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aktu adalah 
kemewahan, 
kalimat itu 

sungguh membuat saya 
berhenti sejenak untuk 
melihatnya..sebuah 
slogan yang sangat 
bagus jika kita juga 
memasukkannya ke 
pikiran kita. Jadi bukan 
hanya uang, melainkan 
waktu adalah 
kemewahan. Bahkan di 
agama Islam, Allah SWT 
bersumpah “Demi masa”. 
Benar-benar perlu 
diperhatikan waktu kita, 
karena waktu adalah 
“sesuatu” yang berharga. 
Bisa kita bayangkan, jika 
kita hidup tanpa waktu,  

 
tanpa ada pergantian 
musim, tanpa ada 
pergantian hari. Hidup 
kita pasti berjalan statis. 
Mari bersama kita ulas 
waktu setahun ini, anda 
tahu 1 tahun = 365 hari 
benar bukan? lalu 1 hari 
= 24 jam, 1 jam = 60 
menit, dan 1 menit = 60 
detik.  Kalau kita 
perhatikan maka 1 tahun 
= 365x24x60x60 = 
31.536.000 detik.  Luar 
biasa lama detiknya 
dalam 1tahun. Lalu kita 
isi dengan apa waktu 1 
tahun kita?? 
Perhatikan ilustrasi 
berikut : 

Sebentar lagi kita bersama segera melewati tahun 2018, terasa cepat jika kita 
mengisi waktu dengan manfaat. Memang waktu akan terus berputar dan 

bergerak, ada pepatah mengatakan “Kalau kita diam, maka akan tergilas oleh 
waktu”. Waktu sangat luar biasa, kalau di barat dikenal dengan “time is money” 
bahkan saya sempat melihat sebuah baliho iklan dijalan yang berbunyi “time is 

luxury”. 

W 

Menyambut  

Tahun Baru 2019 
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Jika anda tidur 8jam 
sehari, berarti 8/24 x 
100% = sekitar 30% 
dalam sehari kita 
gunakan untuk tidur. 
Maka 30% x 31.536.000 
= 9.460.800 detik kita 
gunakan untuk tidur 
dalam setahun, berarti 
masih ada sisa 
22.075.200 detik. Kita 
gunakan untuk apakah 
sisa waktu tersebut?? 
 
Bukankah setiap orang 
memiliki jatah waktu yang 
sama? Benar bukan, 
semua sama saja 24jam, 
tidak ada yg kurang dan 
tidak ada yang lebih. Tapi 
kita perhatikan, dengan 
waktu yang sama 
ternyata tiap orang 
mampu melakukan 
sesuatu yang luar biasa. 
Presiden Jokowi 
waktunya 24jam, bos 
perusahaan besar juga 
waktunya 24jam, seorang 
profesor juga waktunya 
24jam, sedangkan tukang 
becak juga 24jam, tukang 

jual bakso juga 24jam. 
Ternyata dapat kita tarik 
kesimpulan, waktu sama 
tapi isi beda. 
Apa yang dilakukan 
tukang becak berbeda 
dengan dilakukan 
seorang pengusaha, 
tukang becak rajin 
dengan tukang becak 
malas juga isi waktunya 
berbeda. Dan ketika kita 
mengisi waktu yang 
berbeda, maka pasti hasil 
yang kita raih juga 
berbeda. Benar bukan? 
Seorang pelajar yang 
bangun malam disaat 
teman-teman lain tidur, 
dia belajar di tengah 
malam. Maka pasti hasil 
ujiannya berbeda dengan 
mereka yang hanya 
belajar sore hari saja. 
Maka rumusnya kembali 
Waktu sama tetapi Isi 
Beda. 
Seseorang yang dalam 
tahun 2018 ini mampu 
mewujudkan impiannya 
dan mensyukuri di ujung 
tahun ini pasti isi 

Kekuatan Sugesti | Edisi Desember   2018 
 

02 

 | Redaksi 
 



waktunya berbeda 
dengan orang merasa 
tahun 2018 ini gagal dan 
belum mendapat apa-
apa. Perhatikan diri anda, 
apakah anda sudah 
mengisi tahun 2018 ini 
dengan “isi” yang 
berbeda? 
Coba anda ingat-ingat 
lagi perjalanan anda di 
tahun 2018 ini? 
 • Anda buat sebuah 

daftar, tentang 
kegagalan dan 
keberhasilan anda 

 • Lakukan evaluasi 
dari kegagalan 
anda 

 • Pelajari tentang 
keberhasilan anda 

 • Jadikan evaluasi 
kegagalan dan 
kunci keberhasilan 
menjadi ilmu baru 
dalam pikiran anda 

 • Lalu buat impian 
baru di tahun 2019, 
bayangkan anda 
menaiki anak 
tangga yang lebih 

tinggi dari 
sebelumnya 

Bersama kita sambut 
tahun 2019 dengan 
harapan lebih besar, 
dengan cita-cita lebih 
besar. Beranilah 
mengambil keputusan 
dengan perhitungan yang 
matang. Karena 
kesuksesan anda 
semata-mata adalah hasil 
rekayasa diri anda dan 
Tuhan. 
Selamat menyambut 
tahun 2019, Majalah 
SUGESTI selalu siap 
menjadi sahabat pikiran 
anda. 
 
Salam Sejati 
 
::Firman Pratama:: 

 
 

Kekuatan Sugesti | Edisi Desember   2018 
 

03 

 | Redaksi 
 



 
 



 

 

 

 

 

asti nanti anda masih 
sering salah m enulis 
tanggal dengan tetap 

menggunaka n tahun 2018, ya 
kan? Selain kalender yang 
memang harus baru, apa lagi 
yang harus diperbarui di tahun 
ini? Apakah mau berganti 
bisnis? Apakah mau berganti 
profesi? Jangan dulu anda 
ganti bisnisnya atau profesinya 
sebelum tuntas membaca 
artikel ini. 

Ada sebuah bbm yang 
masuk ke akun bbm saya 
tadi malam “pak firman, saya 
mau berganti bisnis baru 
karena sepertinya bisnis 
saya tidak prospek mas,”, 
lalu saya tanya dong “anda 
bisnisnya apa?”, dia 
menjawab “saya bisnis cetak 
kaos mas”. Saya jawab lagi 
“bukannya tahun 2019 itu 
ada pileg dan pilpres, kan 
butuh kaos untu promosi tuh 

Sudah memasuki akhir tahun 2018, memasuki tahun yang baru dan tentunya 
memasang kalender baru. Kalender baru, benda yang satu ini pasti baru disetiap 

rumah, disetiap kantor dan ditempat-tempat umum lainnya. Tentu sudah tidak 
pas lagi jika yang anda pasang dirumah, atau dimeja kantor kita kalender yang 
lama tahun 2018. Yang namanya sesuatu yang baru tentu butuh pembiasaan, 

membiasakan menulis angka 2019. 

P 
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pak”. Membahas tentang 
pertanyaan bbm tadi, maka 
saya menulis artikel ini. Banyak 
orang yang buru-buru 
mengganti jenis bisnisnya, 
mengganti profesinya hanya 
gara-gara menganggap tidak 
prospek, bahkan ada 
seseorang yang menelepon 
saya bahwa menurut ramalan 
shionya dia tidak cocok untuk 
bisnis A di tahun 2019. 
Mengganti bisnis hanya karena 
ramalan? Apakah anda juga? 
 
Satu-satunya hal lain yang 
harus kita perbarui di tahun 
baru ini selain kalender  adalah 

“pikiran” kita. Memperbarui 
pikiran kita itu sudah 
otomatis pasti memperbarui 
kehidupan kita di tahun 2019 
nanti. Memperbarui 
bagaimana kita berpikir 
sehingga bisa berpikir 
dengan benar dalam 
mewujudkan semua 
keinginan-keinginan kita di 
tahun ini. Percuma saja anda 
mengganti bisnis, mengganti 
profesi tetapi pikiran anda 
sama saja maka tentu sudah 
pasti hasilnya juga akan 
tetap-tetap saja. Banyak 
orang hanya melihat bisnis 
orang lain, bisnis temannya 
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rame eh dia ikut bisnis yang 
sama dengan temannya itu, 
padahal seharusnya yang kita 
tiru bukan bisnisnya tapi 
bagaimana berpikirnya. Anda 
melakukan bisnis, bekerja dan 
menggeluti sebuah profesi 
tentu untuk mendapatkan 
kesuksesan tapi kalau Pikiran 
anda tidak mau sukses maka 
pasti ya percuma saja 
bisnisnya, percuma saja 
pekerjaannya, percuma saja 
profesinya. 
 
Ada banyak orang melalui 
facebook berkomentar bahwa 
“mas firman, semua orang 
pasti inginnya sukses tetapi 
kenapa hidupnya malah 

susah?”, jawaban 
saya adalah “karena 
tanpa disadari orang 
itu mengingkan 
kesusahannya”. 
Apakah ada orang 
menginginkan 
kesusahan? 
jawabannya “ADA 
dan Banyak”, hal itu 
baru disadar ketika 
seseorang mengikuti 
kelas AMC dan 
memahaminya, sering 
saya mendapat 

ungkapan dari peserta AMC 
“ternyata saya sendiri yang 
meminta kesusahan ini ya 
mas, saya selama ini 
mengeluh ke Tuhan, jadi 
malu”. Ketika sudah tahu 
dimana salahnya tentu bisa 
memperbaiki, inilah 
fungsinya memahami AMC 
supaya mengetahui dengan 
benar bagaimana Pikiran itu 
bekerja, sehingga bisa 
mengontrolnya dan 
memaksimalkannya demi 
kebaikan hidup kita sendiri. 
Selamat memasuki tahun 
yang baru dengan 
semangbaru dan tentunya 
Pikiran-pikiran yang baru. 
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Ingin Hidupmu di Tahun 2019 Penuh Kebaikan ? 

Tanamkan 3 Sugesti Ini Ke Pikiranmu

 

Ramalan 

sesungguhnya 

adalah salah satu 

bentuk sugesti y 

ang diberikan oleh 

orang yang 

menulisnya untuk 

diketahui oleh orang 

lain. Ada istilah yang 

keren yaitu ramalan 

shio dimana tahun 

2019 nanti adalah 

tahun babi. 

Bagaimana 

menyikapi ramalan-

ramalan itu?  

Saya juga ingin 

sekaligus membalas pertanyaan yang masuk 

ke inbox fanpage facebook 

keajaiban bawah sadar siang tadi. “mas 

firman bagaimana menurut mas firman tentang 
ramalan-ramalan hidup di tahun 2019, apakah itu 
benar?”. Saya yang jadi bingung ketika ditanya 
apakah itu benar? hehe..kenapa? kalau anda 
bertanya kepada yang menulis ramalan-ramalan 
itu maka pasti mengatakannya benar, karena 
mereka yang menulis ramalan itu untuk mereka 
percayai sendiri. Padahal sesungguhnya yang 
membuat ramalan itu terjadi adalah Pikiran kita 
sendiri.  Masih mau sibuk percaya kepada 
ramalan-ramalan? 
Saat ini banyak orang yang mengatakan bahwa 
apa yang dia lakukan bukanlah meramal 
melainkan membaca “objek”, misalnya membaca 
garis tangan, membaca wajah, membaca hasil 

kartu dan sejenisnya. Mereka mengatakan bahwa 
itu adalah hal ilmiah, karena ada objek yang 
dibaca. Saya hanya tersenyum ketika ada orang 
yang mengatakan itu, oh ya pernah waktu ada 
kelas AMC (Alpha Mind Control) reguler di 
bandung, ketika break makan siang seorang bapak 
melihat garis tangan saya, dia bilang ke saya “mas 
firman sering sembelit ya?” saya jawab “ngga 
pak”, lalu dia tanya lagi “mas firman ngga suka 
minum air putih ya?”, saya jawab lagi “lah tadi 
bapak dikelas lihat saya habis 2 botol air mineral 
kan?”. Bapak ini geleng-geleng sambil melihat lagi 

garis tangan saya lalu bicara “kok gak pas 

ya, padahal seharusnya seperti 

itu, berarti arti dari garis tangan 

itu suka-suka yang mengajarkan 

ya mas, wah trainernya 

Membuat artikel kali ini saya rasa sangat pas dengan momen pergantian tahun 2018 menuju tahun 2019. 

Seperti tahun-tahun sebelumnya, setiap pergantian tahun pasti dibarengi dengan berbagai sugesti tentang 

“prediksi” atau bahasa spiritualnya adalah “ramalan” di tahun depan. Bermunculan di televisi, di koran, di 

artikel-artikel internet tentang ramalan-ramalan bagaimana kondisi di tahun 2019. 

“ 
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bilangnya ilmiah padahal ya 

ramalan juga yang ujung-

ujungnya sugesti” 

 

Apa saja 3 kalimat sugesti 
itu? 
“Tahun 2019 adalah tahun yang 

penuh kebaikan, tahun yang 

penuh dengan kesuksesan 

untuk saya dan keluarga. Saya 

percaya bahwa setiap tahun 

selalu baik, karena kebaikan 

dalam hidup saya tergantung 

dari sugesti saya” 

“Tahun 2019 ini adalah Tahun 

yang pas bagi saya untuk 

sukses, tahun yang tepat bagi 

saya untuk menikmati hidup 

yang lebih baik, semua 

hal pasti sesuai dengan 

Pikiran saya” 

“Tahun 2019 ini tahun 

yang indah dan saya 

selalu dalam selimut 

keindahan. Tahun 

2019 ini Tahun yang 

penuh keberkahan dan 

kemuliaan, saya 

menyadari dan percaya 

itu karena saya 

mengimani Tuhan saya 

adalah Tuhan yang 

Maha Baik. 
 

Anda tanamkan dengan benar 3 kalimat 

sugesti itu kedalam pikiran anda maka pasti 

hidup anda di tahun 2019 selalu dalam 

kebaikan. Lepaslah dari ramalan-ramalan 

apapun bentuknya, baik itu yang katanya 

membaca kartu, membaca wajah, membaca 

tanggal lahir, bentuk shio, bentuk aura dan 

lain-lain itu, karena memang sesungguhnya 

sugesti kitalah yang membuat itu terjadi, 

kalau anda mau memahami kekuatan 

sugesti yang merupakan kekuatan pikiran 

dengan benar, maka bisa belajar dalam 

kelas AMC  maka pasti anda terkagum-

kagum sendiri dengan hebatnya sugesti 

pikiran itu, dan tentu kita juga terkagum 

kepada pencipta kita, yaitu Tuhan yang 

Maha Baik. Selamat memasuki tahun baru 

2019, untuk menemani pergantian tahun ini 

maka anda bisa membaca juga majalah 

kekuatan sugesti edisi bulan 

Desember supaya membuat hidup anda 

selalu dalam sugesti-sugesti yang positif 

dan mencerahkan 
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SURBAN DAN TASBIH BISA MENJADI  
“ALAT” GENDAM 

 

 

aya teringat ada 
seorang teman saya 
yang cerita bahwa 

istrinya pernah digendam 
dan bicara “Maaf ya pak, ibu 
tadi kena gendam dijalan, 
semua uang habis perhiasan 
habis, tadi saya digendam 
oleh orang tua yang seperti 
ulama” 
Saya coba tanya lagi lebih 
dalam kepada teman saya 
ini, terus istrimu cerita 
apalagi mengenai kejadian 
itu? , teman saya 
melanjutkan menirukan 
cerita istrinya ke saya. 
Menurut istri saya dia 
didekati dengan seorang 
dengan bersurban dan 
membawa tasbih ketika 
sedang berjalan sendirian 
didepan komplek rumah, 
laki2 ini kemudian 

menanyakan sebuah alamat 
dari seorang kiyai, istri saya 
lalu memberikan petunjuk 
alamat itu, eh kemudian laki-
laki bicara “ibu, saya mau 
berterimakasih dan mau 
mendoakan ibu, ibu ini 
sebenarnya mau diberi rejeki 
banyak oleh ALLAH, tetapi 
ada barang yang masih kotor 
didiri ibu, boleh saya bantu 

sucikan barang2itu”. Istri 

Bicara tentang “gendam” mungkin terkesan menakutkan dan mengerikan, sebab 
selama ini pemahaman gendam yang ada dimasyarakat memang menakutkan, 

gendam diindentikkan dengan hal-hal yang tidak bisa dilawan, gendam dianggap 
sebuah kekuatan yang bisa membuat semua orang menurut, gendam pasti 

diasosiasikan dengan hal yang negatif. Apakah iya gendam itu memang seperti itu 
dan perlu ditakuti? Hmm, kalau anda memahami ilmu PIKIRAN maka anda pasti 
menyadari bahwa gendam itu adalah ilmu komunikasi saja untuk mempengaruhi 

seseorang. 

S 

| Hipnosis 
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saya karena melihat 
penampilan yang begitu 
meyakinkan, berbaju putih 
surban, ada tasbih ya 
langsung mengiyakan. 
Kemudian dibawalah masuk 
ke dalam mobil, nah didalam 
mobil itu, dibacakan ayat2, 
kemudian disuruh melepas 
semua barang yang ada, 
menyerahkan uang, sambil 
dibawa jalan kemudian 
berhenti di sebuah masjid, 
istri saya disuruh turun untuk 
berwudhu agar bersihnya 
sempurna, eh..begitu selesai 
wudhu si laki2 ini sudah 
pergi menggunakan 
mobilnya dan membawa 
semua barang istri saya. 
Anda pasti sering 
mendengar atau mengetahui 
pengalaman orang lain yang 
seperti itu, lalu disebutlah 
terkena gendam dan seolah-
olah korban tidak bisa 
melawan,padahal situasi itu 
terjadi karena korban mau 
dan menerima semua 
“iming-iming” dari pelaku, 
mau didoakan dan mau 
dibersihkan barangnya, 
inilah iming-iming yang 
membuat banyak orang 
menurut. Lalu didukung 
dengan surban dan tasbih, 
lengkaplah sudah 
aksesorisnya hehe. 

Pemahaman masyarakat, 
adalah ketika melihat 
seseorang laki-laki tua 
bersurban putih dan 
memegang tasbih maka 
langsung saja menganggap 
itu adalah seorag ulama atau 
kiyai yang manjur 
doanya,akhirnya seperti ibu 
tadi deh. 
 
Itulah realita dimasyarakat 
kita, begitu mudahnya 
percaya dan menuruti ketika 
berada disituasi seperti itu, 
lalu mengatakan terkena 
gendam, supaya 
menimbulkan rasa kasihan 
dari yang mendengar 
kisahnya, padahal sih karena 
ketidaktahuannya saja. Jadi 
gendam itu adalah sebuah 
teknik komunikasi yang 
memang sudah disiapkan 
dengan berbagai aksesoris, 
atau berbagai alat untuk 
membuat “korban” merasa 
nyaman dan merasa benar 
untuk menuruti semua yang 
disampaikan. Surban putih 
dan tasbih yang seharusnya 
melambangkan sebuah 
kebaikan, justru 
dimanfaatkan untuk 
melakukan “gendam”. 
Sebagai solusinya maka 
anda harus pandai-pandai 
menerima ajakan orang lain 
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yang belum dikenal saat 
dalam perjalanan, cerdaslah 
melihat seseorang, kalau 
sudah mulai masuk lebih 
dalam kedalam urusan 
pribadi anda lebih baik anda 
akhiri saja obrolan dan 
menjauh dari orang itu. Apa 
yang ditampilkan, baik itu 
baju bersurban, gamis dan 
memegang tasbih bahkan 
kitab suci itu dapat dijadikan 
alat untuk menggendam 
anda lho hehe..:), cerdaslah 
dalam menerima “sugesti” 
dari orang lain ya. 
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5 TIPS BAGI PARA CALEG AGAR BISA 
“MEMPENGARUHI PIKIRAN” PEMILIH DI PEMILU 

2019 

 
 
 

Bukan hal mudah bagi para caleg 
untuk menghadapi pemilih tahun 
2019 ini, persaingan sudah 
terjadi sesama anggota partai 
sendiri. Bisa dilihat biasanya 
dalam satu partai ada lebih dari 5 
caleg yang terdaftar, padahal 
masyarakat pemilih hanya 
memilih satu saja untuk anggota 
DPR, dan DPRD. Persaingan 
yang ketat untuk mempengaruhi 
pikiran pemilih sudah dimulai dari 
interna partai dan tentunya antar 
partai juga. Persaingan ini 
menimbulkan ketakutan sendiri 
bagi para caleg dalam 
menghadapi pemilu 2019 
mendatang.Dalam sebuah 
pemilu atau pemilihan umum 
maka pemilih memiliki kuasa 
dalam menentukan siapa para 
calon anggota legislatif (caleg) 
yang akan dipilihnya. Dan 
tindakan memilih atau 
mencoblos itu digerakkan oleh 

pikiran pemilih. Sehingga yang 
harus utama dipengaruhi adalah 
Pikiran dari para pemilih. Untuk 
mempengaruhi pikiran para 
pemilih tentu metode yang utama 
digunakan adalah alpha telepati, 
dengan menerapkan alpha 
telepati maka pasti para calon 
anggota legislatif bisa 
mempengaruhi pikiran pemilih 
tanpa disadari oleh pemilih itu 
sendiri.   

 
Banyak calon anggota legislatif 
melakukan tindakan yang terlihat 
tidak wajar untuk mempengaruhi 
para pemilih, biasanya dengan 

Tahun 2019 mendatang disebut sebagai tahun politik, karena pada 
tahun depan ada kegiatan pemilu serentak yaitu pemilu anggota 
legislatif (DPR) yang diikuti oleh banyak caleg dan juga pemilu 

presiden beserta wakil presiden. 

| Alpha Telepat 
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“sogokan” berupa uang, bahan 
sembako dan sejenisnya. Tapi 
para caleg biasanya tidak paham 
bahwa yang berperan penting 
dalam keputusan pemilih untuk 
mencoblos nomor urut dari para 
caleg adalah Pikirannya. 
Sehingga kunci utama untuk 
mendapat pilihan dari para 
pemilih adalah mempengaruhi 
pikiran para pemilih.  
 
Berikut ini ada 5 Tips yang 
Bisa dilakukan Oleh para 
Caleg untuk Mempengaruhi 
pikiran para Pemilih di Pemilu 
2019 
 
PERTAMA, PERSIAPKAN DIRI 

 

Banyak para caleg baru heboh 
untuk melakukan sosialisasi 
ketika sudah mepet waktunya, 
sehingga profil diri caleg belum 
terekam dengan baik di pikiran 

bawah sadar pemilih. Biasanya 
para caleg dadakan ini 
menganggap cukup dengan 
serangan fajar saja beres. 
 
Kedua, Jaga Pikiran Selalu 
Positif 

 

Para caleg seharusnya harus 
selalu positif dalam menghadapi 
persiapan pemilu 2019, karena 
dengan pikiran positif pasti 
menarik hasil yang positif juga. 
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Ketiga, Pikiran dan Tindakan 
Harus Selaras 

 
Pikiran dan tindakan harus 
diselaraskan, jangan pikiran 
isinya baik tapi tindakan justru 
kebalikannya. Atau tindakan 
terlihat baik tapi pikirannya justru 
berisi hal yang jelek. 
 
Keempat, Tersenyumlah 
dengan Tulus 

 
Pikiran yang positif dan indah 
tentu bisa memberikan senyum 
yang indah bagi masyarakat, 
Dengan senyuman yang tulus 
maka bisa menembus pikiran 
para pemilih dan selalu teringat. 
Hal ini meningkatkan 
kemungkinan pemilih untuk 
memilih anda. 
 
Kelima, Pelajari dan Gunakan 
Alpha Telepati 
 

Buat anda 
yang sungguh-sungguh ingin 
mempengaruh pikiran pemilih di 
pemilu 2019 nanti bagi menjadi 
kebutuhan untuk mempelajari 
alpha telepati, sebagai satu-
satunya cara untuk 
mempengaruhu orang lain tanpa 
bertemu.  
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Hipnoterapi itu Berhasil kalau TERTIDUR ? 

Anda SALAH.. 
 

“pak firman, saya pernah mengikuti hipnoterapi dengan bapak A, 
tapi saya tidak bisa tertidur, akhirnya saya tetap aja minder, 

bagaimana solusinya pak?”. ada sebuah komentar di blog ini yang 
menulis seperti itu, banyak orang salah memahami makna dari 

hipnoterapi, 

 
 

esalahannya adalah 
mengharap ingin 
tertidur lalu bangun-

bangun s emuanya 
berubah, pemahaman 
seperti ini muncul karena 
melihat tayangan di 
televisi, ada seorang 
artis yang katanya 
memiliki trauma dengan 
kucing, lalu dilakukanlah 
proses hipnosis, dan si 
artis terlihat tertidur, saya 
tekankan kata “terlihat” 
ya. Si hipnoterapist tv itu 
memberikan sugesti bahwa sekarang kucing itu lucu dan kamu berani 
dengan kucing, ketika artis disuruh bangun dan membuka mata, 
maka si artis jadi berani memegang kucing.Persepsi ini yang banyak 
diterima oleh masyarakat kita, sehingga kita mereka melakukan 
hipnoterapi yang diharapkan adalah tertidur hehe, saya sering bilang 
ke klien saya, kalau mau tidur di rumah aja, atau di hotel sekalian, 
enak kan daripada di kursi terapi ini. Ketika melihat tayangan di tv, 
kita harus cerdas, apa yang dilakukan si artis itu kan bukan tidur, tapi 
hanya menutup mata, benar kan? hanya anda melihatnya seperti 
tertidur, saya tekankan, kata “seperti”, ketika anda menutup mata lalu 

k 

 | Hipnoterapi 
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menyandar di kursi, pasti teman-teman anda menyangka anda 
tertidur, padahal belum tentu kan? 
Sama seperti itu, proses hipnoterapi sebenarnya adalah proses 
pemberian nasehat, saya pernah menuliskan artikel tentang nasehat 
ini di blog ini. Pemberian nasehat disaat anda sedang santai, kalau 
anda tertidur sampai ngorok, juga percuma kan. Yang namanya 
pemberian nasehat maka itu tergantung anda yang melaksanakan, 
mau menuruti nasehat (baca :sugesti) atau tidak. Jadi yang berperan 
penting disini adalah diri anda sendiri. Dan tidak dilakukan dalam 
kondisi tertidur, apalagi tidak sadar. 
 
Kondisi tidak sadar banyak orang menyamakan dengan kondisi 
hipnotis, ini SALAH, yang namanya tidak sadar itu PINGSAN. 
Pemahaman yang sempit membuat banyak orang salah tentang 
hipnoterapi, bahkan banyak juga training hipnoterapi yang 
mengajarkan pemahaman sempit ini. Saya jadi ingat saat ada 
seorang bapak yang mengikuti kelas saya Alpha Mind Control (AMC) 
privat, bapak ini bilang kalau dia sudah mengikuti kelas hipnoterapi di 
lembaga xxx tapi tidak pernah bisa menghipnoterapi orang. Saya lalu 
bertanya dengan sedikit heran, “kenapa bapak bilang ngga bisa 
menghipnoterapi?”, bapak ini menjawab, “saya susah membuat 
orang tertidur pak firman, kan kalau memberikan sugesti harus 
membuat tidur dulu”  
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Dari apa yang diutarakan bapak ini, saya tahu bahwa pemahaman 
dia tentang sugesti dan hipnoterapi masi salah besar he..he, padahal 
sudah memasang gelar CHt kemana-mana (buat apa juga ya). Lalu 
saya tanya deh, “pak, memang dulu belajar nya harus tertidur ya”. 
Sambil saya jelaskan tentang pikiran, apa itu sugesti. Lalu saya 
mencoba bapak ini untuk memodifkasi pikirannya tentang rokok, 
karena bapak ini bilang dia perokok yang ingin berhenti. 
 
Ketika dia sudah menerapkan teknik modifikasi pikiran yang saya 
ajarkan, langsung deh saya kasih rokoknya, “ini pak rokok”, bapak ini 
langsung jawab “ah, ngga pak, sudah ah saya jadi eneg ngelihatnya, 
kasihan anak saya”. Dan bapak ini pun berkata, “saya paham 

sekarang, bahwa hipnoterapi itu bukan tidur, dan yang namanya 
sugesti itu ya kapan aja, yang penting benar aturan programmingnya, 
ternyata simpel ya mas belajar pikiran itu, gak disuruh tidur dulu 
hehe” 

 | Hipnoterapi 
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Jadi, kalau anda “merasa” memiliki masalah lalu ingin bertemu saya 
dan berharap saya tidurkan atau saya buat tidak sadar maka 
urungkan niat anda, silahkan tidur saja dirumah. Tetapi kalau anda 
berharap masalah anda menemukan solusinya, maka silahkan saja 
membuat janji ya..:)  

 

. 
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Biografi Mao Zedong 
 

Biografi Tokoh Dunia: Mao 
Zedong  

merupakan tokoh penggerak 
revolusi komunis yang menjadi 
bapak pendiri Republik Rakyat 
China. 
Mao menjabat sebagai Ketua 
Partai Komunis China mulai 
1935 hingga kematiannya pada 
1976, dan Ketua Republik 
Rakyat China dari 1949-1959. 
Buah pemikiran mulai dari teori, 
strategi militer, visi, hingga 
kebijakan polisiknya dikenal 
sebagai Maoisme. 
Berikut merupakan biografi dari 
tokoh yang dianggap 

memberikan pengaruh bagi 
sejarah dunia modern tersebut. 

1. Masa Kecil 
Mao lahir pada 26 Desember 
1893 di desa Shaoshan, 
Provinsi Hunan. Ayahnya, Mao 
Yichang, adalah salah satu 
petani kaya di Shaoshan. 
Mao mendeskripsikan ayahnya 
sangat disiplin dan keras, yang 
bakal memukuli dia dan tiga 
saudaranya, Zemin, Zetan, dan 
Zejian. 
 

Di usia delapan tahun, dia 
masuk SD Shaoshan untuk 
mempelajari Konfusianisme. Dia 
mengaku tak begitu menyukai 
naskah klasik China. 
Mao kecil justru menggemari 
novel populer seperti Romance of the 

Three Kingdoms maupun Water Margin. 
Setelah lulus SD, oleh ayahnya 
Mao yang berumur 13 tahun 
dinikahkan dengan gadis 17 
tahun bernama Luo Yixiu. 
Namun, Mao menolak untuk 
mengakuinya sebagai istri. 
Pengalaman itu membuatnya 
sebagai pengkritik utama nikah 
paksa. Adapun istrinya 
meninggal di 1910. 

 | Inspirasi Tokoh 
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Selain fokus 
bekerja di 
sawah, Mao 
juga gemar 
membaca 
buku. 
Kesadaran 
politiknya 
tumbuh 
setelah dia 
membaca 
buku kecil 
karangan 
Zheng 
Guanying. 
Untuk 
sejarah, dia 
menyukai 
presiden 
pertama 
Amerika Serikat 
(AS) George Washington, dan 
Kaisar Perancis Napoleon 
Bonaparte. 
Di usia 16 tahun, dia masuk 
SMP di dekat Dongshan, di 
mana dia sering mendapat 
perundungan karena latar 
belakangnya sebagai petani. 
Menginjak umur 17 tahun, Mao 
meninggalkan rumah dan 
masuk sekolah di Changsha, ibu 
kota Provinsi Hunan. 
Di 1911, Revolusi Xinhua mulai 
merebak menentang monarki. 
Dia bergabung dengan Pasukan 
Revolusi dan Kuomintang 
(Partai Nasional). 

Dipimpin Sun Yat-
sen, Kuomintang 

menggulingkan 
monarki di 
1912, dan 
mendirikan 
Republik China. 
Mao bersukacita 
karena janji 
masa depan 
China ke 
depannya. 

2. Menuju 
Ideologi 
Komunis 
Setelah revolusi 
selesai, Mao 
mengundurkan 
diri sebagai 
tentara. Dia 

menemukan artikel koran 
tentang sosialisme. 
Artikel itu ditulis Jiang Kanghu, 
seorang siswa yang bakal 
mendirikan Partai Sosialis 
China. Di sini Mao mulai tertarik 
meski masih meragukan konsep 
tersebut. 
Selama beberapa tahun ke 
depan, Mao berpindah-pindah 
dari akademi polisi, sekolah 
produksi barang rumah tangga, 
hingga sekolah hukum. 
Dia memutuskan untuk belajar 
sendiri dengan menghabiskan 
waktunya membaca buku di 
perpustakaan Changsha. 
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Mao berkeinginan menjadi 
seorang guru. Di 1918, dia 
masuk Sekolah Normal Pertama 
Hunan, dan lulus dengan 
mengantongi ijazah guru. 
Setelah lulus, dia hijrah ke 
Beijing. Sempat kesulitan 
mendapat pekerjaan, dia 
akhirnya diterima sebagai 
asisten pustakawan di 
Universitas Beijing. 
Saat itu, dia mendengar adanya 
Revolusi Bolshevik di Rusia 
yang kemudian berujung 
pendirian Uni Soviet.  
Pada 1921, Cheng Duxiu dan Li 
Dazhao mendirikan Partai 
Komunis China di Shanghai, 

dan Mao masuk di dalamnya 
melalui cabang Changsha. 

Di 1923, Sun Yat-sen 
memulai kebijakan 

untuk menjalin kerja 
sama dengan 
komunis yang 
mulai berkembang 
pesat. 

Awalnya, Mao 
mendukung baik 

Kuomintang maupun 
partai komunis. Namun 

beberapa tahun setelahnya, 
dia mengadopsi pemikiran 

Lenin. 
Karirnya di komunis 
menanjak dimulai dari 

menjabat sebagai 
delegasi dewan hingga 

eksekutif partai cabang 
Shanghai. 
Baca juga: Rencana Konser 
Peringatan Mao Zedong 
Dibatalkan di Australia 

  

3. Kematian Sun Yat-
sen dan "Long 
March" 
12 Maret 1925, Sun meninggal 
dunia di Beijing. Penggantinya, 
Chiang Kai-shek, menjadi Ketua 
Kuomintang. 
Berbeda dengan Sun, Chiang 
lebih konservatif dan tradisional. 
April 1927, dia memutus 
hubungan, dan memulai 
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pembersihan terhadap anggota 
komunis. 
September 1927, Mao 
memimpin pasukan petani 
melawan Kuomintang, namun 
dengan mudah dikalahkan 
sehingga mereka melarikan diri 
ke Provinsi Jiangxi. 
Di sana, Mao membantu 
pendirian Republik Soviet 
China. Dia membentuk 
gerilyawan yang kuat. Dia 
memerintahkan penyiksaan dan 
eksekusi bagi siapapun yang 
melawan. 
(ads.paralax) 

14 Oktober 1934, Pasukan 
Merah berkekuatan 85.000 
orang 15.000 kader partai 
melakukan Long March untuk 
menghindari kejaran pasukan 
Kuomintang. 
Selama 12 bulan, mereka 
bergerilya menuju Yanan yang 
berada di kawasan utara China. 

Saat itu, diperkirakan 
hanya tersisa 30.000 
orang. 
Di sana, Mao berorasi 
lantang, dan 
meyakinkan bahwa 
komunis berhasil 
menghindari 
pemusnahan yang 
dilakukan Kuomintang. 
Orasinya membuat 
banyak orang mulai 
bermigrasi ke Yanan, 

dan mengajukan diri sebagai 
relawan karena reputasi Mao 
sebagai salah satu pemimpin 
komunis top. 

4. Naiknya Mao dan 
Pembentukan 
Republik Rakyat 
China 
Juli 1937, militer Kekaisaran 
Jepang menginvasi China yang 
memaksa Chiang Kai-shek 
mengungsi ke Nanking. 
Pasukan Kuomintang yang 
kehilangan sejumlah kawasan 
utama membuat mereka 
membentuk persekutuan 
dengan partai komunis. 
 

Mao diangkat sebagai pemimpin 
militer. Sikap Jepang yang 
dianggap brutal membuat 
banyak orang bergabung 
dengan Pasukan Merah. 
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Di Agustus 1940, Mao 
memerintahkan Serangan 
Ratusan Resimen di mana 
400.000 pasukan menyerang 
Jepang di lima provinsi secara 
simultan. 
Serangan itu terbukti sukses 
dengan 20.000 tentara Jepang 
terbunuh, gangguan pada jalur 
kereta, dan kehilangan tambang 
batu bara. 
Dengan 

berakhirnya Perang Dunia II 
melalui kekalahan Jepang di 
1945, Mao berhasil 
menanamkan kendali di seluruh 
China. 
Perang sipil kembali berlanjut 
dengan Kuomintang mendapat 
bantuan dari AS, sementara 
Soviet menyokong pasukan 
Mao. 

21 Januari 1949, tentara 
Kuomintang menderita 
kekalahan besar menghadapi 
pasukan Mao, dan memaksa 
Chiang beserta pengikutnya 
pindah ke Formosa ( Taiwan). 
Pada 1 Oktober 1949, Mao 
mengumumkan berdirinya 
Republik Rakyat China, dan 
mengambil tempat tinggal di 
bangunan dekat Kota Terlarang, 

Zhongnanhai. 
Selama 
beberapa 
tahun ke 
depan, dia 

mengorganisir reformasi 
tanah, baik melalui cara 
persuasi maupun paksaan. 
Dia mempromosikan status 
perempuan, menggandakan 
populasi warga terdidik, 
meningkatkan minat literasi, dan 
mengembangkan layanan 
kesehatan. 
Namun, reformasinya tidak 
begitu sukses di perkotaan. Di 
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1956, Mao melancarkan 
Kampanye Ratusan Bunga. 
Melalui kebijakan itu, setiap 
warga berhak mengutarakan 
pendapatnya. Mao berharap dia 
hanya menerima sedikit kritikan. 
Namun, kenyataannya dia 
menerima banyak kecaman dari 
kalangan intelek kota. Takut 
kehilangan kekuasaan, dia 
melabeli penentang sebagai 
"kaum kanan", dan menangkap 
mereka. 
Baca juga: China Peringati Ulang 
Tahun ke-120 Mao Zedong 

  

5. Kegagalan 
"Lompatan Besar ke 
Depan" 
Januari 1958, Mao 
mengeluarkan kebijakan 
"Lompatan Besar ke Depan" 
untuk meningkatkan produksi 
industri dan pertanian. 
Program itu mengerahkan 
75.000 orang untuk menggarap 
setiap sawah. Setiap keluarga 
mendapat keuntungan dan 
sebidang kecil tanah. 
Mao berharap kebijakannya itu 
membuat China maju dalam 
beberapa puluh tahun. Awalnya, 
kebijakan itu terlihat 
menjanjikan. 
Namun, tiga tahun banjir dan 
gagal panen mulai memberi 
kesulitan. Produksi pertanian 

tidak sesuai dengan ekspektasi, 
dan laporan produksi besi masif 
ternyata palsu. 
Kelaparan mulai menjalar. 
Sepanjang 1959 hingga 1961, 
dilaporkan terdapat 40 juta 
orang tewas akibat kelaparan. 
Akibat kegagalan "Lompatan 
Besar ke Depan", Mao mulai 
terpinggirkan pada 1962 dengan 
rivalnya mengambil alih tampuk 
kekuasaan. 

6. Kematian 
Pada 1976, Mao mendapat tiga 
serangan jantung. Pertama 
terjadi di Maret, kedua pada Juli, 
dan terakhir 5 September. 
Mao meninggal dunia dalam 
usia 82 tahun di 9 September 
1976. Jenazahnya 
disemayamkan di Aula Besar 
Rakyat selama satu pekan. 
17 September, jenazahnya 
dibawa menuju Rumah Sakit 
305 di Maojiawan di mana organ 
dalamnya diawetkan 
menggunakan formalin. 
Jenazah Mao kemudian 
dibaringkan di mausoleum di 
Beijing pada 18 September 
1976. 
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Quote dan Kata-kata Motivasi 

Menghadapi Tahun 

Baru 2019

 
 

Semua permasalahan 
hidup yang telah kita jalani 
pada tahun 2018 ini, telah 
kita hadapi. Walaupun 
terkadang kita merasa 
bahwa masalah tersebut 
terlalu besar untuk dapat 
kita lewati. 
 
Bahkan terkadang kita 
sering kali beranggapan 
bahwa saking besarnya 
masalah hidup yang 
mendera, kita tidak akan 
pernah sanggup untuk 
menanggung bebannya, 
hingga seakan-akan 
masalah itu tidak akan 
pernah berlalu. 
 

Ketika menghadapi hal 
yang seperti ini, maka 
percayalah bahwa, 
layaknya siang yang 
berganti malam, begitu pula 
masalah hidup, pasti akan 
berlalu. 
 
Sebab dunia ini adalah 
tempat sementara, tidak 
ada yang abadi, semua 
yang ada di kehidupan 
dunia ini pasti akan tiba 
masanya. 
 
Entah itu kesenangan, 
kebahagiaan, 
keterpurukan, bahkan 
hingga pada kematian.

 

Begitu pula yang terjadi pada satu tahun terakhir ini. Tahun 

2018 tidak lama lagi akan berlalu, dan tahun 2019 sebentar 

lagi terbit dengan membawa segala asa dan harapan akan 

hidup yang lebih baik. 

 | Motivasi 
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Hanya Tuhan lah yang 
abadi, dan semua manusia 
yang ada didunia ini akan 
kembali kepada Nya. 
 
Permasalah hidup yang 
sedang atau telah kita 
lewati di tahun 2018 ini, 
cukup menjadi suatu 
peringatan buat kita, 
sebagai penempa hidup, 
agar kita lebih kuat dan 
tangguh lagi dalam 
menjalani kehidupan 
didunia yang fana ini. 
 
Karena itu, agar semua 
permasalahan hidup yang 
sedang atau telah kita 
jalani di tahun 2018 ini bisa 
menjadi sebuah 
pembelajaran, serta 
menjadi lebih cepat untuk 
terselesaikan, maka salah 
satu cara terbaik yang 
dapat kita lakukan adalah 
dengan selalu 
mengeluarkan pikiran dan 
sikap positif. 
 
Sebagai manusia yang 
memiliki akal dan pikiran, 
maka kita harus bisa 

menggunakan akal dan 
pikiran tersebut untuk 
selalu berpikir positif, yang 
pada akhirnya nanti akan 
menghasilkan hal-hal yang 
positif pula. 
 
Serta menjauhkan diri dari 
segala bentuk pikiran 
negatif yang dapat 
ditimbulkan dari semua 
permasalahan yang sedang 
atau telah kita hadapi di 
tahun 2018 tersebut. 
 
Ingatlah bahwa, ketika kita 
selalu berpikiran dan 
bertindak positif atas 
semua permasalahan hidup 
yang sedang kita hadapi, 
maka yang dihasilkannya 
pastilah hal-hal positif pula. 
 
Hal-hal positif yang tidak 
hanya berdampak positif 
pada diri kita sendiri, 
namun juga pada orang 
lain yang berada disekitar 
kita, yakni pada teman, 
pasangan, keluarga, serta 
tentunya pada anak-anak 
kita.
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Memang hal ini tidaklah 
semudah seperti pada saat 
kita mengucapkannya, 
namun ketika kita 
berhadapan dengan 
masalah hidup yang cukup 
pelik, akan sangat sulit bagi 
kita untuk tetap fokus dan 
berpikir positif. 
 
Namun, ingatlah bahwa 
ketika kita sedang tertimpa 
masalah, dan kita 
menghadapinya dengan 
tetap berpikir positif maka 
kita akan mampu untuk 
mengambil hikmah dan 
pelajaran dari masalah 
yang kita hadapi tersebut. 
 
Dan bahkan tidak hanya itu 
saja, ketika dengan pikiran 
dan sikap positif, yang kita 
lakukan saat menghadapi 
masalah, maka kita tentu 
akan bisa tetap tenang, 
sehingga untuk mencari 
solusi terbaik dalam 
menyelesaikannya tidak 
akan terlalu sulit. 
 

Untuk itu, terkadang kita 
membutuhkan sebuah 
quote atau kutipan yang 
bisa memotivasi kita dalam 
menghadapi permasalahan 
hidup, sehingga kita 
senantiasa menjalani 
kehidupan ini dengan lebih 
semangat dan lebih 
berpikiran positif lagi. 
 
Membaca berbagai macam 
quote dan kata-kata 
inspiratif yang berasal dari 
pengalaman berbagai 
orang sukses, adalah salah 
satu cara yang dapat 
membantu dan 
memberikan motivasi bagi 
kita untuk selalu berpikiran 
dan bersikap positif dalam 
kehidupan yang sedang 
kita jalani ini. 
 
Quote atau kutipan dan 
kata-kata inpiratif yang 
berasal dari orang-orang 
sukses ini hadir dari 
pengalaman dan 
permasalahan hidup yang 
telah mereka jalani (lihat: 
Tipe-tipe Orang Sukses).
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Sehingga sudah barang 
tentu quote serta kata-kata 
motivasi dari mereka akan 
bisa merubah cara berpikir 
serta membuka pikiran kita 
dalam memandang suatu 
permasalahan hidup secara 
positif. 
 
Siapa tahu melalui quote 
dan kata-kata inspiratif 
berikut ini dapat membantu 
Anda meningkatkan 
motivasi hidup Anda dan 
dapat mengarahkan pola 
pikir Anda ke arah yang 
lebih baik lagi. 
 
Mari kita sambut tahun 
baru 2019 ini dengan 
penuh semangat dan aura 
positif, agar kita bisa 
menjadi pribadi yang lebih 
baik. Menciptakan hidup 
yang lebih berkualitas dan 
lebih baik lagi dari tahun 
lalu. 
 
Serta menjadi motivasi dan 
penyemangat dalam 
meraih apa yang telah kita 
cita-citakan. 
 

Mari awali tahun baru ini 
pertama-tama dengan 
membuka pikiran kita agar 
lebih positif lagi, sehingga 
apapun yang kita lakukan 
nanti ditahun yang baru 
akan menghasilkan hal-hal 
yang positif pula. 
 
Perbaiki cara berpikir kita, 
motivasi hidup kita, kearah 
yang lebih baik dan positif, 
agar situasi apapun nanti 
yang akan kita hadapi, kita 
tetap terus bersemangat 
dan percaya bahwa 2019 
akan menjadi tahun yang 
membawa perubahan 
kearah yang lebih baik lagi. 
 
Baik itu untuk diri kita 
sendiri, maupun untuk 
orang-orang disekitar kita 
dan juga keluarga tercinta 
kita. 
 
Agar kita lebih semangat 
lagi, berikut 5 quote dan 7 
kata-kata inspiratif dalam 
memotivasi hidup dalam 
menjalani tahun 2019 untuk 
hidup lebih baik dan lebih 
semangat lagi.
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Quote Orang Sukses Menghadapi Tahun Baru 2019 

 

 
 

1. Melatih Diri Agar 
Selalu Berpikiran Positif 
 
"Aset yang paling 
hebat adalah pikiran 
kita. Jika pikiran Anda 
dilatih dengan baik, 
maka bisa 
menciptakan 
kesejahteraan yang 
besar dan instan" 
Robert T. Kiyosaki 
 
Kesuksesan dalam hidup 
dimulai dari memiliki pikiran 
yang baik dan positif. 
Karena itu, mulailah melatih 

diri Anda untuk senantiasa 
berpikiran positif, dan 
berprasangka baik. 
 
Berpikir positif serta 
berprasangka baik 
terhadap apapun yang 
terjadi dalam hidup kita, 
maka kita akan senantiasa 
menemukan solusi dari 
setiap permasalahan hidup 
yang kita alami. 
 
Sehingga akan membuat 
hidup kita menjadi lebih 
baik, tentram, nyaman, 
damai dan bahagia.
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2. Lakukan Apa yang 
Anda Cintai dan 
Percaya Pada 
Kemampuan Diri 
 
"Jangan menjadikan 
sukses sebagai tujuan, 
lakukan apa yang 
Anda cintai dan 
percayai maka sukses 
akan datang dengan 
sendirinya" David 
Frost 
 
Jangan pernah berkecil hati 
terhadap apa yang telah 
diraih oleh orang lain. 
Mulailah dengan 
melakukan apa yang Anda 
cintai dan percayalah pada 
kemampuan Anda sendiri. 
 
Setiap orang dilahirkan 
dengan kelebihan dan 
bakatnya sendiri-sendiri. 
Kalaupun Anda melihat 
orang lain lebih cepat 
sukses dibandingkan diri 
Anda, maka percayalah 
bahwa mereka melakukan 
apa yang mereka sukai dan 
cintai. 
 

Dan Andapun bisa sukses 
dengan menemukan minat 
dan bakat Anda sendiri. 
Percaya pada minat dan 
bakat diri sendiri, menempa 
dan mengasahnya agar 
terus berkembang, 
kemudian waktunya untuk 
Anda membangun 
kesuksesan Anda sendiri. 
 

3. Tidak Ada Kata 
Terlambat 
 
"Anda tidak pernah 
terlalu tua untuk 
menetapkan tujuan 
lain atau bermimpi 
mimpi baru" Les 
Brown.  
 
Kadang kala, ketika kita 
dihadapkan pada sebuah 
jalan buntu, terbersit 
dipikiran kita mengapa 
saya tidak melakukan hal 
yang baru, mimpi baru dan 
tujuan baru. 
 
Dan kita merasa bahwa 
telah terlambat untuk 
mewujudkan sesuatu yang 
baru itu. 
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Atau mungkin kita 
pernahkan merasa ragu 
dan kurang percaya diri 
untuk mewujudkan impian-
impian kita yang telah lama 
terpendam, sebab merasa 
kurang cukup waktu untuk 
mewujudkannya. 
 
Ingatlah, tidak ada kata 
terlambat! 
 
Ketika Anda beranggapan 
bahwa semua terlambat, 
secara tidak sadar Anda 
telah menanamkan pikiran 
negatif pada diri Anda 
sendiri. 
 
Ingat kembali bahwa hal-
hal positif harus terus Anda 
pikirkan, begitu juga 
dengan mewujudkan 
impian yang telah lama 
terpendam. 
 
Apa yang dikatakan oleh 
Les Brown diatas sudah 
sangat tepat, ia mengajak 
Anda untuk berpikiran 
positf, untuk percaya diri 
(lihat: Menjadi Diri Sendiri, 
Bersikap Tegas dan 
Percaya Diri) dan memiliki 
semangat dalam 

menetapkan tujuan yang 
telah Anda buat maupun 
yang baru Anda cita-
citakan. 
 

4. Kunci Hidup Sukses - 
Disiplin 
 
"Sukses itu tidak lebih 
dari beberapa hal 
sederhana yang 
dilakukan secara 
disiplin dan 
dipraktekkan setiap 
hari" Jim Rohn. 
 
Kesuksesan tidak akan 
pernah dapat diraih tanpa 
adanya kedisiplinan. Jadi, 
jangan pernah Anda 
berharap untuk sukses jika 
Anda belum bisa 
menjalankan hidup yang 
disiplin. 
 
Apa yang di katakan oleh 
Jim Rohn tersebut adalah 
kunci sukses dirinya sendiri 
yang berhasil menjadi 
orang terkaya di Amerika 
dalam usia yang relatif 
masih muda, 31 tahun. 
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Dalam kehidupan ini, setiap 
diri kita pasti dihadapkan 
pada dua pilihan. 
 
Melakukannya atau tidak 
melakukannya. Disiplin 
tinggi atau kurang disiplin. 
Berpikiran positif atau 
berpikiran negatif. 
 
Tinggal kita sendiri yang 
menentukannya, apakah 
akan melakukannya 
dengan selalu berpikiran 
positif serta disiplin tinggi 
atau sebaliknya. 
 
Ketika Anda memilih untuk 
tidak melakukannya, 
pilihannya jelas Anda tidak 
akan menghasilkan apa-
apa. 
 
Atau Anda melakukannya 
namun dengan disiplin 
yang kurang, maka hasil 
yang akan Anda dapatkan 
pun pastinya tidak 
maksimal. 
 
Apalagi jika Anda 
melakukannya dengan 
disiplin rendah, dan selalu 
berpikiran negatif, maka 
bukan tidak mungkin apa 

yang Anda lakukan akan 
sia-sia. 
 
Namun jika Anda 
melakukannya dengan 
sungguh-sungguh, disiplin 
tinggi dan selalu berpikiran 
serta bersikap positif, maka 
hasilnya sudah pasti 
maksimal. 
 
Kalaupun belum maksimal, 
berarti masih ada yang 
kurang yang belum Anda 
lakukan, maka jalan terbaik 
adalah tetap fokus dan 
berpikiran positif dan 
instropeksi diri apa yang 
kurang dari Anda sendiri. 
 

Cobalah untuk melatihnya 
dari hal-hal yang paling 
sederhana, seperti 
melakukan pola makan dan 
tidur yang teratur, banyak 
membaca, berolahraga 
rutin, dan sebagainya. 
 

5. Introspeksi Diri Agar 
Hidup Lebih Baik dan 
Lebih Semangat 
 
"Tidak masalah untuk 
merayakan 
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kesuksesan, tetapi 
yang lebih penting 
mengambil pelajaran 
dari kesalahan" Bill 
Gates. 
 
Untuk Anda yang telah 
meraih kesuksesan pada 
tahun 2018 ini, kami 
ucapkan selamat!. 
 
Dan kami yakin bahwa, 
semua qoute dari orang-
orang sukses diatas secara 
sadar ataupun tidak telah 
Anda terapkan dalam 
kehidupan Anda. 
 
Sehingga dapat 
mengantarkan Anda 
menjadi orang yang sukses 
pada tahun 2018 ini. 
 
Dan kami juga yakin, 
kesuksesan Anda akan 
terus berlanjut untuk tahun-
tahun berikutnya, jika Anda 
terus menjadi seperti yang 
telah Anda lakukan pada 
tahun ini. 
 
 
Seperti kata pendiri 
perusahaan teknologi besar 
microsoft - Bill Gates, 

tidaklah salah jika Anda 
ingin merayakan 
kesuksesan Anda pada 
tahun 2018 ini, akan tetapi 
jangan sampai kesuksesan 
pada tahun ini membuat 
Anda lalai dan terlena. 
 
Anda lupa untuk tetap 
menjadi seperti saat ini, 
yang telah mengantarkan 
Anda menjadi orang 
sukses. 
 
Tetaplah untuk menjadi 
seperti yang telah 
dikatakan oleh orang-orang 
sukses diatas, dan seperti 
kata Bill Gates, akan lebih 
penting jika Anda 
mengambil pelajaran dari 
kesalahan-kesalahan yang 
telah Anda lakukan pada 
tahun ini. 
 
Teruslah untuk selalu 
melakukan introspeksi diri 
Anda. Tanyakan pada diri 
Anda sendiri, dan jawab 
dengan jujur apa yang 
kurang, apa yang salah 
agar Anda dapat meraih 
kesuksesan yang lebih baik 
lagi pada tahun baru 
nantinya. 
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Dan untuk yang belum 
berhasil menggapai cita-
citanya pada tahun ini, 
jangan berkecil hati. Ambil 
pelajaran dari pengalaman 

orang-orang sukses diatas, 
serta tanyakan pada diri 
Anda, sudahkan Anda 
menjadi seperti yang 
diharapkan?  

Kata-kata Motivasi Orang Sukses Menghadapi 
Tahun Baru 2019 
 

 
 

1. Berhenti Menyalahkan 
 
“Tindakan 
menyalahkan hanya 
akan membuang 
waktu. Sebesar apapun 
kesalahan yang Anda 
timpakan ke orang 

lain, dan sebesar 
apapun Anda 
menyalahkannya, hal 
tersebut tidak akan 
mengubah Anda” - 
Wayne Dyer 
 
Bersedih dan menyalahkan 
diri sendiri adalah sebuah 
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sikap negatif yang 
seharusnya tidak Anda 
miliki jika Anda ingin 
menjadi orang sukses. 
 
Apalagi jika Anda 
menyalahkan orang lain. 
 
Menyalahkan orang lain, 
atau sesuatu dan keadaan 
yang berada diluar kendali 
Anda dalah sikap yang 
negatif, dan bahkan sikap 
ini dapat menjauhkan Anda 
dari kesuksesan. 
 
Stop mencari-cari 
kesalahan, baik pada diri 
sendiri maupun pada orang 
lain dan keadaan. Terima 
keadaan dan masalah yang 
ada, cobalah untuk terus 
berkomitmen dan 
bertanggung jawab penuh 
terhadap segala yang 
terjadi pada hidup Anda. 
 
Menyalahkan diri sendiri, 
orang lain dan keadaan, 
tidak akan membuat Anda 
menjadi pribadi yang lebih 
baik. Ketika Anda berusaha 
untuk mencari pembenaran 
terhadap masalah yang 
terjadi dalam hidup Anda 

adalah perbuatan yang sia-
sia. 
 
Anda tidak akan menjadi 
lebih terhormat dan lebih 
baik dari orang lain, 
walaupun Anda telah 
mendapatkan pembenaran 
itu. 
 

2. Bermimpilah Setinggi 
Langit 
 
“Ambillah risiko yang 
lebih besar dimana 
orang lain 
beranggapan lebih 
baik berada ditempat 
yang aman. Berilah 
perhatian lebih dari 
apa yang orang lain 
pikir bijak. 
Bermimpilah setinggi 
langit dari apa yang 
orang lain pikir lebih 
baik masuk akal” - 
Claude T. Bissell 
 
Semua orang sukses 
memulai kesuksesannya 
dari nol. Tidak ada yang 
namanya sukses instan. 
Mereka pada mulanya 
hanya seorang pemimpi, 
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seperti halnya kita juga 
yang memiliki mimpi. 
 
Perbedaannya adalah 
mereka melakukannya, 
sedangkan kita tidak. 
 
Mereka mewujudkan 
mimpinya, sedangkan kita 
beranggapan itu tidak 
masuk akal. 
 
Mereka berani mengambil 
resiko besar, sedangkan 
kita lebih nyaman berada 
dizona aman. 
 
Jika Anda ingin sukses 
seperti mereka, maka 
jangan takut untuk 
bermimpi setinggi langit, 
mengambil resiko seluas 
lautan, dan kejar serta 
wujudkan mimpi Anda. 
 
Dengan bermimpi setinggi 
langit, akan memberikan 
Anda sebuah tujuan jelas 
bahwa ada sesuatu yang 
ingin Anda raih dan kejar, 
dan segalanya m ungkin. 
 

3. Jangan Pernah 
Menyerah 
 
“Janganlah pernah 
menyerah ketika Anda 
masih mampu 
berusaha. Tidak ada 
kata berakhir sampai 
Anda berhenti 
mencobanya” - Brian 
Dyson 
 
Tantangan terbesar dalam 
meraih mimpi dan 
kesuksesan adalah putus 
asa dan menyerah. 
 
Ingatlah bahwa "USAHA 
TIDAK PERNAH 
MENGKHIANATI HASIL". 
 
Ketika Anda memutuskan 
untuk CUKUP! Maka 
semua selesai, dan Anda 
tidak akan pernah tau 
apakah usaha Anda 
berhasil atau tidak, karena 
Anda telah memutuskan 
untuk menyerah. 
 
Kerahkan semua daya dan 
upaya Anda dalam meraih 
kesuksesan, jangan 
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tanamkan sikap dan pikiran 
negatif "Menyerah". 
 
Anda tidak akan pernah 
sampai pada tujuan Anda 
ketika Anda menyerah, 
karena itu hilangkan sikap 
dan pikiran negatif 
menyerah dan putus asa 
ini, maka Anda akan 
mengerti bahwa tiada 
usaha yang sia-sia. 
 
Apapun usaha Anda tidak 
akan sia-sia asalkan Anda 
tidak pernah putus asa dan 
menyerah sampai akhir. 
 
Semua orang punya 
masalah, setiap orang 
punya beban dalam 
hidupnya, dan Anda pun 
demikian, karena itu jangan 
jadikan diri Anda menjadi 
salah satu daftar dari 
orang-orang yang gagal 
karena menyerah dengan 
keadaan. 
 

4. Hilangkan Semua 
Keraguan 
 
“Satu-satunya batasan 
untuk meraih mimpi 

adalah keragu-raguan 
kita akan hari ini. Mari 
kita maju dengan 
keyakinan yang kuat” - 
Franklin Roosevelt 
 
Keraguan adalah musuh 
terbesar kita dalam meraih 
mimpi. Keraguan juga 
merupakan salah satu 
sikap dan pikiran negatif. 
 
Ragu-ragu dalam 
melakukan tindakan, 
membuat keputusan, 
memulai sesuatu adalah 
faktor utama dari 
kegagalan. 
 
Anda tidak akan pernah 
sampai pada seberang 
sungai, jika Anda ragu 
untuk beranang dan mulai 
menyeberanginya. 
 
Sang pemenang, terbiasa 
memotivasi dirinya sendiri 
dan memiliki pikiran positif, 
bahwa "SAYA BISA", 
"SAYA JUARA", sehingga 
mampu memberikannya 
kekuatan yang tak 
terkalahkan. 
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Berpikir dan bertindak 
positiflah dalam setiap 
usaha yang Anda lakukan. 
 
Laksanakan semua yang 
ada dalam pikiran Anda 
apapun hasilnya, dan 
jangan pernah jadikan 
keraguan dalam pikiran 
Anda menjadi pembatas 
untuk mengembangkan diri 
mengukir prestasi dalam 
kehidupan. 
 

5. Mensyukuri dan 
Menghargai 
 
“Janganlah 
menganggap remeh 
hal-hal yang terdekat 
dengan hati Anda. 
Rangkullah mereka 
sebagaimana 
berharganya hidup 
Anda, karena tanpa 
mereka hidup Anda 
adalah sia-sia” - 
Peribahasa Cina 
 
Ketika kita bersyukur dan 
menghargai apapun yang 
telah diberikan Tuhan 
kepada kita, maka Tuhan 

akan menambahkan 
nikmatnya untuk kita. 
 
Karena itu, selalu syukuri 
dan hargai hal-hal yang 
terdekat yang Anda miliki. 
 
Dari mulai yang terdekat 
dan yang terkecil sekalipun, 
seperti keluarga, maupun 
sahabat-sahabat terdekat 
Anda. 
 
Tanpa mereka Anda 
bukanlah siapa-siapa, dan 
tanpa mereka hidup Anda 
akan hampa. 
 
Anda tidak akan pernah 
sukses jika tidak ada orang 
terdekat yang dapat 
memotivasi Anda. 
 
Serta kesuksesan Anda 
bukanlah apa-apa jika 
Anda tidak dapat berbagi 
dengan orang-orang 
terdekat Anda. 
 
Selama mereka masih ada, 
selalu hargai keberadaan 
mereka dan berilah 
perhatian selagi Anda 
masih bisa. 
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6. Menjadi Pribadi yang 
Kuat dengan 
Memaafkan 
 
“Orang yang lemah 
tidak mampu 
memaafkan. 
Memaafkan adalah ciri 
orang yang kuat” - 
Mahatma Gandhi 
 
Meminta maaf, tidak akan 
membuat Anda lebih 
rendah dari yang memberi 
maaf. Dan memiliki sifat 
pemaaf tidak pula 
menjadikan Anda lebih 
tinggi dari orang yang 
meminta maaf. 
 
Memberikan maaf dengan 
ikhlas kepada orang-orang 
yang telah berbuat salah 
adalah seorang yang 
memiliki karakter dan 
pribadi yang kuat. 
 
Saat kita memberi maaf 
pada orang yang telah 
melakukan kesalahan, 
maka ketika itu pula segala 
beban pikiran kita menjadi 
lebih ringan. 
 

Karena kebencian dan 
dendam yang tertanam 
dihati, akan menambah 
beban pikiran, serta 
menguras waktu kita hanya 
untuk melampiaskan rasa 
benci dan dendam dihati. 
 
Pikiran dan sikap negatif 
seperti pendendam dan 
keras hati, adalah sebuah 
penghambat kesuksesan 
dalam kita dalam hidup. 
 
Lepaskan segala beban 
dihati, buang sifat dendam 
dan kebencian yang 
bersemayam dihati, agar 
Anda bisa menjadi orang 
yang berkepribadian kuat 
seperti yang dimiliki oleh 
orang-orang sukses. 
 

7. Sopan Santun dan 
Bersikap Baik dalam 
Hidup 
 
“Berlakulah sopan 
kepada siapa saja, 
bahkan kepada mereka 
yang bertindak kasar 
pada Anda. Bukan 
karena mereka pantas 
diperlakukan baik, 
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tetapi karena Anda 
adalah orang baik” - 
Peribahasa Cina 
 
Sopan santun dan bersikap 
baik tidak akan membuat 
Anda dipandang rendah. 
Malah sebaliknya, Anda 
akan dipandang terhormat 
dan berpendidikan. 
 

Bersikap baik dan memiliki 
sopan santun yang tulus 
kepada sesama tanpa 
harus membeda-bedakan 
akan memberikan Anda 
nilai lebih dimata teman, 
kolega dan rekan bisnis 
Anda. 
 
Perbuatan baik akan 
membuahkan hasil yang 
baik pula. 

 

Hidup Lebih Baik dan Lebih Semangat di Tahun Baru 
 

 
 
Mengetahui dan 
memahami tuju an dan 
impian yang ingin dicapai, 

maka langkah selanjutnya 
adalah mewujudkannya. 
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Lakukanlah yang terbaik 
yang bisa Anda lakukan 
dalam hidup Anda saat ini. 
 
Kesuksesan adalah 
perwujudan dari langkah 
kecil dan keputusan-
keputusan kecil yang Anda 
ambil setiap harinya. 
 
Nikmati setiap proses dan 
usaha yang telah Anda 
jalani, dan tidak lupa pula 
untuk tetap mengambil 
pelajaran dari kesalahan-
kesalahan yang telah 
terjadi. 
 
Serta selalu berusaha 
untuk tetap bersyukur 
dalam segala situasi. 
 
Kualitas hidup yang bisa 
membuat Anda kaya 
adalah dengan memiliki visi 
jangka panjang dan 
perencanaan yang terukur.  
 
Bangun usaha start-up 
Anda sendiri, mulailah 
dengan mencari 
penghasilan tambahan, dan 
menerapkan gaya hidup 
sederhana. 
 

Tahun baru bisa menjadi 
awal yang baik untuk 
menjadi lebih baik dari 
tahun sebelumnya. 
 
Semua kebaikan dan 
kesuksesan yang ingin 
Anda raih di tahun 2019 itu 
bisa Anda raih dengan 
penuh semangat. 
 
Kunci suksesnya ada pada 
diri Anda sendiri. 
 
Bagaimana Anda 
memulainya. Mengambil 
langkah perubahan dengan 
menjadi pribadi yang lebih 
baik, bekerja dengan lebih 
baik, berpikir untuk lebih 
maju, lebih sehat, lebih 
sejahtera, lebih bahagia, 
dan seterusnya. 
 
Quote dan kata-kata 
inspiratif diatas diharapkan 
dapat menjadi motivasi dan 
pedoman Anda dalam 
menyongsong tahun baru 
2019 nanti, untuk hidup dan 
kehidupan yang lebih baik. 
 
Kembangkan terus pikiran 
dan sikap positif pada diri 
Anda dalam menjalani 
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hidup, serta tetap berusaha 
untuk mengembangkan 
potensi diri Anda. 
 
Songsong hari esok dan 
tahun baru 2019 ini dengan 
penuh semangat dan 
dengan dorongan diri untuk 
menjadi lebih baik setiap 
harinya. 
 
Karena yang mampu 
merubah hidup Anda 
menjadi lebih baik adalah 
diri Anda sendiri. Semoga 
Bermanfaat! 
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Kisah Inspiratif Penjual Minyak Wangi dan 

Sebuah Kalung Permata

 
 

Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki hendak menunaikan ibadah haji 
dengan melewati Baghdad. Ia membawa kalung permata seharga 1000 

dinar. Ia berniat untuk menjualnya, tetapi tidak ada yang sanggup 
membelinya. Akhirnya, ia dating menemui seorang penjual minyak wangi 

yang dikenal sangat baik. Ia menitipkan kalung itu kepada si penjual 
minyak, kemudian ia berangkat haji. 

Sekembalinya dari Mekkah, ia membawa hadiah untuk diberikan kepada 
si penjual minyak. Setelah sampai di tokonya, si penjual minyak bertanya 

kepada laki-laki itu, “Kamu ini siapa?” Sang laki-laki menjawab, “Aku 
adalah pemilik kalung yang dulu menitipkannya kepadamu.” Si penjual 
minyak malah memaki-maki laki-laki itu dan bahkan mengusirnya dari 
tokonya. Ia berkata kepada laki-laki itu dengan suara keras, “Teganya 
kamu menuduhku seperti itu.” Mendengar kegaduhan itu, orang-orang 

lalu berkumpul. Mereka berkata kepada laki-laki yang sudah naik haji itu, 
“Sungguh celaka kamu. Si penjual minyak ini adalah seorang laki-laki 
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yang baik. Belum pernah ada orang yang menuduh jelek terhadapnya 
kecuali kamu.” 

Laki-laki itu menjadi bingung. Karena merasa benar, ia tetap saja 
mendatangi penjual minyak itu dan meminta kalung tersebut, tetapi tidak 

ada yang diperoleh kecuali sumpah serapah dan caci maki. 
Kemudian, ada seseorang yang memberitahu laki-laki itu supaya 

mengadukan masalahnya tersebut kepada walikota. Ia pun menulis surat 
kepada walikota dan menceritakan semuanya. Setelah membaca surat 

tersebut, sang walikota marah. Ia lalu mengutus seseorang untuk 
memanggil laki-laki itu. Setelah berada di hadapannya, walikota 

menanyakan asal mula kejadian tersebut, dan laki-laki itupun 
menceritakannya dengan panjang lebar. 

Kemudian, sang walikota berkata, “Besok, kamu pergi lagi ke toko 
penjual minyak itu dan duduklah di tokonya. Bila ia mengusirmu, 

pindahlah ke toko yang berada di sebelahnya. Lakukan itu selama tiga 
hari, mulai dari subuh hingga maghrib, dan jangan berbicara apapun 
kepada si penjual minyak. Pada hari keempat, aku akan melalui dan 

melewatimu di toko itu. Aku akan berdiri untuk menghormatimu dan akan 
mengulurkan salam padamu. Tetapi kamu jangan ikut berdiri. Jawablah 

salamku seperti biasa. Bila aku sudah melewati toko itu, tanyakanlah 
kembali kalungmu itu kepada si penjual minyak. Setelah itu, beritahukan 
kepadaku apa yang dikatakannya. Jika si penjual minyak memberikan 

kalung itu kepadamu, bawalah kalung itu kepadaku.” 
Keesokan harinya, laki-laki itu mendatangi toko si penjual minyak. Ia 

bermaksud duduk di toko itu, namun diusir oleh si penjual minyak 
tersebut. Akhirnya, ia pindah ke toko yang berada di sebelahnya. Ia 

duduk di toko itu salaam tiga hari, mulai dari subuh hingga maghrib. Pada 
hari keempat, walikota bersama rombongan besar melewati toko si 

penjual minyak. Ketika melihat laki-laki itu, walikota segera berdiri untuk 
memberi hormat. 

Ia juga memberi salam kepada sang laki-laki. Sesuai apa yang 
direncanakan, laki-laki itu tetap duduk dan tidak ikut berdiri untuk 

memberi penghormatan kepada walikota. Bahkan, ia menjawab salam 
walikota dengan seadanya saja. Walikota kemudian mendekati laki-laki 
itu dan berbicara kepadanya, namun laki-laki itu hanya menyambutnya 
dengan ekspresi yang dingin. Di kanan dan kiri walikota berdiri pasukan 

besar yang senantiasa mengawalnya. 
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Melihat kejadian itu, si penjual minyak wangi terheran-heran. Ia yakin 
bahwa laki-laki itu bukanlah orang sembarangan, melainkan seseorang 

yang memiliki kedudukan tinggi di sisi walikota. Tubuhnya tiba-tiba 
gemetar ketakutan. Ia takut jangan-jangan masalahnya diadukan oleh 
laki-laki itu kepada walikota yang akhirnya membawanya ke penjara. 

Ketika walikota sudah melewati toko tersebut, si penjual minyak menoleh 
kepada laki-laki itu dan berkata, “Oh, sungguh celaka diriku ini. Kapan 

engkau menitipkan kalung itu kepadaku? Barangkali kalung itu terselip di 
barang dagangan. Coba ceritakan lagi kepadaku saat engkau 

menitipkannya.” 
Laki-laki itu lalu menceritakan kronologi kejadian secara detail. Sejenak 
kemudian, si penjual minyak wangi bangkit dari duduknya dan mencoba 

memeriksa ke tempat dagangannya. Begitu melihat sebuah guci, ia 
langsung memecahkannya, dan ternyata kalung itu keluar dari dalam 

guci. Segera ia menyerahkan kalung itu kepada laki-laki tadi, dan 
berkata, “Sungguh aku lupa. Seandainya engkau tidak mengingatkanku, 

mungkin aku tidak mengingatnya lagi.” 
(Sumber: Golden Stories, oleh Mahmud Musthafa.S dan Nashir Abu 

Amir) 
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Sejarah Terompet 

 
 

imana awalnya terompet terbuat dari tulang burung yang berguna sebagai alat musik 

dalam seremoni ketika akan berperang atau ritual keagamaan pada masanya. Dan 

sejak zaman reinassance terompet mulai digunakan sebagai salah satu alat musik. 

Hingga seiring perkembangan zaman, saat ini terompet di buat menggunakan material 

logam murni yang memiliki nada-nada yang indah.  

Kemudian, sejak awalnya abad ke-20 terompet mulai memberikan makna tersendiri saat 

digunakan. Di buat menggunakan bahan kertas yang berukuran tebal dan memiliki berbagai 

model, terompet sekarang menjadi salah satu tanda kemeriahan saat pergantian tahun. Kamu 

bisa lihat sendiri kan, terompet menjadi salah satu alat musik musiman yang banyak di jual 

dan digunakan untuk merayakan malam pergantian tahun. 

Banyak yang belum mengetahui secara pasti selain kembang api, mengapa tradisi meniup 

terompet saat tahun baru seperti menjadi sebuah tradisi yang paling banyak dilakukan. 

Meskipun di seluruh dunia akan merayakan tahun baru, namun perlu kamu ketahui bahwa 

terdapat beberapa negara di Eropa yang tidak ikut serta merayakan malam pergantian tahun 

dengan meniup terompet. Saat pergantian malam tahun baru, masyarakat Korea, Jepang, dan 

China justru akan mengunjungi tempat ibadah yang juga sebagai tempat untuk berdoa dengan 

harapan akan menjadi lebih baik di tahun yang akan datang. 

 

 

 

Dalam keberadaannya saat ini terompet telah kenal menjadi salah satu 

alat musik yang terbuat menggunakan material logam. Asal usul 

terompet belum diketahui secara pasti, namun bukti adanya terompet 

yang telah berumur ribuan tahun memberikan hipotesis bahwa terompet 

adalah salah satu alat musik yang paling tua di dunia. 

D 
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Asal usul tradisi tiup terompet tahun baru 

 

Dari awalnya, budaya meniup terompet saat malam tahun baru merupakan budaya 

masyarakat Yahudi. Mereka merayakan bergantinya tahun yang berdasarkan dengan sistim 

penanggalan mereka sendiri, yaitu pada bulan ke-7 atau pada bulan Tisyri. Sejak pertama 

kali berkuasanya bangsa Romawi Kuno pada tahun 63 SM mereka mengganti kebiasaan 

mereka melakukan pergantian tahun baru di bulan Januari. Nah, sejak saat itulah mereka 

mulai mengikuti kalender Julian yang berubah menjadi kalender Masehi atau bisa juga di 

sebut kalender Gregorian. 

 

Masyarakat Yahudi melakukan introspeksi diri sambil melakukan tradisi meniup serunai 

atau shofar, yang merupakan alat musik mirip dengan terompet yang digunakan pada saat 

malam pergantian tahun. Tetapi sebenarnya walaupun banyak yang mengatakan bahwa 

shofar sebenarnya bukan terompet, namun shofar yang sebenarnya terbuat dari tanduk ini 

memiliki bunyi yang sama seperti terompet yang terbuat dari kertas yang seringkali 

figunakan oleh masyarakat di seluruh dunia saat merayakan malam tahun baru. Dimana pada 

masanya terompet ditiupkan oleh bangsa Yahudi untuk memberikan tanda dan engumpulkan 

masyarakatnya ketika ingin melakukan ibadah di dalam sinagoge, merupakan nama tempat 

ibadah mereka. Dan sejak saat itu terompet digunakan sebagai sebuah simbol keagamaan 

mereka untuk merayakan tahun baru. 

 

Terompet adalah alat musik tiup logam. Terletak pada jajaran tertinggi di antara tuba, 

eufonium, trombon, sousafon, French horn, dan Bariton. Terompet di-pitch di B♭.Terompet 

hanya memiliki tiga tombol, dan pemain trompet harus menyesuaikan embouchure untuk 

mendapatkan nada yang berbeda. 

 

Trompet ialah instrumen bras digunakan terutamanya dalam muzik klasik dan jazz. Jenis 

trompet yang paling biasa ialah trompet Bb, bermaksud jika pemain bermain C, ia akan 

berbunyi seperti Bb dalam pic konsert. Trompet dimainkan dengan meniup ke dalam pemipit 

dan membuat bunyi “buzz”. Terdapat tiga kunci dipanggil injap yang dapat pemain tekan 

untuk mengubah pic. Sejarah Singkat Trompet telah wujud kira-kira 3000 tahun lalu. Contoh 

instrumen bras awal seperti trompet dipanggil shofar yang masih digunakan dalam acara 

keagamaan. Akhirnya manusia mula mencipta instrumen seperti trompet dengan kayu 

(contohnya, korneto), dan kemudian, dengan loyang. 

 

Jenis Trompet 

Jenis yang paling umum adalah trompet B♭, tapi trompet C, D, E♭, E, F, G dan A juga dapat 

ditemukan. Trompet C paling umum dipakai dalam orkestra Amerika, dengan bentuknya 

yang lebih kecil memberikan suara yang lebih cerah, dan hidup dibandingkan dengan 

trompet B♭. 
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Macam – Macam Terompet 

 • Terompet bariton 

 

Terompet bariton atau sederhananya disebut sebagai bariton merupakan salah satu 

anggota dalam keluarga instrumen musik tiup logam.[1] terompet bariton merupakan 

instrumen dengan pipa udara berbentuk silindris seperti yang terdapat pada trompet dan 

trombone.[2] terompet bariton umumnya menggunakan resonator (mouthpiece) berukuran 

besar seperti yang digunakan pada trombone dan euphonium. Instrumen tersebut umumnya 

menggunakan nada dasar B♭, satu oktaf lebih rendah dari nada dasar B♭ pada trompet. Di 

Inggris, baritone sangat umum digunakan pada pertunjukan brass band. 
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• Terompet Sunda 

 

Indonesia juga memiliki 

alat musik terompet sendiri yaitu 

terompet yang berasal dari Sunda 

yang terbagi menjadi 2 yaitu 

terompet Penca dan Sisingaan. 

 

Perbedaan Terompet Dengan 

Saxophone Saxophonce ditiup 

dengan perasaan, bentuknya 

melengkung dengan bahan 

kuningan harganya lebih mahal, 

berkelas biasa untuk musik jazzy. 

Terompet biasanya ditiup degan 

cara dihembuskan, biasa dipakai 

setaun sekali untuk marching 

band, ondel2, dan malam taun 

baru. 

 

Saxophone dan terompet yang 

pertama dari bentuknya berbeda, 

kedua cara meniupnya, kalau 

terompet meniup menggunakan 

mouthfist sedangkan Saxophone 

meniup menggunakan rit. 
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Bagian – Bagian Alat Musik Terompet 

 

Trompet termasuk salah satu jenis alat musik tiup. Cara membunyikan terompet tidak asal 

tiup kalau kita ingin mendapatkan harmonisasi yang indah. Ada teknik memainkan alat 

terompet dengan benar agar dapat menghasilkan tone yang indah. 

 

Teknik Memainkan Terompet 

 

1. Pemanasan 
Cara memainkan terompet yang pertama-tama harus dilakukan adalah melakukan 

pemanasan. Lakukan pemanasan olah 

nafas dan fleksibel bibir. Tarik nafas 

selama empat hitungan, lalu keluarkan 

empat hitungan. Selanjutnya naik 

mejadi delapan hitungan, dan 

keluarkan dalam empat hitungan. 

Melakukan fleksibel bibir caranya 

dengan  merapatkan bibir atas dan 

bawah kemudian menggetarkannya 

sampai terdengar bunyi 

‘berberberberberr’ Jangan lupa 

melalukan pemanasan untuk jari-jari 

agar lentur saat menekan lubang-

lubang pada terompet. 
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2. Bernafas lewat hidung 
Akan lebih mudah untuk bernapas melalui hidung dari pada bernafas dengan mulut. 

 

3. Letakkan mouthpiece di tengah bibir 
Biasakanlah menaruh mouthpiece di tengah bibir. Untuk orang yang memakai kawat gigi, 

mouthpiece biasanya diletakkan lebih tinggi atau bisa juga lebih rendah dari yang 

seharusnya. Sebaiknya jangan meneruskan kebiasaan tersebut ketika meniup terompet untuk 

waktu lama. 

 

4. Berlatih, berlatih, dan berlatih! 
Practice make perfect! Maka perbanyaklah praktek dan berlatih. 

 

5. Stop smoking 
Siapapun pasti bisa bermain trompet jika mau belajar. Akan tetapi, seorang pemain trompet 

membutuhkan napas yang panjang serta kuat. Jadi, perokok akan mengalami sedikit 

kesulitan dalam memainkan terompet. Umumnya, perokok mempunyai napas yang lebih 

pendek daripada orang yang tidak merokok. 
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4  | Testimoni Peserta AMC 
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| Curhat Pikiran 

Curhat Pikiran 

Pertanyaan : 

Assalamualaikum mas firman, saya senang dengan majalah sugesti ini. Isinya luar 

biasa mencerahkan. Saya mau bertanya tentang kenangan saya di masa lalu. 

Bagaimana caranya untuk saya lepas dari bayang-bayang masa lalu saya. Saya dulu 

selalu dimarahi oleh orang tua dan disiksa mas. Saya ingin melupakan kenangan itu. 

 

Edi - Pangkalanbun, 0811xxxxx 

Jawaban : 

Waalaikumsalam pak atau mas mas edi. Terima kasih sudah setia membaca majalah 

sugesti ini, segala kebaikan bagi anda ya. Pertanyaan yang menarik ini tentang masa 

lalu, saya pernah sepertinya menuliskan artikel tentang bagaimana mengelola masa 

lalu di majalah ini. Atau anda bisa cek di www.firmanpratama.wordpress.com. 

Semua orang pasti punya kenangan masa lalu, kenangan masa lalu adalah semua 

kejadaian yang sudah terlewati. 1 detik yang sudah terlewati maka itu juga disebut 

masa lalu. Biasanya masa lalu selalu diartikan sebagai kenangan yang jelek dan 

negatif saja. Entah itu untuk urusan percintaan, keluarga maupun hal lainnya.  

Masa lalu itu selalu melekat dalam pikiran manusia selama manusia itu 

hidup.  Ketika anda berusaha keras untuk melupakan masa lalu maka itu sesuatu 

yang sia-sia. Sehingga caranya bersahabatlah dengan masa lalu anda. Bertemanlah 

dengan masa lalu anda. Lihatlah masa lalu sebagai masa lalu, janganlah menganggap 

masa lalu sebagai sebuah kejelekan. Begitu tiba-tiba muncul kenangan masa lalu 

yang terlihat negatif itu maka tersenyumlah. Katakan kepada diri anda "masa lalu ku 

kamu adalah bagian hidupku, dan aku terima kenangan ini untuk menjadi semangat 

pendorong kebaikan hidupku sekarang dan masa depan.  
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Pertanyaan : 

Mas firman saya ibu ratna, majalahnya keren, saya selalu download dan baca. Saya 

bagikan juga ke teman-teman kantor. Mas firman, apa bisa sebuah sugesti itu 

berpengaruh kepada fisik seseorang, misalnya sugesti untuk membuat wajah hilang 

jerawatnya. Mohon penjelasannya mas.  

ibu Ratna-Jakarta, 0813xxxxxx 

 

Jawaban : 

Terima kasih bu ratna selalu setia membaca majalah sugesti dan sudah ikut 

membagikannya kepada teman-teman ibu. Dan kebaikan juga selalu kembali kepada 

ibu dan teman-teman semua ya. Pertanyaan ibu ini sepertinya mewakili sebagian 

besar pertanyaan para perempuan lainnya. Wajah yang berjerawat sesungguhnnya 

karena pikiran yang stres. Ketika seseorang itu pikirannya berisi sugesti-sugesti yang 

positif dan menyenangkan maka pasti wajahnya juga terlihat positif dan 

menyenangkan. Dan kondisi fisik seseorang itu juga sepenuhnya pengaruh dari 

pikirannya. Bukan kosmetik wajah itu yang membuat wajah bebas jerawat, tapi 

sugesti dalam pikiran itu yang menentukan jerawat bisa cepat lenyap dari wajah. 

Kosmetik, masker dan serum itu sebenarnya hanya pendukung saja untuk membuat 

jerawat lenyap. 

Jadi, isilah pikiran kita, pikiran ibu ratna dengan sugesti-sugesti yang menyenangkan. 

Buatlah kebahagiaan selalu menyelimuti pikiran ibu. 

Bahkan ada pengalaman salah seorang alumni AMC, dia mencoba mengganti sabun 

mukanya dengan air saja tetapi dia berikan sugesti ke air yang membasuk mukanya 

itu dan ajaib. Jerawatnya hilang juga bersih. 

 

Pertanyaan : 

Mas firman, apa benar gendam itu hanya menggunakan sugesti. Karena katanya dari 

orang yang ngajarin gendam, gendam itu menggunakan energi dsb.? 

Iwan - Semarang, 0856xxxxx 

 

Jawaban :  

Mas iwan terima kasih atas pertanyaannya yang cukup menggelitik saya ini ya. 

Gendam itu sebenarnya hanya istilah yang digunakan oleh orang-orang jawa untuk 

merujuk ilmu tentang mempengaruhi orang lain dengan bicara. Saya tegaskan ya, 

dengan bicara. Kalau dengan bicara maka itu artinya ya menggunakan sugesti. 

Karena semua ucapan seseorang itu adalah SUGESTI.  

Kalau anda bertanya apakah menggunakan energi? ya jelas menggunakan energi, kan 

bicara butuh energi, bergerak juga butuh energi, tubuh bisa melakukan aktivitas 

apapun juga butuh energi. 

Sehingga sebenarnya gendam itu hanya ilmu "manipulasi" kata-kata saja. Kalau anda 

tidak menyetujui kata-kata itu maka ya mustahil gendam itu berefek. 
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Pertanyaan : 

Saya riana mas firman, saya mengikuti ig mas firman dan selalu membaca majalah 

sugesti. Saya mau bertanya, tentang pacar saya. Saya punya pacar yang suka marah, 

suka keras. Tapi saya begitu menyayanginya. Apakah saya bisa mengubah sifat dia 

itu mas, sementara ibu saya menyuruh saya melepaskan saja jika dia masih seperti 

itu. Gimana menurut mas? 

 

Riana 

 

Jawaban : 

Terima kasih mbak riana yang selalu setia membaca majalah sugesti, mbak juga bisa 

membagikan majalah sugesti ini kepada teman-teman lainnya ya. Kalau mbak 

memang sungguh-sungguh ingin tetap bersama pacar mbak ini, maka jalan satu-

satunya adalah mbak harus menggunakan alpha telepati untuk mempengaruhi pikiran 

pacar mbak supaya sifat marahnya berubah menjadi lembut. Karena selama ini 

banyak orang yang berpengalaman seperti itu. Kalau mbak sungguh-sungguh 

mengubah maka pastu berubah, yang penting memang benar-benar mencintai dia dan 

mau hidup menikah dengan dia. 
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