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aya yakin anda semua yang masih 
bernafas pernah mengalami hal-hal 
seperti itu. Tapi, anda terkadang 
lebih sering menganggapnya 

sebagai sebuah kebetulan, benar? Anda 
sering berkata, “ah, itu kebetulan aja 
hujannya belum turun”, “kebetulan aja ada 
yang lewat bantuin”. Semua yang terjadi 
yang terlihat “ajaib” sering kali kita anggap 
kebetulan dan kebetulan. Kalau 
dianggapnya kebetulan, ya selamanya 
tentu hanya sebuah kebetulan, apakah itu 
yang kita mau?Tentu tidak kan? 
 
Saya pernah mendapat sebuah 
pertanyaan dari seorang bapak yang 
menelepon saya ,”Mas Firman, saya 
sudah baca tulisan mas firman di blog, 

yang saya tanyakan bukankah hal-hal 
seperti itu adalah diluar nalar, diuar logika, 
apa bisa dibuat rumusnya seperti yang 
mas firman tulis?”, anda mungkin yang 
membaca tulisan-tulisan saya juga pasti 
akan bertanya yang sama.Benar kan? 
kenapa muncul pertanyaan seperti itu, 
karena selama ini ada persepsi yang 
salah dimasyarakat, tentang istilah 
“logika”, tentag istilah “nalar”. Pengalaman 
saya kemarin, karena bulan Ramadhan, 
ada seorang teman yang mengajak saya 
untuk berbuka puasa di sebuah tempat 
makan, dia mengajak saya sejak 3hari 
yang lalu. Saya pun mengiyakan, karena 
memang teman lama. Tetapi disaat hari 
yang dijanjikan, yaitu kemarin, tiba2 
badan saya meriang, sakit dan merasa 
tidak enak. Saya bingung mau batalin 
janji, tetapi sudah terlanjur janji. Akhirnya, 
saya sempat berdoa dalam hati, “Ya 

Pernahkah anda tiba-tiba mengalami sebuah kejadian yang anda anggap “keajaiban”? 
dimana anda merasa sangat takjub, misalnya ketika anda benar-benar membutuhkan 
sebuah pertolongan lalu datanglah pertolongan itu. Dan anda mengatakan sangat luar 
biasa? Atau misalnya ketika sedang mendung gelap, tetapi ketika anda berdoa untuk 

hujannya ditunda saat sampai rumah, dan ajaibnya benar-benar terjadi? 

S 

Keajaiban menjadi Kebiasaan 

 | Redaksi 
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ALLAH, kayaknya 
ngga bisa keluar nih 
sore ini, kalau saya 
yang batalin ngga 
enak, kalau dia yang 
batalin kan jadi enak”. 
Tidak kurang dari 
setengah jam, saya 
mendapat message 
melalui WA 
(whatsapp) saya, dari 
nomor dia, “Maaf fir, 
saya ngga bisa sore 
ini karena ada acara 
ulang tahun 
keponakan, jadi ngga 
enak kalau pergi,maaf 
ya, nanti kita atur lagi 
ya”. Saya pun 
membalas, “ngga 
apa2 kok, nanti kita 
set lagi”. Lho, ajaib 
kan, dia yang mengajak dan dia juga yang 
membatalkan, akhirnya saya  bisa 
istirahat dengan tenang dirumah 
hehe..Apakah itu kebetulan?Apakah itu 
diluar logika? 
 
Menurut anda mungkin diluar logika, kalau 
menurut saya masuk logika hehe. 
Pengertian “logika” sebenarnya, adalah 
aturan-aturan yang sudah kita tanamkan 
dalam diri sejak dulu. Contoh lagi, ketika 
anda menjelaskan kepada seseorang 
yang tidak mengenal kartu atm/kartu 
kredit, lalu anda ajak dia makan, 
kemudian anda katakan bahwa anda mau 
membayar makanan itu tanpa uang 
sepeserpun, cukup menggunakan tanda 
tangan saja sudah beres, pasti orang 
yang anda ajak mengatakan “tidak 
mungkin bisa”, “ngga masuk akal” dsb. 
Benar kan? 
 
 
Sama halnya dengan keajaiban yang 
sebenarnya sering kita alami,itu pun ada 
logikanya. Kalau anda menganggap 
bahwa keajaiban itu diluar logika, maka 
selamanya anda menjadi asing dengan 
keajaiban-keajaiban, tetapi ketika kita 
sudah memahami rumusnya, sudah 
memahami logikanya, maka keajaiban 

menjadi hal yang biasa buat kita. Yang 
ada hanyalah kebesaran TUHAN atas 
rumus-rumus keajaibannya. Jadi 
RAHASIA untuk memuat keajaiban 
menjadi kebiasaan adalah dengan 
MENGENALI RUMUSNYA, kalau kita 
sudah MENGENAL rumusnya, TERBIASA 
dengan rumusnya, maka setiap saat hidup 
kita selalu diselimuti dengan keajaiban-
keajaiban yang bisa anda ciptakan 
kapanpun dan dimanapun. Rumus 
Keajaiban itu yang saya buat dalam kelas 
ALPHA MIND CONTROL. Membuat 
keajaiban selalu menyelimuti kita. 
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Peristiwa diatas, jika diceritakan kepada 
orang awam, pasti akan mengatakan 
“ah..kebetulan aja”, “ya bisa aja, kan pas 
sepi jalannya”, pasti menganggapnya hanya 
kebetulan dan kebetulan saja. Apakah 
benar sebuah kebetulan?atau kebetulan 
yang dirancang?he.he.., sebuah peristiwa 

dikatakan sebuah kebetulan jika 
peristiwa itu tidak kita rencanakan 
sebelumnya, tidak kita niatkan dan tidak 
kita rancang. Tetapi, jika kita sedikit mau 
berpikir tentang kehidupan kita, 
sebenarnta tidak ada yang kebetulan 
lho..Bahkan Allah SWT berfirman dalam 
surat Al-An’am 59 “dan tidak ada 
satupun daun yang gugur melainkan atas 
pengetahuan-Nya”. Berati tidak ada 
yang kebetulan kan, apa yang terjadi 
dalam keseharian kita sebenarnya atas 
permintaan kita kepada Tuhan, dan 
Tuhan dengan sifat Maha Mengabulkan-
Nya pasti memberikan. 
 

Dunia-sukses Ada seorang alumni kelas Alpha Mind Control (AMC) program Platinum 
yang menelepon saya, lalu berkata dengan penuh semangat seperti ini : “Mas, saya ada 
pengalaman nih, jarak dari rumah saya ke kantor di sekitaran tunjungan plaza (TP) itu 

cukup jauh apalagi kalau pas macet wah sudah pasti lama tuh, tapi saya kemarin harus 
mendadak ke kantor karena ada klien yang sudah datang, saya pikir kalau jam siang 
gini pasti macet. Lalu, saya ingat..kan saya punya pikiran bawah sadar, maka dengan 

teknik yang sudah saya pelajari dari mas firman saya coba untuk membuat jalanan 
menjadi lancar dan sampai dalam waktu 30 menit. Dan AJAIBnya tepat 30menit saya 

sampai, rasanya seperti dikawal oleh polisi gitu mas. Langsung saya bersyukur kepada 
Allah mas…Ternyata benar-benar Miracle deh..”. 

 | Catatan Kecil 
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Jika bapak tadi mengatakan itu adalah 
KEAJAIBAN, maka itu cukup wajar sebab 
memang jika dipikir secara logika tentu 
tidak mungkin sampai dalam waktu 
30menit, dengan kondisi yang macet seperti 
itu. Sesuatu dianggap AJAIB jika terjadi 
diluar LOGIKA, diluar AKAL, itu pengertian 
secara umumnya. Pertanyaan saya, 
menurut LOGIKA siapa?menurut AKAL 
siapa? 
 
Ketika, saya 
mengatakan bahwa 
saat ini kita bisa 
mengirimkan uang 
dalam hitungan 
detik ke Malaysia, 
bukankah itu AJAIB, 
bagaimana bisa 
mengirimkan uang 
dengan cepat, tanpa 
kurir dan tanpa 
amplop. Jika orang-
orang yang awam 
tentu beranggapan 
itu TIDAK MUNGKIN 
dan MUSTAHIL, benar kan? Buat kita yang 
sudah mengenal WESTERN UNION (jadi 
promosi nih), tentu hal ini bukan lagi 
mustahil karena sudah mengetahui 
mekanismenya. Jadi tergantung sejauh 
mana pemahaman kita, sejauh mana ilmu 
yang kita miliki, dengan ilmu yang lebih 
banyak maka kita menjadi lebih mudah 
dalam memahami sesuatu, bukan lagi 
menganggap sesuatu itu AJAIB. 
 
Lalu bagaimana dengan PIKIRAN kita, 
apakah juga hal yang aneh? bagi yang 
belum memahami ILMUnya memang 
terkesan aneh, bagaimana bisa seseorang 
bisa mendapat mobil yang dia idam-

idamkan selama ini, bagaimana 
seseorang bisa meraih impiannya, 
bagaimana seseorang bisa naik haji 
melalui rejeki yang tidak diduga, 
bagaimana saya bisa membuat anda 
tetap membaca artikel ini sambil 
kebingungan :). Keajaiban demi keajaiban 
sebenarnya sudah pasti dialami setiap 
orang setiap hari, mengapa anda tidak 
merasakannya? Sebab anda TIDAK MAU 
Merasakannya dan TIDAK MAU 

mencatatnya. Kebanyakan dari kita 
menganggapnya hanya sebagai sebuah 
kebetulan saja, dan menganggapnya hal 
biasa. Kita lupa bahwa kita punya Tuhan 
yang memegang kuasa seluruh ALAM, 
dan bisa memberikan apapun dengan 
KUASANYA. 
Kunci untuk memunculkan keajaiban 
dalam hidup saya ringkas menjadi 2 
yaitu: 
 
1. Mau Merasakan, dalam hal ini 
maknanya adalah selalu memaknai setiap 
peristiwa dalam hidup dalam keseharian, 
mengingat-ingat kenapa ya hal ini 
terjadi? Baik itu peritiwa baik atau buruk, 
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dari situ kita bisa memahami betapa 
AJAIBnya hidup kita, betapa Tuhan begitu 
SEMPURNA atas KEBERADAANYA 
 
2. Bersyukur lebih, setelah memaknai dan 
mencatat setiap perstiwa maka mulailah 
untuk selalu berterima kasih atas apapun 
yang kia miliki dan yg kita dapatkan. Karena 
semua itu adalah nikmat dari Tuhan. 
Dengan bersyukur maka hidup kita akan 
diselimuti oleh keajaiban, sehingga benar-
benar menikmati hidup. 
 
Dengan kebeningan hati dan kejernihan 
pikiran, maka hidup menjadi lebih indah. 
AMC menjadi metode untuk membuat diri 
menjadi manusia jauh lebih bijaksana dan 
mudah menarik keajaiban dalam hidup. 
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5 Cara Sederhana untuk  
Mewujudkan Impian Anda Secara Ajaib

 

1. Buanglah Pikiran tentang “jalan 
hidup Anda”. 

 

Banyak orang terlalu memikirkan 
bagaimana jalan hidupnya, 
mengamati jalan hidup yang 
sudah dilewati sebelumnya. 
Biasanya yang diingat dari jalan 
hidupnya adalah hal-hal yang 
menyedihkan, yang susah dan 
kegagalan. Ini menjadi bahaya 
dalam mewujudkan impian 
dimasa depan. Karena dengan 
bayangan jalan hidup yang seperti 
itu membuat seseorang jadi takut 
untuk melangkah. 
 
 

 
 
 

2. cara mewujudkan impian ajaib 
 
Lupakan semua yang dikatakan dan 
ditulis oleh “Motivator” Anda. 
Kita hidup di dunia yang dipenuhi 
dengan banyak sugesti, hampir setiap 
hari mulai pagi bangun tidur sampai 
malam hari kita tidur lagi selalu 
dipenuhi dengan sugesti. Dan biasanya 
banyak orang menyebut dirinya 
motivator memberikan sugesti yang 
justru negatif dan melemahkan. 
Karenan memang tugas dan pekerjaan 

Sebagian orang berkata mewujudkan Impian itu sulit. Kita tahu apa yang kita inginkan 

tetapi tidak tahu bagaimana  cara menuju ke sana. Pernahkah Anda ingin mewujudkan 

segala impian dengan mudah dan ajaib? Berikut tips 5 cara sederhana untuk Membantu 

mewujudkan impian Anda dengan mudah dan ajaib. 

 | Kekuatan Diri 
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motivator adalah membuat seseorang 
semangat saja bukan untuk 
menggunkan pikiran. Padahal kunci 
untuk mewujudkan impian adalah 
dengan menggunakan Pikiran. 
 

3. Ajukan pertanyaan sederhana ini. 
 

“Impian apa yang 
memang benar-benar 
saya inginkan? “, banyak 
orang sesungguhnya 
tidak tahu apa yang dia 
inginkan, tidak tahu 
secara jelas apa 
impiannya. Dan ini 
adalah kesalahan 
terbesar dalam diri 
manusia, tidak tahu apa 
yang dimau. Impian 
menjadi terwujud 
dengan cara mudah dan 
ajaib ketika impian itu 
benar-benar impian 
yang dimau oleh kita 
sendiri. 
 

 
4. bertanya ke diri untuk 

mewujudkan impian ajaib 
 
Berhenti khawatir tentang bagaimana 
cara mewujudkan impian Anda. 
Tidak usah bingung bagaimana cara 
mewujudkan impian, karena 

sesungguhnya Pikiran kita bisa 
dimanfaatkan untuk 
mengerjakannya. Ketika anda ingin 
pergi ke kota A, maka pasti ada 
banyak jalan dan banyak cara untuk 
menuju kota itu. Perubahan besar 
dan semua orang bisa mewujudkan 
impian dengan cara ajaib datang dari 
serangkaian keputusan inkremental. 
Percayalah bahwa ada tangan bijak 
yang membimbing Anda. Perhatikan 
keajaiban yang tampaknya kecil 
dalam kehidupan anda. 
 

 
 

Kekuatan Sugesti | Edisi Maret  2019 
 

09 



5. bebas rasa takut mewujudkan 
impian ajaib 

 
Sinkronkan atau Selaraskan semua 
keinginan dalam Pikiran. 
Ketika anda memang ingin ke suatu 
tujuan maka ya sudah tetapkan saja 
tujuan itu. Jangan biarkan orang lain 
merampas impian itu, jangan biarkan 
siapapun menganggu. Banyak orang 
tidak selaras dalam membuat impian, 
hari ini pengennya A, eh besok 
pengennya B. Kalau dalam istilah jawa 
“pagi kedelai, sore tempe” 
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3 RAHASIA MENGHIPNOTIS 
AGAR SELALU BERHASIL 

 

ama dengan ketika anda membaca 
tulisan ini lalu bertanya, maka tidak 
mungkin saya menjelaskan secara 
detail, karena tidak bisa hanya 

melalui sms dan telepon saja. Dibutuhkan 
sebuah pemahaman yang benar tentang 
hipnotis sehingga anda menjadi mudah 
menguasainya. Mengerti dan paham 
adalah dua hal yang berbeda. 
 
 
Kalau anda yang sudah belajar hipnotis 
entah kesiapa, lalu masih masih 
mengatakan kalau anda gagal 
menghipnotis, maka itu mungkin yang 
mengajarkan ke anda kurang paham 
tentang hipnotis. Sebab ketika anda 
memahami hipnotis yang sebenarnya, 
maka tidak ada kata “gagal” dalam 
menghipnotis seseorang. Lho kok bisa? 
pasti anda bertanya seperti itu. Kata gagal 
dalam menghipnotis muncul karena anda 
masih menganggap bahwa hipnotis itu 
seperti di TV, padahal itu hanya hipnotis 

10% menurut saya. Sebab apa yang ada 
di TV itu hanya semata-mata untuk tujuan 
hiburan, sama halnya dengan acara 
sulap, atau bahkan sama dengan acara 
sinetron-sinetron. 
 
Kata gagal dalam menghipnotis muncul 
karena anda mau membuat orang seolah-
olah tidur seperti ditv. Kalau untuk itu 
anda bisa baca tulisan saya lainnya di 
blog ini untuk lebih memahami tentang 
acara hipnotis di tv itu. 
 
Seharusnya kata gagal, itu tidak ada 
dalam kamus anda yang sudah belajar 
hipnotis, alau belajarnya ke orang yang 
tepat hehe..kalau belajarnya ke orang 
yang hanya mengerti saja ya mungkin 
masih ada kata gagal. 
 

pengertian-hypnosisSaya sering mendapat pertanyaan dari orang yang katanya sudah 
belajar hipnotis, “mas kenapa saya sering gagal dalam menghipnotis orang”. Saya jadi 

bingung kalau ada pertanyaan seperti ini, karena dia sudah belajar, tetapi masih 
mengatakan sering gagal, biasanya saya selalu menjawabnya “silahkan bertanya kepada 

yang mengajarkan anda”. Kenapa saya membalas seperti itu, sebab saya tidak 
mengajarkan orang itu sehingga saya tidak mengetahui apa persepsi dia tentang hipnotis. 

S 

| Hipnosis 
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Ada tiga rahasia agar ada selalu berhasil 
dalam menghipnotis, versi saya sebagai 
pakar di bidang pikiran bawah sadar. 
Saya berusaha mengajak anda untuk 
berpikir bahwa hipnotis itu bukanlah 
sesempit seperti pertunjukan di TV itu. 
Berikut tiga rahasianya yang harus anda 
PAHAMI 
 

1. Pahami hipnotis dengan BENAR 
 
Rahasia pertama ini, merupakan kunci 
utama, kalau anda masih menganggap 
hipnotis itu seperti tontonan di TV maka 
itu salah besar yang sangat fatal. Kalau 
anda belajar ke sebuah tempat pelatihan 
yang hanya mengajarkan sebatas ini, 
maka itu sama saja mempersempit pola 
pikir anda tentang hipnotis. Akibatnya 
anda selalu merasa gagal dalam 
menghipnotis. Hipnotis itu tidak seperti di 
TV. Anda pahami lagi dengan membaca 
di blog ini ya 
 

2. Pahami kalau Hipnotis itu hanya 
MENGARAHKAN 

 
Anda hanya mengarahkan orang lain saat 
menghipnotis, “subjek” saya sebut subjek 
sebab memang bukan anda yang 
menghipnotis orang itu tetapi dirinya lah 
yang berperan besar. Bukankah, kata 
“TIDUR” itu adalah kata perintah? artinya 
memang anda , saya hanya sebagai 
pengarah saja, kalau yang diarahkan itu 
tidak mau, maka ya sudah tidak apa2 
hehe..jadi dimana gagalnya? kalau kita 
hanya mengarahkan. 
 

3. Pahami kalau Hipnotis itu adalah 
seni KOMUNIKASI 

 
Sebagai sebuah seni komunikasi maka 
HIPNOTIS membutuhkan sesuatu yang 
tidak kaku, membutuhkan kebiasaan anda 
dalam berbicara, kalau anda masih 
menganggap HIPNOTIS adalah sebuah 
hasil dari kekuatan mistis maka itulah 
yang membuat gagal, hipnotis 100% 
adalah seni komunikasi, hanya memang 
masuk ke Indonesia dianggap sebagai 
sesuatu yang mistis dan aneh. Padahal ya 
sesuatu yang biasa saja, hanya seni 
komunikasi. 
 

Kalau anda memahami tiga rahasia itu, 
maka saya yakin anda pasti berhenti 
mengatakan “saya gagal menghipnotis”, 
ya mungkin banyak diluar saya para 
pengajar hipnotis yang masih berpikiran 
terlalu sempit seperti itu, sehingga saya 
mulai untuk menjelaskan Hipnotis dengan 
makna sebenarnya. Karena Hipnotis 
adalah sebuah seni komunikasi yang asik 
dan sangat seru kalau anda mau benar-
benar MEMAHAMINYA 
 
:Firman Pratama: (pakar bawah sadar) 
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Tenang, Lakukan Cara Ajaib Ini 

 
 

 

Semua kejadian, semua peristiwa yang ada 
dalam kehidupan seseorang sesungguhnya 
adalah hasil dari requestnya sendiri.  
Termasuk situasi di kantor, kenapa anda 
mendapat atasan yang galak, sebenarnya 
karena anda sendiri yang 
menginginkannya. Sehingga jika ingin 
mengubah situasi kantor anda maka 
langkah ajaibnya adalah ubahlah pikiran 
anda 
dulu. 

Karena dengan mengubah pikiran anda 
maka pasti situasi kantor juga berubah. 
Ngga percaya? coba aja deh dulu. Dalam 
kelas AMC, baru saya jabarkan dengan 
jelas kenapa bisa dengan mengubah 
pikiran maka situasi berubah. 
 
Tidak perlu marah-marah, tidak perlu ikut-
ikutan judes bahkan tidak perlu ikutan galak 
ketika suasana kantor sedang tidak bagus. 

Nanti kalau anda ikut-ikutan galak 
malah jadi penyakit lho, bisa jadi 
tensinya naik dan darah tinggi. 
Ihh..serem deh. Lebih baik diam 
saja, senyumin saja lalu ubah 
pikiran, kemudian pegaruhi 
pikiran teman atau bos anda 
dengan teknik Alpha Telepati. 
Karenan memang Alpha 
telepati adalah satu-satunya 
teknik untuk mempengaruhi 
pikiran orang lain tanpa 
bertatap muka.  
 
Banyak orang belum 
memahami dengan benar 
dan utuh tentang 

Pikirannya sendiri, padahal Pikiran 
adalah sumber dari semua kejadian, semua 

Sebagai manusia yang hidup dengan manusia lainnya maka pasti seringkali 
muncul “gesekan” yang membuat situasi menjadi tidak enak, apalagi di 

lingkungan kantor atau pekerjaan.  Dalam lingkungan kantor ada atasan, ada teman 

kerja yang setiap hari ditemui dari pagi sampai sore. Maka wajar saja jika terkadang 
menimbulkan kondisi yang tidak nyaman, mungkin ada atasan yang galak, ada atasan 
yang sukanya memerintah saja, ada atasan yang memang baik. Setiap kondisi kantor 
memiliki situasi yang berbeda, mungkin anda kebetulan berada dalam situasi kantor 

dimana bosnya memiliki sifat yang galak, tapi sebenarnya kondisi kantor itu bisa diatur 
dari Pikiran anda sendiri. 

 

| Alpha Telepat 
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peristiwa 
dalam 
hidupnya. 
Kalau 
Pikirannya 
penuh 
dengan hal 
yang negatif 
maka pasti 
kehidupannya 
negatif, tapi 
kalau 
Pikirannya 
penuh dengan 
hal yang positif 
maka pasti 
kehidupannya 
positif. Ada 
seseorang pria 
yang membeli 
buku Alpha 
telepati untuk dia 
pelajari supaya 
bsia 
mempengaruhi 
atasannya yang 
sedang marah-
marah ke dia, 
ketika menelepon 
saya dan 
menanyakan 
“apakah bisa mas, saya 
mempengaruhi atasan saya yang sedang 
marah-marah  ke saya menjadi baik ke 
saya”. Maka saya jawab ya bisa saja, 
karena dengan memanfaatkan teknik alpha 
telepati apapun anda bisa lakukan kepada 
orang lain.  
 
Setelah pria ini mendapatkan bukunya 
kemudian mempelajarinya, dia pun 
mengirimkan pesan bahwa atasanna 
sekarang sudah berubah, sudah tidak lagi 
marah-marah. Nah terbukti kan, bahwa 
sebenarnya semua orang bisa 
mempengaruhi orang lain, bisa mengubah 
orang lain dengan mudahnya. Sebenarnya 
hal seperti ini mudah dan simpel, tapi 
banyak orang membuatnya susah, 
membuatnya njlimet, yang harus 

melakukan berbagai 
ritual dulu, harus duduk 
meditasi dulu dan 
sebagainya. Padahal, 
sebenarnya 
mempengaruhi pikiran 
orang lain itu mudah, 
ya anda perlu 
memahami saja 
rumusnya. Inilah 
salah satu ajaibnya 
fungsi pikiran kita, 
masih banyak 
lainnya ajaibnya 
pikiran, bukan 
hanya untuk 
mempengaruhi 
orang lain, tapi 
juga untuk 
menciptakan 
kehidupan yang 
diinginkan. 
 
Tidak perlu 
marah, tidak 
perlu kecewa, 
atau ikut-
ikutan jutek 
ketika 
suasana 

kantor sedang tidak 
baik, karena bukannya mengubah situasi 
tapi malah memperarah keadaan, bukan 
membuat positif tapi malah jadi negatif. 
Satu-satunya cara adalah dengan 
mengubah pikiran kita sendiri, maka pasti 
suasana kantor pun berubah. 
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Wah ! Ternyata Orang Tua Bisa menjadi penyebab  
seseorang menjadi Gagap Bicara 

Gagap bicara adalah kondisi yang tidak nyaman jika dialami oleh 
seseorang karena mengganggu dalam berkomunikasi. Tentu kondisi ini 
membuat seseorang menjadi minder ya, apalagi jika gagap bicaranya 

muncul saat harus melakukan presentasi didepan banyak orang. 
 

asti menjadi malu sekali ya, ketika ucapan menjadi terbata-bata. Kenapa ada 
orang yang mengalami gagap bicara? apakah ini penyakit? Saya tidak setuju 
ketika mengatakan gagap bicara ini sebagai penyakit. Karena gagap bicara itu 
adalah masalah dari pikiran karena banyak tekanan sehingga memunculkan 

ketakutan berbicara, takut salah dalam berbicara. Akibatnya ketika mau berbicara 
harus terbata-bata bahkan boleh dibilang susah. Ada banyak orang yang mengalami 
masalah ini. 
 
Saya dulu juga pernah mengalami masalah gagap bicara,seingat saya sejak usia 
sekolah dasar sampai kuliah masih agak gagap bicaranya. Tapi, alhamdulillah ketika 
akhir kuliah sampai sekarang sudah lancar bicaranya dan itu saya ubah-ubah sendiri 
program di pikiran saya. Sehingga atas pengalaman pribadi itulah, saya sekarang 
mudah untuk membantu banyak orang yang juga mengalami gagap bicara. Buat 
anda yang sekarang sedang mengalami kesulitan bicara atau gagap bicara maka 
tenanglah, jangan minder. Solusi utama dari 
gagap bicara adalah 
memperbaiki pikiran agar 
tenang dan santai. Ketika anda 
tenang dan santai maka pasti 
berbicara juga menjadi lancar. 
 
Lalu apa yang menjadi 
penyebab seseorang menjadi 
gagap bicara? Dari pengalaman 
saya, dan banyak orang yang 
saya temui di sesi konseling 
terapi maka saya bisa buat 
kesimpulan bahwa penyebab 
utama seseorang itu gagap 
bicara adalah karena sering 
dibentak oleh orang tuanya. Ayo 
coba perhatikan, sekitar anda, 
ketika ada anak-anak yang 
sering kenapa diteruskan?mau 
membuat dirinya  
 

P 

 | Hipnoterapi 
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Keti dua kesadaran itu anda munculkan maka saat itulah anda muai bisa memgatur waktu 
yang pas untuk untuk menggigit kuku anda, coba deh..bukankah anda terlihat lebih hebat saat 
anda berhenti untuk menggigit jari?  



 

 

dibentak, sering dimarahi keras oleh orang tuanya maka biasanya pasti minder dan menjadi 
tidak mudah bergaul. Dan nanti seiring perkembangan umurnya menjadi pribadi yang gagap. 
Kasihan, ketika seseorang mengalami gagap bicara. 
 
Kemarin, saya menangani seorang klien perempuan usia 20 tahun, masih berstatus 
mahasiswi di salah satu perguruan tinggi negeri di surabaya, dia juga mengalami masalah 
gagap bicara. Sehingga membuat dia minder ketika mau presentasi didepan kelas dan ketika 
mau berbicara bersama teman-temannya. Memang ketika bertemu saya juga terlihat 
bicaranya gagap terbata-bata. Seperti biasa dalam sesi konseling terapi ini saya ajak bicara 
dulu, saya dalami pikiran dia, saya masuki perlaha masalah gagap bicaranya sampai saya 
menemukan program di pikirannya bahwa dia sering dibentak oleh ayah dan ibunya. Nah 
ternyata sama juga penyebabnya ya, sering dibentak dan dimarahi oleh orang tua. Tekanan 
pada saat kelas 4 SD ini membekas sampai sekarang dan membuat dia susah berbicara. 
 
Saya lakukan modifikasi di program pikirannya tentang peristiwa yang dulu dia dibentak dan 
dimarahi oleh orang tuanya. Saya berikan sugesti ketenangan, sugesti kedamaian. Karena 
saya tahu bahwa kunci dari selesainya gagap bicara adalah ketenangan dan kedamaian, 
ketika seseorang itu bicaranya  dengan tenang dan santai maka pasti masalah gagap bicara 
itu selesai. Mudah sebenarnya solusi dari gagap bicara itu kan? Tapi, masalah utama yang 
tersimpan di pikirannya harus diselesaikan terlebih dulu, karena jika masih ada memori yang 
membekas saat dibentak dan dimarahi oleh orang tua maka pasti gagap bicaranya tetap 
saja. 
 
Jadi, buat anda para orang tua. Sadarlah, bahwa ketika anda membentak keras dan 
memarahi anak-anak anda maka itu bisa membuat mereka menjadi gagap bicara, Lebih baik 
berhentilah membentak anak-anak anda ya. 
 
 

. 
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Biografi 
Salman bin Abdulaziz Al-Saud 

Naik takhta sejak 23 Januari 2015, Salman bin 

Abdulaziz Al-Saud, menjadi raja ketujuh 

dalam pemerintahan Arab Saudi. Sebagai raja, 

Salman menyandang gelar Penjaga Dua Kota 

Suci. Dia menggantikan raja sebelumnya, 

sekaligus kakak tirinya, Abdullah, setelah raja 

yang menjabat sejak 2005 itu mangkat. 

Salman adalah putra dari raja pertama Saudi, 

Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al-Saud, 

atau yang lebih dikenal sebagai Ibnu Saud. 

Lahir di tengah keluarga kerajaan, Salman bin 

Abdulaziz telah dipersiapkan untuk menjadi 

seorang pemimpin sedari kecil. Salman bin 

Abdulaziz lahir pada 31 Desember 1935. Dia 

diyakini sebagai anak ke-25 dari Raja Ibnu 

Saud dengan Putri Hassa binti Ahmad Al-

Sudairi. Baca juga: Biografi Tokoh Dunia: 

Chiang Kai Shek, Presiden Pertama Taiwan 

Salman memiliki enam saudara kandung, 

yang bersama mereka kemudian dikenal 

sebagai Sudairi Seven. Tak banyak yang 

diketahui mengenai masa kecil Raja Salman, 

selain bahwa dia dibesarkan di Istana Murabba 

di Riyadh, salah satu bangunan bersejarah di 

ibu kota Arab Saudi yang memiliki luas hingga 

16 hektare. Sebagai seorang putra raja, Salman 

menjalani pendidikan di sekolah khusus 

pangeran di Riyadh yang didirikan khusus oleh 

Raja Ibnu Saud untuk menyediakan pendidikan 

bagi putra-putrinya. Di sekolah khusus itu, para 

keturunan keluarga kerajaan, termasuk Salman, 

memperoleh pendidikan milai dari agama, ilmu 

pengetahuan modern, hingga ilmu 

pemerintahan. Memasuki Pemerintahan 

Sebagai keluarga kerajaan, Salman telah 

memulai memasuki dunia pemerintahan Arab 

Saudi sejak masih berusia remaja. Di usia 19 

tahun, tepatnya pada 17 Maret 1954, dia 

ditunjuk menjadi wakil gubernur Provinsi 

Riyadh. Jabatan itu ditempatinya selama sekitar 

satu tahun. Pada 5 Februari 1963,  Salman 

ditunjuk untuk menjabat sebagai gubenur 

Provinsi Riyadh. Posisi itu ditempatinya 

selama lebih dari 48 tahun. Selama mengemban 

amanat sebagai gubernur Riyadh, Salman telah 

berhasil mengubah ibu kota kerajaan menjadi 

sebuah kota metropolis. Baca juga: Biografi 

Tokoh Dunia: Mohammad Reza Pahlavi, Raja 

Terakhir Iran Selama menjabat sebagai 

gubernur, Salman juga telah berperan dalam 
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mempererat hubungan kerja sama antara Arab 

Saudi dengan sejumlah negara di kawasan 

Arab, seperti Kuwait, Bahrain, dan Qatar. Pada 

5 November 2011, Salman dipercaya untuk 

menjabat sebagai Wakil Kedua Perdana 

Menteri dan Menteri Pertahanan Arab Saudi. 

Dia juga dimasukkan sebagai anggota Dewan 

Keamanan Nasional (NSC) pada hari yang 

sama. Pengalaman Salman dalam menjalin 

hubungan internasional, termasuk dengan 

negara-negara Barat, selama menjabat sebagai 

gubernur Riyadh turut menjadi pertimbangan 

pengangkatannya selaku menteri pertahanan. 

Selaku Menteri 

Pertahanan, 

Salman 

melanjutkan 

kebijakan 

kerajaan dalam 

mengintervensi 

situasi di Bahrain 

yang tengah 

diguncang 

gerakan anti-

pemerintahan.  

Sebagai 

pemimpin sektor 

pertahanan, 

Salman turut meningkatkan kekuatan 

pertahanan Arab Saudi. Selama dijabat olehnya, 

pada 2013, pengeluaran kerajaan Arab Saudi di 

bidang militer mengalami peningkatan yang 

luar biasa, hingga mencapai 67 miliar dollar 

AS. Salman juga yang kemudian memimpin 

militer Arab Saudi untuk bergabung bersama 

dengan AS dan negara Arab lainnya, 

membentuk koalisi untuk melawan organisasi 

teroris ISIS di Irak dan Suriah pada 2014. 

Menjadi Pangeran Mahkota Pangeran Salman 

bin Abdulaziz resmi diangkat sebagai pangeran 

mahkota pada 18 Juni 2012, menyusul 

kematian pangeran mahkota sebelumnya, 

Pangeran Nayef. Dia juga ditunjuk menjadi 

Wakil Pertama Perdana Menteri. Penunjukkan 

Pangeran Salman sebagai pangeran mahkota 

dipandang sejumlah pihak sebagai upaya Raja 

Abdullah untuk meneruskan reformasi di Arab 

Saudi. Pangeran Salman juga diyakini akan 

lebih fokus pada peningkatan ekonomi negara 

daripada melakukan perubahan politis. Pada 27 

Agustus 2012, Pengadilan Kerajaan 

mengumumkan bahwa Pangeran Salman 

ditunjuk untuk menjalankan tugas urusan 

negera selama Raja Abdullah keluar negeri. 

Selama menjadi pangeran mahkota, Pangeran 

Salman juga dikenal dengan kedermawanannya 

terhadap negara-negara Muslim yang miskin, 

seperti Somalia, Sudan, Bangladesh, dan 

Afghanistan. saat berusia 79 tahun, Pangeran 

Salman resmi naik takhta, menggantikan kakak 

tirinya, Abdullah, yang meninggal karena 

pneumonia. Setelah dinobatkan sebagai raja 

Arab Saudi, Raja Salman menunjuk saudara 

tirinya, Pangeran Muqrin sebagai putra 

mahkota. Namun selang 

tiga bulan kemudian, 

Raja Salman 

mencopot Pangeran 

Muqrin dari posisi 

pangeran mahkota 

dan menunjuk 

keponakannya, 

Muhammad bin 

Nayef sebagai calon 

penggantinya. Tetapi 

seperti diketahui, 

pada Juni 2017, Raja 

Salman kembali 

mengganti posisi putra 

mahkota dengan putranya, Mohammed bin 

Salman. Setelah menjabat sebagai Raja Arab 

Saudi, hal pertama yang dilakukan Salman 

adalah merombak kabinet pemerintahannya. 

Baca juga: Biografi Tokoh Dunia: Mustafa 

Kemal Ataturk, Presiden Pertama Turki Raja 

Salman juga merombak susunan sekretariat 

pemerintahan dari semula berjumlah 11 

menjadi hanya dua sekretariat pemerintahan, 

yakni Dewan Politik dan Keamanan (CPSA) 

dan Dewan Perekonomian dan Pembangunan 

(CEDA). Selama dalam masa pemerintahan 

Raja Salman pula, Arab Saudi mengambil 

tindakan intervensi militer dan melibatkan diri 

dalam konflik di Yaman. Pada Maret 2015, 

Raja Salman memerintahkan serangan militer 

terhadap kelompok Houthi di Yaman. Serangan 

itu juga menjadi yang pertama dilancarkan 

Angkatan Udara Arab Saudi terhadap negara 

lain, sejak Perang Teluk pada 1990-1991. 

Kehidupan Keluarga Hingga saat ini, Salman 

bin Abdulaziz yang berusia 83 tahun, telah 

menikah hingga tiga kali dan memiliki 13 anak. 
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Dari pernikahan pertamanya dengan Sultana 

binti Turki Al Sudairi, yang masih menjadi 

saudara jauhnya, Salman memiliki enam anak, 

yakni Pangeran Fadh, Sultan, Ahmed, 

Abdulaziz, Faisal dan Putri Hassa. Anak 

tertuanya, Fahd, meninggal akibat serangan 

jantung pada Juli 2001. Begitu pula dengan 

anak ketiganya, Ahmed, yang meninggal akibat 

serangan jantung pada Juli 2002. Putra 

keduanya, Salman adalah seorang mantan 

astronot, yang menjadi keturunan Arab dan 

Muslim pertama yang terbang ke luar angkasa 

dalam misi pesawat ulang alik Discovery pada 

Juni 1985. Sementara, istri pertama Salman, 

Sultana meninggal pada Juli 2011. Pernikahan 

kedua Raja Salman adalah dengan Sarah binti 

Faisal Al Subaiai. Dari pernikahan keduanya, 

Raja Salman memiliki satu anak, yakni 

Pangeran Saud. Sedangkan dalam pernikahan 

ketiganya, yakni dengan Fahda binti Falah 

lahirlah Pangeran Mohammed, Turki, Khalid, 

Nayif, Bandar, dan Rakan. 

 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan 

judul "Biografi Tokoh Dunia: Salman bin 

Abdulaziz, Raja Ketujuh Arab Saudi", 

https://internasional.kompas.com/read/2018/12/

31/11110051/biografi-tokoh-dunia--salman-

bin-abdulaziz-raja-ketujuh-arab-saudi?page=all.  

Penulis : Agni Vidya Perdana 

Editor : Agni Vidya Perdana 
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Tiga  

 
Tiga kata ajaib itu ialah : 
 
1. MAAF 
 

Jangan segan-segan untuk mengucapkan 
maaf. Mungkin sebagian orang merasa 
pantang untuk mengucapkan kata ini, karena 
banyak anggapan bahwa orang yang 
meminta maaf akan dianggap lemah, kalah, 
atau tidak berdaya.. 
 
Benarkah ? 
 
Tidak !! kata maaf dapat memunculkan sifat 
rendah hati, “Maaf” membuat kita bisa 
menerima keadaan diri kita.. sebagai 
seorang manusia biasa, yang nggak mungkin 
luput dari kesalahan. 
 
“Maaf” dapat membantu kita dalam ‘proses 
mengampuni’ diri sendiri – yang pada 
akhirnya dapat membawa ke proses 

‘mengampuni orang lain’. “Maaf” bukan 
berarti kalah, sebaliknya, maaf membuat kita 
belajar menghargai orang lain yang pada 
akhirnya akan membawa ‘kemenangan tak 
terduga’ pada diri kita – “Maaf” memberi 
pelajaran bahwa ‘kebenaran adalah hak bagi 
semua orang’. 
 
Bahkan, kadangkala “maaf” dapat membuat 
musuh-musuh kita malu, malu akan dirinya 
sendiri, malu akan kesombongan dan 
keangkuhan yang selalu ia pegang selama 
ini (Apalagi kalau dia betul-betul tahu bahwa 
sebenarnya kesalahan ada pada dirinya 
sendiri). 
 
Dan jangan takut untuk meminta maaf !!! dan 
jangan pernah khawatir “Maaf”-mu tidak 
diterima.. Bukankah di dalam lubuk hati 
terdalam setiap manusia, akan selalu ada 
keinginan untuk memaafkan dan 
mengampuni orang lain ? 
 
So.. Jangan ragu-ragu untuk mengucapkan 
kata “Maaf” – dan buka hati anda, serta 
hancurkan kesombongan itu ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aku mau bagi sedikit tips.. yang dulu pernah aku baca dari sebuah buku.. tapi udah lama 
banget, aku juga udah lupa judul dan siapa pengarangnya.. tapi yang jelas aku masih inget 
betul inti tips ini.. soale tiga kata ini masih aku pegang sampe sekarang .. Tiga kata ini 
pernah memberi arti tersendiri dalam hidupku, membawa perubahan besar dalam fase-
fase hidupku beberapa tahun lalu.. 

 

 | Motivasi 
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2. TOLONG 

 
Setiap orang tahu, kalau kita adalah makhluk 
sosial – makhluk yang tak mungkin mampu 
hidup sendiri tanpa orang lain. So.. kata 
“Tolong” adalah kata yang ‘sangat wajar 
diucapkan’.  
 
“Tolong” membuat kita menyadari 
keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam 
diri kita.. “tolong” membuat kita ‘lebih mampu’ 
menerima diri kita sendiri – secara apa 
adanya. “Tolong” membuat kita lebih mampu 
untuk melihat secara jernih.. apa yang bisa 
dan apa yang tidak bisa kita lakukan – dan 
dalam proses lebih lanjut hal ini dapat 
membantu kita untuk menerima setiap 
kekurangan yang ada dalam diri kita.  
 
Sebagian orang merasa ‘malu’ untuk berkata 
“tolong” ..kenapa ? karena secara tidak sadar 
kita memang ‘terdidik’ untuk menjadi 
‘mandiri’.. MANDIRI ? .. TIDAK !! Mandiri 
bukan berarti kita tidak membutuhkan orang 
lain, mandiri bukan berarti menjadi egois dan 
tidak pernah melibatkan orang lain. Mandiri 
adalah sebuah proses penemuan jati diri – 
dan setahuku kata “Tolong” akan sangat 
dibutuhkan untuk menuju kemandirian.. dan 
jika tidak – anda akan tersesat kepada 
keegoisan semata.  
 
Jangan ragu-ragu untuk meminta tolong 
kepada seseorang.. tahukah anda bahwa di 
dalam hati seseorang pasti selalu ada 
keinginan untuk menolong orang lain ? 
bahwa selalu muncul harapan agar bisa 
membantu dan berarti bagi orang lain ? Yup 
!! ini adalah insting alami yang diberikan 
Tuhan kepada setiap manusia.  
 
So.. hargailah orang lain dengan meminta 
‘tolong’ kepada dia.. buatlah dia merasa 
berharga di hidupmu,  biarkan dia merasa 

lega dan bahagia karena bisa menolong 
anda.. Jangan malu untuk meminta tolong 
kepada orang lain.. termasuk orang-orang 
yang anda benci – karena biasanya 
kebencian itu akan ‘runtuh’ saat kasih 
mengalir dalam sebuah pertolongan yang 
tulus.  
 
 
3. TERIMA KASIH 

 
Terima kasih ? yup.. kata-kata yang sering 
kita lupakan saat kita menerima bantuan dari 
orang lain. Memang, bagi sebagian orang – 
sangat sulit untuk mengucapkan ini. Kenapa? 
karena “terima kasih” membutuhkan 
ketulusan, “terima kasih” membutuhkan 
tatapan mata yang hangat, “terima kasih” 
membutuhkan sentuhan kasih… sudahkah 
kita lupa akan hal-hal ini ? 
Kita harus menyadari, bahwa sebenarnya 
bantuan yang diberikan orang lain kepada 
kita – apapun itu – tidak akan bisa 
tergantikan. Banyak orang berusaha 
‘membalas budi’ kepada orang lain.. tetapi 
seringkali hal ini malah melahirkan 
kekecewaan bahkan permusuhan. 
Kenapa ? karena tidak akan ada budi yang 
bisa terbalaskan.. mata tidak mungkin diganti 
dengan mata – gigi tidak mungkin digantikan 
dengan gigi – dan hidup tidak akan mungkin 
digantikan dengan hidup ! 
Bagaimana jika yang memberi bantuan 
tersebut adalah bukan orang yang kita kenal 
? bagaimana jika yang memberi bantuan 
tersebut adalah orang tua kita ? bagaimana 
jika yang memberi bantuan tersebut adalah 
seorang malaikat ? dan bagaimana jika yang 
memberi bantuan tersebut adalah Tuhan ? 
mampukah kita ‘membalas-Nya’ ? 
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Jawabannya simpel : MAMPU !! 
Tuhan telah merakit dua kata ini untuk anda.. 
TERIMA KASIH !! dua kata ini sudah 
mewakili semuanya. Dua kata ini sudah 
mewakili balasan apapun yang pernah 
diberikan oleh orang-orang di sekitar anda. 
Kata ‘terima kasih’ yang anda ucapkan – 
mewujudkan bahwa pertolongan yang dia 
berikan adalah pertolongan yang tak 
terbalaskan – pertolongan yang sangat 
berarti bagi hidup anda. 
sudah berapa lamakah anda mulai ‘lupa’ 
mengucapkan kata-kata ini kepada orang 
tua, teman, atau Tuhan ? 
Terima kasih.. dapat membuat anda belajar 
menghargai orang lain, dapat membuat 
anda ‘berdamai’ – dengan sesama, dengan 
alam.. dan dengan Tuhan.. 
 
Tiga kata diatas adalah tiga kata yang luar 
biasa – mampu merubah apa yang tidak 
mungkin menjadi mungkin – tiga kata yang 
bisa merubah seluruh siklus hidup menjadi 
lebih baik.. semoga.. 
 
Satu Kata Ajaib Yang Akan Mengubah Hidup 
Anda 
Tanpa sadar, waktu sering berlalu dengan 
sangat cepat. Hari berganti, bulan berlalu, 
dan tahun datang silih berganti. 
 
Lalu, adakah perjalanan waktu yang terasa 
cepat ini kita telah menyisakan jejak yang 
berharga bagi babakan sejarah hidup Anda? 
Or just another year : waktu yang lewat 
begitu saja dalam hidup Anda yang terus 
menggelinding, tanpa meninggalkan 
sekeping makna yang layak dikenang? 
 
Apapun jawabannya, di pagi ini saya hendak 
mengajak Anda untuk menyelami satu kata 
ajaib (one magic word) yang terbukti telah 
memberikan pengaruh begitu dramatis dalam 
mengubah nasib orang. Apa gerangan kata 
ajaib itu, dan bagaimana menumbuhkannya 
dalam sekujur raga kita; mari kita tengok 
bersama-sama. 
 
Dalam semesta kehidupan manusia yang 
begitu panjang, terbukti ada sebuah kata 
ajaib yang again and again memberikan 
powerful impact dalam mengubah nasib 
seseorang. 
 
Satu kata yang ajaib itu simpel dan 
sederhana : syukur (atau gratitude dalam 
bahasa Inggrisnya). Ya, rasa syukur yang 

terus mengalir. Never ending gratitude for 
life. 

 
Sungguh, syukur adalah sebuah habit yang 
begitu mudah dilakoni, namun begitu 
dramatis manfaatnya bagi hidup kita. 
 
Landasan spiritual tentang syukur atas 
segenap anugerah Sang Pencipta juga 
begitu kuat. Begitulah, kita ingat akan  firman 
ini : Sesungguhnya jika kamu bersyukur, 
niscaya Aku akan menambah nikmat 
kepadamu (QS 14 : 7). 
 
Ada hukum resonansi yang mau dihadirkan 
disini : semakin sering Anda bersyukur, maka 
biasanya yang Anda syukuri itu akan makin 
sering menghampiri Anda. 
 
Sebaliknya, ingat ini : semakin Anda sering 
mengeluh, maka biasanya yang Anda 
keluhkan itu justru akan makin sering 
menghampiri Anda. 
 
Ada hukum tarik menarik disini. Begitulah, 
jika Anda sering mengeluh mengenai bos 
atau kerjaan di kantor Anda, maka yang 
Anda keluhkan itu malah makin akan sering 
mendatangi Anda. 
 
Kalau Anda sering mengeluh mengenai 
kekurangan gaji, maka biasanya yang Anda 
keluhkan ini justru akan terus menghampiri 
Anda. Begitu seterusnya. Alam semesta 
sekedar mengirim balik persis apa yang ada 
dalam pikiranmu. 
 
Sebaliknya, limpahan rasa syukur yang terus 
Anda lantunkan akan membuka tabir 
Kebesaran Ilahi, dan “Invisible Hand” pelan-
pelan akan mengirimkan paket kejutan pada 
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Anda : apa yang terus Anda sukuri itu akan 
makin rajin menghampiri Anda. 
 
Anda bersyukur atas kesehatan Anda, maka 
Anda akan makin sehat bugar. Anda 
bersyukur atas gaji yang Anda peroleh, maka 
niscaya Anda akan makin bertambah 
penghasilannya. Hukum resonansi dan tarik 
menarik kembali berlaku disini. 
 
Ada banyak kiat untuk menginjeksikan rasa 
syukur ini dalam lelakon hidup Anda, namun 
disini saya hanya akan membahas dua saja 
diantaranya. 
 
Gratitude Act # 1 : Setiap pagi ketika bangun 
tidur (akan jauh lebih afdol jika dilakukan 
selepas shalat shubuh atau shalat tahajud), 
ucapkan rasa syukur atas 5 hal yang Anda 
dapatkan selama ini : misal syukur atas 
nikmat sehat sehingga mata Anda masih bisa 
membaca blog ini; syukur atas rezeki yang 
Anda peroleh; atas pekerjaan yang Anda 
dapatkan; atau syukur atas beragam nikmat 
yang telah diberikan (maka nikmat Tuhanmu 
manakah yang engkau dustakan, QS 55 : 12 
). 
 
Beragam studi empiris menunjukkan, habit 
mengucap syukur di pagi hari atas 
setidaknya 5 anugerah dalam hidup; akan 
membuat orang itu makin happy, dan 
selanjutnya akan mampu merajut hidup yang 
sejahtera. 
 
Gratitude Act # 2 : Teknik yang kedua ini 
saya sebut sebagai “Future Visualization with 
Gratitude”. Maksudnya begini : bangunlah 

visualisasi tentang masa depan yang Anda 
inginkan, dan kemudian hadirkan rasa syukur 
seolah-olah visualisasi itu telah terwujud. 
 
Contohnya begini : misalkan suatu saat nanti 
Anda ingin naik haji, maka bayangkan 
ekspektasi ini sambil membatin dalam hati : 
ya Allah, saya bersukur padaMU karena 
dengan karuniaMU, saya bisa berangkat naik 
haji. 
 
Atau contoh lain : Anda memiliki ekspektasi 
untuk membangun bisnis sendiri yang 
sukses; maka bangunlah visualisasi tentang 
bisnis Anda yang sukses; sambil berbisik 
dalam hati : ya Allah, saya bersyukur 
padaMU karena dengan anugerahMU saya 
bisa mewujudkan impianku ini. 
 
Jangan pernah under estimate dengan teknik 
diatas : saya mengalaminya berkali-kali. Dulu 
sebelum dapat beasiswa sekolah di Amerika, 
saya membangun visualisasi yang kuat 
tentang kuliah di Amerika, sambil bersyukur 
seolah-olah hal itu telah terjadi. Keajaiban 
Ilahi kemudian datang; dan mimpi itu 
terwujud. 
 
Sama, bertahun-tahun sebelum punya blog 
ini, saya selalu punya visualisasi kuat tentang 
blog yang hendak saya bangun; sambil terus 
bersyukur bahwa “Invisible Hand” akan hadir 
membantu. Dan akhirnya terbukti : blog itu 
benar-benar hadir di hadapan Anda, persis 
seperti yang saya angankan bertahun-tahun 
sebelumnya. (Bisnis konsultan juga saya 
wujudkan dengan teknik ini, yakni Positive 
Visualization with Gratitude). 

 
Demikianlah, satu kata ajaib yakni 

SYUKUR, dan dua kiat praktis 
untuk menumbuhkannya dalam 

lelakon hidup kita. 
 
Akhit kata : mari sama-sama kita 
bersyukur bahwa kita masih 
diberi kesempatan untuk 
menjalani hidup yang mulia ini. 
 
TERUSLAH BERSYUKUR, dan 
percayalah : keajaiban hidup 
akan segera menghampirimu. 
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 Kisah Inspiratif 

 Kisah 5 Ekor Monyet 

 
Dalam suatu penelitian 

yang dilakukan oleh para 
profesor di USA, ada 2 

ekor monyet yang 
dimasukkan ke dalam 
satu ruangan kosong 

secara bersama-2. Kita 
sebut saja monyet 

tersebut Monyet A dan B. 
Di dalam ruangan 

tersebut terdapat sebuah 
tiang, dan diatas tiang 

tersebut nampak 
beberapa pisang yang 

sudah matang. Apa yang 
akan dilakukan oleh 2 

monyet tersebut menurut 
anda ? Setelah membiasakan diri dengan keadaan lingkungan di dalam ruangan tersebut, mereka 
mulai mencoba meraih pisang-2 tersebut. Monyet A yang mula-2 mencoba mendaki tiang. Begitu 

monyet A berada di tengah tiang, sang profesor menyemprotkan air kepadanya, sehingga 
terpleset dan jatuh. Monyet A mencoba lagi, dan disemprot, jatuh lagi, demikian berkali-2 sampai 
akhirnya monyet A menyerah. Giliran berikutnya monyet B yang mencoba, mengalami kejadian 

serupa, dan akhirnya menyerah pula. Berikutnya ke dalam ruangan dimasukkan monyet C. Yang 
menarik adalah, para profesor tidak akan lagi menyemprot para monyet jika mereka naik. Begitu 
si monyet C mulai menyentuh tiang, dia langsung ditarik oleh monyet A dan B. Mereka berusaha 
mencegah, agar monyet C tidak mengalami `kesialan’ seperti mereka. Karena dicegah terus dan 
diberi nasehat tentang bahayanya bila mencoba memanjat keatas, monyet C akhirnya takut juga 
dan tidak pernah memanjat lagi. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh para profesor adalah 

mengeluarkan monyet A dan B, serta memasukkan monyet D dan E. Sama seperti monyet-2 
sebelumnya, monyet D dan E juga tertarik dengan pisang diatas tiang dan mencoba 

memanjatnya. Monyet C secara spontan langsung mencegah keduanya agar tidak naik. “Hai, 
mengapa kami tidak boleh naik ?” protes keduanya”. Ada teman-2 yang memberitahu saya, 

bahwa naik ke atas itu berbahaya. Saya juga tidak tahu, ada apa di atas, tapi lebih baik cari aman 
saja, jangan keatas deh” jelas monyet C. Monyet D percaya dan tidak berani naik, tapi tidak 

demikian dengan monyet E yang memang bandel. “Saya ingin tahu, bahaya seperti apa sih, yang 
ada di atas … Dan kalau ada bahaya, masak iya saya tidak bisa menghindarinya ?” tegas monyet 
E. Walaupun sudah dicegah oleh monyet C dan D, monyet E nekad naik … Dan karena memang 

sudah tidak disemprot lagi, monyet E bisa meraih pisang yang d iinginkannya….. 
 

Renungan 
Manakah diantara karakter diatas yang menggambarkan tingkah laku anda saat ini ? 

Karakter A dan B adalah orang yang pernah melakukan sesuatu, dan gagal. Karena itu mereka 
kapok, tidak akan mengulanginya lagi, dan berusaha mengajarkan ke orang lain tentang 

kegagalan tersebut. Mereka tidak ingin orang lain juga gagal seperti mereka. Karakter C dan D, 

 | Metaphore 
 

Kekuatan Sugesti | Edisi Maret  2019 
 

36 



 

 

adalah orang yang menerima petunjuk dari orang lain, hal-2 apa yang tidak boleh dilakukan, dan 
mereka mematuhinya tanpa berani mencobanya sendiri. Karakter E adalah type orang yang tidak 

mudah percaya dengan sesuatu, sebelum mereka mencobanya sendiri. Mereka juga berani 
menentang arus dan menanggung resiko asalkan bisa mencapai keinginan mereka.Pisang dalam 
cerita diatas menggambarkan impian kita. Setiap orang dalam hidup ini mempunyai impian yang 
tinggi tentang masa depannya. Namun sayangnya, banyak sekali hal-hal yang terjadi di sekitar 

kita, yang menyebabkan impian kita terkubur. Orang-2 dengan karakter ABCD akan mengatakan 
kepada kita hal-2 seperti ini”,Sudahlah, jangan melakukan pekerjaan yang sia-2 seperti itu. 

Percuma. Saya dulu sudah pernah melakukannya berkali-2 dan gagal. Sebagai seorang teman 
yang baik, saya tidak mau kamu gagal seperti saya” atau mungkin kalimat “Kamu mau gagal 

kayak si X … lebih baik lakukan sesuatu yang pasti-pasti saja deh”. Bukankah hal-2 seperti itu 
yang sering kita dengar sehari-2 ? Orang dengan karakter E akan selalu berpikir optimis dalam 
menjalankan sesuatu. “Kalaupun orang lain gagal melakukan sesuatu, belum tentu saya juga 

akan gagal” adalah kekuatan yang selalu memompa motivasinya.Dan kegagalan orang lain dapat 
dipelajari dan dijadikan batu loncatan untuk melangkah lebih baik, bukannya dijadikan suatu 

ketakutan.Nah, saya akan memberikan satu ilustrasi lagi. Saya akan membawa anda ke tahun 
70-an. Apa yang akan anda lakukan, bila suatu hari ada seorang mahasiswa bercelana jeans, 
kacamata tebal, bertampang culun, bajunya lusuh, datang menemui anda dan berkata “Saya 

punya suatu produk yang bagus, tapi saya tidak punya modal. Mau gak pinjamin saya modal 100 
dollar ? Kalau produk ini sukses, kita berdua bakal jadi orang paling kaya di dunia lho”.Hampir 
semua akan menghina dan mentertawakan mahasiswa tsb, bahkan mungkin menganggapnya 
gila.Berapa orang yang akan menjawab “Wow, bagus sekali, coba jelaskan apa rencana anda, 

agar kita bisa sama-2 kaya ?” Mungkin satu orang diantara sejuta, mungkin juga tidak 
ada.Bagaimana kalau saya katakan bahwa mahasiswa tersebut adalah Bill Gates, yang kini 

sudah mencapai impiannya menjadi orang terkaya di dunia ?Bukankah itu dulu yang dilakukan Bill 
Gates pada awal karirnya . Dikelilingi orang type ABCD, ditolak, dilecehkan, dan berbagai macam 

hinaan lainnya. Untungnya, Bill Gates termasuk orang dengan karakter E. Dan dengan 
pengorbanan dan kerja keras, dia berhasil meraih impiannya. 

” Jangan biarkan orang lain membunuh impian anda. Maju terus, hadapi semua rintangan 
dan raih impian anda. “ 
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asal Usul 
Kancing Baju 

 

Penjelasan pertama : 

Konon, hal ini dikarenakan penciptaan 

letak lubang kancing diseusaikan dengan 

pemakainya. 

Jika wanita, karena memakai bajunya 

sendiri, maka akan lebih mudah jika letak 

lubang kancingnya di sebelah kanan, 

sedangkan pada masa penciptaannya dahulu, 

pria akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, 

sehingga untuk memudahkan wanitanya, 

letak lubang kancing pria ada di sebelah kiri. 

Hingga penciptaannya sampai hari ini, letak 

lubang kancing tersebut masih berlaku, 

walaupun saat ini banyak pria yang memakai 

baju sendiri. 

 

 

 Penjelasan Kedua : 

Awalnya dulu kala memang susunan kancing baju pria dan wanita sama saja yaitu dijahit 

pada sisi sebelah kiri baju. Kemudian pada zaman abad pertengahan, model pakaian pria 

Jika diperhatikan (dan memang seharusnya menjadi perhatian), letak 
lubang kancing baju pria dan wanita berbeda. Lubang kancing wanita 
ada di sebelah kanan sedangkan lubang kancing pria ada di sebelah kiri. 

 | Kolom Techno 
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mengikuti bentuk pakaian perang dan mode adu senjata yaitu 

masih menggunakan pertarungan jarak dekat dengan 

menggunakan pedang. Karena mode seperti ini, kaum pria 

sering merasa kesulitan untuk menghunus pedangnya yang 

tergantung pada pinggang sebelah kiri. Hal ini dikarenakan 

tangan kanan harus membuka kancing baju terlebih 

dahulu, akibatnya gerakan mencabut pedang jadi 

terhambat. Nah, supaya lebih cepat, kancing baju 

dipindahkan ke sebelah kanan dan dengan tangan kiri bisa 

membuka baju, dengan demikikan tangan kanan bebas 

untuk memegang hulu pedang. 

 

Penelitian para arkeolog menemukan bahwa kancing telah dipakai lama dan lama sekali, 

mereka mengklaim bahwa kancing telah dipakai jauh sebelum manusia mengenal tulisan. 

Namun kancing baru menjadi populer sekitar tahun 1200-an ketika jubah mulai longgar. 

Seperti yang anda semua ketahui, jubah sudah tidak memerlukan kancing, cukup ikat 

pinggang atau disemat memakai peniti. 

 

Dewasa ini, kancing baju dibuat dari bahan plastic atau logam, sedangkan zaman dahulu 

orang memakai kancing yang terbuat dari kerang, beling, kulit, mutiara bahkan dari emas 

seperti yang pernah dilakukan oleh orang Yunani, 4000-an tahun yang lalu! 

 

Pada jas, kalau anda perhatikan, anda akan menemukan kancing yang dipasang berderet pada 

bagian pergelangan lengan. Kalau dipikir-pikir kancing pada bagian tersebut tidak ada 

gunanya selain sebagai hiasan. Namun, ada sejarah unik tentang kancing pada bagian 

pergelangan lengan ini. 

 

Sekitar tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Friderich Agung, tentun dia 

memiliki sejumlah tentara yang sering diperintahnya untuk berperang. Raja ini konon 

katanya sangat disiplin dan pembersih, karena sering turun ke medan untuk memeriksa para 

tentaranya. Ia penah dibuat kesal oleh para tentaranya, yaitu pada saat dia menemukan 

lengan seragam tentaranya sangat kotor dan dekil, lebih dekil dari bagian manapun. Selidik 

punya selidik, akhirnya misteri dekilnya 

ujung lengan seragam tentaranya terungkap! 

Yaitu para tentaranya sering memfungsikan 

ujung lengan bajunya sebagai “lap” 

penyeka keringat muka. 

 

Akhirnya Raja menemukan akal. Yaitu 

dengan memerintahkan orang-orang untuk 

memasang kancing di ujung lengan 

tersebut. Para prajurit yang masih “bandel” 

ingin menyeka keringat dengan ujung 

bajunya akan mendapatkan wajah yang 

merah-merah akibat lecet-lecet karena 

beradu dengan kancing. Waaahhhhh! 
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Sekarang pun mode kancing di ujung lengan baju ditiru untuk dipergunakan pada jas sipil, 

namun sebagai fungsi untuk hiasan saja dan bukan untuk penyeka keringat. 

 

Yang lebih “waaahhhhhh” lagi, cerita tentang kancing pernah terjadi di Inggris, kampungnya 

Wayne Roonye, penyerang Manchester United. Namun ceritanya bukan dari Manchester, 

tapi dari Birmingham dimana saat itu kota Birmingham adalah pusat industry kancing sekirat 

abada 19. Balai kota Birmingham rupanya fondasinya menyimpan kulit kerang dalam ukuran 

yang sudah berton-ton banyaknya, dimana di abad lalu merupakan sumber utama bahan baku 

untuk membuat kancing kerang. Cerita yang berkembang seputaran kancing berbahan baku 

kulit kerang ini adalah ketika persediaan kulit kerang dunia mulai menipis pada sekitar tahun 

1870-an, orang-orang Inggris berpikir-pikir akan membongkar Balai Kota Birmingham ini. 

Entah bagaimana kelanjutannya, namun pembongkaran Balai Kota ini tidak terjadi, tapi 

setidaknya ide pembongkaran memang pernah ada. Hanya karena kulit kerang untuk bahan 

baku kancing. 

 

Kancing, pada perkembangannya hingga sekarang ini sangat erat hubungannya dengan 

mode, namun masih berfungsi hanya sebagai hiasan saja. Dan hingga detik ini kita semua 

sepakat bahwa kita akrab dengan kancing. Saking akrabnya dengan kancing, saya mau 

bertanya kepada anda, apa yang terjadi apabila anda lupa mengancingkan baju atau celana 

anda, dan justru saat itu anda berada pada tempat publik?? 
 

Coba perhatikan kemeja seragam sekolah yang teman-teman punya. Di bagian depannya 

terdapat banyak kancing bukan? Zaman sekarang, kancing banyak dipakai dalam berbagai 

keperluan. Baik untuk pakaian, celana, tas, dan 

benda-benda lainnya. Bagaimana, ya, asal-usul 

kancing yang banyak digunakan saat ini? 

 

Berawal dari kejadian abad 18 di kerajaan 

Prusia, yaitu Kerajaan Jerman, yang waktu itu 

dipimpin oleh Raja Frederick Agung. Raja ini 

terkenal sangat tegas dan disiplin. Ia juga sangat 

menjaga kebersihan penampilan para 

pasukannya. Suatu saat, Raja Frederick melihat 

bagian lengan seragam prajuritnya sangat kotor 

dan dekil. Setelah diselidiki, ternyata seragam 

tersebut kotor karena kebiasaan prajuritnya yang 

suka menyeka wajah dengan ujung lengan saat 

mereka berkeringat. 

 

Sebagai solusinya, raja membuat peraturan baru. Semua ujung lengan prajuritnya harus 

diberi kancing. Sampai sekarang, kancing di ujung lengan kemeja masih banyak digunakan. 

Namun, waktu itu kancing masih terbuat dari kulit kerang atau beling. Sehingga saat kancing 

itu digunakan, wajah prajurit banyak mengalami lecet-lecet karena tergores kancing. Karena 

itu, kancing di zaman dulu mengalami perubahan hingga seperti kancing saat ini, agar tidak 

melukai orang yang menggunakannya. 
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Perbedaan Posisi Kancing di Kemeja Laki-laki dan Perempuan 

 

Posisi kancing di kemeja laki-laki dan perempuan ternyata berbeda, lo. Kemeja perempuan, 

kancingnya berada di sebelah kiri. Sedangkan kemeja laki-laki, kancingnya berada di sebelah 

kanan. Kenapa seperti itu, ya? 

 

Awalnya posisi kancing di kemeja laki-laki dan perempuan adalah sama-sama di sebelah 

kiri. Lalu, di abad pertengahan, laki-laki banyak melakukan adu senjata dengan pakaian 

perang yang kancingnya berada di sebelah kiri. Mereka harus bergerak cepat dalam 

mengambil pedang yang terletak di pinggang sebelah kiri. Sementara itu, tangan kanan 

mereka harus membuka kancing baju terlebih dahulu. 

 

Nah, agar gerakan mereka bisa lebih cepat lagi, maka diubahlah posisi kancing pakaian pria 

di sebelah kanan. Sehingga tangan kiri bisa segera membuka baju dan tangan kanannya 

mengambil pedang. 

 

Jika kita menggunakan kemeja atau jas, kita akan melihat beberapa kancing di baju kita. Ada 

yang berderet, ada juga yang hanya 1. Apa sih funsi kancing? Apakah hanya sebagai 

aksesoris? Mungkin pada zaman sekarang dan pengaruh era globalisasi, kancing hanya 

sebagai aksesoris. Tetapi sejarahnya kancing bukan untuk aksesoris. Mari kita simak di 

artikel ini. 

 

Apa fungsi kancing pada zaman dahulu? 

 

Pada abad 18, Prusia diperintah oleh Raja Frederich Agung. Beliau terkenal sangat disiplin 

dan sangat menyukai kebersihan. Pada suatu hari, Raja Frederich melakukan inspeksi / 

pengecekan pada pasukannya untuk mengecek kedisiplinan dan kebersihan mereka. Dari 

inspeksi tersebut, Raja Frederich mendapati bagian lengan seragam para prajuritnya ini 

sangat kotor dan dekil, melebihi bagian seragam yang lain. Ternyata hal ini disebabkan 

mereka memiliki kebiasaan menyeka wajah mereka yang berkeringat dengan ujung lengan 

seragam mereka. Maka, demi kerapian dan 

kebersihan seragam prajurit, Raja 

membuat kebijakan baru, yaitu setiap 

ujung lengan seragam prajurit harus 

diberi kancing. 

 

Zaman dahulu, kancing terbuat dari apa? 

 

Kancing dari Kerang 

 

Pada masa itu, kancing baju masih 

terbuat dari kulit kerang atau beling. 

Dengan begitu, para prajurit yang masih 

menyeka keringat di wajah mereka akan 
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mengalami lecet-lecet karena wajahnya tergosok kancing. Begitulah, sampai sekarang 

kancing-kancing masih diletakkan di ujung lengan karena pengaruh dari jaman dulu. 

 

Lalu, jika kita memperhatikan posisi kancing, posisi kancing pria dan wanita berbeda. 

Kenapa? 

 

Ini dia yang unik lagi. Mengenai posisi kancing baju pria dan wanita ternyata berbeda. Baju 

wanita kancingnya di sebelah kiri, sedangkan baju pria di sebelah kanan. Mengapa begitu? 

Awalnya baju pria maupun wanita, kancingnya sama-sama di sebelah kiri. Kemudian pada 

abad pertengahan, para pria melakukan adu senjata dengan baju perang yang kancingnya di 

sebelah kiri. Mereka harus bergerak cepat mengambil pedang yang terletak di pinggang 

sebelah kiri sementara tangan kanan mereka harus membuka kancing baju terlebih dahulu. 

Agar lebih cepat dan memudahkan mereka, diubahlah letak kancing baju pria di sebelah 

kanan agar tangan kiri dapat membukanya sementara tangan kanan mengambil pedang. 
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| Curshat Pikiran 

Curhat Pikiran 

pertanyaan : 
assalamualaikum mas firman, bagaimana ya supaya saya bisa 
mendapat pekerjaan. Saya sekarang kebingungan nganggur gini 
Ahmad-Banten, 089656xxxx 
 
Jawaban : 
waalaikumsalam, terima kasih atas pertanyaannya dan sudah setia 
membaca majalah sugesti. Pertanyaan anda mungkin mewakili banyak 
pertanyaan lainnya, karena juga pengangguran masih banyak disekitar 
kita. Untuk menjawab pertanyaan itu maka anda harus melakukan dua 
jenis usaha, yang pertama adalah usaha untuk memperbaiki pikiran 
dulu dengan membersihkan dulu pikirannya. Usaha yang kedua adalah 
usaha secara fisik yaitu dengan mengirimkan lamaran pekerjaan serta 
mencari peluang lowongan kerja. Setelah dua usaha itu maka 
berikutnya adalah berdoa, berdoa dengan benar supaya Tuhan 
mewujudkan keinginan anda. 
 
Pertanyaan : 
mas firman saya senang dengan majalah sugesti ini, isinya begitu 
bagus dan memberikan pencerahan kepada saya. Selama ini saya 
senang dengan hal mistis, tapi begitu membaca semua majalah sugesti 
jadi membuat saya sadar tentang hal-hal mistis dan sebagainya. Saya 
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mau tanya pendapat mas firman tentang rumah angker di desa saya, 
bagamana mas? apa benar angker? 
Diky-Sumedang  
 
Jawaban : 
Terima kasih buat mas diky yang sudah setia membaca majalah 
sugesti. Bagikan juga majalah sugesti kepada orang lainnya ya. Bicara 
tentang ruma angker ya. Sebenarnya yang membuat angker itu 
omongan dan cerita orang, ketika ada sebuah cerita yang menyebar 
tentang angkernya sebuah lokasi maka pasti itu menjadi sugesti 
kepikiran banyak orang. akhirnya terciptalah situasi yang angket. Lalu 
sengaja ada orang yang memang membuat suara-suara aneh dirumah 
itu, membuat barang-barang aneh yang ada sehingga menambah 
kesan angker. Jadi gak usah aneh ya dengan suasana yang angker ya, 
karena yang membuat angker itu pikirannya 
 
Pertanyaan : 
Saya adalah pembaca majalah sugesti, mas firman saya memiliki 
hutang 100juta, bagaimana cara melunasinya ya? 
Yuniar-08133xxxxx 
Jawaban : 
Terima kasih yuniar atas pertanyaannya ya, kalau punya hutang 100juta 
maka acara melunasinya adalah dengan membayarnya hehe..:) 
Anda harus berpikir bahwa memang hutang itu harus dilunasi dengan 
baik, dengan mudah. Jangan malah mau mangkir ya. Kalau anda 
memang niat sungguh-sungguh untuk membayar hutang atau melunasi 
hutang maka pasti menarik jalan rejeki dari manapun juga 
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