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| Redaksi

Meramal Masa Depan,

atau Membuat Masa Depan?
Majalah Sugesti Edisi Bulan Nopember ini mengulas tentang ramal meramal, di
Indonesia bahkan mungkin di belahan dunia lain masih sangat marak tentang
praktek ramal-meramal kan, meramal jodoh, meramal jabatan, meramal bisnis
dan meramal umur.

N

amanya juga
meramal, maka
seharusnya andalah
yang membuat
sendiri ramalan itu. Hari
sabtu kemarin ada kelas
reguler AMC di Bandung, di
kelas itu ada seorangng
bapak yang cerita bahwa dia
pernah diramal oleh
seseorang yang mengaku
pinter bahwa dirinya bakal
mengalami musibah, dan
benar terjadi musibah pada
keluarga dan dirinya yaitu
mengalami kecelakaan yang
membuat tangannya patah.
Lalu ada juga seorang ibu
yang cerita pengalaman dia
pernah diramal. Ibu ini
tertarik mempelajari AMC,
karena diberi tahu oleh
seorang temannya yang
merupakan alumni AMC
juga, “Coba, kamu hubungi
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mas firman, kamu nanti
mendapatkan ilmu yang
selama ini dilakukan oleh
orang-orang spiritual itu,
kamu bisa melakukan itu,
seperti aku sekarang kan
sudah berhenti untuk
mencari dan bertemu orangorang aneh itu” ibu ini
menirukan ucapan temannya
itu.
Salah satu yang ibu ini
sering dapatkan dari para
spiritualis itu adalah tentang
“ramalan”, “saya sering mas,
diramal nanti bisa dimutasi
ke posisi lain yang sulit,
tetapi kalau ingin tetap aman
maka harus melakukan
berbagai ritual dan
pembayaran korban. Karena
saya takut ya saya ikuti mas,
dan memang saya tetap
aman di jabatan ini, tetapi

Edisi November 2018

| Redaksi
setelah saya mendapat
penjelasan dari teman
saya tadi maka saya
mulai menyadari,
karena itu saya mau
ketemu mas
firman” penjelasan ibu
ini. Memang praktek
ramal-meramal seperti
ini sangat marak
disekitar kita, mungkin
bahkan anda sendiri
pernah mengalami
tiba-tiba diramal
orang. Atau yang
sering tanpa disadari adalah
membaca ramalan shio,
ramalah zodiak di majalah
dan surat kabar, ya kan?
Ayoo..ngaku…he.he..
Mungkin anda berpikir,
bahwa apa yang dikatakan
orang pinter itu ke anda
bukan hanya ramalan biasa
tetapi ramalan yang benarbenar sakti, sebab terjadi.
Lalu anda mulai
mengatakan, bahwa orang
spiritual yang anda temui
serta anda tanyakan tentang
hidup anda adalah orang
yang bisa membaca masa
depan anda, sebab anda
sendiri membuktikan kalau
ramalan dia itu terjadi.
Apakah iya seperti itu?
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Coba deh anda ingat-ingat,
saat anda menemui orang
spiritual lalu menceritakan
nasib anda sekarang,
menceritakan masalah anda,
lalu “beliau” ini memberikan
saran dan mengatakan ke
anda..”udah, tenang aja,
masalah ini hanya sebulan
saja, nanti bulan depan
kamu pasti bertemu dengan
penyelesaian masalah ini, ini
kamu amalkan ya”, lalu
karena anda sudah
mempercayai sosok beliau
ini, anda pun mengiyakan
sambil menganggukkan
kepala. Betull? Sadarkah
anda saat anda mengiyakan
dan menganggukkan kepala,
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maka itu tandanya anda
SETUJU, dan dengan
SETUJU maka anda seperti
menginstall program ke
pikiran anda. Maka efeknya,
pernyataan “beliau” tadi
melekat di diri anda dan
menjadi kenyataan. Inilah
yang sebenarnya terjadi.
Kalau begitu, beliau yang
meramal?beliau yang
mengetahui masa depan
anda? atau sebenarnya
anda sendiri yang membuat
masa depan anda itu? Kalau
anda tidak mengiyakan dan
tidak mengangguk, maka
pasti apa yang dikatakan
oleh “beliau” itu hanya
menjadi angin lalu saja,
apalagi kalau anda cuek saja
dengan omonganomonganya. Pasti “ramalan”
itu hanya biasa saja. Benar
kan?

mengangguklah agar
terinstall di pikiran anda
sehingga menjadi
kenyataan. Stop..minta
diramal, tetapi mulailah
membuat masa depan anda
mulai sekarang, setuju??
Majalah Sugesti edisi
Nopember kali ini ingin
memberi kesadaran bahwa
kejadian dalam diri manusia
itu tidak perlu diramal tapi
hasil dari pikirannya.
Selamat membaca Majalah
Sugesti edisi Bulan
Nopember 2018 dan bagikan
juga kepada teman-teman
anda lainnya
Salam Sugesti,
Redaksi

Nah, kalau begitu, buat apa
anda minta diramal?
bukankah lebih baik anda
ciptakan sendiri masa depan
anda? Apakah anda mau
membuat masa depan yang
suram?tentu tidak, maka
buatlah masa depan yang
bahagia dan menyenangkan,
lalu anda iyakan dan
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Hidupmu bukan di
Tumpukan Kartu,
tapi ada di
Tanganmu

Kehidupan di satu detik kedepan seringkali membuat sebagian besar orang risau
dan takut, kehidupan masa depan memang menjadi sebuah kehidupan yang
pasti kita lewati.
Tetapi bagi sebagian orang mungkin
anda, merasa ketakutan tentang masa
depan anda sehingga memunculkan
banyak kegiatan yang dilakukan dimasa
sekarang untuk mengetahui bagaimana
masa depan kita sendiri. Ada sebagian
orang yang mengejar status pegawai
yang ingin mendapatkan pensiun
karena merasa dengan adanya pensiun
maka masa depannya pasti enak. Ada
lagi yang mengikuti asuransi untuk
memastikan masa depannya baik. Ada
juga yang sibuk mencari peramal, atau
mendatangi orang-orang yang katanya
bisa membaca nasib, bahkan
menyerahkan masa depannya kepada
kartu-kartu yang katanya bisa meramal
masa depan seseorang.
Sore tadi saya mendapat sebuah
telepon dari seseroang ibu, “mas firman
saya suka membaca artikel mas firman
tentang kekuatan pikiran,

05

Kekuatan Sugesti |

saya beberapa bulan lalu mendatangi
seseorang yang ahli membaca kartu,
saya mengikuti pelatihannya lalu saya
dibaca kartu masa depan saya, ada
hal yang tidak mengenakkan dan
sampai sekarang sya ketakutan jika
ingat kata-kata orang itu terhadap
kartu saya, bagaimana menurut mas
firman?”. Ketakutan akan sesuatu
yang buruk terjadi di masa depan
sebenarnya akibat dari “ciptaan”
pikiran kita sendiri, sama seperti ibu
ini yang menuruti sugesti dari kartukartu itu, saya tidak sebut nama
kartunya ya, tapi inisial saja kartu “T”
hehe. Ketika ibu ini mendengar katakata dari pembacaan kartu yang dia
pilih dan ternyata kata-kata itu tidak
mengenakkan, lalu ibu ini menyetujui
maka disitulah sugesti mulai bekerja
di kehidupan ibu itu dan pasti
membuat terjadi. Seandainya ibu itu
tidak mendatangi pembaca kartu itu
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tentu kondisi ibu itu baik-baik saja kan.
Saya pun menjelaskan ke ibu itu bahwa
hidup seseorang bukanlah tergantung
dari kartu-kartu tapi dari Pikiran kita
sendiri, jadi daripada percaya kepada
kartu lebih baik percaya kepada
program di pikiran kita. Jika kartu itu
menyatakan kondisi yang tidak baik, lalu
menyetujui sugesti itu maka itulah yang
terjadi tetapi kalau tidak menyetujui
maka pasti baik-baik saja. Yang
membuat sesuatu terjadi dalam
kehidupan seseorang bukanlah karena
hasil dari analisa kartu tetapi karena
pikiran orang itu yang membuat analisa
itu terjadi. Di web
http://www.kekuatansugesti.com saya
pernah menulis bahwa sebuah sugesti
bekerja ketika seseorang mengimani
dan mengamini sugesti itu. Itu artinya
bukan pembaca kartunya yang hebat
“meramal” atau “menganalisa” kartu,
tetapi diri anda sendiri yang
menentukan mau membuatnya terjadi
ataukah tidak.
Saya lebih suka mengatakan “membuat”
masa depan, daripada “meramal” masa
depan. Anda bisa baca artikel saya
disini tentang membuat masa depan.
Ketakutan tentang masa depan itulah
yang membuat orang sibuk mencari
ramalan, mencari prediksi tentang
kehidupannya akan datang, sehingga
hal-hal yang berkaitan tentang ramalmeramal menjadi ramai dibicarakan.
Padahal ketika seseorang menyadari
bahwa sesungguhnya hidupnya
sepenuhnya ada di tangannya sendiri,
mau dibuat susah ya jadi susah, mau
dibuat enak ya jadi enak. Tujuan utama
saya membuat AMC (Alpha Mind
Control) adalah agar setiap orang
menyadari sepenuhnya bahwa hidupnya
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ada di tangannya, dengan mengenali
kerja PIKIRAN maka masing-masing
orang memiliki hak penuh untuk
menciptakan apapun dalam hidupnya.
Daripada anda menyerahkan hidup
anda kepada orang lain yang katanya
peramal atau pembaca kartu itu,
bukanlah lebih baik anda atur sendiri
hidup anda, karena yang menjalani
hidup anda adalah diri anda sendiri
bukan orang lain. Hidup kita
sepenuhnya ada di tangan kita, bukan
ditumpukan kartu itu, sadari itu dan
mulailah menciptakan kehidupan
yang penuh kebaikan dan
kebahagiaan.
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Cara Menciptakan Sebuah Kebetulan
Yang Membahagiakan
Saya sering bertemu banyak orang yang memiliki kepercayaan bahwa semua terjadi karena
kebetulan, “ya kebetulan aja ketemu kamu fir”, “kebetulan aja dapat arisan”, “wah, kebetulan nih
kamu datang”, dan banyak lagi kalimat yang memuta kata “kebetulan”, saya mendengar istilah
“kebetulan” dari teman-teman dosen, teman-teman dikantor dan juga dari peserta kelas Alpha
Mind Control (AMC).

“

Saya ngga sengaja buka blog mas
firman, dan baca-baca isinya yang
membuat saya sadar dan kebetulan
sekali dengan kondisi saya”,
perkataan yang sering saya dengar dari
peserta AMC. Apakah anda juga
merasa
tidak
sengaja
dan
kebetulan
membaca
artikel
ini?Ada
lagi
seperti
peserta
kelas
platinum
AMC ,
seorang
bapak,
yang juga
bercerita
bahwa dia menemukan nama saya dan
alpha mind control karena kebetulan.
“waktu itu mas saya lagi mikir kenapa
hidup saya di usia yang sudah masuk
kepala lima (lima puluhan) ini masih
belum punya rumah dan mobil
sendiri,lalu saya buka email kantor, eh
kebetulan ada seorang teman yang
mengiriman artikel mas firman di milis

08

Kekuatan Sugesti |

group kantor, lalu juga ada majalah
kekuatan sugesti yang masuk ke milis
kantor saya, saya baca terus kok
menarik dan cocok dengan
pemahaman saya, dan akhirnya saya
juga bertemu mas firman sekarang, dan
kebetulan
lagi jadwal
mas
firman
bisa pas
dengan
jadwal cuti
bulanan
saya,
semua
kebetulan”
Baru
setelah

memahami AMC, bapak itu menyadari
bahwa itu bukanlah kebetulan tetapi
memang sebuah hasil dari keinginan
kita sendiri. Saya ingat, ada peserta
AMC reguler, dia adalah kepala cabang
sebuah dealer mobil di sebuah kota di
jawa timur. Ada perkataan yang saya
ingat dan saya suka, “bukan kettepa’an
tapi ditepa’no” (bahasa jawa), dalam
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bahasa Indonesia artinya ,”bukan
kebetulan tapi disengaja”. Kalau anda
sudah memahami AMC maka anda
pasti sepakat bahwa memang tidak ada
yang namanya kebetulan, sesuatu hal
terjadi sebenarnya sudah sesuai
dengan keinginan kita sendiri. Karena
itulah, kenapa sering dalam kelas AMC
saya selalu mengatakan bahwa
kebetulan yang diciptakan maka
menjadi sebuah kesengajaan. Cobalah
anda merenung lagi, sambil memahami
artikel ini, dan cobalah mengingat lagi
bahwa semua kejadian dalam hidup
anda bukanlah sebuah kebetulan tapi
sudah sesuai dengan permintaan anda.
Termasuk ketika anda “kebetulan”
membaca tulisan-tulisan saya di blog
ini, hal ini pun sebenarnya atas
permintaan anda sendiri.
Sama seperti pengalaman saya hari ini,
tadi saya sempat ngobrol santai
dengan seorang teman dosen di kantin
kampus tempat saya mengajar. Saat
kita bicara, lalu ada telepon dari
seorang teman,dia mengatakan bahwa
ada projectt dari IBM senilai 200juta
yang dia butuh bantuan untuk
mengerjakannya, setelah saya
tanyakan apa projectnya, lalu saya
katakan kalau saya pernah membuat
project sejenis itu, eh..teman saya ini
menelepon pihak IBM dan mengatakan
kalau dia mau ambil projectnya, dan
kita pun deal saat itu juga untuk
bekerjasama mengerjakan project IBM
itu, dan yang kerennya lagi, dari IBM
langsung memberikan DP biaya project
itu 20juta, dan sesuai kesepatakan
saya dan teman saya itu kita bagi dua,
apakah itu kebetulan?, jawabannya
tidak. Kenapa?
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Karena setelah dari kampus, jadwal
saya siang tadi adalah pergi ke lokasi
perumahan yang saya mau beli untuk
membayar tanda jadi dan DP awal
pembelian rumah saya yang ketiga,
eh..secara kebetulan, mendapat dana
10juta siang tadi juga untuk membayar
rumah itu. Awalnya dana 10juta itu
saya siapkan dari dana sendiri, tapi
kalau ternyata “ada kebetulan yang
membahagiakan” seperti itu, ya hanya
bisa bersyukur dan berterima kasih
kepada Tuhan Dzat yang Maha
Pemberi.
Kunci menciptakan sebuah kebetulan
ada di PIKIRAN anda, Tuhan sudah
memberikan anda PIKIRAN karena itu
kenalilah, kontrol dan maksimalkan
untuk menciptakan sebuah kebetulan
yang membahagiakan. Dan ketika anda
sudah menyadari itu, maka saya jamin
anda hanya bisa bersyukur dan
berterimakasih kepada Tuhan bahwa
sejatinya semua keinginan anda
selama ini sudah terpenuhi. Hanya
anda sendiri yang selama ini tidak tahu
apa keinginan anda itu.
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SAMA-SAMA BELAJAR HIPNOTIS TETAPI
HASILNYA BERBEDA
Berbagi pengalaman untuk saling mencerahkan menjadi
“rutinitas” yang membahagiakan bagi saya. Sambil menikmati
sepinya malam ditemani secangkir coklat hangat yang yummi,
setelah mulai siang tadi mengurusi project perumahan di
kawasan aloha sidoarjo. Saya ikuti saran “syahrini” (sahabat
virtual saya) untuk menulis di website ahlihipnotis.com ini.

alau
di
web ini maka pasti saya
membagikan segala hal
yang berkaitan tentang
Hipnotis, kalau di web
kekuatansugesti.com tentang
sugesti, kalau di web
firmanpratama.wordpress.com
tentang keajaiban pikiran.
Menulis tentang Hipnotis
memang sangat menarik dan
begitu menggemaskan, kenapa
menggemaskan? Karena banyak

K
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pemahaman aneh yang ada,
seperti pengalaman berikut
Sehabis shalat isya tadi,
sekitar jam 8an malam,
saya mendapat telepon
dari seorang bapak
yang pernah ikut kelas
Platinum Alpha Mind
Control. Bapak ini
bercerita bahwa dia
bertemu dengan
seorang temannya
yang katanya pernah
belajar hipnotis baik secara
modern maupun tradisonal.
“pak firman, saya kapan hari itu
didatangi teman saya yang
katanya pernah belajar hipnotis
melalui workshop maupun
dengan tradisional, dia
menawarkan ke saya untuk
belajar hipnotis karena menurut
dia dengan belajar hipnotis bisa
menjadi orang yang bisa
menyembuhkan, bisa
menidurkan orang, bisa
menterapi. Saya hanya
mengiyakan saja pak, eh dia
malah mau menunjukkan proses
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hipnotis ke saya, mau
menghipnotis saya. Saya sih
tidak bilang kalau saya sudah
belajar AMC, saya hanya ikuti
saja. Sesuai saran pak firman,
bahwa kalau ada orang yang
menantang maka kita cukup
mengiyakan saja”. Saya
mendengarkan dengan baik lalu
menjawab “terus gimana pak”.

maka jadinya ya salah, apalagi
ketika pemahaman yang keliru
itu disebarkan ke orang lain,
kalau orang lain itu tidak tahu
maka pasti manggut-manggut
saja, tapi kalau orang lain itu
seperti bapak tadi diatas, kan
jadinya malah berbalik kepada
diri sendiri dan terlihat sekali
tidak pahamnya.

Bapak ini melanjutkan
bicaranya,”Teman saya ini mulai
menyuruh saya, tarik napas,
menyuruh saya pejam mata, lalu
membuat tangan saya lengket.
Saya hanya dia, lalu bilang ke
dia, kalau saya mau melakukan
itu kamu mau ngasih apa ke
saya?, kalau kamu tidak ngasih
apa-apa maka saya mending
minum kopi ini saja,pak firman
tahu, teman saya ini lantas
menjadi bingung, kemudian dia
pejam mata mulutnya komatkamit, saya pun bilang ke dia,
kalau mulutmu komat-kamit terus
nanti kamu jadi pengen kencing
lho ya. Dan lucunya, dia tidak
lama langsung bilang, “eh, kamar
mandi dimana, aq jadi pengen
kencing”, ternyata memang
benar apa yang pak firman
ajarkan kepada saya, banyak
orang yang mengaku pernah
belajar hipnotis tetapi
pemahamannya masih sangat
dangkal, terima kasih pak firman
sudah mengajarka AMC total ke
saya selama tiga hari”
Segala sesuatu itu butuh
pemahaman yang benar, ketika
pemahaman yang diterima keliru,

Belajar Hipnotis seharusnya
belajar untuk memiliki
pemahaman yang benar tentang
hipnotis, sehingga bisa terjadi
sama-sama belajar hipnotisnya
tetapi hasilnya berbeda, sebab
pemahaman yang dimiliki
berbeda, anda bisa membaca
artikel lainnya di web ini untuk
menumbuhkan pemahaman
yang benar tentang hipnotis,
misalnya ketika ada pemahaman
bahwa hipnotis dan gendam itu
berbeda, atau menghipnotis itu
untuk kejujuran, atau
menghipnotis itu hanya sebatas
seperti di televisi. Banyak
beredar diluar sana, pemahaman
sempit tentang hipnotis, padahal
sebenarnya hipnotis memiliki
pemahaman yang jauh lebih
luas, jauh lebih bermanfaat.
Itulah kenapa saya membuat
metode sendiri yaitu ALPHA
MIND CONTROL (AMC) untuk
memberikan pemahaman yang
lebih luas dan lebih bermanfaat
dari Hipnosis.
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SEBAGAI MAKHLUK SOSIAL MAKA MANUSIA
PASTI MEMBUTUHKAN CARA UNTUK MEMPENGARUHI
ORANG LAIN
Manusia hidup di dunia ini tidak sendirian tetapi bersama manusia
lainnya, karena hal inilah manusia disebut sebagai makhluk sosial.
Dalam kehidupan 24 jam manusia, pasti membutuhkan manusia
lainnya, coba saja perhatikan diri anda sendiri, sejak bangun di
pagi hari mulai membuka mata pasti sudah berinteraksi dengan
manusia lainnya. Berinteraksi disini, tidak harus secara langsung
berhadapan.
Bisa juga melalui sarana alat
yaitu handphone, media sosial
dan lainnya. Tidak ada manusia
yang bisa h
idup sendiri tanpa manusia
lainnya.. Karena membutuhkan
interaksi
dengan
manusia
lainnya, maka perlu cara untuk
mempengaruhi
orang
lain
dengan mudah. Kalau seorang
manusia
tidak
memiliki
pengetahuan
untuk
mempengaruhi orang lain maka
pasti hidupnya menjadi bingung.
Kenapa saya katakan bisa
menjadi bingung? Coba gini deh,
ketika anda berbelanja ke pasar
tradisional tentu membutuhkan
pembicaraan
dengan
penjualnya, apalagi kalau ibu-ibu
biasanya sambil tawar menawar.
Proses tawar menawar ini adalah
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salah
satu
proses
untuk
mempengaruhi orang. Kalau ibuibu
tidak
memiliki
teknik
mempengaruhi
orang
lain
dengan baik maka tentu tidak
akan bisa mendapatkan harga
murah
dari
proses
tawar
menawar tadi. Jadi sangat
penting bagi kita sebagai
manusia untuk memahami cara
mempengaruhi orang lain agar
bisa diterapkan dalam aktivitas
kehidupan kita. Contoh selain
proses tawar menawar, adalah
ketika
sedang
membangun
sebuah bisnis maka pasti anda
membutuhkan orang lain yang
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memiliki
kemampuan
untuk
mendukung
bisnis
anda.
Dan disini tentu
juga
membutuhkan
cara
mempengaruhi
orang
lain.
Sebagai
seorang atasan
kepada
bawahan,
sebagai bawahan
kepada atasan juga memerlukan
cara untuk mempengaruhi orang
lain. Semua aktivitas dalam
keseharian kita sangat berkaitan
dengan cara mempengaruhi
orang lain.
Cara Mempengaruhi Orang lain
yang tepat adalah dengan
Mempengaruhi Pikirannya
Jangan jauh-jauh ke luar rumah,
didalam
rumah
saja
kita
sudah
sangat perlu untuk
menerapkan
teknik
mempengaruhi orang lain. Siapa
orang lain itu? ya tentu anggota
keluarga, ada anak. Buat anda
yang sudah menjadi orang tua
maka
harus
mempengaruhi
anaknya supaya menjadi anak
yang sesuai keinginan orang tua.
Ketika orang tua tidak memahami
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cara
mempengaruhi
anak
dengan baik biasanya orang tua
akan sibuk memarahi anaknya,
sibuk
membentak
anaknya
supaya menurut. Itu kepada
anak.
Begitu juga dengan pasangan
suami-istri, kepada suami atau
istri
juga
perlu
saling
mempengaruhi.
Tidak
ada
ceritanya, seorang istri tidak
mempengaruhi suaminya, begitu
juga dengan suami. Betul? Kalau
suami dan istri tidak memahami
bagaimana cara mempengaruhi
maka biasanya yang ada jadi
sering tengkar, jadi sering cekcok
dan kehidupan keluarga menjadi
tidak harmonis. Begitu penting
ternyata ya ilmu mempengaruhi
orang lain ini dalam kehidupan

Edisi November 2018

manusia.
Tetapi
ilmu
mempengaruhi orang lain ini
tidak pernah diajarkan di sekolah
sehingga banyak orang tidak
memahami
bagaimana
mempengaruhi orang dengan
baik.

benar. Biasanya cara kedua ini
dihubungkan dengan ilmu mistis,
klenik, ritual yang susah dan
sebagainya.
Padahal
sesungguhnya cara kedua
untuk mempengaruhi orang
lain dengan alpha telepati ini
sesuatu yang Ilmiah dan Halal

Mempengaruhi orang lain
bisa
dilakukan
dalam 2 cara, yang
pertama
adalah
menyampaikan
langsung
secara
lisan kepada orang
tersebut alias bicara
langsung.
Sedangkan
cara
kedua adalah dengan
menggunakan alpha
telepati,
yaitu
memanfaatkan
kekuatan pikiran untuk
menyampaikan
keinginan kita kepada
orang lain tanpa orang
lain itu sadari, tanpa
orang lain itu ketahui.
Cara kedua ini memang
butuh dipelajari melalui
buku alpha telepati,
karena selama ini belum
ada yang mengajarkan
cara kedua ini dengan
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Cara mudah mengatasi sakit yang katanya

“diganggu orang”
Ada seorang laki-laki dari bandung yang menghubungi saya perihal
masalah istrinya, sebut saja namanya bapak P, dia menceritakan
bahwa istrinya sering mengeluh sakit, sering gelisah lalu tekanan darah
tingginya naik,kadar gula pun meningkat.
ergi ke berbagai dokter yang ada dikotanya, juga mengatakan
bahwa tidak sakit apa-apa, sebab hasil labnya normal.
Tekanan dara h istrinya memang masuk batas normal,
sehingga semua dokter yang ditemui enggan memberikan
obat kepada istrinya. Bapak ini juga cerita bahwa sudah
menbawa istrinya ke spiritual dan mereka mengatakan bahwa istrinya
diganggu oleh orang. Saya pun menyarankan bapak ini untuk menemui
saya di Jakarta kemarin sabtu sekalian ikut kelas regular Alpha Mind
Control. Bapak ini bersama istrinya.

P

Begitu bertemu saya, istrinya cerita kalau merasa deg-degan, lalu
dipunggung sakit. Saat break makan siang, perempuan ini meminta
waktu untuk bicara ke saya, dia mengatakan ke saya bahwa dia sadar
bahwa apa yang menyebabkan dia sakit adalah PIKIRANya sendiri.
Perempuan ini sadar karena sudah mengikuti kelas AMC separuh sesi
dari pagi sampai siang. Karena memang di kelas AMC saya ingin
menyadarkan bahwa apa yang terjadi dalam hidup seseorang akibat
program-program dalam PIKIRAN dirinya sendiri.
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Anda tahu, apa yang membuat
ibu ini mengeluh sakit? berikut
penuturan ibu ini kepada saya.
“Pak firman, sehabis mengikuti
kelas AMC tadi, saya sadar
bahwa yang membuat saya
merasa sakit seperti ini adalah
ketakutan saya sendiri, saya
takut sakit seperti ibu saya,
karena saya yang merawat
beliau sejak awal sakit dan
saya tahu persis
perkembangan beliau sampai
meninggal, dari situ saya
mengalami ketakutan, begitu
tangan ini sakit sedikit saya
langsung berpikiran “janganjangan nanti seperti ibu dulu”,
begitu pusing sedikit langsun saya
berpikiran, “apa tensiku naik, lalu saya tensi dan naik sedikit dari
biasanya”. Saya tambah mikir malah tambah sakit, gitu ya pak firman?”
Saya pun mengomentari penuturan ibu ini, “ya itu yang buat ibu jadi
seperti ini, ketakutan itu yang membuat ibu menjadi berpikir bahwa
dirinya sakit yang sama dengan ibunya ibu dan akibatnya meninggal.
Lalu ibu jadi takut kan, sedikit-sedikit ambil tensi lalu minum obat, ya
kan?Ayo sekarang gini deh bu, saya mau tanya ya,yang sakit dulu itu
siapa? diri ibu?atau ibunya ibu? yang meninggal itu siapa?ibu atau
ibunya ibu?” Ibu ini pun menjawab, “ya dulu yang sakit ibunya saya pak,
yang meninggal juga ibunya saya”. Saya pun bertanya lagi, “kalau begitu
tubuh ibu samakah dengan ibunya ibu? kesehatan ibu samakah dengan
kesehatan ibu?”. Ibu ini mulai menjawab sambil tersenyum lebar, “ya
beda pak, tubuh saya dengan ibu saya tentu beda, saya kan sehat,dulu
ibu saya sakit”. Saya lanjutkan “sepakat ya bu, tubuh ibu beda dengan
ibunya ibu,jadi sehatnya juga lebih sehat ibu, kalau gitu mulai sekarang
ibu sadar ya kalau tubuh ibu beda,maka otomatis ketahanannya juga
beda, ibu sudah merasa sehat kan sekarang?”
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“Hahaha..makasih pak, bener banget saya sekarang sehat, saya sadar
bahwa yang sakit dulu itu ibu saya, bukan saya, saya sehat-sehat aja
kok, makasih ya pak penyadarannya.” kata ibu ini.
Suaminya pun menegaskan,”tuh ma..bukan karena diganggu orang, ya
kalau kita tanya ke orang paranormal ya pasti seperti itu
jawabannya,padahal kan pikiran mama sendiri yang terpengaruh sakitnya
ibu dulu”.
Kadang dilingkungan kita, sering semua penyakit yang menurut dokter
tidak ada penyakitnya langsung dianggap diganggu orang, atau digunaguna orang. Saya sering menemui klien yang sudah datang ke spiritual
lalu dikatakan diguna-guna orang, kemudian dikasih air, atau dikasih
bacaan tapi masih saja tetap mengalami masalah itu. Sebenarnya bukan
diguna-guna orang, tetapi karena ada masalah di PIKIRAN orang itu.
Seperti kasus ibu diatas, katanya orang2 yang “mengaku” pinter itu pasti
karena diganggu orang, tapi ternyata ibu ini menyadari bahwa segala
masalah, sakitnya dia adalah karena ibu ini menyimpan program di
PIKIRANnya tentang ketakutan saat ibunya dulu meninggal.
Maka, kenalilah dulu PIKIRANmu,kenaliah DIRImu, maka disitulah kita
bisa mengontrol diri,mengendalikan diri menuju kehidupan yang lebih
baik. Jadi kalau anda merasa diganggu orang, cobalah berbaik sangka
dulu, kalau anda mempercayai omongan para spiritual(dukun dkk)bahwa
ada yang mengganggu anda maka itu sama saja memperkeruh pikiran
anda, sebab anda dipaksa untuk berprasangka buruk kepada orang
lain.Padahal masalah yang terjadi dalam diri anda akibat PIKIRAN anda
sendiri.
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Biografi Marie Curie
Biografi Tokoh Dunia: Marie

Universitas Paris, dan perempuan

Curie,

satu-satunya yang meraih
Penghargaan Nobel untuk dua
kategori. Bersama dengan
suaminya, Pierre Curie, dia
menemukan unsur polonium dan
radium. Setelah kematian Pierre,
dia mengembangkan lebih lanjut
sinar-X. Tak mengetahui bahaya
zat radioaktif, paparan radiasi sinar
radium membuat dia mengidap
anemia dan menghembuskan
napas terakhirnya pada 4 Juli
1934. Kehidupan awal Marie Curie
lahir dengan nama lengkap Maria

Gambar ini diambil sekitar 1895,

Salome Sklodowska, di Warsaw,

sebelum Maria Sklodowska atau

sekarang Polandia, pada 7

Marie Curie menikah dengan

November 1867. Kedua

Pierre Curie. Marie Curie menjadi

orangtuanya, Wladyslaw dan

perempuan yang memiliki

Bronislawa, berprofesi sebagai

sejumlah gelar dengan imbuhan

guru. Baca juga: Biografi Tokoh

"pertama" dan "satu-satunya". Dia

Dunia: Helen Keller, Tunarungu

merupakan perempuan pertama

Pendobrak Keterbatasan Dia

peraih Penghargaan Nobel,

merupakan bungsu dari lima

profesor perempuan pertama di

bersaudara. Saat masih kecil, dia
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begitu menyerupai ayahnya,

investasi yang buruk, membuat dia

seorang pengajar matematika dan

harus bekerja sebagai guru dan

fisika. Marie dipenuhi dengan rasa

pengasuh. Dia memanfaatkan

ingin tahu yang luar biasa

waktu luangnya dengan membaca

sehingga dia unggul di sekolah.

tentang fisika, kimia, dan

Namun, tragedi menimpa

matematika. Dari penghasilannya

keluarganya ketika dia baru

itu, dia mampu membiayai studi

berusia 10 tahun ketika ibunya

medis kakaknya, Bronya, di Paris.

meninggal dunia akibat

Sebagai gantinya, Bronya harus

tuberkulosis. Pada usia 16 tahun,

membantu pendidikan Marie

dia memenangkan penghargaan

setelah sang kakak lulus. Marie

medali emas setelah

Curie duduk bersama putrinya,

menyelesaikan pendidikan

Irene, dan suaminya, Pierre Curie.

menengahnya. Ayahnya

(AFP/ARCHIVES P. ET M. CURIE)

kehilangan banyak uang karena

Pindah ke Paris Pada 1891, dia
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pergi ke Paris untuk menempuh

keduanya menikah pada 25 Juli

pendidikan di Universitas

1895. Pernikahan itu menjadi awal

Sorbonne. Di sanalah, dilebih

dari temuan unsur yang signifikan

akrab diakrab disapa Marie.

bagi dunia, yaitu polonium dan

Kurangnya bekal uang yang

radium. Penemuan Pada 1896,

dibawa, dia kerja paruh waktu

penemuan garam uranium oleh

dengan mengajar pada malam

Henri Becquerel mendorong

hari. Sedikit uang yang dimiliki,

perhatiannya pada penelitian

membuat dia hanya makan roti

terhadap mineral. Marie

mentega dan teh untuk bertahan

melakukan eksperimen sendiri

hidup. Kesehatannya sering

pada sinar uranium dan

terganggu akibat pola makannya

menemukan unsur tetap konstan,

yang tak bergizi. Baca juga:

tidak peduli kondisi atau bentuk

Biografi Tokoh Dunia: Pierre Curie,

uranium. Menurut teorinya, sinar

Fisikawan Peneliti Radioaktivitas

yang dipancarkan dari uranium

Namun, Marie berhasil

berasal dari struktur atom unsur.

menyelesaikan gelar masternya di

Ide revolusioner ini menciptakan

bidang fisika pada 1893 dan

bidang fisika atom. Sementara,

mendapat gelar lain di bidang

Marie menciptakan kata

matematika pada tahun

"radioaktivitas" untuk

berikutnya. Dia memulai karier

menggambarkan fenomena

sainsnya dengan menyelidiki tipe-

tersebut. Baca juga: Biografi

tipe baja. Kebutuhan laboratorium

Tokoh Dunia: Mahatma Gandhi,

yang lebih besar menuntunnya

Sang Jiwa Agung Pecinta Damai

bertemu dengan Pierre Curie,

Dia tertarik mempelajari bijih

seorang pengajar di Sekolah

uranium, suatu mineral yang

Fisika dan Kimia. Pierre

aktivitasnya lebih unggul dari

membantunya menemukan tempat

uranium murni. Pierre Curie

untuk bekerja. Kemudian,

kemudian bergabung dengannya
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dalam penelitan Marie, yang

putrinya, Irene dan Eve pada 1897

kemudian mengarahkan pada

dan 1904, nyatanya tak pernah

penemuan unsur-unsur baru,

mengganggu dia dalam berkarya.

polonium dan radium. Nama

Pierre wafat Kematian mendadak

Polonium diambil berdasarkan

Pierre pada 19 April 1906 karena

negara asal Marie, yaitu Polandia.

tertabrak kereta kuda saat hujan

Selain itu, keduanya juga

telah memukul jiwanya, sekaligus

mendeteksi keberadaan bahan

menjadi titik balik bagi kariernya.

radioaktif lain di bijih uranium dan

Baca juga: Biografi Tokoh Dunia:

menyebutnya sebagai radium.

Yip Man, Master Wing Chun

Marie Curie bekerja di

Pelatih Bruce Lee Dia

laboratoriumnya di Universitas

mengerahkan seluruh energinya

Paris pada 1925.

untuk menyelesaikan pekerjaan

(Historia/REX/Shutterstock.com

ilmiah yang telah mereka lakukan

via Britannica) Pada 1902,

bersama sebelumnya. Pada 13

pasangan tersebut mengumumkan

Mei 1906, dia ditunjuk untuk

berhasil menghasilkan decigram

mengisi jabatan profesor yang

radium murni, yang menunjukkan

ditinggalkan suaminya. Dia

keberadaan unsur itu sebagai

merupakan perempuan pertama

elemen kimia yang unik. Marie

yang mengajar di Sorbonne. Pada

menerima gelar doktor ilmu

1908, dia menjadi profesor tituler

pengetahuan pada Juni 1903 dan,

dan pada 1910, dia menerbitkan

bersama Pierre, dia dianugerahi

risalah fundamentalnya tentang

Medali Davy dari Royal Society.

radioaktif. Tiga tahun kemudian,

Pada tahun yang sama, mereka

dia dianugerahi Penghargaan

berbagi dengan Becquerel

Nobel Kimia atas penemuan

sebagau penerima Penghargaan

radium murni. Pada 1914, dia

Nobel Fisika untuk penemuan

menyaksikan penyelesaian

radioaktivitas. Kelahiran dua

pembangunan laboratorium Institut
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Radium di Universitas Paris. Marie

guna membeli radium dan

Curie (kanan) dan putinya Irene

mendirikan lembaga riset radium di

(kiri) pada 1925. (Oxford Science

Warsawa. Baca juga: Biografi

Archive/Heritage-Images via

Tokoh Dunia: Bunda Teresa,

Britannica) X-ray Selama Perang

Abdikan Diri Bantu Kaum Miskin

Dunia I, Marie dengan dibantu

Kematian Marie Curie meninggal

putrinya, Irene, mencurahkan

dunia pada 4 Juli 1934 di usia 66

waktunya untuk mengembangkan

tahun. Penyebabnya anemia

penggunaan X-radiografi. Dia

aplastik, yang diyakini dipicu oleh

memperjuangkan penggunaan

paparan radiasi berkepanjangan.

mesin X-

Dia diketahui kerap

ray

membawa tabung

portabel di

uji radium di

medan

dalam saku jas

perang, dan

laboratoriumnya.

kendaraan

Marie selama

medis itu

bertahun-tahun

mendapat

bekerja

julukan "Little

dengan bahan

Curies".

radioaktid

Setelah

yang

perang, Marie
memanfaatkan
reputasinya

membahayakan
yang

terkenal bak selebriti untuk
memajukan penelitiannya. Dia
melakukan perjalanan ke Amerika
Serikat dua kali, pada 1921 dan
1929, untuk mengumpulkan dana
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Tokoh satu ini sangat terkenal

urutan pertama untuk studinya di

dibidang fisika, kimia dan

bidang fisika. Rasa ingin tahunya

matematika. Marie Skłodowska-

pada ilmu pengetahuan tidak

Curie lahir tanggal 7 November

pernah habis, hingga

1867 dan wafat tanggal 4 Juli

membawanya sebagai wanita

1934. Ia dilahirkan dengan nama

pertama yang meraih hadiah

Maria Sklodowska di Warsaw,

Nobel.

Polandia pada tanggal 7
November 1897 adalah perintis

Karena menemukan dua unsur

dalam bidang radiologi dan

radioaktif, yaitu polonium dan

pemenang Hadiah Nobel dua kali,

radium, Marie Curie berbagi

yakni Fisika pada 1903 dan Kimia

penghargaan Nobel fisika

pada 1911. Ia mendirikan Curie

bersama-sama dengan suaminya

Institute. Bersama dengan

Pierre Curie dan Henri Becquerel

suaminya, Pierre Curie, ia

pada tahun 1903. Nobel kedua

menemukan unsur radium.

didapatnya pada tahun 1911 di

Sebagai anak perempuan, ia

bidang kimia, berkat kerja

sangat haus ilmu pengetahuan

kerasnya mengisolasi radium serta

sehingga menjadikan dirinya

mengarakterisasi unsur baru

seorang siswi desa yang lulus

tersebut.

dengan nilai terbaik. Marie

Marie Curie bersama suaminya,

mewujudkan keinginannya

Pierre Curie sama-sama

mengikuti pendidikan di

dibesarkan dalam keluarga yang

Universitas Sorbonne, Paris.

menghargai pendidikan dan ilmu
pengetahuan. Kedua ayah mereka

Biografi dan Profil Marie Curie

adalah seorang profesor. Mereka

Marie adalah mahasiswi yang

bertemu di Paris dan kemudian

cemerlang. Setelah kelulusannya

hidup bersama mendiskusikan

di bidang matematika, ia mendapat

berbagai pengetahuan, serta
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menyumbangkan tenaga dan

bersama anak-anak mereka serta

pikiran untuk ilmu baru dari

penelitian yang masih tersisa.

fenomena alam. Salah satu mimpi

Radioaktivitas

besar mereka adalah mengetahui

Setelah kematian Pierre Curie

sifat-sifat unsur radioaktif.

pada tahun 1906, Marie Curie

Polonium dan radium adalah dua

memutuskan menjadi dosen

unsur radioaktif pertama yang

bidang fisika khususnya tentang

ditemukan. Polonium diambil dari

radiasi. Lagi-lagi ia menjadi dosen

nama Polandia, tempat kelahiran

wanita pertama di Universitas

Madame Curie. Sedangkan nama

Sorbonne Prancis. Kuliah

Radium diambil dari warna radiasi

pertamanya pada tanggal 5

sinar biru garam klorida yang

November 1906 pukul 13.30

berhasil mereka sintesis. Metode

terbatas hanya untuk 120 peserta

untuk memisahkan garam radium

kuliah yaitu dari kalangan

dan polonium dari batuan uranium

mahasiswa, umum, serta

dipublikasikan secara bebas pada

wartawan. Saat itu Marie

dunia pengetahuan. Mereka

menerangkan tentang teori ion

memilih untuk tidak mematenkan

dalam bentuk gas, serta risalahnya

metode tersebut sehingga tidak

tentang radioaktivitas.

memperoleh nilai ekonomi yang

Penemuan terbarunya yang juga

tinggi dari penemuannya.

mendapat penghargaan Nobel
kedua kalinya, adalah hasil

Hadiah Nobel atas penemuan

mengisolasi radium dengan cara

polonium dan radium tak

elektrolisis lelehan garam radium

menyurutkan pasangan Curie

klorida. Pada elektroda negatif

untuk tetap melanjutkan penelitian

radium membentuk amalgam

tentang unsur radioaktif. Namun

dengan raksa. Dengan

karena kecelakaan, Pierre Curie

memanaskan amalgam dalam

harus meninggalkan Marie Curie

tabung silika yang dialiri gas
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nitrogen pada tekanan rendah

Berkat tulisan seorang jurnalis

akan menguapkan raksa, dan

wanita, Ny. William Brown

meninggalkan radium murni yang

Meloney, radium semakin identik

berwarna putih. Radium dikenal

dengan Marie Curie. Ketulusannya

sebagai unsur radioaktif pertama

serta kerja kerasnya bagi ilmu

yang berhasil diisolasi dari bentuk

pengetahuan mendapat simpati

garamnya. Keberhasilan ini

dari dunia. Hal ini terbukti ketika ia

mencatatkan namanya sebagai

mendapat hadiah satu gram

satu-satunya peraih Nobel ganda

radium dari Presiden Amerika

dalam bidang yang berbeda.

Warren G. Harding atas nama
wanita Amerika Serikat pada tahun

Kemudian di tahun 1915, Marie

1921. Begitu pula dengan bantuan

Curie menggunakan

50.000 dolar AS dari Presiden

pengetahuannya untuk membantu

Hoover (AS) untuk membeli bahan

tim palang merah dalam perang di

radium yang digunakan di

Prancis. Dengan bantuan dana

Warsaw.

dari Persatuan Wanita Perancis,
Madame Curie menyulap satu unit

Gelar kehormatan sebagai Doktor

mobil menjadi unit radiologi

Ilmu Pengetahuan (Doctor of

berjalan yang memiliki peralatan

Science) diberikan kepadanya dari

sinar-X dan dinamonya. Ia

berbagai universitas terkemuka.

mengunjungi pos-pos yang

Mereka mengakui pemikiran dan

memerlukan pengobatan akibat

kerja keras Madame Curie

luka tembak atau luka bakar akibat

merupakan sumbangan terbesar

granat. Dengan dibantu beberapa

bagi ilmu pengetahuan dan dunia.

perawat wanita, mereka
mengoperasikan unit mobil ini
selama terjadi perang.
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Ia tak mengetahui bahaya zat
radioaktif saat mencoba
mengisolasinya, sehingga
terlalu sering melakukan
kontak langsung
dengan unsur-unsur
tersebut. Radiasi sinar
radium yang berlebih
memberi dampak
negatif bagi tubuhnya, ia
mengidap kanker
leukimia. Pada tanggal 4 Juli
1934 di Haute Savoie, Curie
Perjalanan

mengembuskan napas

hidup seorang Marie Sklodowska

terakhirnya. Dunia kehilangan

Curie tidak pernah lepas dari ilmu

seorang wanita tangguh yang

pengetahuan serta pengabdian

berjasa pada pengembangan

terhadap kemanusiaan. Berkat

pengetahuan dan kemanusiaan.

ketulusannya serta kegigihannya,

Namun ia meninggalkan penerus-

ia telah memengaruhi banyak

penerus yang tangguh. Kedua

orang untuk terus

anak perempuannya meraih

mengembangkan ilmu

hadiah Nobel kelak. Irene, anak

pengetahuan. Selama tahun 1903-

tertuanya meraih Nobel kimia pada

1912, ia beserta beberapa

tahun 1935 bersama suaminya

muridnya dan sesama koleganya

Frederick Joliot. Eva, anak

melanjutkan penelitian radium dan

bungsunya saat menjadi direktur

berhasil menemukan 29 jenis

UNICEF meraih Nobel perdamaian

isotop radioaktif selain radium.

tahun 1965 bersama suaminya
H.R. Labouisse.
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Dedikasinya yang tinggi terhadap

prinsip, “ilmu pengetahuan adalah

ilmu pengetahuan sangatlah tinggi.

untuk umat manusia”. Bahkan

Sampai saat ini, belum ada lagi

sampai di akhir hidupnya, Marie

seorang perempuan dengan

Curie membuka gerbang

talenta dan dedikasi yang

pengetahuan bagi dunia

demikian besar terhadap ilmu

kedokteran. Tumbuhnya kanker di

pengetahuan. Marie Curie terus

tubuhnya telah menggugah para

bekerja dan menyelediki nuklir dan

peneliti untuk mengetahui lebih

radioaktif hanya di dalam

lanjut efek radioaktif dan aplikasi

laboratorium sederhana tanpa mau

yang dapat digunakan. Hingga

memikirkan diri sendiri. Bahkan ia

saat ini bahan radioaktif dikaji

tidak mau mendaftarkan

pada bidang telekomunikasi,

penemuannya ke paten karena

geologi, dan bidang industri

terlalu berpegang teguh pada
.
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Cara Mengatasi Kegagalan
Mengatasi kegagalan harus dimulai dari diri sendiri. Pertama-tama, Anda harus mengatasi
rasa gagal. Kegagalan dalam pekerjaan, hubungan, atau rencana yang lain mungkin
membuat Anda merasa tertekan. Namun, Anda bisa mengatasi kegagalan dengan belajar
menerima kekecewaan dan kesalahan yang sudah Anda lakukan. Rasa optimis yang realistis
bisa membantu Anda menyusun rencana baru agar kegagalan yang lalu tidak terulang lagi.
Ingatlah bahwa Anda harus menjadikan kegigihan sebagai tujuan jangka panjang agar Anda
mampu beradaptasi dan berkembang Setiap kegagalan adalah peluang untuk menjadi lebih
kuat dan lebih bijaksana.

Mengatasi Kekecewaan
Kenali emosi Anda.
Saat mengalami kegagalan, mungkin Anda akan menyalahkan diri sendiri,
merasa kecewa, dan putus asa. Kebiasaan memendam penderitaan bisa
berakibat buruk bagi kesehatan, hubungan, dan menghambat keberhasilan
Anda di kemudian hari. Kenali emosi yang Anda rasakan lalu beri nama,
apakah Anda sedang marah, sedih, takut, atau malu.[2] Cara ini membantu
Anda mengatasi emosi tanpa menyalahkan diri sendiri atau orang lain.
◦ Kenali perasaan Anda. Mengatasi atau menghilangkan
kekecewaan tanpa
mengenali apa yang
sebenarnya Anda
rasakan bisa
membuat Anda akan
bertindak gegabah.
◦
Kesehatan
Anda akan
bermasalah jika terusmenerus menekan
penderitaan sebab
Anda bisa mengalami
penyakit kronis,
kurang tidur, dan sakit
jantung.
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Terimalah apa yang sudah terjadi.
Setelah Anda mampu meredakan kekecewaan karena baru saja mengalami
pukulan berat, berusahalah menerima apa yang terjadi. Anda akan kesulitan
mengambil tindakan
jika terus
menyalahkan diri
sendiri atau orang
lain. Begitu juga jika
Anda berpura-pura
tidak ada kejadian
penting atau tidak
pernah terjadi apaapa. Tulislah atau
renungkan semua
yang Anda alami,
apa penyebabnya,
dan apa akibatnya.
Ungkapkan
faktanya saja tanpa
menyalahkan,
menilai, atau
menghakimi. Catatlah dalam buku harian atau tulislah surat untuk diri sendiri.
◦ Apabila Anda kurang suka mengekspresikan perasaan melalui
tulisan, carilah seseorang yang bisa Anda ajak bicara. Teman akrab, anggota
keluarga terdekat, atau konselor bisa membantu Anda mengatasi keinginan
menyangkal.
◦ Kumpulkan pendapat dari semua pihak yang tidak memiliki
keterlibatan emosional dalam masalah ini. Contohnya, teman Anda mungkin
akan melihat kegagalan hubungan Anda sebagai pertanda awal adanya
keretakan.
◦ Jika Anda belum bisa mengatasi keinginan menyangkal,
berusahalah mencari tahu apa yang merintangi Anda. Contohnya, Anda
menolak berdiskusi atau mengakui apa yang sudah terjadi, tidak mau melihat
apakah Anda juga berperan dalam kegagalan ini, atau mengabaikan akibat
dari masalah ini. Apa yang Anda takuti karena harus mengakui kegagalan?
Mungkin Anda merasa gagal karena anak Anda mengalami kecanduan
narkoba, tetapi Anda tidak mau menghadapi masalah ini. Sebaliknya, Anda
malah menyangkal dan tetap memberikan uang untuk membeli “baju”
sekalipun Anda tahu bahwa anak Anda memakai uang ini untuk membeli
narkoba.[7]
◦ Kenali rasa takut yang irasional atau berlebihan.[8] Apakah
kegagalan membuat Anda khawatir akan dianggap sebagai orang bodoh dan
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payah? Apakah Anda membayangkan hanya Anda yang pernah mengalami
rintangan seperti ini dan sedang dinilai? Apakah Anda khawatir orang lain
akan merasa kecewa atau tidak menyukai Anda karena Anda gagal?
◦ Pikirkan apa akibatnya jika Anda bertindak dan tidak bertindak.
Apa yang bisa Anda dapatkan dengan bertindak? Apa yang mungkin akan
memburuk jika Anda diam saja? Setelah gagal menjalin hubungan, mungkin
Anda tidak mau berkencan lagi atau tidak mau mencari tahu apa
penyebabnya karena ingin menghindari kekecewaan seandainya harus
berpisah lagi. Anda bisa melindungi diri sendiri dari penolakan atau
kekecewaan karena perpisahan dengan memilih bersikap diam saja. Akan
tetapi, Anda bisa kehilangan momen menyenangkan dan kebersamaan saat
berkencan. Selain itu, mungkin Anda sebenarnya sedang menolak
kesempatan untuk menjalin hubungan yang bahagia di kemudian hari.

Mempelajari Cara Mengatasi Kegagalan
Pikirkan lagi secara positif.
Berpikir ulang secara
positif berarti berusaha
menemukan sisi positif
dalam situasi apa pun,
termasuk kegagalan.
Mulailah dengan
mengingat lagi saat Anda
merasa gagal lalu
pikirkan cara lain untuk
menjelaskan situasi
tersebut. “Kegagalan”
adalah istilah yang
subjektif. Kalimat “Aku
gagal mendapatkan
pekerjaan” bisa Anda
ganti dengan “Aku belum
mendapatkan pekerjaan”
atau “Aku berharap bisa mendapatkan pekerjaan yang cocok.” Jangan
membenarkan kesalahan Anda, tetapi nyatakan tanpa menilai dan
berusahalah mencapai yang terbaik.[10]
◦ Cara lain memikirkan ulang masalah yang sedang terjadi adalah
dengan mencari tahu apa sebabnya usaha Anda gagal lalu gunakan
informasi tersebut untuk berusaha lagi. Satu-satunya cara menemukan
pendekatan yang tepat adalah dengan mengetahui pendekatan yang tidak
tepat.
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◦ Kegagalan bisa menjadi kesempatan belajar sampai Anda
mampu melakukannya dengan benar.
◦ Pikirkan atlet, ilmuwan, dan orang-orang sukses lainnya yang
berulang kali mencoba dan gagal sampai mereka berhasil mencapai tujuan
karena kegigihannya. Michael Jordan pernah dikeluarkan dari tim bola basket
semasa SMA, tetapi ia terus berlatih sampai akhirnya ia berhasil menjadi
pemain basket ternama.
◦ Semangati diri sendiri dengan bersikap humoris saat Anda
merasa kecewa: “Aku memang belum mendapatkan pekerjaan, tetapi aku
benar-benar hebat dalam urusan menulis surat lamaran.”[11] Bersikap humoris
ketika menghadapi masalah membuat Anda merasa lebih tenang dan mampu
bersikap bijaksana.
◦ Humor merupakan aspek penting dalam bersikap gigih.
Kemampuan menertawai diri sendiri bisa membantu Anda mengatasi
kesulitan.[12]

Kenali pola pikir negatif.
Kegagalan biasanya
diikuti oleh sikap
menyalahkan diri
sendiri, bahkan
terkadang muncul
kemarahan kepada
diri sendiri. Pelajari
cara mengenali pola
pikir negatif yang
biasa terjadi agar bisa
Anda atasi, misalnya:
semua atau tidak
sama sekali (“Aku
harus berhasil sejak
awal atau aku akan
menyerah saja.”), suka membesar-besarkan masalah (“Semuanya sangat
kacau. Aku tidak bisa kembali lagi.”), memberi label negatif kepada diri
sendiri (“Aku memang pecundang dan pembohong.”).
◦ Apabila muncul pola pikir tersebut, pertanyakan kebenarannya.
Pikiran negatif muncul dari prasangka negatif yang suka mengkritik. Ajukan
pertanyaan kepada diri sendiri, “Apakah pikiran ini benar?” Temukan buktinya
untuk menentang pandangan negatif tersebut.[14]
◦ Tulislah kalimat afirmasi yang bertentangan dengan pandangan
negatif tentang diri sendiri. Jika Anda terus berpikir bahwa Anda gagal,
tulislah “Aku adalah orang yang hebat” menggunakan kertas kecil lalu
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tempelkan di cermin. Ucapkan keras-keras kalimat tersebut kepada diri
sendiri untuk mengubah pikiran negatif.[15]

Jangan terpuruk karena kegagalan.
Apakah Anda terusmenerus memikirkan
apa yang sudah terjadi
berulang kali? Inilah
yang disebut
keterpurukan. Alih-alih
membantu Anda
berubah atau
memperbaiki diri, hal
ini hanya
menumbuhkan
perasaan negatif.[16]
◦
Buatlah jurnal
untuk menenangkan
pikiran obsesif.
Menulis apa yang Anda pikirkan bisa membebaskan Anda dari keterpurukan
dan mengenali rasa takut yang menjadi penyebabnya.[17]
◦ Agar tidak gagal lagi, bertanyalah kepada diri sendiri, “Pelajaran
apa yang aku dapatkan dari kegagalan ini?” Mungkin saat ini Anda sudah
menyadari bahwa Anda harus berangkat 30 menit lebih awal ke tempat
wawancara untuk memenuhi panggilan kerja agar tidak terlambat.[18]
◦ Lakukan meditasi kesadaran agar Anda selalu menyadari apa
yang sedang terjadi saat ini. Meditasi kesadaran bisa membantu Anda
mengatasi kekecewaan karena kejadian yang lalu dan berfokus pada
kekinian. Setelah itu, ajukan pertanyaan kepada diri sendiri: apa yang perlu
aku ubah mulai “saat ini”?
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Mengatasi Kegagalan
Atasi penyebab kegagalan.
Apa sebabnya Anda
gagal mencapai tujuan?
Apakah Anda sudah
berusaha
mencegahnya? Pikirkan
lagi solusi yang pernah
Anda lakukan dan apa
akibatnya. Apakah
ekspektasi awal Anda
tidak realistis? Ajaklah
pasangan atau anggota
tim berdiskusi untuk
menentukan apakah
keinginan Anda cukup
realistis.
◦
Apabila
keinginan Anda mendapatkan promosi pekerjaan tidak terpenuhi, adakan
pertemuan dengan atasan untuk membahas penyebabnya. Berikan waktu
sampai Anda bisa mengatasi kekecewaan yang membawa masalah
emosional. Pikirkan ide-ide untuk mengatasi kegagalan dan ajukan
pertanyaan untuk perbaikan.
◦ Jika Anda gagal mendapatkan pekerjaan yang Anda inginkan,
bacalah profil orang-orang yang sudah berhasil mendapatkan pekerjaan ini.
Apakah mereka memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda? Lebih
berpengalaman? Apakah mereka diterima bekerja dalam situasi yang
berbeda?
◦ Jika Anda kecewa dalam menjalin hubungan asmara, bertanyalah
kepada diri sendiri apakah Anda terlalu menekan atau banyak menuntut
kekasih Anda. Apakah Anda tahu apa yang kekasih Anda rasakan selama
menjalin hubungan? Apakah Anda mendukung pekerjaannya dan
persahabatannya?
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Tentukan tujuan yang realistis.
Setelah Anda mengetahui
apa yang membuat Anda
kecewa, mulailah
menentukan tujuan yang
realistis untuk masa depan
Anda. Apa yang ingin Anda
wujudkan? Tindakan apa
yang harus Anda lakukan
agar semakin mudah meraih
kesuksesan? Mintalah
pendapat orang-orang
terdekat untuk menentukan
apakah tujuan Anda cukup
realistis.[19]
◦ Contohnya, jika Anda baru mulai berlatih lari setengah maraton,
terlalu ambisius jika Anda ingin memenangkan lomba lari maraton. Tentukan
target waktu yang lebih singkat ketimbang pencapaian Anda saat berlatih
terakhir kali. Jika latihan terakhir Anda mampu mencapai jarak 1,5 km dalam
10 menit, tentukan target 9,7 menit untuk latihan berikutnya dan berusahalah
mencapainya.
◦ Jika Anda pernah menargetkan akan menerbitkan novel akhir
tahun ini, tentukan target yang lebih mudah tercapai, misalnya mendapatkan
umpan balik untuk draf novel, mendaftarkan diri untuk mengikuti seminar
tentang mengedit novel, membayar jasa editor paruh waktu, atau mengikuti
pelatihan menulis.

Lakukan teknik visualisasi “mental contrasting”.
Temukan keseimbangan antara
bersikap optimis dan keinginan
realistis dengan melakukan
“mental contrasting”. Pertamatama, bayangkan keinginan
Anda terwujud seperti yang Anda
harapkan. Lakukan visualisasi
keberhasilan ini selama
beberapa menit. Setelah itu,
alihkan pikiran Anda dengan
membayangkan semua kendala
yang mungkin terjadi.[20]
Melakukan visualisasi adanya
kendala dalam mencapai tujuan
yang realistis akan membuat
Anda semakin bersemangat dan
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lebih mampu mengatasi kendala tersebut. Akan tetapi, jika tujuan Anda tidak
realistis, latihan ini membuat Anda melupakan keinginan tersebut dan lebih
berfokus pada tujuan yang lebih mudah tercapai.
◦ Mengetahui kendala yang mungkin terjadi seharusnya tidak
dilakukan dengan pola pikir negatif atau berpikiran buruk. Latihan “mental
contrasting” akan membantu Anda melepaskan tujuan yang mustahil dicapai
dan tidak mempertahankan keinginan yang mustahil diwujudkan.[21]

Ubahlah cara yang Anda gunakan.
Kumpulkan berbagai
pendapat dan pilihlah yang
terbaik. Gunakan teknik
“mental contrasting” untuk
menguji berbagai solusi
dengan
membayangkannya.
Bertanyalah kepada diri
sendiri apakah Anda
mempunyai sumber-sumber
yang dibutuhkan untuk
mewujudkan rencana Anda.
Masalah apa lagi yang
mungkin terjadi?
Bagaimana Anda akan
mengatasinya? Apa yang harus dipersiapkan sebelum Anda memulainya?
◦ Jangan mengulangi kesalahan yang sama. Cara yang Anda
gunakan haruslah berbeda dengan cara yang pernah membuat Anda gagal.
◦ Siapkan rencana B. Walaupun sudah dilakukan sebaik mungkin,
kegagalan tetap bisa terjadi karena hal-hal yang tidak terduga. Pastikan Anda
sudah menyiapkan rencana cadangan sebaik mungkin.
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Berusaha lagi.
Setelah menentukan target
baru, rencana baru yang
matang, bersiaplah
mencapai tujuan. Sediakan
waktu untuk mengukur
progresnya setelah Anda
mulai melangkah. Anda
bebas mengubah caranya.
Entah Anda berhasil
mencapai tujuan atau harus
berusaha lagi, Anda akan
memiliki kegigihan yang
lebih tinggi.

Berpikir Positif dan Cara Islami Menyikapi Kegagalan
Seseorang yang
mengindahkan aspek
spiritual, selalu bersikap
positif dan tawakkal
kepada Allah dalam
menghadapi setiap
persoalan
Proses panjang yang
dilalui dalam
mewujudkan mimpi,
bukanlah proses yang
mudah semudah
membalik telapak tangan
Sudut pandang yang positif
Pikiran positif membantu membangun percaya diri dan mengukuhkan cara
pandang seseorang tentang kegagalan. Dampaknya adalah perbuatan positif
yang membantu seseorang bangkit dari kegagalan dan berani menghadapi
tantangan hidup.
Muhammad Ali, petinju terkenal, selalu berkata dalam hati, “Aku petinju yang
hebat. Apa pun yang terjadi, aku tetap petinju yang hebat. Akulah petinju
terbaik di dunia ini.”
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Dalam sebuah wawancara di televisi, ia ditanya, “Mengapa Anda selalu
berkata demikian ?” Muhammad Ali menjawab, ”karena kalimat itu
memberiku rasa percaya diri, menguatkan keinginanku, dan membuatku
konsentrasi pada target yang ingin aku capai. Jika akhirnya gagal, aku akan
belajar dari kegagalan, kemudian berlatih lebih baik lagi hingga berhasil.”
Lebih lanjut Muhammad Ali berkata, “Pikiran sangat berbahaya. Pikiran bisa
menjadi penyebab kegagalan dan bisa pula menjadi pendukung
keberhasilan.Pikiran adalah sumber percaya diri.”
Thomas Alva Edison, sang penemu lampu pijar mengalami kegagalan dalam
percobaannya 10. 083 kali hingga lampu pijar bisa menyala. Coba bayangkan
jika saja Edison menyerah pada percobaannya yang ke 10.082, maka bisa
jadi dunia saat ini masih gelap gulita. Apa yang membuat Edison dapat
bertahan dalam kegagalannya? Apakah dia tidak bosan dengan kegagalan
yang berulang-ulang kali dialaminya?
“Dengan kegagalan tersebut, saya malah mengetahui ribuan cara agar lampu
tidak menyala,” demikian Thomas Alva Edison pernah mengatakan.
Edison memandang sebuah kegagalan sebagai sebuah hal yang sangat
positif. Kegagalan bukan kekalahan melainkan sebuah keuntungan.Edison
memilih belajar bangkit dari kegagalan daripada binasa dalam kegagalan. Ia
mengatakan bahwa kegagalan itu sering dialami oleh orang yang tidak sadar
betapa dekat jarak dirinya dengan keberhasilan yang ia inginkan ketika ia
memilih putus asa.
Satu kisah lagi tentang orang yang menyikapi kegagalan dengan berpikir
positif. Tahun 1953 Sir Edmund Hillary mencoba mendaki gunung tertinggi di
dunia, ketinggiannya mencapai 29.000 kaki, yaitu gunung Everest.Dialah
orang pertama di dunia yang mencoba mendaki gunung tertinggi ini. Meski
keluarga dan teman-temannya berusaha memintanya melupakan mimpi yang
mengancam hidupnya, ia tetap bersikukuh.
Tekadnya sudah bulat. Semua bujukan itu ia balas dengan kalimat positif
yang kemudian diidentikkan dengan namanya. Ia berkata, “Jika tak ada orang
yang pernah mendaki gunung ini, aku menjadi orang yang pertama. Jika
sudah ada orang yang pernah mendakinya, aku akan menjadi yang terbaik.
”Ia benar-benar mendaki gunung, tapi terpaksa turun kembali karena kaki
kananya patah. Seperti biasa, para pengkritik dan pencemooh tidak tinggal
diam. Mereka mencibir dan mencelanya. Tetapi ia tetap tersenyum dan
berkata, “kali ini ia mengalahkan aku. Tetapi belum berakhir.Pada
kesempatan yang akan datang aku akan menaklukkannya.”Berkat usaha
yang gigih dan semangat pantang menyerah, pada kesempatan berikutnya
Sir Edmund Hillary kembali mencoba untuk menaklukkan gunung
Everest.Tapi nasib mujur belum berpihak padanya.Ia menderita luka parah.
Meski demikian ia tidak menyerah. Ia bersikeras untuk mendaki puncak
gunung tertinggi itu. Dan akhirnya ia berhasil mewujudkan mimpinya.
Dalam sebuah wawancara dengan media ia berkata, “Aku berhasil mengatasi
rasa takutku. Aku berhasil mengontrol diriku dari pikiran negatif yang
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membuat frustasi dan merasa gagal.Dengan begitu aku berhasil
menaklukkan Gunung Everest.”
Tiga kisah di atas memberi pengertian kepada kita tentang kuatnya
kepercayaan diri dan tantangan kehidupan, sangat mempengaruhi pikiran
seseorang hingga membuatnya berpikir positif dan melahirkan keyakinan
positif tentang diri dan kemampuannya.
Berbaik Sangka
Allah Subhanahu Wata’ala menciptakan manusia dengan struktur yang paling
baik di antara makhluk Allah Subhanahu Wata’ala lainnya.
Untuk itulah, manusia berkewajiban untuk berusaha dan terus menerus
berdoa kepada-Nya.Serta memantaskan diri untuk mendapatkan pertolongan
dari Allah.
Abu Hurairah ra, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wassallam bersabda;
َن
ْ تَعَالَى اللَّ ُْه يَقُولُ « – وسلم عليه هللا صلى – النَّ ِبىُّ قَالَ قَالَ – عنه هللا رضى – هُرَيرَةَ أَبِى ع
َن عِن ْدَ أَنَا
ْ  بِى عَبدِى ظ،  ذَكَرَنِى إِذَا مَعَ ْهُ وَأَنَا،  نَفسِى فِى ذَكَرتُهُ نَفسِهِ فِى ذَكَرَنِى فَإِن، وَإِن
ل أ فِى ذَكَرَنِى
ْ َل أ فِى ذَكَرتُ ْهُ م
ْ َ مِنهُم خَي ْرأ م، ْ ذِرَاعًا إِلَيهِ تَقَرَّبتُ بِشِب أْر إِلَىَّ تَقَرَّبَ وَإِن، تَقَرَّبَ وَإِن
َّت ذِرَاعًا إِلَى
ُْ  بَاعًا إِلَيهِ تَقَرَّب، » هَروَلَ ْةً أَتَيتُهُ يَمشِى أَتَانِى وَإِن
Dari Abu Hurairah –radhiyallahu ‘anhu-, ia berkata bahwa Nabi shallallahu
‘alaihi wa sallam bersabda, “Allah Ta’ala berfirman: Aku sesuai
persangkaan hamba-Ku. Aku bersamanya ketika ia mengingat-Ku. Jika ia
mengingat-Ku saat bersendirian, Aku akan mengingatnya dalam diri-Ku. Jika
ia mengingat-Ku di suatu kumpulan, Aku akan mengingatnya di kumpulan
yang lebih baik daripada pada itu (kumpulan malaikat). Jika ia mendekat
kepada-Ku sejengkal, Aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat
kepada-Ku sehasta, Aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang
kepada-Ku dengan berjalan (biasa), maka Aku mendatanginya dengan
berjalan cepat.” (HR. Bukhari no. 6970 dan Muslim no. 2675).
Cara berpikir positif dalam Islam adalah dengan berhusnudzan (berbaik
sangka) kepada Allah.
Meyakini bahwasanya tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah subhanahu
Wata’ala karena kekuasaan-Nya yang tidak bertepi dan tidak terbatas. Allah
yang mengetahui yang ghoib dan yang nyata saja yang tahu apa yang terbaik
bagi hambaNya. Seorang hamba yang mersa dekat dengan Allah harus tetap
berbaik sangka kepadaNya.Bila nikmat Allah berupa keberhasilankita sambut
dengan penuh rasa syukur, maka pahala bagi kita. Bahkan jika musibah
berupa kegagalan datang tiba-tiba, namun kita bersabar menjalaninya maka
itupun menjadi ladang kebaikan dan pahala bagi kita.Tinggal bagaimana kita
berbaik sangka kepada Allah atas segala persoalan yang kita hadapi baik
berupa keberhasilan maupun kegagalan.
Allah Subhanahu Wata’ala berfirman :
َل عَلَيكُمُ كُتِب
ُْ ه وَهُ ْوَ القِتَا
ْ ُم كُر
ْ ُم خَي ْر وَهُ ْوَ شَيئًا تَكرَهُوا أَن وَعَسَى لَّك
ْ ُّوا أَن وَعَسَى لَّك
ْ شَيئًا تُحِب
َُم ش َْر وَهُ ْو
ْ ل َ وَأَنتُمْ يَع َلمُ وَاللّهُ لَّك
ْ َن
ْ تَعلَمُو
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“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh
jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah
mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 216).
Dari sini kemudian terlihat bahwasanya apapun masalah yang kita hadapi
pasti ada jalan keluar melalui pintu spiritual.
Ilmuwan Amerika, Wayne W. Dyer penulis buku 10 SecretS for Success and
Inner Peace pernah mengatakan, “Di pintu Spiritual terdapat jalan keluar dari
semua persoalan.”
Menanggapi pernyataan tersebut, Dr. Ibrahim Elfiky membenarkan. Dalam
bukunya ia mengemukakan bahwa seseorang yang mengindahkan aspek
spiritual, selalu bersikap positif dan tawakkal kepada Allah dalam
menghadapi setiap persoalan.
Dengan begitu, ia mampu mewujudkan impian hidup dan menjalaninya
dengan ketentraman batindalam setiap aspek kehidupan.
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| Sugesti dalam Gambar
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Mimpi Sang Raja Dan
Jawaban Peramal Cerdik

Majalah sugesti kali ini akan membagikan cerita anak Islami tentang kisah
mimpi sang raja. Dan makna dari cerita ini adalah Jika kita hendak berbicara
atau berkata sesuatu, alangkah baiknya dipikirkan dahulu matang matang.
Awal kisah ada kerajaan dimana dipimpin oleh seorang raja yang sangat
percaya akan ramalan-ramalan si peramal.
Singkat cerita pada suatu malam raja terbangun dari tidurnya, nafas nya
terengah engah dan badannya penuh dengan keringat karena ia bermimpi
buruk. Sang raja berteriak memanggil hulubalang kerajaan
“Hulubalang.. hulubalang .. cepat kau panggil peramal istana sekarang juga,”
teriak sekaligus perintah sang raja kepada seorang hulubalang.
Tidak lama seorang peramal pun datang menghadap raja, sang raja mulai
menceritakan kejadian yang dialami dalam mimpinya kepada si peramal
istana.
“Hai kau peramal.. baru tadi aku bermimpi sangat aneh sekali, di dalam
mimpiku tadi, aku melihat semua gigiku tanggal. Pertanda apakah itu
peramal?” tanya sang raja.
“Hamba mohon ampun baginda, dari sepengelihatan hamba, mimpi baginda
itu berarti kesialan akan menimpa baginda. Karena menurut pengetahuan
hamba, setiap gigi yang tanggal, itu berarti satu anggota keluarga baginda
akan meninggal dunia. Dan jika dalam mimpi baginda semua gigi tanggal, itu
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berarti kemalangan besar bagi baginda yang mulia. Semua anggota keluarga
kerajaan akan meninggal dunia,”
Mendengar perkataan buruk dari siperamal, membuat sang raja marah. Ia
langsung memerintahkan siperamal itu dihukum cambuk badan dua lima
puluh kali.
Namun kegelisahan hati sang raja belum berhenti, raja merasa tidak puas
atas jawaban si peramal tadi. Dan sang raja pun memerintahkan kembali
seorang hulubalang untuk memanggil peramal lainnya.
Tak lama datang lah seorang peramal menghadap sang raja. Kali ini, setelah
mendengar cerita dari mimpi sang raja siperamal itu hanya tersenyum saja.
dan Ia pun mulai berbicara.
“Mohon ampun baginda, dari pengetahuan hamba, mimpi yang dialami
baginda itu berarti baginda adalah orang yang paling beruntung. Baginda
diberikan umur panjang dari semua anggota keluarga baginda raja,” kata si
peramal.
Mendengar perkataan siperamal itu, wajah sang raja tampak tersenyum.
Tampaknya sang raja sangat senang dengan pemikiran peramal tadi.
“Hai peramal… kamu memang peramal yang pandai dan hebat. Dan sebagai
imbalannya atas kehebatanmu itu, aku hadiahkan lima keping emas untuk
mu,” puji sang raja.

Intisari cerita
Sebenarnya kedua peramal tadi menyampaikan hal yang sama. Akan tetapi
yang membedakannya hanya dari cara penyampaian nya saja dari dua
peramal tadi namun intinya tetap sama.
Peramal yang pertama berbicara apa ada nya tanpa memikirkan enak atau
tidak ucapannya bagi yang mendengarnya. Dan peramal yang kedua
menjawab dengan sangat cerdik dan bijak, sehingga sang raja merasa
senang dan ia pun diberi hadiah.
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Asal Mula Mitologi Di Balik
12 Zodiak
Berdasarkan bulan kelahiran seseorang, setiap manusia dipercaya memiliki perlambangan
zodiak mereka sendiri yang dikenal sebagai 12 zodiak atau 12 rasi bintang. Tapi sebenarnya
dari manakah asal mula kemunculan 12 lambang zodiak ini? Berikut ini adalah kisah
mitologi dari sejarah keberadaan 12 zodiak yang juga biasa sering kita lihat dalam berbagai
ramalan horoskop di majalah-majalah.

1. Aries (21 Maret - 19 April)
Inilah zodiak
paling pertama
dalam daftar 12
lambang zodiak
yaitu Aries yang
dilambangkan
dengan domba
jantan. Asal
mula dari
zodiak Aries ini
sendiri berasal
dari tokoh
mitologi
domba jantan
berbulu emas
yang dapat terbang,
yakni Chrysomallus. Chrysomallus
sendiri dikirimkan oleh Peri Awan, Nephele, untuk menyelamatkan kedua
anaknya yang akan dikurbankan ke para Dewa yakni Phrixus dan Helle.
Singkat cerita, Chrysomallus berhasil membawa kabur kedua anak Nephele namun
sayangnya Helle jatuh dan meninggal. Chrysomallus kemudian mengantarkan
Phrixus ke Colchis, yakni sebuah wilayah di Kaukasia Selatan. Sebagai ganti atas
perbuatannya menyelamatkan Phrixus dan Helle, maka Chysomallus meminta
Phrixus untuk menggantungkan bulu emasnya di hutan belukar Dewa Perang Ares
dan Chrysomallus terbang ke Surga untuk mengurbankan dirinya bagi para Dewa,
atas tindakannya yang mengunggah ini Zeus kemudian memberikan Aries sebuah
tempat di para bintang sebagai konstelasi Aries. Itulah kisah dari domba jantan
berbulu emas, Chrysomallus.
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2. Taurus (20 April - 20 Mei)
Merupakan salah satu dari 12 zodiak yang sejarah keberadaannya tidak dapat
dibilang baik yakni dari kisah perselingkuhan Zeus dan aksinya pemerkosaannya.
Dalam satu kisah asal mula zodiak Taurus. Suatu ketika Zeus sangat tertarik
dengan putri Phoenicia yang bernama Europa. Phoenicia sendiri adalah sebutan
untuk sebuah wilayah kuno di Timur Tengah. Ia kemudian muncul di hadapan
Europa dalam bentuk sebuah banteng putih yang mengagumkan. Europa yang
tertarik kemudian mengelus dan menaiki banteng tersebut, ia kemudian dibawa
melintasi Samudra ke sebuah wilayah Yunani kuno, Crete. Di tempat itu Zeus
kemudian mengubah dirinya lagi dalam sebuah bentuk menyerupai elang dan
memperkosa Europa. Sebagai peringatan atas tindakan dan perselingkuhan
tersebut, Zeus kemudian meletakkan lambang banteng di antara para bintang yang
adalah Taurus.

3. Gemini (21 Mei - 20 Juni)
Jika kebanyakan kisah asal mula mitologi dari berbagai zodiak sering menjadi
perdebatan, maka sejarah keberadaan lambang rasi bintang Gemini sangatlah
jelas. Berasal dari tokoh mitologi Yunani, Castor dan Pollux. Castor dan Pollux
adalah kakak beradik kembar yang mempunyai ibu yang sama yaitu Leda namun
ayah yang berbeda. Castor dengan ayahnya Raja dari Sparta, Tyndarus, dan
merupakan suami resmi dari Leda. Sedangkan Pollux adalah anak dari Mahadewa
Zeus dengan Leda. Pollux yang merupakan anak dewa adalah abadi sedangkan
Castor tidak.
Kedua anak kambar ini tumbuh tampan dan memiliki sifat bertualang serta memiliki
hubungan yang sangat erat. Castor tumbuh dikenal sebagai penunggang kuda yang
ternama, sedangkan di sisi lain Pollux tumbuh dikenal sebagai seseorang yang
memiliki kekuatan luar biasa. Sayangnya Castor meninggal dalam sebuah
perperangan. Pollux yang abadi berada dalam keputusasaan yang sangat besar, ia
tidak ingin hidup tanpa saudara kembarnya. Ia kemudian meminta ayahnya, Zeus,
untuk mencabut keabadiannya dan membiarkan ia meninggal.
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Zeus yang tidak ingin Pollux meninggal lebih baik membuat Castor menjadi abadi
dengan membuat keduanya bersama selamanya sebagai kontelasi zodiak kembar,
Gemini.

4. Cancer (21 Juni - 22 Juli)
Cerita keberadaan dari Cancer yang berlambangkan kepiting ini berasal dari tugas
kedua pahlawan ternama Hercules atau terkadang dikenal juga sebagai Heracles.
Di tugasnya tersebut ia diminta untuk membunuh seekor Lernaean Hydra, yakni
seekor ular air dengan ratusan kepala.
Dalam cerita tersebut, Hercules mengalami kesulitan dalam melawan Lernaean
Hydra. Melihat hal tersebut, Dewi Hera sebagai salah satu musuh Hercules
memerintahkan seekor kepiting raksasa untuk membantu Hydra tersebut. Kepiting
itu kemudian menusukkan capitnya ke kaki sang pahlawan. Merasakan rasa sakit
yang luar biasa, Hercules dengan marahnya menghancurkan kepiting tersebut
hanya dengan kakinya sebelum ia mengalahkan Lernaean Hydra. hera yang
merasa bangga dengan perbuatan si kepiting, menempatkan kepiting tersebut di
kalangan bintang sebagai rasi bintang Cancer.

5. Leo (23 Juli - 22 Agustus)
Banyak sekali kisah asal mula keberadaan zodiak Leo, namun yang paling terkenal
adalah kisah Singa Nemean dalam 12 Rintangan Hercules. Dalam rintangan
paling pertamanya, Hercules harus melawan seekor singa Nemean. Singa Nemean
ini sendiri adalah seekor singa yang bulunya berwarna emas dan memiliki kulit yang
tidak dapat ditembus dengan senjata apapun. Dalam salah satu kisah perlawanan
Hercules dengan Singa Nemean ini, dikisahkan bahwa Hercules berhasil
membunuh Singa tersebut dengan mencekiknya hingga mati.
Hercules kemudian menggunakan cakar dari Singa Nemean itu sendiri untuk
merobek kulitnya dan menggunakan bulu singa tersebut di pakaiannya. Atas
pertarungan megahnya itu, Zeus kemudian memberikan Singa Nemean itu sebuah
tempat di rasi bintang sebagai konstelasi Leo. Dalam kisah lain mengatakan bahwa
Hera-lah yang menempatkan Singa Nemean di kalangan bintang karena jika
ditelusuri Hera-lah yang mengirim singa tersebut dan ia jugalah yang membesarkan
singa tersebut.

6. Virgo (23 Agustus - 22 September)
Inilah salah satu dari beberapa zodiak yang tidak dilambangkan dengan binatang
melainkan seorang wanita perawan. Namun yang dimaksud dengan wanita
perawan ini sendiri bukan dalam hal fisikal namun dalam hal kepribadian yakni
kesucian, kepolosan, dan kemurnian.
Kesucian, kepolosan, dan kemurnian itu sendiri dilambangkam oleh seorang Dewi
yang bernama Astraea. Namun asal mula dari zodiak Virgo dimulai dari kisah
Pandora. Pandora yang membuka kotak terlarang menyebabkan semua kejahatan
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terliris ke dunia termasuk kematian, oleh karena itu semua Dewa yang ada di bumi
kabur dan kembali ke Surga terhindar dari semua kejahatan di bumi. Sayangnya,
Astraea adalah yang paling terakhir kembali ke Surga. Sebagai bentuk peringatan
dari hilangnya perlambangan kesucian, kepolosan, dan kemurnian itu Astraea
diletakkan di kalangan rasi bintang sebagai zodiak Virgo.

7. Libra (23 September - 22 Oktober)

Tidak diketahui secara jelas dari mana asal muasal keberadaan zodiak Libra dalam
mitologi, namun beberapa kepercayaan mengatakan bahwa sesuai dengan
lambang timbangannya, Libra melambangkan kebenaran dan keadilan yakni
dimana dilambangkan oleh Dewi Keadilan yakni Themis. Hal ini sangatlah menarik
karena Astraea yang melambangkan Virgo adalah anak dari Themis dan Virgo serta
Libra terletak berdampingan dalam konstelasi bintang.
Beberapa mengatakan bahwa alasan mengapa timbangan dapat termasuk dalam
rasi bintang zodiak adalah karena para Dewa melihat bahwa keadilan dan
kebenaran adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan dan tidak boleh
terlupakan.
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8. Scorpio (23 Oktober - 21 November)

Keberadaan dari lambang zodiak Scorpio dapat dilihat dari kisah mitologi Orion
yakni anak dari Poseidon dan adalah seorang pria yang disebut-sebut sebagai pria
tertampan serta tertinggi yang pernah ada di dunia dengan hobi berburu. Bahkan ia
sangat disenangi oleh Dewi perburuan, Artemis. Melihat kesombongan Orion yang
mengatakan bahwa dirinya dapat mengalahkan semua mahluk di bumi, Gaia si
Dewi Bumi mengirimkan kalajengking untuk mengalahkan Orion.
Kalajengking itu langsung menyengat Orion dan racun mematikannya langsung
mengirim Orion ke kematiannya. Melihat kemenangan kalajengking itu, Gaia
kemudian menempatkan kalajengking tersebut di langit sebagi rasi bintang Scorpio
atau zodiak Scorpio. Di sisi lain, Dewi Perburuan Artemis yang sangat menyukai
Orion juga menempatkan Orion di langit sebagai konstelasi tersendiri. Ia
ditempatkan di langit bersama dengan anjingnya yakni Sirius yang disebut-sebut
adalah bintang paling bersinar di Surga para Dewa.
Kisah lain menceritakan bahwa Orion jatuh cinta dengan 7 wanita cantik dan mulai
mengejar mereka. Wanita-wanite tersebut tidak menyukai hal itu dan meminta Zeus
menyelamatkan mereka. Agar Orion tidak dapat mengejar mereka, Zeus kemudian
mengubah mereka menjadi 7 bintang yang sekarang dikenal sebagai Peliades.
Tidak hanya itu saja, sebagai hukuman Zeus mengirimkan kalajengking untuk
menyengat Orion dan mengubah Orion serta kalajengking itu sebagai rasi bintang.
Hal itu adalah sebagai hukuman agar Orion selalu mengejar Peliades namun tidak
akan dapat mendapatkannya dan selalu dikejar oleh kalajengking yakni zodiak
Scorpio.
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9. Sagitarius (22 November - 21 Desember)

Lambang dari zodiak Sagitarius adalah Centaur, yaitu sebuah mahluk dengan
kepala, tangan, dan dada manusia namun berbadankan kuda. Sedangkan kisah
mitologi dari asal mula zodiak Sagitarius ini berasal dari tokoh mitologi Chiron yang
adalah centaur ternama yang merupakan anak Poseidon dengan kebijakan yang
diajarkan oleh Apollo dan Artemis. Chiron juga adalah teman dari berbagai tokoh
ternama mitologi seperti Hercules dan Achilles.
Sayangnya dalam sebuah perkelahian, Hercules yang melindungi dirinya dari
serangan panah beracun lawan membuat panah beracun tersebut mengenai kaki
Chiron. Chiron yang memiliki keabadian tidak dapat mati dan harus merasakan rasa
sakit yang luar biasa. Hercules kemudian berjanji untuk membantu Chrion, dalam
pengelanaan mereka Hercules bertemu dengan Prometheus, pencipta umat
manusia yang terkurung.
Satu-satunya cara Prometheus dapat terbebas adalah agar seseorang
menggantikan dirinya untuk terkurunng. Walaupun sedang kesakitan, Chiron
kemudian bersedia menggantikan Prometheus. Melihat tindakan pahlawan tersebut,
Zeus kemudian memperbolehkan Chiron untuk memberikan keabadiannya ke
Prometheus dan kemudian menempatkan Chiron di rasi bintang sebagai zodiak
Sagitarius.
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10. Capricorn (22 Desember - 19 Januari)

Lambang dari Zodiak Capricorn adalah seaneh lambang zodiak Sagitarius yaitu
memiliki tubuh setengah kambing namun dengan ekor ikan. Asal mula dari zodiak
Capricorn sendiri berasal dari kisah kelahiran Zeus, Raja para Dewa. Pada saat
kelahirannya, ibu Zeus, Rhea takut suaminya Kronos memakan anaknya, ia
kemudian secara diam-diam membawa Zeus ke Crete dan memberikannya ke
Amaltheia, Si Peri Kambing.
Amaltheia mengasuh Zeus dengan cinta dan pengabdian terbesar, memberikan
susunya sendiri dan menyembunyikan Zeus dari Kronos dengan
menggantungkannya tinggi-tinggi di sebuah pohon agar Kronos tidak dapat
menemukannya baik di Surga, Bumi, ataupun Laut. Singkat cerita, Zeus kemudian
menjadi raja dari para dewa, ia juga tidak melupakan jasa dari Amaltheia. Zeus
mengubah salah satu tanduk Amaltheia menjadi tanduk berkelimpahan yang dapat
memberikan segalanya, serta Zeus juga menempatkan penggambaran Amaltheia di
antara para bintang sebagai zodiak Capricorn.
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11. Aquarius (20 Januari - 18 Februari)
Zodiak Aquarius memiliki perlambangan akan seseorang yang menuangkan air dari
kendinya dan dipercaya bahwa itu adalah perlembangan dari kisah Ganymede,
pangeran dan orang tertampan di Troy. Zeus, sebagai dewa yang sangat suka
dengan manusia cantik dan tampan juga tertarik dengan Ganymedes. Ia kemudian
mengubah dirinya menjadi elang raksasa da membawa Ganymedes ke Olympus.
Di sana Ganymedes ditugaskan Zeus untuk menjabat sebagai juru minum
pribadinya. Walaupun itu adalah sebuah jabatan yang cukup tinggi namun suatu
Ganymedes yang diculik dari kerajaan dan keluarganya merasakan bahwa ia sudah
muak akan hal itu. Ia kemudian menuangkan semua air, ambrosia, dan anggur yang
ada dan menyebabkan hujan tiada henti di Bumi yang akhirnya mengarah ke banjir
raksasa (air bah).
Pada awalnya Zeus ingin menghukum Ganymedes, namun menyadari tindakannya
yang memang cukup jahat ke Ganymedes, ia memberikan Ganymedes sebuah
tempat di rasi bintang sebagai konstelasi Aquarius.
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12. Pisces (19 Febuari - 20 Maret)

Kedua ikan yang berenang dalam arah yang berbeda adalah perlambangan dari
zodiak Pisces dan juga adalah bentuk yang menyelamatkan Aprhodite dan
anaknya. Mitologi tersebut dimulai sesudah Zeus mengalahkan ayahnya Kronos
dan anak-anak Gaia. Gaia kemudian ingin membalas dendam dan menciptakan
sebuah monster mengerikan bernama Typhon yang disebut-sebut adalah monster
terbesar dan paling mengerikan yang pernah dilahirkan.
Typhon kemudian mendeklarasikan perperangan ke semua Dewa Olympus dan
para dewa berusaha menyembunyikan mereka dengan menyamar. Zeus
mengambil bentuk domba jantan , Hera menjadi sapi putih, Artemis menjadi kucing,
Ares menjadi babi hutan liar dan seterusnya. Yang terakhir adalah Dewi Cinta dan
Kecantikan, Aphrodite, dan anaknya, Eros. Mereka menyelam ke kedalaman laut
dan mengambil bentuk 2 ekor ikan.
Sesudah Typhon berhasil dikalahkan, semua dewa kembali ke bentuk asalnya.
Aphrodite yang merasa berterima kasih atas ikan yang sudah meminjamkan bentuk
mereka meletakkan penggambaran mereka di langit malam. Itulah bagaimana
Pisces mendapatkan tempatnya di rasi binang dan menjadi zodiak terakhir dalam
mitologi Zodiak Yunani.
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Sejarah Lahirnya Zodiak & Astrologi
yang Sebenarnya, Sudah Tahu
Belum?
Dari awal munculnya sampai tersebar, begini ceritanya
Rubrik horoskop atau ramalan
bintang di majalah dan
tabloid pernah menjadi
rubrik yang paling
ditunggu-tunggu. Apa
kamu sempat
mengalaminya juga?
Sudah tahu sejarahnya
atau belum?
Astrologi merupakan ilmu
yang menghubungkan
antara gerakan benda-benda
tata surya dengan nasib
manusia. Benda tata
surya berupa planet,
bulan, dan matahari.
Seluruh
planet, matahari, dan bulan beredar pada
lingkaran ekliptikanya masing-masing.
Ramalan astrologi ini muncul berdasarkan kedudukan bendabenda tata surya ini di dalam zodiak. Kedudukan pada suatu
masa tertentu menentukan tanda zodiak tertentu. Untuk
mengetahui lebih jelas, simak sejarah lahirnya ilmu astrologi
selengkapnya berikut ini!
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1. Ada dua tipe zodiak
Sebenarnya ada dua
tipe zodiak, yaitu:
zodiak tropikal dan
zodiak sideral. Namun
saat ini seluruh dunia
telah menggunakan
zodiak tropikal, yaitu
zodiak berdasarkan
waktu tropikal atau
gerakan zenit matahari
melintasi langit,
selama setahun
lamanya.

2. Astrologi muncul sejak tahun 400
SM
Dibuat oleh bangsa Mesir
Kuno. Selanjutnya bangsa
Yunani Kuno yang
mematenkan nama-nama
zodiak: Aries, Taurus, Gemini,
Cancer, Leo, Virgo, Libra,
Scorpio, Sagitarius, Carpicorn.
Aquarius, dan Pisces.
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3. Ilmu ini dicetuskan oleh bangsa
Babylonia

Zodiak dibuat oleh suku Babel, suku yang berada di
Mesopotamia, di antara sungai Tigris dan Eufrat (bagian
tenggara Irak). Bangsa Babel memang populer dengan entitas
yang suka menyembah benda-benda langit. Mereka meyakininya
sebagai dewa-dewi dan memprediksi masa depan melalui
pergerakan benda-benda langit.
LANJUTKAN MEMBACA ARTIKEL DI BAWAH

Editors’ Picks
• 8 Ciri-Ciri Ilmiah Ini Menandakan Kamu Adalah Seorang
Ambivert Tulen
• 8 Hewan “Nyata” Fantastis & Tempat Mereka Bisa
Ditemukan Di Dunia Ini!
• 7 Manfaat Mendengarkan Lagu Galau Untuk Kesehatan Jiwa
Menurut Ahli
Baca Juga: Berperilaku Aneh, 7 Bintang di Alam Semesta Ini
Bikin Astronom Bingung
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4. Bangsa Babel dikalahkan oleh
bangsa Persia
Tahun 539 SM, Persia
mengambil alih kekuasaan.
Kemudian mereka berhijrah
ke daratan Eropa Selatan
(Romawi dan Yunani). Dari
sinilah diturunkannya praktik
meramal berdasarkan bintang.

5. Lahirnya astrologi horoskop
Sekitar abad 2 SM, lahirlah astrologi
horoskop melalui pencampuran
ilmu astrologi Babel dan tradisi
Mesir. Banyak pengaruh
terhadap astrologi Bangsa Mesir
yang diberikan oleh astrologi
kebudayaan Mesopotamia.
Pengaruh dari kebudayaan
Mesopotamia dicontohkan pada
dua simbolisasi dalam zodiak
Libra dan Scorpio bangsa Mesir
pada zodiak Dendera bangsa Mesir

.
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6. Penyebaran astrologi
Kemudian astrologi
menyebar dengan cepat
ke Eropa, Timur Tengah,
India, hingga yang kita
kenal sekarang.
Sekarang seluruh bagian
belahan dunia telah
mengenal ilmu astrologi
ini, tapi tetap saja
penerapannya tergantung
kepercayaan masing-masing individunya. Meskipun ada cukup
banyak yang berusaha meneliti lebih lanjut dari segi psikologis
sample pemilik tiap zodiak.
Meski ilmu ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, namun
tidak sedikit pula ilmu yang menentangnya. Bagaimana bisa
nasib manusia ditentukan oleh pergerakan benda-benda langit?
Kalau kamu, termasuk yang percaya atau tidak?
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Workshop AMC Reguler Bandung
Bulan Nopember 2018
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Curhat Pikiran
Pertanyaan :
Saya idam dari pekanbaru, saya suka membaca tulisan mas firman dan membaca
majalah kekuatan sugesti setiap bulan. Ada yang mau saya tanyakan ya Mas firman,
bisakah dengan sugesti menyembuhkan penyakit?
Idam-0856xxxxx, Pekanbaru

Jawaban :
Terima kasih mas idam atas pertanyaannya dan teruslah membaca artikel
di kekuatansugesti.com sekaligus mendownload majalah gratisnya. Pertanyaan yang
bagus sekali tentang kesembuhan penyakit. Untuk menjawab pertanyaan ini maka saya
ingin memulai dengan menjelaskan tentang apa itu sugesti. Sugesti adalah ucapan atau
saran yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lainnya. Ketika ada seorang
dokter bicara kepada pasiennya maka itu juga adalah sugesti. Lalu ketika anda
meminum air yang dibacakan doa-doa maka itu juga adalah sugesti. Ketika ada
seseroang minum air yang sudah diberi doa-doa kemudian sembuh, maka itu artinya
sebuah sugesti bisa menyembuhkan penyakit. Benar kan?
Karena sembuh atau tidaknya sebuah penyakit adalah hasil dari pikiran orang itu sendiri.
Anda coba baca artikel di kekuatansugesti.compada bagian kesehatan, disitu banyak
artikel yang menjelaskan bahwa kesehatan itu sumbernya dari pikiran.

Pertanyaan :
Sugesti apa yang tepat buat saya yang sedang sakit mas, saya sudah minum obat dan
periksa dokter tapi tetap sakit. Kebetulan saya menemukan kekuatansugesti.com dan
mulai membacanya, setelah menerapkan apa yang ada di majalah itu memang
sepertinya badan saya lebih baik. Bisakah saya mendapatkan kalimat sugesti supaya
sehat kembali?
Sutarman - 08133xxxxxx, Bekasi
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Jawaban :
Terima kasih pak sutarman sudah mengirimkan pertanyaan, saya doakan bapak kembali
sehat dan sembuh seperti semula. Teruslah membaca dan menerapkan materi-materi di
majalah Sugesti supaya pikiran bapak mendukung kesembuhan dan kesehatan seperti
sedia kala. Ketika bapak bertanya ke saya, apa kalimat sugesti untuk sehat kembali
adalah "SAYA SEHAT", kalau bapak mau mengucapkan kalimat itu dengan benar dan
penuh penghayatan maka pasti hidup bapak kembali sehat. Coba sekarang ubahlah
pikiran bapak tentang sakit, ubahlah pikiran bapak tentang penyakit. Berpikirlah yang
indah-indah saja, berpikirlah tentang kesehatan saja. karena apa yang bapak pikirkan
maka itulah yang terjadi.

Pertanyaan :
Terima kasih mas firman atas tulisan-tulisan yang penuh inspirasi dan mulai mengubah
cara pandang saya tentang kehidupan. Saya pernah dibawa ke seorang pengasuh
pondok pesantren di daerah saya di subang jawa barat. Bapak ini mengatakan bahwa
ada yang memagari jodoh saya. Dan setiap ada laki-laki yang mendekat pasti hanya
mendekat saja tapi kemudian menjauh. Saya sekarang usia sudah 30 tahun mas.
Tina - facebook

Jawaban :
Terima kasih mbak tina atas pertanyaannya tentang jodoh ini. Banyak wanita yang
mengalami kasus serupa seperti mbak. Mbak harus percaya bahwa sesungguhnya hidup
mbak itu tidak tergantung dari omongan bapak pengasuh pesantren tadi tapi tergantung
dari pikiran mbak sendiri. Kalau mbak terus memikirkan omongan bahwa jodoh mbak
ada yang memagari maka seperti itulah kenyataan yang terjadi. Cobalah sekarang mbak
buang dan lepas dari omongan bapak tadi, tidak penting dia pengasuh pondok pesantren
atau apapun. Karena sesungguhnya tidak ada orang yang bisa menentukan masa depan
orang lain, hidup seseorang sepenuhnya ditangan orang itu sendiri.
Jadi sekarang buang saja ya, dan mbak tidak perlu kembali lagi untuk menemui bapak
tadi, karena nanti malah masuk perangkap dia. Berdoalah kepada Tuhan untuk meminta
pasangan yang sesuai keinginan mbak. Percayalah Tuhan Maha Baik pasti
mengabulkan sesuai keinginan mbak.
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