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 | Redaksi 

 

 
ambil menikmati lagu lawas via 
streaming dan segelas green 
tea hangat, menulis artikel 
tentang “ketuhanan”. Saya 

mulai paragraf ini dengan mengambil 
ayat dari Al-Quran, bagian yang saya 
jadikan tebal “bagi kaum yang 
memikirkan”. Banyak lagi ayat yang 
menjelaskan cara untuk mengetahui 
tanda-tanda keesaan dan kebesaran 
Tuhan dengan cara “berpikir”. Hari ini 
tadi adalah hari terakhir saya 
memberikan kelas platinum ke 
seorang   uztad yang selama ini bekerja 
sebagai engineer di madinah.  

Selama 3 hari ini, saya dan 
beliau “sama-sama belajar” tentang 
ketuhanan dan ketauhidan. Oh ya, 
uztad ini pernah juga  mengikuti AMC 
yang reguler bersama 3 anak dan 
istrinya. Di hari pertama program 
platinum, jumat kemarin, beliau cerita 
bahwa setelah memahami AMC dan 
menerapkannya banyak mengalami 
keajaiban-keajaiban, seperti ketika 
mempengaruhi orang, urusan kantor 
yang mudah, anaknya juga cerita ke 
beliau bahwa memang ajaib 
menerapkan teknik-teknik AMC. “Yang  

 
membuat saya platinum karena saya 
ingin memahami utuh, bagaimana 
dengan ALLAH mas”.  Bukan hanya 
uztad ini saja, mungkin anda yang 
sering membaca artikel saya juga pasti 
bertanya , “bagaimana dengan Tuhan”, 
bahkan saya sering mendapat sms, 
inbox via facebook juga yang seolah-
seolah menganggap saya “melepas” 
Tuhan, hehe. 

Ada lagi yang juga komentar 
status-status saya di facebook, “mas 
firman menuhankan pikiran”, “AMC itu 
terlalu mengedepankan logika”, “Tuhan 
tidak bisa dilogikakan mas”. Saya 
hanya tersenyum saja menanggapinya, 
karena memang yang berkomentar 
seperti itu belum paham dengan benar. 
Padahal diartikel-artikel saya, yang 
saya tulis adalah menggunakan pikiran. 
Kenapa “menggunakan”? karena 
memang pikiran adalah bagian dari diri 
kita yang sudah Tuhan berikan. Sama 
halnya dengan tangan, dengan kaki, 
mata dan organ tubuh lainnya yang 
sudah dipasangkan Tuhan kepada 
tubuh kita, bukannya saat kita berjalan 
selalu menggunakan kaki? saat 
memegang menggunakan tangan? 

Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan 
yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda 

(keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.” (QS.Al-
Baqarah:164) 

S 

UNTUK MENIKMATI “DEKAT” DENGAN TUHAN 

ITU BUTUH LOGIKA ! 
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tetapi kenapa tidak ada yang 
menganggap sedang “menuhankan 
tangan atau menuhankan kaki?” 

Memahami keesaan dan 
kebesaran Tuhan adalah dengan 
berpikir, artinya menggunakan pikiran. 
Nah, untuk menggunakan pikiran maka 
harus mengenal dulu bagaimana 
pikiran itu sebenarnya, bagaimana 
bekerjanya, bagaimana rumusnya. 
Kalau belum mengenal dengan benar 
bagaimana bisa menggunakan? Kalau 
tidak bisa menggunakan lantas 
bagaimana mengenal kebesaran 
Tuhan? .   

Di setiap  akhir sesi platinum 
saya pasti menyuruh peserta untuk 
menjelaskan apa yang dipahami 
setelah 3 hari dan beliau mengatakan 
bahwa menyadari posisi sebagai 
pengguna pikiran, dan seharusnya 
semua orang menyadari posisinya 
sebagai manusia yang sudah diberikan 
pikiran oleh ALLAH karena dengan 

mengenal dan menggunakan pikiran 
maka itu artinya sedang 
mengagungkan Tuhan sehingga 
benar-benar menikmati kedekatan 
dengan ALLAH. “Dan mendekat ke 
ALLAH itu 100% menggunakan Logika 
mas, benar-benar saya salah 
memahami selama ini” ujar uztad itu. 

Iya, memang semua butuh 
logika, semua ada logikanya, bahkan 
menikmati kedekatan dengan Sang 
Maha Pencipta juga menggunakan 
logika, karena dengan menggunakan 
logika-logika berpikir yang benar itulah 
kita memahami kebesaran dan 
keesaan Tuhan, dengan menggunakan 
logika-logika berpikir yang benar kita 
bisa membaca berbagai penciptaan 
Tuhan dan pada akhirnya hanya bisa 
bersyukur dan berterima kasih sudah 
diciptakan sebagai Manusia. Logika 
adalah isi dari pikiran, berpikir artinya 
menggunakan logika-logika, berpikir 
artinya menggunakan pikiran. 

Menggunakan dan 
memaksimalkan apa yang Tuhan 
berikan, sehingga ketika 
mengalami keajaiban-keajaiban 
dalam hidup yang ada semakin 
mengagumi Tuhan yang memang 
Maha Baik dan semakin menikmati 
“kedekatan yang sesungguhnya”. 
Jadi, kalau anda yang mengatakan 
bahwa Tuhan itu tidak bisa didekati 
dengan Logika, maka sebaiknya 
cobalah “belajar” memahami lagi 
diri anda dengan utuh atau masuk 
program Platinum AMC saja  
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 | Catatan Kecil 
 

KEKUATAN SUGESTI ATAU 
KEKUATAN DOA YANG LEBIH 
AJAIB ? 
 

 

 

 

lurrp…menikmati secangkir kopi susu 

pagi ini di meja kerja, sambil 

membagi “pikiran” untuk menulis 

artikel di blog kekuatan sugesti ini. 

Nama web ini adalah kekuatan sugesti, 

sebuah nama yang bagi sebagian besar orang 

dianggap sesuatu yang “tabu”, sesuatu yang 

“menakutkan”, sesuatu yang 

“menyimpang”. Hal ini wajar, sebab 

pemahaman yang didapat selama ini adalah 

seperti itu. Kenapa saya katakan banyak 

orang mengatakan “menyimpang”, karena 

seringkali kekuatan sugesti dianggap 

kekuatan lain dari kekuatan Tuhan. Banyak 

orang lebih senang menyebut kata “kekuatan  

 

 

 

 

doa” dibandingkan “kekuatan sugesti”, 

iya kan? anda juga merasa seperti itu juga 

kan? Lalu mana yang benar, kekuatan 

sugesti atau kekuatan doa?Saya mau 

mencoba memberikan sedikit pemahaman 

bagi anda yang mau membuka diri 

terhadap pemahaman baru yang 

merupakan pemahaman sejati. Kekuatan 

sugesti, artinya kekuatan saran karena 

sugesti berasal dari bahasa inggris yaitu 

suggestion yang artinya “saran”. 

Kekuatan dari diri kita terhadap apa yang 

kita katakan, apa yang kita lakukan. Lalu 

bagaimana dengan kekuatan doa, ketika 

kita berdoa mengguakan kalimat juga 

kan, menggunakan kata-kata juga kan, 

berarti kalau begitu sama dengan 

kekuatan sugesti. Kekuatan doa dan 

kekuatan sugesti sama-sama 

menggunakan pikiran, kalau begitu sama 

juga dengan kekuatan pikiran. 

Contoh ya, saya beberapa hari lalu 

menulis di blog saya 

firmanpratama.wordpress.com yang 

judulnya, bermimpi saja tanpa aksi bisa 

sukses, anda bisa membacanya klik 

disini , di pagi itu saya mensugesti diri 

saya bahwa nanti siang pasti ada makanan 

gratis yang enak, dan pasti ada uang 

bensin tanpa saya keluar uang sendiri, 

kekuatan sugesti dan kekuatan doa sama-sama ajaibnya, karena bersumber dari Pikiran 

yang memang sudah penuh keajaiban 

s 
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kemudian saya berdoa, ” ya Allah saya mau 

makan gratis dan mau uang bensin gratis”.  

Kemudian di siang harinya terjadi kan 

seperti itu. Sering kali hal itu oleh sebagian 

besar orang dianggapnya sebuah kebetulan, 

padahal itu bukan kebetulan. Saya 

mensugesti diri saya lalu berdoa, perhatikan 

proses saya itu, sama-sama menggunakan 

kalimat, saya membuat kalimat sugesti, lalu 

saya membuat kalimat doa. Saya berpikir 

bahwa sugesti saya itu pasti terjadi, begitu 

juga dengan kalimat doa saya pasti terjadi. 

Maka yang membuat peristiwa itu terjadi 

adalah “saya”. Karena saya berpikir itu pasti 

terjadi.  

Banyak orang sibuk mencari kalimat 

sugesti, sibuk mencari kalimat doa. Bahkan 

pergi ke berbagai uztad, ke pendeta, ke 

pemuk agama lainnya hanya untuk mencari 

kalimat doa seperti apa yang mudah terjadi. 

Lalu juga pergi mencari ke para trainer, para 

motivator bahkan banyak orang yang 

menghubungi saya bertanya “pak firman, 

apa kalimat sugesti yang pas supaya barang 

dagangan saya laku”, ya saya jawab 

“laku..laku..laku” hehe. Rahasia 

kekuatan sugesti dan kekuatan 

doa itu ada di PIKIRAN kita, 

sebab kekuatan sugesti, 

kekuatan doa bahkan kekuatan 

mantra itu sama saja 

menggunakan kekuatan 

Pikiran. Karena itu di kelas 

AMC (alpha mind control), ada 

materi bagaimana membuat doa 

selalu terkabul dan materi 

bagaimana membuat semua 

sugesti selalu terjadi. 

Kuncinya memang di Pikiran, 

memahami Pikiran dengan 

benar dan utuh pastilah sepakat 

bahwa kekuatan sugesti, 

kekuatan doa itu adalah 

kekuatan Pikiran. Jawaban dari 

judul artikel ini adalah, kekuatan sugesti 

dan kekuatan doa sama-sama ajaibnya, 

karena bersumber dari Pikiran yang 

memang sudah penuh keajaiban. Coba 

deh anda buktikan di kelas AMC, supaya 

anda memahami seutuhnya apa itu 

Pikiran, karena AMC memang saya 

desain sebagai satu-satunya di dunia 

panduan untuk mengenali, mengontrol 

dan memaksimalkan Pikiran. Karena 

satu-satunya itu, maka saya memang 

membatasi jumlah pesertanya, sebab 

ingin memberikan pemahaman yang utuh 

bagi semua peserta. 

Jadi daripada anda sibuk mencari 

bagaimana kalimat doa yang cepat terjadi, 

bagaimana kalimat affirmasinya, 

bagaimana kalimat sugestinya, bagaimana 

mantranya, saran saya pahamilah AMC 

dengan utuh dan benar sehingga anda bisa 

membuat kalimat doa, kalimat sugesti, 

kalimat mantra sendiri, enak kan? 

Buktikan tulisan saya ini di kelas AMC 

ya..  
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 | Kekuatan Diri 
  

Jangan Mengaku Beriman Kepada Tuhan  
kalau Dirimu Belum Menggunakan Pikiran 

dengan Benar 

 

elewati tengah malam, yang ada 

hanya keheningan saja. Sepi, 

hanya sesekali suara jangkrik 

yang terdengar disekitar saya ketika saya 

membuka macbook ini untuk menulis 

inspirasi di blog ini. 

Pernahkah anda menyempatkan diri 

untuk duduk diteras rumah menikmati 

kesendirian sambil merenungi kekuasaan 

Tuhan yang Maha Baik? Duduk santai 

menikmati indahnya langit malam yang 

diterangi oleh beberapa bintang membuat 

malam ini jadi begitu syahdu ya, angin 

terkadang berhembus. Betapa indahnya 

lukisan malam dari Tuhan ini, dengan 

melihat indahnya lukisan malam ini maka 

saya hanya bisa mengucapkan syukur 

kepada-Nya. Tidak ada yang berkuasa di 

semesta raya ini selain Tuhan, sehingga 

mampu menciptakan keselarasan aturan 

dalam semesta ini. Sudahkah diri kita 

benar-benar beriman kepada-Nya? 

Beriman kepada Tuhan itu bukan hanya 

diucapkan dimulut “iya saya percaya 

kepada Tuhan”. Tapi harus benar-benar 

menjadi pondasi dari semua program di 

pikiran kita. Banyak orang saat ini hanya 

terjebak dalam ucapan saja “beriman” tapi 

sesungguhnya mereka sedang tidak 

beriman. Kenapa saya katakan seperti itu? 

terus baca ya artikel ini. Hari sabtu kemarin 

saya ada kelas reguler AMC di jogjakarta,  

 

kelas AMC selalu saya batasi jumlah 

pesertanya maksimal 15 orang supaya  

efektif dalam melakukan pembelajaran. 

Pada waktu sesi akhir, ada satu bapak yang 

sepertinya menunggu saya. Lalu saya temui 

bapak itu, “bapak mau bicara dengan 

saya?”. “iya mas firman” jawab bapak itu. 

Bapak ini bicara ke saya “mas firman, 

setelah mendengar dan menelaah 

pemaparan mas tadi saya jadi terbuka, 

saya jadi sadar bahwa sebenarnya nikmat 

ALLAH yang terhebat dalam diri manusia 

adalah Pikiran, karena dengan Pikiran kita 

bisa mau jadi apapun. Bahkan tadi waktu 

break saya coba untuk sedikit eksperimen, 

jadi saya tadi merasa pusing, lalu saya 

ambil minum air untuk saya isi dengan 

kalimat logika yang mas firman tadi 

ajarkan. Ajaibnya, tidak sampai 5 menit 

pusing saya hilang, disitu saya menangis 

bahwa sebenarnya ALLAH itu memang luar 

biasa. Dengan mengubah pikiran maka 

pusing saya hilang. Saya selama ini 

ternyata tidak menggunakan pikiran mas, 

saya hidup tapi tidak menggunakan pikiran, 

lha saya baru dapat ilmu AMC nya hari 

ini” 

Beriman kepada Tuhan artinya percaya 

kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan itu 

artinya mau menggunakan apa yang Tuhan 

sudah berikan. Manusia diberikan pikiran 

oleh Tuhan untuk berpikir, tapi tidak semua 

Beriman kepada Tuhan artinya percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan itu artinya 

mau menggunakan apa yang Tuhan sudah berikan. 

M 
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orang mau menggunakannya dengan benar. 

Padalah pikiran itulah sumber utama dari 

kehidupan manusia. Orang yang beriman 

seharusnya mempercayai bahwa Tuhan itu 

sangat sayang kepada manusia, sehingga 

karena sayangnya maka mustahil 

memberikan kejelekan bagi manusia. Kalau 

di Alquran sih ada ayatnya seperti ini: 

QS. Ali Imran 117 : Dan ALLAH tidak 

menganiaya mereka, tapi merekalah yang 

menganiaya diri mereka sendiri”  

Ayat diatas menjadi hal yang 

membingungkan jika saat membaca tidak 

memahami bagaimana Pikiran bekerja, tapi 

jika sudah memahami bagaimana Pikiran 

bekerja maka tentu paham maksud dari ayat 

itu bahwa semua kejadian pada diri 

manusia adalah akibat dari Pikiranya 

sendiri. Pemahaman ini harus kita imani 

dengan benar, karena memang seperti itulah 

hukum yang sudah Tuhan ciptakan dalam 

kehidupan ini. Kita tidak akan memahami 

makna IMAN kepada Tuhan kalau kita 

tidak mau berpikir. Karena kekuasaan 

Tuhan itu bari dipahami kalau kita mau 

berpikir, misalnya ketika saya melihat 

langit malam ini ada bintang yang nampak 

berkelap kelip, tentu membuat kita berpikir 

betapa teraturnya kelap kelip bintang itu 

sehingga terlihat indah, itu artinya Tuhan 

sudah mendesain dengan sangat detil 

indahnya malam ini, sampai durasi kelap-

kelip bintang juga diperhitungkan. 

Jadi buat kamu yang saat ini 

menganggap menggunakan kekuatan 

pikiran itu adalah menjauhkan dari Tuhan 

maka sebenarnya kamu keliru, karena 

dengan menggunakan Pikiran secara benar 

maka disitulah kita bisa mengenali Tuhan 

seutuhnya. Justru kalau manusia itu belum 

menggunakan pikiran dengan benar maka 

belum pantas bagi diirnya untuk 

mengatakan bahwa diri Beriman kepada-

Nya. 

Sesungguhnya pada yang demikian 

itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

( kekuasaan Allah) bagi kaum 

yang berfikir.” (QS. Al Jaatsiyah 13). 
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 | Kekuatan Diri 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 | Hipnosis 

SURBAN DAN TASBIH  
BISA MENJADI “ALAT” GENDAM

icara tentang “gendam” 

mungkin terkesan 

menakutkan dan 

mengerikan, sebab selama 

ini pemahaman gendam yang ada 

dimasyarakat memang menakutkan, 

gendam diindentikkan dengan hal-

hal yang tidak bisa dilawan, gendam 

dianggap sebuah kekuatan yang bisa 

membuat semua orang menurut, 

gendam pasti diasosiasikan dengan 

hal yang negative.  

Apakah iya gendam itu 

memang seperti itu dan perlu 

ditakuti? Hmm, kalau anda 

memahami ilmu PIKIRAN maka 

anda pasti menyadari bahwa gendam 

itu adalah ilmu komunikasi saja 

untuk mempengaruhi seseorang. 

Saya teringat ada seorang teman saya 

yang cerita bahwa istrinya pernah 

digendam dan bicara “Maaf ya pak, 

ibu tadi kena gendam dijalan, semua 

uang habis perhiasan habis, tadi saya 

digendam oleh orang tua yang seperti 

ulama” 

Saya coba tanya lagi lebih dalam 

kepada teman saya ini, terus istrimu 

cerita apalagi mengenai kejadian itu? 

teman saya melanjutkan 

menirukan cerita istrinya ke saya. 

Menurut istri saya dia didekati 

dengan seorang dengan bersurban 

dan membawa tasbih ketika sedang 

berjalan sendirian didepan komplek 

rumah, laki2 ini kemudian 

menanyakan sebuah alamat dari 

seorang kiyai, istri saya lalu 

memberikan petunjuk alamat itu, eh 

kemudian laki-laki bicara “ibu, saya 

mau berterimakasih dan mau 

mendoakan ibu, ibu ini sebenarnya 

mau diberi rejeki banyak oleh 

ALLAH, tetapi ada barang yang 

masih kotor didiri ibu, boleh saya 

bantu sucikan barang2itu”. Istri saya 

karena melihat penampilan yang 

begitu meyakinkan, berbaju putih 

surban, ada tasbih ya langsung 

mengiyakan. Kemudian dibawalah 

masuk ke dalam mobil, nah didalam 

Baik itu baju bersurban, gamis dan memegang tasbih bahkan kitab suci itu 

dapat dijadikan alat untuk menggendam 

 B 
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mobil itu, dibacakan ayat2, kemudian 

disuruh melepas semua barang yang 

ada, menyerahkan uang, sambil 

dibawa jalan kemudian berhenti di 

sebuah masjid, istri saya disuruh 

turun untuk berwudhu agar bersihnya 

sempurna, eh..begitu selesai wudhu  

si laki2 ini sudah pergi menggunakan 

mobilnya dan membawa semua 

barang istri saya. 

Anda pasti sering mendengar 

atau mengetahui pengalaman orang 

lain yang seperti itu, lalu disebutlah 

terkena gendam dan seolah-olah 

korban tidak bisa melawan,padahal 

situasi itu terjadi karena korban mau 

dan menerima semua “iming-iming” 

dari pelaku, mau didoakan dan mau 

dibersihkan barangnya, inilah iming-

iming yang membuat banyak orang 

menurut. Lalu didukung dengan 

surban dan tasbih, lengkaplah sudah 

aksesorisnya hehe. Pemahaman 

masyarakat, adalah ketika melihat 

seseorang laki-laki tua bersurban 

putih dan memegang tasbih maka 

langsung saja menganggap itu adalah 

seorag ulama atau kiyai yang manjur 

doanya,akhirnya seperti ibu tadi deh. 

Itulah realita dimasyarakat 

kita, begitu mudahnya percaya dan 

menuruti ketika berada disituasi 

seperti itu, lalu mengatakan terkena 

gendam, supaya menimbulkan rasa 

kasihan dari yang mendengar 

kisahnya, padahal sih karena 

ketidaktahuannya saja. Jadi gendam 

itu adalah sebuah teknik komunikasi 

yang memang sudah disiapkan 

dengan berbagai aksesoris, atau 

berbagai alat untuk membuat 

“korban” merasa nyaman dan merasa 

benar untuk menuruti semua yang 

disampaikan. Surban putih dan tasbih 

yang seharusnya melambangkan 

sebuah kebaikan, justru 

dimanfaatkan untuk melakukan 

“gendam”. 

Sebagai solusinya maka anda 

harus pandai-pandai menerima 

ajakan orang lain yang belum dikenal 

saat dalam perjalanan, cerdaslah 

melihat seseorang, kalau sudah mulai 

masuk lebih dalam kedalam urusan 

pribadi anda lebih baik anda akhiri 

saja obrolan dan menjauh dari orang 

itu. Apa yang ditampilkan, baik itu 

baju bersurban, gamis dan 

memegang tasbih bahkan kitab suci 

itu dapat dijadikan alat untuk 

menggendam anda lho hehe..:), 

cerdaslah dalam menerima “sugesti” 

dari orang lain ya. 
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 | Hipnosis 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 

h 
 



 

 

| Alpha Telepat 

 RAHASIA UNTUK MEMBUAT BISNIS ONLINE  
MENJADI SUKSES DENGAN BERMODAL 

KEKUATAN TELEPATI 
 

 

alam ini saya ingin 

berbagi artikel di 

website 

alphatelepati.com 

tentang manfaat 

alpha telepati untuk 

bisnis online. Saat 

ini banyak sekali 

orang yang 

menjalankan bisnis 

online. 

Maksud dari bisnis 

online adalah memiliki bisnis 

yang pemasarannya melalui media 

internet alias online. 

 Mungkin anda juga yang 

membaca artikel-artikel di web ini, 

membaca majalah kekuatan sugesti  dan 

membaca artikel saya lainnya juga 

merupakan pelaku bisnis online. Bisnis 

online bisa dengan memasarkan produk 

apapun, baik itu makanan, pakaian, 

peralatan dapur, peralatan masak, produk 

kesehatan dan banyak lagi jenisnya. 

Bisnis online menjadi menarik dan ramai 

karena saat ini hampir semua orang 

mudah untuk mengakses internet, nah 

tapi bisnis online bukan hanya butuh 

internet tapi juga butuh kekuatan alpha 

telepati.Kenapa saya katakan bisnis 

online itu butuh kekuatan alpha telepati?  

 

karena bisnis online juga 

tujuannya adalah 

mempengaruhi orang 

kan, mempengaruhi 

orang lain untuk 

membeli produk 

anda, nah dalam 

bisnis online anda 

tentu tidak berjumpa 

dengan calon 

pembeli anda. Berarti 

sesuai dengan tujuan 

teknik alpha telepati, 

sebagai satu-satunya metode 

untuk mempengaruhi orang lain 

tanpa bertatap muka. Disinilah anda 

sebagai pelaku bisnis online tentu sangat 

membutuhan kekuatan alpha telepati 

sebagai sarana untuk menaikkan 

keuntungan dari bisnis online anda itu. 

karena bisnis online juga tujuannya adalah mempengaruhi orang 

M 
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Sebenarnya bukan hanya bisnis online 

saja, bisnis konvensional seperti toko 

juga butuh menggunakan alpha telepati 

untuk membuatnya laris. 

Selama ini banyak orang jika ingin 

dagangan atau bisnisnya laris pasti pergi 

ke orang-orang yang mengaku pintar, 

pergi pemuka agama, pergi orang yang 

menyebut dirinya dukun, paranormal dan 

sejenisnya. Padahal sesungguhnya ketika 

mereka pergi ke orang-orang itu justru 

sedang membuat dirinya ketergantungan 

dengan mereka. Ada pengalaman seorang 

peserta kelas AMC yang juga seorang 

pemilik toko di daerah kudus, dia cerita 

bahwa untuk membuat tokonya rame dia 

selalu perg ke seseorang pemuka agama, 

setiap bulan dia kesana untuk meminta 

air. “Bukan hanya meminta air mas 

firman, tapi juga ada infaq alias setoran 

kedia, tapi kalau sudah paham AMC gini 

jadi gak perlu ke orang itu lagi ya mas” 

Dengan memahami alpha telepati 

memang seseorang itu menjadi bebas 

dari ketergantungan kepada jimat, 

tergantung kepada air dari orang yang 

mengaku pinter dan ketergantungan 

lainnya. Bahkan kalau anda belajar 

AMC, justru malah bisa menjadi seperti 

dukun, paranormal dan orang-orang yang 

mengaku pinter itu untuk “mengerjain” 

orang-orang yang masih belum belajar 

AMC. Nah disinilah kenapa seseorang 

itu perlu belajar Alpha Telepati dan 

AMC, karena memang itu ilmu dasar 

manusia. Setiap manusia punya pikiran 

dan ilmu untuk menggunakan Pikiran 

adalah AMC.  

Sebentar, saya pernah dapat pesan 

melalui whatsapp juga dari seoran 

pembaca buku alpha telepati yang 

mengatakan bahwa bisnis online menjadi 

banyak order dengan menerapkan teknik 

alpha telepati, saya pasang screeshotnya 

ya di bawah ini. Sehingga anda semakin 

sadar bahwa berbisnis online itu bukan 

hanya butuh teknik menjual saja tapi juga 

butuh kekuatan alpha telepati untuk 

mempengaruhi calon pembeli anda.  

Saatnya anda memanfaatkan 

kekuatan alpha telepati untuk menunjang 

kesuksesan bisnis online anda, yang jelas 

alpha telepati itu 100% Halal dan murni 

memanfaatkan kekuatan pikiran manusia 

sendiri, dan ketika anda mau 

menggunakan kekuatan telepati maka itu 

artinya anda sedang bersyukur kepada 

Tuhan atas nikmat yang diberikan kepada 

kita berupa Pikiran.  
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 | Hipnoterapi 
 
  

Hipnoterapi itu Diapain sih ?  

Simak Penjelasan Berikut ini 
 

 

ipnoterapi, menjadi istilah yang 

bagi sebagian orang dianggap 

sesuatu yang aneh dan sesuatu yang 

ajaib. Kenapa muncul persepsi seperti ini 

dimasyarakat? karena efek dari tayangan 

televisi berupa permainan hipnotis. 

 

sering kali dalam acara tersebut ada 

seseorang yang memiliki “masalah” 

misalnya takut terhadap kucing, kemudian 

setelah dilakukan proses disuruh pejam 

mata dan diberikan instruksi “tidur” oleh si 

penghipnotis, mulailah penghipnotis 

memberikan kalimat-kalimat yang intinya 

“kamu sekarang berani dengan kucing”, dan 

setelah orang ini seolah-olah dibangunkan 

terlihat ajaib orang ini langsung berani 

dengan kucing. Sehingga tidak salah ketika 

masyarakat menyimpulkan bahwa proses 

hipnoterapi itu adalah sesuatu yang ajaib, 

menyelesaikan masalah dengan cepat 

seperti itu. Padahal apa yang dilihat itu 

hanyalah acara “pertunjukan” di televisi 

yang memang harus dirancang sedemikan 

rupa untuk memukau penonton. 

Sekarang coba pahami dari artikel saya ini 

makna dari Hipnoterapi sebenarnya ya. 

Hipnoterapi sebenarnya adalah proses 

konseling yang dilakukan oleh seseorang 

“hipnoterapist”kepada kliennya. Proses 

konseling artinya berbincang, mengarahkan 

dan memberikan “sugesti” kepada klien 

untuk menyelesaikan masalah. Sugesti 

adalah saran, anda bisa baca di 

www.kekuatansugeti.com untuk 

memahami lebih dalam tentang “sugesti”. 

Jadi dalam proses hipnoterapi sebenarnya 

tergantung dari kesungguhan klien untuk 

mengerjakan saran-saran yang diberikan 

oleh hipnoterapist, kalau klien tidak 

menjalankan saran tersebut maka tentu 

hipnoterapi tidak akan memiliki dampak 

kepada klien alias percuma. 

Saya seringkali bertemu klien di ruang 

terapi yang cerita bahwa dia sudah 

melakukan hipnoterapi ke berbagai tempat 

tapi tetap saja, tidak ada hasilnya. Hal ini 

biasanya, hipnoterapist yang terdahulu 

tidak menjelaskan dulu bahwa sebenarnya 

yang berperan terhadap selesainya masalah 

klien adalah klien itu sendiri, banyak 

hipnoterapist pemula yang hanya 

mengandalkan ilmu dari workshop super 

kilat 2-harian sering kali salah dalam 

menyampaikan makna hipnoterapi, dan 

sering menganggap bahwa diri 

hipnoterapist yang bisa menyelesaikan 

masalah itu. Padahal sebenarnya peran 

hipnoterapist adalah membimbing klien 

untuk menyelesaikan masalahnya. 

Pemahaman seperti ini yang tidak banyak 

disampaikan. 

 

Bahkan banyak orang menganggap bahwa 

proses hipnoterapi itu harus tertidur, harus 

tidak sadar. Sehingga ketika dirinya tidak 

tertidur dan masih mendengar suara dari 

hipnoterapist menganggap proses 

hipnoterapinya gagal. Padahal kondisi 

hipnosis itu bukan tertidur, tapi santai dan 

rileks. Ketika santai dan rilek maka berarti 

masih sadar dan masih merespon. Santai 

dan rileks juga tidak harus terpejam mata,  

H 

Kekuatan Sugesti | Edisi September 2018 
 

18 

http://www.kekuatansugesti.com/


 

 

  



 

 

bisa juga sambil ngobrol santai. 

Pengalaman klinis dari hipnoterapist 

menentukan kualitas dari sesi konseling ini, 

sehingga meskipun sama-sama mengklaim 

diri sebagai hipnoterapist belum tentu 

menghasilkan solusi yang menyeluruh bagi 

seorang klien. Saya kadang berpikir bahwa 

banyak orang kadang salah dalam memilih 

hipnoterapist, kesalahan ini karena memang 

ketidaktahuan dari banyak masyarakat 

tentang apa itu hipnoterapist. 

Dalam website ini saya ingin berbagi 

pencerahan tentang proses hipnoterapi, 

tentang masalah-masalah yang pernah saya 

tangani dalam ruang terapi, sehingga 

makin banyak orang memahami dan tahu 

dengan benar apa sih proses hipnoterapi 

itu, bagaimana yang terjadi dalam ruang 

terapi dan proses hipnoterapi yang 

sebenarnya. Saya harapkan anda terus 

membaca tulisan-tulisan saya di website ini 

ya, dan jika memang anda membutuhkan 

sesi khusus untuk konseling maka bisa 

membuat janji untuk bertemu saya. 

Memang hipnoterapi adalah solusi untuk 

menyelesaikan masalah dalam pikiran, tapi 

harus ada kesungguhan dari klien dalam 

menjalankan semua saran serta didukung 

oleh pengalaman klinis dari seorang 

hipnoterapist. 
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Biografi Margaret 

Thatcher 

iografi Tokoh Dunia: Margaret 

Thatcher, Si "Iron Lady" 

Ketika Margaret Thatcher 

terpilih sebagai Perdana Menteri 

Inggris pada 1979, sederet kata 

"pertama" langsung mengiringinya. 

Dia tidak sekadar menjadi perdana 

menteri perempuan pertama di 

Inggris, namun juga pemimpin 

perempuan pertama di Benua Eropa. 

Selain itu, dia juga menjadi perdana 

menteri pertama yang mampu menang 

tiga pemilihan berturut-turut di abad ke-

20. 

Kemudian, ketika dia pensiun pada 

1990, dia menjadi perdana menteri 

dengan jabatan terlama di Inggris sejak 

1827. Di tangannya, Thatcher 

merevolusi perekonomian Inggris 

menjadi liberal, dan menjadi pemimpin 

terkenal sejak Winston Churchill. 

Berikut merupakan biografi pemimpin 

yang mendapat julukan Iron Lady ( 

Perempuan Besi) dari Uni Soviet 

tersebut. Baca juga : Beasiswa untuk 

Mengenang Margaret Thatcher, Siapa 

Mau? 1. Masa Muda Lahir pada 

Margaret Hilda Roberts pada 13 

Oktober 1925 di Gantham, 

Lincolnshire, Thatcher merupakan anak 

dari pasangan Alfred Roberts dan 

Beatrice Ethel. Ayahnya mempunyai 

dua toko kelontong, dan dikenal sebagai 

Alderman, atau anggota dewan kota 

setempat, dan pernah menjadi Wali 

Kota Grantham pada 1945-1946. 

Margaret Roberts masuk ke sekolah SD 

Huntingtower Road, dan berhasil 

mendapatkan beasiswa ke Sekolah Putri 

Kesteven and Grantham karena nilai 

rapornya 

bagus. Kecemerlangannya di dunia 

akademik membuatnya mencoba 

mengajukan beasiswa ke Universitas 

Somerville, Oxford, untuk Jurusan 

Kimia. Sayangnya, dia ditolak. Roberts 

baru diterima masuk ke universitas 

perempuan itu setelah ada kandidat 

yang mengundurkan diri. 

Baca juga : Biografi Tokoh Dunia: 

Hugh Hefner, Pendiri Majalah Playboy 

Roberts diterima kuliah di Oxford pada 

1943, dan lulus empat tahun kemudian 

dengan Penghargaan Tingkat Kedua di 

jurusan Kimia spesialisasi X-ray 

crystallography. Meski berkuliah di 

jurusan Kimia, Roberts nyatanya lebih 

menyukai dunia politik. Selama di 

Oxford, dia pernah menjabat sebagai 

Presiden Asosiasi Konservatif. 

Kecintaannya terhadap dunia hukum 

dan politik tidak berubah meski Roberts 

bekerja sebagai peneliti selama empat 

tahun. Pada 1951, Roberts menikah 

dengan Denis Thatcher, seorang 

pengusaha sukses dan juga duda, dan 

namanya berganti menjadi Margaret 

B 
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Thatcher. 2. Awal Karir Politik 

Margaret Thatcher (yang kala itu masih 

bernama keluarga Roberts) bergabung 

dengan Asosiasi Konservatif lokal, dan 

ikut konferensi mereka di Llandudno, 

Wales, di 1948 sebagai perwakilan 

Asosiasi Konservatif Oxford. Dia 

kemudian masuk ke Vermin Club, 

organisasi akar rumput Konservatif 

yang dibentuk sebagai respon komentar 

melecehkan dari politisi Partai Buruh, 

Aneurin Bevan. Baca juga : Biografi 

Tokoh Dunia: Joseph Pulitzer, Taipan 

Media AS Ketika Thatcher aktif di 

Vermin, seorang temannya di Oxford 

memberitahukan soal lowongan 

kandidat Konservatif di Parlemen 

Dartford. Saat itu, Konservatif 

bermaksud mengincar kursi kosong 

yang ditinggalkan Partai Buruh dalam 

pemilihan 1950 dan 1951 di Dartford. 

Partai memilih Thatcher karena 

terkesan dengannya. Meski bukan 

pembicara dinamis, Thatcher 

merupakan politisi yang siap, dan tidak 

takut melontarkan jawabannya. Seorang 

kandidat lain, Bill Deedes pernah 

mengisahkan. "Ketika dia membuka 

mulutnya, seketika kami terlihat seperti 

medioker". Thatcher langsung menarik 

perhatian karena selain dia menjadi 

kandidat termuda (saat itu dia berusia 

25 tahun), dia juga kandidat perempuan 

pertama. Sayang, dalam pemilihan 1950 

dan 1951, dia harus mengaku kalah dari 

rival beratnya, Norman Dodds. Kalah 

dua tahun berturut-turut, Thatcher 

mengesampingkan dahulu ambisi 

politiknya. Suaminya membiayai 

Thatcher untuk belajar hukum. Di 1953, 

dia menjadi pengacara yang mempunyai 

spesialisasi di hukum pajak. Pada tahun 

yang sama, Thatcher dikaruniai dua 

anak kembar, Carol dan Mark. Baca 

juga : Biografi Tokoh Dunia: Jackie 

Chan, Sukses Legenda Aktor Laga 

Hong Kong 3. Anggota Parlemen 

Thatcher rupanya tidak betah untuk 

berlama-lama menjauh dari politik. 

1954, dia mencoba mengajukan diri 

menjadi kandidat Partai Konservatif 

untuk Parlemen Orpington. Namun, dia 

gagal, dan menahan diri tidak terjun ke 

politik selama empat tahun. "Saat itu, 

saya merasa terjun terlalu dini. Padahal 

ada si kembar," kenang Thatcher. April 

1958, Thatcher mencoba kembali. Kali 

ini, dia mencoba "kursi aman" 

Konservatif di Finchley. Kali ini, dia 

berhasil duduk sebagai anggota Majelis 

Rendah (House of Commons) Parlemen 

Inggris dalam Pemilu 1959. Dari 

parlemen, karir politik Thatcher sedikit 

demi sedikit mulai merangkak naik. 

Pidato pertamanya sebagai anggota baru 

didengarkan. Baca juga : Biografi 

Tokoh Dunia: Chiang Kai Shek, 

Presiden Pertama Taiwan Talenta 

politik Thatcher membuatnya digadang-

gadang bakal menjadi kandidat perdana 

menteri di masa depan. Sebuah pujian 

yang justru membuatnya pesimistis. 

"Populasi pria terlalu menghakimi. 

Tidak akan ada perdana menteri 

perempuan di masa saya," tutur 

Thatcher saat itu. 9 Oktober 1961, dia 

dipromosikan menjadi Wakil Sekretaris 

Parlemen untuk Kementerian Urusan 

Pensiun dan Asuransi Nasional. Setelah 

Partai Konservasi kalah pada Pemilu 

1964, Thatcher menjadi juru bicara di 

Kementerian Perumahan dan Tanah. 

Setelah itu, dia pindah sebagai anggota 

tim bayangan Kementerian Keuangan di 

1966. Pada 1966, petinggi Partai 

Konservatif melihat Thatcher sebagai 

kandidat anggota Kabinet Bayangan. 

Namun, ketua partai Edward Heath dan 
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wakilnya William Whitelaw malah 

menominasikan Mervyn Pike sebagai 

anggota kabinet. Baca juga : Biografi 

Tokoh Dunia: Martin Luther King Jr, 

Tokoh Persamaan Hak Sipil 4. Karir di 

Pemerintahan Ketika Partai Konservatif 

memenangkan Pemilu 1970, Thatcher 

didapuk di kabinet menjadi Menteri 

Pendidikan dan Sains. Pada saat itu, dia 

mendapat julukan "Thatcher, milk 

snatcher" karena berusaha 

menghapuskan program susu gratis di 

sekolah bagi anak usia 7-11 tahun. 

Jabatannya membuat Thatcher frustrasi. 

Tidak saja karena tekanan yang 

diterima, namun juga Perdana Menteri 

Edward Heath tidak bersedia 

mendengarkan posisinya. Dokumen 

kabinet menemukan fakta bahwa 

sebenarnya Thatcher tidak setuju 

dengan keputusan tersebut. Namun, dia 

dipaksa oleh Kementerian Keuangan 

karena penghematan anggaran. Ditekan 

oleh media dan oposisi Partai Buruh, 

Thatcher sempat berpikiran untuk 

keluar dari politik. "Saya mempelajari 

sesuatu yang sangat berharga dari 

pengalaman ini. Saya menahan 

kebencian demi mendapat keuntungan 

politik," kata Thatcher dalam 

otobiografinya. Baca juga : Biografi 

Tokoh Dunia: Jesse James Si Bandit 

Gerilyawan 5. Pemimpin Oposisi 

Thatcher sempat berkata bahwa tidak 

akan ada politisi perempuan yang bisa 

menjadi perdana menteri di era 1970-

an. Namun, prediksinya salah. 

Pemerintahan Heath mulai disorot 

karena embargo minyak, dan aksi unjuk 

rasa serikat buruh yang meminta 

kenaikan upah di 1973. Puncaknya, 

pada Februari 1974, Harold Wilson 

membawa Partai Buruh memenangkan 

pemilu mengalahkan Heath yang gagal 

membentuk koalisi pemerintahan. Partai 

Buruh semakin dominan setelah mereka 

menang di pemilu yang digelar pada 

Oktober 1974. Kalah beruntun, kursi 

Heath sebagai ketua partai mulai 

digoyang. Thatcher kemudian 

digadang-gadang untuk menjadi 

mengandaskan Heath. Pengalamannya 

sebagai menteri memberikan nilai plus. 

Pada Februari 1975, dia mengalahkan 

Heath dalam pemilihan pertama ketua 

partai, dan memupus ambisi William 

Whitelaw. Baca juga : Biografi Tokoh 

Dunia: Hans Christian Andersen Sang 

Pendongeng Thatcher pun menjadi 

Ketua Partai Konservatif, dan 

Pemimpin Oposisi, serta menjadikan 

Whitelaw sebagai wakilnya pada 11 

Februari 1975. Ketika Thatcher 

menjabat sebagai pemimpin oposisi, 

kala itu perekonomian Inggris 

memburuk, dan negara hampir 

bangkrut. Menteri Luar Negeri kala itu, 

James Callaghan, memperingatkan kala 

terjadi "kejatuhan demokrasi". Namun, 

pertengahan 1978, ekonomi Inggris 

kembali membaik. Saat itu, Partai 

Buruh digadang-gadang bakal menang 

pada Pemilu 1978. Namun, di 7 

September 1978, Callaghan yang naik 

menjadi Perdana Menteri membuat 

keputusan mengejutkan. Dia 

mengumumkan kalau pemilu bakal 

digeser di 1979. Thatcher menanggapi 

dengan mengatakan pemerintahan 

Partai Buruh pengecut. Kecaman 

Thatcher juga mendapat dukungan dari 

Ketua Partai Liberal David Steel, yang 

menyatakan kalau partai penguasa 

sedang takut. Kecaman dari dua partai 

besar itu membuat publik mulai 

menekan Callaghan. Situasi tersebut 

dimanfaatkan Thatcher untuk 

menyerang Partai Buruh. Dia 
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memaparkan data pengangguran di 

bawah pemerintahan mereka dengan 

menggunakan slogan "Buruh Tidak 

Bekerja". Seruan untuk menggelar 

pemilu terjadi setelah Callaghan 

mendapat mosi tidak percaya di awal 

1979. Kemudian 4 Mei 1979, dia 

menjadi Perdana Menteri Inggris. Baca 

juga : Biografi Tokoh Dunia: Dian 

Fossey, Hidup Akrab dengan Gorila 6. 

Julukan "Si Perempuan Besi" Di 1976, 

Thatcher berpidato soal kebijakan luar 

negeri, dan menuduh Uni Soviet 

berusaha mendominasi dunia. Pidatonya 

itu membuat harian militer Soviet, 

Krasnaya Zevzda (Bintang Merah) 

membuat berita berjudul "Si Perempuan 

Besi Timbulkan Kekhawatiran". Saat 

itu, julukan "Iron Lady" yang 

disematkan Thatcher merujuk kepada 

"Iron Chancellor" Otto von Bismarck 

dari Kekaisaran Jerman. The Sunday 

Times kemudian mengambil artikel 

Krasnaya Zvezda keesokan harinya. 

Sejak saat itu, julukan "Perempuan 

Besi" merujuk kepada politisi 

perempuan berpengaruh. Baca juga : 

Biografi Tokoh Dunia: Harriet Tubman, 

Pembebas Perbudakan 7. Hari-hari 

Sebagai Perdana Menteri Inggris 

Menjadi orang nomor satu di Inggris, 

Thatcher langsung melakukan 

serangkaian kebijakan yang bakal 

membuatnya dikenal. Di bidang 

ekonomi, dia memutuskan untuk 

menghapus sistem industrial tradisional 

Inggris, dan menyerahkan pengelolaan 

transportasi publik dan perumahan ke 

swasta. Selain itu, dia juga mengurangi 

pengeluaran di sektor sosial seperti 

pendidikan, kesehatan publik, maupun 

perumahan bersubsidi. Thatcher juga 

membatasi pencetakan uang, dan 

membatasi secara legal persatuan 

dagang. Ketika itu, muncul istilah 

Thatcherisme. Istilah itu tidak hanya 

menggambarkan kebijakan Thatcher. 

Namun juga gaya serta pandangan 

hidupnya. Dia menekankan pendekatan 

tanpa kompromi untuk mencapai tujuan 

politik. Baca juga : Biografi Tokoh 

Dunia: Dwight D Eisenhower, Presiden 

AS ke-34 Dalam wawancaranya dengan 

majalah Woman's Own di 1987, dia 

menyuarakan dasar kebijakannya yang 

terkesan keras kepala tersebut. Dia 

berkata, generasi Inggris saat itu terlalu 

lama berada di masa di mana 

pemerintah bakal selalu mengatasi 

segala kesulitan mereka. "Tugas kami 

adalah memastikan mereka bisa 

menangani diri mereka sendiri, dan 

kemudian menangani orang lain," tegas 

Thatcher saat itu. Selama Thatcher 

menjadi perdana menteri, terdapat 

sejumlah tantangan selama tiga periode 

masa kepemimpinannya. Selain 

kebijakannya yang tidak populer karena 

angka pengangguran serta inflasi tinggi, 

dia juga harus memadamkan krisis dan 

konflik. Antara lain invasi Argentina ke 

Kepulauan Falkland (Islas Malvinas) 

pada April 1982. Thatcher memutuskan 

mengirim militer ke sana, sehingga 

pecah Perang Falkland. Argentina 

menyerah tiga bulan kemudian. 

Kemudian percobaan pembunuhan 

terhadap dirinya pada Oktober 1984 

oleh Pasukan Republik Irlandia (IRA). 

Saat itu, kelompok separatis IRA 

memasang bom di Hotel Brighton, 

tempat berlangsungnya konferensi 

Partai Konservatif. Akibat ledakan 

tersebut, lima orang, termasuk anggota 

parlemen Sir Anthony Berry, tewas 

serta melukai 31 orang lainnya. Meski 

menjadi korban percobaan 

pembunuhan, Thatcher bersikukuh 
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konferensi Tory, julukan Partai 

Konservatif, harus tetap dijalankan. Si 

pelaku, Patrick Magee, menerima 

delapan vonis seumur hidup. Namun di 

1999, dia dibebaskan melalui Perjanjian 

Good Friday. Selama menjadi perdana 

menteri, Thatcher memimpin 

pengakuan terhadap Rhodesia, kini 

bernama Zimbabwe, di 1980 setelah 15 

tahun berpisah secara ilegal. Namun, 

dia menyuarakan kritikan terhadap 

sanksi internasional yang dijatuhkan 

kepada rezim apartheid di Afrika 

Selatan. Baca juga : Biografi Tokoh 

Dunia: Florence Nightingale, Perawat 

dan Bidadari Berlampu 8. Pengunduran 

Diri Ketika memenangkan periode 

ketiganya di 1987, Thatcher bermaksud 

mengimplementasikan standar 

kurikulum pendidikan di seluruh 

Inggris. Namun, dia sudah mendapat 

tekanan sejak kebijakannya yang 

dijuluki "poll tax" tidak populer 

sehingga menuai kecaman publik. 

Apalagi, pada jajak pendapat yang 

dilakukan September 1990, Partai 

Buruh mengungguli Partai Konservatif 

hingga 14 persen. Situasi itu membuat 

politisi bernama Michael Heseltine 

menantang Thatcher untuk 

memperebutkan jabatan Ketua Tory 

pada 14 November 1990. Pada 

pemilihan pertama, Thatcher menang 

dengan 204-152 suara dibanding 

Heseltine. Meski begitu, Heseltine 

mendapat dukungan untuk meminta 

pemilihan kedua. Awalnya, Thatcher 

bersikukuh untuk menerima tantangan 

Heseltine. Namun, setelah berkonsultasi 

dengan kabinetnya, dia mengurungkan 

niatnya. Puncaknya, Thatcher 

mengumumkan pengunduran diri pada 

22 November 1990, dan memberi jalan 

kepada untuk John Major 

menggantikannya. 28 November 1990, 

dia meninggalkan Downing Street 10, 

kantor Perdana Menteri, dengan tangis, 

dan menuduh pihak yang melawannya 

sebagai pengkhianat. Total, Thatcher 

memerintah Inggris selama 11 tahun 

dan 209 hari. Dia menjadi pemimpin 

terlama sejak Lord Salisbury (13 tahun 

252 hari), dan Lord Liverpool (14 tahun 

305 hari). Baca juga : Biografi Tokoh 

Dunia: Isadora Duncan, Sang Pionir 

Tari Modern 9. Kehidupan di Luar 

Perdana Menteri Meski tidak lagi 

menjadi perdana menteri, Thatcher 

masih menjadi figur berpengaruh di 

Konservatif. Thatcherisme masih 

menjadi kebijakan utama bahkan 

setelah 10 tahun dia meninggalkan 

jabatan PM. Thatcher masih menjadi 

anggota Parlemen Inggris hingga 1992, 

setelah itu dia diangkat menjadi anggota 

Majelis Tinggi (House of Lords) dan 

mendapat gelar Baroness. Thatcher 

masih mengisi ceramah di AS dan Asia. 

Namun, kegiatan itu dihentikan setelah 

dia menderita stroke ringan di 2002. 

Baca juga : Biografi Tokoh Dunia: 

Harry Houdini 10. Kematian Baroness 

Margaret Thatcher wafat pada 8 April 

2013 dalam usia 87 tahun di Ritz Hotel 

London karena terserang stroke. 

Upacara pemakaman dengan 

penghormatan militer penuh digelar 

pada 17 April 2013. Sebelummya, 

dilakukan misa pemakaman di Katedral 

St.Paul. Jenazah Thatcher dikremasi di 

Krematorium Mortlake, dengan dihadiri 

oleh Ratu Elizabeth II dan suaminya, 

Pangeran Philip Duke of Edinburgh. Ini 

merupakan kali kedua Ratu Elizabeth II 

datang ke pemakaman mantan perdana 

menterinya. Sebelumnya, dia hadir 

ketika upacara pemakaman Churchill di 

1965.
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DOA DI BULAN SEPTEMBER 

 

etiap hari, manusia menghadapi 

urusannya masing-masing. Ada 

yang berbahagia karena 

urusannya, ada pula yang sedih, 

bahkan marah.  

Ada pula yang merasa mendapatkan 

keberkahan dengan hasil melimpah. 

Sementara di sisi lain, mereka yang 

berusaha keras mendapatkan hasil tak 

sebanding. 

Mengapa kondisi satu orang 

dengan yang lain berbeda? Tidak lain 

dan tidak bukan karena ada faktor yang 

tidak terlihat dan hanya bisa diterima 

lewat iman. 

Faktor itu adalah 

kuasa Allah SWT. 

Seluruh rezeki, nasib, 

segala masalah yang 

dihadapi manusia sudah 

diatur oleh-Nya. 

Setiap manusia 

punya masalah yang 

mungkin sangat banyak. 

Satu orang saja tidak 

mungkin hanya punya 

satu persoalan, baik 

masalah sehari-hari 

maupun soal 

kediriannya. 

Terkadang kita merasa 

masalah tidak pernah 

berhenti. Ketika berada 

dalam kondisi seperti ini, Allah 

memberikan solusi yaitu berdoa. 

Berdoa punya peranan sangat 

penting bagi manusia. Doa merupakan 

permohonan sekaligus pengakuan 

seorang manusia hanya Allahlah tempat 

meminta. 

Ali bin Muhammad Al Mawardi 

dalam kitab Al Nukat wa Al 'Uyun  

Tafsir Al Mawardi, menjelaskan 

pandangan As Sadiy tentang makna 

kata 'ud'uni' dalam Surat Ghafur ayat 

60. Menurut As Sadiy, kata tersebut 

bermakna perintah agar manusia 

meminta segala sesuatu kepada Allah. 

Surat Ghafir ayat 60. 

"Dan Tuhanmu berfirman, 'Berdoalah kalian kepada-Ku, niscaya akan 

Kukabulkan bagi kalian'." 

 

S 
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Artinya, meskipun Allah 

Mahapengatur, Allah masih 

memberikan celah bagi hamba-Nya 

untuk menyampaikan keinginannya 

supaya terpenuhi 

 

Ini Alasannya 

Mengapa Kita Harus 

Berdoa. 

Apa itu doa? 

 • Doa artinya meminta, 

memohon, memanggil 

dan lain-lain. Arti doa 

secara istilah adalah 

memohon kepada Allah 

dengan cara-cara tertentu. 

 • Lalu apa bedanya dengan zikir? 

Zikir artinya ingat kepada Allah 

dengan membaca kalimat-

kalimat thayibah secara khusyu, 

paham artinya, serta berharap 

ridha Allah atas apa yang 

dikerjakannya.  

 

 • Perhatikan hadits di bawah ini 

betapa Allah sangat perhatian 

kepada hambaNya sehingga 

apapun masalah yang dialami 

hamba agar diadukan padaNya, 

termasuk masalah kekurangan 

rezeki dan miskin. 

Allah yang menyuruh kita berdoa. 

 • Mengapa harus capek-capek 

berdoa, biarkan saja hidup 

mengalir apa adanya. Hidup 

mengalir itu tidak ada, semuanya 

sejalan dengan qadha dan qadar 

Allah. Diantaranya kita tetap 

diberi pilihan untuk menentukan 

yang terbaik buat kita. 

Masalahnya yang paling tahu apa 

yang terbaik buat kita bukanlah 

diri yang lemah ini, tapi Allah. 

Itulah sebabnya kita perlu 

berdoa, memohon agar diberi 

petunjuk, diberi bimbingan, 

dikasi perlindungan. 

 • Allah sendiri yang meminta kita 

berdoa padaNya kok ! 

 

 • Dari ayat di atas jelaslah betapa 

Allah menyuruh kita berdoa 

kepadaNya, dengan jaminan 

pasti dikabulkan tentu saja sesuai 

dengan kehendak Allah, bukan 

sesuai dengan kehendak kita. 

(baca : doa rezeki tak terkabul? 

Huznudzan lah pada Allah). 

Allah ingin kita selalu mengingatNya 

 • Kita diciptakan ada tujuannya, 

yaitu untuk mengabdi kepada 

Allah. Apakah selama ini kita 

sudah mengabdi kepadaNya atau 
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malah menjadi budak dunia? 

Allah ingin kita selalu 

mengingatNya. 

 

• Allah tak pernah meninggalkan 

kita sendiri, karena Allah selalu 

bersama kita dimanapun dan kapanpun 

kita mengingatNya. Karena itu jangan 

pernah putus zikir padaNya. Jika kita 

rindukan kekasih, rindu Allah jauh lebih 

baik.  
 

Mengapa kita harus berdoa? 

(1) HATI MENJADI TENANG 

 • Berdoa adalah kebutuhan 

rohaniah yang diperlukan 

manusia dalam hidupnya. 

Manusia lah yang butuh Allah, 

bukan sebaliknya. Dengan 

berdoa dan mengingat Allah 

maka hati kita kan tenteram, 

terhindar dari penyakit-penyakit 

rohani seperti cemas, takut, was-

was, ragu-ragu dan sebagainya. 

Sebagaimana firmanNya dalam 

Surah Ar Rad ayat 28 berikut ini  

 

 • Hati yang tenang dan tenteram 

akan membuat kita lebih mudah 

menerima masukan, lebih mudah 

menjalani hidup, lebih gampang 

mencari rezeki Ilahi.  

 

(2) LEBIH DEKAT PADA ALLAH 

 • Hanya orang-orang yang berdoa 

yang merasakan kedekatan 

dengan Rabbnya, merasa 

dicintai, merasa diperhatikan dan 

merasa lengkap karena Allah 

selalu bersamanya. 
 

 • Allah menjamin pengabulan doa 

kita jika kita bermohon padaNya. 

Allah ingin kita tetap mengikuti 

apa yang diperintahkanNya dan 

menjauhi apa yang dilarangNya. 

Dia ingin kita terus menjadi 

orang beriman kecintaanNya, 

bukan untuk kepentingan Allah 

tapi untuk kebaikan kita. Kita 

beriman atau tidak, sama sekali 

tidak akan mengurangi 

kekuasaan Allah.  
 

(3) BISA MELEBUR DOSA 

 • Hanya lewat doa-doa yang 

berisikan pengakuan dosa, 

permohonan ampun, dan ikrar 

taubat yang bisa melebur dosa 

yang terlanjur dilakukan.  
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(4) MEMPERLANCAR REZEKI 

 • Sebagaimana yang terlihat 

pada hadits Abu Dawud di atas, Allah 

ingin agar kita mengadukan masalah 

kemiskinan kepadaNya karena Dia lah 

solusi dari semua masalah rezeki kita. 

Aduan kita padaNya bagaikan hotline 

24 jam yang selalu sedia, tak pernah 

sibuk dan segera ditanggapi cepat atau 

lambat. 

 • Perhatikan juga hadits Rasulullah 

SAW berikut ini : 
 

 • Allah mempertegas bahwa kita 

tak punya apa-apa kecuali apa 

yang diberiNya. Karena itu jika 

ingin sesuatu MINTA lah pada 

Allah, jangan pada yang lain 

apalagi pada sesama manusia 

yang lemah. 
 

 

(5) MERUBAH TAKDIR 

 • Tidak ada yang tak 

mungkin bagi Allah, bisa saja kita 

ditakdirkan miskin tapi karena doa-doa 

tulus yang kita panjatkan di malam-

malam sunyi dan amalan saleh, ibadah 

dan kebajikan yang tak pernah putus 

kita lakukan, bisa saja itu merubah 

takdir kita.  

 

 • Ini sabda Rasulullah SAW  

 

(6) PERMOHONAN KITA KECIL 

BAGI ALLAH 

 • Kita yang butuh rezeki, kita yang 

butuh pertolongan Allah, kita 

yang butuh perlindunganNya, 

kita perlu Allah untuk 

mengabulkan hajat kita. Karena 

kita tahu bahwa permintaan 

sebesar apapun adalah kecil 

bagiNya, hanya laksana jarum 

yang dicelup ke permukaan laut. 

Subhanallah ! 

 

 • Kekuasaan dan kekayaanNya 

begitu besar dan permintaan umat 

manusia bahkan jin mulai dari 

awal zaman sampai sekarang 

digabung jadi satu takkan 

mengurangi kekuasaanNya. 

Masih kah kita enggan meminta? 
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Jangan Pernah Meremehkan 

Doa 

Zaman tak pasti. 

 • Kita saat ini berada di zaman 

yang penuh ketidakpastian. Zaman 

dimana kezaliman merajalela dan 

menjadi hal biasa. Zaman di mana orang 

orang mempertontonkan sandiwara dan 

permainan politik mereka yang 

berkuasa. Zaman di mana rezeki kok 

kayaknya nyungsep melulu. Kondisi 

dimana harusnya kita lebih banyak 

introspeksi diri. Bahwa dunia ini hanya 

permainan, tempat persinggahan 

belaka. Bahwa kita tak bisa 

menyandarkan apapun selain Allah.  

 • Rezeki seret, gak lancar, 

bermasalah? Pasti galau dan baper 

melulu kan? Sebagai manusia kadang 

kita bersandar pada atasan, pimpinan, 

bos, orang tua, saudara, bahkan ada 

yang mengambil pohon keramat dan 

kuburan bertuah sebagai sandarannya. 

Di saat sandaran itu rapuh (pasti akan 

rapuh) dan harapan makin pupus, fitrah 

kita pasti menyeru untuk kembali pada 

satu-satunya sandaran hidup yang 

takkan pernah runtuh, yaitu Allah SWT. 

Allah adalah tempat kita menyandarkan 

diri dan mengadukan semua masalah 

kita, termasuk masalah rezeki. Gimana 

caranya ngadu? Gak perlu sibuk nyari 

pos pengaduan karena Allah bakal 

dengerin masalah kita 24 jam tanpa 

kenal lelah, lewat doa. 

Jangan meremehkan doa 

 • Jangan pernah meremehkan doa 

karena doa adalah senjata orang orang 

beriman. Udah pada paham kan yang 

namanya senjata? Senjata itu alat untuk 

membela diri di saat kita terpojok. Nah 

doa adalah senjata saat semua ikhtiar 

kita mentok, urusan kita ngadat dan 

rezeki kita jadi kembang kempis. Bukan 

berarti saat sejahtera dan berlimpah 

rezeki kita gak boleh doa, tapi kebiasaan 

kita ya nanti cari Allah saat susah kan?  

 • Saat ditimpa masalah, saat rezeki 

berproblem, baru deh kita merasa perlu 

Allah, baru deh kita nyari doa apa sih 

yang bagus dipanjatkan? Apa sih yang 

mesti dilakuin biar hajat cepat terkabul? 

 • Doa adalah sarana komunikasi 

hamba dan Penciptanya. Pengabulan 

doa adalah janji Allah, terutama saat 

doa dipanjatkan dengan hati tulus, saat 
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merasa teraniaya hak haknya dan super 

yakin akan dikabulkan. Syarat pertama 

ya kudu yakin dulu dong, ngapain doa 

kalo gak yakin bakal dikasi?  

 • Perhatikan firman Allah dan 

sabda Rasulullah berikut ini :  

Hadits Rasulullah SAW,  

 

 • Ayat dan hadits di atas 

adalah janji Allah pada hambaNya, 

barangsiapa yang mengangkat 

tangannya untuk berdoa maka akan 

dikabulkan. 

Hadits lain, Rasulullah diriwayatkan 

bersabda.. 

 " berdoalah kalian pada Allah dalam 

kondisi kalian sangat yakin doa itu 

dikabulkan." 

 • Hadits di atas menjadi 

dalil bagi ulama betapa pentingnya rasa 

yakin akan dikabulkan doa kita, 

sebagai salah satu syarat terkabulnya 

doa, karena dalam riwayat yang lain 

Rasulullah menegaskan bahwa Allah 

tidak akan menerima doa yang lahir 

dari hati yang lalai dan alpa. 

Doa pasti dikabulkan.. 

Jika ternyata doa kita kok ngerasa gak 

terkabul juga, perhatikan tulisan di 

atas..Doa kita pasti didengar Allah, 

tapi kemungkinannya adalah : 

1. Langsung dikabulkan. 

 • Allah langsung 

mengabulkan doa hamba gak pake 

lama lantaran mashlahat yang Allah 

pandang pada diri hamba. Artinya kalo 

dikabulkan bakal bermashlahat bagi 

dirinya dan orang lain.  

2. Gak dikabulkan di dunia. 

 • Doanya gak dikabulin 

bukan berarti Allah gak denger, tapi 

pahalanya disimpankan Allah di 

akhirat nanti, bakal jadi pemberat amal 

dan bantuin kita ngadepin 

pengadilanNya Allah. 

3. Penangkal musibah. 

 • Doanya dijadikan Allah 

sebagai sebab dipalingkan musibah 

atasnya.  

Hal itu sesuai dengan hadits Rasulullah 

SAW berikut ini : 
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Doa menghindarkan musibah 

 • Pada tau gak kalo doa bisa 

menghindarkan seorang hamba dari 

musibah yang hendak menimpanya.. 

Sebagaimana sabda Baginda Rasul 

berikut ini : 

 • Doa kekuatannya gak 

tanggung-tanggung, sampe bisa 

mengubah qadar Allah.. Adapun 

kondisi doa terhadap musibah ada 3 : 

(1) Doa lebih kuat dari musibah. 

 • Jika doa lebih kuat dari 

musibah, dipastikan doa tersebut akan 

mengangkat atau menghindarkan 

musibah tersebut. Diantara penguat doa 

itu adalah kuantitas atau jumlah 

pemohon yang banyak. Makin banyak 

yang meminta makin besar peluang 

dikabulkannya.  

(2) Doa lebih lemah dari musibah. 

 • Jika kondisinya seperti ini 

maka musibah pasti mengenai kita yang 

berdoa. Akan tetapi peran doa di sini 

bisa meringankan musibah tersebut. 

(3) Doa dan musibah imbang. 

 • Kalau kondisinya begini, 

maka keduanya saling mencegah satu 

sama lainnya sebagaimana hadits 

Rasulullah SAW. 

Tidak bermanfaat kehati-hatian dari 

takdir dan doa bermanfaat bagi apa-apa 

yang telah terjadi dan akan terjadi. 

Sungguh musibah pasti akan terjadi 

kemudian bertemu dengan doa. 

Kemudian keduanya saling berperang 

sampai datangnya kiamat. (H.R. Al 

Hakim daro Aisyah). 

 

Jangan pernah meremehkan doa, karena 

bisa saja lewat doa nasib anda berubah. 

Jangan malas menengadahkan tangan 

pada Allah, tempat di mana memang 

kita seharusnya meminta.. Sejarah telah 

mencatat bagaimana Allah 

mengabulkan permohonan nabiNya 

saat perang Badar. Di mana kaum 

muslimin meskipun kalah jumlah 

memenangkan pertempuran melawan 

kaum kafir Quraisy, karena Allah 

mengirimkan balatentara malaikat yang 

berperang bersama beliau.. 

 

Anda susah rezeki? Angkat tangan gih.. 

bukan nyerah tapi doa.. 
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Kisah seekor belalang

 
Seekor elalang telah lama terkurung dalam sebuah kotak. Suatu hari ia berhasil keluar dari 

kotak yang mengurungnya tersebut. Dengan gembira ia melompat-lompat menikmati 

kebebasannya. Di perjalanan dia bertemu dengan seekor belalang lain. Namun dia keheranan 

mengapa belalang itu bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh darinya. Dengan penasaran 

ia menghampiri belalang itu, dan bertanya, “Mengapa kau bisa melompat lebih tinggi dan 

lebih jauh, padahal kita tidak jauh berbeda dari usia ataupun bentuk tubuh ?”. Belalang itu 

pun menjawabnya dengan pertanyaan, “Dimanakah kau selama ini tinggal? Karena semua 

belalang yang hidup di alam bebas pasti bisa melakukan seperti yang aku lakukan”. Saat itu 

si belalang baru tersadar bahwa selama ini kotak itulah yang membuat lompatannya tidak 

sejauh dan setinggi belalang lain yang hidup di alam bebas. 

Bahan Renungan : 

Sebagai manusia, tanpa sadar, mungkin kita pernah juga mengalami hal yang sama dengan 

belalang. Lingkungan yang buruk, hinaan, trauma masa lalu, kegagalan yang beruntun, 

perkataan teman atau pendapat tetangga, seolah membuat kita terkurung dalam kotak semu 

yang membatasi semua kelebihan kita. Lebih sering kita mempercayai mentah-mentah 

apapun yang mereka voniskan kepada kita tanpa pernah berpikir benarkah Anda separah itu? 

Bahkan lebih buruk lagi, kita lebih memilih mempercayai mereka daripada mempercayai diri 

sendiri. Tidakkah Anda pernah mempertanyakan kepada nurani bahwa Anda bisa “melompat 

lebih tinggi dan lebih jauh” kalau Anda mau menyingkirkan “kotak” itu? Tidakkah Anda 

ingin membebaskan diri agar Anda bisa mencapai sesuatu yang selama ini Anda anggap 

diluar batas kemampuan Anda? Beruntung sebagai manusia kita dibekali Tuhan kemampuan 

untuk berjuang, tidak hanya menyerah begitu saja pada apa yang kita alami. Karena itu 

teman, teruslah berusaha mencapai apapun yang Anda ingin capai. Sakit memang, lelah 

memang, tapi bila Anda sudah sampai di puncak, semua pengorbanan itu pasti akan 

terbayar. 

Motivational Quote: 

Kehidupan Anda akan lebih baik kalau hidup dengan cara hidup pilihan Anda. Bukan cara 

hidup seperti yang mereka pilihkan untuk Anda. 

Kekuatan Sugesti | Edisi September  2018 
 

39 



 

 

 
 



 

 

 

 | Kolom Techno 

Perkembangan Teori Atom 

 

embahasan perkembangan teori 

atom pada halaman ini lebih kita 

tekankan pada nilai sejarah sehingga 

kita bisa memiliki gambaran tentang 

bagaimana teori atom ini mengalami 

penyempurnaan seiring perkembangan 

jaman. 

 

Seperti yang telah dijelaskan pada halaman 

berjudul partikel penyusun atom disitu 

diterangkan bahwa istilah atom berasal dari 

bahasa Yunani yang muncul dari sebuah 

pemikiran bila sebuah materi misalnya kayu, 

kita potong-potong sampai pada ukuran 

kecil. Kemudian kita potong terus hingga 

mencapai bagian ukuran tekecil yang tidak 

bisa dibagi lagi, maka bagian tersebut kita 

namakan sebagai atom. Konsep pemikiran 

ini pertama kali dikemukakan oleh 

Democritus yang hidup pada tahun 460-370 

Sebelum Masehi. 

Pendapat democritus ini murni 

hanyalah berupa pemikiran, bukan 

penelitian ilmiah yang disertai bukti-bukti 

dari hasil percobaan. Namun dalam 

perkembangannya, pemikiran Democritus 

ini menjadi semacam tantangan bagi 

kalangan ilmuwan sekaligus membuka pintu 

penelitian atom hingga saat ini. Siapa saja 

peneliti yang mencoba menguak misteri 

atom? Simak penjelasannya berikut ini. 

1. Teori atom Dalton 

Jhon Dalton (1803) melakukan penelitian 

terhadap atom dengan menggunakan dua 

landasan teori yaitu hukum kekekalan massa 

(berbunyi: “massa zat sebelum dan sesudah 

reaksi sama”) dan hukum perbandingan 

tetap (berbunyi:” perbandingan massa 

unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah 

tetap dan tertentu”). 

 
Ada lima teori yang diajukan oleh Dalton 

yaitu: 

1. Atom merupakan partikel terkecil 

penyusun materi. 

2. Atom penyusun unsur bersifat 

identik. 

3. Atom penyusun unsur tidak dapat 

dirubah menjadi atom penyusun unsur 

lainnya. 

4. Senyawa merupakan gabungan dari 

dua atom atau lebih dengan 

perbandingan yang tetap dan tertentu. 

5. Reaksi kimia terjadi karena 

pengurangan atau penambahan atom 

hingga membentuk senyawa yang 

baru. 

istilah atom berasal dari bahasa Yunani yang muncul dari 

sebuah pemikiran 

P 
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Teori atom Jhon Dalton ini hanya bisa 

bertahan dalam waktu 90 tahun. Pada tahun 

1886, Eugene Goldstein menemukan 

partikel listrik bermuatan positif yang 

dinamakan proton. Kemudian pada tahun 

1897, Thomson menemukan partikel 

bermuatan negatif yang dinamakan elektron. 

Disusul pada tahun 1932, James Chadwick 

juga menemukan muatan netral yang 

dinamakan neutron. Nah, model atom Jhon 

Dalton ini dinilai lemah karena tidak mampu 

menerangkan sifat kelistrikan pada atom. 

2. Teori atom Thomson 

Setelah melakukan percobaan menggunakan 

tabung sinar katoda, Thomson melihat atom 

dari sisi sifat kelistriknnya guna 

memperbaiki teori Dalton yang dinilai 

lemah. Menurut Thomson atom bersifat 

netral dimana di dalamnya terdapat muatan 

positif dan muatan negatif yang saling 

menetralkan. Model atom Thomson dapat di 

lihat pada gambar di bawah ini. 

 
Model atom Thomson ini terkenal dengan 

sebutan model atom roti kismis karena 

seperti roti kismis. Atau kalau di Indonesia 

seperti onde-onde, muatan positif dan 

negatif itu ya seperti taburan biji wijen pada 

onde-onde. 

3. Teori atom Rutherford 

Philipp Lenard pada tahun 1903 berpendapat 

bahwa teori atom Thomson yang 

menyatakan atom berbentuk bola pejal 

dengan muatan positif dan negatif yang 

saling menetralkan tidaklah benar. 

Pemikiran ini menjadi inspirasi Ernest 

Rutherford (1911) untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut dengan dibantu dua 

asistennya yang bernama Hans Geiger dan 

Ernest Marsden. 

Rutherford melakukan penelitian dengan 

cara menembakkan partikel alpha (α) yang 

bermuatan positif ke lempengan tipis emas. 

Di sekitar lempengan emas telah dipasangi 

sensor pendeteksi hamburan sinar alpha 

secara melingkar. 

Dari percobaan ini, diperoleh fakta 

diantaranya: 

o Sebagian besar sinar alpha menembus 

lempengan emas. Itu artinya sinar alpha 

tidak mengalami tabrakan dengan 

partikel penyusun atom. Dengan kata 

lain, di dalam atom terdapat banyak 

ruang hampa (bukan pejal). 

o Sebagian kecil sinar alpha terbelokkan. 

Ini menandakan telah terjadi tabrakan 

antara partikel alpha (muatan positif) 

dengan inti atom (muatan positif). 

Bahkan ada yang dipantulkan kembali. 

Nah, yang dipantulkan kembali ini 

menabrak tepat di tengah inti atom emas. 

Kemudian disimpulkan bahwa atom terdiri 

dari inti atom bermuatan postif dan 

dikelilingi oleh elektron yang bermuatan 

negatif dengn lintasan berupa lingkaran atau 

ellips. Dan mengajukan model atom seperti 

gambr di bawah ini. 
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Model atom Rutherford juga dinilai 

memiliki kelemahan karena tidak bisa 

menjawab pertanyaan kestabilan atom. 

Apabila elektron berputar mengelilingi inti, 

maka ia akan terus mengeluarkan energi 

sehingga bila energinya habis, maka 

elektron yang bermuatan negatif akan jatuh 

ke inti atom yang bermuatan positif (hukum 

Coulomb). Ini menandakan bahwa menurut 

model atom Rutherford bahwa atom bersifat 

tidak stabil . Hal ini bertentangan dengan 

pehamanan bahwa atom bersifat stabil. 

Selain itu, faktanya bahwa spektrum atom 

hidrogen yang hanya memiliki satu elektron 

ternyata spektrumnya berbentuk diskrit 

bukan kontinyu. Bila mengacu pada model 

atom Rutherford, seharusnya spektrumnya 

berbentuk kontinyu karena elektron 

memancarkan energi radiasi. 

4. Teori atom Niels Bohr 

Untuk menyempurnakan teori atom 

Rutherford, Niels Bohr melakukan 

pengamatan spektrum atom dengan tetap 

berpegang teori mekanika kuantum Planck. 

Ia melakukan pemanasan terhadap atom 

Hidrogen sehingga mempunyai spektrum 

yang khas pada tingkatan energi tertentu. Ia 

melakukan pendekatan sesuai sifat dualisme 

yaitu sebagai partikel dan gelombang. 

Pada tahun 1913, Bohr menyampaikan dua 

postulat yaitu: 

o Elektron yang mengelilingi inti memiliki 

orbit (kulit) tertentu. Elektron tidak 

memancarkan atau menyerap energi 

sehingga hal inilah yang membuat energi 

elektron konstan. 

o Jika elektron menyerap energi dari luar, 

maka ia akan naik ke kulit/orbit yang 

lebih tinggi kemudian akan kembali ke 

kulit/orbitnya yang semula sembari 

memancarkan energi radiasi. 

Model atom Niels Bohr seperti pada gambar 

di bawah ini. 

 
Gambar. Model atom Bohr, A) Elektron 

mendapatkan energi dari luar, B) Elektron 

menyerap energi dan naik ke kulit yang lebih 

tinggi, C) kemudian elektron kembali ke 

kulit semula dengan memancarkan energi 

radiasi. 

Model atom Bohr ini hanya bisa 

menjelaskan keadaan atom sederhana, 

misalnya atom Hidrogen yang hanya 

dikelilingi satu buah elektron namun tidak 

bisa menjelaskan keadaan atom yang 

dikelilingi oleh banyak elektron. Selain itu 

orbit elektron berbentuk ellips, bukan 

lingkaran sebagaimana yang dikemukakan 

Bohr. 
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5. Teori mekanika kuantum 

Setelah penelitian oleh Bohr kemudian 

penelitian ini dilanjutkan oleh Schrodinger, 

Heisenberg dan Paul Dirac dimana diketahui 

bahwa orbital merupakan ruang 

kebolehjadian ditemukannya elektron. Dan 

bukan hanya itu saja, sebuah partikel yang 

bergerak juga dapat memancarkan 

gelombang.  

 

5 Perkembangan Teori Atom Dari Masa 

Ke Masa, Lengkap Penjelasan dan 

Gambar 

 

Perkembangan teori atom berawal dari 

konsep materi Demokritus yang menyatakan 

bahwa jika suatu materi dibagi menjadi 

bagian yang lebih kecil, lalu dibagi lagi 

hingga pada suatu saat diperoleh bagian 

terkecil yang tidak dapat dibagi lagi yang 

disebut Atom. 

 

Pengertian Atom adalah suatu satuan dasar 

materi yang terdiri dari inti atom dan 

elektron bermuatan negatif yang 

mengelilinginya. Inti atom terdiri dari 

proton (bermuatan positif) dan neutron 

(bermuatan netral), kecuali pada inti atom 

Hidrogen-1, karena tidak memiliki neutron. 

 

Nah, pada kesempatan kali ini akan kita 

bahas secara lengkap mengenai 5 

Perkembangan Teori Atom dari masa ke 

masa beserta kelebihan dan kekurangannya. 

Untuk lebih jelasnya lagi, yuk langsung saja 

kita simak pembahasannya dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Teori Atom Dalton 

 
Model Atom Dalton 

 

Teori Atom Dalton merupakan sebuah teori 

tentang atom yang ditemukan oleh John 

Dalton pada tahun 1803. Menurut John 

Dalton, teori atom didasarkan pada hukum 

lavoisier (hukum kekekalan massa) dan 

hukum prouts (hukum susunan tetap). 

 

Hukum Lavosier menyatakan bahwa 

“Massa total zat-zat sebelum reaksi akan 

selalu sama dengan massa total zat-zat hasil 

reaksi”. Hukum Prouts menyatakan bahwa 

“Perbandingan massa unsur-unsur dalam 

suatu senyawa selalu tetap”. Dari kedua 

hukum tersebut diperoleh pokok-pokok teori 

atom Dalton, diantaranya yaitu: 

 

 • Atom merupakan partikel terkecil 

yang tidak bisa dibagi lagi.  

 • Atom berbentuk bola sederhana dan 

berukuran sangat kecil.  

 • Gabungan beberapa atom akan 

membentuk suatu senyawa dengan 
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perbandingan bilangan bulat dan 

sederhana.  

 • Atom tidak dapat diciptakan atau 

dimusnahkan karena adanya reaksi 

kimia yang merupakan pemisahan, 

penggabungan, atau penyusunan 

kembali atom-atom. 

 • Suatu unsur tersusun dari atom-atom 

yang sama. 

 • Suatu senyawa tersusun dari atom-

atom yang berbeda sesuai unsur 

penyusunnya.  

 

Adapun kelebihan dan kelemahan dari teori 

atom Dalton yaitu sebagai berikut: 

Kelebihan 

 

 • Meningkatkan rasa minat terhadap 

penelitian model atom berikutnya. 

 

Kelemahan 

 • Tidak dapat menjelaskan tentang 

bagaimana cara atom-atom saling 

berikatan.  

 • Tidak dapat menjelaskan hubungan 

antara larutan senyawa dengan daya 

hantar arus listrik, karena atom 

merupakan bagian terkecil dari suatu 

unsur yang tidak bisa dibagi lagi. 

 • Tidak dapat menjelaskan sifat listrik 

materi.  

 • Tidak dapat menjelaskan perbedaan 

antara atom unsur yang satu dengan 

atom unsur yang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Teori Atom Thomson  

 
Model Atom Thomson 

 

Teori Atom Thomson muncul setelah teori 

atom Dalton pada tahun 1803. Teori ini 

merupakan penyempurnaan dari teori atom 

Dalton. J.J. Thomson memperbaiki 

kelemahan dari teori atom Dalton dengan 

penemuannya yaitu elektron pada tahun 

1897. Elektron adalah partikel yang 

bermuatan negatif. 

 

Penemuan elektron oleh J.J. Thomson 

diperoleh melalui percobaan tabung sinar 

katode. Berdasarkan percobaan tabung sinar 

katode, J.J. Thomson menyimpulkan 

bahwa sinar katode merupakan sebuah 

partikel, karena dapat memutar baling-

baling yang diletakkan diantara anode dan 

katode.  Partikel tersebut merupakan 

partikel penyususn atom yang bermuatan 

negatif yang kemudian disebut dengan 

elektron. 

 

Isi dari teori atom Thomson yaitu atom 

merupakan bola pejal yang bermuatan 

positif dan didalamya tersebar elektron yang 

bermuatan negatif. Teori ini disebut juga 

sebagai teori roti kismis. Mengapa 

demikian? Karena roti digambarkan sebagai 

atom yang bermuatan positif dengan 

melekatnya kismis disekeliling roti yang 

digambarkan sebagai elektron yang 

bermuatan negatif. 
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Adapun kelebihan dan kelemahan dari teori 

atom Thomson yaitu sebagai berikut: 

Kelebihan 

 

 • Membuktikan bahwa atom bukan 

merupakan bagian terkecil dari suatu 

unsur. Hal itu 

karena Thomson  menemukan 

adanya partikel lain yang bermuatan 

negatif dalam atom.  

 • Membuktikan bahwa atom bersifat 

netral yang tersusun dari partikel-

partikel yang bermuatan positif dan 

negatif.  

 • Membuktikan bahwa adanya elektron 

dalam semua unsur.  

 

Kekurangan 

 

 • Tidak dapat menjelaskan tentang 

susunan muatan positif dan jumlah 

elektron dalam bola. 

 • Tidak dapat menjelaskan tentang inti 

atom. 

 

3. Teori Atom Rutherford 

 
Model Atom Rutherford 

 

Teori Atom Rutherford didasarkan pada 

suatu eksperimen yaitu penembakan partikel 

alfa terhadap lempeng emas. Eksperimen 

tersebut dikenal dengan eksperimen 'Geiger-

Marsden'. Pada saat itu, Rutherford bersama 

dua orang muridnya yaitu Hans Geiger dan 

Erners Masreden melakukan suatu 

percobaan penembakan partikel/sinar alfa 

terhadap lempeng tipis emas. Partikel alfa 

merupakan partikel yang bermuatan positif, 

bergerak lurus, serta memiliki daya tembus 

yang besar. 

 

Pada percobaan tersebut sinar alfa yang 

ditembakkan pada lempeng emas ada yang 

dibelokkan, dipantulkan dan diteruskan. 

Tujuan sebenarnya dilakukan percobaan 

tersebut yaitu untuk membuktikan 

kebenaran teori atom Thomson, yaitu 

apakah benar atom merupakan bola pejal 

yang bermuatan positif yang jika dikenai 

partikel alfa akan dipantulkan atau 

dibelokkan. 

 

Hasil yang diperoleh dari percobaan tersebut 

kemudian dikembangkan ke dalam hipotesis 

teori atom Rutherford, diantaranya yaitu : 

 1 Elektron yang bermuatan negatif 

bergerak mengelilingi inti atom yang 

bermuatan positif dengan kecepatan 

yang sangat tinggi.  

 2 Atom mempunyai inti atom 

(bermuatan positif) yang menjadi 

pusat massa atom. 

 3 Penyebaran partikel alfa tidak 

dipengauhi oleh awan elektron. 

 4 Sebagian besar dari atom merupakan 

permukaan yang hampa atau kosong.  

 5 Sebagian kecil partikel alfa yang 

lewat akan dibelokkan dan sedikit 

sekali dipantulkan. Sebagian besar 

lainnya tidak mengalami 

pembelokkan/hambatan.  

 

Pada tahun 1911, berdasarkan eksperimen 

Geiger-Marsden, Rutherford menyangkal 
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kebenaran teori atom Thomson yang 

menyatakan bahwa atom merupakan bola 

pejal yang bermuatan positif dan didalamya 

tersebar elektron yang bermuatan negatif. 

Rutherford menyatakan bahwa atom 

memiliki inti yang merupakan pusat massa 

yang dinamakan nukleus yang dikelilingi 

oleh awan elektron yang bermuatan negatif. 

Pernyartaan tersebut kemudian dikenal 

dengan teori atom Rutherford.  

 1  

Adapun kelebihan dan kelemahan dari teori 

atom Dalton yaitu sebagai berikut: 

Kelebihan 

 • Dapat menggambarkan dan 

menjelaskan bentuk lintasan elektron 

yang mengelilingi inti atom, sehingga 

mudah dipahami. 

 • Dapat menyimpulkan bahwa atom 

tersusun dari inti atom dan elektron 

yang mengelilingi inti atom yang 

dimana satu sama lain terpisah oleh 

ruang hampa.  

 • Dapat menjelaskan pergerakan 

elektron disekitar inti atom 

 

Kekurangan 

 • Tidak mampu menjelaskan mengapa 

elektron tidak pernah jatuh ke dalam 

inti atom sesuai dengan teori fisika 

klasik. 

 • Tidak mampu menjelaskan tentang 

spektrum garis pada atom hidrogen 

(H). 

 • Tidak mampu menjelaskan letak 

elektron dan cara rotasinya terhadap 

inti atom.  

 • Elektron yang bergerak akan 

memancarkan energi, sehingga energi 

atom menjadi tidak stabil.  

 

 

 

 

 

 

4. Teori Atom Bohr  

 
Model Atom Neils Bohr 

 

 
Model Atom Neils Bohr 

 

Pada tahun 1913, seorang pakar fisika dari 

Denmark yang bernaman Neils Bohr 

melakukan eksperimen yaitu spektrum atom 

hidrogen. Eksperimen tersebut bertujuan 

untuk menyempurnakan teori atom 
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Rutherford. Eksperimennya ini berhasil 

menggambarkan keadaan elektron dalam 

menempati daerah disekitar inti atom. 

Penjelasan Bohr mengenai atom hidrogen 

merupakan gabungan antara teori klasik dari 

Rutherford dengan teori kuantum dari 

Planck. Berikut hipotesa (postulat) dari teori 

atom Bohr, diantaranya yaitu: 

 1 Elektron dapat berpindah dari orbit 

satu ke orbit yang lain berdasarkan 

tingkatan energi. Elektron akan 

berpindah ke orbit yang memiliki 

energi lebih tinggi jika elektron 

menyerap energi yang besarnya sama 

dengan perbedaan energi antara kedua 

orbit yang bersangkutan. Sebaliknya, 

elektron yang berpindah ke orbit yang 

memiliki energi lebih rendah akan 

memancarkan energi radiasi yang 

teramati sebagai spektrum garis yang 

besarnya sama dengan perbedaan 

energi antara kedua orbit yang 

bersangkutan. 

 2 Selama dalam orbitnya, elektron 

dalam keadaan stationer dan tidak 

memancarkan energi. 

 3 Jika elektron-elektron berpindah dan 

menempati orbit yang lebih tinggi, 

maka atom dalam molekul berada 

dalam tingkat tereksitasi (excited 

state). Jika elektron-elektron 

berpindah dan menempati orbit yang 

lebih rendah, maka atom dalam 

molekul berada dalam tingkat dasar 

(ground state).  

 4 Elektron mengelilingi inti atom dalam 

orbit-orbit tertentu yang berbentuk 

lingkaran yang sering disebut sebagai 

kulit-kulit elektron. Kulit-kulit 

elektron dinyatakan dalam bentuk 

notasi K, L, M, N, ... dan seterusnya. 

 5 Energi yang dimiliki elektron pada 

masing-masing orbit dapat 

mempengaruhi besar kecilnya 

lingkaran orbit. Semakin tinggi energi 

elektron dalam orbit maka semakin 

besar pula lingkaran orbitnya dan 

sebaliknya. 

 

Teori atom Bohr dapat digambarkan seperti 

sebuah tata surya mini (seperti gambar 

diatas), dimana elektron-elektron yang 

berada di lintasan beredar mengelilingi inti 

atom yang bermuatan positif dan berukuran 

sangat kecil. Namun bedanya, pada sistem 

tata surya setiap planet hanya menempati 1 

lintasan (orbit) saja, sedangkan pada atom 

setiap elekron bahkan lebih dapat 

menempati 1 lintasan (kulit atom). 

 

Berdasarkan teori atom Bohr, elektron-

elektron yang mengelilingi inti atom pada 

lintasan-lintasan tertentu yang disebut kulit 

elektron atau tingkat energi. Tingkat energi 

paling tinggi adalah kulit elektron yang 

terletak paling luar serta penomoran kulitnya 

paling besar, semakin dalam letak kulit 

elektron maka semakin kecil nomor kulitnya 

dan semakin rendah tingkat energinya. 

 

Dalam model atom Bohr terdapat susunan 

elektron pada masing-masing kulit atom 

yang disebut konfigurasi elektron. Nomor 

atom suatu unsur merupakan data yang 

digunakan untuk menuliskan konfigurasi 

elektron. Nomor atom suatu unsur 

menyatakan jumlah elektron dalam atom 

unsur tersebut. Sedangkan elektron pada 

kulit terluar disebut sebagai elektron valensi. 

Susunan elektron valensi berperan penting 

dalam membentuk suatu ikatan dengan atom 

lain serta menentukan sifat-sifat kimia suatu 

atom. 

Adapun kelebihan dan kelemahan dari teori 

atom Bohr yaitu sebagai berikut: 

Kelebihan 

 • Dapat memperbaiki kelemahan dari 

teori atom Rutherford.  

 • Dapat membuktikan adanya lintasan 

elektron untuk atom hidrogen.  

 • Dapat menjelaskan spektrum atom 

hidrogen secara akurat.  
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Kekurangan 

 • Tidak dapat menjelaskan spektrum 

warna dari atom-atom yang 

mempunyai banyak elektron atau 

yang lebih kompleks.  

 • Tidak dapat menjelaskan adanya 

garis-garis halus dalam spektrum 

hidrogen (efek Zeeman) karena Bohr 

mengganggap elektron sebagai 

partikel.  

 • Model atom Bohr memiliki nilai 

momentum sudut lintasan ground 

state yang salah.  

 • Tidak bisa mengetahui intensitas 

relatif garis spektra.  

 • Tidak bisa menjelaskan struktur garis 

spektra yang baik.  

 • Tidak dapat menjelaskan atom selain 

atom hidrogen. 

  

Baca juga : Materi Struktur Atom, Lengkap 

Gambar dan Penjelasan 

 

5. Teori Atom Modern 

 
Model Atom Modern 

 

Teori atom modern berkembang setelah 

teori atom Bohr. Pada tahun 1924, seorang 

ahli fisika prancis yang bernama Louis de 

Broglie menyempurnakan kelemahan dari 

teori atom Bohr yang tidak mampu 

menerangkan model atom selain atom 

hidrogen serta gejala atom dalam medan 

magnet. Menurut Broglie, elektron tidak 

hanya bersifat partikel, elektron juga bisa 

bersifat gelombang. Sedangkan menurut 

Neils Bohr, elektron adalah partikel. 

 

Pendapan Louis de Broglie kemudian 

dikembangkan lagi oleh Edwin Schrodinger 

dan Werner Heisenberg dan melahirkan 

teori atom modern. Teori atom modern 

disebut juga sebagai teori mekanika 

kuantum. Prinsip dasar teori atom modern 

adalah gerakan elektron dalam mengelilingi 

inti bersifat seperti gelombang. 

 

Teori ini digunakan untuk menjelaskan sifat 

atom dan molekul. Berdasarkan teori 

mekanika kuantum, kedudukan dan 

momentum suatu benda tidak mungkin 

dapat ditentukan secara seksama pada saat 

bersamaan, yang dapat diketahui hanya 

kebolehjadian menemukan elektron pada 

jarak tertentu dari inti atom. Teori tersebut 

dinamakan prinsip ketidakpastian 

Heinsenberg yang dikemukakan oleh 

Werner Heinsenberg, seorang ahli fisika dari 

Jerman. 

 

Menurut Heisenberg, posisi dan kecepatan 

elektron yang sedang bergerak secara 

bersama-sama tidak bisa diukur secara tepat, 

karena elektron yang bergerak menimbulkan 

perubahan dalam posisi dan momentum 

setiap saat. 

 

Prinsip ketidakpastian Heisenberg dan 

persamaan gelombang oleh Louis de Broglie 

kemudian dijadikan acuan oleh Erwin 

Schrodinger untuk merumuskan persamaan 

Schrodinger, yaitu sebagai berikut: 
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Sekian artikel tentang 5 Perkembangan 

Teori Atom Dari Masa Ke Masa, 

Lengkap Penjelasan dan Gambar. 

Semoga artikel ini bisa memberikan manfaat 

bagi sobat baik untuk mengerjakan tugas 

atau sekedar untuk meningkatkan wawasan 

tentang perkembangan teori atom serta 

kelebihan dan kekurangannya, teori atom 

Dalton, teori atom Thomson, teori atom 

Rutherford, teori atom Bohr, teori atom 

modern. Terimakasih buat kunjungannya. 
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Curhat Pikiran 
 

Pertanyaan: 

Terima kasih atas majalah kekuatan sugesti yang 

selalu memberikan materi-materi yang bermutu. 

Semua isinya mencerahkan saya sekeluarga. Saya ada 

pertanyaan untuk pak firman, begini pak. Saya punya 

anak laki-laki, usia 16 tahun, tapi dia sepertinya tidak 

ada semangat untuk hidup, seperti tidak punya 

motivasi untuk menjalani hidup, saya jadi bingung 

pak harus bersikap seperti apa? 

Sugiman - Jambi (sugi_34@xxxx.com) 

 

Jawaban : 

Terima kasih pak sugiman atas atensinya buat 

majalah kekuatan sugesti, bapak juga bisa 

menyebarkan majalah digital ini buat teman-teman 

bapak lainnya ya. Masalah tentang anak memang 

membuat orang tua agak bingung ya, tapi sebenarnya 

kebingungan pada diri orang tua seharusnya tidak 

terjadi jika orang tua memahami ilmu untuk 

mempengaruhi pikiran anak. Karena hidup seorang 

anak itu tergantung dari sugesti- sugesti yang masuk 

ke dalam pikiran anak sejak kecil, bagaimana sikap 

seorang anak, bagaimana kehidupan seorang anak di 

usia dewasa itu akibat dari sugesti yang masuk sejak 

anak masih dalam kandungan sampai saat ini.  

Untuk kasus anak bapak, maka sekarang cobalah 

berikan sugesti yang positif kepada anak bapak, 

cobalah bapak memasang gambar-gambar tentang 

kesuksesan figur yang dia suka dikamarnya. Dengan 

anak bapak melihat poster-poster tentang kesuksesan 

maka pasti mempengaruhi isi pikirannya 

 

Pertanyaan : 

Saya adalah seorang ibu single parent 2 anak, dari 

manado, sudah 7 bulanan ini saya menjadi pembaca 

setia majalah kekuatan sugesti. Suami saya 

meninggal karena sakit. Jujur artikel-artikel 

dimajalah kekuatan sugesti menjadi saya semangat 

menjalani hidup ini. Bagaimana caranya saya lebih 

tegar dan lebih semangat untuk menjalani hidup ini, 

karena saya merasa hidup saya selepas suami 

meninggal menjadi lebih berat.? 

Dianawati-manado , 08133xxxx 

 

Jawaban: 

Terima kasih ibu diana, yang sudah 7 bulan menjadi 

pembaca setia majalah kekuatan sugesti. Saya 

harapkan ibu selalu membaca majalah kekuatan 

sugesti ini dan membagikannya kepada orang-orang 

lain, kepada sahabat dan teman-teman ibu supaya 

makin banyak orang yang mendapat inspirasi positif 

dari majalah kekuatan sugesti ini.  

Saya coba untuk menjawab pertanyaan ibu ya, 

sebagai single parent yang memiliki 2 anak memang 

bisa membuat seseorang menjadi merasa berat, 

karena selama ini terbiasa menggantungkan kepada 

suami, begitu suami mengalami takdir untuk 

meninggal dunia maka pasti muncul kekagetan dalam 

hidup. Yang biasanya ada suami tempat bergantung 

semua urusan, lalu berganti harus sendirian dalam 

mengurusi semuanya. Maka solusinya adalah : 

Segera untuk MOVE ON. 
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Ibu harus menyadari bahwa suami sudah meninggal, 

sehingga ibu harus segera menatap masa depan. Ibu 

pikirkan kebahagiaan diri ibu dan anak-anak ibu 

dimasa depan. Melangkahlah untuk masa depan ibu. 

Kalau ibu masih mengingat-ingat tentang suami maka 

itu tidak akan memberikan dampak yang positif bagi 

hidup ibu justru yang ada dampak negatif. Tentu ibu 

tidak mau kan hidup masa depan menjadi negatif? 

Jika tidak mau, maka saatnya ibu   dan mengambil 

sikap bahwa masa lalu sudah berlalu dan siap untuk 

melanjutkan langkah ke masa depan yang semakin 

indah. 

 

Pertanyaan : 

Majalah kekuatan sugesti selalu saya download setiap 

bulan untuk menemani hari-hari saya, isinya berbeda 

dengan bacaan yang lain. Dan asiknya saya bisa dapat 

GRATIS. Terima kasih buat tim majalah kekuatan 

sugesti dan mas firman. Ada pertanyaan saya berikut 

ini : Apakah Tuhan itu pilih kasih? Karena terkadang 

saya melihat beberapa orang yang kelihatannya rajin 

beribadah, tapi hidupnya kok susah ya, rumahnya 

ngontrak digang kecil, pekerjaannya tidak jelas. 

Padahal kan ibadahya rajin? bagaimana menurut mas 

firman penjelasannya? 

 

Ikhsan - Jakarta (085732xxxx) 

 

Jawaban :  

Terima kasih untuk selalu mendownload dan 

membaca majalah kekuatan sugesti, anda bisa 

membaginya kepada orang lain sehingga semakin 

banyak orang tersadar atas kekuatan sugesti yang 

sesungguhnya. 

Saya jawab ya pertanyaan anda? Apakah Tuhan itu 

Pilih kasih? 

maka jawabannya TIDAK, Tuhan itu Maha Adil, 

kenapa saya katakan Maha Adil? karena apa yang 

terjadi dalam kehidupan seseorang itu sepenuhnya 

akibat dari keinginannya sendiri, dan keinginan itu 

ada di pikiran masing-masing orang. Sehingga bukan 

Tuhan marah kepada seseorang lalu hidupnya tidak 

nyaman, tapi yang membuat hidup seseorang itu tidak 

nyaman adalah adalah hasil dari pikirannya sendiri. 

Ketika seseorang mengalami situasi tidak nyaman 

maka itu adalah hasil dari pikirannya sendiri, bukan 

TUHAN.  

Ketika seseorang memahami ilmu AMC, maka 

seharusnya menyadari bahwa Tuhan itu Maha Adil.
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