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 | Redaksi 

Semua Doa Sebenarnya Selalu 
Dikabulkan Tuhan 

Hari ini hari jumat tentu bagi anda yang 

beragama Islam,khususnya laki-lakinya, 

pergi menunaikan shalat jumat. Kalau ada 

“gaul” maka pasti sering mendengar atau 

membaca di dp bbm, “yg cakep yg pergi 

shalat jumat”. Saya tidak akan menulis 

tentang shalat jumatnya, tapi tentang isi 

khotbah tadi. Temanya tentang doa, 

disampaikan bahwa ada doa yang 

dikabulkan ada yg tidak, bahkan dikatakan 

lagi hanya sedikit dari manusia yang 

doanya dikabulkan Tuhan, saya dari dulu 

selalu heran ketika mengatakan doa tidak 

dikabulkan. Apa iya tidak dikabulkan? 

Bukannya berdoanya yang salah, atau 

yang berdoa tidak menyadari apa yang 

diminta? Bukannya Tuhan itu Maha 

Pemberi ya.. 

 

Oh ya, sehabis jumatan tadi saya pergi 

kewarung sebentar untuk membeli 

minuman ringan, sambil duduk saya 

dikagetkan dengan seorang pembeli yang 

bicara dengan nada yang sedikit keras 

kepada penjaga warungnya “aku tadi 

mintanya teh, kok malah dapat teh panas 

gini, hawanya panas gini dikasih teh 

panas”. Si penjual lalu menjawab “lha 

sampeyan tadi bilangnya teh aja gak ada es 

nya”. Dari peristiwa ini saya mendapat 

ilmu yang luar biasa, yang salah bukan 

yang memberi tetapi yang meminta. Kalau 

mintanya teh ya, dapatnya teh saja tetapi 

malah marah-marah karena tehnya panas 

hehe. Sama dengan doa-doa kita, kadang 

kita takut meminta barang atau mater 

dalam doa kita, kita lebih suka meminta 

atau berdoa sesuatu yang abstrak. Sama 

seperti ketika beberapa hari yang lalu ada 

seorang bapak peserta privat AMC yang 

menanyakan bagaimana caranya agar 

doanya cat terkabul. Lalu saya bertanya 

lagi, selama ini kalau berdoa apa yg 

diminta? , dijawablah oleh peserta ini yang 

diminta adalah keselamatan dan hidup baik 

di dunia dan diakhirat. 
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Sambil tersenyum saya menjawab ” 

sekarang sudah selamat lho, sudah baik 

juga hidupnya, bisa bernafas, bisa melihat, 

bisa berjalan, itu artinya kan sudah 

dikabulkan doanya oleh Tuhan”, bapak ini 

tersenyum sambil berkata “iya juga ya 

mas, tapi saya maunya kaya”. Apakah ada 

permintaan kaya dalam kalimat doa tadi? 

Tidak ada ya..lantas menganggap doanya 

tidak dikabulkan. “Bapak gak minta 

bagaimana dikasih” jawab saya ke bapak 

itu. 

Sama seperti orang yang minta teh tadi, 

tidak ada kata es teh saat meminta, eh 

begitu dikasih teh panas malah marah-

marah. Sering saya bertemu orang dikelas 

AMC yang merasa doanya tidak 

dikabulkan, tetapi begitu saya coba 

telusuri ternyata doanya sudah dikabulkan 

dan tidak disadari. 

Kalau kita semua, anda dan saya mau 

merenung mau duduk sejenak dan 

menggali semua keinginan-keinginan kita 

maka sebenarnya Tuhan sudah 

memberikan apa yang kita minta, saat kita 

merasa doa tidak dikabulkan itu 

sebenarnya karena kita tidak menyadari  

apa yang kita minta. Atau karena anda 

belum mengetahui rumus kalimat doanya 

yang ada dikelas AMC sehingga merasa 

doanya tidak terjadi. 

Kalau anda maunya es teh ya sudah minta 

aja es teh, jangan hanya bilang teh, kalau 

maunya uang maka mintalah uang, kalau 

maunya mobil ya mintanya mobil. Simpel 

sebenarnya rumus berdoa yang baik itu, 

minta saja sesuai yang anda mau, dan 

percayalah kalau memang Tuhan itu Maha 

Baik dan Maha Pemberi. Saat kita merasa 

Tuhan tidak mengabulkan doa, maka 

sebenarnya kita sedang tidak percaya jika 

Tuhan itu Maha Memberi. 

Jadi sebelum protes, sebelum mengeluh ke 

Tuhan tentang doa-doa anda maka cobalah 

merenung kembali, “masuk” ke dalam diri 

anda, perhatikan kembali doa-doa anda, 

kalau anda merenung dan mengambil 

hikmah maka pasti sepakat dengan saya 

bahwa sebenarnya doa kita itu sudah dan 

selalu dikabulkan Tuhan. 
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 | Catatan Kecil 
 

Mungkin Inilah Alasan 
Kenapa Doa-Doa mu Seakan 

Tidak Terkabulkan 
Oleh Tuhan? 

 
Sudah berdoa hari ini? Pasti anda 

menjawabnya “Sudah”, aktivitas berdoa 

merupakan aktivitas yang tentu sudah sering 

dilakukan oleh anda dan banyak orang 

lainnya. Bahkan mungkin menjadi sebuah 

rutinitas harian anda, berdoa dilakukan dari 

pagi bangun tidur sampai malam mau tidur 

lagi. 

Tapi, banyak orang yang kadang bertanya-

tanya “kenapa doa-doaku tidak terjadi ya”, 

dan ini sering kali menimbulkan rasa bosan 

untuk berdoa, bahkan lucunya rasa putus ada 

untuk berdoa. Pantaskah putus asa untuk 

berdoa? Hal ini wajar, karena merasa sudah 

sering berdoa tapi serasa Tuhan tidak 

mengabulkan doa-doanya. Akhirnya karena 

diselimuti rasa putus asa maka doa-doa justru 

tidak ada artinya, berdoanya jadi sekedar ikut-

ikutan saja. 

Mungkin anda juga saat ini mengalami 

kondisi seperti itu, tapi anda malu untuk 

mengatakannya. Memang sih kalau anda 

cerita ke teman anda, atau anda cerita ke 

pemuka agama bahwa anda mulai jenuh 

berdoa pasti dimarahi, atau mungkin anda 

disuruh “sabar”. Padahal sebenarnya doa-doa 

itu tidak ada yang ditolak oleh Tuhan jika 

memang benar cara dan tujuannya.  

Perhatikan ya, berdoa itu kan mengirimkan 

pesan dari anda sebagai makhluk kepada 

Tuhannya, kalau doa itu sampai maka pasti 

dikabulkan oleh Tuhan, karena Tuhan itu 

Maha Pemberi. 

 

Berarti kalau doa-doa anda tidak 

terkabulkan maka itu artinya doa anda 

tidak sampai ke Tuhan. Kenapa  

tidak sampai? karena anda salah alamat, 

salah dalam mengenali Tuhannya. 

Sebagai ilustrasi ya, ketika anda mengirim 

pesan whatsapp ke saya, maka seharusnya 

anda kenal dulu dengan saya. Tahu siapa 

saya, tahu tentang profil saya dan tentu 

harus tahu nomor hapenya. Kalau anda 

salah alamat, salah nomor hape maka tentu 

pesan anda tidak sampai ke saya, meskipun 

anda sudah pengumuman ke banyak orang 

kalau anda sudah mengirim whatsapp ke 

saya. Tentu saya juga tidak membalas, 

sebab memang pesan anda tidak sampai ke 

saya. Nah, ini yang terjadi juga dengan 

doa-doa anda, doa sebagian besar orang. 

Mereka mengaku berdoa, tapi sebenarnya 

tidak sampai doanya karena salah alamat, 

salah mengenal Tuhannya. Seperti yang 

dialami sepasang peserta kelas platinum 

AMC hari jumat-sabtu-minggu kemarin. 

Ketika saya tanya tentang bagaimana 

Tuhan itu dalam mengabulkan doa, maka 

jawabannya “ya kadang-kadang ngga 

mengabulkan”. Ini sama dengan gambar 

dibawah ini ya : 

Kalau Tuhan anda seperti digambar itu 

maka ya seperti itulah doa-doa anda terjadi, 

padahal Tuhan itu tidak seperti itu. Tuhan 

itu Maha Baik dengan segala 

kesempurnaannya. 
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Tuhan itu sebaik-baik prasangkanya 

makhluknya, coba deh ganti prasangkamu 

kepada Tuhan, ubahlah “TUHANMU”, bukan 

Tuhan seperti yang ada digambar diatas, tapi 

ubahlah TUHANMU menjadi seperti gambar 

yang dibawah ini (yang sudah saya edit) 

 

Dari kecil sebagian besar kira dicekoki 

tentang informasi Tuhan yang keliru, lalu 

ketika dewasa sibuk menyalahkan Tuhan 

karena doa-doa nya tidak dikabulkan. Keliru 

sekali kalau seseorang itu menganggap Tuhan 

tidak mengabulkan doa, karena sesungguhnya 

doa-doa setiap manusia itu pasti dikabulkan 

Tuhan. Asalkan benar tujuannya ke TUHAN 

yang MAHA BAIK, bukan mengaku-ngaku 

ke Tuhan padahal sesungguhnya dirinya 

belum mengenali Tuhan dengan seutuhnya. 

Jadi sebelum berdoa, sebelum sibuk meminta 

kepada TUHAN, cobalah sibuk untuk 

mengenali TUHAN dengan baik, mengenali 

TUHAN dengan seutuhnya. Karena jika 

dirimu kenal TUHAN dengan baik maka saya 

jamin hidupmu selalu dalam kebaikan dan 

kedamaian. Dan cara untuk mengenal Tuhan 

dimulai dengan mengenali diri kita sebagai 

ciptaan Tuhan dengan Baik 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Kekuatan Sugesti | Edisi Juli  2018 

 

05 



 
 

 



 

 | Kekuatan Diri 
  

Cara Benar buat Kamu yang Mau “Bermimpi” Besar 
 

Apakah anda sudah berani bermimpi 

besar ? , saya mulai artikel kali ini dengan 

pertanyaan tersebut. Waktu sudah lewat 

tengah malam yang membuat saya ingin 

menulis tentang “bermimpi”. Keberanian 

untuk bermimpi besar ini tidak dimiliki oleh 

sebagian besar orang, seringkali banyak 

orang terbelunggu dengan ketakutannya 

sendiri untuk bermimpi besar. 

 

Biasanya argumen yang disampaikan adalah 

“ngga usahlah bermimpi yang muluk-muluk, 

tidak perlu bermimpi tinggi nanti kalau jatuh 

sakit, tidak usah berharap yang besar nanti 

kecewa”, dan banyak lagi argumen yang 

membuat sebagian besar orang takut untuk 

bermimpi besar. Padahal bermimpi besar 

adalah kunci untuk menciptakan kesuksesan 

besar dalam hidup. Dan bermimpi itu 

seharusnya menjadi kewajiban bagi setiap 

manusia yang masih hidup, kalau tidak mau 

bermimpi maka lebih baik mati saja. 

 

Bermimpi itu tidak harus dalam tidur, tapi 

bisa kapan saja. Bermimpi yang dimaksud 

adalah membuat cita-cita atau keinginan 

untuk dinikmati dalam kehidupan ini. Tadi 

sore saat waktu break memberikan kelas 

platinum AMC, saya bertemu dengan 

seorang teman yang sama-sama bekerja di 

bidang telekomunikasi, tapi dia di perusahaan 

sebelah. Saya dan dia pernah bertemu 

terakhir 2 tahun yang lalu. Dia tadi sempat 

memuji saya “fir, aku ingat dulu 2 tahun 

yang lalu kita pernah ketemu juga kan, 

waktu itu aku sempat cerita kalau pengen 

mobil baru, lalu kamu menyuruh aku untuk 

bermimpi. Tapi aku takut, eh sekarang 

malah kamu yang mobilnya baru. Bener 

katamu fir, waktunya sama tapi apa yang 

kita pikirkan beda, kamu berani bermimpi 

besar sedangkan aku takut. Coba kalau 2 

tahun yang lalu aku memberanikan diri 

seperti kamu pasti dapat pajero sport 

juga”. 

 

Saya jawab sambil tersenyum “makanya 

kamu dulu aku kasih tahu ngga mau, 

disuruh bermimpi besar malah kebanyakan 

mikir yang ngga-ngga. Padahal seharusnya 

kalau waktu itu kamu berani untuk 

menuruti apa yang aku sampaikan pasti 

sekarang hasilnya berbeda”. 

 

Banyak orang memiliki ketakutan seperti 

teman saya ini, takut untuk bermimpi besar. 

Ketakutan yang dialami oleh banyak orang 

ini muncul karena terbelenggu atas kondisi 

saat ini, misalnya anda yang saat ini 

memiliki gaji 2jutaan/bulan lalu disuruh 

untuk bermimpi besar memiliki mobil, pasti 

langsung mengatakan tidak mungkin. Mana 

bisa memiliki mobil dengan gaji hanya 

2jutaan/bulan, itu namanya tidak realistis. 

Itu kan yang muncul di pikiran anda? 

Padahal sesungguhnya rumus yang ada 

dalam kehidupan ini adalah : 
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“realita kehidupan manusia berasal dari 

Pikirannya sendiri, kalau pikiranmu tetap 

saja maka realita kehidupanmu ya pasti 

tetap namun kalau kamu mau mengubah 

pikiranmu maka pasti realita kehidupanmu 

juga berubah” 

 

Memahami bagaimana menggunakan Pikiran 

adalah kunci untuk bermimpi besar,  

karena alat untuk bermimpi adalah PIKIRAN, 

kalau seseorang tidak tahu cara menggunakan 

Pikiran dengan benar maka pasti tidak berani 

untuk bermimpi besar. Memang, tidak semua 

orang yang bermimpi besar menjadi orang 

besar dan sukses karena tidak semua orang 

MAU untuk memahami bagaimana Pikiran 

bekerja. 

 

Tapi setiap orang besar dan sukses di dunia ini 

adalah seorang pemimpi. Yusuf ‘alaihis salam 

menjadi pemimpin di negeri Mesir karena 

beliau seorang pemimpi dan ahli dalam 

menerjemahkan mimpi. Beliau menjadi 

pemimpi bahkan sejak kanak-

kanak, “(Ingatlah) ketika Yusuf berkata 

kepada ayahnya, “Wahai ayahku! 

Sungguh, aku (bermimpi) melihat sebelas 

bintang, matahari dan bulan; kulihat 

semuanya sujud kepadaku.” (Al Qur’an 

Surat Yusuf ayat 4). 
Cara benar untuk bermimpi besar adalah 

dengan menggunakan Pikiran secara benar 

ditambah dengan keberanian, sehingga 

sesungguhnya setiap mimpi manusia pasti 

terwujud jika menjalankan rumus yang benar, 

jangan menyalahkan takdir Tuhan atas tidak 

terwujudnya mimpi besarmu. Karena semua 

mimpi manusia itu yang menentukan terwujud 

atau tidak adalah dari PIKIRAN manusia itu 

sendiri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
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 | Hipnosis  

MENGHIPNOTIS ITU SEBENARNYA 
MENYURUH LHO 

 

“mas firman, bagaimana sih cara 

sederhana menghipnotis orang itu?”, kata 

seseorang yang mengirimkan whatsapp ke 

saya. Entah apa yang ada di pikiran orang 

itu bertanya seperti itu, oh bisa saja karena 

pemahaman orang ini yang salah tentang 

hypnosis, tentang hipnotis. Bukan orang 

ini saja, mungkin anda juga memiliki 

pemahaman yang salah tentang hipnotis 

atau hypnosis. Pemahaman yang salah 

terjadi karena input yang dimasukkan juga 

salah, input yang diberikan juga salah. 

Darimana input-input salah itu? ya bisa 

dari artikel-artikel di internet yang banyak 

salahnya tentang hypnosis, acara tv yang 

sebenarnya di buat untuk tujuan hiburan 

alias main-main tetapi dianggap serius 

oleh penontonya hehe. Menghipnotis 

adalah istilah “keren” dari membimbing, 

atau mengarahkan alias menyuruh. 

Menghipnotis itu sebenarnya 

mengarahkan, membimbing atau 

menyuruh seseorang untuk melakukan 

sesuatu. Coba anda perhatikan tayangan di 

televisi atau di youtube itu, bukannya 

penghipnotisnya menyuruh orang lain 

untuk melakukan sesuatu, contohnya 

“tutup mata ya, lalu rilekslah”. Bukankah 

ini kata perintah. Lalu kalmat lainnya 

“kamu turuti semua yang saya katakana 

ya, duduk yang nyaman ya sekarang”. 

Nah, ini juga kalimat perintah kan. Berarti 

menghipnotis itu sebenarnya menyuruh 

dan mengarahkan, berarti yang membuat 

orang itu rileks bukan penghipnotisnya 

tetapi orang itu sendiri. Kalau orang itu 

tidak mau menurut maka ya mustahil 

terjadi. Ya kan? 

 

Lalu kalau seperti itu , hipnotis atau 

hypnosis itu ilmu apa? kalau itu yang anda 

tanyakan ke saya sebagai pakar pikiran, 

maka saya menjawabnya “ya ilmu 

berbicara, ilmu berkomunikasi”, lalu 

bagaimana dengan hipnotis yang dijalanan 

atau gendam itu? kalau itu lagi anda 

bertanyanya? maka jawabannya ya tetap 

sama, itu juga ilmu berbicara dan 

komunikasi. Hipnotis dan gendam itu 

berbeda, iya memang berbeda, tulisannya 

kan berbeda tetapi maknanya sama. 

Seperti Pisang dan Banana hehe. Coba 

baca artikel saya sebelumnya tentang itu 

ya.Karena menghipnotis itu menyuruh, 

maka anda yang selama ini sudah merasa 

ikut workshop hipnotis tentu tidak bisa 

mengklaim bahwa anda bisa membuat 

orang tidur. Karena yang membuat 

seseorang itu tidur adalah dirinya sendiri, 

bukan anda? ini yang sering di banyak 

workshop hipnotis tidak dijelaskan.  
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Oh ya, saya pernah ada seorang peserta 

AMC (alpha mind control) yang bercerita 

bahwa dia pernah belajar hipnotis, lalu 

begitu membaca artikel-artikel saya 

merasa  menyesal karena hanya belajar 

hipnotis yang memang seperti main-main 

saja, biaya workshop yang mahal mas, 

padahal kalau langsung dibuat AMC lebih 

lengkap dan lebih dalam. 

 

 

 

 

 

 

 

Iya karena itulah saya membuat kelas 

AMC, untuk memberikan pemahaman 

yang menyeluruh dan dalam tentang 

hypnosis, tentang kekuatan pikiran,  

karena merasa gemes dengan orang-orang 

yang mengklaim dirinya mengajarkan 

hypnosis, hipnoterapi, gendam dan 

sejenisnya tapi justru memberikan input 

yang “salah” kepada pesertanya. Oh ya, 

saya juga pernah lho ada yang mengetes 

gendam ke saya, pagi-pagi dapat 

telepon,sambil terburu dan suara sedih “ini 

mas firman ya, oh ya mas, saya si 

ditransfer ya mas ke rekening saya”, saya 

jawab aja, “silahkan ketemu saya di 

kampus, karena saya sekarang sdg 

dikampus, daripada di transfer uangnya 

lebih baik cash saja ya pak, bapak naik 

ojek atau naik taksi dari terminal ke 

kampus saya, nanti saya kasih uangnya 

lalu saya antar pake mobil ke terminal lagi 

gimana pak”  Eh, langsung dimatikan 

teleponnya, saya sms jadinya pending, 

saya telepon balik nomor itu jadi non 

aktif..hehe..  A, masih ingat mas, alumni 

mas firman, saya sekarang sedang di 

Surabaya, lagi butuh  
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 | Alpha Telepati  

TERNYATA INILAH KEKUATAN 
DIBALIK (KESAKTIAN) 

BULU PERINDU

“mas firman, saya mau curhat ya, pacar 

saya kena guna-guna bulu perindu 

sehingga meninggalkan saya, saya bingung 

mas firman, apa bisa dengan alpha telepati 

mengembalikan pacar saya yang kena bulu 

perindu itu?” ungkapan seorang laki-laki 

yang menelepon saya tadi sekitar jam 9 

malam. Lalu saya jawab, “mas tahu dari 

mana kalau pacarnya mas itu 

meninggalkan mas karena guna-guna bulu 

apa tadi, bulu perindu itu?”. “gini mas, 

saya kan tanyakan ke orang yang ngerti 

gitu-gitu,setelah dilihat katanya pacar saya 

itu berpaling ke laki-laki lain, karena bulu 

perindu, nah saya katanya mau diberi 

penangkalnya, lalu saya browsing ketemu 

alpha telepati ini” jawab dia lagi. 

Benda yang disebut “bulu perindu” seperti 

waktu saya masih dalam zaman jahiliyah 

pernah diberi tahu, ya bentuknya seperti 

bulu binatang 3 helai dan ada minyaknya. 

Benda yang disebut bulu perindu ini 

dipercaya memiliki kesaktian untuk 

menarik lawan jenis, baik itu menarik laki-

laki maupun menarik perempuan. Bahasa 

kerennya, bulu perindu ini adalah alat 

untuk melakukan pelet. Pertanyaanya 

benarkah bulu perindunya yang sakti? atau 

ada kekuatan lain yang menyebabkan 

lawan jenis itu mendekat? kalau anda 

bertanya ke orang-orang yang (mengaku) 

pintar itu maka pasti jawabannya memang 

bulu perindunya yang sakti. Ditambah 

dengan minyaknya yang memperkuat 

kesaktiannya. 

 

Tapi, kalau anda sudah memahami AMC 

(Alpha Mind Control) maka anda pasti 

sepakat dengan saya bahwa yang membuat 

sakti dari bulu perindu itu bukan bulu 

perindunya melainkan pikiran kita. Saya 

jadi ingat pengalaman saya dulu waktu 

kuliah di STTTelkom bandung, Ada 

seorang teman, senior saya waktu itu 

memiliki bulu perindu yang dberi oleh 

orang (mengaku) pintar, senior saya ini 

dari medan, secara fisik dia memang tinggi 

dan cakep. Dia cerita bahwa sejak dia 

memegang bulu perindu yang ditaruh 

dalam kain putih itu, 

perempuan-perempuan jadi mudah tertarik 

dengannya, perempuan jadi menoleh 

kepdanya, dan dia merasa percaya diri. Dia 

menyimpan benda yang disebut bulu 

perindu itu sejak dia awal kuliah ke 

bandung. Bahkan dia juga cerita bahwa 

teman perempuannya di sma dulu yang dia 

taksir akhirnya menghubunginya lagi. 
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Baca juga : Bukan Bendanya Yang Ajaib, 

Tapi Diri Kitalah Yang Ajaib 

Nah, karena saya iseng dan ingin 

membuktikan apa iya bulu perindunya 

yang sakti, maka saya coba buat 

bungkusan putih yang sama dengan 

bungkusan bulu perindunya lalu saat 

senior saya ini tidak dikamar kostnya saya 

ambil bungkusan itu dan saya tukar 

dengan bungkusan putih yang saya buat. 

Lalu saya ajak dia kelapangan basket 

kampus di gedung student center (SC), 

saya bilang ke dia, coba deh kamu dekati 

mahasiswi-mahasiswi itu dan sapa dia saya 

pengen lihat bagaimana respon mereka 

mas. Dia pegang bungkusan putih itu, lalu 

dia mendekat ke kumpulan mahasiswi itu, 

dia tetap dengan pedenya menyapa 

mereka, karena kebetulan mahasiswi itu 

adik kelas maka respon mahasiswi itu 

yang baik dan menerima saja. Kemudian 

senior saya kembali ke saya “tuh kan fir, 

terbukti bahwa bulu perindu itu sakti bisa 

membuat para cewek tadi senang ngobrol 

dengan ku” 

 

Sambil saya ajak kembali kost, saya 

katakan ke senior saya itu “mas coba deh 

buka bungkusan putih itu”. Begitu dibuka,, 

dia kaget. “waduh, kok isinya jadi bulu 

ayam gini ya”. Sambil tertawa saya bilang 

“tetap sakti kan bulu ayamnya, berarti 

bukan bulu perindunya tapi karena kamu 

pe-de aja”. Jadi, sebenarnya bukan bulu 

perindunya yang sakti, tetapi diri 

pemegangnya yang sudah merasa pe-de 

alias percaya diri maka jadi deh lawan 

jenisnya terpikat. Sehingga kekuatan 

pikiranlah yang ada dibalik bulu perindu 

itu, bukan bendanya yang membuat lawan 

jenis kita mendekat tetapi kekuatan pikiran 

kita lah yang menariknya. Itulah alasan 

saya membuat buku Alpha Telepati, 

supaya anda dan banyak orang lainnya 

bisa menggunakan kekuatan pikiran anda 

sendiri untuk menarik pasangan tanpa 

bantuan orang lain, tanpa mantra dan tanpa 

benda-benda yang sesungguhnya tidak ada 

kekuatan apapun. 
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Inilah Satu-Satunya Cara Yang Mudah Untuk Memperbesar 

Percaya Diri
 

 
Percaya diri, apa sih sebenarnya makna dari 
percaya diri? apakah sekedar berani bicara 
didepan banyak orang? apakah sekedar berani 
menatap mata lawan bicara? apakah sekedar 
berani menjual kepada banyak orang? Seringkali 
makna dari percaya diri dibuat menjadi hanya 
sesempit itu, percaya diri dianggap hanya terlihat 
saat berhadapan dengan orang lain. Padahal 
makna dari percaya diri jauh lebih luas, jauh lebih 
dalam dari sekedar itu. Meskipun sedang 
sendirian, bisa juga dianggap menjadi percaya 
diri. Percaya diri maknanya adalah percaya 
kepada diri sendiri, percaya sepenuhnya kepada 
apa yang ada dalam diri kita sendiri. Lantas 
bagaimana caranya memperbesar percaya diri 
itu? 
 
Pada judul artikel ini Saya gunakan kata 
“memperbesar” atau “meningkatkan” percaya 
diri. Kenapa memperbesar? iya karena 
sesungguhnya setiap orang sudah memiliki rasa 
percaya diri itu, hanya mungkin tidak besar. 
Kenapa saya katakan setiap orang sesungguhnya 
sudah percaya diri tetapi levelnya yang rendah 
alias tidak besar? Coba lihat orang-orang disekitar 
anda?apakah ada orang yang dalam kehidupan 
sehari-harinya hanya diam saja tidak bergerak?  

 

tentu tidak ada, jika tidak bergerak itu tandanya 
sudah mati ya. Ketika seseorang itu 
menggerakkan kakinya, menggerakkan 
tangannya atau menggerakkan tubuhnya maka 
artinay orang itu percaya kepada dirinya, orang 
itu percaya diri. Ketika seseorang itu merasa tidak 
percaya dengan dirinya maka tidak akan mau 
bergerak, tidak akan mau menggerakkan 
tangannya, tidak akan mau menggerakkan 
kakinya. Benar kan? 

Ilustrasinya seperti ini, anda pergi ketoko 
handphone lalu anda melihat-lihat banyak 
handphone disana. Ketika anda tidak percaya 
terhadap produk handphone merk A maka tentu 
anda tidak akan memilihnya, bahkan anda 

mungkin tidak masukkan merk A itu kedalam 
daftar pencarian handphone anda. Tetapi, ketika 
anda percaya kepada handphone merk B, 
meskipun itu sedikit percayanya maka pasti anda 
akan melihat handphone merk B itu, lalu anda 
memegang-megangnya, menanyakan fitur-
fiturnya. Ketika anda meningkat rasa percaya 
kepada handphone merk B itu maka langsung 
anda beli dan bawa pulang. Benar kan seperti itu. 

Jadi salah ketika mengatakan bahwa “saya tidak 
percaya diri”, yang benar “percaya diri saya 
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rendah”. Lantas bagaimana membesarkannya. 
Kalau tadi saya ilustrasikan dengan handphone 
merk A dan hanphone merk B, cara memperbesar 
rasa percaya terhadap produk B adalah dengan 
semakin mengenalinya, semakin melihat fitur-
fiturnya, melihat spesifikasinya sehingga menjadi 
besar rasa percayanya kepada merk B itu. Kalau 
untuk percaya kepada diri, maka sama saja. Yaitu 
dengan mengenali diri lebih dalam, semakin sibuk 
untuk mengenali diri, mengenali fungsi-fungsinya, 
dan yang harus dikenali utama adalah PIKIRAN 
kita, sebab mengenali PIKIRAN adalah kunci 
utama untuk mengenali bagian tubuh yang 
lainnya. Satu-satunya cara untuk memperbesar 
rasa percaya diri adalah dengan mengenali diri 
lebih dalam, mengenali diri dengan sebenar-
benarnya mengenali. 

Tapi banyak orang yang salah dalam 
memperbesar percaya diri itu, misalnya dengan 
pergi ke orang-orang yang “mengaku” pintar, 
minta diisikan ilmu, minta diisikan kebal, minta 
jimat-jimat, dan sejenisnya. Karena kesalahan ini 
akhirnya memunculkan pihak-pihak yang ingin 
memfasilitasinya dengan “trik”, misalnya 
memberikan training dengan berjalan dipecahan 
kaca, memberikan contoh dengan memecahkan 
botol, memberikan contoh dengan telur yang 
dijatuhkan dan tidak pecah serta banyak lainnya. 
Padahl itu semua hanya “trik sulap” saja, 
memang sih memperbesar percaya diri dengan 
cara itu “terlihat” benar tapi bisa fatal ke 
belakangnya sebab salah memahami. Jadi ingat 
ada peserta AMC (alpha mind control), bapak 
sudah lumayan tua, dia cerita bahwa dia adalah 

pimpinan sebuah padepokan  silat, kemudian dia 
cerita ke peserta AMC lain bahwa sebenarnya 
yang dia isikan bukanlah kebal tetapi hanya 
sugesti saja dan mencontohkanya juga 
menggunakan trik, tujuannya agar murid-
muridnya percaya diri. “iya memang saya 
lakukan itu sebenarnya tujuannya baik, yaitu 
untuk membuat murid-murid saya itu percaya diri 
tetapi setelah mempelajari AMC seharian ini, 
saya jadi merasa salah juga membuat percaya 
diri seperti itu, sebab jika bertemu dengan 
teman-teman AMC pasti dia jadi tidak percaya 
diri lagi hehe” kata bapak itu 

 
Karena itulah kenapa dalam kelas AMC saya tidak 
pernah mendemokan trik-trik permainan seperti 
itu, sebab memang tidak ada gunanya dan malah 
membuat orang malah jauh dari pemahaman 
percaya diri sebenarnya. Percaya diri itu 
diperbesar dengan cara terus mengenali diri, 
mengenali lebih dalam diri, memahami diri 
dengan sebenar-benarnya paham sampai 
menyadari bahwa kita manusia yang merupakan 
makhluk Tuhan yang mulia. Ketika memahami 
diri dengan utuh dan benar maka pastilajh rasa 
percaya diri itu semakin membesar. 
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Biografi John D. Rockefeller 

Tokoh sukses yang satu ini juga sangat 

menarik perhatian saya. Mungkin sebagian 

dari Anda ada yang belum tahu sosok ini? 

John Davison Rockefeller atau biasa 

disingkat dengan John D. Rockefeller…Sang 

RAJA MINYAK dari United State (Amerika 

Serikat). Dia lahir pada 9 Juli 1839 di sebuah 

desa pertanian miskin dekat Ricford, New 

York, Amerika Serikat…dan meninggal 

dalam usia 98 tahun pada 23 Mei 1937, di 

Ormond Beach, Florida, Amerika Serikat. 

John D. Rockefeller inilah pendiri dan 

pemilik perusahaan pengilangan minyak 

bernama Standard Oil, yang saat ini dikenal 

dengan nama lain yaitu perusahaan minyak 

EXXON…yang saat ini kabarnya EXXON 

merupakan satu-satunya perusahaan 

pengilangan minyak di Amerika Serikat. 

Nama John D.Rockefeller memang kurang 

familiar di telinga. walaupun kurang dikenal 

oleh masyarakat dunia, John D.Rockefeller 

telah memberikan sumbangan yang sangat 

berarti bagi dunia. John D.Rockefeller adalah  

industriawan terkaya sepanjang sejarah. 

sekaligus filantrofis terbesar dunia. 

Banyak orang mengira Bill Gates si pendiri 

microsoft adalah orang yang paling kaya di 

dunia, tapi tahukah anda kalau dihitung 

bersama inflasi dan faktor daya beli. Bill 

Gates menempati posisi ketiga dibawah John 

D.Rockefeller ! Kebesaran dan kesuksesan 

Standard Oil adalah bukti nyata kesuksesan 

John. 

Siapa yang tidak mengetahui PBB, sebuah 

forum dunia yang bertugas menciptakan 

perdamaian di seluruh dunia. Apa hubungan 

John D.Rockefeller dengan PBB ? cuma 

sekedar informasi aja. Tanpa sumbangan 

Rockefeller Foundation mungkin United 

Nation (PBB) tidak akan pernah ada ! 

Bahkan, dana operasi awal sampai tanah 

tempat markas PBB berpijak adalah 

sumbangan dari Rockefeller Foundation. 

Dalam berbisnis John D.Rockefeller 

merupakan pria yang paling ditakuti dalam 

dunia keuangan. Perusahaannya, Standard oil, 

mengontrol 90% dari industri minyak 

Amerika dan ia tidak disenangi karena akan 

membuat pesaing-pesaingnya bangkrut lalu 

membeli asetnya dari kreditor. Bahkan 

Rockefeller sering sekali menggunakan 

kekayaaan Standard Oil untuk membuat 

kelangkaan minyak yang akhirnya membuat 

pesaing datang padanya, tetapi dia juga harus 

diingat sebagai pebisnis yang menekankan 

riset dan pengembangan, mengurangi limbah 

beracun, dan menyalurkan keuntungan ke 

tangan konsumen Tak jarang orang 

menganggapnya sebagai pebisnis hitam dan 

masuk dalam jajaran orang terkaya dunia 

dalam sejarah modern. 

 

John Davison Rockefeller adalah industrialis 

dan filantropis asal Amerika yang juga 

merupakan salah seorang pebisnis paling 

sukses dalam sejarah Amerika, bahkan dunia. 

Dengan kekayaan bersih mencapai $663.4 

milyar pada 2007, Rockefeller berada di 

pucuk paling atas deretan orang terkaya di 

dunia yang hanya bisa disaingi nama besar 

lain seperti Rothschild, Carnegie atau 

Bloomsberg. 

 

Merupakan anak kedua dari enam bersaudara 

yang lahir dari pasangan William Avery 

Rockefeller dan Eliza Davison, keluarga 

Rockefeller pindah ke Moravia, New York 

saat John masih kanak-kanak. Pada 1851, 

ketika Rockefeller berusia 12 tahun, 

keluarganya kembali berpindah tempat 

tinggal ke Uwego, tempat John menerima 

pendidikan dasar di Uwego Academy. Dua 

tahun berikutnya, keluarga Rockefeller 

kembali berpindah ke Strongville, Cleveland, 

dan John melanjutkan pendidikan menengah 

di Central High School, negara bagian yang 

sama. Pad babak kehidupan ini, John 

Rockefeller juga sibuk dengan kegiatannya 

mengikuti kursus di Folsom’s Commercial 

College, tempat ia pertama kali belajar 

tentang ilmu pembukuan dan bisnis. 

 

Memasuki usia ke-16 tahun, Rockefeller 

memperoleh pekerjaan pertamanya sebagai 

seorang asisten pencatat pembukuan di 

sebuah firma kecil, Hewitt & Tuttle, yang 

berlokasi di Cleveland. Tinggi dan padatnya 

jam kerja di perusahaan ini justru membuat 

Rockefeller remaja bergairah dan mengakui 

segala hal yang berbau kantor, termasuk 

sistem dan metodenya, sangat menarik 
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minatnya. Calon maharaja minyak Amerika 

dan dunia ini bahkan sempat dikutip memiliki 

ambisi untuk menghasilkan uang sebanyak 

100.000 dollar dan hidup selama 100 tahun.  

 

Pada 1866, John diajak oleh kakaknya, 

William Rockefeller, bekerja di sebuah 

perusahaan kilang minyak yang didirikannya 

bersama Henry M. Flagler. Perusahaan yang 

diberi nama Rockefeller, Andrews & Flagler 

ini merupakan janin kesuksesan John 

Rockefeller dalam bisnis perminyakan. 

Dalam dua tahun ke depan, setelah banyak 

perkembangan dan penataan yang dilakukan 

oleh Rockefeller bersaudara, perusahaan 

kilang minyak mereka berubah menjadi 

kilang minyak terbesar di dunia dan sekaligus 

mencatatkan sejarah awal dari Standard Oil 

Company. 

 

Dan dengan dimulainya Standard Oil, nama 

Rockefeller juga berkembang dengan 'standar 

ganda' di dunia internasional. Pada satu sisi, 

Rockefeller dikenal sebagai pebisnis tangguh 

dan, mungkin juga tidak salah disebut sebagai 

'buas'. Ia mengembangkan perusahaan dengan 

cara membeli berbagai perusahaan kilang 

minyak kecil yang ada di Amerika demi 

meningkatkan efisiensi strateginya dalam 

mengurangi persaingan  dan memonopoli 

perdagangan minyak Amerika saat itu. Pada 

perkembangan selanjutnya, tentu saja, bisnis 

besar tidak datang dari lahan kecil. Ketika 

dunia dilanda perang besar pertama yang 

melibatkan hampir seluruh negara di daratan 

Eropa, dilaporkan adalah Standard Oil yang 

melumasi dan mengisi bahan bakar tiap satu 

dari mesin perang baja, termasuk senapan, 

mobil, tank hingga pesawat tempur, hingga 

semua persenjataan kelas ringan hingga berat 

tersebut sukses dicap sebagai mesin 

penghancur dan pembunuh efektif pada 

Perang Dunia I. 

 

Di sisi lain, John Davison Rockefeller bak 

malaikat sekaligus filantropis paling 

dermawan di dunia. Rockefeller adalah orang 

yang membangun realita dan harapan dengan 

menyediakan dana tidak kepalang tanggung 

bagi berdirinya Spellman College, sebuah 

sekolah untuk wanita Afrika-Amerika di 

Atlanta, dan juga bagi salah satu sekolah 

tinggi paling terkenal di dunia, University of 

Chicago. Saat minyaknya membuat mungkin 

mesin-mesin perang menembak dan 

menghancurkan apa saja, pada saat yang 

sama, John Rockefeller bekerja untuk 

kemanusiaan dengan mendirikan Rockefeller 

Institute for Medical Research, atau biasa 

disebut Rockefeller University, di New York 

serta Rockefeller Foundation yang terkenal 

sebagai salah satu yayasan paling humanis di 

seantero jagad. 

 

Riset dan analisis: Mochamad Nasrul Chotib - 

Sony Anshar 

PENDIDIKAN 

 • Uwego Academy 

 • Central High School, Cleveland 

 • Folsom’s Commercial College 

KARIR 

 • Asisten Juru Tulis, firma Hewitt & 

Tuttle 

 • Pendiri, CEO, Standard Oil 

Company, Amerika Serikat 

 • Pendiri, University of Chicago 

 • Pendiri, Rockefeller University 

 • Penyumbang dana, pendirian 

Central Philippine University 

 • Pendiri, General Education Board 

 • Pendiri, Rockefeller Foundation 

Ada satu kisah menarik yang dari sang 

Miliarder ini. Meskipun dia kaya, dia tidak 

pernah merasa bahagia dalam menjalani 

hidupnya. Dia begitu pelit baik terhadap 

dirinya maupun terhadap orang lain. Ketika 

usianya menginjak 53 tahun, dia didiagnosis 

menderita sejenis peyakit yang langka. Semua 

rambutnya dan tubuhnya mengkerut. 

Sejumlah pakar di bidang pengobatan 

menyatakan kalau hidupnya tinggal setahun 

lagi. 

Satu-satunya hal yang mengubah Rockefeller 

menjadi bahagia adalah ketika dia mulai tidak 

fokus kepada diri sendiri dan mulai memberi. 

Rockefeller mulai berpikir melewati batas-

batas yang mengkungkung hidupnya selama 

itu dan mencoba menemukan arti 

keberadaannya. Dia memberikan sebagian 

besar uangnya kepada gereja dan kaum papa, 

serta mendirikan Yayasan Rockefeller. 
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Sungguh luar biasa kontribusi yang dia 

berikan kepada dunia. Dari kegiatan 

kemanusiaannya itu, hidupnya berbalik 

seratus delapan puluh derajat, kesehatannya 

membaik berlawanan dengan perkiraan 

dokter, ia bisa hidup sampai umur 98 tahun. 

Sampai sekarang organisasi sosial 

Rockefeller Foundation merupakan organisasi 

pecinta sesama umat manusia, dan merupakan 

organisasi kemanusiaan terbesar di dunia 

dengan dana lebih dari 50 Triliun Rupiah!!! 

Dana sebesar ini dipergunakan untuk 

perdamaian dunia, beasiswa anak cacat dan 

miskin, juga untuk penelitian bagi 

perkembangan dunia ilmu pengetahuan. 

Riwayat hidup Rockefeller mencotohkan 

tranformasi yang niscaya terjadi ketika 

seseorang telah menemukan nikmatnya 

memberi. Artinya kebiasaan memberi telah 

mendatangkan kenikmatan atau kepuasan 

batin yang tidak dapat digantikan dengan 

apapun. 

 

Puisi tentang kehidupannya John D. 

Rockefeller 

Rockefeller, pada usia 86, menulis kata-kata 

berikut untuk meringkas hidupnya [68]: 

"Saya awal diajarkan untuk bekerja maupun 

bermain, 

Hidupku telah menjadi salah satu lama, 

liburan yang bahagia; 

Penuh kerja dan penuh bermain- 

Aku menjatuhkan khawatir dalam perjalanan- 

Dan Allah itu baik bagi saya sehari-hari. 
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21 Cara Memotivasi Diri untuk 
Menjadi Orang Sukses  

 

ara memotivasi diri itu 
banyak, namun bisa 
sederhana. Anda pun 

bisa menjadi orang yang super 
semangat menjadi orang 
sukses. 

 
Ada banyak cara bagaimana 
menjadi pribadi dengan 
semangat yang tinggi. 
Asal mengetahui caranya dan 
mau melakukannya. 
Jadi, bagaimana cara 
memotivasi diri agar sukses? 
Yuka kita bahas. 

Cara Memotivasi 
Diri untuk Menjadi 
Orang Sukses 
 
Adalah bagus jika Anda 
mencari cara memotivasi diri 
untuk menjadi orang sukses. 
Itu artinya Anda adalah orang 
yang memiliki pikiran positif. 
Sementara banyak orang yang 
alih-alih mencari cara 
memotivasi diri, tetapi malah 
mengeluhkan keadaan dan 
mencari kambing hitam atas 
ketidak berdayaanya. 
Kemudian mereka diam, 
membuang waktu percuma 
tanpa hasil yang bermakna 
untuk hidupnya. 

   

Berikut adalah berbagai cara 
memotivasi diri untuk menjadi 
sukses. Diantara cara-cara 
tersebut kami sertakan link 
yang bisa Anda buka untuk 
membaca penjelasan yang 
lebih lengkap. 

C 
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Menu Wajib Cara 
Memotivasi Diri 
Sebenarnya ajaran Islam itu 
penuh dengan motivasi. Jika 
kita benar-benar memahami 
dan menjalankan ajaran 
agama Islam, seharusnya kita 
menjadi orang yang 
termotivasi. Juga menjadi 
orang yang berpikir maju dan 
menjadi orang yang sukses. 
Menu wajib ini harus ada, jika 
tidak ada maka Anda belum 
memotivasi diri yang 
sesungguhnya. 

  Niatkan dan kembali meluruskan 

niat bahwa segala yang kita lakukan 

adalah untuk mendapatkan ridha 

Allah. Bukanlah niat karena dan 

untuk Allah adalah motivasi utama 

dalam hidup ini? 

  Bacalah Al Quran, karena 

seungguhnya sumber motivasi 

utama itu adalah Al Quran. Bahkan 

membaca 7 ayat ini saja, Anda akan 

termotivasi, apalagi seluruh Al 

Quran. Bacalah Al Quran beserta 

maknanya. 

  Ingat kebesaran Allah, ingat bahwa 

Allah akan memberikan 

pertolongan, dan ingat Allah 

mengabulkan do’a siapa yang 

berdo’a kepadanya. Yakinlah. 

  Yakinlah bahwa Allah tidak pernah 

memberi beban diluar kemampuan 

kita, kita akan selalu mampu 

menghadapi semua beban, cobaan, 

rintangan, ujian, dan tantangan 

dalam hidup kita. Jika kita yakin 

mampu, harusnya sudah otomatis 

termotivasi. 

  Yakinlah dengan kekuatan shabar. 

Ada kekuatan dibalik shabar. Jika 

shabar memiliki kekuatan, jika 

orang shabar dekat dengan Allah, 

maka dengan menanamkan 

keshabaran dalam diri, otomatis kita 

akan selalu semangat dan pantang 

menyerah. 

  Bersyukur. Bersyukur akan 

membangkitkan perasaan positif 

dan perasaan sukses yang otomatis 

akan membangkitkan motivasi. 

  Berdo’a dan Bertawakal kepada 

Allah dalam setiap langkah kita. 

Agar Allah selalu mengarahkan, 

menunjukan, dan membimbing 

setiap langkah kita. Saat kita 

mengetahui itu semua, maka 

motivasi akan ada dalam diri kita. 

Menu Utama Dalam 
Memotivasi Diri Sendiri 
Dalam Meraih Sukses 
Ini adalah menu utama, tanpa 
ketiga ini sukses Anda tidak 
jelas. Misi, visi, dan tujuan 
yang jelas, menantang, dan 
inspiratif akan menjadi 
motivasi bagi diri sendiri. 

  Tuliskan misi hidup Anda. Misi 

adalah yang akan menjadikan terus 
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bertahan dalam menjalani hidup. 

Misi adalah panggilan hidup, 

sebagai sumber motivasi yang 

sangat dahsyat. 

  Tuliskan visi Anda. Karena visi 

adalah gambaran masa depan, kita 

mau menjadi apa. Mengingat visi 

artinya Anda akan termotivasi untuk 

meraih visi. 

  Tetapkan tujuan Anda. Tujuan 

pribadi adalah motivator diri yang 

menyebabkan Anda bergerak. 

Tanpa tujuan yang jelas, Anda mau 

apa? 

Menu Tambahan Yang 
Bergizi 
Dan berikut ini adalah 
berbagai tips memotivasi diri 
sendiri yang bisa Anda 
lakukan untuk menambah 
motivasi dalam diri Anda. 

  Selalu bersama atau mengingat 

orang-orang yang Anda cintai dan 

mencintai Anda, mereka adalah 

sumber motivasi. Bukankah kita 

bekerja keras demi kebahagiaan, 

kebaikan, dan kebanggan mereka. 

Bagi yang masih lajang, ingatlah 

orang tua Anda. Bagi yang sudah 

menikah, juga ingat orang tua serta 

keluarga kita. 

  Miliki Mental Juara. Seorang juara 

akan selalu termotivasi untuk 

meraih prestasi tertinggi. Seorang 

juara tidak kenal lelah dan tidak 

kenal menyerah. 

  Baca buku-buku biografi orang 

sukses. Banyak inspirasi dan 

pelajaran yang akan memotivasi 

Anda menjadi orang yang sukses. 

  Baca artikel-artikel motivasi. 

Banyak artikel motivasi yang 

bertebaran di dunia maya, bisa 

Anda baca. Salah satunya artikel-

artikel Motivasi Islami. 

  Yakinkan diri, bahwa selalu ada 

jalan keluar dari setiap masalah, kita 

hanya belum mengetahuinya. 

  Ikuti berbagai seminar atau 

pelatihan motivasi. Motivasi sejati 

datang dari diri sendiri, namun para 

trainer dan motivator akan 

membantu Anda menemukannya. 

  Miliki tantangan, jangan yang 

biasa-biasa saja. Tantangan bisa 

membangkitkan motivasi diri 

sendiri. 

  Bisa juga, memasang poster 

motivasi akan mengingatkan 

berbagai motivasi. Poster bisa 

berupa kata-kata mutiara yang 

membangkitkan motivasi. 

  Bergaul dengan orang-orang yang 

memiliki motivasi tinggi agar Anda 

tertular, bukan dengan orang-orang 

yang malas dan berpikiran negatif, 

sebab Anda pun bisa tertular juga. 

  Pasang pengingat target harian 

yang menantang, itu akan 

mengingatkan Anda untuk tetap 

termotivasi. 

Satu Lagi … 
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Waktu … Ingatlah waktu terus 
bergerak, waktu tidak pernah 
menunggu Anda. Anda bisa 
berhenti, tetapi waktu tidak 
pernah berhenti. Dan waktu 
tidak pernah kembali. 
Jika tidak sekarang, kapan 
lagi? Kesempatan 
mamanfaatkan waktu Anda 
hanya sekali datang. Tidak 
ada waktu yang sama datang 
2 kali. Waktu tidak akan 
pernah kembali, sekali lewat 
maka akan lewat selamanya. 

   
     

Manfaatkan peluang yang ada. 
Manfaatkan kesempatan yang 
ada. Jangan menunda-nunda 
lagi. 

Hal Kecil Perusak 
Motivasi 
Cara memotivasi diri ini akan 
percuma, jika Anda tidak 
menerapkannya sekarang. 
Saat Anda sudah memotivasi, 
kadang dengan berbagai 
kondisi menjadikan motivasi 
Anda turun, untuk itu 
diperlukan “charger” agar 
motivasi itu datang kembali. 
Ada banyak hal-hal kecil 
dalam aktivitas kita yang akan 
menurunkan motivasi kita. Kita 

perlu mengantisivasinya agar 
motivasi tidak turun. 
Ironis, saat kita sudah 
menerapkan semua cara 
memotivasi diri yang 
dijelaskan di artikel ini, tetapi 
rusak gara-gara hal teknis 
atau hal kecil. 
 

7 Kiat Paling Efektif untuk 
Meningkatkan Motivasi Diri 
 
Motivasi yang besar adalah 
kunci dari keberhasilan. Hal ini 
dibuktikan dari seluruh orang 
yang sukses di dunia ini karena 
mereka mempunyai motivasi 
yang besar dalam mewujudkan 
apa yang menjadi cita-cita 
meraka. 
Motivasi itu sendiri merupakan 
penyemangat yang bisa datang 
dari diri sendiri atau mungkin 
orang lain. 
Dengan motivasi yang besar 
maka akan mendorong 
seseorang untuk terus bertindak 
untuk mewujudkan apa yang 
menjadi harapan. Sayangnya, 
banyak orang yang justru gagal 
untuk meraih cita-cita akibat 
motivasi yang kian hilang. 
Jika anda ingin kembali 
meningkatkan motivasi, berikut 
ini adalah kiat meningkatkan 
motivasi diri : 
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a.  Melawan rasa takut dan 
ragu 

Rasa takut dan ragu yang 
berlebihan merupakan 
penghalang terbesar dalam 
mewujudkan cita-cita seseorang. 
Jika hal ini terjadi maka akan 
mungkin bisa mengikis motivasi 
yang mungkin sudah anda miliki 
sebelumnya. 
Cara yang bisa anda lakukan 
untuk melawan rasa takut 
tersebut adalah dengan cara 
melawan rasa takut itu sendiri. 
Satu misal, jika anda takut naik 
kuda maka lawanlah rasa takut 
tersebut dengan manunggang 
kuda. 

b. Bergaul dengan orang-
orang yang memiliki 
motivasi tinggi 

Anda harus percaya bahwa 
orang-orang yang ada di sekitar 
anda akan memberikan atmosfer 
yang bisa berpengaruh terhadap 
diri anda sendiri. 

 
c.  Selalu berfikir positif 

Jangan pernah takut untuk 
mengambil tindakan jika 
menurut anda tindakan tersebut 
sudah tepat. Setiap keputusan 
memang memiliki resiko, 
meskipun demikian dengan 
selalu berfikir positif maka anda 
akan lebih percaya diri dalam 

mengambil keputusan. Dengan 
selalu berfikir positif, maka akan 
memberikan motivasi yang 
besar untuk perjalanan hidup 
anda dalam mencapai 
kesuksesan. 

d. Ingat kembali tujuan 
utama anda 

Ketika anda sudah mulai down, 
mengingat kembali tujuan utama 
anda akan menjadi motivasi 
yang sangat luar biasa. Poin ini 
merupakan kiat meningkatkan 
motivasi diri ketika semangat 
anda mulai turun. Dengan 
mengingat kembali banyak hal 
yang telah anda cita-citakan 
maka sangat diharapkan bisa 
mengembalikan semangat anda 
dalam berusaha. 
 

e.  Bermimpi 
Mimpi adalah harapan yang 
tidak bisa dianggap sepele. 
Banyak orang yang telah 
berhasil setelah bertahun-tahun 
menyimpan mimpinya. Dengan 
mimpi yang terus disimpan akan 
menjadi energy tersendiri 
sehingga bisa meningkatkan 
motivasi. 

f. Lakukan sesuatu dengan 
senang hati 

Segala sesuatu yang dilakukan 
dengan senang hati bisa 
menjadi moivasi tersendiri. Hal 
ini sangat tepat untuk anda 
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terapkan sebagai kiat 
meningkatkan motivasi diri. 
Ketika anda mengerjakan 
sesuatu dengan senang hati 
maka pastinya anda akan lebih 
bersemangat. 

g. Positive thinking 

Selalu berfikir positif akan 
sangat membantu anda untuk 
kembali mednapatkan motivasi 
anda. Ketika anda mulai 
kehilangan motivasi anda, hal 
tersebut pastinya disebabkan 
oleh keraguan anda dalam 
meraih mimpi. Itulah sebabnya 
ketika motivasi anda mulai luntur 
maka suda seharusnya anda 
kembali berfikir positif sehingga 
motivasi anda yang hilang bisa 
bangkit lagi. 
Motivasi diri merupakan faktor 
yang penting untuk mensupport 
seseorang dalam mewujudkan 
mimpi dan cita-cita yang dimiliki. 
Tanpa motivasi, maka 
seseorang tidak lagi mempunyai 
semangat dalam menjalankan 
banyak hal terutama hal-hal 
yang berkaitan dengan apa yang 
dicita-citakan tadi. 
Itulah sebabnya, siapapun anda 
yang ingin berhasil dalam 
mecapai cita-cita maka 
sebaiknya anda tidak 
membiarkan ketika semangat 
anda mulai hilang. 

Hal yang harus anda lakukan 
ketika motivasi anda mulai turun, 
maka anda perlu melakukan kiat 
meningkatkan motivasi diri. 
Melalui beberapa kiat tersebut, 
diharapkan anda akan kembali 
mendapatkan semangat anda 
yang mulai luntur. 
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 | Sugesti dalam Gambar 
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 | Metaphore 
 
 

 

 

 

i sebuah pohon di tengah 
hutan bertenggerlah dua 
ekor burung dari dua 

keluarga berbeda. 
 

Yang satu adalah seekor elang 
dengan tampang yang sangar 
sementara yang satunya lagi 
adalah seekor kenari manis. 
Sungguh keanehan memang 
melihat keduanya bertengger di 
satu pohon. 
 

Namun si Elang memang sedang 
tak ingin berburu dan ia hanya 

membuka obrolan dengan cerita-
ceritanya yang menyombongkan 
diri sebagai burung terhebat di 
sejagad raya. 
 

Kenari kecil yang tak ingin 
memancing dan cari masalah 
dengan Elang yang lebih gagah 
darinya tentunya berusaha untuk 
tak membantah perkataan Elang. 
Namun walau begitu tak luput pula 
Kenari memberikan nasehat pada 
Elang agar tidak terlalu sombong, 
sebab sehebat-hebatnya dia dalam 
keluarga burung, masih ada lagi 
binatang dari keluarga lain yang 

D 
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lebih hebat, dan sehebat-hebatnya 
binatang tersebut, masih ada lagi 
makhluk-makhluk yang lebih hebat 
darinya. “Di atas langit masih ada 
langit,” kata Kenari meminjam 
istilah anak cucu Adam dan Hawa 
yang sering didengarnya saat lagi 
berkelana. 
 

“Apa! Maksudmu, kau mau bilang 
bukan aku yang terhebat?” hardik 
Elang. 
 

“Tentu kaulah yang terhebat, 
Elang...” ujar Kenari sedikit takut, 
“...tapi hanya di dalam keluarga 
unggas. Jadi alangkah baiknya jika 
kau tak terlalu sombong.” “Apalagi 
tak selamanya sesuatu itu dinilai 
dari seberapa kuat tenagamu atau 
seberapa gagah tubuhmu,” ujar 
Kenari lagi menambahkan. 
 

“Lancang sekali kau, hei, Kenari 
kecil!” “Jangan hanya besar mulut 
saja kau di situ! Baiklah, aku ingin 
lihat apakah bualanmu tentang 
kekuatan tenaga dan gagahnya 
tubuh tak ada nilainya itu benar 
apa adanya. Aku tantang kau!” 
 

“Wahai, Elang yang perkasa, 
sungguh tak berani aku yang kecil 
ini melawan dirimu...” lirih Kenari. 
 

“Hah! Bukan hanya kecil kaupun 
penuh bualan rupanya, Kenari! 

Sudah tahu aku yang terhebat tapi 
masih tak mau juga kau 
mengakuinya!” 
 

Terpancing dengan kesombongan 
Elang dan ingin menyadarkannya, 
akhirnya Kenari pun menerima 
tantangan Elang. 
 

“Baiklah, Elang, tunjukkan 
kebolehanmu.” “Kau lihat anak 
Tupai yang sedang bersembunyi di 
balik semak-semak di sana itu?” 
ujar Kenari memulai duel mereka. 
“Siapa diantara kita yang berhasil 
membawa anak Tupai itu ke atas 
pohon ini, maka dialah 
pemenangnya. Dan jika kau 
memang menang, wahai Elang, 
maka aku akan mengakui 
kehebatanmu yang tiada taranya.” 
 

“Hahahaha...” sontak Elang 
terbahak-bahak mendengar 
tantangan Kenari. “Kau 
menantangku siapa yang berhasil 
membawa anak Tupai itu ke atas 
pohon? Kau ini gila atau bodoh?” 
cibir Elang. “Dengan badanmu 
sekecil itu, mana mampu kau 
mengalahkanku!” 
 

Dimulailah duel mereka dengan 
Elang yang mencoba lebih dahulu 
untuk menangkap si anak Tupai.  
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Dari atas Elang menukik dengan 
tajam mencoba menerkam anak 
Tupai, namun anak Tupai yang 
cukup cekatan ini mampu 
menghindari terkaman Elang. Ia 
berhasil sembunyi lebih jauh ke 
dalam semak-semak. Dengan 
suara lantangnya yang 
menyeramkan, Elang berkoak-koak 
mencoba menakuti anak Tupai 
agar dia keluar dari tempat 
persembunyiannya. Dia gagal, si 
anak Tupai tertegun takut di 
persembunyiannya dan tak berani 
bergerak sedikit pun. 
 

Elang mencoba menyibak semak-
semak agar bisa masuk dan 
menerkam anak Tupai tersebut, 
namun semak-semaknya terlalu 
lebat, semakin Elang mencoba 
menerjang masuk semakin 
tubuhnya justru terluka akibat 
goresan dahan. Setelah hampir 
dua jam tanpa hasil dan hanya 
kelelahan yang didapatnya, 
akhirnya Elang pun kembali ke 
pohon tempat Kenari menunggu. 
 

“Tupai itu terlalu penakut! 
Memanfaatkan alam untuk 
melindunginya,” ujar Elang kesal 
dan Kenari hanya tersenyum-
senyum mendengarnya. 
 

“Kau lihat, Elang, bahkan anak 
Tupai kecil pun mampu 
mengecohmu. Tak selamanya 
semua dinilai dari kekuat―” 
 

“Tutup mulutmu, Kenari! Coba kau 
sendiri melakukannya, jika aku saja 
tak sanggup apalagi dirimu!” “Hah! 
Ingin melucu kau rupanya...” 
hardik Elang. 
 

“Baiklah, baiklah, wahai Elang. Aku 
akan pergi mencobanya sekarang,” 
ujar Kenari sembari terbang pelan 
meninggalkan Elang, 
 

Kenari hinggap di atas dahan 
pohon yang tak jauh dari semak-
semak tempat anak Tupai terlihat 
terakhir bersembunyi. Dari atas 
Kenari mencoba memperhatikan ke 
semak-semak mencari si anak 
Tupai, dan benar saja... dilihatnya 
anak Tupai sedang mengintip-intip 
keadaan di luar, rupanya ia sedang 
mencari tahu apakah Elang masih 
ada di luar ataukah sudah pergi. 
 

Kenari pun mulai bersiul 
melantunkan nyanyiannya. Ia 
mencoba menarik perhatian anak 
Tupai dengan kemerduan 
suaranya. 
 

Dari dalam semak-semak, anak 
Tupai bisa mendengarkan dengan 
jelas kicauan Kenari yang memang 
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indah. “Suara apa itu? Indah 
sekali...” tanya Tupai penasaran. Ia 
pun semakin mendengarkan 
kicauan Kenari dengan seksama 
dan lambat laun iapun jadi terbuai 
dan terhipnotis karenanya. 
 

Perlahan-lahan anak Tupai berjalan 
keluar dari persembunyiannya 
mencoba mencari asal suara indah 
itu. Ia sangat penasaran sekali 
rupanya! 
 

Kenari yang memang terus 
memperhatikan si anak Tupai 
mulai tersenyum melihat 
pancingannya ternyata berhasil. Si 
anak Tupai yang tadinya takut 
dengan koaran suara Elang yang 
memekakkan telinga, kini telah 
terbuai dengan kicauan merdu 
Kenari dan telah keluar dari 
persembunyiannya. 
 

Kenari terus menyanyikan lantunan 
nadanya sembari berpindah dari 
satu pohon ke pohon lain untuk 
terus memancing anak Tupai yang 
masih saja penasaran mencoba 
mencari asal suara indah yang 
didengarnya. Sampai akhirnya tiba 
juga Kenari di pohon tempat Elang 
menunggunya dengan gelisah. 
 

Rupanya Elang dari jauh juga 
memperhatikan bahwa usaha 
Kenari ternyata membuahkan hasil. 

Dengan kicauan lembut nan indah 
Kenari, anak Tupai justru datang 
dengan sendirinya. Dengan 
tanggapnya anak Tupai memanjat 
pohon tempat Kenari dan Elang 
bertengger, dan dengan 
kemunculan anak Tupai di atas 
pohon otomatis Kenari lah yang 
memenangkan tantangan ini. Si 
anak Tupai yang tak tahu apa-apa, 
kebingungan mendapati Kenari 
tersenyum puas sementara di 
sisinya Elang memasang tampang 
kesal dan marah! 
 

Suara lantang membahana, fisik 
yang besar kuat menakutkan... 
Terkadang bukan itulah yang 
mampu membantu kita untuk 
menaklukkan lingkungan di sekitar. 
 
Kejelian dalam melihat peluang... 
Kecerdasan berpikir untuk memlih 
celah keputusan terbaik yang bisa 
kita pilih... Kelihaian 
memanfaatkan segala kelebihan 
dan kekurangan kita sebagai 
penyokong dalam membantu kita 
melewati lika-liku perjalanan dan 
persaingan hidup... Itulah arti 
kehebatan yang sebenarnya. 
Kuat adalah otak bukan fisik. Otak 
mampu mengendalikan dan 
menguatkan fisik lemah sekalipun. 
Namun fisik sekuat apapun, belum 
tentu mampu menguatkan otak. 
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 | Kolom Techno 
 

acamata merupakan alat terpenting 

bagi para orang yang mengalami 

gangguan penglihatan. Seringkali 

bagi yang lupa membawa kacamata 

akan terganggu aktivitasnya karena 

pandangan yang kabur. Saat ini kacamata tidak 

hanya digunakan untuk alat bantu penglihatan 

saja tapi juga untuk keperluan fashion / gaya , 

pelindung mata, atau untuk hiburan seperti 

kacamata 3D. Untuk itu mari kita kenal lebih 

jauh mengenai kacamata tersebut. [Dikutip 

Dari Wikipedia] 

 

Sejarah  

ditemukan kacamata pertama kali dimulai dari 

Nero, seorang kaisar Roma, yang saat itu 

berkuasa pada tahun 54 sampai 68 Masehi. 

Nero selalu menggunakan batu permata cekung 

untuk membaca hingga menonton pertunjukan, 

walaupun tidak diketahui dengan pasti apakah 

Nero memiliki masalah dengan penglihatannya 

atau cuma buat bergaya saja :). 

 

Penemuan Kacamata 
Bangsa Cinalah yang mugnkin pertama kali 

menggunakan kacamata seperti kacamata yang 

lazim digunakan sekarang ini. Biasanya 

kacamata itu terbuat dari lensa yang berbentuk 

oval sangat besar dan terbuat dari kristal batu 

serta bingkai dari tempurung kura-kura. Supaya 

dapat memegang kacanya, bangsa Cina 

menggunakan dua kawat yang diberi pemberat 

serta dicantolkan ke telinga mereka atau 

lensanya diikatkan ke topi atau menggunakan 

kait yang dicantolkan ke pelipis mereka. Bagi 

bangsa Cina waktu itu, kacamata hanya 

digunakan sebagai jimat keberuntungan atau 

alat untuk membuat mereka terlihat lebih keren 

dan berwibawa sehingga kadang mereka hanya 

mengenakan bingkai kacamatanya saja tanpa 

lensa. Dan kebanyakan digunakan olah para 

kaum bangsawan atau orang kaya pada jaman 

itu, sebagai perwujudtan identitas mereka. 

 

Perkembangan 
Kacamata mulai dikenal di Eropa pada abad ke 

13. Namun berbeda dengan bangsa Cina, orang 

Eropa menggunakan kacamata untuk 

membantu penglihatan mereka. Kacamata yang 

dikenakan masih menyerupai dengan kacamata 

bangsa Cina yakni terbuat dari kristal batu atau 

batu transparan. 

 

 

 

 

 

 

 

K 
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Kacamata Abad 16 di Jerman 

Kacamata pertama yang dipergunakan oleh 

orang Eropa hanyalah kaca pembesar yang 

dipegang dengan satu tangan. Setelah itu 

barulah digunakan lensa kaca ganda yang 

diberikan gagang supaya bias dicantolkan ke 

telinga. Lalu, gagangnya pun dihilangkan dan 

digantikan dengan pita atau tali agar bias 

diikatkan ke kepala, malah seperti penutup 

mata para bajak laut. Untuk beberapa waktu, 

orang menggunakan kacamata per, yakni 

kacamata yang dijepit dengan alat sejenis peniti 

ke atas hidung. Akhirnya, lama kelamaan, 

munculah ide untuk menggunakan kawat 

bengkok yang dikeraskan supaya menjadi 

gagang di telinga. 

Lensa yang digunakan untuk mengoreksi 

penglihatan konon digunakan oleh Abbas Ibn 

Firnas pada abad ke sembilan. Abbas Ibn 

Firnas menemukan cara untuk memproduksi 

lensa yang amat jernih. Lensa ini ada dibentuk 

dan diasah menjadi batu bulat yang dapat 

digunakan untuk membaca sehingga terkenal 

dengan istilah batu membaca. 

Pada akhir abad ke tiga belas, akhirnya 

ditemukan bahwa penggunaan kaca sebagai 

lensa jauh lebih baik daripada menggunakan 

batu transparan. Hal ini berdasarkan hasil 

penelitian ilmuan dan sejarawan Inggris yang 

bernama Sir Joseph Needham. Penelitiannya 

menunjukan bahwa kacamata ditemukan 1000 

tahun lalu di Cina dan tersebar ke seluruh dunia 

pada zaman kedatangan Marco Polo pada tahun 

1270. Hal ini juga disebutkan oleh Marco Polo 

dalam bukunya tersebut. Walau tidak diketahui 

secara pasti, namun orang percaya bahwa 

tukang kaca lah yang menjadi penggagas hal 

ini. 

 

Penyempurnaan Kacamata 
Pada tahun 1784, Benjamin Franklin, seorang 

ilmuwan Amerika, berhasil menemukan 

kacamata bifokal yaitu kacamata yang dapat 

dipergunakan untuk melihat baik untuk jarak 

jauh maupun jarak dekat. Seperti yang sering 

digunakan saat ini yaitu lensa -/+ dan silinder. 

Pada era modern masa kini,kacamata sudah 

banyak berevolusi dari  bentuk yang sederhana 

hingga ke bentuk yang lebih mewah dan 

elegan.Kacamata pada zaman ini memiliki 

kegunaan dalam hal berbusana maupun sebagai 

alat penglihatan bagi orang yang memiliki 

masalah dalam hal fungsional mata.Namun, 

penemuan kacamata memiliki dampak yang 

besar bagi umat manusia.Mulai dari  

pertama ditemukannya hingga saat ini di zaman 

modern ini.Berikut ini sejarah penemuan 

kacamata menurut para ahli 

 

1. Penemuan oleh bangsa romawi 
       Awal mula ditemukannya kacamata oleh 

bangsa romawi pertama kali sejak kaisar 

romawi bernama Nero yang berkuasa pada 

tahun 54 sampai 68 Masehi selalu 

menggunakan batu permata cekung untuk 

membaca dan menonton 

pertunjukkan.Walaupun tidak diketahui apakah 

ia memiliki kelainan pada matanya. 

 

2. Penemuan oleh bangsa cina 
      Bangsa cina saat itu membuat kacamata 

yang terbuat dari lensa yang cukup besar 
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dengan bentuk oval dan juga terbuat dari batu 

kristal  serta bingkai terbuat dari tempurung 

kura kura.Supaya mereka dapat memegang 

kacamata,mereka menggunakan dua kawat 

yang diberi pemberat serta dicantolkan ke 

telinga mereka atau menggunakan kait yang 

diletakkan di pelipis mereka. Bangsa cina saat 

itu membuat kaca mata hanya digunakan 

sebagai jimat keberuntungan atau alat untuk 

menigkatkan kewibawaan mereka saja. 

 

3. Perkembangan kacamata di eropa 
    Penggunaan kacamata di eropa mulai 

dikenal pada abad ke 13,dimana kacamata yang 

digunakan masih memiliki kemiripan dengan 

bangsa cina yaitu menggunakan lensa berupa 

batu kristal atau batu transparan.Namun 

bedanya dengan bangsa cina,bangsa eropa 

menggunakan kacamata untuk membantu 

penglihatan mereka. 

      Kacamata yang digunakan oleh orang eropa 

saat itu hanyalah kaca pembesar yang memiliki 

gagang untuk dipegang.Lalu ditemukanlah 

kacamata yang memiliki gagang untuk 

dikaitkan ke telinga.Lalu kacamata berevolusi 

menjadi kacamata yang memiliki gagang 

berupa pita dan selanjutnya kacamata dengan 

kawat bengkok yang dikeraskan untuk 

disangkutkan ke telinga. 

     

Penyempurnaan kacamata 
       Pada abad ke 9,Abbas Ibn Firnas 

menemukan cara untuk memproduksi lensa 

yang sangat jernih.Ia menggunakan batu jernih 

yang dibentuk dan diasah menjadi batu bulat 

yang dapat dibaca,batu ini terkenal dengan 

isitilah batu membaca. 

       Namun penemuan batu membaca ini 

belum efektif sebagai lensa kacamata.Akhirnya 

pada akhir abad ke 13 ditemukan bahwa 

penggunaan kaca sebagai lensa lebih efektif 

daripada menggunakan batu transparan atau 

jernih.Hal ini berdasarkan penelitian ilmuan 

dan sejarawan inggris bernama Sir Joseph 

Needham.Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa kacamata ditemukan 1000 tahun yang 

lalu di cina kemudian tersebar keseluruh dunia 

pada zaman kedatangan Marco Polo 

tahun1270.Hal ini juga disebutkan dalam 

bukunya. 

        Perkembangan kacamata tidak hanya 

sampai disitu.Pada tahun 1784,seorang ilmuan 

asal amerika serikat bernama Benjamin 

Franklin berhasil menemukan kaca mata 

bifokal yaitu kaca mata yang dapat digunakan 

dalam melihat jarak dekat maupun jauh. Jenis 

jenis kacamata 

1. Kacamata hitam (Black Glasses)  

 

Kacamata jenis 

ini pertama kali 

digunakan 

pada abad ke 

12.Kacamata 

hitam pada 

suku inuit atau 

suku eskimo 

digunakan 

untuk 

melindungi mata mereka dari terpaan 

salju.Kegunaan kacamata hitam tidak hanya 

melindungi mata dari salju,kacamata hitam 

juga berguna untuk melindungi mata dari sinar 

ultraviolet atau cahaya yang menyilaukan 

mata.Selain itu,kacamata hitam juga digunakan 

dalam hal bergaya dan juga digunakan oleh 

penderita tuna netra sebagai estetika agar mata 

mereka tidak terlihat. 

 

2. Kacamata 3D 

 

Kacamata 3D 

digunakan 

dalam hal 

menonton tiga 

dimensi dimana 

kacamata jenis 

ini membantu 

alat vital untuk 

mendapat 

sensasi tiga 

dimensi.Kacamata ini memiliki satu lensa 

berwarna merah dan satu lensa berwarna biru 

atau disebut cyan. 

 

3. Kacamata baca 

 

Kacamata baca 

kebanyakan 

digunakan bagi 

seseorang yang 

memiliki 

penyakit mata 

atau cacat mata 

untuk 
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membantu penglihatan mereka menjadi normal 

untuk beberapa saat. 

Contoh kelainan mata yang dapat diperbaiki 

dengan kacamata jenis ini yaitu. 

 

1. Miopi atau disebut rabun jauh. Ini 

merupakan kelainan yang menyebabkan 

penderita kesulitan untuk melihat benda 

benda dengan jarak jauh,namun dapat 

melihat benda dari jarak dekat.Khusus 

untuk penderita penyakit ini harus 

menggunakan kacamata berlensa 

Konkaf atau kacamata berlensa minus. 

2. Hipermetropi atau disebut rabun 

dekat.Ini merupakan kelainan yang 

menyebabkan penderita kesulitan dalam 

melihat benda benda dengan jarak 

dekat,namun dapat melihat benda dalam 

jarak yang jauh Khusus untuk penderita 

penyakit ini harus menggunakan 

kacamata berlensa konveks atau 

kacamata berlensa plus. 

3. Presbiopi atau disebut rabun tua.Ini 

merupakan kelainan yang menyebabkan 

penderita kesulitan dalam melihat 

benda benda dengan jarak yang dekat 

maupun jauh.Khusus untuk penderita 

penyakit ini harus menggunakan 

kacamata berlensa bifokal atau 

kacamata berlensa ganda. 

4. Astigmatisma merupakan kelainan 

pada mata yang menyebabkan penderita 

tidak mampu membedakan garis 

lurus.Khusus untuk penderita penyakit 

ini harus menggunakan kacamata 

berlensa silinder. 

 

          Penemuan kacamata merupakan 

penemuan yang sama luar biasanya dengan 

penemuan benda lain.Namun penggunaan kaca 

harus sesuai dengan apa yang kita 

butuhkan,sehingga kacamata yang kita 

gunakan memiliki manfaat bagi diri kita 

sendiri. 

Kekuatan Sugesti | Edisi Juli  2018 
 

42 





 | Dokumentasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Workshop AMC Reguler Bandung 
 

Bulan Juli 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

44 Kekuatan Sugesti | Edisi Juli  2018 
 

44 



 

 | Testimoni Peserta AMC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

45  Kekuatan Sugesti | Edisi Juli  2018 
 

45 



 | Curhat Pikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Curhat Pikiran 
 
Pertanyaan :  
Saya bingung, kenapa doa-doa saya sepertinya 
tidak ada yang dikabulkan oleh Allah ya mas, 
apakah karena saya banyak dosa, atau gimana 
ya mas?  
Rina-Banjarmasin 
 
Jawaban: 
Ibu atau mbak rina di banjarmasin, terima kasih 
sudah mengirimkan pertanyaan yang bagus ini 
ke majalah kekuatan sugesti, terus membaca 
majalah ini dan menyebarkannya ke teman-
teman lainnya.  
Ngomongin tentang doa, maka hal ini 
diperlukan pemahaman yang benar dan utuh. 
Sebenarnya doa-doa mbak/ibu rina ini tidak 
terjadi bukan karena tidak dikabulkan tapi 
memang diri mbak/ibu rina sendiri yang 
memang belum mengiginkan hal itu terjadi. 
Jangan buru-buru menyalahkan ALLAH, atau 
berprasangka buruk kepada Allahnya. Karena 
kebanyakan dari orang-orang yang saya temui 
di kelas AMC, baru sadar bahwa ada program 
di pikirannya yang memang membuat tidak 
terkabul. Apakah itu termasuk dosa-dosa? 
mungkin iya juga. hehe. 
Kemudian, cara doa mbak/ibu rina yang pasti 
keliru sehingga doanya tidak terjadi. 2 hal ini 
yang perlu diperbaiki, yaitu pikiran mbak dan 
cara berdoanya. 
 

Pertanyaan : 
Mas firman, terima kasih atas majalah kekuatan 
sugestinya, membuat saya banyak sadar dalam 
hidup ini. Dan tulisan-tulisan mas firman lainnya 
yang begitu menginspirasi. Saya adalah 
seoang ibu rumah tangga yang hidup sendiri, 
alias single parent. Saya memiliki 2 anak. Kira-
kira bisnis apa yang cocok ya mas, supaya 
saya bisa mencukupi kehidupan 2 anak itu 
sampai nanti. 
Ibu Liana-Denpasar 
 
Jawaban : 
Terima kasih bu liana atas pertanyaanya, dan 
terus membaca majalah kekuatan sugesti ya 
setiap bulannya. Bagikan juga kepada teman-
teman ibu lainnya agar semakin banyak orang 
yang tersadarkan.  
Hmm, bisnis yang cocok ya?, sebenarnya 
semua bisnis cocok untuk ibu, apapun yang 
mau ibu jalankan maka pasti menghasilkan 
kebaikan, pasti memberikan keuntungan yang 
bagus asalkan pikiran ibu memang sudah 
benar. Karena yang membuat seseorang itu 
bagus dalam bisnis, bukan jenis bisnisnya tapi 
sepenuhnya dari pikiran orang itu sendiri. 
Maka, yang harus diperbaiki dulu adalah 
pikirannya. Percuma berganti-ganti bisnis, 
kalau pikirannya masih belum mamu dengan 
uang maka hasilnya pasti negatif. Banyak 
orang sebenarnya tidak mau dengan uang, 
sehingga kondisi keuangannya belum bagus, 
ini terbukti waktu dikelas AMC. 
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Ibu, coba meniatkan diri supaya ada 
kesempatan untuk belajar AMC sehingga bisa 
membenahi pikirannya, dan mampu 
menjalankan bisnis dengan benar. 
 
Pertanyaan : 
Mas, apa solusi untuk saya bisa cepat melunasi 
hutang dengan cepat. Karena rasanya hutang 
selalu datang dan berganti saja. Tapi tidak 
lunas.  
Iwan-Jakarta 
 
Jawaban : 
Hutang yang berat adalah efek dari pikiran 
anda sendiri, ketika hutang terus ada dan 
berganti maka itu sesungguhnya adalah hasil 
dari requestmu sendiri. Solusinya maka 
berhentilah mengeluh, karena dengan 
mengeluh bukan menyelesaikan hutang itu tapi 
justru memperberat.  
Coba berhenti mengeluh dan terimalah dengan 
tenang.  
Kemudian ubahlah pikiranmu, ubahlah cara 
berpikirmu, karena apa yang terjadi dalam 
hidupmu itu karena pikiranmu. Ketika pikiranmu 
berubah maka pasti hidupmu berubah. 
baca majalah kekuatan sugesti edisi-edisi 
sebelumnya, banyak yang membahas tentang 
hutang. Jika ada kesempatan maka silahkan 
mempelajari AMC. 
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