Djakarta 

Lylod yang bertempat di kota 

Amsterdam. Tidak hanya bekerja di 

sana, ia juga bertemu dengan seorang 

wanita Indonesia yang bernama 

Soelami Soejoed dan sekarang sudah 

menjadi istrinya. 

Pada tahun 1967, Bob Sadino 

beserta istrinya kembali ke Indonesia. 

Dari Belanda ke Indonesia, ia membawa 

dua Mobil Mercedes buatan tahun 1960-

an yang ia miliki. Satu mobil miliknya ia 

jual untuk membeli sebidang tanah di 

Kemang, Jakarta Selatan. 

Bob Sadino, atau akrab dipanggil Om 

Bob, adalah seorang pengusaha asal 

Indonesia yang berbisnis di bidang 

pangan dan peternakan. Ia adalah 

pemilik dari jaringan usaha Kemfood 

dan Kemchick. Dalam banyak 

kesempatan, ia sering terlihat 

menggunakan kemeja lengan pendek 

dan celana pendek yang menjadi ciri 

khasnya. Bob Sadino lahir dari sebuah 

keluarga yang hidup berkecukupan di 

Lampung, 9 Maret 1933. Ia adalah anak 

bungsu dari lima bersaudara. Sewaktu 

orang tuanya meninggal, Bob yang 

ketika itu berumur 19 tahun mewarisi 

seluruh harta kekayaan keluarganya 

karena saudara kandungnya yang lain 

sudah dianggap hidup mapan. 

 

Biografi Bob  

Bob kemudian menghabiskan 

sebagian hartanya untuk berkeliling 

dunia. Dalam perjalanannya itu, ia 

singgah di Belanda dan menetap 
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selama kurang lebih 9 tahun. Di sana, ia 

bekerja di Djakarta Lylod di kota 

Amsterdam dan juga di Hamburg, 

Jerman. Ketika tinggal di Belanda itu, 

Bob bertemu dengan pasangan 

hidupnya, Soelami Soejoed. 

 

Bob Sadino 

Pada tahun 1967, Bob Sadino dan 

keluarga kembali ke Indonesia. Ia 

membawa serta 2 Mercedes miliknya, 

buatan tahun 1960-an. Salah satunya ia 

jual untuk membeli sebidang tanah di 

Kemang, Jakarta Selatan sementara 

yang lain tetap ia simpan. Setelah 

beberapa lama tinggal dan hidup di 

Indonesia, Bob memutuskan untuk 

keluar dari pekerjaannya karena ia 

memiliki tekad untuk bekerja secara 

mandiri. 

Pekerjaan pertama yang dilakoninya 

setelah keluar dari perusahaan adalah 

menyewakan mobil Mercedes yang ia 

miliki, ia sendiri yang menjadi sopirnya. 

Namun sayang, suatu ketika ia 

mendapatkan kecelakaan yang 

mengakibatkan mobilnya rusak parah. 

Karena tak punya uang untuk 

memperbaikinya, Bob beralih pekerjaan 

menjadi tukang batu. Gajinya ketika itu 

hanya Rp.100. Ia pun sempat 

mengalami depresi akibat tekanan hidup 

yang dialaminya. 

Suatu hari, temannya menyarankan 

Bob memelihara ayam untuk melawan 

depresi yang dialaminya. Bob tertarik. 

Ketika beternak ayam itulah muncul 

inspirasi berwirausaha. Bob 

memperhatikan kehidupan ayam-ayam 

ternaknya. Ia mendapat ilham, ayam 

saja bisa berjuang untuk hidup, tentu 

manusia pun juga bisa. 

Sebagai peternak ayam, Bob dan 

istrinya, setiap hari menjual beberapa 

kilogram telor. Dalam tempo satu 

setengah tahun, ia dan istrinya memiliki 

banyak langganan, terutama orang 

asing, karena mereka fasih berbahasa 

Inggris. Bob dan istrinya tinggal di 

kawasan Kemang, Jakarta, di mana 

terdapat banyak menetap orang asing. 

Tidak jarang pasangan tersebut 

dimaki pelanggan, babu orang asing 

sekalipun. Namun mereka mengaca 

pada diri sendiri, memperbaiki 

pelayanan. Perubahan drastis pun 

terjadi pada diri Bob, dari pribadi feodal 

menjadi pelayan. Setelah itu, lama 

kelamaan Bob yang berambut perak, 
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menjadi pemilik tunggal super market 

(pasar swalayan) Kem Chicks. Ia selalu 

tampil sederhana dengan kemeja 

lengan pendek dan celana pendek. 

Bisnis pasar swalayan Bob Sadino 

berkembang pesat, merambah ke 

agribisnis, khususnya holtikutura, 

mengelola kebun-kebun sayur mayur 

untuk konsumsi orang asing di 

Indonesia. Karena itu ia juga menjalin 

kerjasama dengan para petani di 

beberapa daerah. 

Bob percaya bahwa setiap langkah 

sukses selalu diawali kegagalan demi 

kegagalan. Perjalanan wirausaha tidak 

semulus yang dikira. Ia dan istrinya 

sering jungkir balik. Baginya uang bukan 

yang nomor satu. Yang penting 

kemauan,  komitmen, berani mencari 

dan menangkap peluang.  

Di saat melakukan sesuatu pikiran 

seseorang berkembang, rencana tidak 

harus selalu baku dan kaku, yang ada 

pada diri seseorang adalah 

pengembangan dari apa yang telah ia 

lakukan. Kelemahan banyak orang, 

terlalu banyak mikir untuk membuat 

rencana sehingga ia tidak segera 

melangkah. “Yang paling penting 

tindakan,” kata Bob. 

Keberhasilan Bob tidak terlepas dari 

ketidaktahuannya sehingga ia langsung 

terjun ke lapangan. Setelah jatuh 

bangun, Bob trampil dan menguasai 

bidangnya. Proses keberhasilan Bob 

berbeda dengan kelaziman, mestinya 

dimulai dari ilmu, kemudian praktik, lalu 

menjadi trampil dan profesional. 

Menurut Bob, banyak orang yang 

memulai dari ilmu, berpikir dan bertindak 

serba canggih, arogan, karena merasa 

memiliki ilmu yang melebihi orang lain. 

Sedangkan Bob selalu luwes 

terhadap pelanggan, mau 

mendengarkan saran dan keluhan 

pelanggan. Dengan sikap seperti itu Bob 

meraih simpati pelanggan dan mampu 

menciptakan pasar. Menurut Bob, 

kepuasan pelanggan akan menciptakan 

kepuasan diri sendiri. Karena itu ia 
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selalu berusaha melayani pelanggan 

sebaik-baiknya. 

Bob menempatkan perusahaannya 

seperti sebuah keluarga. Semua 

anggota keluarga Kem Chicks harus 

saling menghargai, tidak ada yang 

utama, semuanya punya fungsi dan 

kekuatan. 

 

Anak Guru 

Kembali ke tanah air tahun 1967, 

setelah bertahun-tahun di Eropa dengan 

pekerjaan terakhir sebagai karyawan 

Djakarta Lloyd di Amsterdam dan 

Hamburg, Bob, anak bungsu dari lima 

bersaudara, hanya punya satu tekad, 

bekerja mandiri. Ayahnya, Sadino, pria 

Solo yang jadi guru kepala di SMP dan 

SMA Tanjungkarang, meninggal dunia 

ketika Bob berusia 19. 

Modal yang ia bawa dari Eropa, dua 

sedan Mercedes buatan tahun 1960-an. 

Satu ia jual untuk membeli sebidang 

tanah di Kemang, Jakarta Selatan. 

Ketika itu, kawasan Kemang sepi, masih 

terhampar sawah dan kebun. 

Sedangkan mobil satunya lagi 

ditaksikan, Bob sendiri sopirnya. 

Suatu kali, mobil itu disewakan. 

Ternyata, bukan uang yang kembali, 

tetapi berita kecelakaan yang 

menghancurkan mobilnya. ”Hati saya 

ikut hancur,” kata Bob. Kehilangan 

sumber penghasilan, Bob lantas bekerja 

jadi kuli bangunan. Padahal, kalau ia 

mau, istrinya, Soelami Soejoed, yang 

berpengalaman sebagai sekretaris di 

luar negeri, bisa menyelamatkan 

keadaan. Tetapi, Bob bersikeras, 

”Sayalah kepala keluarga. Saya yang 

harus mencari nafkah.” 

Untuk menenangkan pikiran, Bob 

menerima pemberian 50 ekor ayam ras 

dari kenalannya, Sri Mulyono 

Herlambang. Dari sini Bob menanjak: Ia 

berhasil menjadi pemilik tunggal Kem 

Chicks dan pengusaha perladangan 

sayur sistem hidroponik. Lalu ada Kem 

Food, pabrik pengolahan daging di 

Pulogadung, dan sebuah ”warung” 

shaslik di Blok M, Kebayoran Baru, 

Jakarta. Catatan awal 1985 

menunjukkan, rata-rata per bulan 

perusahaan Bob menjual 40 sampai 50 

ton daging segar, 60 sampai 70 ton 

daging olahan, dan 100 ton sayuran 

segar. 

”Saya hidup dari fantasi,” kata Bob 

menggambarkan keberhasilan 

usahanya. Ayah dua anak ini lalu 

memberi contoh satu hasil fantasinya, 

bisa menjual kangkung Rp 1.000 per 

kilogram. ”Di mana pun tidak ada orang 

jual kangkung dengan harga segitu,” 

kata Bob. 
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Om Bob, panggilan akrab bagi anak 

buahnya, tidak mau bergerak di luar 

bisnis makanan. Baginya, bidang yang 

ditekuninya sekarang tidak ada habis-

habisnya. Karena itu ia tak ingin 

berkhayal yang macam-macam. 

Haji yang berpenampilan nyentrik ini, 

penggemar berat musik klasik dan jazz. 

Saat-saat yang paling indah baginya, 

ketika shalat bersama istri dan dua 

anaknya. 

 

Kisah Menjadi Seorang Pengusaha 

Tinggal di Indonesia, Bob Sadino 

bekerja di PT. UNILEVER Indonesia. 

Suatu hari ia memiliki keingan untuk 

bekerja secara mandiri sehingga ia 

memutuskan untuk keluar dari 

pekerjaannya. Memanfaatkan satu 

mobil yang dimiliki, ia memulainya 

dengan menyewakan Mobil 

Mercedesnya dan ia sendiri yang 

menjadi sopirnya. 

Tidak berjalan dengan lancar, usaha 

pertamanya ini boleh dibilang gagal 

karena Mobil Mercedesnya yang ia 

sewakan mengalami kecelakan 

sehingga membuat mobil tersebut rusak 

parah, lebih parahnya lagi Bob Sadino 

tidak bisa memperbaiki mobil tersebut 

karena biaya perbaikan yang mahal. 

Berasal dari keluarga yang 

berkecukupan bukan faktor yang 

membuat Bob Sadino dikenal sebagai 

pengusaha sukses di Indonesia. 

Mengalami berbagai pengalaman 

kegagalan dalam dunia bisnis akhirnya 

menuntunnya menjadi salah satu 

pengusaha sukses yang ada di 

Indonesia. 

Tidak berhenti di situ saja, akhirnya 

Bob Sadino memutuskan untuk bekerja 

sebagai kuli bangunan dengan upah 

harian yang boleh dibilang sedikit untuk 

lebih spesifiknya kami tidak tahu, ada 

beberapa sumber yang bilang dibayar 

sebesar Rp.100,-  yang ia gunakan 

untuk menafkahi keluarganya. 

Dengan kondisi seperti ini membuat 

Bob Sadino sedih, warisan peninggalan 

dari orang tuanya habis. Kehidupan 

yang tadinya berkecukupan sekarang 

berbanding terbalik. Namun dengan 

keadaan seperti ini tidak membuatnya 

untuk menyerah dan menerima keadaan 

begitu saja. 

Suatu hari ada seorang sahabat Bob 

Sadino yang memberikan saran untuk 

beternak dan berbisnis telur ayam 
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negeri karena pada waktu itu telur ayam 

negeri masih jarang ada di pasaran. 

Melihat peluang tersebut kemudian ia 

menangkapnya itulah yang dilakukan, 

akhirnya ia menggeluti bisnis ini. 

Bersama istrinya, ia memulai bisnis 

dengan berjualan telur ayam negeri 

yang ia tawarkan dari pintu ke pintu 

kepada orang asing yang tinggal di 

daerah Kemang, Jakarta Selatan. 

 

sumber gambar : 

bandarlampungku.com 

Pada waktu itu, ayam negeri beserta 

telurnya masih belum populer di 

Indonesia sehingga barang 

dagangannya hanya dibeli oleh 

ekspatriat-ekspatriat yang tinggal di 

daerah Kemang, serta beberapa orang 

Indonesia yang pernah tinggal di luar 

negeri. Kemang menjadi pusat tempat 

tinggal bagi orang asing di Jakarta.  Bob 

Sadino bersama istrinya menjual telur 

beberapa kilogram perharinya. Memiliki 

pengalaman hidup di Eropa dan juga 

fasih dalam berbahasa Inggris tidak 

membuatnya kesulitan saat berinteraksi 

dengan orang asing yang tinggal di 

Kemang. Seiring dengan berjalannya 

waktu, telur ayam negeri mulai dikenal 

sehingga bisnisnya semakin 

berkembang kemudian ia melanjutkan 

usahanya dengan berjualan daging 

ayam. 

Suatu ketika Bob Sadino berpikir 

bahwa seekor ayam bisa mencari 

makanannya sendiri untuk 

menyambung hidup, apalagi seorang 

manusia yang telah dibekali dengan 

akal budi yang seharusnya tidak boleh 

kalah dengan ayam yang tidak dibekali 

dengan akal budi. Dimulai dari 

pemikiran inilah yang membuatnya 

menjadi seorang pengusaha hebat 

dalam berjuang yang tidak pantang 

menyerah sehingga menuntunnya 

menjadi seorang pengusaha yang 

berhasil di Indonesia. 

 

Mendirikan Sebuah Perusahaan 

Pada tahun 1970, Bob Sadino 

mendirikan sebuah perusahaan yang 

diberi nama Kem Chicks, supermarket 

yang menyediakan beragam produk 

pangan impor untuk masyarakat 

Jakarta. Seiring dengan berjalannya 

waktu permintaan akan daging dan 

sosis semakin meningkat, maka tahun 

1975 ia mendirikan sebuah perusahaan 

yang bernama Kem Food, pelopor 
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industry daging olahan di Indonesia. 

Kem Food memproduksi berbagai jenis 

daging olahan seperti Sosis, Burger, 

dan Baso. 

Selain menjadi orang pertama yang 

memperkenalkan telur ayam negeri, ia 

juga merupakan orang pertama yang 

menggunakan perladangan sayur 

sistem hidroponik di Indonesia. 

Namanya Kem Fam, sebuah ladang 

sayur yang didirikan oleh Bob Sadino 

dengan sistem hidroponik. 

Hidroponik adalah budidaya 

menanam dengan memanfaatkan air 

tanpa menggunakan tanah dengan 

menekankan pada pemenuhan 

kebutuhan nutrisi bagi tanaman. 

Kebutuhan air pada hidroponik lebih 

sedikit daripada kebutuhan air pada 

budidaya dengan tanah. Hidroponik 

menggunakan air yang lebih efisien, jadi 

cocok diterapkan pada daerah yang 

memiliki pasokan air yang terbatas. 

 

sumber gambar : beritakaltim.com 

Setiap orang memiliki jatah untuk 

gagal, habiskan jatah gagalmu saat 

muda. Mungkin itulah yang tepat untuk 

menggambarkan sosok Bob Sadino, 

kesuksesannya dalam dunia bisnis tidak 

langsung semulus yang kita lihat, ia 

percaya bahwa setiap langkah sukses 

selalu diawali dengan kegagalan. 

Keberhasilannya tidak terlepas dari 

ketidaktahuannya sehingga ia lebih 

mementingkan tindakan daripada yang 

lainnya. 

Menurut Bob, banyak orang yang 

memulai dari ilmu itulah salah satu 

kelemahan banyak orang terlalu banyak 

berpikir untuk membuat rencana 

sehingga membuatnya tidak segera 

melangkah, menurutnya yang paling 

penting dalam berbisnis adalah 

"Tindakan". Itu sudah ditunjukan 

olehnya setelah jatuh bangun akhirnya 

ia dapat menguasai bidangnya. Selain 

itu, ia selalu ramah terhadap pelanggan, 

senang mendengarkan jika ada yang 

memberinya saran atau keluhan dari 

pelanggannya. Sikap seperti inilah yang 

membuatnya meraih simpati pelanggan 

dan mampu menciptakan pasar. 

Menurutnya kepuasan pelanggan akan 

menciptakan kepuasan diri sendiri 

karena itu ia selalu berusaha melayani 

pelanggan sebaik-baiknya. 
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Meninggal Dunia 

 

Semenjak meninggalnya Soelami 

Soejoed istrinya, kesehatan Bob Sadino 

terus menurun. Sempat dirawat intensif 

selama dua Minggu di Rumah Sakit 

Pondok Indah, namun pada 19 Januari, 

ia meninggal dunia karena sakit. 

Meninggal karena penyakit komplikasi. 

Awalnya cuma flu karena faktor usia jadi 

sembuhnya lama. Kemudian merembet 

ke yang lain, jadinya komplikasi, selain 

itu ia juga sempat menderita pernafasan 

yang kronis, ungkap Saman Syarief, 

keponakan Bob Sadino. 

 

Riwayat Pendidikan 

• SD, Yogyakarta 

• SMP, Jakarta 

• SMA, Jakarta 

 

Riwayat Karir 

• Karyawan PT.Unilever 

• Karyawan Djakarta Lloyd 

• Pemilik Tunggal Kem Chicks 

• Dirut PT. Boga Catur Rata 

• PT. Kem Food 

• PT. Kem Farm 

 

Seorang Inspirasi 

Tidak hanya sebagai seorang 

pengusaha, Bob Sadino tidak jarang 

tampil di layar televisi untuk memberikan 

motivasi kepada para pengusaha di 

Indonesia. Berbagi pengalaman suka-

dukanya yang ia alami selama menjadi 

pengusaha, beberapa di bawah ini kata-

kata motivasi yang pernah dilontarkan 

oleh Bob Sadini ; 

• Dibalik setiap harapan selalu diikuti 

kekecewaan, jadi berhentilah 

berharap 

• Yang beneran punya, ngga akan 

banyak bicara seperti mereka yang 

berlaga sok punya 

• Setiap bertemu dengan orang baru, 

saya selalu mengosongkan gelas 

saya terlebih dahulu 

• Saya bisnis cari rugi, ketika rugi 

saya semangat, dan jika untung 

bertambah rasa syukur saya 
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• Setinggi apapun pangkat yang Anda 

miliki, Anda tetaplah karyawan. 

Sekecil apapun usaha Anda, Anda 

adalah Bosnya 

• Orang Goblok itu ga banyak mikir 

yang penting melangkah,  orang 

pintar kebanyakan mikir akibatnya 

tidak pernah melangkah 

• Orang Goblok sulit dapat pekerjaan, 

akhirnya buka usaha sendiri. Saat 

bisnisnya berkembang, orang 

goblok mempekerjakan orang pintar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Semakin goblok seseorang akan 

kian banyak ilmu yang diperolehnya 

saya menggoblokan diri sendiri 

sebelum menggoblokan orang lain 

• Saya tidak mau pengalaman dan 

pengetahuan yang saya miliki 

terkubur bersama tubuh saya ketika 

mati kelak 
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anfaat Air Putih bagi kesehatan itu 

sangatlah banyak untuk manusia 

bahkan mahkluk hidup lainnya. Air 

putih sangat penting untuk semua mahluk 

hidup seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. 

Tentu kita sebagai manusia air putih itu seperti 

kebutuhan utama untuk kesehatan tubuh. Di 

dalam tubuh manusia terdapat 70% 

kandungan air sehingga manusia harus lebih 

banyak minum dari pada makan. 

 

Bila kamu tau, ada banyak sekali 

manfaat minum air putih bagi kesehatan tubuh 

manusia jika teratur dan seimbang. Setidaknya 

tubuh kita harus mengisi cairan sebanyak 2 

liter setiap harinya. Dengan begitu anda dapat 

dipastikan memiliki hidup yang sehat tapi ingat 

harus dengan pola yang baik dan seimbang. 

 

10 Manfaat Minum Air Putih Bagi 

Kesehatan Tubuh Manusia 

 

1. Mencegah Dehidrasi  

Manfaat utama minum air setiap harinya 

dengan porsi yang cukup akan mencegah 

kamu kekurangan cairan dalam tubuh. 

Sehingga kamu akan lebih semangat 

melakukan segala aktivitas bila kebutuhan 

cairan dalam tubuh tercukupi dengan baik. 

 

2. Memulihkan Stamina 

M 

| Motivasi 
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Dengan banyaknya aktivitas yang padat 

seperti bekerja atau tugas disekolah yang 

banyak dapat mengakibatkan kuranganya 

energi dalam tubuh. Detak jantung akan 

melemah dan kerja otak tentu akan berkurang. 

Maka dengan kamu sering meminum air putih 

setiap saatnya akan membuat kerja otak dan 

jantung kembali normal dan memnambah 

energi sehingga tubuh jadi vit. 

 

3. Kulit tetap segar 

Jika kamu sering minum air putih secara 

teratur, maka kulit kamu akan tetap segar atau 

tidak kering. Air putih dapat menjaga 

kelebapan kulit sehingga kulit akan sehat dan 

bersih. Meminum air yang cukup akan 

membuat darah mengalir dengan baik di kulit.  

 

 

4. Menurunkan Berat Badan 

Mungkin dalam benak kamu yang 

terlintas setelah membaca manfaat yang 

berikut ini akan membuat kamu sedikit 

bingung. Namun sebelum kamu berfikir 

manfaat yang satu ini salah kamu harus 

memahaminya dulu. Minum air putih dapat 

membantumu untuk mengurangi pola makan 

yang berlebihan. Jika kamu bangun pagi dan 

langsung minum air putih bisa membuat rasa 

lapar berkurang. Tentu jika lapar berkurang 

tidak sanggup rasanya menghabiskan 

makanan kita yang berlebihan. 

 

5. Mengeluarkan Racun 

Meminum air putih dapat membantu 

proses pengeluran urin dan keringan sehingga 

dapat mengeluarkan cairan yang tidak di pakai 

lagi. Air dapat memecah dan melarutkan 

garam dan mineral yang ada pada urin 

sehingga dapat mencegah yang namanya batu 

ginjal. Meminum air putih juga bermanfaat 

untuk proses kerja hati untuk mengeluarkan 

racun. 

 

6. Melancarkan Pencernaan 

Dengan kebiasaan meminum air putih 

akan membantu proses kerja usus untuk 

mengeluarkan kotoran. Air putih akan 

mempermudah pengolahan makanan, 

penyaluran ke usus dan mudah  buang air 

besar. Banyak Sember penyakit yang berasal 

dari usus karena pembusukan yang terlalu 

lama akan membuat penyakit mudah datang. 

Dengan begitu minumlah air putih sesuai porsi 

setiap hari agar tidak mengalami pembusukan 
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7. Meningkatkan Kekebalan Tubuh 

Manfaat minum air purit dapat 

memperkuat kekebalan tubuh terhadap 

penyakit. Itu dikarenakan meningkatnya 

imunitas yang disebabkan seimbangnya 

sistem limfatik. 

 

8. Dapat Mengobati Sakit Kepala 

Menurut sebuah study yang di terbitkan 

di European Journal Of Neurology dengan 

meminum air putih dapat mengurangi rasa 

sakit pada kepala. Jadi sebelum meminum 

obat apa salah jika meminum air dulu. 

 

9. Membantu Fungsi Ginjal 

Ginjal merupakan salah satu organ 

tubuh yang memiliki banyak sekali fungsi 

dalam tubuh kita. Contohnya membantu 

mengontrol tekanan darah, membersihkan 

racun dalam tubuh dan yang paling penting 

adalam menyeimbangkan cairan dalam tubuh. 

Dengan demikian kamu harus meminum air 

putih secukupnya untuk membantu proses 

kerja ginjal agar tetap sehat. 

 

10.Mencegah Penuaan Dini 

Dengan kita memiliki tubuh yang sehat 

dan kulit yang segar tentu kamu akan tetap 

kelihatan muda dan segar meski usia tetap 

bertambah. Ada Sebagian orang yang umur 

masih muda tetapi sudah kelihatan tua, itu bisa 

saja disebabkan karena kurangnya cairan 

dalam tubuhnya sehingga kulit menjadi mudah 

keriput. 

Setelah kita Tahu apa-apa saja manfaat 

minum air putih setiap hari bagi kesehatan 

tubuh manusia, berikut adalah beberapa 

penyebab jika kurang minum air putih setiap 

harinya.  

 

Penyebab Kurangnya Minun Air Putih 

Bagi Kesehatan 

 

1. Masalah Pencernaan 

Proses pencernaan di dalam tubuh 

membutuhkan cairan yang cukup setiap 

harinya. Akibat dari kurangnya minum air akan 

membuat proses kerja pencernaan tubuh akan 

berkurang. Dan penyebabnya akan terjadi 

yang namanya susah buang air besar dan kecil 

lalu akan terkena penyakit diare juga. 

 

2. Mudah Mengalami Kehausan dan Lelah 

Efek kurang minum air putih yaitu kamu 

akan sering dan cepat merasakan kelelahan 

dan rasa haus yang kuat ketika beraktivitas. 

Kurangnya cairan dalam tubuh akan membuat 

kamu lemas untuk kembali beraktivitas. 
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Kekurangan minum air sama airtinya 

kekurangan cairan dalam tubuh. Jika cairan 

dalam tubuh sedikit maka tubuh tidak kelihatan 

segar sehingga kamu mudah menguap dan 

merasa ngantuk. 

 

4. Urine Kuning Pekat 

Urine akan mengalami perubahan 

warna dalam tubuh. Itu berhubungan dengan 

seberapa banyak cairan yang masuk dalam 

tubuhmu. Jika kamu minum air kurang maka 

warna urinemu akan kuning pekat dan tidak 

sehat. 

 

5. Kulit Kusam 

Pernah tidak kulit kamu kusam ketika 

memulai aktivitas?, itu semua dikarenakan 

kamu kurang atau tidak ada minum air sama 

sekali. Akibatnya kulit kamu akan menjadi 

kusam dan kering wajah juga kelihatan pucat. 

 

6. Kepala Pusing 

Otak membutuhkan cairan setiap 

harinya karena otak bekerja keras setiap 

harinya. Maka jika terjadi kekurangan cairan 

kerja otak akan berkurang dan membuat 

kepala anda terasa pening. 

 

Meminum air putih memang tidak 

mudah dilakukan secara rutin namun jika kita 

jadikan menjadi kebiasaan tentu akan 

berdampak baik kepada kita. Berikut adalah 

cara agar kamu sering munim air. 

 

 

1. Berolahraga 

Jika kamu sering olahraga tentu cairan 

tubuh yang tidak digunakan lagi akan keluar 

melalui tubuh. Sehingga dengan olahraga 

dapat memancing selera minum air untuk 

menghilangkan rasa capek dan lelah setelah 

olahraga. 

 

2. Membawa Minum Saat Berpegian 

Dengan kebiasaan membawa minum 

setiap pergi baik ke sekolah maupunke tempat 

kerja akan membuat kamu terbiasa meminum 

air dengan pola yang baik. Cara ini juga akan 

membuat kamu seperti kecanduan yaitu 

minum air putih. 

 

3. Memakan Buah Yang Mengandung 

Banyak Air 

Memakan buah yang mengandung 

banyak air akan menjadikan kamu sehat 

karena mendapatkan cairan yang cukup dalam 

tubuh. Contoh buahnya ialah semangka, jeruk 

dan lainnya. Dengan cara ini kamu akan 

menjadi terbiasa untuk ingin minum air. 

 

Sampai disini penjelasan tentang 

manfaat minum air putih bagi kesehatan tubuh 

manusia. Semoga bermanfaat untuk kita 

semua dan bisa kamu share untuk orang-orang 

yang kamu sayangi. Rajinlah minum air putih 

karena itu menyehatkan dirimu. Terimakasih. 

 

Sumber : 

https://www.semangatkita.com/2018/01/10-

manfaat-minum-air-putih-bagi.html 
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7 Fungsi & Manfaat Air untuk Kesehatan 

Tubuh 

Minum air saat perut kosong akan 

mempercepat penyerapannya oleh tubuh. 

Itu sebab, minum dua gelas air setelah bangun 

tidur saat perut masih kosong akan membantu 

merangsang otot-otot peristaltik dan 

meningkatkan sirkulasi darah. 

 

Fakta diatas hanya sebagian dari 

banyak alasan mengapa air baik untuk tubuh. 

 

Manfaat Air bagi Tubuh 

Minum cukup air penting karena alasan berikut: 

1. Membantu menjaga sistem pencernaan 

tetap sehat. 

2. Mempertahankan volume dan kekentalan 

darah sehingga mencegah pengentalan darah 

yang mengurangi risiko penyakit 

kardiovaskular seperti hipertensi, serangan 

jantung, dan lain-lain 

3. Membasuh racun keluar dari tubuh melalui 

urin dan keringat. Air, yang dikenal sebagai 

“pelarut universal”, adalah pelarut terbaik untuk 

limbah beracun dari tubuh. 

4. Meminimalkan kemungkinan terjadinya 

kanker usus sebesar 45%, kanker payudara 

sebesar 75%, dan kanker kandung kemih 

sebesar 50%. 

5. Air adalah minuman terbaik bagi seseorang 

yang sedang membatasi asupan kalori. Minum 

segelas air 30 menit sebelum makan membuat 

Anda merasa lebih kenyang tanpa konsumsi 

kalori sama sekali. Sebagai hasilnya, 

seseorang akan makan lebih sedikit sehingga 

membantu menurunkan berat badan lebih 

cepat. 

6. Minum air sebelum makan juga mampu 

meningkatkan proses pencernaan sekaligus 

membuang kelebihan natrium yang mengarah 

ke retensi cairan. 

7. Racun yang dibilas keluar tubuh akan 

meningkatkan kesehatan dan tekstur kulit 

sehingga membuatnya lebih lembut, kenyal, 

halus dan bebas kerut. 

 

 

Jumlah Air yang Harus Diminum Setiap Hari 

Cairan yang dibutuhkan oleh tubuh 

manusia disediakan oleh dua sumber: 

makanan dan air. 

Diet seimbang yang sehat menyediakan 

sampai 20% kebutuhan cairan tubuh, dengan 

sisanya harus didapatkan dari air. 

Karena makanan sehat memberikan 

sekitar 20% kebutuhan cairan tubuh, jumlah air 

yang dibutuhkan setiap hari akan berada pada 

kisaran 2 – 2,5 liter. 

Jika berolahraga secara teratur, Anda harus 

meningkatkan asupan air 150 – 200 ml untuk 

setiap 20 menit olahraga. 
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Perlu diingat, total asupan air harus 

dikonsumsi sepanjang hari dan tidak boleh 

dikonsumsi dalam satu atau dua porsi besar 

sekaligus. 

Jumlah berlebihan asupan air dapat 

menyebabkan penurunan level elektrolit dalam 

otak, meskipun kasus tersebut, yang dikenal 

sebagai keracunan air, hanya terjadi dalam 

kasus ekstrim. 

Dianjurkan untuk selalu membawa 

sebotol air saat bekerja, bepergian atau 

berolahraga untuk mempertahankan tingkat air 

dalam tubuh. 

Alih-alih soda, teh, kopi atau minuman 

olahraga yang berisi tambahan gula, selalu 

lebih baik untuk mengkonsumsi air putih biasa. 

Cukup asupan air tidak hanya meningkatkan 

kesehatan secara keseluruhan, tetapi juga 

mencegah berjangkitnya berbagai penyakit. 

 

Sumber https://www.amazine.co/40036/7-

fungsi-manfaat-air-untuk-kesehatan-tubuh/ 

 

Segelas Air Putih di Pagi hari, Cara Mudah 

dan Murah Agar Tubuh Tetap Sehat 

 

Meminum segelas air putih mungkin 

kedengarannya biasa saja. Siapapun bisa 

melakukannya. Toh hanya segelas air putih, 

sangat mudah sekali mendapatkannya. Tapi 

sudah tahukah kamu bahwa meminum segelas 

air putih di pagi hari mempunyai manfaat yang 

luar biasa bagi tubuh? 

Meminum segelas air putih tepatnya 

saat perut kosong setelah bangun tidur di pagi 

hari akan memberimu banyak manfaat untuk 

memelihara kesehatan tubuh. Ini merupakan 

cara mudah dan murah agar kamu gak 

gampang sakit. 

 

Segelas Air Putih Ternyata Bisa 

Meningkatkan Metabolisme Tubuh Kamu  

Jika kamu meminum air putih saat perut 

benar-benar kosong ketika bangun tidur, kamu 

membantu peningkatan laju metabolisme 

tubuh sebanyak 24 persen. Ketika 

metabolisme meningkat, otomatis pencernaan 

di dalam tubuhmu juga lebih lancar. Lalu, 

manfaat lainnya yang kamu dapatkan dari 

kebiasaan ini adalah kamu juga membantu 

usus lebih bersih sehingga usus lebih mudah 

menyerap nutrisi 

  

Rahasia Perempuan Langsing, Selalu 

Minum Segelas Air Putih Di Pagi Hari 

Siapa sangka, ada acara yang mudah 

untuk membuat tubuh tetap langsing dan 

sehat. Ketika kamu minum air putih di pagi hari, 

racun akan terbuang dengan lancar dari sistem 

pencernaan. Nafsu makan jadi lebih terkontrol 

dan membuat kita jadi tidak mudah lapar. Ini 

penting untuk wanita yang nafsu makannya 

tinggi, kamu bisa mencegahnya dengan terapi 

air putih setiap pagi. Tubuh bisa tetap langsing 
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dan terhindar dari godaan makan yang 

berlebih. Jadi jangan malas untuk lakukan hal 

ini ya! 

 

Segelas Air Putih Mampu Membuang Racun 

Di Dalam Tubuh 

Tubuh menjadi lebih sehat ketika kadar 

racun yang ada di dalam tubuh kita jumlahnya 

sedikit bahkan tidak ada. Nah, ketika kamu 

meminum segelas air putih saja setiap pagi 

hari, sistem pencernaan di dalam tubuh jadi 

lebih lancar dan alami. 

Pada malam hari, tubuh kita akan 

memperbaiki dirinya sendiri dan mengeluarkan 

semua racun di dalam tubuh  saat kita tidur 

lelap. Ketika racun sudah dibuang, maka saat 

terbangun di pagi hari tubuh terasa jadi lebih 

segar. Meminum banyak air putih setiap hari, 

mampu meningkatkan produksi sel-sel darah 

baru dan sel otot. 

 

Kalau Pencernaanmu Terganggu, Segelas 

Air Putih Bisa Meredakannya 

Seringkali ketika kadar asam meningkat 

di dalam lambung, kamu akan mengalami 

gangguan pencernaan. Maka itu,sangat 

dianjurkan untuk terbiasa minum air putih saat 

perut kosong di pagi hari.  Ketika kamu sering 

membiasakan diri meminum segelas air putih 

di pagi hari, kadar asam berlebih ini akan larut 

dan luruh sehingga gangguan pencernaan 

yang kamu rasakan bisa teratasi dengan baik 

tanpa perlu obat. Terapi segelas air putih di 

pagi hari, sangat baik untuk mengobati orang 

yang sering bermasalah dengan lambung. 

  

Kesehatan Kulitmu Juga Tetap Terjaga Saat 

Kamu Rajin Minum Segelas Air Putih Di 

Pagi Hari 

Ingin kulit tetap cantik dan bersinar? 

Sebisa mungkin hindari kulitmu mengalami 

dehidrasi. Kulit yang sering dehidrasi akan 

mudah membuat kulit jadi keriput dan pori-pori 

kulit yang membesar. Minum sebanyak 500 cc 

air putih dengan keadaan perutmu kosong di 

pagi hari dapat membuat kulit lebih bercahaya 

dan juga memperlancar aliran darah pada kulit. 

Sering-seringlah minum air putih sepanjang 

hari agar racun yang menempel di kulitmu 

keluar lebih cepat dan kulitmu tidak cepat 

rusak. Kamu tentunya ingin awet muda kan? 

 

Lebih Cerdas Dengan Minum Gerakan 

Minum Air Putih Di Pagi Hari 

Minum air putih sesaat setelah bangun 

tidur dapat membantu melancarkan aliran 

oksigen ke otak sehingga meningkatkan fungsi 

otak jadi lebih baik. Salah satu penyebab 

orang-orang malas atau sulit berpikir di pagi 

hari, itu karena aliran oksigen yang diterima 

otak sangat sedikit. Untuk itu, minum air putih 
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di pagi hari dapat banyak memberikan manfaat 

untuk otak sehingga kamu lebih lancar dalam 

berpikir. 

 

Peremajaan Otot Dan Penyeimbang Sistem 

Getah Bening Pada Tubuh 

Minum air putih di pagi hari sangat 

bermanfaat untuk memperbaharui seluruh sel 

dalam tubuh dan organ otot sehingga kamu 

lebih aktif bergerak ketika pagi hari. Selain itu, 

kamu juga memperlancar kerja sistem getah 

bening yang kamu miliki jadi lebih optimal. 

Ketika sistem ii sudah bekerja dengan baik, 

maka kekuatan tubuh untuk melawan infeksi 

yang dapat mengganggu kesehatan jadi lebih 

baik. 

 

Sumber :http://ruangperempuan.com/segelas-

air-putih-di-pagi-hari-cara-mudah-dan-murah-

agar-tubuh-tetap-sehat/  

36  Kekuatan Sugesti | Edisi Maret 2018 



 

 

 

  

| Sugesti dalam Gambar 
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elangkahkan kaki di bumi pertiwi. 

Dengan misi mengembangkan 

perusahaan. Sikap tegas dan 

keteraturan adalah dirinya, atau mungkin 

tuntutan sesuai jabatannya. Namun tiada 

gading yang tak retak, juga lain ladang lain 

belalang, lain lubuk lain juga ikannya. Pepatah 

ini terjadi kepada dia.sebut saja di Mr. Pareng. 

begini kisahnya.. 

  

Suatu ketika Mr. Pareng berkeliling 

pabrik yang sekarang adalah tempat ia 

ditugaskan. Pabrik berbeda negara dan 

kulturnya. 

Sekalian pengenalan lingkungan 

pikirnya. Seperti biasa karyawan-karyawan di 

pabrik pastilah memperhatikan setiap ada 

atasan yg baru. Ditemani seseorang yang 

sudah lama dipabrik ia mulai mengomentari 

setiap sudut dan karyawan. Dari tata letak, 

kebersihan juga pribadi-pribadi karyawan. 

M 

| Metaphore 
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Namun begitu terkejutnya karyawan 

yang mendapat kritikan, yaitu kata-kata dan 

kalimat kasarlah yang terlontar dar Mr. Pareng. 

Itu berlangsung dari hari pertama sampai hari 

dimana pemecatanya. Iya, singkat cerita ia 

dipecat karena perkataan kasarnya itu. Juga 

komentar mengenai pekerja yg lamban dan ia 

merasa muak. Namun ada pepatah “mulutmu 

harimaumu”. Mr. Pareng pun harus angkat kaki 

dari negara ini. Walau dalam hati ia bersikukuh 

bahwa ia benar. 

Sebelum kembali kenegaranya ia sedikit 

jalan-jalan kekota ditemani orang pendamping 

yang asli orang negara tersebut. 

Mampirlah ia dan pendampingya 

diwarung makan karena Mr. Pareng ingin 

mencicipi masakan asli kota itu. Sayur telur 

Balilah yang ia pilih.saat makan ia mengambil 

supit.Diambilah telur bali yang berlumuran 

bumbu rempah-rempah menggunakan sumpit. 

Sekali tidak bisa, licin katanya. Dua kali tetap 

sama sampai berkali-kali. 

“Anda bisa pakai sendok atau garpu 

ini,bukan sumpit” kata pendampingnya. 

“ga usah,aku selalu pakai sumpit kalau 

makan dinegaraku”. Mr. Pareng menjawab. 

Akhirnya saking licinnya telur hingga 

melompatlah telur mengotori bajunya seketika. 

Sambil mengumpat ia membersihkan dan 

menyerah,memutuskan memakai sendok dan 

garbu. 

 “Benar,begini lebih enak.”.katanya 

kependampingya. Selesai makan Mr. Pareng 

ingin ke taman kota.Pendamping mengiyakan 

namun ia meminta  ijin sholat dulu. 

“Baiklah tapi jangan lama2” Mr. Pareng 

menggerutu.“ 

Tadi jam 10an sudah sholat.sekarang 

jam 12 sholat lagi, dasar buang2 waktu”. masih 

saja ia keaal kepada pendampingya. namun si 

pendamping hanya tersenyum. 

“Tadi kita sudah makan,namun itu cuma 

raga kita.sekarang saya sholat,itu makanan 

rohani saya. Saya sholat dulu”.pendamping ijin 

sholat dan Mr. Pareng menunggu sambil 

memikirkan kata2 pendampingya. 

Setibanya ditaman mereka duduk2 

santai.Walau tetap saja komentar-komentar 

keluar dari Mr. Pareng. Ia melihat anak 

perempuan dekil,pakaianya lusuh.rambutnya 

sedikit keriting namun panjang sebahu. Gadis 

itu membawa satu botol kecap, sebuah sendok 

dan seember air penuh.Ternyata gadis itu ingin 

memindahkan air diember ke botol kecap 

dengan sendok. satu..dua..tiga… gadis itu mulai  

memindahkan sambil menghitung disetiap ia 

memasukan air dengan sendok.Tangan kecil 

dam bibir tipisnya berirama seperti pasangan 

dansa yang saling menari dengan luwes. 

“Hai nak, akan butuh semalaman kamu 

bisa memenuhi botol itu kalau kau 

menggunakan sendok” kata Mr. Pareng kepada 

gadis kecil. 

“Lalu aku harus bagaimana? ”tanya 

gadis kecil itu. 

“Angkat embernya dan tuangkan airnya 

kebotol” 

“Tidakkah Anda lihat paman,tanganku 

kecil dan aku  kecapekan.Bila kuangkat ember 

ini yang terjadi malah akan tumpah.Bahkan 
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botol yang sudah kuisi bisa tumpah pula.sia2lah 

kerjaanku”kata gadis itu. 

“Lalu apa kamu akan tetap dengan 

sendokmu itu yang jelas2 memakan waktu 

lama?” Mr. Pareng tetap ngotot. 

“Iya paman,aku tahu akan lama tapi ini 

seperti kehidupan.”gadis kecil menjawab sambil 

semyum. 

“Apa maksudmu seperti kehidupan?” 

Tanya Mr. Pareng penasaran. 

“Botol adalah kita,air adalah ilmu dan 

kekayaan. kita harus tahu kemampuan 

menampung kita. kalau tergesa-gesa malah 

akan merugikan kita.sama kalau saya 

menuangkan seember langsung ini 

kebotol.maka akan tumpah. 

Jadi sabarlah, butuh waktu dan akhirnya 

penuh juga.Anda bisa terapkan dikeseharian 

Anda” gadis itu nenjelaskan,namun segera 

berlalu meninggalkan ember dan botolnya. 

Sementara itu  mendengar penjelasan 

dari anak gadis itu Mr.Pareng cuma terdiam 

malu. 

Ia sadar perilakunya selama dipabrik 

yang kasar.Tak seharusnya ia kasar,tanpa 

mengerti adat istiadat negara orang 

lain.Harusya dia lebih mengetahui norma dan 

aturan dinegara ini.Tidak serta merta 

memaksakan seperti inginnya.yang terjadi 

malah bila aie ember yang dituang langsung 

kebotol. tak ada yang masuk malah tumpah. 

Ia menyesal,namun nasi sudah menjadi 

bubur dan ia dipecat. Pembaca, banyak 

diantara kita lupa kita berada. sebab “dimana 

bumi dipinjak, disitu langit dijunjung”. 

semoga tulisan ini bermanfaat buat kita 

semua. Salam opini. 

“Tak ada yang terlalu bodoh untuk 

dididik.dan tak ada yang terlalu pintar untuk 

ditiru.yang ada adalah ada tidak kemauan 

menjadi lebih, lebih dan lebih baik” 
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ir adalah salah satu sumber kebutuhan 

paling vital bagi kehidupan manusia. 

Fungsi air dalam tubuh berperan 

penting dalam proses pencernaan, penyerapan, 

transportasi nutrisi, sirkulasi, mengeluarkan zat 

sisa metabolisme, produksi air ludah, dan 

mempertahankan suhu pada tubuh. Itulah 

mengapa manusia dapat untuk lebih bertahan 

hidup jika tidak ada asupan makanan tetapi 

tidak apabila kekurangan air. 

Air putih merupakan minuman segar 

yang sangat menyehatkan bagi seluruh 

anggota tubuh. Apabila tubuh kekurangan 

cairan dalam jangka waktu yang relatif lama, 

maka kita merasakan haus. Seluruh organ 

tubuh pada manusia membutuhkan cairan atau 

air dalam jumlah cukup yang berguna untuk 

menunjang berbagai aktivitas yang sedang 

dilakukan. Selain manfaat air seperti yang 

disebutkan diatas, adakah manfaat lain dari air 

yang tidak banyak orang tahu? 

Keajaiban Tentang Air 

“… Dan dari pada air, Kami jadikan segala 

sesuatu yang hidup…” (QS. Al-Anbiya : 30) 

Di Jepang, Dr. Masaru Emoto dari 

Universitas Yokohama menemukan keajaiban 

A 

| Kolom Techno 
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tentang air dari percobaannya selama bertahun-

tahun.Hasil percobaannya tersebut dapat kita 

baca dalam bukunya yang telah diterjemahkan 

ke dalam bahasa Indonesia yang berjudul 

“Mukjizat Air”. Air murni dari pegunungan 

didoakan secara agama Shinto, lalu didinginkan 

pada suhu -5 derajat Celcius di sebuah 

laboratorium. Hasilnya, ternyata molekul air 

membentuk Kristal segienam yang indah. 

Percobaan diulangi dengan membaca “Arigato” 

(Terima Kasih : bahasa Jepang) didepan air 

tadi, kemudian Kristal dari air tersebut kembali 

membentuk keindahan yang berbeda. Lalu 

diucapkan kata “Setan” pada air tersebut, dan 

hasilnya ternyata kristal air tersebut membentuk 

suatu bentukan yang terlihat mengerikan. Dan 

ketika diputarkan musik klasik (Simponi 

Mozart), kristal air tersebut berubah menjadi 

bentuk bunga. Ketika percobaan air diteruskan 

dengan bacaan Islam “Bismillah” (oleh ulama 

setempat), spontan kristal air tersebut kembali 

mengalami perubahan bentuk, nampak terlihat 

keindahan yang menakjubkan yaitu berbentuk 

segi enam dengan lima cabang daun 

berkilauan). 

Peristiwa tersebut bukan sihir, sulap, 

takhayul ataupun sebab kecanggihan teknologi. 

Tetapi nyata, kajian intelektual yang pernah 

dipresentasikandan diperagakan di Markas 

PBB di New York pada bulan Maret tahun 2005 

silam. Subhanallah, ternyata air mampu 

“mendengar”, “membaca” dan “mengerti” serta 

“merekam” kata-kata atau pesan, seperti 

layaknya pita magnetic (Compact Disc). Air juga 

ternyata mampu “mentransfer” kata-kata atau 

pesan tadi melalui molekul air yang lain. 

Dengan temuan ini, dapat menjawab sekaligus 

menjelaskan tentang “Mengapa air putih yang 

didoakan bisa menyembuhkan orang sakit?” 

Sebelum mengetahui tentang hal ini, 

mungkin ada dari yang sedang membaca 

tulisan ini, pernah memiliki anggapan bahwa 

orang yang sembuh berkat meminum air putih 

yang telah didoakan tersebut hanya sugesti 

saja, bahkan mungkin ada yang menganggap 

hal tersebut sebagai sesuatu yang konyol, 

kebetulan, atau musyrik? 

Akan tetapi, faktanya, air memang 

mampu menangkap gelombang energi yang 

diucapkan melalui pesan doa kesembuhan, 

menyimpannya, yang kemudian setelah 

diminum getarannya merambat kepada molekul 

air yang lain yang ada ditubuh si sakit. Seperti 

yang kita ketahui, bahwa tubuh kita 75% terdiri 

atas air, darah mengandung 82% air dan tulang 

yang keras pun mengandung 22% air. 

Air putih (air minum) dirumah kita, jika 

setiap hari didoakan dengan khusyu kepada 

Allah SWT, agar peminumnya sholeh, sehat, 

cerdas dll. Niscaya, akan berproses di tubuh, 

meneruskan vibrasi dari energi pesan/doa 

kepada molekul air yang berada di bagian otak 

dan pembuluh darah peminumnya. Dengan izin 

Allah SWT, pesan/doa tadi akan dilaksanakan 

oleh tubuh tanpa disadari. Itulah mengapa, kita 

dianjurkan berdoa terlebih dahulu sebelum 

makan dan minum. 

Rasulullah SAW bersabda “Zam-zam 

lima syuriba lahu” (air zam-zam akan 

melaksanakan pesan dan niat bagi yang 

meminumnya). 
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Barang siapa yang meminumnya supaya 

kenyang, maka ia akan kenyang, barang siapa 

yang meminumnya untuk menyembuhkan sakit, 

maka ia akan sembuh. 

Subhanallah, ini telah menjelaskan pula 

mengapa air Zam-zam begitu berkhasiat karena 

dia menyimpan doa jutaan manusia selama 

ribuan tahun sejak Nabi Ibrahim a.s. Bila kita 

mau merenungkan ayat-ayat Al-Qur’an tentang 

air, kita akan tersentak bahwa masih banyak 

rahasia Al-Qur’an yang belum kita pahami. 

Bahwa air ternyata bukan sekedar benda mati. 

Dia menyimpan kekuatan, daya rekam, daya 

penyembuh dan sifat-sifat lainnya yang 

mungkin belum kita ketahui. Perlu diingat, Islam 

adalah agama yang lekat dengan air. Sholat 

perlu air untuk wudhu, mandi/junub perlu air 

bahkan ketika seorang umat Muslim meninggal 

pun membutuhkan air untuk memandikan 

mayat. Namun saat ini, masih banyak di antara 

kita yang kadang memperlakukan air dengan 

semena-mena, membuang-buang air secara 

mubadzir bahkan tak jarang diantara kita 

mencemarinya. Semoga, kedepannya kita 

dapat memanfaatkan air dengan sebaik-

baiknya. 

Seorang peneliti Jepang - Dr. Masaru 

Emoto - telah membuktikan bahwa air mampu 

mentransmisikan  emosi yang kita miliki. Cara 

yang ia gunakan cukup unik. Di depan air bersih 

yang ditaruh di wadahnya, ia menyebutkan hal-

hal yang baik dan buruk. Setelah itu ia 

mengambil foto masing-masing bentuk kristal 

air dan membandingkan satu sama lain sesuai 

hal-hal yang ia sebutkan. 

Berikut ini adalah bentuk asli kristal air :   

 

Gambar di bawah ini memperlihatkan bentuk 

kristal air sesuai dengan kata yang 

diucapkan 

 

Ketika dibacakan doa untuk kesembuhan 

didepan sebotol air maka terekam kristal 

seperti gambar dibawah 
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Ketika dicoba dibacakan doa secara Islam, 

kristal bersegi enam dengan lima cabang 

daun muncul berkilauan. 

 

Ketika diputarkan musik symphony Mozart, 

kristal muncul berbentuk bunga. 

 

Ketika musik heavy metal diperdengarkan, 

kristal akan hancur 

 

 

Kristal air ini merekam lagu ‘Imagine’ dari 

John Lennon. Seperti lagunya, kristal ini 

unik dan indah. Setiap elemen tumbuh 

dengan harmonis. 

 

 

Saat diungkapkan ‘war’, kepada kristal air 

(sebelah kiri), maka bentuk kristal ‘peace’ 

(kanan) tertabrak oleh benda mirip pesawat 

(WTC pada 9 Sept). Gb direkam sebelum 

kejadian. 

 

 

Selanjutnya ditunjukkan kata ”malaikat” : 

terbentuk rantai dengan kristal hexagonal 

yang indah (gambar kiri) dan ketika 

ditunjukan kata "setan", kristal berbentuk 

buruk dengan bola api di tengah (gambar 

kanan). 
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Kristal air yang direkam dari mata air yang 

masih jernih di Jepang 

Kristal air terindah menurut Emoto 

 

Kristal air dari mata air zam - zam 

Dalam sebuah penelitian yang telah 

dilakukannya sejak 1994. Ia 

mengungkapkannya saat menjadi pembicara di 

Malaysia. Saat itu ia membawa beberapa slide 

mengenai sampel air yang diambilnya dari 

berbagai sumber, seperti sungai, laut, telaga, 

mata air, dan sebagainya. Dari sana 

terkumpullah sebanyak seribu bentuk kristal air. 

Beberapa molekul air yang ditelitinya 

berbentuk tak teratur, kecuali molekul air 

zamzam. Susunan molekul air zamzam 

berstruktur sangat indah, teratur, cantik bak 

berlian yang berkilauan, dan memancarkan 

lebih dari 12 warna jika dibekukan. 

Saat itu Masaru Emoto bertanya pada 

para peserta seminar, molekul air apakah ini? 

Di kala suasana senyap, seorang peserta 

menjawab kemungkinan molekul indah itu 

adalah molekul air zamzam, sebab air itu 

merupakan air yang paling mulia di dunia. 

Ternyata benar apa yang dikatakan 

peserta tadi. Penelitian Masaru Emoto terhadap 

air zamzam menunjukkan, bahwa molekulnya 

memang paling cantik dan indah di antara air 

lainnya. Kemudian Masaru Emoto 

menerangkan bagaimana sebuah kata bisa 

mempengaruhi bentuk molekul air. Dalam 

kesempatan itu dia juga meminta peserta 

menguji sendiri bentuk molekul yang 

diinginkannya. 

Saat salah seorang diminta memberi 

bacaan buruk ke dalam air mineralnya, tiba-tiba 

molekul-molekul air membentuk struktur aneh. 

Sebaliknya, ketika seseorang diminta 

memberikan bacaan doa pada air tadi, ternyata 
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yang terbentuk kemudian adalah molekul air 

seperti berlian dan berkilau. Itu membuktikan 

bahwa bila air diberikan bacaan buruk maka 

akan bersifat tidak baik. Sebaliknya, bila 

diberikan bacaan baik, air akan bersifat positif. 

 

Saat diucapkan kata "terima Kasih" pada air 

tersebut 

 

Saat diucapkan kata "cinta dan kasih 

sayang" pada air tersebut 

 

 

 

 

Saat diucapkan kata "hitler" pada air 

tersebut 

 

Jika dilihat sepintas tampak jelas 

perbedaannya. Kata-kata baik akan 

membentuk kristal air yang indah. Sebaliknya, 

kata-kata jelek membentuk kristal air yang tidak 

beraturan. Apa yang membuat hal ini menarik? 

Karena 60-70% badan kita adalah benda 

cair. Jika pikiran, hati dan tindakan kita dipenuhi 

hal-hal kotor, maka bayangkanlah sendiri 

bagaimana bentuk kristal air di dalam badan 

kita. 

Kristal air juga dapat memberi tahukan 

tentang keadaan air yang baik atau yang buruk, 

seperti berikut : 

Foto-foto kristal dari air yang bagus dan sehat 
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Foto-foto kristal air dari air yang rusak dan 

buruk, yang disebabkan karena pencemaran 
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Workshop AMC Reguler Jogja 

Bulan Maret 2018 

| Dokumentasi 
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50  Kekuatan Sugesti | Edisi Maret 2018 



 
  

 

Aquarius  

(21 Januari - 19 

Februari) 

Karir 

Kariermu saat ini terbilang cukup 

bagus dan banyak diimpikan oleh 

banyak orang. Maka dari itu, tetap 

tunjukkan kemampuan terbaikmu untuk 

menyelesaikan setiap pekerjaan 

dengan baik dan kurangi 

kebiasaan menunda 

pekerjaan yang akhir 

akhirnya membuat 

kamu sering pulang 

larut malam setiap 

harinya. Meskipun 

penghasilan yang 

didapatkan cukup 

bahkan sangat 

memuaskan, hal ini 

tentu nggak akan 

ada artinya jika 

kesehatanmu 

menurun. Jangan 

pelit pada dirimu 

sendiri, ya. Alokasikan 

sedikit penghasilanmu untuk 

memanjakan diri dengan pergi 

ke salon atau belanja barang 

favorit, ya!. 

 

Keuangan 

Sugesti untuk bulan April 

menunjukkan penghasilanmu cukup 

memuaskan, karena itu hargailah dirimu 

 

 

Kesehatan 

Berada jauh dari rumah dan 

orangtua nggak lantas membuat kamu 

jadi lupa untuk mengonsumsi makanan 

sehat, ya. Coba atur anggaran khusus 

untuk membeli makanan sehat agar 

kebutuhan gizi kamu tetap terpenuhi, 

sehingga orangtua di rumah juga nggak 

perlu khawatir dengan kesehatan kamu. 

 

Asmara 

Bagi Aquarius yang masih single, 

berhentilah untuk menjadi orang 

yang flirty dan terlalu banyak 

memberikan kode pada 

lawan jenismu. Ingat, 

mereka bukan dukun 

lho, ya! Lebih baik 

utarakan saja apa 

maksud dan tujuan 

kamu selama ini 

mendekatinya. Jika 

memang ada 

kecocokan antara 

kamu dan dia, segera 

saja melangkah ke 

tahap selanjutnya. Bagi 

yang sudah berpasangan, 

siapkan mental untuk 

bertemu dengan orang tua si dia 

demi masa depan cerah dan 

bahagia bersamanya, ya! 

 

 

 

 

 

| Sugesti Untuk Zodiakmu 
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Pisces 

(20 Februari - 20 

Maret) 

Karir 

Pekerjaanmu saat ini menuntut 

tingkat ketelitian yang cukup tinggi, 

maka dari itu kalau ada sesuatu yang 

nggak kamu mengerti cobalah untuk 

menanyakannya secara langsung pada 

rekan kerja atau atasanmu. 

Nggak perlu malu, selama 

hal tersebut bisa 

menjadi bahan belajar 

bagi dirimu sendiri. 

Selain pekerjaan 

tetap, kamu juga 

mendapatkan 

penghasilan lain 

dari bisnis yang 

dijalani. 

 

Keuangan 

Sugesti Astrologi Maret 

2018 menunjukkan bahwa 

Anda mendapatkan tambahan 

penghasilan Meskipun nggak 

terlalu besar, tapi cukup untuk 

menambah uang jajanmu. Untuk 

masalah keuangan, kamu harus 

lebih berhati-hati dalam mengeluarkan 

uang. Jangan seenaknya menggunakan 

uang untuk berbelanja barang yang 

nggak perlu, ya! 

 

 

 

 

Kesehatan 

Meskipun selama ini nggak ada 

masalah dalam hal pencernaan, namun 

ada baiknya untuk selalu mengontrol 

apa saja makanan yang kamu 

konsumsi. Usahakan juga agar nggak 

terlalu cepat saat mengunyah makanan, 

karena hal ini selain bisa membuat kamu 

tersedak, lambung kamu juga harus 

kerja ekstra keras untuk mencerna 

makanan yang belum sempurna 

dikunyah. 

 

Asmara 

Hubungan yang sehat 

adalah hubungan 

yang bisa membuat 

kedua belah pihak 

sama-sama 

berkembang dan 

dapat saling 

menghargai satu 

sama lain. 

Makanya, penting 

banget nih buat 

yang sudah 

berpasangan untuk 

menjaga tutur katanya 

apalagi saat sedang ada 

masalah. Bukannya 

menyelesaikan masalah, yang ada 

kamu hanya akan memupuk 

masalah baru, bahkan kebohongan 

itu akan memicu kebohonganmu yang 

lainnya. Untuk yang masih jomblo, coba 

buka perasaan kamu dan jangan hanya 

menunggu si dia menghampiri. Kadang, 

kita juga harus menjemput bola untuk 

mencetak apa yang kita mau, kan? 
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Aries 

(21 Maret - 19 April) 

Karir 

Aries cenderung menjadi seorang 

yang terlalu banyak membicarakan hal-

hal yang nggak benar-benar mereka 

pikirkan dari dalam hati dan pikirannya. 

Selain itu, mereka juga merupakan 

pendengar yang baik, maka nggak 

heran kalau banyak orang 

bisa bercerita padanya. 

Meskipun begitu, Aries 

juga pandai dalam 

menyaring 

informasi yang 

ingin mereka 

dengan dan mana 

yang kurang 

penting untuk 

didengar. 

 

Keuangan 

Mungkin bisa dibilang 

kalau pekerjaan yang dimiliki 

saat ini bukanlah karier idamanmu. 

Namun, ada baiknya untuk 

menikmatinya agar tetap ada 

pemasukan yang akan membantu 

kamu dalam memenuhi kebutuhan 

hidup. Sembari melakukan kewajiban 

dalam pekerjaanmu saat ini, cobalah 

untuk mencari peruntungan di lowongan 

pekerjaan lainnya. 

 

 

 

 

 

Kesehatan 

Mulai merasa nggak nyaman 

dengan kondisi badan kamu saat ini? 

Well, olahraga adalah kunci utamanya 

meskipun pada kenyataannya 

kesibukanmu dalam bekerja seringkali 

menjadi penghalangnya. Sebagai 

solusinya, kamu bisa melakukannya 

sebelum dan sesudah bangun tidur di 

pagi hari. Cukup lakukan olahraga 

ringan seperti push up, sit up, dan 

planking saja sudah cukup membantu 

jika kamu melakukannya 

secara rutin. 

 

Asmara 

Untuk Aries 

yang sudah 

berpasangan, 

menghabiskan 

waktu bersama 

teman memang 

boleh-boleh saja, 

tapi nggak ada 

salahnya juga kan untuk 

memberikan perhatian 

lebih pada pasangan agar ia 

nggak merasa diabaikan? Hayoo, 

belajar adil, ya! Nah, bagi yang 

masih single dan belum ada 

kejelasan dan berhubung ini sudah 

bulan Maret, nggak ada salahnya kok 

untuk mencari tahu kejelasan hubungan 

kamu dengan si dia. Jangan buang 

waktumu untuk sesuatu yang nggak 

pasti. Siapa tau ada juga kan orang di 

luar sana yang justru sedang 

memperhatikan kamu? 
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Taurus 

(20April - Mei 20) 

Karir 

Banyak banget perubahan baik 

yang datang padamu di bulan April ini, 

dan salah satu pendukung terbaiknya 

adalah anggota keluarga kamu sendiri. 

Maka dari itu, ada baiknya untuk nggak 

mengulangi kesalahan yang sudah 

kamu perbuat di masa lalu, 

ya! Saatnya untuk 

memberikan 

kebahagiaan untuk 

orang-orang di 

sekitarmu. 

 

Keuangan 

Untuk aspek 

keungan ada 

baiknya untuk 

mempertimbangkan 

tawaran pekerjaan 

dengan upah yang lebih 

baik dari pekerjaanmu saat ini 

agar kebutuhan hidup tetap 

dapat terpenuhi dengan baik. 

Sedangkan untuk keuangan, coba 

belanjalah yang memang kamu 

butuhkan ya supaya keuanganmu 

benar-benar sehat. 

 

 

 

 

 

 

Kesehatan 

Mengingat usia sudah nggak muda 

lagi, maka ada baiknya untuk 

membatasi diri dari mengonsumsi 

makanan tertentu seperti daging 

kambing atau makanan lainnya yang 

membuat kolesterol naik dan asam urat 

kambuh. Hal ini biasanya ditandai 

dengan rasa pusing dan rasa kencang di 

bagian leher setelah mengonsumsi 

makanan tersebut. Tenang, masih 

banyak makanan sehat lainnya yang 

bisa kamu nikmati. Well, semua 

ini untuk kebaikan kamu, 

kok. 

 

Asmara 

Bagi yang sudah 

berpasangan, saat 

ini kamu menjalani 

hubungan yang 

dewasa dengan 

pasangan. 

Hubungan yang 

dewasa dalam hal ini 

adalah saling mengerti 

aktivitas masing-masing, 

sehingga nggak perlu ada drama 

di mana salah satu pihak merasa 

terkekang. Pertahankan terus, ya! 

Untuk kamu yang masih jomblo, 

coba lebih terbuka dengan banyak 

orang dan jangan menjadi orang yang 

pemilih, oke? 
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Gemini 

(21 Mei - Juni 21) 

Karir 

Berbahagialah kamu bagi para 

Gemini pecinta traveling, karena di 

bulan April ini kamu dipilih oleh kantor 

untuk memiliki kesempatan untuk 

mengunjungi beberapa tempat asyik 

yang sudah lama kamu impikan. Oleh 

karena itu, persiapkan waktu dan 

juga tabunganmu, ya!. 

 

Keuangan 

Lingkungan 

yang nyaman 

adalah salah satu 

alasan terbesar 

kenapa kamu 

bertahan di satu 

perusahaan dalam 

waktu yang cukup 

lama, meskipun kamu 

sendiri juga tau kalau 

upah yang didapatkan 

masih jauh dari kata cukup. 

Yakin masih mau bertahan? Masih 

banyak tempat di luar sana yang 

akan membuat kamu lebih 

berkembang lagi, lho! Sedangkan 

dalam hal keuangan, rasanya kamu 

harus memperketat pengeluaran nih, 

mengingat kalau nanti kamu butuh biaya 

yang cukup banyak untuk traveling. 

 

 

 

 

 

Kesehatan 

Aktivitas di kantor yang cukup padat 

seringkali membuatmu harus pulang 

larut malam dan berhadapan dengan 

angin malam yang cukup 

membahayakan bagi tubuh. Kalau 

sudah begini, bekali diri dengan 

olahraga teratur, konsumsi makanan 

sehat, dan juga vitamin agar daya tahan 

tubuh tetap terjaga dengan baik. Jangan 

sampai penyakit seperti flu malah 

mengganggu aktivitasmu sehari-hari, 

ya! 

 

Asmara 

Memang sih, 

menjalani 

hubungan 

dengan orang 

yang humoris 

adalah hal yang 

sangat 

menyenangkan, 

karena kamu bisa 

merasa bahagia 

setiap bersamanya, 

meski terhalang ruang dan 

waktu sekalipun. Tapi, ada 

kalanya kamu dan dia juga harus 

serius, apalagi saat harus mulai 

memikirkan masa depan 

hubungan kalian berdua. Masih 

jomblo? Jangan khawatir, perbanyak 

waktu untuk kamu nikmati sendiri sambil 

mencari seseorang yang memang mau 

mencintai kamu apa adanya. Lupakan 

masa lalu dan berusahalah jadi diri 

sendiri tanpa ada bayangan si dia yang 

sudah membuat luka yang cukup dalam 

dalam memorimu.  
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Cancer 

(22 Juni - Juli 22) 

Karir 

Belajar untuk bisa menjadi 

pendengar yang baik bagi orang lain 

bukanlah hal yang buruk. Dari sini, kamu 

bisa memahami seseorang dengan 

lebih baik dari sudut pandang yang 

berbeda.. 

 

Keuangan 

Mereka yang 

berzodiak Cancer 

memang dikenal 

sebagai orang 

yang terampil 

dalam melakukan 

pekerjaannya. 

Selain itu juga 

karena banyaknya 

pengalaman kerja 

yang sudah dialami 

sebelumnya. Makanya 

nggak jarang juga mereka 

mendapat pujian atas hasil 

kerjanya. Sedangkan untuk 

kondisi keuangan, nampaknya si 

Cancer harus mulai mengurangi 

kebiasaan belanjanya dan 

menabung untuk keperluan yang lebih 

besar lagi di masa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

Kesehatan 

Mulai kurangi konsumsi makanan 

cepat saji atau makanan kurang sehat 

lainnya dari sekarang ya, Cancerians! 

Meskipun sepele, tapi tau nggak sih 

kamu kalau makanan seperti ini justru 

yang membuat kesehatan kamu 

terganggu, lho. Bahkan nggak jarang 

juga orang sampai harus dirawat di 

rumah sakit karenanya. 

 

Asmara 

Buat kamu yang sudah 

berpasangan, tahun 

ini adalah waktu 

yang tepat untuk 

merencanakan 

berbagai hal 

untuk 

keberlangsungan 

hubungan yang 

sudah kalian jalin 

dalam waktu yang 

cukup lama. 

Sedangkan untuk 

kamu yang masih belum 

diberi kejelasan, mau 

sampai kapan menghabiskan 

waktu berhargamu untuk hal yang 

nggak pasti?. 
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Leo 

(23 Juli - 23 Agustus) 

Karir 

Di umur yang semakin matang ini, 

kamu bisa menata hidup dengan lebih 

baik lagi secara perlahan, mulai dari 

keuangan hingga hubungan dengan 

orang-orang di sekitar. Sebuah 

pencapaian yang baik, karena kamu 

juga sudah mulai bisa 

mengontrol emosi dengan 

baik dan bisa 

menghadapi 

berbagai 

permasalahan 

dengan kepala 

dingin. 

 

Keuangan 

Bukan hal yang 

mudah untuk 

beradaptasi dengan 

lingkungan baru di kantor 

kamu saat ini. Tapi dengan 

usaha yang cukup keras dan 

kemampuan bersosialisasimu yang 

cukup baik, maka perlahan suasana 

mulai mencair. Untuk masalah 

keuangan, kamu terbukti bisa mengatur 

keuangan agar kebutuhan sehari-hari 

dan kebutuhan hiburan dapat terpenuhi 

dengan baik. Nggak ada yang perlu 

dicemaskan sampai saat ini. Take it 

easy.  

 

 

 

 

Kesehatan 

Tubuh jadi mudah lelah dan sering 

terasa nyeri akibat aktivitasmu selama 

ini? Well, ini tandanya kamu kurang 

berolahraga, ShopBackers. Coba 

seimbangkan aktivitas beratmu dengan 

olahraga secara teratur setiap harinya. 

Nggak perlu pergi ke gym, karena kamu 

juga bisa melakukannya di rumah 

sebelum dan sesudah bangun tidur. 

 

Asmara 

Adu argumen yang 

seringkali terjadi 

antara kamu dan dia 

justru menjadi 

penguat dalam 

hubungan yang 

sudah terjalin 

cukup lama, 

karena bagi kalian 

berdua argumen 

adalah cara untuk 

memahami karakter 

masing-masing. Tapi 

tetap, utarakan pendapat 

tanpa harus ada emosi di 

dalamnya, ya! Untuk yang masih 

jomblo, banyak orang yang 

memperhatikanmu dari jauh karena 

sifat dan karakter unikmu, hanya saja 

kamu nggak menyadarinya. Nah, 

mungkin ini adalah saat yang tepat 

untuk jadi orang yang peka? 
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Virgo 

(24 Agustus - 22 

September) 

Karir 

 Banyaknya pekerjaan yang 

berdatangan kadang membuat Virgo 

jadi lupa mana yang prioritas dan mana 

yang bukan. Nggak cuma itu, hal ini juga 

membuat mereka lupa untuk menjaga 

kesehatannya sendiri. 

 

Keuangan 

Try to say no! 

Yup, menolak 

pekerjaan 

tambahan 

bukanlah hal yang 

buruk kok kalau 

kamu merasa 

bahwa pekerjaan 

tersebut nggak 

sesuai. Jangan 

hanya karena alasan 

“nggak enak” lantas 

akhirnya kamu menerimanya 

begitu saja. Kamu nggak mau kan 

kalau nanti hasilnya jelek dan nggak 

memuaskan banyak orang? Pikirkan 

lagi, ya! Berkat banyaknya tawaran 

pekerjaan ini, kamu memiliki uang 

lebih yang bisa digunakan untuk banyak 

hal, mulai dari traveling, 

membahagiakan keluarga, dan tentunya 

jangan sampai lupa untuk menabung, 

ya!. 

 

 

 

Kesehatan 

Lagi-lagi kamu harus berurusan 

dengan yang namanya flu akibat cuaca 

yang tidak menentu, banyaknya 

pekerjaan yang mendatanginya, dan 

kegiatannya setelah bekerja. Hal ini 

membuat waktu tidurnya berkurang dan 

membuat daya tahan tubuh menurun. 

Coba luangkan waktu untuk beristirahat 

ya agar kondisi tubuh tetap sehat dan 

tidak memicu penyakit lain yang lebih 

berbahaya. 

 

Asmara 

Bagi yang sudah 

berpasangan, 

hubungan kalian 

makin hari makin 

harmonis. Hal ini 

karena 

kepercayaan, rasa 

saling setia yang 

ditunjukkan 

masing-masing 

pasangan, dan juga 

sifat humoris yang 

selalu berhasil 

membuat suasana 

semakin ceria. Pertahankan 

terus, ya! Banyak lho yang iri 

dengan keharmonisan hubungan 

kalian ini. Bagi yang masih jomblo, 

percayalah bahwa jodohmu akan 

datang dalam waktu yang tepat. 

Sembari menunggu, manfaatkan waktu 

dengan memperbaiki diri, 

membahagiakan diri sendiri, dan 

tentunya perluas jaringan untuk 

mengenal banyak orang. 
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Libra 

(23 September - 23 

Oktober) 

Karir 

Libra mulai menemukan 

kemampuan baru dalam dirinya yang 

bisa dikembangkan dan bermanfaat di 

kemudian hari. Bukan hal yang sulit bagi 

Libra untuk mewujudkannya, karena 

mereka adalah orang yang 

sangat ulet dan mau 

berusaha untuk hal 

yang disukai dan 

bermanfaat 

baginya. 

 

Keuangan 

Kemampuan 

beradaptasi di 

lingkungan baru 

dan keuletan kamu 

dalam bekerja terbukti 

membuahkan hasil, yaitu 

pekerjaan yang berhasil 

selesai tepat waktu dan pujian dari 

teman-teman di kantor. Untuk 

masalah keuangan, bisa dibilang 

kalau Libra adalah seorang yang 

mampu mengatur keuangannya 

dengan baik, hal ini terbukti dari 

kemampuannya dalam menahan hasrat 

belanjanya. 

 

 

 

 

 

Kesehatan 

Mengingat kalau usia kamu sudah 

nggak muda lagi, mulailah untuk 

mengurangi konsumsi makanan 

berlemak dan kolesterol tinggi. Selain 

itu, imbangi juga pola hidup sehat kamu 

dengan olahraga teratur dan juga 

konsumsi vitamin untuk menjaga daya 

tahan tubuh karena aktivitas yang cukup 

padat. 

 

Asmara 

Berbagai kenangan manis 

dan pahit yang kamu 

alami bersama si dia 

di tahun 2017 

memang masih 

sering 

mengganggu hari-

harimu hingga 

saat ini. Hal itu 

sangatlah wajar, 

namun jangan 

sampai kenangan 

ini justru akan 

menghambat kamu 

untuk bertemu orang 

baru, ya! Sudah 

berpasangan? Saatnya untuk 

memikirkan hal yang lebih serius lagi 

dengan si dia, ya! 
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Scorpio 

(24 Oktober - 22 

November) 

Karir 

Waktu yang tepat bagi mereka yang 

berzodiak Scorpio untuk lebih 

memperhatikan penampilan demi 

menyonsong masa depan yang lebih 

baik lagi nantinya. Oh iya, mulai saat ini, 

jangan malu atau ragu untuk 

mengekspresikan apa yang 

ada dalam hati dan 

pikiranmu, ya! 

 

Keuangan 

Kenaikan 

jabatan di awal 

bulan ini 

membuktikan 

kalau kinerja kamu 

di kantor sangatlah 

bagus dan bisa 

dipertanggungjawabkan. 

Namun, dengan adanya 

kenaikan jabatan ini tentunya 

disertai dengan tanggungjawab 

yang makin besar juga, kan? 

Tetaplah berusaha dan jangan 

lupa bersyukur, ya! Sedangkan 

untuk urusan keuangan, kamu tergolong 

sebagai orang yang mampu mengatur 

keuangan dengan baik, namun ada 

kalanya perencanaan yang sudah kamu 

atur dengan baik ini harus terganggu 

karena ada keperluan mendadak atau 

ada teman yang ingin meminjam uang 

padamu. 

 

Kesehatan 

Alergi dan masalah kesehatan 

tulang masih jadi teman akrab bagi para 

Scorpio di tahun 2018 ini. Namun 

tenang, semua ini bisa diatasi dengan 

pandai memilih makanan dan menjauhi 

alergen yang akan membuat alergi itu 

muncul dan bikin kamu jadi kurang 

percaya diri. Selain alergi, aktivitas yang 

berlebihan juga akan membuat tubuh 

kamu mudah lelah, apalagi karena 

kurang diimbangi dengan olahraga yang 

teratur. Nggak ada kata terlambat, kamu 

bisa kok memulainya dari sekarang 

dengan jogging dan olahraga 

singkat seperti push up 

dan sit up di rumah 

sebelum dan setelah 

bangun tidur. 

 

Asmara 

Mulai merasakan 

kembali indahnya 

berkenalan 

dengan orang baru 

dan jatuh cinta, ya? 

Akhirnya ya, setelah 

penantian yang cukup 

lama kamu bisa menemukan 

seseorang dengan karakter unik 

dan bisa langsung “klik” 

denganmu. Hal inilah yang 

akhirnya membuat kamu jadi 

lebih bergairah dalam menjalani 

aktivitas sehari-hari.  Untuk yang sudah 

berpasangan, bersiaplah untuk 

menjalani hubungan asmara yang itu-itu 

saja kalau memang kamu masih belum 

tau, bahkan belum siap untuk 

memutuskan ujungnya. 
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Sagitarius 

(23 November - 21 

Desember) 

Karir 

Mereka yang berzodiak Sagitarius 

dikenal sebagai orang yang 

menyenangkan dan memilliki jiwa 

petualang, maka jangan heran kalau 

temannya tersebar di berbagai wilayah. 

Selain itu, mereka juga dikenal sebagai 

orang dengan wawasan yang 

cukup luas. Cocok dijadikan 

sebagai teman untuk 

traveling nih. 

 

Keuangan 

Saatnya untuk 

mencari 

peruntungan baru 

dalam hal 

pekerjaan nih. 

Carilah pekerjaan 

yang nggak hanya 

bisa memenuhi 

kebutuhan sehari-hari, 

namun juga bisa membuatmu 

merasa bahagia tanpa harus 

merasa tertekan hingga 

berujung sakit. Sedangkan 

untuk masalah keuangan, 

ada baiknya untuk mengerem 

kebiasaan belanja barang, terutama 

sesaat setelah gajian. Kamu tidak mau 

kan harus hidup susah di pertengahan 

bulan? Mulai juga untuk menabung, 

sehingga jika suatu saat ada keperluan 

yang membutuhkan biaya besar, kamu 

nggak perlu bingung lagi, deh. Seperti 

lamaran, misalnya. 

 

Kesehatan 

Tekanan atau rasa bosan di kantor, 

cuaca yang kurang mendukung, dan 

pola makan yang kurang sehat adalah 

faktor utama yang membuat daya tahan 

tubuh kamu menurun, sehingga mudah 

terserang penyakit. Jangan hanya 

karena ingin “ngirit” lantas kamu juga 

membatasi konsumsi makanan sehat 

ya. 

 

Asmara 

Buat kamu yang sudah 

berpasangan, coba yakinkan 

pada diri sendiri kalau 

keputusanmu untuk 

bersama si dia 

adalah hal yang 

tepat, bukan 

hanya karena luka 

di masa lalu yang 

ingin kamu 

lupakan dengan 

cepat, ya. Jangan 

sampai ada pihak 

yang terluka karena 

keputusanmu ini. 

Sebagai seorang yang 

mudah bergaul dan banyak 

teman, tentunya akan 

mempermudah kamu dalam 

mencari seseorang yang 

baru, walau hal tersebut 

sangat sulit karena kamu 

sendiri merupakan tipe orang yang sulit 

melupakan masa lalu dan menggantinya 

dengan yang baru. Tapi, nggak ada 

salahnya untuk mencoba, kan? 
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Capricorn 

(22 Desember - 20 

Januari) 

Karir 

Pikirkan kembali rencana kamu 

untuk resign dari pekerjaan yang sudah 

kamu miliki saat ini, apalagi jika kamu 

belum memiliki pekerjaan baru. Jika 

memang mulai merasa nggak betah 

dengan pekerjaanmu saat ini, coba 

diskusikan dengan atasan atau rekan 

kerjamu dan sampaikan apa yang 

membuatmu merasa nggak nyaman 

selama ini. 

 

Keuangan 

Untuk masalah 

keuangan, coba lebih 

diperbaiki lagi 

manajemen 

keuangan kamu. 

Jangan tergiur untuk 

belanja besar-

besaran saat gajian, 

sehingga harus hidup 

super irit kedepannya. 

 

Kesehatan 

Pekerjaan yang menumpuk, 

tekanan dalam pekerjaan, serta 

banyaknya hal yang harus kamu 

pikirkan seringkali membuat 

kondisi badan jadi mudah drop yang 

ditunjukkan dari badan yang mudah 

lelah, demam, hingga sakit kepala yang 

sangat mengganggu. Karenanya, 

korbankanlah waktumu untuk 

mengistirahatakan tubuh dan otak untuk 

mengembalikan stamina untuk kembali 

beraktivitas. Sempatkan waktu untuk 

berolahraga juga. Nggak perlui ribet, 

kamu juga bisa ambil kelas yoga, selain 

bagus untuk tubuh, yoga juga bisa 

melatih pikiran dan mengurangi stres. 

 

Asmara 

Pengalaman yang sudah dilalui 

seharusnya bisa jadi guru terbaik untuk 

menemukan seseorang yang tepat 

dalam hidupmu. Nggak perlu yang 

rupawan, carilah seseorang yang benar-

benar menyayangimu apa adanya, dan 

yang penting dia bukanlah milik siapa-

siapa alias single. Jangan sampai kamu 

kena tipu dan dianggap sebagai 

perebut pasangan orang lain, 

ya! Untuk yang sudah 

berpasangan, kalian 

sudah terbiasa 

dengan jarak dan 

waktu yang 

memisahkan. 

Kalian juga 

merupakan 

pasangan yang 

romantis, 

meskipun 

nggak selalu 

memperlihatkan 

keromantisannya di 

depan banyak orang. 

Pertahankan terus, ya! 
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Pertanyaan: 

Mas firman, saya pembaca setia majalah 

kekuatan sugesti dari Hongkong, setiap edisi 

saya selalu simpan dan bagikan kepada 

teman-teman TKW disini, saya senang sekali 

dengan tulisan-tulisan mas firman yang selalu 

positif dalam melihat sesuatu.  

Saya mau bertanya mas, kenapa ada doa yang 

dikabulkan oleh ALLAH, tapi ada juga yang 

tidak dikabulkan mas? bagaimana menurut 

mas firman? 

+852xxxx, Irawati-Hongkong 

Jawab: 

Terima kasih mbak irawati di hongkong, terima 

kasih sudah menjadi pembaca setia majalah 

kekuatan sugesti, salam saya untuk teman-

teman TKW di hongkong ya yang juga selalu 

membaca majalah kekuatan sugesti ini.  

Pertanyaan tentang DOA, sebenarnya doa 

setiap manusia itu selalu dikabulkan oleh 

ALLAH, tidak ada doa yang dipending atau 

tidak dikabulkan. Lalu bagaimana ketiak doa 

seseorang itu terlihat tidak terwujud, maka 

kesalahan bukan pada ALLAH, tapi kesalahan 

ada pada diri manusia itu sendiri. Manusia itu 

sendiri yang salah dalam berdoa, dan manusia 

itu sendiri yang belum mau menerima doa itu 

terjadi. Pemahaman ini yang kadang tidak 

disadari oleh banyak orang, hampir sebagian 

orang lebih senang menyalahkan ALLAH nya 

dengan mengatakan bahwa ALLAH tidak 

mengabulkan doa-doa ku, padahal bukan 

ALLAH yang tidak mengabulkan tapi manusia 

itu sendiri yang belum mau menerima 

terwujudnya doa itu. Selarasnya pikiran 

dengan doa-doa kita itulah kunci terwujudnya 

doa. 

 

Pertanyaan : 

Mas firman, apakah dengan kita memikirkan 

hal yang kita inginkan secara terus menerus itu 

membuat keinginan kita terwujud.? Saya saya 

irfan mas, dari kebumen, penggemar tulisan 

mas firman, channel youtube cahaya 

kehidupan dan pembaca majalah kekuatan 

| Curhat Pikiran 
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sugesti. Mohon penjelasan dari pertanyaan 

saya tadi ya mas 

Irfan-0813xxxx 

Jawab: 

terima kasih mas irfan sudah setia membaca 

majalah kekuatan sugesti, jangan hanya untuk 

diri sendiri ya majalahnya tapi juga dibagikan 

kepada teman-teman lainnya ya. Untuk 

menjawab pertanyaan mas, coba perhatikan 

ilustrasi saya ini ya, ada seorang anak kecil 

yang memegang hp (handphone), tapi tidak 

tahu cara menggunakan hp itu, dia hanya sibuk 

memegang saja. Kemudian dia bertanya ke 

mas, "kalau saya memegang hape ini terus-

menerus apakah hape ini bisa mengirim sms?" 

Tentu jawabannya tidak kan, kalau si anak ini 

salah dalam menggunakan hp itu maka jadinya 

tidak bisa menggunakan hp itu. Sama dengan 

pertanyaan mas itu, kalau mas tidak paham 

bagaimana berpikir yang benar, tidak paham 

menggunakan pikiran secara benar, lalu mas 

hanya memikirkan terus menerus keinginan itu 

maka tentu menjadi tidak ada artinya. Tapi, 

kalau mas memikirkan keinginan itu dengan 

cara yang benar maka pasti cepat terjadi. Maka 

jawabannya, apakah mas sudah memikirkan 

dengan cara yang benar, atau belum benar. 

 

Pertanyaan : 

Assalamualaikum mas firman, saya  Doni 

pembaca buku 10 keajaiban pikiran yang saya 

temukan di tokopedia, isinya benar-benar 

mencuci otak saya, dulu saya pembelajar 

spiritual, mistis dan klenik, tapi setelah 

membaca tulisan mas firman di buku 10 

keajaiban pikiran, saya merasa bodoh sudah 

belajar itu semua, buku itu membuat saya 

terhenyak mas dari semua kebodohan saya. 

Saya ingin bertanya, kalau begitu "hantu" itu 

ada atau tidak mas? 

sieva_tyu@xxxx.com 

Jawab: 

Waalaikumsalam mas doni, wah sudah 

membaca buku saya 10 keajaiban pikiran ya, 

dibaca yang bener dipahami ya supaya 

semakin bagus cuci otaknya menjadi bersih 

dan hidup lebih nyaman. Hantu itu jika 

digambarkan seperti omongan orang sekarang 

ini maka tidak ada, hantu itu yang katanya 

dilihat oleh orang-orang itu sesungguhnya 

adalah hasil dar Pikirannya sendiri. 

Tidak perlu takut dengan namanya hantu, 

karena itu sebenarnya tidak ada, sehingga apa 

yang ditakuti. Coba mas eksperimen, 

sampaikan ke orang bule tentang sebuah 

tempat yang angker, bilang saja ke orang bule 

itu kalau ditempat itu ada gendruwo nya, ngga 

perlu dijelasin bagaimana gendruwo itu. Saya 

jamin, itu bule ngga takut dan tidak akan ada 

rasa apa-apa ketika melewati tempat angker 

itu. Karena di pikirannya tidak ada informasi 

tentang gendruwo. Nah, itu sebenarnya. Kalau 

di Indonesia, sudah dari kecil dinformasikan 

tentang hantu, tentang gambaran-gambaran 

yang menakutkan, informasi inilah yang masuk 

ke pikiran banyak orang di indonesia dan 

mengotori pikirannya. 

 

64  Kekuatan Sugesti | Edisi Maret 2018 



 

Pertanyaan : 

Saya senang membaca tulisan mas firman, 

apalagi di majalah kekuatan sugesti. Mas, saya 

seorang perempuan yang belum menikah, 

sudah 3 x bertunangan tapi selalu gagal saja 

mas. Itu kenapa ya mas? apakah karena 

keinginan saya? atau memang Tuhan belum 

memberi jodoh? 

Dewiana-0856xxxx 

Jawab: 

Mbak dewiana, terima kasih ya sudah setia 

membaca tulisan saya, dan menjadi pembaca 

setia majalah kekuatan sugesti, saya harap 

mbak menemukan banyak pecerahan di 

majalah ini. Mengenai pertanyaan mbak, coba 

mbak renungkan dari 3 laki-laki yang sempat 

betunangan dengan mbak itu, pasti mbak 

merasa ada yang tidak pas dengan laki-laki itu, 

sehingga jdinya tidak jadi deh nikahnya. Jadi 

sebenarnya ketika mbak tidak jadi menikah 

dengan para tunangan itu karena memang ada 

dalam pikiran mbak yang membuat tidak mau 

menikah dengan mereka.  

Sekarang coba mbak luruskan kembali 

pikirannya, selaraskan dengan tujuan mbak 

untuk menikah. Tentukan laki-laki sepert apa 

yang mbak mau. Saya sepertinya pernah 

membuat video tentang jodoh di channel 

cahaya kehidupan, coba mbak lihat ya. 

Diresapi ya. Bukan Tuhan yang tidak memberi 

mbak jodoh, tapi diri mbak yang memang 

belum mau untuk menerima jodoh itu. 

Bagi anda yang memiliki pertanyaan seputar 

kehidupan, bisa mengirimkan ke 

pratamafirman@yahoo.com, atau melalui 

sms/whatsapp/line di 0856.46.000.981 atau 

acc facebook di facebook.com/wahana.sejati 
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