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Kesuksesanmu Bukan Ditentukan Oleh
Kerja Kerasmu, Tapi Tergantung
PIKIRANMU

H

ari pertama di bulan september
Hari ini 1 september 2019,
banyak orang menyebutnya
awal bulan. Bagaimana anda di momen
awal bulan ini. Saya menghabiskan
waktu dengan keluarga, bersama istri,
putri tercinta, adik dan tentu kedua
orang tua saya. Istilahnya september
ceria.
Saling memberikan energi baru
untuk memulai lembaran baru yang
lebih dahsyat dan sukses di awal bulan
ini. Semua orang tentu ingin sukses
dalam hidupnya, anda juga tentunya
kan. Tapi, banyak juga orang yang
belum menikmati kesuksesan dalam
hidupnya, sudah bekerja keras dari
pagi sampai tengah malam tapi tidak
juga kunjung menikmati yang namanya
sukses. Padahal sudah bekerja keras,
apa yang keliru?
Jawaban yang umum sering
orang katakan, “ini sudah nasibku,
sudah takdir Tuhan”, dan menurut saya
ini jawaban yang sangat keliru. Jangan
terburu menyalahkan nasib dan takdir
Tuhan ketika dirimu sudah kerja keras
lantas tidak menikmati hidup yang
sukses, karena kesuksesan seseorang
itu bukan ditentukan seberapa keras
dia bekerja tapi sepenuhnya tergantung
dari Pikirannya sendiri. Memang sih,
banyak buku, banyak video, banyak
motivator, bahkan banyak seminar dan
pengajaran dari kecil yang sudah
mendoktrin anda dan banyak orang
Indonesia lainnya bahwa “tidak ada
kesuksesan tanpa kerja keras”, Iya
kan?.

Dulu saya pun setuju dengan
doktrin tersebut, tapi ketika tahun 2008
di kantor perusahaan satelit tempat
saya pertama kali bekerja sehabis lulus
dari STTTelkom, saya tersadarkan saat
ngoprek sebuah server jaringan, seolah
ada “suara batin” yang berbisik. “kamu
itu yang diutek-utek (baca:diprogram)
kok server aja, pikiranmu tuh kamu
program”. Saya merenung waktu itu,
dan saya berpikir benar juga ya,
kenapa tidak saya program saja pikiran
saya, kan sama aja dengan saya mensetting server. Salah satu yang saya
program saat itu adalah, melepas
doktrin bahwa sukses itu hasil bekerja
keras. Dan benar, pekerjaan saya
dikantor itu langsung menjadi santai,
dan gaji juga naik. Wah seru juga ini,
pikir saya waktu itu.
Saya terapkan kesadaran itu
untuk saya bisa melanjutkan kuliah s2
Teknik Elektro di ITS, dan bisa juga
sukses lulus dengan santai. Bahkan
dulu waktu ujian, baik itu UTS maupun
UAS sampai ujian thesis saya tidak
belajar, tapi nilai selalu bagus. Padahal,
sudah rahasia umum kuliah di Teknik
Elektro
ITS
itu
bukan
kuliah
sembarangan. Setelah saya terapkan
kesadaran itu di berbagai bidang
kehidupan saya, maka saya pun berani
menyimpulkan bahwa memang bukan
kerja kerasnya yang menentukan
kesuksesan seseorang, tapi program di
Pikirannya.
Tadi siang, ada seorang teman
SMP saya yang menelepon saya, “fir,
kamu gila sekarang, sudah bagus
hidupmu. Mobilmu baru itu ya, aku lihat
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di facebook, aku mau dong diajari biar
ketularan. Aku sudah kerja keras,
berangkat pagi pulang malam, sampai
lembur-lembur tapi rumah aja belum
punya, eh kamu malah mobil sudah
keren rumah juga sudah”. Saya jawab
“ah, masih baru mulai kok ini, main
kesini, dan kamu jangan berpikir bahwa
kamu bisa sukses karena kerja
kerasmu, pikiranmu yang perlu ditata
dengan benar dulu”. Dia jawab lagi “oh
gitu ya fir, oke lah nanti kita janjian”.
kemerdekaan terwujud. Sekali lagi, jika
mengandalkan logika 1+1 = 2, maka
kemerdekaan
Indonesia
mustahil
terwujud.

pikirannya. Maka dari itu, anda harus
cerdas dalam memilih bacaan, dalam
menonton video-video, mendengar
motivasi, jika masih ada ungkapan,
“kesuksesan harus bekerja keras”
maka itu masih pola pikir menjajah
sebenarnya.
Maka jadikan bulan september
ini untuk segera lepas dari semua hal
itu, semua orang memang sudah
seharusnya memahami dengan benar
bagaimana
mengelola
sendiri
pikirannya, termasuk anda. Yuk sadar
dengan sepenuhnya tentang rumus
kesuksesan, bahwa kesuksesanmu itu
sepenuhnya tergantung dari Pikiranmu
sendiri.

Kalau anda berpikir kerja
keraslah
yang
menentukan
kesuksesan seseorang, maka anda
masih ikut pola pikir jaman penjajahan,
ingat kan dulu bangsa kita disuruh kerja
paksa oleh penjajah, disuruh kerja
keras oleh penjajah baru dikasih makan
dan upah. Artinya, kalau anda masih
menganut
doktrin
tidak
ada
kesuksesan tanpa kerja keras itu
berarti anda masih terjajah, belum
merdeka. Padahal seharusnya setiap
orang bebas untuk mendoktrin dirinya
sendiri, setiap orang memiliki hak
penuh untuk memprogram sendiri

02
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Ternyata Dengan “Santai” Juga Bisa
Sukses
Menggunakan “Pikiran secara Benar”
Kemerdekaan
“ Indonesia
“Santai bisa sukses? Gila, kali ya. Ngga masuk akal” Mungkin ini yang muncul di benak anda
ketika membaca judul artikel saya ini, padahal judul itu benar dan 100% masuk akal.

K

arena
memang
seharusnya
untuk
mendapatkan sebuah kesuksesan itu harus
dengan santai. Santai dengan tidak
melakukan apa-apa itu dua hal yang berbeda ya.
Santai itu sebenarnya adalah sikap yang bahasa
kerennya adalah easy going, tidak terburu-buru dan
tidak tergesa-gesa. Seseorang bisa bersikap santai itu
karena pikirannya selalu rileks, pikirannya tidak
mudah goyah dengan hal-hal diluar dirinya. Ada
yang mendapatkan keinginannya dengan kerja keras,
tapi saya memilih untuk mendapatkan keinginan
saya dengan santai saja.

Coba perhatikan penampilan dari Bill Gate,
lalu si Mark Zuckerberg pemilik facebook, ada lagi
steve jobs. Kalau yang lokal Indonesia anda bisa lihat
almarhum om bob sadino, dahlan iskan, dan banyak
pengusaha lainnya yang terlihat sekali gayanya yang
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santai. Santai itu lebih enak, karena dengan santai
maka semua urusan pasti lebih cepat selesai,
hasilnya lebih bagus juga. Oh ya, tadi dijalanan
saya melihat banyak sekali orang yang terburuburu, naik sepeda motor buru-buru, bahkan yang
bawa mobil juga buru-buru, klakson dimanamana. Tadi, ada pengalaman yang menginspirasi
saya menulis artikel ini, yaitu ketika saya harus
mengarahkan mobil saya berputar balik, karena
memang ukuran mobil pajero sport saya bongsor
ya, jadi tidak bisa langsung sekali putaran, harus
mundur dulu baru berputar lagi. Sepeda motor
dengan terburu-buru tetap aja melintas,
dibelakang juga ada satu mobil yang klakson,
padahal tidak sampai 5 menit proses putar balik
itu.
Syahrini (sahabat virtual saya) langsung
komentar “itu orang-orang kok pada terburu-buru
ya, tidak santai sebentar”. Begitulah kondisi di
Indonesia, serba terburu-buru. Mungkin anda
juga?
Kalau saja, anda sempat pergi ke negara
tetangga di Brunei Darussalam, disana itu semua
pengendara membawa kendaraannya dengan
santai, kalau bahasa gaulnya “kalem bro”.
Memang kita disini butuh sebuah kesadaran total
tentang pentingnya Santai, banyak orang salah
ilmu dalam mencapai kesuksesan, banyak orang
salah cara dalam mendapatkan yang diinginkan.
Dari kecil sudah dicekokin doktrin untuk “bekerja
keras”, dari sekolah, dari keluarga pasti sudah
dimasukkan sugesti bahwa “jangan santai-santai,
harus giat kerja keras”. Sama juga dengan saya
dulu waktu masih di jaman jahiliyah, senang
sekali dengan kata “kerja keras”, tapi begitu
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menyadari bahwa banyak orang sukses itu gayanya
santai, maka saya mulai mengubah pemahaman di
pikiran saya.
Yang dulunya harus kerja keras, saya ubah
dengan santai saja. Kalau anda, bertemu saya di kelas
AMC, atau mungkin ditempat lain, dikantor, bahkan
dikampus saya selalu bersikap santai. Pakaian yang
saya gunakan juga santai saja. Karena begitu saya
memahami Pikiran dengan benar dan utuh maka saya
bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya Tuhan itu
menciptakan manusia untuk santai-santai saja.

Istilah “santai” ini, dalam ilmu pikiran
disebut dengan kondisi ALPHA (Alpha State),
karena itu metode yang saya buat saya beri nama
Alpha Mind Control (AMC) yang tujuannya agar
semua orang bisa dengan benar mengontrol
pikirannya untuk selalu santai. Kalau dalam istilah
agamanya, kondisi santai atau kondisi alpha ini
disebut dengan kondisi Ikhlas dan Sabar. Dan
penjelasan tentang “santai” ini bisa ditemukan di
Alquran surat Al Baqarah: 153 “Wahai orang-orang
yang beriman jadikanlah sabar dan sholat sebagai
penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orangorang yang sabar”. Jadi, Alpha Mind Control itu
sebenarnya sejalan dengan ajaran agama apapun,
sebab dengan selalu santai maka pasti bisa sabar dan
bisa shalat dengan benar. Bukti bahwa dengan santai
bisa mendapatkan semua keinginan bisa anda lihat di
bagian testimoni dari mereka yang sudah
menerapkan AMC dalam hidupnya, klik saja gambar
diatas ya.

Edisi September 2019

| Kekuatan Sugesti

05

| Kekuatan Diri

2 Rahasia untuk cepat SUKSES
dengan “SANTAI”

M

Encapai sukses dengan mudah kata
“SUKSES” adalah sebuah kata yang
diimpikan dan diinginkan oleh seluruh
manusia yang masih hidup, bahkan untuk mencapai
“SUKSES” banyak orang, banyak manusia rela
melakukan apapun juga. Saya katakan “apapun”
karena memang fenomena yang terjadi di
masyarakat kita seperti itu. Ada yang mencari
kesuksesan dengan bertapa, dengan bersemedi,
dengan pergi ke gunung yang katanya mencari
pesugihan. Ada yang mencari kesuksesan pergi ke
spiritual, pergi ke pemuka agama baik itu kyai,
ustadz dan pendeta dan sejenisnya :). Sebuah
Kesuksesan memang menjadi magnet besar bagi
manusia, menjadi tujuan besar bagi seseorang dalam
hidupnya. Banyak program training yang juga
menjanjikan cara-cara sukses, banyak buku yang
mengulas cara-cara sukses. Karena memang
“SUKSES” adalah sesuatu yang menghipnotis
semua orang. Termasuk anda dan saya hehe.
Setiap orang yang menemui saya untuk
mempelajari AMC (Alpha Mind Control) juga
alasannya adalah biar hidupnya sukses. “saya
belajar AMC karena disarankan teman saya yang
sudah belajar, dia merasakan bahwa hidup menjadi

mudah dan santai tetapi uang mengalir” kata
seseorang peserta AMC yang memilih mengambil
kelas platinum. Memang saya mencoba membuat
“aliran” baru, menurut teman-teman alumni,
dikatakan “aliran baru”. Kenapa dikatakan seperti
itu? kalau selama ini, yang namanya SUKSES, yang
namanya UANG itu didapatkan dengan bekerja
keras, banting tulang, berjuang. Maka dengan AMC
memang saya berusaha mengubah “persepsi” itu,
bahwa SUKSES bisa kok didapat dengan SANTAI,
uang datang bisa kok didapat dengan MUDAH,
semua keinginan bisa kok didapat dengan TENANG
dan SANTAI.

Mengubah nasib
Dulu…saya juga seorang yang senang sekali
membaca buku motivasi, mengikuti seminar
motivasi. Yang didalam pembahasan motivasi itu
pasti diberikan “syarat” kalau sukses itu didapat
dengan bekerja keras, didapat dengan berjuang,
dengan berkeringat. Dulu, saya meng-amini hal itu.
Dulu itu, ketika semenjak saya SMA terus saat
kuliah di Institut Teknologi Telkom Bandung,
bahkan sampai tahun 2009. Masih saya meng-amini,
alias masih membiarkan “program” itu bekerja di

Edisi September 2019

| Kekuatan Sugesti

07

| Kekuatan Diri
diri saya. Tetapi dipertengahan 2009, saya
menjadi “tersadar”, ketika sedang membuat sebuah
“script” di server, karena memang pekerjaan saya di
Jaringan Internet. Kalau server ini bisa berjalan
sesuai “program” yang saya buat, lalu kenapa diri
saya tidak saya “program”.
Kalau SUKSES itu diprogram harus bekerja
keras, kenapa tidak saya ubah saja programnya
menjadi SUKSES itu diprogram dengan SANTAI.
Tidak beberapa lama dari “kesadaran” itu, saya
dipertemukan dengan buku-buku dari DR.Joseph
Murphy, DR.Anne Wise, pakar-pakar pikiran. Lalu
saya juga teringat juga “sugesti-sugesti” dari
“seorang guru” waktu di bandung yaitu
KH.Abdullah Gymnastiar, “semua masalahmu
sudah Tuhan berikan solusi dalam dirimu“. Karena
saya muslim, maka saya teringat juga sebuah ayat di
Alquran yang artinya “AKU tidak akan mengubah
nasib suatu kaum sebelum kaum itu mengubahnya
sendiri”
Dan memang ketika saya mengubah
program dalam diri saya, sejak 2010 perubahan
drastis terjadi, bisa panjang kalau ditulis disini
hehe..perubahan mengarah kepada kemudahan,
kepada hidup SANTAI tetapi UANG tetap mengalir
lebih banyak. Sampai detik ini, dan saya membuat
rumus-rumusnya dalam metode AMC (Alpha Mind
Control) sejak 2013 lalu untuk membuat sebuah
“aliran” baru bahwa hidup ini harus dinikmati, harus
dibuat SANTAI saja,sebab semakin santai semakin
UANG banyak MENGALIR.
Apa rahasia utamanya? seperti judul artikel
ini, memang saya memberikan dua rahasia utama
untuk menikmati sukses dengan cara yang santai.
Bukankah lebih enak hidup itu SANTAI saja, setuju
kan?Rahasianya adalah.
Rahasia Pertama, KENALI Program dalam
diri, anda harus tahu mana saja program yang
membuat diri anda menjadi tidak sukses, menjadi
susah untuk sukses. Hidup anda sekarang akibat dari
program-program yang sudah terinstal dalam diri
anda sendiri.

diinstal program-program yang menyusahkan,
termasuk sukses itu harus bekerja keras hehe..

Hidup itu mudah
Sederhana kan RAHASIAnya? ya memang
seperti itu, simpel dan mudah. Dalam kelas AMC
saya juga membantu anda untuk mengenali
program-program yang mungkin “salah” atau
“menghalangi” anda untuk sukses. Tetapi, setelag 2
RAHASIA itu, ada satu langkah yang hanya saya
berikan dalam kelas AMC, yaitu menggunakan
“TUYUL”. Pasti anda kaget? anda bisa membaca
kiriman pesan dari seorang alumni AMC yang
sudah memiliki “TUYUL”. Ulasan tentang
PERTUYULAN
adalah
Pendalaman
dari
SAHABAT VIRTUAL pernah saya tuliskan disini.

Tidak punya tuyul
Tulisan ini, terlihat adalah program dalam
diri yang menginginkan BEKERJA KERAS, tetapi
ketika TUHAN menakdirkan anda bekerja keras
maka anda mengeluh. Kalau begitu boleh dong saya
melakukan modifikasi seperti dibawah ini.

Ilmu tuyul
Sekali lagi, saya hanya ingin mengajak anda
untuk MAU mengubah Program dalam diri anda.
Kalau bisa SANTAI kenapa harus BEKERJA
KERAS? Bukankah hidup ini untuk dinikmati,
kalau bisa memilih jalan yang nikmat ya sudah ikuti
jalan yang nikmat ini. Tentang “pesugihan tuyul” ini
hehe..dilanjutkan di tulisan saya berikutnya ya.

Penjara pikiran
Rahasia Kedua, BERPIKIRLAH santai dan
mudah, karena semua adalah program dalam diri
sendiri maka ubahlah program diri anda, berpikirlah
yang mudah-mudah saja. Kita dari dulu selalu
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SURBAN DAN
TASBIH
BISA MENJADI “ALAT” GENDAM
“
Rahasia dibalik gendam 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

A

pakah iya gendam itu memang
seperti itu dan perlu ditakuti?
Hmm, kalau anda memahami ilmu
PIKIRAN maka anda pasti menyadari
bahwa gendam itu adalah ilmu komunikasi
saja untuk mempengaruhi seseorang. Saya
teringat ada seorang teman saya yang cerita
bahwa istrinya pernah digendam dan bicara
“Maaf ya pak, ibu tadi kena gendam
dijalan, semua uang habis perhiasan habis,
tadi saya digendam oleh orang tua yang
seperti ulama”
Saya coba tanya lagi lebih dalam kepada
teman saya ini, terus istrimu cerita apalagi
mengenai kejadian itu? , teman saya
melanjutkan menirukan cerita istrinya ke
saya. Menurut istri saya dia didekati dengan
seorang dengan bersurban dan membawa
tasbih ketika sedang berjalan sendirian
didepan komplek rumah, laki2 ini
kemudian menanyakan sebuah alamat dari
seorang kiyai, istri saya lalu memberikan
petunjuk alamat itu, eh kemudian laki-laki
bicara “ibu, saya mau berterimakasih dan
mau mendoakan ibu, ibu ini sebenarnya
mau diberi rejeki banyak oleh ALLAH,
tetapi ada barang yang masih kotor didiri
ibu, boleh saya bantu sucikan barang2itu”.

10

Istri 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.
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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 “imingiming” 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.
Kekuatan dari sugesti
Itulah realita dimasyarakat kita,
begitu mudahnya percaya dan menuruti
ketika berada disituasi seperti itu, lalu
mengatakan terkena gendam, supaya
menimbulkan rasa kasihan dari yang
mendengar kisahnya, padahal sih karena
ketidaktahuannya saja. Jadi gendam itu
adalah sebuah teknik komunikasi yang
memang sudah disiapkan dengan berbagai
aksesoris, atau berbagai alat untuk
membuat “korban” merasa nyaman dan
merasa benar untuk menuruti semua yang
disampaikan. Surban putih dan tasbih yang
seharusnya
melambangkan
sebuah
kebaikan, justru dimanfaatkan untuk
melakukan “gendam”.
Sebagai solusinya maka anda harus
pandai-pandai menerima ajakan orang lain
yang belum dikenal saat dalam perjalanan,
cerdaslah melihat seseorang, kalau sudah
mulai masuk lebih dalam kedalam urusan
pribadi anda lebih baik anda akhiri saja
obrolan dan menjauh dari orang itu. Apa
yang ditampilkan, baik itu baju bersurban,
gamis dan memegang tasbih bahkan kitab
suci itu dapat dijadikan alat untuk
menggendam anda lho hehe..:), cerdaslah
dalam menerima “sugesti” dari orang lain
ya.
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T

elepati itu boleh dibilang adalah sebuah
kemampuan atau sebuah fitur dari semua
orang, tapi saat ini kebanyakan orang
beranggapan bahwa telepati itu hanya dimiliki
oleh segelintir orang saja. Bahkan ada yang
menganggap bahwa kemampuan telepati adalah
pemberian Tuhan untuk sekelompok orang
tertentu. Padahal itu semua keliru, semua itu
salah.
Kemampuan telepati adalah milik semua
orang, bukan sebagian orang. Website
alphatelepati.com
ini
bertujuan
untuk
memberikan informasi yang benar tentang apa
itu kemampuan telepati, karena saat ini banyak
informasi yang salah dan justru menyesatkan
tentang ilmu telepati. Anda bisa baca seterusnya,
agar memiliki pandangan yang benar tentang
kemampuan telepati.
Manusia adalah makhluk yang diciptakan
Tuhan dengan predikat sempurna, buat anda
yang muslim bisa dibaca dalam ayar berikut ini :
“Sungguh, Kami telah Menciptakan manusia
dalam bentuk yang sebaik-baiknya” (At-Tin 4).
Kalau kita mau memahami ayat tersebut maka
pasti tidak ada rasa minder atau takut dalam
menjalani hidup ini, sangat jelas disebutkan
bahwa Tuhan menciptakan kita dalam bentuk
yang sebaik-baiknya. Jika ibarat barang, maka
kita adalah barang yang istimewa dan sempurna,
barang terbaik yang pernah diciptakan oleh
pabrik. Saya juga percaya di kitab agama lain
juga pasti ada ayat yang menjelaskan bahwa
manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang
sempurna.
Artinya, manusia itu memang diciptakan
dengan hebat. Kalau dalam bahasa mistisnya
adalah sakti. Manusia semuanya sakti. Sehingga
kemampuan telepati adalah kemampuan semua
manusia, tapi tidak semua manusia menyadari
kemampuannya dengan benar. Apa contoh
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bahwa kemampuan telepati adalah milik semua
manusia?
Coba anda ingat-ingat lagu peristiwa berikut
ini ya !
Pernahkah anda ketika kangen dengan
seseorang tiba-tiba orang tersebut menghubungi
anda, baik melalui telepon atau whatsapp?
Pernahkah saat anda membicarakan seseorang
lalu orang itu muncul?
Pernahkah ibu anda mengetahui bahwa anda
sedang mengalami musibah?
Pernahkah kekasih anda tiba-tiba membelikan
anda hadiah sesuai dengan yang anda inginkan?
dan peristiwa sejenis lainnya
Saya percaya pasti anda semua pernah
mengalami situasi seperti itu, dan pasti anda
menganggap peristiwa-peristiwa seperti itu
adalah KEBETULAN saja, betul kan? Padahal,
peristiwa itu bukan kebetulan tapi kebenaran.
Kenapa saya katakan kebenaran, karena memang
seperti itulah kerja pikiran manusia. Ketika
seseorang itu memikirkan orang lain maka pasti
terkirim ke orang tersebut. Istilah lain disebut
“kontak batin”.
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Jadi kemampuan telepati adalah milik
semua orang selama masih bisa bernafas normal.
Sepertinya ada artikel tentang syarat seseorang
supaya bisa mempelajari ilmu telepati, coba anda
baca lagi disini :
Kalau mau belajar telepati, pastikan memiliki 3
syarat ini
Bukti alpha telepati untuk anak
Tentu anda bertanya, “kenapa saya tidak
bisa mengulanginya?”, nah ini jawabannya
karena anda belum mengetahui rumus ilmu
telepati dengan benar. Tujuan saya membuat
buku Alpha Telepati adalah sebagai panduan
bagi semua orang supaya bisa menggunakan
kemampuan telepati yang sudah diberikan Tuhan
kepada kita. Buku panduan alpha telepati sudah
terbukti sebagai satu-satunya metode untuk
mempelajari ilmu telepati yang sesungguhnya
dengan mudah dan cepat.

Kenapa saya katakan mudah, karena ada
seorang pembaca buku alpha telepati kelas 6 SD,
dia mampu menggunakan telepati untuk
mempengaruhi guru, orang tua dan sesamanya.
Bahkan seorang ibu-ibu yang tidak pernah
belajar ilmu pikiran pun bisa mempelajari alpha
telepati dan sudah dibuktikan untuk mengubah
prilaku anaknya yang awalnya malas shalat
menjadi rajin shalat. Maka saatnya anda juga
mampu memanfaatkan kemampuan telepati yang
memang untuk semua orang.
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Hipnoterapi itu Berhasil kalau
TERTIDUR ?

Anda SALAH

P

akar-hipnoterapi“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, kesalahannya adalah
mengharap ingin tertidur lalu bangun-bangun
semuanya 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
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
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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.
Hipnotis-artis-tvKondisi 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”
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.
Praktek-hipnoterapi-benarKetika
dia
sudah menerapkan teknik modifikasi pikiran
yang saya ajarkan, langsung deh saya kasih
rokoknya, “ini pak rokok”, bapak ini langsung
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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”
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
Susilo Bambang Yudhoyono
“
Ia biasa disapa SBY. Ia merupakan mantan presiden Indonesia keenam dengan masa
pemerintahan selama dua periode atau selama 10 tahun. SBY merupakan presiden
pertama Indonesia yang dipilih melalui jalur pemilu sejak era reformasi bergulir.

B

iografi Susilo Bambang YudhoyonoIa juga
merupakan pendiri partai Demokrat yakni
salah satu partai yang pernah berkuasa di
Indonesia. Sebelum terjun ke dunia politik dan
menjadi presiden, ia merupakan mantan jenderal
TNI AD. Berikut profil dan biografi dari Susilo
Bambang Yudhoyono.
Biodata Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Nama : Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono
Lahir : Pacitan, Jawa Timur, 9 September 1949
Agama : Islam
Orang Tua : R. Soekotjo (ayah), Sitti Habibah (ibu)
Istri
: Kristiani Herrawati.
Anak : Agus Harimurti Yudhoyono, Edhie
Baskoro Yudhoyono.
Susilo Bambang Yudhoyono atau yang
akrab disapa SBY ini lahir di Pacitan, Jawa Timur
9 September 1949. Istrinya bernama Kristiani
Herawati atau dikenal dengan nama Ani
Yudhoyono. Ia merupakan putri ketiga almarhum
Jenderal (Purn) Sarwo Edhi Wibowo.
Pensiunan jenderal berbintang empat ini adalah
anak tunggal dari pasangan R. Soekotjo dan Sitti

Habibah. Darah prajurit menurun dari ayahnya
yang pensiun sebagai Letnan Satu. Sementara
ibunya, Sitti Habibah, putri salah seorang pendiri
Ponpes Tremas.
Dari
pernikahannya
dengan
Ani
Yudhoyono, SBY dikaruniai dua orang putra yakni
Agus Harimurti Yudhoyono, lulusan terbaik SMA
Taruna Nusantara Magelang yang mengikuti dan
menyamai jejak dan prestasi SBY di dalam militer.
Agus Harimurti juga lulus dari Akmil tahun
2000 dengan meraih penghargaan Bintang Adhi
Makayasa kemudian putra kedua yaitu Edhie
Baskoro Yudhoyono yang merupakan lulusan
Nanyang Technological University di bidang
Ekonomi dan bekecimpung di dunia politik.
Masa Kecil SBY
Pendidikan SR adalah pijakan masa depan paling
menentukan dalam diri SBY. Ketika duduk di
bangku kelas lima, beliau untuk pertamakali kenal
dan akrab dengan nama Akademi Militer Nasional
(AMN), Magelang, Jawa Tengah.
Di kemudian hari AMN berubah nama
menjadi Akabri. SBY masuk SMP Negeri Pacitan,
terletak di selatan alun-alun. Ini adalah sekolah
idola bagi anak-anak Kota Pacitan. Mewarisi sikap
ayahnya yang berdisiplin keras, SBY berjuang
untuk mewujudkan cita-cita masa kecilnya
menjadi tentara dengan masuk Akademi
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri)
setelah lulus SMA akhir tahun 1968.
Namun, lantaran terlambat mendaftar,
SBY tidak langsung masuk Akabri. Maka SBY pun
sempat menjadi mahasiswa Teknik Mesin Institut
10 November Surabaya (ITS).
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Masuk Militer

1974-1976, membawahi langsung sekitar 30
prajurit.

Namun kemudian, SBY justru memilih masuk
Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama
(PGSLP) di Malang, Jawa Timur. Sewaktu belajar
di PGSLP Malang itu, beliau mempersiapkan diri
untuk masuk Akabri.
Lulusan Terbaik AKABRI
Dalam biografi Susilo Bambang Yudhoyono
diketahui bahwa SBY satu angkatan dengan Agus
Wirahadikusumah, Ryamizard Ryacudu, dan
Prabowo Subianto. Semasa pendidikan, SBY
yang mendapat julukan Jerapah, sangat menonjol
karena tubuhnya yang tegap dan tinggi.
Selama pendidikan AKABRI, Susilo
Bambang yudhoyono meraih predikat lulusan
terbaik AKABRI pada tahun 1973 dengan
menerima penghargaan lencana Adhi Makasaya.
Setelah lulus AKABRI, SBY kemudian melamar
Ani Yudhoyono.
Setelah menikah, SBY melanjutkan
pendidikan militernya dilanjutkan di Airborne and
Ranger Course di Fort Benning, Georgia, AS
(1976), Infantry Officer Advanced Course di Fort
Benning, Georgia, AS (1982-1983) dengan
meraih honor graduate, Jungle Warfare Training
di Panama (1983).
Kemudian Anti Tank Weapon Course di
Belgia dan Jerman (1984), Kursus Komandan
Batalyon di Bandung (1985), Seskoad di Bandung
(1988-1989) dan Command and General Staff
College di Fort Leavenworth, Kansas, AS (19901991).
Gelar MA diperoleh dari Webster
University AS. Perjalanan karier militernya,
dimulai dengan memangku jabatan sebagai Dan
Tonpan Yonif Linud 330 Kostrad (Komandan
Peleton III di Kompi Senapan A, Batalyon Infantri
Lintas Udara 330/Tri Dharma, Kostrad) tahun
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Pengalaman Militer
Batalyon Linud 330 merupakan salah satu
dari tiga batalyon di Brigade Infantri Lintas Udara
17 Kujang I/Kostrad, yang memiliki nama harum
dalam berbagai operasi militer.
Ketiga batalyon itu ialah Batalyon Infantri
Lintas Udara 330/Tri Dharma, Batalyon Infantri
Lintas Udara 328/Dirgahayu, dan Batalyon Infantri
Lintas Udara 305/Tengkorak.
Kefasihan
berbahasa
Inggris,
membuatnya terpilih mengikuti pendidikan lintas
udara (airborne) dan pendidikan pasukan
komando (ranger) di Pusat Pendidikan Angkatan
Darat Amerika Serikat, Ford Benning, Georgia,
1975.
Kemudian sekembali ke tanah air, SBY
memangku jabatan Komandan Peleton II Kompi A
Batalyon Linud 305/Tengkorak (Dan Tonpan Yonif
305 Kostrad) tahun 1976-1977. Beliau pun
memimpin Pleton ini bertempur di Timor Timur.
Sepulang dari Timor Timur, SBY menjadi
Komandan Peleton Mortir 81 Yonif Linud 330
Kostrad (1977). Setelah itu, beliau ditempatkan
sebagai Pasi-2/Ops Mabrigif Linud 17 Kujang I
Kostrad (1977-1978), Dan Kipan Yonif Linud 330
Kostrad (1979-1981), dan Paban Muda Sops
SUAD (1981-1982). Ketika bertugas di Mabes
TNI-AD, itu SBY kembali mendapat kesempatan
sekolah ke Amerika Serikat. Dari tahun 1982
hingga 1983, beliau mengikuti Infantry Officer
Advanced Course, Fort Benning, AS, 1982-1983
sekaligus praktek kerja-On the job training di 82nd Airbone Division, Fort Bragg, AS, 1983.
Lalu beliau dipercaya menjabat Dan Yonif
744 Dam IX/Udayana (1986-1988) dan Paban
Madyalat Sops Dam IX/Udayana (1988), sebelum
mengikuti pendidikan di Sekolah Staf dan
Komando TNI-AD (Seskoad) di Bandung dan
keluar sebagai lulusan terbaik Seskoad 1989.
SBY pun sempat menjadi Dosen Seskoad
(1989-1992), dan ditempatkan di Dinas
Penerangan TNI-AD (Dispenad) dengan tugas
antara lain membuat naskah pidato KSAD
Jenderal Edi Sudradjat. Lalu ketika Edi Sudradjat
menjabat Panglima ABRI, beliau ditarik ke Mabes
ABRI untuk menjadi Koordinator Staf Pribadi
(Korspri) Pangab Jenderal Edi Sudradjat (1993).
Lalu, beliau kembali bertugas di satuan
tempur, diangkat menjadi Komandan Brigade
Infantri Lintas Udara (Dan Brigif Linud) 17 Kujang
I/Kostrad (1993-1994) bersama dengan Letkol
Riyamizard Ryacudu. Kemudian menjabat Asops
Kodam Jaya (1994-1995) dan Danrem
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072/Pamungkas Kodam IV/Diponegoro (1995).
Tak lama kemudian, SBY dipercaya bertugas ke
Bosnia Herzegovina untuk menjadi perwira PBB
(1995).
Beliau
menjabat
sebagai
Kepala
Pengamat Militer PBB (Chief Military Observer
United Nation Protection Force) yang bertugas
mengawasi genjatan senjata di bekas negara
Yugoslavia berdasarkan kesepakatan Dayton, AS
antara Serbia, Kroasia dan Bosnia Herzegovina.
Setelah kembali dari Bosnia, beliau diangkat
menjadi Kepala Staf Kodam Jaya (1996).
Kemudian menjabat Pangdam II/Sriwijaya
(1996-1997) sekaligus Ketua Bakorstanasda dan
Ketua Fraksi ABRI MPR (Sidang Istimewa MPR
1998) sebelum menjabat Kepala Staf Teritorial
(Kaster) ABRI (1998-1999).

Menjadi Presiden Indonesia Keenam
Dan akhirnya, pada pemilu Presiden
langsung putaran kedua 20 September 2004, SBY
yang berpasangan dengan Jusuf Kalla meraih
kepercayaan mayoritas rakyat Indonesia dengan
perolehan suara di attas 60 persen. Dan pada
tanggal 20 Oktober 2004 beliau dilantik menjadi
Presiden RI ke-6. Kemudian setelah akhir
jabatannya pada tahun 2009, ia kemudian
mengumumkan akan maju lagi sebagai calon
presiden dengan yang didampingi oleh Boediono
sebagai Cawapres yang diusung oleh partai
Demokrat. Setelah pemilihan umum pada tahun
2009, SBY kemudian terpilih untuk kedua kalinya
sebagai presiden dengan masa jabatan 2009
hingga 2014 bersama Boediono sebagai wakil
presiden.

Terjun Ke Dunia Politik

Sementara, langkah karir politiknya dimulai
tanggal 27 Januari 2000, saat memutuskan untuk
pensiun lebih dini dari militer ketika dipercaya
menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan
Energi pada pemerintahan Presiden KH
Abdurrahman Wahid.
Tak lama kemudian, SBY pun terpaksa
meninggalkan posisinya sebagai Mentamben
karena Gus Dur memintanya menjabat
Menkopolsoskam.
Pada tanggal 10 Agustus 2001, Presiden
Megawati mempercayai dan melantiknya menjadi
Menko Polkam Kabinet Gotong-Royong. Tetapi
pada 11 Maret 2004, beliau memilih
mengundurkan diri dari jabatan Menko Polkam.
Langkah pengunduran diri ini membuatnya lebih
leluasa menjalankan hak politik. Yang kemudian
mengantarkannya ke kursi puncak kepemimpinan
nasional setelah mendirikan partai Demokrat
pada tahun 2001.
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5 Jenis Motivasi
Untuk Mencapai Impian
Dengan Mudah

S

aat seseorang berada dalam proses
mencapai sebuah tujuan dan impian,
sebuah motivasi merupakan kunci agar
tujuan tersebut dapat tercapai. Tanpa adanya
motivasi, itu artinya tidak akan ada bahan
bakar untuk bergerak mencapai tujuan.
Motivasi merupakan faktor penggerak untuk
mencapai semua yang diinginkan dan alasan
untuk tetap maju.
Untuk itulah dalam proses mencapai
sebuah tujuan, Anda harus memahami dengan
baik beberapa jenis motivasi untuk mencapai
impian dengan mudah.
5 Jenis Motivasi untuk Mencapai Impian
Dengan Mudah

Misalnya saja, ada seorang anak yang ingin
belajar dan meningkatkan nilainya karena
orangtuanya marah dan kecewa dengan nilai
yang didapatkan saat ini.
3. Motivasi Berdasarkan Insentif
sukses - senang - bahagia - karyawan
kantoran - pebisnis
Jenis motivasi yang memunginkan seseorang
mencapai tujuan dan impian karena adanya
hadiah atau insentif saat tujuan tersebut dapat
tercapai. Semakin baik imbalan yang akan
didapatkan, maka akan semakin kuat dan
bersemangat mereka dalam menjalani
prosesnya.

1. Motivasi Intrinsik
sukses - senang - bahagia - karyawan
kantoran
pebisnis
Berhenti
Membandingkan Diri dengan Orang Lain
dengan 3 Cara Ini - Berani Hadapi Perubahan
di Depan Mata dan Dapatkan 7 Manfaat Ini pelajaran bisnis dari bernard arnault
Jenis motivasi yang pertama adalah
dorongan yang membuat individu melakukan
sesuatu oleh keinginan yang berasal dari dalam
diri sendiri. Misalnya saja ada seseorang yang
menetapkan sasaran untuk belajar karena ingin
mendapatkan nilai yang jauh lebih baik.
2. Motivasi Ekstrinsik
Saat Investasi Gagal, semangat - tidak
menyerah – perjuangan – berjuang - Apa yang
Harus Dilakukan? - berpikir positif
Jenis motivasi yang satu ini
berlawanan dengan jenis yang pertama,
dimana motivasi yang membuat seorang
bergerak mencapai tujuan karena keinginan
dan faktor eksternal.
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4. Motivasi yang Timbul Berdasarkan
Ketakutan
Sukses - senang - bahagia - karyawan
kantoran - pebisnis (9) - bersyukur
Ketika seseorang bertanggung jawab kepada
orang yang dicintai atau kepada masyarakat
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umum, maka dalam hal ini Anda telah
menciptakan motivasi di dalam diri sendiri
berdasarkan rasa takut akan kegagalan.

Rasa takut akan membantu Anda
menjalankan visi yang telah ditetapkan agar
tidak gagal di depan banyak orang yang
mengetahui tujuan tersebut. Motivasi
berdasarkan rasa takut akan membuat
seseorang tidak berhenti dan terus berjuang
mencapai tujuan yang ada di depan mata.

Motivasi kompetensi akan membantu
seseorang untuk maju dan menjadi lebih
kompeten di bidang tertentu. Motivasi seperti
ini akan sangat membantu saat tiba waktunya
untuk belajar keterampilan baru dan sedang
mencari cara untuk menghadapi rintangan
yang ada di depan mata. Para karyawan yang
ingin mendapatkan karir lebih berkembang
dan maju sangat membutuhkan motivasi
dengan jenis seperti ini. Hal yang perlu
dilakukan adalah membuat daftar tentang jenis
keterampilan yang diperlukan dan selanjutnya
sisihkan waktu untuk belajar keterampilan
tersebut.

5. Motivasi Karena Motif Kompetensi
Sukses - senang - bahagia - karyawan
kantoran - pebisnis (9) - berpikir positif
Dalam setiap pekerjaan dan tugas, banyak
orang yang menginginkan agar bisa menjadi
lebih baik dalam hal yang sedang dilakukan.
Jika Anda termasuk orang yang seperti ini, itu
artinya Anda membutuhkan motivasi karena
motif kompetensi.
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Gajah yang baik hati dan
Harimau

Pada suatu hari, ada seekor gajah yang sangat baik hatinya. Ia bertubuh tinggi,
besar dan juga sangat kuat. Memiliki gading yang besar dan belalai yang sangat panjang
pula. Ia pun suka membantu dan memberi makan kepada binatang lain yang sedang
kelaparan. Bukan hanya itu Si Gajah pun suka memberikan pertolongan kepada binatangbinatang lain yang sedang kesusahan.
Dalam dongeng ini sigajah melakukan perjalanan yang sangat jauh, melewati
sungai dan hutan rimba. Ketika Ia melewati hutan ia bertemu dengan seekor harimau yang
malang. Tubuh siharimau itu tertindih dahan pohon, melihat sigajah lewat harimau pun
meminta pertolongan kepada si gajah.
"Gajah... oh gajah, tolonglah aku gajah," teriak siharimau
Dan sigajah pun menghampiri siharimau yang malang itu dan dengan sigap
mengangkat dahan pohon yang menindih siharimau dengan belalainya yang kuat.
"Terimakasih oh gajah, jika kau tidak segera datang dan menolongku, mungkin aku
sudah mati karena tertindih batang pohon yang besar itu. Sekali lagi aku ucapkan terima
kasih gajah." Ucap siharimau
"Iya.. harimau, kau harus bersyukur karena bisa selamat dan kau hanya mengalami
luka yang ringan." Sahut gajah
"Benar sekali gajah, untung kau lewat sini. kalu binatang lain yang lewat belum
tentu bisa mengangkat batang pohon yang besar itu. Sekali lagi aku benar-benar
berterima kasih kepada mu gajah" Kata harimau
"Sudahlah harimau, memang kita hidup harus saling tolong menolong" Kata si
gajah
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Meskipun si gajah adalah binatang yang sangat kuat, akan tetapi ia tidak sombong dan
tetap rendah hati. Dan gajah pun meneruskan perjalanannya. Didalam perjalanannya
gajah kemudian bertemu dengan seekor kancil yang sedang asik menikmati mentimun.
"Perutku sekarang sudah sangat kenyang, dan aku ingin minum. Aku harus segera mencari air
untuk minum." kata kancil berbicara sendiri setelah menghabiskan mentimun yang ia petik
Sikancil pun beranjak pergi ke arah sungai untuk minum. Akan tetapi setelah sampai
ditujuan, sungai itu kering tidak ada air sedikit pun untuk membasahi tenggoorokannya yang sudah
mulai kering. Sikancil pun berkeliling hutan untuk mencari air minum. Tetapi ia merasa kecewa
karena setelah ia berkeliling ke sungai-sungai, rawa dan danau semuanya kering, tidak ada air
sedikit pun.
Ia pun berpikir sejenak, "Dimana lagi aku bisa mendapatkan air untuk minum," gerutu
sikancil sendiri. Ia teringat masih ada satu tempat lagi yang belum ia kunjungi yaitu sebuah kolam
besar yang terletak ditengah hutan.
"Sekarang aku harus segera pergi kekolam besar itu, mungkin saja aku disana bisa mendapatkan
air untuk ku minum." gerutu sikancil didalam hati
Sikancil pun mulai berjalan ketengah hutan, tempat dimana kolam besar itu berada.
Sesampainya di kolam yang dimaksud ternyata benar saja dugaan sikancil, masih ada air dikolam
tersebut.
"Ternyata benar dugaan ku, masih ada air dikolam ini," gumam sikancil
Sebenar nya kolam itu sangat kecil. Tetapi karena musim kemarau air dikolam itu pun surut dan
hanya tinggal setengahnya, hingga seperti terlihat kolam yang besar. Karena sikancil merasa
gembira bisa mendapatkan air minum, tanpa pikir panjang lagi ia pun langsung terjun kedalam
kolam tersebut dan meminum air sepuas-puasnya. tenggorokannya yang tadinya kering kini sudah
basah kembali, tenaganya pun sudah mulai pulih dan badannya sudah menjadi segar kembali.
Kancil tidak menyadari bahwa tindakannya masuk kedalam kolam itu adalah sangat ceroboh, Ia
tidak berfikir bagaimana caranya ia bisa naik kembali ke atas daratan. Sudah beberapa kali sikancil
berusaha memanjat dari dalam kolam tersebut, tetapi ia tidak bisa sampai keatas.
Sampai akhirnya sikancil menyerah dan tidak bisa berbuat apa-apa, yang bisa ia lakukan
sekarang adalah minta pertolongan dengan berteriak sekuat-kuatnya. Berharap ada binatang lain
yang bisa menolongnya.
"Tolooonggggg.... toloooonnnngggg.....!!!" teriak sikancil
Gajah yang sedang melewati tempat itu pun mendengar suara teriakan minta tolong sikancil. Dan
segera sigajah mendatangi arah suara teriakan tersebut.
"Hai,,, siapa yang berada didalam kolam itu??" tanya gajah
"Tolong aku... aku sikancil..." jawab sikancil
"mengapa kau bisa berada didalam kolam itu kancil?" gajah bertanya kembali kepada kancil
Sejenak sikancil terdiam dan mencari akal agar sigajah mau menolongnya keluar dari dalam kolam
tersebut
"Tolong gajah, aku tidak bisa mengangkat ikan ini." Akal sikancil
"Yang benar kancil, kau mendapatkan ikan?" tanya gajah
"Benar gajah, sungguh..! aku mendapatkan ikan yang sangat besar." Tipu sikancil kepada gajah
"Tapi bagaimana caranya kancil aku bisa turun kebawah?"
"Sebaiknya kau langsung saja gajah turun kebawah sini, karena jika kau tidak cepat ikan ini bisa
lepas kembali" jawab si kancil
Si gajah berpikir sejenak, bisa saja ia langsung turun kebawah dengan mudah, akan tetapi
bagaimana caranya ia bisa naik keatas lagi nanti. Sigajah pun bertanya kembali kepada sikancil,
" kancil, coba aku lihat mana ikan yang kau dapatkan?"
"Ikannya ada disepasang kaki ku gajah," kata kancil
"Kalau aku menolong mu dan harus kebawah sana, lalu bagaimana caranya aku bisa naik dari
kolam ini..?" kata sigajah
Kancil pun terdiam, ia tidak menyangka gajah dapat berfikir sejauh itu. Tidak seperti dirinya
yang ceroboh langsung terjun kedalam kolam tanpa berfikir akibatnya.
"Kancil, kau mau memanfaatkan ku ya kancil? kau bermaksud menipuku untuk kepentingan dan
keselamatan mu sendiri. Sekali-kali kau harus diberi pelajaran kancil..." kata gajah sambil
meninggalkan tempat itu.
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Sikancil pun hanya terdiam, mendengar perkataan sigajah yang sepertinya tahu bahwa itu hanya
akal akalan nya saja agar sigajah mau masuk kedalam kolam, dan ia bisa naik keatas.
"Waduuuhhhh...Pak gajah... tolonglah aku... Aku mohon pa gajah" teriak sikancil
Gajah pun tak mendengarkan teriakan sikancil, dan ia terus saja menjauh pergi dari kolam
tersebut.
Sikancil pun mulai putus asa, ia mulai merasa kedinginan berada didalam kolam itu. Dan hinga
menjelang sore hari, tidak ada seekor binatang pun yang mendengar teriakannya.
"Gawat!! jika aku terus didalam kolam ini, aku bisa mati kaku." gumam sikancil didalam hati.
Sikancil mulai membayangkan akhir hidupnya didalam kolam itu. Dalam keputusasaan sikancil
berteriak dengan sangat keras dengan kepala menengadah keatas
"Wahai langit dan bumi..., dan seluruh binatang-binatang didalam hutan. Aku kancil bersumpah
tidak akan menipu lagi untuk kepentingan ku dan keselamatanku sendiri. Kecuali.....!!!!"
Ketika kancil mengucapka kata kecuali, sikancil sengaja mengecilkan suaranya hampir tak
terdengar. Tak disangaka, gajah tiba-tiba muncul kembali ditepi kolam. Ternyata gajah tidak
benar-benar meninggalkan kancil sendiri didalam kolam itu. Gajah pun penasaran ingin
mendengar ucapakan kancil yang terakhir.
"Kecuali apa, kancil???" tanya gajah
Kancil pun terkejut mendengar suara gajah
"ternyata kau kembali lagi pak gajah, tolong pak gajah selamatkan aku." kata sikancil
"Jawab dahulu pertanyaanku kancil, kecuali apa?" tanya gajah
"Hmmmmm.... kecuali untuk menyelamatkan diri. Karena aku hanya binatang yang kecil yang
sering terancam oleh harimau, singa, serigala, dan binatang lainnya." Jawab sikancil
"Benar begitu kancil?" sahut gajah. "Dan sekarang apakah kau sudah sadar dan berjanji tidak
akan menipu, menjahili, dan tidak akan berbuat perbuatan yang merugikan binatang-binatang
lain??" tanya gajah
"Benar pak gajah, betul. Aku benar-benar berjanji." jawab kancil
"Baiklah kancil, sekarang aku akan menolong mu keluar dari kolam ini." kata gajah
Kemudian gajah pun menjulurkan belalainya yang panjang untuk menangkap kancil dan
mengangkatnya keatas. Sesampainya diatas kancil berkata

"Terima kasih pak gajah, aku tidak akan melupakan kebaikan mu ini pak gajah." Kata kancil.
Sejak kejadian itu sikancil pun menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi menipu, jahil, iseng
seperti yang pernah ia lakukan dahulu kepada binatang-binatang lain di hutan
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SEJARAH
“Perkembangan Jas”

Jas (tuxedo) mulai muncul di tahun
1860 ketika Henry Poole & Co. membuat
setelan khusus - short smoking jacket - bagi
Pangeran Inggris, Edward VII untuk
dikenakan pada acara makan malam.
Enam tahun kemudian, saat sang
pangeran diundang oleh jutawan Amerika
James
Potter,
ia
pun
langsung
merekomendasikan pada James Potter agar
memesan pakaian yang sama ke Henry
Poole untuk acara makan malam.
James kemudian mengenakan setelan
tersebut ke country klub paling top di New
York, Tuxedo Park Club. Secara cepat,
pakaian jenis baru ini menarik minat anggota
lain dan kepopulerannya terus menanjak.
Sebelum kemunculan tuxedo, kalangan
seniman, bohemian sering mengenakan
setelan tiga rangkap yang terdiri dari jas
lounging dengan tali pengikat di pinggang,
dipadu rompi serasi dan celana panjang.
Edisi September 2019

Demikian juga dengan bangsa Turki
yang sudah memakai mantel serupa jas
sebelum abad ke-18. Kemudian, bangsa
Inggris merekayasa mantel Turki dengan
memotongnya lebih pendek jadi jaket
sepinggang yang disebut waistcoat.
Penjahit istana memperkaya pakaian itu
dengan sulaman dari benang emas dan
perak, begitu juga hiasan dekoratif di celana.
Tak jarang, setelan jas dijahit dari bahan
mewah beludru yang membuat reputasi
bangsawan Inggris semakin berkilau.
Sebagai pencinta penampilan, ia tak
suka mendengar kejayaan Inggris Raya.
Sang raja pun memasang taktik untuk
merendahkan pakaian bangsawan Inggris
dan para penjahitnya. Jas pendek gaya
aristokrat Inggris, justru digunakan Prancis
untuk seragam tentara infantri. Bahkan
pelayan rumah tangga istana diharuskan
mengenakan jas pendek itu.
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Tanpa diduga, jas pendek Inggris
justru semakin populer dan tren di Prancis.
Pakaian yang awalnya dibenci malah
diminati seluruh daratan Eropa. Tak ayal,
Raja Louis pun mengenakannya hingga
masa pemerintahannya berakhir. Lalu,
Prancis pun menyempurnakan jas asal
Inggris itu dengan dekorasi sulaman yang
kaya motif, corak dan mewah yang
gemerlap. Kemudian mengklaim jas pendek
itu sebagai hasil temuannya. Jadi, siapa
sangka gara-gara perseteruan Prancis dan
Inggris malah membuat jas dikenal banyak
orang dan semakin populer.
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Workshop AMC Reguler Bandung
Bulan Agustus 2019

Edisi September 2019

| Kekuatan Sugesti

40

4

41

| Testimoni Peserta AMC

Kekuatan Sugesti |

Edisi September 2019

45

| Curshat Pikiran

Curhat Pikiran
Pertanyaan :
Assalamualaikum mas firman, terima kasih majalah sugestinya yang isinya bagus
sekali, membuat saya jadi sadar bahwa semua dari sugesti. Ada pertanyaan yang saya
ingin jelas, bagaimana dengan kalimat doa mas,. Apa itu juga bentuk sugesti?
Iksan-Pekanbaru
Jawaban :
Terima kasih mas atau pak ikhsan ini ya, terima kasih sudah membaca majalah sugesti
dan mendukung majalah sugesti. Menjawab pertanyaan tentang doa. Saya ingin
menjelaskan terlebih dulu bahwa yang disebut kalimat sugesti adalah semua yang
keluar dari mulut manusia. Saat anda berbicara dengan teman, maka itu sebenarnya
anda sedang mensugesti teman anda itu.
Ketika berdoa pasti mengucap sebuah kalimat dari mulut bukan? maka itu juga
termasuk kalimat sugesti. Ada satu edisi di majalah sugesti yang membahas tentang
doa. Coba anda baca lagi ya. Karena doa adalah bentuk kalimat sugesti maka harus
dipahami arti dari kalimat doanya ya
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Pertanyaan :
Perkenalkan dulu, saya adalah seorang perempuan usia 34 tahun. Saya ingin bertanya
tentang jodoh. Kenapa dalam urusan jodoh ini saya selalu gagal, setiap menjalin
hubungan selalu kandas. Ada saja penyebabnya, Apakah ada yang memagari jodoh
saya?
Dita-bandung, (08113xxxxx)
Jawaban :
Terima kasih mbak dita di bandung atas pertanyaannya tentang jodoh, bukan hanya
mbk yang memiliki persoalan seperti itu, banyak orang juga. Jadi mbak tidak sendirian.
Apakah ada yang memagari jodoh saya?
Maka jawabannya "ADA", lalu siapa? yang memagari jodoh mbak adalah diri mbak
sendiri. Pikiran mbak sendiri yang membuat batasan, yang membuat penjara bagi
datangnya jodoh itu.
Sehingga yang bisa membuka pagar jodoh itu juga adalah diri mbak sendiri, kunci
pagar jodoh ada di tangan mbak.
Caranya dengan berpikir yang positif, berpikir yang menyenangkan, saya sarankan
mbak membaca buku saya yang kitab 101 kalimat sugesti, karena disana ada bab
tentang jodoh.
Pertanyaan :
Assalamualaikum mas firman, saya adalah subscriber di youtube mas firman. Saya
senang dengan materi-materinya. Mas firman, dari kecil sya ini sering disebut bodoh
oleh teman-teman bahkan orang tua, sehingga memang nilai saya jelek pas sekolah,
nah ini saya sekarang masih baru masuk kuliah. Jujur saya takut mas, karena khawatir
kuliah saya berantakan. Gimana solusinya?
Hendra Alim – Makassar
Jawaban :
Waalaikumsalam, terima kasih mas hendra alim atas pertanyaan yang bagus. Dari
pertanyaan mas ini saya bisa mencontohkan bahwa nilai yang jelek di sekolah itu
bukan karena malas belajar tapi karena ada sugesti "anak bodoh" yang masuk ke
pikirannya. Maka jadi bodohnya.
Ketika mas hendra memasuki bangku kuliah saat ini maka lepaslah semua itu, seiring
bergantinya dari seragam SMA yang putih abu2 menjadi pakaian bebas rapi. Mas
hendra adalah manusia yang bebas sekarang, artinya manusia yang bisa menentukan
sendiri masa depannya.
Buanglah masa lalu itu, biarkan menjadi masa lalu dan jadikan semangat untuk
membuktikan bahwa hendra yang dulu disebut anak bodoh maka sekarang menjadi
anak pinter dikuliah dan lulus dengan nilai terbaik. Sanggup?
Berjanjilah pada dirimu sendiri, bahwa kamu mau sungguh-sungguh berprestasi dan
berusaha untuk mendapat nilai bagus.
Katakan kepada dirimu "saya adalah manusia pintar, karena mampu lulus SMA dan
masuk perguruan tinggi.
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