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| Redaksi

BANYAK JALAN UNTUK

MERAIH IMPIAN
Jika anda misalnya ada di surabaya ingin menuju ke Jakarta, tentu ada banyak
jalan untuk melewatinya bisa lewat pantura (pantai utara) atau lewat selatan,
semua juga pasti sampai ke jakarta, lewat laut juga bisa, semua bisa dilewati.
Benar kan?

A

da sebuah kalimat yang
sering kita baca, kita
dengar saat mengalami
sebuah
kebuntuan
dalam
menjalani semua proses menuju
impian, apa itu? “Banyak Jalan
Menuju ROMA”, yang diartikan
bahwa masih banyak jalan untuk
mencapai yang kita inginkan,
sehingga kita diharapkan kembali
bersemangat menjalani hidup
walaupun
sudah
menemui
kebuntuan, seperti itu kan? Yang
menjadi
pertanyaan
saya,
benarkah jalan yang anda ambil
sekarang ini sudah buntu? lalu
anda mulai melirik jalan yang
lain? ataukah anda hanya merasa
lelah saja untuk meneruskan
perjalanan melalui jalan ini, lalu
melirik jalan disebelah anda?
pertanyaan ini yang harus anda
tanyakan lebih dulu ke dalam diri
anda? sebelum memastikan
bahwa jalan yang anda ambil ini
buntu? Banyak orang, yang
berhenti dulu sebelum sampai di
titik finish dan terburu-buru
mengatakan “buntu”, jika sudah

01

Kekuatan Sugesti |

mengatakan
buntu
maka
otomatis pikiran anda pasti
mewujudkan kebuntuan itu. Jadi
hati-hati mengatakan jalannya
buntu ya he.he.
Jika anda misalnya ada di
surabaya ingin menuju ke
Jakarta, tentu ada banyak jalan
untuk melewatinya bisa lewat
pantura (pantai utara) atau lewat
selatan, semua juga pasti sampai
ke jakarta, lewat laut juga bisa,
semua bisa dilewati. Benar kan?
Jika memang itu jalannya untuk
ke tujuan, maka pasti sampai.
Sama dengan impian anda,
banyak jalan untuk meraih impian
itu jika anda sudah mengetahui
bahwa jalan itu sudah ada yang
pernah melewati dan tercapai
impiannya, maka pasti jalan itu
sudah benar. Misal, jalan untuk
memiliki rumah, dengan mencicil
harga rumahnya, atau dengan
membeli tunai, atau dengan
membeli rumah untuk dibuat kostkostan, dan banyak cara lain,
atau jalan lain memiliki rumah.
Dan itu semua berhasil, karena
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sudah ada banyak orang yang
membuktikannya. Benar begitu
kan?
Kembali ke jalan dari surabaya
menuju
jakarta,
sekarang
misalkan anda memilih jalur
melalui pantura, anda pasti
sampai ke jakarta kan, asal mau
jalan terus. Yang menjadi

dorongan dari orang luar untuk
meneriaki anda “ayo kamu bisa,
ayo semangat lagi, sebentar lagi
sampai, ayo kamu bisa”, itulah
peran motivator kan? Suatu
ketika, ketika anda kembali
berjalan, dan merasa lelah lagi
pasti anda akan berhenti,
berdiam
bahkan
mau

persoalan, anda melewati jalur
pantura
itu
menggunakan
apa?kalau anda melewati jalur
pantura dengan jalan kaki, apa
yang anda rasakan?lelah, dan
letih, butuh waktu lama. Begitu
juga jika anda menggunakan
motor?pasti juga ada saat anda
ingin berhenti, dan mengatakan,
“masih jauh kah jalan ini?”. Sama
halnya dalam kehidupan, ketika
anda memiliki impian, lalu anda
merasa menemukan jalan, maka
itulah jalannya, itu sudah pasti
sampai. Hanya terkadang, anda
sendiri yang merasa lelah, sebab
anda melalui jalan itu dengan
jalan kaki, dengan naik motor,
disaat itulah dibutuhkan sebuah

mengatakan “kayaknya udah
deh, jalannya gak kuat” dan anda
pun kalah dalam jalan itu,
berusaha mencari jalan lain, ya
kan?
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Coba saja jika anda melewati
jalan itu dengan pesawat?apakah
terasa
lama?apakah
terasa
letih?tentu tidak kan?perjalanan
dari surabaya menuju jakarta
dengan menggunakan motor bisa
memakan waktu 2 hari, tapi
dengan menggunakan pesawat
hanya butuh kurang dari 2 jam,
benar kan?Apakah ketika naik
pesawat anda butuh sebuah
semangat atau dorongan?tidak
perlu kan, karena rasanya enak,
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tidak mungkin kita letih atau
semangat
turun.
Benar?
Pertanyaan
saya,
dalam
perjalanan anda meraih impian
saat
ini,
apa
kendaraan
anda?jalan kaki, sepeda motor,
mobil ataukah sudah pesawat?
Jika anda memilih naik pesawat,
maka tentu membutuhkan sedikit
pengorbanan, tetapi untuk hasil
yang jauh lebih besar tentu
pengorbanan sedikit tidak begitu
berarti kan, daripada anda harus
berlama-lama, harus capek,
butuh motivasi setiap anda lelah.
Kalau saya memang lebih
memilih melewati jalan menuju
impian itu dengan naik pesawat
Redaksi
majalah
kekuatan
sugesti edisi oktober 2018
memberikan
banyak
artikel
tentang impian, supaya anda
yang
membaca
mampu
mewujudkan
semua
impian
dengan mudah.
Selamat
membaca
dan
menerapkan semua materi dalam
majalah kekuatan sugesti edisi
oktober 2018, bagikan juga
kepada teman, sahabat dan
keluarga anda.
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7 Teknik
Membangun

Impian adalah pembimbing kita dalam menjalani hidup, sebab jika kita
menjalani hidup tanpa impian lebih baik cobalah untuk berhenti hidup.
Tetapi ada sebagian orang yang mengeluh karena mereka capek untuk
bermimpi sebab semua mimpinya tanpa wujud.
1. Buat Impian Positif, pikiran
bawah sadar lebih menyukai hal
etiap orang pasti memiliki impian positif.
dan cita-ci ta, kali ini saya akan contohnya adalah : Saya ingin
mencoba berbagi tentang 7 menjadi orang yang sabar tahun ini,
teknik membangun impian hidup.
bukannya..saya ingin menjadi orang
Siapapun orangnya memiliki hak yang yang tidak pemarah lagi.
sama untuk meraih apapun yang
diinginkan. Kita diberi kebebasan 2. Buat Sejelas Mungkin, jika anda
untuk mendapatkan yang kita mengajukan
sebuah
proposal
inginkan, meskipun terlihat mustahil kepada penyandang dana tentu
bagi orang lain. Mari kita perhatikan memperjelas
jumlah
dan
teknik dibawah ini untuk membangun kebutuhannya kan? Sama dengan
apapun impian anda:
pikiran kita, buatlah serinci mungkin.

S

Jika anda ingin memiliki mobil tahun
ini, katakan pada diri anda..“tahun
ini saya pasti memiliki mobil xenia
warna hitam terbaru untuk
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membantu
saya
mobilitas usaha”

memperlancar

3. Buat mudah dibayangkan, buatlah
impian yang bisa anda bayangkan.
Coba pejamkan mata dan bayangkan
impian anda. Semakin jelas anda
mampu membayangkan maka semakin
besar pula kemungkinan impian itu
terwujud.
Jika
belum
bisa
membayangkan, maka anda coba cari
gambar atau foto yang mirip dengan
impian itu. Lalu berlatihlah untuk
membayangkan gambar tersebut.

4. Buat yang sesuai dengan DIRI
ANDA, kebanyakan orang gagal
mewujudkan impiannya karena
impian itu adalah impian dari
keluarga. Jadi impian tersebut hanya
enak didengar karena paksaan,
bukan berdasar kebutuhan diri kita
yang sebenarnya. Misalnya..jika
tahun ini anda punya tujuan mobil,
sementara keluarga anda mendesak
anda memiliki rumah, maka pilihlah
impian mobil dulu..karena itulah
yang sesuai dengan pikiran anda
5. Buat Alasan kuat untuk
Mewujudkan Impian Itu, carilah
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alasan kuat bahwa anda harus
mewujudkannya, jika perlu tanamkan
dalam diri anda bahwa impian itu
adalah hidup anda. Anda bisa mati jika
impian itu gagal terwujud.
6. Buat langkah-langkah yang harus
dilakukan. Tuliskan rencana anda
untuk mewujudkan impian itu, buat
daftarnya dan urutkan dari langkah
kecil ke besar.

Tergantung
anda,
maukah
melakukan percepatan atau tetap
melambat saja?
Ketika membuat tulisan ini, juga
mengajarkan sesuatu dalam pikiran
saya. Bahwa mulai detik ini saya
memilih
percepatan
dalam
mewujudkan IMPIAN saya.

7. ACTION NOW, semua langkah diatas
menjadi percuma jika anda hanya diam
saja. Lakukan dan lakukan…ACTION
NOW, ingat semua keberhasilan besok
terjadi atas langkah hari ini. Maka
Lakukanlah
untuk
mewujudkan
IMPIAN tersebut
Beranilah membangun impian, karen
itu
menjadi
penuntun
dalam
kehidupan. Semakin jelas tahapan
menuju impian tersebut, maka jalan
hidup kita semakin terlihat dan jalani
saja tahapan-tahapannya maka tanpa
disadari kita mewujudkan impian
tersebut.
Jika ada sebuah kereta api tujuan
jakarta dari surabaya, sudah berada
pada rel yang benar maka lambat atau
cepat
pasti
sampai
juga
di
jakarta. Benar bukan? begitu juga
dengan impian, jika sudah berada
dalam rel yang tepat, jalan yang benar
maka IMPIAN itu pasti terwujud.
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SEBUAH RAHASIA DALAM MEMBUAT
IMPIAN AGAR CEPAT TERWUJUD
Ketika dalam kelas pelatihan Alpha Mind Control di Makassar hari
Minggu kemarin, ada seorang bapak peserta pelatihan yang mendekati
saya seusai pelatihan, yaitu di waktu petang. Karena memang pelatihan
AMC biasanya dimulai pukul 9 pagi sampai 6 sore, bapak ini berkata
sesuatu ke saya

“

mas firman bisa saya minta
waktu untuk mengobrol
sebentar?”,
saya
pun
mengiyakan sebab memang
sudah kebiasaan pasti ada
yang meminta waktu sehabis
pelatihan. Itulah bedanya kelas
privat dan reguler, kalau
reguler pesertanya banyak
sehingga merasa susah untuk
konsultasi pribadi, sedangkan
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jika privat dapat lebih leluasa
menyampaikan keluhan dan
masalah pribadi sehingga saya
juga lebih fokus kepada
masalah anda.
Bapak tadi pun, memulai
obrolannya, “mas, saya serasa
terlahir
kembali
sehabis
mengikuti pelatihan ini karena
saya sekarang benar-benar
tahu
dimana
kesalahankesalahan saya selama ini,
sehingga membuat impianimpian saya belum terwujud,
kok bisa ya mas firman tadi
menjelaskan
seperti
itu,
selama ini saya belum dapat
ilmu-ilmu tadi, padahal ya saya
sering berdoa sesuai tuntunan
teman-teman ustad, saya juga
sudah membuat dream book
mas, tapi ya satupun tidak ada
yg terwujud he.he..tapi setelah
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pelatihan AMC ini saya
benar-benar
menjadi
tahu
mas,
kenapa
semua itu terjadi, saya
jadi menyesal kenapa
baru
ketemu
AMC
sekarang?”
Anda mungkin juga
pernah belajar untuk
membuat impian, entah
itu melalui pelatihan,
ataupun membaca dari
buku.Setahu saya yang sering
melakukan pembuatan impian
adalah
distributor
MLM,
ya
kan?ayo
ngaku..anda
dipaksa membuat dream book
kan yang ditempel-tempeli
gambar-gambar yang anda
mau. Benar kan? Saya pun
dulu melakukannya, untuk
anda ketahui saya masuk ke
dunia MLM sejak kelas 2 SMP,
sampai
perkuliahan,
jadi
dibilang
khatam
MLM..he.he..Tapi dream book
itu seperti hanya sebuah
hiasan saja, satupun tidak ada
yg saya dapat, karena saya
memasang
gambar
mobil
jaguar, kapal pesiar, pesawat
pribadi, rumah mewah. Saya
berpikir waktu itu, apa yang
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salah ya dengan dream book
ini?
Selepas kuliah, saya tertarik
dengan sebuah buku karya
DR.J.MURPHY
yang
menceritakan
keajaiban
pikiran,
lalu
saya
mulai
menekuni dunia pikiran ini,
saya coba kontak dengan
DR.J.MURPHY
untuk
konsultasi lebih dalam. Dari
pembelajaran dengan beliau
itu, saya menemukan sebuah
Rahasia, kenapa impian saya
itu tidak terwujud, semakin
tertarik saya untuk menekuni
dunia pikiran ini. Saya mulai
mengingat-ingat
lagi
perjalanan hidup saya. Sempat
ketika saya belajar menjadi
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santri
virtual
di
pondok
pesantren
daarut
tauhid
bandung, mentor sekaligus
guru spiritual saya aa’gym
sering mengatakan, “semua
masalah
jawabannya
ada
dalam dirimu, pimpinlah dirimu”
Anda ingin tahu apa rahasia
itu? Ketika anda membuat
impian, seringkali anda hanya
melihat contoh-contoh impian
orang lain disekitar anda, atau
seringkali impian yang anda
buat adalah hasil paksaan dari
orang lain, bisa dari istri, bisa
dari orang tua atau dari uplineupline anda, ya kan? Anda
membuat impian berdasarkan
kacamata orang lain, bukan
kacamata diri sendiri. Maka
akibatnya banyak dari “virtual”
anda
menolak
untuk
mewujudkannya,
otomatis
Tuhan pun juga menolaknya.
Karena anda membuat impian,
tanpa berkompromi atau tanpa
berkonsultasi dulu dengan
“sahabat-sahabat
virtual”
dalam diri anda. Anda lebih
mempercayai sosok di luar diri
anda untuk anda tanyakan
tentang impian. Maka gagal lah
impian itu.
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Tetapi, jika impian itu sesuai
dengan kacamata anda, lalu
anda mengkonsultasikannya
kepada
“sahabat-sahabat”
dalam diri anda maka impian
itu pasti terwujud sesuai

dengan harapan anda. Karena
itulah saya membuat konsep
“sahabat
virtual”
yang
sebenarnya
adalah
perwujudan dari diri kita sendiri
yang dapat kita tanyakan dan
konsultasikan. Jadilah mulai
sekarang mulailah mengenali
lebih dalam diri anda, semua
bagian dalam diri anda agar
saling
membantu
untuk
mencapai
IMPIAN
anda,
APAPUN itu.
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BISAKAH MENJADIKAN
REKAMAN HIPNOTIS SEBAGAI
JAMINAN KEJUJURAN ?
Seringkali masih banyak kesalahpahaman dimasyarakat yang
menganggap bahwa proses Hipnosis bisa membuat
seseorang bicara jujur. Biasanya saya mendapat pertanyaan
seperti itu,

Y

aitu tentang hipnosis
membuat
kejujuran
dalam kasus rumah
tangga, seperti beberapa hari
lalu, saya ingat ada seorang
suami yang menelepon saya,
lalu bertanya “pak firman,
saya ada masalah rumah
tangga, saya merasa istri
saya
selingkuh
karena
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pernah saya membuka sms
yang isinya sayang-sayang,
tapi istri saya bilang kalau itu
hanya iseng saja, saya ingin
menghipnotis istri saya agar
dia jujur sejauh mana
hubungannya dengan lelaki
lain
itu”.
Pernah
juga
kasusnya sebaliknya, yaitu
seorang istri yang ingin
mengetahui
kejujuran
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suaminya
tentang
rasa
sayang dan kemana uang
dikeluarkan. Ya, tidak jauh
dari urusan rumah tangga.
Apakah
bisa
seperti
itu?Persepsi di masyarakat
yang menganggap bahwa
hipnotis bisa dijadikan sarana
membuat kejujuran adalah
hasil dari tayangan tv,
dimana ada seseorang yang
tampak tertidur, tampak lho
ya, bukan tidur beneran,
orang itu ditanya-tanya lalu
menjawab yang seolah-olah
jujur. Dikatakan seolah-olah
jujur sebab tidak diketahui
apa ukuran jujurnya. Apakah
karena berbeda bicara ketika
mata masih terbuka dan
setelah mata tertutup, lalu
dianggap pernyataan yang
keluar dari orang yang
tampak tidur itu dianggap
jujur? Tidak benar juga kan
seperti itu. Contohnya,ketika
saya ditanya,”makan apa
tadi?”, ketika mata masih
terbuka saya bilang makan
soto, tapi ketika saya pejam
mata,
maka
saya
mengatakan “makan sate”.
Lalu yang mana dianggap
jujur? Yang soto, apa sate?
Tidak bisa kan dijadikan
sebagai jaminan bahwa yang
jujur adalah saat saya bicara
sambil
mata
terpejam.
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Kecuali ada rekaman cctv
dimana saya makan tadi,
baru itu dijadikan sebagai
bukti bahwa saya makan apa.
Banyak orang menganggap
apa yang ada di acara itu
adalah
sebuah
bukti
kejujuran padahal kan hanya
perbedaan penyataan antara
saat membuka mata dengan
memejamkan mata. Karena
alasan
inilah,
rekaman
hipnotis tidak bisa dijadikan
alat bukti, dan tidak bisa
dijadikan jaminan kejujuran,
apalagi
di
KPK
dan
kepolisian, sama sekali tidak
dianggap.
Lalu, apakah bisa dengan
hipnotis seseorang bicara
jujur? kalau pertanyaannya
bisa atau tidak bisa, maka
saya sebagai pakar pikiran
mengatakan
BISA,
ya..dengan
menghipnotis
seseorang bisa mengetahui
seseorang itu jujur atau tidak.
Yang menjadi persoalan
adalah apakah orangnya
bersedia atau tidak. Kalau
orangnya bersedia, maka
pasti bisa untuk mengetahui
jujurnya, tapi kalau orangnya
menolak maka ya pasti ada
sesuatu.
Saya teringat, pernah diminta
bantuan oleh salah satu
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perusahaan layanan tv kabel
di
surabaya,
mereka
mengatakan
sering
kehilangan perangkat dihari
minggu, dimana karyawan
libur tapi ada beberapa
karyawan yang piket, nah
semua karyawan ini tidak ada
yang mau mengaku. Dan
celakanya, belum ada cctv di
gudang perangkat. Saya
diundang untuk melihat siapa
yang
berbohong,
saya
gunakan metode hipnosis
versi saya untuk melihat
kejujuran orang-orang itu.
Dari 3 orang yang saya
lakukan “hipnotis” meskipun
tidak tertidur, akhirnya saya
sampai ke satu kesimpulan
ada 1 orang yang memang

13
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mencuri, dan dengan sedikit
“sugesti mengharukan”, si
pelaku ini mengaku sambil
menangis bahwa dia yang
mengambil perangkat tv
kabel di gudang dan dijual
karena anaknya sedang sakit
sehingga
butuh
dana
tambahan.
Jadi, kalau pertanyaannya
apakah bisa membuat jujur,
maka saya jawab bisa. Tapi,
kalau anda bertanya apakah
JAMINAN untuk bicara jujur
maka saya jawab belum
tentu,
dan
tidak
bisa
menjamin.
Yang
bisa
menjamin benar kejujuran
adalah perangkat deteksi
kebohongan.
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ILMU PENGASIHAN DAN ILMU PELET ITU SEBENARNYA

SAMA SAJA DENGAN “ALPHA TELEPATI”
Seringkali ada banyak istilah yang sengaja dibuat untuk
menjadikan banyak orang bingung dengan istilah-istilah tersebut

P

adahal esensinya sama.
Seperti
istilah
Ilmu
Pengasihan dan Ilmu
Pelet, coba deh anda search di
google untuk keyword “Ilmu
Pengasihan dan Ilmu Pelet”
maka pasti anda menemukan
banyak tulisan yang mengatakan
bahwa ke dua ilmu itu berbeda.
Apalagi jika dihubungkan dengan
ilmu alpha telepati, pasti banyak
orang
yang
menganggap itu
berbeda.
Padahal
sesungguhnya
ya sama saja,
karena
Alpha
telepati adalah
ilmu
untuk
mempengaruhi
orang lain untuk
tujuan apapun.
Termasuk untuk
membuat orang
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menjadi sayang dan cinta kepada
kita. Jadi bukan sesuatu yang
mustahil
untuk
membuat
pasangan anda menjadi lebih
sayang kepada anda, karena ada
alpha telepati yang bisa menjadi
solusi.Banyak orang yang sudah
membeli buku Alpha Telepati
memberikan tanggapan ke saya,
baik melalui whatsapp dan akun
facebook tentang manfaat alpha
telepati untuk urusan percintaan,
bahkan ada seorang istri yang
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cerita ke saya, kalau dulu
hubungannya dengan suami
terlihat ada masalah, karena
suami lebih memilih sibuk diluar
daripada dirumah. Lalu ibu ini
coba searching di google dan
bertemulah dengan website ini
http://www.alphatelepati.com,
setelah diterapkan sambil tetap
konsultasi ke saya maka ibu ini
mengungkapkan
kesenangannya
bahwa
suaminya berubah menjadi lebih
betah dirumah, “pokoknya dia
berbeda mas sekarang, terima
kasih ya”.
Dari kisah ibu ini, maka bisa saya
katakan bahwa efek dari rumus
alpha telepati juga bisa untuk
menjadi ilmu pengasihan dan
pelet. Dan dengan buku alpha
telepati, saya ingin membuktikan

17

Kekuatan Sugesti |

bahwa yang namanya
ilmu-ilmu seperti itu
(pengasihan
dan
pelet) adalah efek dari
Pikiran kita sendiri,
untuk mempelajarinya
tidak
dibutuhkan
puasa-puasa,
tidak
butuh
melakukan
ritual-ritual yang aneh,
bahkan tidak perlu
datang ke orang-orang
yang “mengaku” pinter
itu. Semua orang yang
sadar
bagaimana
menggunakan
pikirannya
dengan benar PASTI bisa untuk
mempengaruhi orang, itulah
fungsi buku Alpha Telepati
sebagai panduan bagi semua
orang untuk mempelajari cara
mempengaruhi orang lain.
Buku Alpha Telepati saya desain
untuk semua orang, definisi dari
semua orang ini adalah semua
orang yang sudah bisa membaca
ya, tidak penting apakah orang
yang sudah pernah belajar ilmu2
aneh atau orang biasa (awam).
Jadi buat anda yang merasa diri
sebagai orang awam, maka ya
tetap bisa untuk membaca buku
alpha
telepati
ini.
Ketika
pasangan anda, baik itu masih
status pacaran atau sudah
menikah,
memiliki
masalah
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misalnya tiba-tiba menjauh, atau
tiba-tiba meninggalkan maka
sebenarnya itu bisa “ditarik”
kembali dengan “pikiran” yang
benar.
Apapun yang terjadi dalam
kehidupanmu, orang-orang yang
hadir dalam kehidupanmu itu
semua adalah akibat dari
TARIKAN Pikiranmu sendiri
Berarti
ketika
pasanganmu,
suami/istri mu bersikap yang lain
atau mungkin menjauhimu maka
sebenarnya itu semua adalah
efek dari pikiranmu sendiri, untuk
mengubah situasi itu maka ya
harus menggunakan kekuatan
pikiranmu sendiri. Tidak perlu
sibuk mencari bantuan orang lain
untuk
membuat
pasangan
menjadi baik dan sayang
kepadamu,
cukup
pelajari
ALPHA TELEPATI lalu terapkan
dengan BENAR maka pasti
kondisi rumah tanggamu, kondisi
percintaanmu
kembali
baik,
kembali penuh kasih sayang.
Sadarilah bahwa Pikiran kita itu
adalah sumber kekuatan sejati
yang Tuhan berikan kepada diri
kita, sehingga menjadi kebutuhan
untuk menggunakan Pikiran dengan
baik dan benar supaya hidup kita
didunia ini juga penuh kebaikan
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TERAPI TAKUT
NAIK PESAWAT

T

ransportasi
pesawat
terbang, saat ini menjadi
pilihan
utama
bagi
masyarakat
Indonesia
untuk
bepergian antar kota dan antar
pulau karena waktu yang sangat
cepat dan harga juga mulai
bersaing dengan transportasi
darat lainnya. Sehingga saat ini,
mulai banyak orang yang memilih
naik pesawat terbang untuk
bepergian,
namun
seiring
melonjaknya jumlah penumpang
pesawat dan penuhnya bandara
muncul
sebuah
masalah
psikologis baru yaitu “TAKUT
TERHADAP
KETINGGIAN
DALAM PESAWAT” sehingga
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mengakibatkan ketakutan untuk
mengulangi naik pesawat lagi.
Takut naik pesawat, merupakan
salah
satu
kasus
masalah
psikologis yang bersumber dari
pikiran bawah sadar sehingga
solusinya adalah melalui terapi
pikiran. Takut untuk mengulangi
naik pesawat, adalah salah satu
bentuk fobia atau trauma yang
membekas dalam pikiran bawah
sadar seseorang yang diakibatkan
oleh sesuatu pengalaman tidak
nyaman saat naik pesawat.
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Sebagai contoh : ketika suatu saat
naik pesawat, tiba-tiba pesawat
mengalami gangguan yang sangat
berarti sampai bergoyang lalu
memori ini teringat dan menjadi
sebuah database bahwa jika naik
pesawat pasti akan bergoyang,
maka
muncullah
ketakukan
tersebut. Memori ini yang diingat
dan dimunculkan setiap akan
menaiki pesawat, maka otomatis
ketakutan yang muncul.
Kasus
lain,
bisa
berawal dari trauma
masa
kecil
yang
terkunci di dalam
ruangan
sehingga
ketika masuk dalam
pesawat
yang
tertutup,
maka
kenangan itu muncul
kembali
dan
menjadikan
takut
untuk naik pesawat
dan tidak mau sama
sekali untuk naik
pesawat.
Tentu
merugikan, jika kita
mengalami ketakutan
naik pesawat apalagi bagi orangorang yang dituntut memiliki
mobilitas yang tinggi.
Semua ketakutan itu muncul
akibat suatu data yang tersimpan
dalam pikiran bawah sadar orang
tersebut, seandainya peristiwa
“pemicu” tidak pernah terjadi
tentunya ketakutan untuk naik
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pesawat juga mustahil terjadi,
benar begitu bukan? Melalui
proses terapi pikiran di Wahana
Sejati, masalah seperti ini sering
terjadi dan 100% bisa diatasi,
proses
terapi
bukan
menghilangkan data pemicu tapi
hanya memodifikasi saja agar
berubah menjadi sesuatu yang
menyenangkan.
Proses terapi pikiran dilakukan
dalam waktu 2jam, dan klien

dibawa ke dalam kondisi relaks
dan santai sehingga lebih mudah
dalam melakukan modifikasi data
bawah sadarnya. Otomatis, jika
data “pemicu” sudah dilakukan
perubahan maka rasa takut
terhadap pesawat terbang juga
mengalami perubahan.
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Contoh kasus: Ada seorang ibu
datang dengan keluhan takut naik
pesawat
karena
pernah
mengalami goncangan hebat saat
menaiki pesawat, sehingga data
tersebut terekam terus dan setiap
naik pesawat selalu teringta.
Dilakukan proses terapi, sampai
menangis dan akhirnya ibu itu
terbebas dari rasa takutnya.

masalah yang sama yaitu takut
naik pesawat, maka silahkan
untuk segera menghubungi kami
Wahana Sejati di 031-5350411
atau
085646000981
untuk
membuat janji.

Jika anda, keluarga atau sahabat
dan rekan kerja anda memiliki
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Biografi Bill Gates
illiam Henry "Bill"
Gates III
adalah
seorang tokoh bisnis,
investor,
filantropis,
dan
penulis asal Amerika Serikat,
yang pernah menjabat sebagai
ketua Microsoft, perusahaan

W

perangkat
lunak
yang
ia
dirikan
bersama
Paul Allen.
Bill Gates
menjadi
orang
terkaya
di
dunia
seja
tahun 1995
hingga tahun
2009, namun pada tahun 2008
ia tidak berada pada posisi
puncak, karena ia tergeser ke
posisi ketiga.
Gates
lahir
di
Seattle,
Washington, dari pasangan
William H. Gates, Sr. dan Mary
Maxwell Gates. Ia memiliki
darah
Inggris,
Jerman,
Skotlandia,
dan
Irlandia.
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Keluarganya
termasuk
masyarakat menengah ke
atas; ayahnya adalah seorang
pengacara
ternama,
sedangkan ibunya menjabat
sebagai
Anggota
Dewan
Direktur
First
Interstate
BancSystem dan United Way.
Gates mulai tertarik menekuni
dunia komputer
ketika ia masih
sangat belia,
yakni
pada
saat
ia
berusia
13
tahun. Saat
itu, Mothers
Club
di

sekolahnya,
Lakeside School, membeli
sebuah terminal Teletype
Model 33 ASR dan beberapa
komputer General Electric
(GE) untuk para siswa.
Melihat komputer tersebut,
Gates tertarik dan mulai
mempelajarinya. Ia tertarik
dengan kemampuan mesin
tersebut mengeksekusi kode
perangkat
lunak
dengan
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sempurna
dan
menulis
program komputer pertamanya
di sini menggunakan bahasa
pemrograman BASIC.
Setelah Gates lulus dari
Lakeside School pada tahun
1973, ia lalu mengambil tes
SAT dan mendapatkan skor
yang sangat tinggi, yaitu 1590
dari 1600. Dengan nilai itu, ia
diterima di Harvard College di
mana ia bertemu dengan
Steve Ballmer yang kelak
menggantikan Gates sebagai
CEO Microsoft.
Bill Gates menempuh kuliah di
Harvard
University
di
Cambridge mulai tahun 1975.
Di sana ia bertemu dengan
Paul Allen sewaktu sekolah
bersama-sama. Bersama Paul
Allen,
Bill
Gates
terus
mengembangkan talentanya di
bidang
pemograman
komputer. Namun sayangnya
ia
tidak
melanjutkan
pendidikannya di Harvard
hingga selesai.
Gates tidak fokus belajar ketika
menjadi
mahasiswa
di
Harvard,
ia
justru
menghabiskan
banyak
waktunya
dengan
menggunakan
komputer
sekolah.
Gates
masih
berkomunikasi dengan Paul
Allen, dan ia bergabung
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dengannya di Honeywell pada
musim panas 1974. Pada
tahun berikutnya, MITS Altair
8800 berbasis CPU Intel 8080
diluncurkan, dan Gates dan
Allen melihat peluncurannya
sebagai kesempatan untuk
mendirikan
perusahaan
perangkat lunak komputer
sendiri. Ia telah membicarakan
keputusan ini bersama orang
tuanya
yang
sangat
mendukungnya
setelah
mereka melihat antusiasme
Gates
untuk
mendirikan
perusahaan.
Paul Allen dipekerjakan di
MITS, dan Gates absen dari
Harvard
untuk
bekerja
bersama Allen di MITS di
Albuquerque pada November
1975.
Mereka
menamai
kemitraan mereka "Micro-Soft"
dan
mendirikan
kantor
pertamanya di Albuquerque.
Satu tahun berikutnya, tanda
penghubung pada namanya
dihapus,
dan
pada
26
November 1976, nama dagang
"Microsoft"
didaftarkan
di
Kementerian Luar Negeri New
Mexico. Gates tidak pernah
kembali ke Harvard untuk
menyelesaikan studinya.
Microsoft meluncurkan versi
ritel
pertama
Microsoft
Windows pada 20 November
1985, dan pada bulan Agustus,
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perusahaan
ini
mencapai
persetujuan dengan IBM untuk
mengembangkan
sistem
operasi terpisah bernama
OS/2.
Meski
kedua

Kepala
Penelitian
dan
Pengembangan
Perangkat
Lunak
di
perusahaanya
sendiri, Microsoft Corp. Dan
pada awal tahun 2008, Bill
Gates memutuskan
untuk
mengundurkan
diri
dari
manajemen
Microsoft dan

perusahaan
ini
berhasil
mengembangkan
versi
pertama dari sistem ini,
perbedaan kreativitas merusak
kerjasama
ini.
Gates
mengeluarkan memo internal
pada 16 Mei 1991 yang
mengumumkan
bahwa
kerjasama OS/2 berakhir dan
Microsoft
mengalihkan
operasinya ke pengembangan
kernel Windows NT
Pada tahun 2000, Bill gates
mengundurkan
diri
dari
jabatannya sebagai Ketua
Pegawai Eksekutif dan ia
memilih kembali ke profesi
lamanya yang ia cintai yaitu

mengkonsentrasikan diri pada
kerja kedermawanan melalui
yayasan
sosial
yang
didirikannya, yaitu Bill &
Melinda Gates Foundation.
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Bill Gates merupakan seorang
tokoh
bisnis,
investor,
filantropis,
penulis
asal
Amerika Serikat serta mantan
CEO yang saat ini menjabat
sebgai
ketua
Microsoft,perusahaan
perangkat lunak yang ia dirikan
bersama Paul Allen. Bill Gates
menempati peringkat pertama
orang terkaya di dunia sejak
tahun 1995-2009, namun pada
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tahun 2008 ia turun ke
peringkat ke tiga dan tahun
2009 ia kembali berada
diperingkat pertama. Simak
biografi dan profil lengkap dari
Bill Gates berikut ini.
Biografi singkat
Nama : William Henry Gates III
Lahir : 28 Oktober 1955
Tempat lahir : Medina,
Washington, Amerika Serikat
Kebangsaan
:
Amerika
Serikat
Almamater
:
Universitas
Harvard
Pasangan : Melinda Gates
Biografi dan Profil Lengkap
Bill Gates
Bill Gates memiliki nama
lengkap William Henry Gates
III yang merupakan anak
kedua dari tida suadara
pasangan dari Wiliam Henry
Gates dan Mary Maxwell.
Ayahnya merupakan seorang
pengacara perusahaan yang
memiliki banyak relasi di kota
sedangkan ibunya adalah
seorang
pegawai
First
Interstate
Bank,
Pacific
Northwest Bell dan anggota
Tingkat Nasional United Way.
Bill Gates merupakan seorang
anak yang cerdas, namun
karena ia terlalu penuh
semangat ia cenderung sering
mengalami
kesulitan
di
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sekolah. Hingga saat ia masih
berumur 11 tahun, orang
tuanya memutuskan untuk
membuat perubahan pada
dirinya dan mengirimnya ke
Lakeside
School
yang
merupakan sekolah dasar
yang bergengsi khusus bagi
anak laki-laki. Disekolah itulah
ia pertama kali berkenalan
dengan komputer yaitu sekitar
tahun 1968. Yang saat ini
sistem komputer masih dalam
bentuk
teletype
yang
dihubungkan dengan telepon
ke
sebuah
komputer
pembagian waktu.
Karena kecerdasan yang ia
miliki, ia dapat dengan cepat
menguasai sebuah bahasa
pemograman BASIC. Bersama
para hacker ia belajar secara
otodidak di Lakeside, bahkan
ia melewatkan waktu berjamjam untuk menulis progam,
melakukan permainan dan
secara umum lebih banyak
mempelajari
tentang
komputer.
Hingga
salah
seorang guru memberikan
julukan Seorang eksentrik
kepada Bill Gates.
Pada tahun 1975, Bill Gates
menempuh kuliah di Harvard
University di Cambrige. Di
Harvard ia kembali bertemu
dengan Paul Allen yang
merupakan
teman
waktu
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bersekolah
bersama-sama.
Bersama Paull Allen, mereka
terus
mengembangkan
talentanya
dalam
bidang
pemograman komputer. Hal
tersebut pula yang membuat
Bill Gates memutuskan keluar
(Drop Out) dari Universitas nya
untuk
menyumbangkan
waktunya ke Microsoft.
Berdirinya Microsoft
Gates masih berkomunikasi
dengan Paul Allen dan pada
musim panas sekitar tahun
1974 ia bergabung dengan
Paul di Honeywell. Sedangkan
pada tahun berikutnya, MITS
Altair 8800 berbasis CPU Intel
8080 di luncurkan, saat itu
Gates dan Paul melihat proses
peluncurannya
sebagai
kesempatan untuk mendirikan
perusahaan perangkat lunak
komputer sendiri. Mereka lalu
membicarakan keputusan ini
kepada orang tua, dan orang
tua mereka sangat mendukung
setelah melihat antusiasme
Gates
untuk
mendirikan
perusahaan.
Mereka
berdua
menamai
kemitraan mereka “Micro-Soft”
dan
mendirikan
kantor
pertamanya di Albuquerwue,
namun pada tahun berikutnya
yaitu
pada
tanggal
26
November
1976,
mereka
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menghilangkan tanda hubung
dan diganti dengan nama
“Microsoft”. Nama Microsoft
didaftarkan di Kementerian
Luar Negeri New Mexico, dan
Gates tidak pernah kembali ke
Harvard untuk menyelesaikan
studinya.
Pada tahun 1985, Microsoft
meluncurkan
versi
ritel
pertama Microsoft Windows,
dan pada bulan Agustus di
tahun yang sama, perusahaan
Gates mencapai persetujuan
dengan
IBM
untuk
mengembangkan
sistem
operasi etrpisah bernama
OS/2.
Meskipun
pengembangan versi pertama
sistem ini berhasil, namun
perbedaan kreativitas merusak
kerjasama selanjutnya. Pada
tanggal 16 Mei 1992, Bill Gates
mengeluarkan Memo Internal
yang megumumkan bahwa
kerjasama OS/2 telah berakhir
dan Microsoft mengalihkan
operasinya ke pengembangan
kernel Windows NT.
Dengan usaha keras yang
dilaluinya, perusahaan yang ia
dirikan dengan nama Microsoft
Corporation menjadi sukses
dan Bill Gates menjadi seorang
jutawan. Pada tahun 1990 Bill
Gates sukses merilis sistem
operasi yang sangat sukses di
pasaran Dunia.
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Namun Bill Gates memiliki
reputasi yang tidak baik dalam
karirnya, bahkan ia beberapa
kali
melakukan
kesalahan
dalm
bisnis perangkat
lunaknya. Pada
tahun 1990 ia
mendapatkan
tuntutan
dari
Departemen
Keadilan Amerika
Serikat
dengan
dakwaan bahwa
Gates
telah
melakukan
monopoli
terhadap
perusahaanperusahaan kecil.
Pada tahun 1999,
ia
kembali
bermasalah
dengan
hukum
tentang
hukum
undang-undang
bisnis
Amerika Serikat.
Pada
tahun
2000,
ia
mengundurkan
diri
dari
jabatannya sebagai ketua
Pegawai Eksekutif dan ia
memilih kembali menjalankan
profesi lamanya yaitu sebagai
kepala
pengembangan
perangkan
lunak
di
Perusahaannya sendiri, yaitu
Microsoft Corp.
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Namun pada tahun 2008, ia
memutuskan
untuk
mengundurkan
diri
dari

manajemen Microsoft dan ia
memilih untuk berkonsentrasi
pada kerja dermawanan di
yayasan
sosial
yang
didirikannya, Yaitu Bill dan
Melinda Gates Foundation
Kehidupan Pribadi Bill Gates
Bill Gates menikah pada tahun
1994 dengan Melinda French
dan mereka memiliki tiga orang
anak yaitu Jennifer Katherine
Gates (1996), Rory John Gates
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(1999) dan Phoebe Adele
gates (2002). Mereka memiliki
rumah
keluarga
yang
merupakan sebuah rumah
bawah tanah pada sebuah
bukit yang menghadap Lake
Washington
di
Medina.
Menurut catatan publik King
County, pada 2006 nilai total
properti (tanah dan rumah)
keluarga Gates adalah $125
juta, dan pajak properti setiap
tahunnya sebesar $991.000.
Rumah seluas 66,000 sq ft
(6,100 m2) ini memiliki kolam
renang seluas 60-foot (18 m)
dengan sistem musik bawah
air, serta gimnasium seluas
2,500 sq ft (230 m2) dan ruang
makan seluas 1,000 sq ft (93
m2).

kepada organisasi mereka. Hal
tersebut tidak heran karena
menurut
survei
Majalah
Forbes, Bill Gates selalu
menjadi orang terkaya di dunia
secara berturut-turut dari tahun
1996-2009 dengan jumlah $90
Milyar.
Bill
Gates
menghasilkan
US$250 setiap detiknya, itu
sekitar US$20 juta sehari dan
US$7,8 milyar setahun.
Untuk
mencapai
sebuah
kesuksesan
memang
diperlukan pengorbanan dan
perjuangan yang berat. Usaha
yang keras dan sikap pantang
menyerah akan membuahkan
hasil yang dapat dinikmati.
.

Bersama dengan istrinya,
mereka mendirikan Bill &
Melinda Foundation, yang
merupakan yayasan Sosial
yang
memperhatikan
penderita AIDS, beasiswa bagi
Universitas dan kepedulian
pada dunia ketiga.
Kekayaan Bill Gates
Pada tahun 1999, sebuah
koran
Washington
Post
menulis
bahwa
“Gates
menyatakan bahwa ia telah
memutuskan
untuk
menyumbangkan $5 milyar
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IMPIAN
Menggapai impian itu memang enggak gampang, karena ada banyak
banget hambatan yang menghadang. Saking beratnya, kadang kita
tergoda untuk menyerah di tengah jalan, karena sudah kehilangan
semangat.

L

akukan 9 cara
memotivasi diri sendiri ini,
Agar terus semangat
menggapai impian
Buat tujuan
Pikirkan baik-baik apa yang
pengin capai. Bisa hal besar
atau kecil. Enggak usah
banyak-banyak dan harus
realistis.
Misalnya pengin bisa menulis
cerpen dan mengirimkannya
ke majalah dan enggak lagi
ikutan remedial ulangan
matematika semester depan.
Tuliskan dengan detail tujuan
kita, setidaknya dalam tiga
sampai enam bulan ke depan.
Dan taruh di tempat yang
sering kita lihat.
Tepuk tangan, yuk!
Setiap kali sukses melakukan
sesuatu, boleh dong tepuk
tangan buat diri sendiri
sebagai tanda kalau kita
bangga atas diri kita sendiri.
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Ternyata kalau kita berusaha
dan mau mengalah pada ego
yang bikin kita takut atau
malas, kita bisa lho girls.
Bisa..bisa..bisa!
Merasa enggak pede, enggak
cantik dan kurang pintar, pasti
suka bikin kita drop.
Kalau sudah begini coba
lakukan self talking kalau kita
bisa... bisa... bisa...
Lakukan terus menerus hingga
menerap di otak kita dan jadi
tambah semangat.

Yuk motivasi diri sendiri
Kalau yakin, kita pasti bisa
Lihat teman 'selevel'
Lihat teman yang 'selevel'
dengan kita. Kalau dia saja
bisa jadi lebih baik, kenapa kita
enggak?
Misalnya teman sebangku kita
biasanya selalu dapat nilai
jelek saat ulangan matematika,
tapi suatu hari karena belajar
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serius, dia dapat nilai
sembilan.
Pengalaman orang lain ini bisa
kita jadikan motivasi kalau
keinginan untuk menyerah
atau bermalas-malasan datang
lagi.
(Baca juga: 4 zodiak ini punya
sifat keras kepala dan susah
diatur)
DFP Inside MediumRectangle
End DFP Inside
MediumRectangle
Dari buku
Banyak banget buku yang
memuat berbagai tips buat
memotivasi diri. Enggak ada
salahnya beli dan
membacanya, atau meminjak
di perpustakaan.
Siapa tahu saat kita praktikan
ternyata ampuh. Misalnya tipstips buat pdkt sama kakak
kelas, ternyata berhasil bikin
kita jadian sama dia. Wuaahh
asik kan!
Biografi orang tekenal
Banyak membaca kisah hidup
orang terkenal yang sukses
setelah berusaha kerasa dari
bawah, bisa banget jadi
inspirasi.
Banyak cerita hidup mereka
mulai dari kegagalan,
kebodohan sampai
keberhasilan yang bisa
dijadikan pelajaran dan
memotivasi kita.
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Jangan lupa catat poin penting
dari perjuangan mereka yang
bisa kita tiru di kehidupan
nyata.
Cari motivasi dari sekitar juga
bisa
Contoh Idola
Kita pasti punya idola dong.
Idola ini pasti punya kisah
sukses yang mungkin enggak
gampang. Tiru perjalanan
sukses dia dan jadikan
motivasi.
Kalau perlu temple gambar dia
di kamar, jurnal atau dompet
kita agar selalu ingat kalau
pengin bisa seperti dia dan itu
bukan hal yang enggak
mungkin dicapai.
Misalnya kita suka banget
sama Seulgi, dan bisa meniru
semangat Seulgi yang enggak
menyerah meski harus
menjadi trainee selama tujuh
tahun.
Happy Ending
Bayangin deh kalau semua
usaha kita berhasil dan tujuan
akhirnya tercapai. Pasti
senang banget.
Misalnya masuk ke universitas
favorit, memenangkan lomba
foto yang kita incar, jadi ketua
OSIS, dan lainnya.
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Pencapaian ini pasti akan
membuat kita semakin
termotivasi deh.

• 10 Foto Transformasi
Bentuk Badan di Acara My
600-lb Life Ini Pastinya
Bisa Memotivasi Kamu!
Yuk Lihat!
• Ini Tanda Kalau Kamu
Sering Overthinking!
Begini Cara
Mengatasinya...
• Memasuki Usia 20-an, Ini
3 Hal yang Harus Kamu
Taklukan!

Hadiah buat aku
Enggak ada salahnya
menjanjikan diri sendiri hadiah
spesial saat sudah berusaha
keras dan berhasil menacapai
tujuan.
Misalnya beli baju atau sepatu
baru, gadget baru atau nonton
konser idola yang kebetulan
datang ke Indonesia sebentar
lagi.
Apa pun hadiahnya, yang
penting sekarang usaha dulu
biar tercapai ya.
Memotivasi diri sendiri memanglah
susah dilakukan. Namun, jika
kalian ingin berhasil menggapai
cita-cita, memotivasi diri sendiri
sangat perlu dilakukan.
Motivasi diri sangatlah penting
karena juga bisa menjadi cambuk
bagi dirimu untuk selalu berusaha
keras dan pantang menyerah. Oleh
karena itu tak hanya motivasi dari
orang lain saja yang diperlukan,
motivasi yang datang dari dalam
hati kita juga sangat menentukan
keberhasilan kita lho Teens.
Yuk coba cara mudah untuk
memotivasi diri sendiri berikut ini ya
Teens.

• Catat 3 Hal Ini agar Kalian
Tetap Semangat Kejar
Mimpi Sejak Muda!
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Ketahui terlebih dahulu apa
sebenarnya tujuan dan citacitamu
Mumpung masih muda, cobalah
untuk mencari tahu apa
sebenarnya tujuan dan cita-cita
yang kalian inginkan. Jika kalian
masih belum memiliki tujuan,
buatlah sekarang juga. Pikirkan
baik-baik apa yang menjadi
passionmu, janganlah kalian
membuat tujuan jika itu hanya ikutikutan orang lain saja.
Kenali diri sendiri terlebih dahulu
dan baru carilah apa sebenarnya
yang kalian inginkan untuk
didapatkan di masa depan. Dengan
memiliki tujuan yang jelas, pastinya
kalian akan lebih mudah untuk
memotivasi diri sendiri.
Tak perlu takut dan kesal saat
mendapatkan kritik
Di dunia ini memang tak ada orang
yang mau mendengar
kesalahannya sendiri. Namun, jika
kalian menerima sebuah kritikan
hadapilah hal itu dengan kepala
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dingin. Dengan menerima kritikan
kalian bisa lebih banyak belajar dan
memperbaiki diri.

Mendapatkan kritikan
memang bisa cukup
mengesalkan, tapi kalian harus
pintar-pintar saja
menyikapinya sehingga hal itu
bisa menjadi motivasi kalian.
Bergaul dengan teman-teman
yang pintar juga bisa membuat
kalian termotivasi
Saat berteman memang kalian tak
seharusnya pilih-pilih. Semua
teman yang bisa memberikan
dampak positif tentunya akan
memberikan manfaat pada kalian.
Nah, apalagi jika kalian berteman
dengan mereka yang pintar dan
rajin, dijamin kalian juga bisa
ketularan rajin Teens.
Dengan berada di sekitar orangorang yang suka belajar, dijamin
bisa buat kalian termotivasi untuk
selalu belajar dengan keras juga.
Buatlah kebiasaan-kebiasaan
baru yang baik dan tinggalkan
kebiasaan lama yang tak
bermanfaat
Membuat kebiasaan baru dan
meninggalkan kebiasaan lama
memang tak mudah. Namun, jika
kalian memiliki tujuan yang baik di
kemudian hari cobalah untuk
membuat kebiasaan yang baik.
Misalnya kalian bisa mencoba
membiasakan diri belajar selama
beberapa jam sehari. Kemudian
kurangi kebiasaan lama seperti
banyak nonton TV atau main game.
Jika kalian sudah terbiasa belajar,
maka tanpa disadari kalian akan
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merasa nggak enak kalau
meninggalkan belajar.
Nah itulah beberapa cara mudah
yang bisa kalian lakukan untuk
memotivasi diri sendiri. Motivasi
untuk sukses merupakan bagian
penting yang harus ada dalam diri
kalian Teens. Dengan selalu
termotivasi niscaya kalian akan
selalu dimudahkan untuk meraih
cita-cita.

Cara Meraih Impian
Besar Anda
Saya merasakan, bagaimana
rasanya tidak berdaya,
mentok, dan bingung
bagaimana cara meraih
impian.
Namun, setelah Anda
membaca apa yang ditulis
disini, Anda akan merasa
optimis bahwa Anda bisa
meraih impian yang terasa
tidak mungkin sebelumnya.
Padahal, orang lain bisa
meraih mimpi itu. Mengapa
Anda tidak? Anda akan
menemukan jawabannya
disini. Baca terus.
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Bagaimana Cara Meraih
Impian Besar Anda, Yang
Belum Pernah Tercapai,
Dan Tidak Mungkin Diraih:
Dengan Kekuatan Yang Ada
pada Diri Anda
Pada dasarnya, kekuatan
yang ada pada diri Anda
sudah cukup untuk meraih
impian hebat Anda. Hanya
saja, ada sesuatu yang
menghalangi. Seolah Anda
tidak bisa apa-apa, tidak
berdaya, tidak mampu, dan
lemah.
Kabar baiknya adalah Anda
bisa menyingkirkan halangan
itu secepatnya, jika Anda

39

Kekuatan Sugesti |

mengikuti apa yang saya
sampaikan. Ada teknikteknik, yang bisa Anda
lakukan untuk menyingkirkan
penghalang terbesar dalam
diri Anda.

Penghalang Besar Itu Ada
Diri Anda dan Anda Sendiri
Yang Bisa
Menyingkirkannya
Pernahkah Anda berpikir,
mengapa orang lain bisa
melakukan sesuatu,
sementara Anda tidak bisa?
Mungkin Anda berpikir untuk
meraih sesuatu itu tidak
mungkin, tetapi ternyata
mungkin bagi orang lain.
Apa yang selalu menahan
Anda?
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Sekarang Anda mulai
menyadari, bahwa
penghalang itu adalah pikiran
Anda sendiri. Mengapa Anda
tidak menyadarinya? Ya,
karena itu ada di pikiran
bawah sadar Anda.
Saat Anda mengatakan tidak
bisa. Sebenarnya pikiran
bawah sadar Anda yang
mengatakan tidak bisa.
Mungkin Anda ingin
mengubahnya, namun tetap
saja “hati kecil” mengatakan
tidak bisa.
Memang, tidak mudah. Saya
mengalami. Orang banyak
juga mengalami. Jika kita
tidak mengetahui caranya
mengubah dan memprogram
pikiran bawah sadar kita.

Begini Cara Menyingkirkan
Penghalang Itu!
Penghalang itu pada
dasarnya adalah pikiranpikiran negatif Anda. Pikiran
negatif itu begitu kuat
tercokol dalam pikiran bawah
sadar Anda. Sulit
disingkirkan kecuali dengan
cara yang benar, program
yang benar, cukup intent dan
terus menerus.
Anda akan pelajari
bagaimana menyingkirkan
semua atau setidak sebagian

40

Kekuatan Sugesti |

besar pikiran-pikiran negatif.
Karena pikiran negatiflah
yang menjadikan Anda takut,
khawatir, minder, dan
merasa tidak berdaya.
Jika pikiran negatif, sudah
diganti dengan pikiran positif.
Maka Anda akan menjadi
orang yang optimis, penuh
keyakinan, percaya diri, dan
memiliki pikiran terbuka.

Programnya Seperti Ini
Jika Anda masih bingung
dengan apa yang dijelaskan
diatas, itu tidak apa-apa.
Yang penting Anda yakin
dulu bahwa pikiran Anda bisa
diubah, menjadi pikiran yang
positif dan memberdayakan.
Penjelasan lengkap
bagaimana kekuatan pikiran
bawah sadar bisa mengubah
hidup Anda bisa dibaca di
ebook yang sudah saya tulis,
berjudul Beautiful Mind
Power.
Anda juga akan belajar, apa
saja dan seperti apa yang
dimaksud dengan pikiran
positif dan indah.
Kemudian akan belajar
bagaimana mengubah
pikiran negatif yang saat ini
ada, menjadi pikiran-pikiran
positif.
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Bukan hanya dengan
membaca ebook, akan ada
audio yang membantu Anda
dalam proses memprogram
pikiran Anda menjadi lebih
positif dengan cara yang
mudah dan dilakukan secara
mandiri.

Rasakan Perubahannya !
Bayangkan, Anda akan
menjadi orang yang optimis.
Menjadi orang yang
mengatakan BISA dan
memang akan bisa meraih
mimpi Anda.
Karena seperti yang
dikatakan diatas, Anda
sudah memiliki potensi yang
cukup. Hanya saja terhalang.
Saat penghalang itu pergi,
maka potensi Anda akan
terbuka lebar dan bisa
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dioptimalkan untuk meraih
cita-cita Anda.
Jadi, fondasi dasar cara
meraih impian Anda itu
dengan mengubah pikiran
Anda terlebih dahulu.

6 Kalimat Ini Akan Kembali
Memompa Semangat untuk
Meraih Impian Anda
Selalu ada makna dan
pelajaran di balik setiap cerita
sukses. Di setiap keberhasilan
meraih impian, pasti ada halhal penting yang terlibat.
Kombinasi antara kerja keras
dan motivasi kuat biasanya
akan mempermudah Anda
untuk meraih impian besar
yang Anda inginkan. Tapi
bagaimana bila motivasi itu
mulai kendur atau malah
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hilang? Apakah kita jadi
semakin sulit untuk
mendapatkan cerita sukses
kita sendiri?
“Dare to live the life you have
dreamed for yourself. Go
forward and make your dreams
come true.”
~Ralph Waldo Emerson~
Saat motivasi untuk meraih impian
mulai turun, ketika rasanya impian
jadi terlalu jauh untuk digapai,
cobalah untuk kembali mencerna
tujuh kalimat ini.

• Pilihan yang Kita Buat
Akan Menentukan Diri
Kita yang Akan Datang
Apa yang kita lakukan
dan pilih saat ini akan
sangat menentukan apa
yang akan terjadi pada
diri kita di masa yang
akan datang. Hidup itu
penuh dengan pilihan jadi
selagi bisa, kita perlu
membuat pilihan yang
tepat: mau memilih untuk
terus berjalan ke depan
untuk mewujudkan impian
atau mengubur diri
dengan perasaan tidak
percaya diri.

• Ujian adalah Bagian untuk
Meraih Kesuksesan
Mungkin Anda baru saja
gagal melakukan sesuatu
sehingga motivasi Anda
berkurang. Tapi sampai
kapan Anda akan
mengungkung diri dalam
rasa gagal tersebut?
Ujian akan selalu datang
silih berganti dalam
kehidupan kita. Dan ujian
itu datang selalu dengan
membawa makna dan
pelajaran tertentu.

• Hidup Bermakna Itu
adalah Hidup yang
Memperjuangkan Sesuatu
Tak ingin hidup Anda
berakhir sia-sia? Ingin
nama Anda selalu
dikenang karena manfaat
yang telah Anda berikan
kepada banyak orang?
Perjuangkan sesuatu
dalam hidup Anda,
perjuangkan mimpi Anda.
Kalau hilangnya motivasi
malah membuat Anda
berhenti untuk berjuang,
itu sama saja dengan
Anda menghambat diri
Anda sendiri untuk
mendapatkan hidup yang
bermakna.

•
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Kesalahan yang Kita
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Perbuat Akan
Memperkuat Kita
Sebuah kesalahan yang
kita lakukan bisa
melemahkan motivasi
kita. Tapi coba lihat dari
sisi yang lain. Biasanya
ada banyak pelajaran
yang kita dapatkan dari
sebuah kesalahan yang
kita lakukan. Dengan
begitu kita bisa
mendapatkan kompas
baru untuk berjalan di
jalan yang tepat menuju
kesuksesan yang Anda
impikan.

• Mengambil Risiko Itu
adalah Bagian dari Cara
Bertahan Hidup
Orang sukses dan
berhasil meraih
impiannya kebanyakan
adalah orang yang
mengawali segalanya
dengan mengambil
sebuah risiko baru. Saat
kehilangan semangat,
jadikan momen itu
sebagai risiko dari yang
harus Anda ambil karena
telah berani bermimpi.
Mimpi hanya akan jadi
bunga tidur tanpa hasil
apabila Anda sudah tak
lagi memiliki semangat
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untuk
memperjuangkannya.

• Hilang Satu Kesempatan,
Pasti Akan Ada
Kesempatan Lain yang
Terbuka
Pompa kembali semangat
Anda dengan meyakini
bahwa akan ada
kesempatan baru yang
selalu hadir. Meskipun
Anda baru saja putus asa
karena kehilangan
sebuah kesempatan, tapi
yakinlah akan ada pintupintu baru yang terbuka
untuk Anda.
Jadi masih mau menuruti rasa
malas atau hilangnya
semangat Anda?
Siapa tahu jalan untuk meraih
kesuksesan impian Anda
tinggal selangkah lagi. Siapa
tahu dengan membuka satu
pintu lagi, Anda sudah bisa
menemukan apa yang Anda
cari. Jika semangat yang
menurun menjadi alasan Anda
untuk berhenti meraih impian
Anda, maka Anda hanya akan
berhenti di tempat dan
membuang waktu Anda
percuma.
Edisi Oktober 2018
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Domba Cerdik & Harimau Bodoh

Pada suatu ketika, seekor Domba jantan sedang berjalan-jalan di padang
rumput. Dia mencari rumput yang enak untuk dimakan. Tidak lama kemudian,
dia melihat ada hutan di dekat padang rumput itu. Karena ingin mencari
tumbuh-tumbuhan selain rumput yang enak untuk dimakan, dia pun masuk ke
hutan itu. Tiba-tiba dia bertemu dengan seekor Harimau. Harimau itu sangat
gembira karena melihat hewan yang mungkin bisa dia mangsa, namun juga
bingung karena ini adalah pertama kalinya harimau melihat domba.
Sementara itu si Domba sangat ketakutan, walau demikian si Domba
mencoba tenang diapun mengajak Harimau itu berbicara.
"Siapa namamu?" tanya si Domba.
"Aku Harimau! Siapa kamu?" Harimau balik bertanya.
"Namaku Domba Yang Hebat" jawab si Domba, walaupun sebenarnya dia
sangat gemetaran.
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"Apa itu yang ada di kepalamu?" tanya Harimau lagi.
"Oh, itu tombak dan pedangku" jawab Domba.
"Dan apa itu yang bergantung di antara kaki belakangmu?" Harimau bertanya
lagi.
"Itu bumbu-bumbu yang aku bawa untuk memasak daging harimau sebelum
aku memakannya." jawab Domba.
Harimau sekarang sangat ketakutan. Dia Kemudian berlari pergi secepat yang
dia bisa, dan bersyukur karena dia masih hidup.
Ada seekor rubah yang melihat Harimau lari terbirit-birit. Dia kemudian
bertanya, "Ada apa denganmu? Kenapa kamu lari ketakutan?"
"Domba jantan itu! Dia hampir saja membunuhku!" jawab Harimau. Dia
bersenjatakan pedang dan tombak!"
Rubah yang pintar itu tertawa, Kemudian berkata, "Bagaimana mungkin
seekor domba jantan bisa membunuh seekor harimau? Kamu pasti sudah
dibodohi oleh domba itu. Ayo kita kesana dan kita beri dia pelajaran."
Tapi Harimau berkata "Tidak, kamu nanti pasti akan lari setelah melihat
domba itu, dan meninggalkan aku sendiri di sana."
"Aku tidak akan lari. Kalau kamu tidak percaya, kita ikat saja diri kita berdua
dengan sebuah tali. Jadi, bahkan jika aku ingin lari pun aku tidak akan bisa"
jawab Rubah.
Harimau setuju dengan usul si Rubah. Mereka kemudian mengikat leher
mereka menjadi satu dengan menggunakan seutas tali, dan pergi berjalan
mencari si Domba. Mereka menemukan si Domba sedang santai sambil
makan tumbuh-tumbuhan yang lezat.
Ketika si Domba melihat Harimau dan Rubah, dia berteriak, "Aha! Akhirnya
kamu datang juga Rubah! Bagus kamu membaw harimau untuk menjadi
makan siangku. Aku sudah sangat lapar!"
Harimau yang bodoh ketakutan mendengar perkataan si Domba. Dia berpikir
Rubah telah menipunya untuk menjadi santapan si Domba.
Dia Kemudian berbalik dan lari sekencang-kencangnya. Si Rubah berteriakteriak meminta Harimau untuk berhenti berlari, karena dia ikut terseret. Tapi
Harimau tidak mendengarnya, dan terus berlari, sampai akhirnya si Rubah
mati karena terseret-seret sangat jauh melintasi hutan itu. "Rubah yang
bodoh!" pikir Harimau yang bodoh itu, "Aku hampir saja mati gara-gara dia!".
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Sejarah Dan Perkembangan
Kamera Dari Masa Ke Masa
Kamera adalah alat paling populer dalam aktivitas fotografi, kamera
merupakan suatu peranti untuk membentuk dan merekam suatu
bayangan potret pada lembaran film.

S

ejarah kamera dapat
ditelusuri lebih jauh ke
belakang daripada
pengenalan fotografi. Kamera
berevo lusi dari kamera obscura,
dan terus berubah melalui banyak
generasi teknologi fotografi,
termasuk daguerreotype, calotype,
Dry Plates, film, sampai dengan
kamera digital.

Kamera Obscura
Kamera obscura adalah kamera
pertama dalam sejarah
fotografi. Obscura berasal dari
bahasa Latin yang artinya “ruang
gelap”. Kamera ini berbentuk
seperti sebuah kotak dengan
ruang gelap atau kedap cahaya di
dalamnya. Kamera obscura dapat
memantulkan cahaya melalui dua
buah lensa konveks, yang
kemudian menempatkan
gambar pada film/kertas
di titik fokus pada lensa
kamera. Catatan tertua
yang membahas tentang
prinsip ini adalah
deskripsi yang
dikemukakan oleh filsuf
Han Cina Mozi (470
hingga 391 SM). Mozi
menegaskan bahwa
gambar kamera obscura
terbalik karena cahaya
bergerak dalam garis
lurus dari sumbernya.
Pada abad ke-11
fisikawan Arab, Ibnu Al-Haytham

50

Kekuatan Sugesti |

Edisi Oktober 2018

| Kolom Techno
(Alhazen) menulis buku-buku yang
sangat berpengaruh tentang optik,
termasuk eksperimen dengan
cahaya melalui lubang kecil di
ruangan yang gelap. Hal itu
menjadi titik awal penemuaan
teknologi kamera.

menggunakan kamera obscura
yang terfokus pada pelat timah
16,2 cm x 20,2 cm (6,4 in × 8,0)
yang dilapisi tipis dengan aspal
judea, yaitu aspal yang terbentuk
secara alami yang peka akan
cahaya.

Ilustrasi Prinsip Kamera Obscura – Sumber :
Wikipedia

Plat asli Joseph Nicéphore Niépce – View
From The Window At Le Gras – Sumber
: Wikipedia

Gambar Seorang seniman menggunakan
kamera obscura abad ke-18 untuk melacak
gambar – Sumber : Wikipedia

Joseph Nicéphore Niépce adalah
orang pertama yang menghasilkan
foto menggunakan kamera pada
tahun 1816. Ia menghasilkan foto
pertamanya menggunakan
kamera yang sangat kecil
buatanya sendiri dan dengan
menggunakan selembar kertas
dilapisi dengan perak klorida.
Meskipun saat itu ia belum dapat
menghasilkan foto yang
permanen, kemudian pada
pertengahan 1820-an, Niépce
bereksperimen lagi
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Foto permanen pertama karya Joseph
Nicéphore Niépce – View From The Window
At Le Gras – Sumber : Wikipedia

Kamera obscura yang tidak praktis
mengalami perkembangan. Pada
tahun 1660-an, ilmuwan asal
Inggris Robert Boyle dan
asistennya Robert Hook
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menemukan kamera portable
obscura. Kamera ini merupakan
bentuk modifikasi kamera obscura
sehingga bentuknya lebih ringkas.
Kamera Obscure Portable – Sumber
: Wikipedia

Namun, kamera pertama yang
sangat praktis untuk digunakan
dalam bidang fotografi ditemukan
oleh Johann Zahn, pada tahun
1685. Prinsip kamera model Zahn
ini menggunakan slide tambahan
sebagai alat untuk memfokuskan
objek. Sistem Zahn tersebut
mampu memberikan tambahan
plat sensitif di depan lensa kamera
sebelum melakukan pengambilan
gambar.
Daguerreotypes dan calotypes
Setelah kematian Niépce pada
tahun 1833, rekannya Louis
Daguerre terus bereksperimen.
Pada tahun 1837 Daguerre
menciptakan proses fotografi
praktis pertama, yang ia beri nama
daguerreotype dan dipublikasikan
pada tahun 1839. Daguerre
menggunakan lembaran tembaga
berlapis perak dengan uap yodium
untuk memberikan lapisan iodida
perak peka cahaya. Setelah
terpapar di kamera, gambar
dikembangkan oleh uap merkuri
dan diperbaiki dengan larutan
natrium klorida.
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Kamera Daguerreotype dibuat oleh Maison
Susse Freres pada tahun 1839, dengan lensa
oleh Charles Chevalier – Sumber : Wikipedia

Henry Fox Talbot
menyempurnakan proses yang
berbeda yaitu calotype pada tahun
1840 dan di komersilkan. Ia
mengembangkan kamera yang
sangat sederhana yang terdiri dari
dua kotak bersarang. Kotak
belakang memiliki layar kaca
tanah yang bisa dilepas dan bisa
masuk dan keluar untuk
menyesuaikan fokus. Setelah
pemfokusan, kaca tanah diganti
dengan pegangan yang kedap
cahaya yang berisi pelat atau
kertas peka dan lensa tertutup.
Kemudian fotografer membuka
cover pada holder, membuka tutup
lensa, dan menghitung menit
sebanyak yang di inginkan yang
disesuaikan dengan kondisi
pencahayaan sebelum mengganti
tutup dan menutup dudukannya.
Meskipun kesederhanaan mekanis
ini, lensa achromatic berkualitas
tinggi telah menjadi standar.
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Kamera Calotype C 1850 – Sumber
: Wikipedia

Kamera studio abad ke-19 – Sumber
: Wikipedia

Dry Plates Collodion

Perjalanan kamera Colliidion terus
berlangsung hingga pada tahun
1878 ditemukan emulsi gelatin
yang mampu meningkatkan
sensitivitas kamera, sehingga
kamera bisa mengambil gambar
secara spontan.
Pada tahap inilah untuk pertama
kalinya, kamera bisa dibuat cukup
kecil untuk dipegang tangan, atau
bahkan tersembunyi. Ada
proliferasi dari berbagai desain,
dari refleks tunggal dan lensa
ganda untuk kamera besar dan
kamera genggam.

Plat kering collodion mulai
digunakan orang semenjak tahun
1857, kamera yang satu ini
merupakan buah karya dari Desire
van Monckhoven. Empat belas
tahun kemudian, kamera pelat
kering ini dimodifikasi oleh Richard
Leach Maddox yang berhasil
menciptakan pelat basah yang
kualitas dan kecepatan
pengambilan gambarnya lebih
baik.

Kodak dan kelahiran film
Penggunaan film pada fotografi
dipelopori oleh George Eastman ,
yang mulai memproduksi kertas
film pada tahun 1885 sebelum
beralih ke seluloid pada tahun
1888-1889. Kamera pertamanya,
yang ia sebut ” Kodak ,” pertama
kali ditawarkan untuk dijual pada
tahun 1888.Kodak adalah kamera
kotak yang sangat sederhana
dengan lensa fixed-focus dan
kecepatan rana tunggal, yang
harganya relatif lebih murah dari
kamera-kamera sebelumnya
sehingga menarik konsumen pada
saat itu. Kodak datang dengan
pre-loaded film yang cukup untuk
100 eksposur dan harus dikirim
kembali ke pabrik untuk
processing dan reloading ketika
roll film habis digunakan. Pada
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akhir abad ke-19 Eastman telah
mengembangkan ke beberapa
model termasuk kotak dan kamera
lipat.

abad ke-20 ketika fotografi
elektronik menggantikannya.
35 mm
Sejumlah produsen mulai
menggunakan film 35mm antara
1905 dan 1913. Kamera 35mm
pertama yang tersedia untuk
umum, dan mencapai angka
penjualan paling signifikan adalah
Tourist Multiple pada tahun 1913,
dan Simplex pada tahun 1914.

Kotak kamera Brownie, sekitar tahun 1910 –
Sumber : Wikipedia

Pada tahun 1900, Eastman
mengambil langkah lebih maju di
pasar fotografi dengan produknya
yang ia beri nama Brownie,
kamera kotak sederhana dan
sangat murah yang
memperkenalkan konsep
snapshoot pertama kali. Brownie
sangat populer dan berbagai
model tetap dijual sampai 1960an.
Meskipun ada kemajuan dalam
fotografi berbiaya rendah yang
dipelopori oleh Eastman, tetapi
kamera yang menggunakan plat
masih menawarkan cetakan
berkualitas lebih tinggi dan tetap
populer hingga abad ke-20.
Seperti kamera Schmidt , astrograf
yang paling profesional terus
menggunakan pelat sampai akhir
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Kamera Leica I 35 mm, 1925 – Sumber
: Wikipedia

Oskar Barnack , yang
bertanggung jawab atas penelitian
dan pengembangan di Leitz ,
memutuskan untuk melakukan uji
coba menggunakan film 35 mm
ketika mencoba untuk
membuat compact camera yang
mampu menghasilkan
pembesaran foto berkualitas
tinggi. Dia membangun prototipe
kamera 35 mm (Ur-Leica) sekitar
tahun 1913, meskipun
pengembangan lebih lanjut
tertunda selama beberapa tahun
oleh Perang Dunia I. Setelah
Perang Dunia I, Leitz mencoba
memasarkan kamera 35mm
pertama mereka antara 1923 dan
1924, mereka mendapat respon
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yang cukup positif dari masyarakat
sehingga kemudian memproduksi
kamera 35mm tersebut sebagai
Leica I (untuk Lei tz ca mera) pada
tahun 1925. Popularitas Leica
langsung melahirkan sejumlah
pesaing, terutama Contax
(diperkenalkan pada 1932).
Kodak memasarkan Retina I pada
tahun 1934, yang
memperkenalkan kartrid 135 yang
digunakan di semua kamera
modern 35 mm. Meskipun Retina
relatif murah, kamera 35 mm
masih jauh dari jangkauan
kebanyakan orang dan roll film
tetap format pilihan untuk kamera
yang dijual secara umum. Hal ini
berubah pada tahun 1936 dengan
diperkenalkannya Argus A yang
murah pada tahun 1939 dan
disusul dengan kedatangan Argus
C3 yang sangat populer. Meskipun
kamera termurah masih
menggunakan roll film, film 35 mm
telah mendominasi pasar pada
saat C3 dihentikan pada tahun
1966.
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Industri kamera Jepang yang
mulai bermunculan pada tahun
1936 dengan Canon 35 mm, versi
yang lebih baik dari prototipe
Kwanon 1933. Kamera Jepang
mulai menjadi populer di Barat
setelah veteran Perang Korea dan
tentara yang ditempatkan di
Jepang membawa mereka
kembali ke Amerika Serikat.
TLR dan SLR
Kamera refleks praktis pertama
adalah Frankle & Heidecke
Rolleiflex TLR medium-format
tahun 1928. Meskipun kedua
kamera refleks single-lens dan
twin-lens telah tersedia selama
beberapa dekade, kamera itu
terlalu besar untuk mencapai
popularitas. Rolleiflex-lah yang
mencapai popularitas yang luas
sehingga desain format medium
TLR menjadi populer untuk
kamera high-end dan low-end.
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▪

Galih Rudianto : Realita

Kamera
Analog Di Era Digital

Kamera bersejarah: Contax S 1949 –
pentaprism SLR pertama – Sumber
: Wikipedia
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Revolusi serupa dalam desain
SLR dimulai pada
1933 dengan
pengenalan
Ihagee
Exakta ,
SLR

compact
yang
menggunakan
127 roll film. Hal ini
diikuti tiga tahun
kemudian
oleh SLR
Barat
pertama
yang
menggunakan 135 film , Kine
Exakta (SLR 35 mm pertama di
dunia adalah kamera “Sport”
Soviet , dipasarkan beberapa
bulan sebelum Kine Exakta,
meskipun “Sport” menggunakan
kartrid filmnya sendiri). Desain
SLR 35mm mendapatkan
popularitas langsung dan ada
ledakan model baru dan fitur
inovatif setelah Perang Dunia II.
Ada juga beberapa TLR 35 mm,
yang paling terkenal di antaranya
adalah Contaflex tahun 1935.
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Inovasi yang ada pada SLR
adalah eye-level viewfinder, yang
pertama kali muncul di Hungarian
Duflex pada tahun 1947 dan
disempurnakan pada tahun 1948
dengan Contax S, kamera
pertama yang menggunakan
pentaprism . Sebelum ini, semua
SLR menggunakan waist-level
focus. Duflex juga merupakan SLR
pertama dengan instant-return
mirror, yang mencegah viewfinder
menjadi gelap oleh exposure.
Pada periode yang sama
munculah 1600F Hasselblad ,
yang menetapkan standar untuk
SLR medium-format selama
beberapa dekade.
Pada tahun 1952, Asahi Optical
Company (yang kemudian dikenal
dengan kamera Pentax-nya)
memperkenalkan SLR Jepang
pertama menggunakan 135 film,
Asahiflex. Beberapa produsen
kamera Jepang lainnya juga
memasuki pasar SLR pada 1950an, termasuk Canon, Yashica ,
dan Nikon. Masuknya Nikon, yaitu
Nikon F, memiliki komponen dan
asesoris yang dapat diganti yang
menjadi sistem kamera jepang
pertama. Nikon F dan seri S, yang
membantu membangun reputasi
Nikon sebagai produsen kamera
berkualitas profesional.
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Kamera Instan

Model Polaroid J66, 1961 – Sumber
: Wikipedia

Sementara kamera konvensional
menjadi lebih canggih, jenis
kamera yang sama sekali baru
muncul di pasaran pada tahun
1948. Ini adalah Polaroid Model
95, kamera instant-picture
pertama di dunia. Dikenal sebagai
Kamera Land setelah
penemuanya oleh Edwin Land.
Model 95 menggunakan proses
kimia yang dipatenkan untuk
menghasilkan cetakan positif yang
telah selesai dari negatif yang
terekspos dalam waktu kurang
dari satu menit. Kamera Land
cukup diminati meski harganya
relatif tinggi dan jajaran Polaroid
telah meluas menjadi lusinan
model pada 1960-an. Kamera
Polaroid pertama yang ditujukan
untuk pasar populer, Model 20
Swinger of 1965, sukses besar
dan tetap menjadi salah satu
kamera terlaris sepanjang masa.
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Otomatisasi
Kamera pertama yang
mengusung eksposure otomatis
yang dilengkapi dengan selenium
light-meter adalah Super Kodak
Six-20 pack di Tahun 1938, tetapi
harganya sangat tinggi sekitar $
225 saat itu ( setara $ 3912 untuk
saat ini ). Pada tahun 1960-an,
komponen elektronik berbiaya
rendah merupakan hal yang biasa
dan kamera yang dilengkapi
dengan pengukur cahaya dan
sistem exposure otomatis menjadi
semakin meluas.

adalah Topcon RE Super tahun
1962.
Kamera Analog
Sejarah kamera fotografi
selanjutnya sampai pada tahun
1981 saat dimulainya pembuatan
kamera analog, yang teknik
pengambilan gambarnya masih
bisa menggunakan film seluloid
(klise/film negatif). Yang pertama
kali membuat kamera analog ini
adalah Sony Mavica.

Kamera Sony Mavica – Sumber : Wikipedia
MEC-16 SB 16mm subminiature camera –
Sumber : Wikipedia

Kemajuan teknologi berikutnya
datang pada tahun 1960, ketika
Mec 16 SB subminiature Jerman
menjadi kamera pertama yang
menempatkan pengukur cahaya di
belakang lensa untuk pengukuran
yang lebih akurat. Namun,
pengukuran melalui lensa pada
akhirnya menjadi fitur yang lebih
umum ditemukan pada SLR
dibandingkan jenis kamera
lainnya. SLR pertama yang
dilengkapi dengan sistem TTL
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Pada Olimpiade 1984, pertama
kalinya kamera analog yang
diproduksi Canon digunakan untuk
memotret Yomiuri Shinbun yang
hasilnya kemudian dimuat di surat
kabar Jepang.
Namun seiring perjalanannya,
kamera analog kurang mendapat
antusias masyarakat karena biaya
penggunaannya yang sangat
mahal, serta kualitas gambar yang
kurang baik jika dibandingkan
dengan kamera lain. Aplikasi
kamera analog saat ini banyak
dipakai untuk kamera CCTV.
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Kamera Digital
Kamera digital pertama kali
dikembangkan oleh Fuji pada
tahun 1988, yang menggunakan
kartu memori 16 MB untuk
menyimpan data foto yang
diambil.
Selanjutnya kamera digital mulai
dikenalkan pada masyarakat luas
semenjak tahun 1989 oleh Fuji.
Pada tahun 1991, dimulailah
pemasaran kamera digital Kodak
DCS-100 yang beresolusi 1,3
megapiksel dan ditawarkan
dengan harga US$ 13.000.

yang tidak memakan banyak
tempat pada penyimpanan data.
Pada tahun 1995, kamera digital
dengan kristal cair di bagian
belakang lensa mulai
dikembangkan oleh Hiroyuki
Suetaka dengan nama kamera
Casio QV-10.

Minolta RD-175 – Sumber : Wikipedia

Pada tahun 1995 Minolta
memperkenalkan RD-175, yang
didasarkan pada Minolta 500si,
SLR dengan splitter dan tiga CCD
independen. Kombinasi ini
menghasilkan 1,75 juta piksel.
Nikon D1 – Sumber : Wikipedia

Pada tahun 1999 munculah NIkon
D1, kamera 2,74 megapiksel yang
merupakan SLR Digital pertama.
Dimana Nikon berhasil menekan
biaya produksi hingga US$ 6.000
untuk memproduksi Nikon
D1. Kamera ini juga menggunakan
lensa Nikon F-mount, yang berarti
fotografer film dapat
menggunakan banyak lensa yang
sama yang sudah mereka miliki.

Kamera Kodak DCS 100 – Sumber
: Wikipedia

Format foto kamera digital mulai
beralih menjadi JPEG dan MPEG
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Penjualan kamera digital terus
berkembang, didorong oleh
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kemajuan teknologi yang sangat
pesat. Pasar kamera digital
tersegmentasi ke dalam berbagai
kategori, Kamera Digital Compact
Still, Bridge Camera, Mirrorless
Compacts dan DSLR. Salah satu
kemajuan teknologi kamera digital
yang paling utama adalah
pengembangan sensor CMOS,
yang membantu mendorong biaya
produksi sensor yang cukup
rendah untuk dapat di aplikasikan
sebagai kamera ponsel maupun
smartphone.
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Bulan Oktober 2018
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Curhat Pikiran

Pertanyaan :
Assalamualaikum mas firman, saya senang
dengan majalah kekuatan sugesti. Isinya
membuat saya menjadi terheran dengan kekuatan
manusia. Saya boleh bertanya, agak aneh ya ,
kalau manusia itu menggunakan pikiran apakah
itu artinya melupakan Tuhan? karena saya selalu
membaca tulisan mas firman yang mengatakan
bahwa semua hasil dari pikiran kita sendiri?

Pertanyaan :
Assalamualaikum..mas firman saya seorang istri,
mau curhat mengenai persoalan keadaan ekonomi
saya saat ini, keadaan bingung karena banyak
hutang yang harus dibayar, sedangkan gaji dari
suami perbulannya hanya 500ribu. Bagaimana
solusinya dengan kondisi saya ini.
Ibu rina-cianjur, dari instagram
Sucipto-Lampung, 081xxxxx
Jawban ;
Waalaikumsalam, terima kasih bu rina atas
pertanyaannya yang mungkin mewakili banyak
istri lainnya. Kondisi ekonomi yang penuh dengan
hutang memang membuat jadi berat ya. Tapi
cobalah sekarang menoleh sedikit ke sisi yang lain,
jangan sibuk hanya melihat kondisi hidup yang
dengan hutang berat. Cobalah lihat kesisi bahwa
diri anda masih sehat, masih bisa bernafas dengan
baik, masih bisa menikmati udara dengan bebas.
Artinya, cobalah sibuk untuk bersyukur dulu,
menyadari bahwa semua kejadian adalah hasil
dari request kita sendiri.
Termasuk kejadian hidup yang banyak hutang
maka pasti juga hasil dari request anda sendiri,
request dari pikiran anda yang membuat itu
terjadi.
Sehingga yang harus ibu lakukan saat ini adalah
berhenti untuk mengeluh dan mulailah untuk
berpikir yang baik-baik saja. Maka pasti rejeki
datang kembali kepada keluarga ibu
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Jawaban :
Waalaikumsalam, pak sucipto, Terima kasih atas
pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan
anda, coba pahami ilustrasi ini ya. Anda punya
handphone, dan anda tentu memiliki hak untuk
menggunakan handphone dengan baik, dengan
menggunakan handphone maka itu artinya anda
menggunakan ciptaan pabrik. Sama dengan
menggunakan pikiran, Tuhan yang Maha baik
menciptakan pikiran kepada manusia untuk
digunakan dengan baik, kalau anda tidak mau
menggunakan pikiran maka itu artinya tidak
menjalankan perintah Tuhan.
Tujuan saya membuat kelas AMC, menulis buku
10 keajaiban pikiran adalah untuk memunculkan
kesadaran kepada banyak orang bahwa setiap
manusia memiliki Pikiran yang harus digunakan.
Itulah hubungan antara menggunakan Pikiran
dengan Tuhan
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Pertanyaan :
Mas firman, terima kasih atas semua tulisannya.
Saya senang membacanya. Yang ingin saya
tanyakan disini adalah "bisakah jodoh saya itu
ditentukan saya sendiri, sebab saat ini orang tua
saya ikut campur, mohon solusinya"
Mira-jakarta, dari facebook
jawaban ;
Terima kasih mbak mira atas pertanyaannya.
Membahas tentang jodoh memang banyak yang
orang bingung, Karena banyak orang yang
bingung dengan jodohnya, padahal sesungguhnya
jodoh seseorang itu adalah hasil dari pikirannya
sendiri. Jodoh yang datang pada diri seseorang
adalah hasil dari requestnya, termasuk jika jodoh
itu adalah dibawa oleh orang tua anda, meskipun
mbak menganggap jodoh itu ikut campur orang
tua tapi sesungguhnya itu sudah sesuai dengan
request mbak sendiri.
Sekarang mbak cobalah berdoa untuk mendapat
jodoh sesuai yang mbak mau, dan biarkan Tuhan
membawakan jodoh itu ke hadapan mbak.
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