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agi tadi, berangkat dari rumah 
sengaja tidak sarapan banyak 
dulu, hanya segelas air minum 

ditambah sebuah coklat berlys yang 
saya dapat dari malaysia beberapa 
waktu lalu. Hari ini saya harus 
memberikan ujian (UTS) kepada 
mahasiswa-mahasiswa saya, karena 
sesuai jadwal memang minggu ini 
adalah waktunya UTS. Saat saya tidak 
sarapan tadi, saya berpikir bahwa 
makan nanti aja siang dikampus pasti 
ada gratis. Kemudian saat saya 
menghidupkan mobil, terlihat indikator 
bensin sudah tingga dua baris, saya 
pun berpikir “ah, ngga usah ambil uang, 
nanti juga bisa isi bensin”. Apa yang 
terjadi, ketika saya sudah selesai 
memberikan uts, di meja saya ada 10 
tusuk sate dan nasi. Lalu saat sedang 
makan sate itu, ada orang TU yang 
memanggil, saya masuk ke ruang TU 
“ini pak ada uang ujian” 

Peristiwa tadi, apakah sebuah 
kebetulan? bagi anda yang 
menganggap itu kebetulan, maka saran 
saya coba perhatikan lagi apa yang 
saya lakukan di pagi harinya? saya 
berpikir bahwa pasti nanti ada 
makanan lalu ada uang untuk membeli 
bensin, kalau bahasa orang umum 
saya bermimpi, saya berangan-angan. 
Bisa terwujud kan? bisa terjadi sukses 
kan? . Ada lagi, tadi pagi saya juga 
berangan-angan, “saya mau rekreasi 
keluar kota”, eh barusan ada telepon  

dari klien untuk pembayaran project 
12juta. “pak firman, saya lunasi 
tagihannya ya 12juta bunder”. Peristiwa 
tadi bukanlah sebuah kebetulan, tapi 
sudah sesuai angan-angan saya, 
sudah sesuai mimpi saya pagi tadi. 
Berarti, hanya dengan bermimpi, hanya 
dengan berangan-angan, alias hanya 
dengan “bepikir” maka bisa terjadi. 

Terkadang, banyak orang yang 
meremehkan dengan berpikir, 
meremehkan berangan-angan, 
meremehkan bermimpi. Bahkan 
banyak orang beranggapan, “only 
dreaming, no action..mana bisa?”, nah 
pemahaman ini sepertinya keliru deh.  
Karena belum memahami bagaimana 
pikiran bekerja, bagaimana diri kita 
bekerja. Banyak tulisan, banyak orang 
yang lebih menekankan kepada aksi, 
kepada action. Padahal berpikir, 
berangan-angan, bermimpi itu juga 
“action” lho. Mungkin bagi anda, action 
itu harus lompat-lompat, ahrus teriak-
teriak dan sebagainya yang terlihat. 
Padahal meskipun terlihat diam, belum 
tentu itu diam, bisa juga sedang 
bergerak. Saya sering buat istilah 
“dalam diam ada gerakan”. Selalu saya 
katakan di awal kelas AMC, “di kelas 
ini, jangan berharap teriak-teriak, 
jangan berharap lompat-lompat, jangan 
berharap nangis-nangis, tidak ada 
acara seperti itu, dikelas AMC kita 
benar-benar belajar memahami pikiran 
dan diri”  
 

P 

Bisakah Hanya Bermimpi 

tanpa “Aksi”, 

Bisa Sukses? 
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Bukti keberhasilan AMC 
 

 
 
Banyak orang melupakan “aksi” 

dalam diri, banyak orang melupakan 
“action” yang tidak terlihat. Yaitu 
“berpikir”, “bermimpi” dan “berangan-
angan”. Padahal action yang seperti itu 
yang menjadi pondasi bagi kehidupan 
kita. Dalam group whatsapp alumni 
AMC sering ada sharing teman-teman 
yang membuat saya juga takjub ketika 
hanya dengan berpikir, ketika hanya 
berangan-angan ternyata bisa 
membuat jalanan macet menjadi 
lancar, mengalihka hujan dan ketika 
hanya berpikir ternyata bisa 
mendapatkan uang dsb. Terlihat ajaib, 
tetapi itulah memang kenyataan 
kehebatan dari pikiran kita. Dan itu bisa 
dilakukan oleh semua orang, asal 
berpikirnya benar, bermimpinya benar, 
berangan-angannya benar. Kalau 
masih salah cara berpikirnya, salah 
cara bermimpinya, salah cara 
berangan-angannya maka tentu 
hasilnya juga salah. 
 

Kekuatan besar pikiran 
Maka sebelum mencari-cari aksi 

yang diluar diri, maka cobalah 
memahami aksi yang didalam diri. 
Cobalah mempelajari aksi yang 

didalam diri, sebab ketika mulai 
melakukan aksi dalam diri, aksi yang 
tidak terlihat maka menjadi sebuah 
keasikan sendiri. Terkesan tidak 
melakukan aksi yang terlihat tetapi 
hasilnya terlihat. Betapa luar biasanya 
ciptaan Tuhan ya, semakin mengenali 
pikiran, semakin memahami pikiran 
maka disitulah kita semakin mengenali 
betapa Maha Besarnya Tuhan. 
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iasanya argumen yang disampaikan adalah 

“ngga usahlah bermimpi yang muluk-muluk, 

tidak perlu bermimpi tinggi nanti kalau jatuh 

sakit, tidak usah berharap yang besar nanti kecewa”, 

dan banyak lagi argumen yang membuat sebagian 

besar orang takut untuk bermimpi besar. Padahal 

bermimpi besar adalah kunci untuk menciptakan 

kesuksesan besar dalam hidup. Dan bermimpi itu 

seharusnya menjadi kewajiban bagi setiap manusia 

yang masih hidup, kalau tidak mau bermimpi maka 

lebih baik mati saja. 

Bermimpi itu tidak harus dalam tidur, tapi 

bisa kapan saja. Bermimpi yang dimaksud adalah 

membuat cita-cita atau keinginan untuk dinikmati 

dalam kehidupan ini. Tadi sore saat waktu break 

memberikan kelas platinum AMC, saya bertemu 

dengan seorang teman yang sama-sama bekerja di 

bidang telekomunikasi, tapi dia di perusahaan 

sebelah. Saya dan dia pernah bertemu terakhir 2 

tahun yang lalu. Dia tadi sempat memuji saya “fir, 

aku ingat dulu 2 tahun yang lalu kita pernah ketemu 

juga kan, waktu itu aku sempat cerita kalau pengen 

mobil baru, lalu kamu menyuruh aku untuk 

bermimpi. Tapi aku takut, eh sekarang malah kamu 

yang mobilnya baru.  

 

 

 

 

 

 

 

Bener katamu fir, waktunya sama tapi apa yang 

kita pikirkan beda, kamu berani bermimpi besar 

sedangkan aku takut. Coba kalau 2 tahun yang 

lalu aku memberanikan diri seperti kamu pasti 

dapat pajero sport juga”. 

Saya jawab sambil tersenyum “makanya 

kamu dulu aku kasih tahu ngga mau, disuruh 

bermimpi besar malah kebanyakan mikir yang  

B 
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Apakah anda sudah berani bermimpi besar ? , saya mulai artikel kali ini 
dengan pertanyaan tersebut. Waktu sudah lewat tengah malam yang 
membuat saya ingin menulis tentang “bermimpi”. Keberanian untuk 

bermimpi besar ini tidak dimiliki oleh sebagian besar orang, seringkali 
banyak orang terbelunggu dengan ketakutannya sendiri untuk bermimpi 

besar. 

“ 



 
 

 

tidak-tidak. Padahal seharusnya kalau waktu itu 

kamu berani untuk menuruti apa yang aku sampaikan 

pasti sekarang hasilnya berbeda”. 

Banyak orang memiliki ketakutan seperti 

teman saya ini, takut untuk bermimpi besar. 

Ketakutan yang dialami oleh banyak orang ini 

muncul karena terbelenggu atas kondisi saat ini, 

misalnya anda yang saat ini memiliki gaji 

2jutaan/bulan lalu disuruh untuk bermimpi besar 

memiliki mobil, pasti langsung mengatakan tidak 

mungkin. Mana bisa memiliki mobil dengan gaji 

hanya 2jutaan/bulan, itu namanya tidak realistis. Itu 

kan yang muncul di pikiran anda? Padahal 

sesungguhnya rumus yang ada dalam kehidupan ini 

adalah : 

“realita kehidupan manusia berasal dari Pikirannya 

sendiri, kalau pikiranmu tetap saja maka realita 

kehidupanmu ya pasti tetap namun kalau kamu mau 

mengubah pikiranmu maka pasti realita 

kehidupanmu juga berubah” 

Memahami bagaimana menggunakan Pikiran 

adalah kunci untuk bermimpi besar, karena alat 

untuk bermimpi adalah PIKIRAN, kalau seseorang 

tidak tahu cara menggunakan Pikiran dengan benar 

maka pasti tidak berani untuk bermimpi besar. 

Memang, tidak semua orang yang bermimpi besar 

menjadi orang besar dan sukses karena tidak semua 

orang MAU untuk memahami bagaimana Pikiran 

bekerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapi setiap orang besar dan sukses di 

dunia ini adalah seorang pemimpi. Yusuf ‘alaihis 

salam menjadi pemimpin di negeri Mesir karena 

beliau seorang pemimpi dan ahli dalam 

menerjemahkan mimpi. Beliau menjadi pemimpi 

bahkan sejak kanak-kanak, “(Ingatlah) ketika 

Yusuf berkata kepada ayahnya, “Wahai ayahku! 

Sungguh, aku (bermimpi) melihat sebelas 

bintang, matahari dan bulan; kulihat semuanya 

sujud kepadaku.” (Al Qur’an Surat Yusuf ayat 4). 

Cara benar untuk bermimpi besar adalah 

dengan menggunakan Pikiran secara benar 

ditambah dengan keberanian, sehingga 

sesungguhnya setiap mimpi manusia pasti 

terwujud jika menjalankan rumus yang benar, 

jangan menyalahkan takdir Tuhan atas tidak 

terwujudnya mimpi besarmu. Karena semua 

mimpi manusia itu yang menentukan terwujud 

atau tidak adalah dari PIKIRAN manusia itu 

sendiri. 
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emua orang sebenarnya memiliki hak untuk 

bermimpi, bermimpi apapun. Semua orang 

bahkan seharusnya wajib untuk membuat 

mimpi-mimpi dalam hidupnya. Tapi terkadang 

orang-orang disekitar yang meremehkan mimpi-

mimpi itu, bisa dari pihak keluarga dan teman. 

 Justru  memang biasanya, orang-orang 

terdekat yang terkesana meremehkan mimpi-mimpi 

itu, apalagi jika anda bermimpi yang menurut 

mereka terlalu besar dan muluk-muluk. Mungkin 

anda juga pernah mengalami kondisi seperti ini, 

ketika anda menyampaikan atau menceritakan 

mimpi-mimpi anda untuk hidup sukses, untuk 

memiliki mobil, memiliki rumah lantas ada 

beberapa orang yang terkesan meremehkan mimpi-

mimpi itu. Sebenarnya hal ini wajar saja, tapi 

terkadang membuat anda kesel ya hehe. 

 Memiliki mimpi adalah HAK setiap 

manusia, karena dengan bermimpi maka kehidupan 

seseorang itu memiliki arah tujuan. Tapi banyak 

orang terkadang tidak konsisten dengan mimpinya, 

begitu mimpinya diremehkan oleh orang lain 

langsung saja menjadi rendah diri dan akhirnya 

melepaskan mimpinya itu. Padahal mimpi-mimpi 

anda seharusnya dipegang dengan kuat, anda harus 

konsisten dengan mimpi-mimpi itu. Banyak orang 

terkadang mengeluh bahwa mimpinya tidak terjadi, 

dan akhirnya malas untuk bermimpi yang tinggi 

karena takut tidak terjadi. Sering banyak terucap 

dari mulut-mulut sebagian besar orang “sudahlah, 

buat apa mimpi tinggi-tinggi nanti kalau jatuh 

sakit”. Atau lagi yang sering mengatakan “ah kamu 

itu menghayal aja, yang realistis saja”. Banyak 

ungkapan yang sejenis itu kan di sekitar kita. Saya 

dulu juga pernah mengalami hal seperti itu, 

diremehkan orang, teman-teman bahkan keluarga. 

Tapi, sekarang saya bisa membuktikan mimpi itu, 

sedangkan mereka orang-orang yang meremehkan 

dulu ya hidupnya tetap saja seperti dulu. 

 

Omongan-omongan itu jika anda terima maka 

menjadi penghambat dari impian-impian anda, 

bukan Tuhan yang tidak mewujudkan mimpi-mimpi 

itu melainkan omongan-omongan sekitar anda itu 

yang menjadi sugesti dalam pikiran anda. Sehingga 

dibutuhkan sebuah “kecerdasan” dalam memilih 

atau menyeleksi omongan-omongan disekitar kita 

supaya tidak masuk kedalam pikiran kita. Sebuah 

mimpi itu pasti terjadi kalau kita benar cara 

bermimpinya, kalau cara bermimpinya salah maka 

ya pasti mimpinya tidak terwujud, Saya ingat 

seorang peserta AMC Reguler di Bandung hari 

Sabtu kemarin yang disela break makan siang cerita 

“saya dulu sempat menyalahkan Tuhan karena 

mimpi saya bekerja di luar negeri tidak terwujud, 

tapi setelah memahami materi tadi jadi sadar bahwa 

memang diri saya yang tidak mau dengan mimpi itu 

karena menyetujui omongan dari saudara saya 

bahwa kerja diluar negeri itu disiksa”. 

 Anda boleh bermimpi apapun, bahkan 

saya katakan manusia hidup itu WAJIB bermimpi, 

dan ketika orang-orang disekitar anda meremehkan 

mimpi-mimpi itu maka lakukan saja 3 hal ini supaya 

mimpi anda itu tetap anda pegang sampai terwujud. 

 

Pertama, Bersikaplah SANTAI.  

 
 

S 

Ketika Merasa Diremehkan 
Karena Mimpi-Mimpimu 

Lakukan 3 Langkah Ini ! 
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Tidak perlu marah ketika orang lain meremehkan 

mimpi anda itu. Balas saja kata-kata yang 

meremehkan itu dengan senyuman. Karena kalau 

anda marah, kalau anda tersinggung dengan orang-

orang itu maka percuma saja, pasti anda yang jadi 

sakit dan tensinya jadi naik lho ya. Malah sakit 

nanti. Santai saja, menghadapi orang-orang yang 

mengecilkan anda, karena memang seperti itu kelas 

mereka. 

 

Kedua, Jadikan Sebagai BOOSTER. 

 
Anjing menggonggong, kafilah berlalu, ketika 

orang-orang disekitar anda meremehkan maka 

jadikan mereka itu sebagai pendorong besar dalam 

diri anda, anda jadikan sebagai BOOSTER, katakan 

saja ke dalam diri anda “saya biarkan mereka bicara 

apapun tentang mimpi-mimpi saya, karena semakin 

mereka meremehkan mimpi-mimpi saya ini maka 

itu artinya TUHAN yang MAHA BAIK sedang 

mempercepat terjadinya mimpi ini”  
 

Ketiga, Pengaruhi Pikiran mereka. 

Langkah ketiga ini bagi anda yang sudah memahami 

AMC, atau paling ngga sudah mempelajari Alpha 

telepati. Kalau anda ingin mereka diam dan malah 

berbalik mendukung anda maka hal ini bisa saja 

dilakukan asal anda sudah memahami PIKIRAN 

dengan benar dan utuh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sadari bahwa mimpi-mimpi dalam 

hidup anda, itu sepenuhnya adalah milik anda. 

Tidak ada satupun manusia yang berhak 

mengangganggunya, Pahami cara membuat impian 

yang benar, maka pasti semua impianmu terwujud. 
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alau anda memahami hipnotis itu 

hanya sebatas seperti yang ada di 

televisi dan yang ada 

dipertunjukan maka anda perlu belajar 

dengan benar. Karena apa yang anda lihat 

di televisi itu hanyalah main-main saja. 

Jangan menganggap menghipnotis anak itu 

dengan cara membuat anak seolah-olah 

tertidur dan ketika bangun si anak langsung 

menurut penuh kepada anda. Bukan seperti 

itu ya. Teruskan membaca artikel ini 

supaya anda paham bagaimana 

menghipnotis anak supaya nurut kepada 

kita sebagai orag tua. 

Lalu bagaimana caranya melakukan 

hipnotis kepada anak? Untuk memahami 

cara hipnotis kepada anak, anda bisa baca 

dulu artikel saya yang dibawah ini ya: 

 

Menghipnotis itu menyuruh lho! 
Menghipnotis itu adalah seni untuk 

memberikan perintah kepada orang lain, 

termasuk juga kepada anak. Memberi 

perintah tentu harus dengan berbicara,  

 

 

 

 

 

 

 

 

sehingga melakukan hipnotis kepada anak 

caranya dengan memberi perintah yang 

benar kepada anak sehingga anak mau 

mengerjakan. Dalam hal ini dibutuhkan 

ilmu bagaimana memerintah kepada anak  

supaya menuruti orang tuanya. Kalau orang 

tuanya tidak paham bagaimana 

memberikan arahan kepada anaknya maka 

pasti anaknya juga susah menurut. 

Sehingga menjadi penting bagi orang tua 

untuk memahami bagaimana hipnotis 

kepada anak dengan benar. 

Cara untuk menghipnotis anak 

supaya nurut adalah gunakan kalimat-

kalimat perintah yang baik dan naikkan 

level kesabaran anda. Saya mau ulas lebih 

detil ya 2 cara ini. 

 

PERTAMA, GUNAKAN KALIMAT 

PERINTAH YANG BAIK 

Sering kali banyak orang tua ketika 

memberikan nasehat kepada anak-anaknya 

dengan kalimat negatif, dengan nada marah 

dan emosi. Coba anda lihat ke diri anda 

sendiri, apakah anda juga termasuk orang 

tua yang suka menggunakan kalimat 

negatif ke anak-anak anda. 

 

 

 

K 

| Hipnosis 
 

 
Bisakah orang tua melakukan hipnotis kepada anaknya supaya nurut? 
untuk menjawab pertanyaan ini maka saya menjawabnya “BISA”. Tapi, 
kita sebagai orang tua harus paham dulu tentang apa itu “hipnotis”. 

 

“ 
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 Kalau iya, maka berhentilah. 

Karena ketika kita sebagai orang tua 

memberikan kalimat yang negatif kepada 

anak maka itu justru menghipnotis anak 

menjadi suka membantah dan tidak 

menurut kepada anda. Gunakan kalimat 

yang baik, gunakan kalimat positif dalam 

memerintah anak anda supaya sugesti yang 

masuk adalah kebaikan. 

 

KEDUA, NAIKKAN LEVEL 

KESABARAN ANDA 

Memiliki anak adalah cara untuk 

latihan menaikkan level kesabaran, karena 

sesungguhnya bagaimana anak kita itu 

adalah perwujudan dari kita sendiri sebagai 

orang tuanya. Ketika anak anda tidak 

menurut, anak anda susah menjalankan 

perintah anda maka sesungguhnya itu 

adalah hasil dari pikiran anda sendiri. 

Sehingga jika anda tidak sabar, maka itu 

salah. Maka naikkan level kesabaran anda 

supaya bisa melihat dan merespon sikap 

anak-anak anda. Dengan level kesabaran 

yang lebih tinggi maka pasti anda mudah 

untuk melakukan hipnotis kepada anak.  

Menghipnotis anak adalah sesuatu 

yang mudah, yaitu dengan berbicara yang 

baik, memerintah yang baik dengan level 

kesabaran lebih tinggi. Jika kalimat 

perintah yang digunakan baik maka pasti 

anak-anak mudah menurut. Dan perintah 

yang baik berasal dari pikiran kita yang 

baik. Maka isilah pikiran kita sebagai orang 

tua dengan hal-hal yang baik maka pasti 

yang keluar dari lisan kita adalah kata-kata 

yang baik. Maka perintahlah anak-anak kita 

dengan kata-kata yang baik penuh 

kelembutan dan kesabaran 
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alah satu portal berita online di Indonesia 

yaitu detik.com hari ini memuat berita 

tentang pengakuan karyawan warung 

bakso yang menggunakan penglaris celana 

dalam. Agak surprise juga membaca berita 

tersebut, karena faktanya ada pedagang yang 

menggunakan berbagai jenis penglaris untuk 

membuat dagangannya laris, khususnya untuk 

dagangan bakso ini. 

 Memang sudah banyak gosip yang beredar 

dimasyarakat tentang pemakaian penglaris untuk 

pedagang makanan, apalagi yang berkuah seperti 

bakso, soto, mie ayam. Salah satu bentuk 

penglaris yang dikenal adalah penglaris celana 

dalam yang dimasukkan ke dalam kuah bakso, 

kuah soto atau kuah mie ayam. Kalau dibuat  

nalar mungkin menambah kekentalan dari rasa 

kuah ya,selebihnya hanya sugesti saja. 

 

 

 

 Kita bahas tentang “penglaris”, kalau dilihat 

dari sudut pandang negatif maka kata penglaris 

ini bermakna yang jelek karena menggunakan 

“ilmu hitam” untuk membuat dagangan menjadi 

laris, bisa berupa bungkusan yang digantung di 

tempat berjualan, ada juga yang menggunakan 

media menanam paku di tempat dagangannya, 

ada juga yang menggunakan sapu lidi, dan yang 

sesuai judul artikel ini adalah menggunakan 

media celana dalam yang ditaruh di kuah dari 

masakan tersebut. Memang terkesan aneh dan 

mengada-ngada, tetapi itulah realita di 

lingkungan masyarakat kita. Masih sibuk 

mencari jimat, sibuk mencari ajian-ajian 

penglaris, ajian pengasihan dan sebagainya. 

 Padahal semua kembali kepada Pikiran kita 

sendiri, yang membuat dagangan itu laris 

sesungguhnya bukan karena adanya jimat-jimat, 

adanya benda-benda yang katanya membawa 

rejeki atau membuat laris. Tapi dari pikiran kita 

sendiri, jika dalam pikiran berisi program-

program yang membuat laris maka pasti 

dagangan apapun juga laris. Membuat laris 

sebuah tempat makan berarti menarik pikiran 

orang lain untuk datang ke tempat makan kita. 

Nah disinilah fungsi Alpha telepati bekerja. 

Karena Alpha Telepati adalah cara untuk 

mempengaruhi orang lain tanpa bertatap muka. 

 Dan Alpha Telepati adalah cara yang aman 

dan halal, kenapa aman? karena dalam buku 

Alpha telepati diajarkan mempengaruhi orang 

lain dengan memanfaatkan kekuatan pikiran kita 

sendiri, sehingga tidak tergantung kepada orang 

lain, tidak juga tergantung kepada benda-benda, 

tidak tergantung kepada makhluk lain. Sehingga 

dijamin AMAN.  

 

 

 

S 
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 Dari sisi halal, maka sesungguhnya di semua 

agama pasti mengajarkan tentang berpikir, dan 

berpikir itu bisa untuk mempengaruhi orang lain, 

itulah kenapa buku Alpha Telepati bisa diterima 

oleh semua golongan dan dimanfaatkan untuk 

semua jenis kebutuhan yang berhubungan 

dengan menarik orang lain. 

 

 
 Oh ya satu lagi, melakukan Alpha Telepati 

itu mudah. Hanya butuh memahami saja isi buku 

Alpha Telepati dan langsung bisa diguakan untuk 

menjadi penarik pelanggan alias penglaris. Tentu 

hal ini berbeda dengan penglaris yang 

menggunakan ritual dan syarat ribet, seperti 

harus puas, harus baca ajiannya berapa ribu kali 

dan seperti pengakuan karyawan bakso itu bahwa 

dia tidak boleh membuka panci kuahnya karena 

si pemilik takut ketahuan ada celana dalam di 

dalam panci kuahnya tersebut. 

 Jaman sudah maju, sudah modern. Harusnya 

mulai meninggalkan hal-hal seperti penglaris 

yang menggunakan celana dalam itu, lebih baik 

beralih menggunakan alpha telepati sehingga 

benar-benar menjadi manusia yang 

menggunakan pikirannya sendiri, tidak 

tergantung kepada orang lain dan lepas dari hal-

hal yang mistis, klenik seperti itu. Alpha Telepati 

memang dibuat sebagai jawaban bagi banyak 

orang yang ingin menjadi manusia sesungguhnya 
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ara-memandang-masalahHari Kamis 

yang lalu saya membuat janji dengan 

seorang klien untuk sesi konseling dan 

terapi, seorang laki-laki usia sekitar 40tahun 

berasal dari kota Sumenep, sebut saja bapak Z . 

Bapak ini sudah lama sekitar sebulan yang lalu 

sebenarnya membuat janji, tapi karena saya 

harus mengatur jadwal kegiatan saya, maka baru 

kamis kemarin bisa bertemu. Ketika melalui 

telepon, bapak ini cerita 

bahwa dirinya merasa 

takut dan hidup jadi 

tidak nyaman, lalu 

minder dan selalu ada 

ketakutan. Saya coba 

tanya lewat telepon 

memang tidak bisa 

jelas, dia hanya 

mengatakan takut dan 

sudah pernah pergi ke 

hipnoterapis tapi 

hanya diajak ngobrol 

saja.  Saya hanya 

sampaikan untuk 

membaca blog ini 

sebelum bertemu saya. 

Ketika bertemu 

kamis kemarin, bapak ini cerita kalau dia merasa 

ketakutan sehabis membaca artikel-artikel 

diinternet tentang benjolan dileher, apalagi 

setelah kematian artis olga syahputra yang 

berawal dari benjolan leher. Bapak ini meraba-

raba dilehernya dan ada benjolan, tapi setelah 

diperiksa ke dokter spesialis bukan sesuatu yang 

berbahaya, bapak ini tidak percaya ke dokter 

lalu menganalisa sendiri dengan berbekal 

bacaan internet, dan semua bacaan itu justru 

menimbulkan efek yang membuat takut bagi diri 

bapak  Z ini. “saya merasa takut, terus lambung 

jadi ngga enak, mau makan malas pak firman, 

dulu badan saya bagus seperti pak firman, tapi 

sekarang jadi kurus gini. Saya kepikiran terus 

bacaan di internet itu” 

Memang semua apa yang anda baca itu 

secara otomatis masuk ke pikiran anda dan 

mempengaruhi hidup anda, jadi hati-hatilah 

ketika membaca artikel, anda telusuri dulu 

artikel yang anda baca, apakah hasil copy paste 

saja atau merupakan tulisan dari pakarnya. 

Karena meletakkan informasi di internet 

sekarang begitu mudah, jadi hati-hati ya. Diawal 

sesi saya mengatakan ke bapak Z ini, “berapa 

dokter yang bapak temui, semuanya spesialis 

kan? Bapak sekolah dokter? Harusnya yang  

c 
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bapak percaya itu artikel yang tidak jelas siapa 

yang membuat, atau dokter yang memang sudah 

pakarnya pak”. Bapak ini terdiam. 

Lalu saya membimbing bapak ini untuk 

rileks, untuk mengingat sumber kebahagiaan 

dalam dirinya, makin lama bapak ini terlihat 

mulai menangis. Lalu saya coba memberikan 

penyadaran kepada bapak Z ini bahwa hidup 

seseorang itu sebenarnya dibuat oleh dirinya 

sendiri, rasa takut, rasa tidak nyaman dan semua 

rasa-rasa itu hadir karena dibuat sendiri oleh 

orang itu. Perlahan, saya berikan sugesti-sugesti 

untuk membuat bapak ini menyadari betul siapa 

dirinya, dan begitu sesi selesai bapak Z ini 

langsung teriak, “YES, saya bahagia dan sehat 

sekarang” 

 

Hidupmu pikiranmu 
Dari yang awalnya bertemu saya tadi lemas, 

wajah yang suram, terlihat tanpa semangat. 

Begitu selesai sesi itu, bapak Z ini menjadi 

“heboh”, sambil teriak-terika YES, YES, “saya 

menemukan kembali diri saya pak firman, saya 

sadar sekarang, hidup saya ada ditangan saya”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kekuatan dari sugesti 
Banyak artikel yang tersimpan di 

internet, kita harus selektif dalam membacanya, 

banyak artikel yang ditulis tanpa sumber, tanpa 

kejelasan dan tanpa proses ilmiah. Sering saya 

bertemu klien yang datang ke saya, mengalami 

ketakutan dan mengalami “masalah” hanya 

karena membaca artikel di internet, baik itu 

tentang penyakit, tentang keuangan. Termasuk 

juga ketika di kelas Alpha Mind Control (AMC), 

saya banyak bertemu peserta yang memiliki 

pemahaman yang salah tentang PIKIRAN 

karena membaca artikel-artikel yang memang 

salah dan terkesan njlimet, dibuat oleh orang2 

yang tidak bertanggung jawab yang hanya 

mengcopy-paste dari banyak sumber tanpa dicek 

dulu kebenarnya. 

Hati-hati ya membaca sebuah artikel, jagalah 

PIKIRANmu dari sumber-sumber yang bisa 

mengganggu kerja PIKIRANmu. 
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Sejarah 30 Januari 1917 mencatat lahirnya pahlawan nasional dari Bali yang 
mengorbankan jiwa-raganya untuk Indonesia, I Gusti Ngurah Rai. 
 
 

rofil dan Biografi I Gusti Ngurah Rai. Beliau 
dikenal sebagai tokoh pahlawan nasional 
yang berasal dari daerah Bali. Ia dikenal 

sebagai seorang pejuang yang memimpin 
pertempuran melawan Belanda di Bali ketika 
Indonesia baru saja merdeka. Nama lengkapnya 
adalah Brigjen TNI (Anumerta) I Gusti Ngurah Rai. 
Ia dilahirkan di Desa Carangsari, Petang, 
Kabupaten Badung, Bali pada tanggal 30 Januari 
1917. Ayahnya bernama I Gusti Ngurah Palung 
yang berprofesi sebagai manca (jabatan setingkat 
camat). Sementara ibunya bernama I Gusti Ayu 
Kompyang. 
 

Masuk Sekolah Militer 
Setelah menamatkan pendidikannya di 

HIS Denpasar dan MULO di Malang, Pada tahun 
1936 I Gusti Ngurah Rai melanjutkan 
pendidikannya di Sekolah Kader Militer di Gianyar 
Bali. Setelah itu, Ia kemudian mengikuti 
pendidikan di Corps Opleiding Voor Reserve 
Officieren (CORO) di Magelang. Pada masa 
pendudukan Jepang, Ngurah Rai bekerja sebagai 
intel pasukan sekutu di daerah Bali dan Lombok. 
 

Komandan TKR Sunda Kecil 
Setelah Indonesia Merdeka pada tahun 

1945, pemerintah Indonesia memerintahkan I 
Gusti Ngurah Rai untuk membentuk TKR Sunda 
Kecil, selanjutnya ia kemudian diangkat menjadi 
komandannya dengan pangkat Letnal Kolonel. 
 
 
 
 

 
 

I Gusti Ngurah Rai kemudian pergi ke 
Yogyakarta untuk konsolidasi dan mendapatkan 
petunjuk dari pimpinan TKR, Jenderal Sudirman. 
Namun sekembalinya dari Yogyakarta, Bali 
ternyata sudah dikuasai Belanda. Ini karena 
perjanjian Linggarjati dimana isinya Belanda 
hanya mengakui kedaulatan Indonesia di Jawa, 
Madura dan Sumatera, sementara Bali tidak 
termasuk. Ini kemudian menimbulkan 
kekecewaan I Gusti Ngurah Rai. 
Pertempuran Melawan Belanda 
Ngurah Rai yang diketahui memiliki pasukan yang 
bernama “Ciung Wanara” kemudian melakukan 
perlawanan sengit.  18 November 1946, 
pasukannya menyerang daerah Tabanan, Bali 
yang dikuasai Belanda membuat satu detasemen 
pasukan Belanda menyerah. 
 

P 

BIOGRAFI 
I GUSTI NGURAH RAI  
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Belanda kemudian marah dan kemudian 
mengerahkan seluruh kekuatannya yang ada di 
Bali serta Lombok untuk menggempur pasukan I 
Gusti Ngurah Rai. 
 

Puputan Mangarana 
Kekuatan Belanda yang cukup besar membuat I 
Gusti Ngurah Rai dan pasukannya semakin 
terdesak dan bertahan di Mangarana. Akhirnya I 
Gusti Ngurah Rai memerintahkan pasukannya 
untuk melakukan pertempuran terakhir. 
Pertempuran ini kemudian dikenal dengan nama 
Puputan Margarana atau pertempuran habis-
habisan sampai mati. 

 
 

Sejarah Puputan Mangarana 
I Gusti Ngurah Rai bersama dengan pasukan 
Ciung Wanara yang pimpin akhirnya gugur pada 
tanggal pada tanggal 20 November 1946 di 
Mangarana, Bali. Pemerintah Indonesia kemudian 
membuatkan I Gusti Ngurah Rai Nisan bersama 
dengan 1.372 pasukannya. Nisan ini dibuat di 
Kompleks Monumen de Kleine Sunda Eilanden, 
Candi Marga, Tabanan. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pemerintah Indonesia kemudian 
menganugerahkan gelar pahlawan nasional 
kepada I Gusti Ngurah Rai. Pada 9 Agustus 1975, 
juga memberinya kenaikan pangkat sebagai 
Brigadir Jenderal (Anumerta). Nama I Gusti 
Ngurah Rai diabadikan sebagai nama bandara 
internasional di Bali, sebagai nama kapal perang 
atau KRI. 

 
Dibikinkan monumen peringatan di Badung, serta 
sebagai gambar untuk pecahan mata uang 50 ribu 
rupiah. 
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anyak orang sangat antusias 

menyambut Tahun Baru China atau 

Imlek 2020 yang jatuh pada 25 Januari 

2020 kemarin. Tahun ini adalah Tahun Tikus 

Logam menurut kalender China. Momen 

pergantian tahun lazim digunakan sebagai 

ajang memperbaiki diri dengan berbagai 

resolusi yang harus dicapai di tahun baru 2020. 

Setiap orang tentu ingin selalu menjadi lebih 

baik dalam segala hal, baik asmara, keuangan, 

karier, keluarga dan sebagainya.  

Kalau Anda ingin tahu, simak 

peruntungan 12 shio di Tahun Tikus Logam 

menurut pandangan dan ramalan Endang 

Tarot. Endang termasuk salah seorang praktisi 

ramal khususnya dengan kartu tarot. Ia sudah 

menyediakan jasa konsultasi sejak 1995. 

Wanita yang pernah menjadi wartawan ini 

juga membuka ‘praktik’ konsultasi dan cukup 

aktif di media sosial. Lalu, seperti apa 

peruntungan 12 shio di tahun ini menurut 

wanita yang sering tampil di layar kaca ini? 

 

1. Shio TIKUS (Kelahiran Tahun 1960, 

1972, 1984, 1996, atau 2008) 

 
Karakter shio Tikus yang cerdik, cerdas, 

kreatif, rajin, ambisius, penolong dan hangat 

sangat memungkinkan mendapatkan banyak 

keberuntungan di 2020.  

 

 

 

Hindari hal- hal yang menjemukan karena bisa 

mempengaruhi semangat Anda yang kreatif 

dan responsif terhadap situasi yang ada di 

sekitar hidup Anda. 

Tahan diri untuk pengeluaran yang di luar 

anggaran karena bisa berpengaruh pada 

kondisi keuangan Anda. Sangat cocok 

menggandeng partner bisnis bershio Naga dan 

shio Kelinci. Sedangkan dalam percintaan 

energinya sangat kuat dan selaras dengan yang 

bershio Tikus, Kerbau, Naga, Ular, Monyet, 

Anjing, Babi. 

 

 

2. Shio KERBAU (1961,1973, 1985, 1997, 

atau 2009) 

Karakter Shio Kerbau yang ulet, pekerja 

keras, pejuang, konservatif dan tidak kenal 

lelah membuat Shio Kerbau bisa mengatasi 

kendala keuangan yang muncul di tahun Shio 

Tikus. Hubungan yang harmonis dengan 

keluarga menjadi penyeimbang semangat 

hidupnya. 

Dalam urusan percintaan shio Kerbau 

memiliki keselarasan dengan shio Tikus, 

Kelinci, Monyet, Ayam dan Babi. Akan baik 

jika berhati-hati dalam berbisnis dan 

menggandeng rekan bisnis yang bershio Kuda 

dan Babi, lalu bisa dipertimbangkan juga 

dengan shio Kelinci dan Ayam. 
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3. Shio MACAN (1962, 1974, 1986, 1998, 

atau 2010) 

Karakter Shio Macan yang pemberani, 

Mandiri, dominan, gesit, pantang menyerah, 

memimpin, dan berwawasan luas menjadi 

kekuatan bagi Shio Macan dalam melewati 

tahun Shio Tikus. Hati-hati dalam menjalin 

kerjasama bisnis dan pastikan tidak ada yang 

mengambil keuntungan dibelakang Anda. 

Shio Naga dan Kuda bisa mendorong 

semangat sebagai rekan kerja atau bisnis, lalu 

shio Tikus, Kelinci dan Babi. Dalam urusan 

percintaan shio Macan dianjurkan lebih 

sensitif terhadap kondisi hubungan agar tidak 

timbul masalah baru. Shio Naga, Kuda, 

Kambing dan Babi bisa memiliki keselaran 

energi dalam percintaan shio Macan. 

 

4.  Shio KELINCI (1951, 1963, 1975, 1987, 

1999, atau 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

Karakter Shio Kelinci yang lembut, baik 

hati, penolong, mudah bergaul, pendengar 

yang baik dan cepat beradaptasi ini membuat 

dia sering dipercaya sebagai penghubung atau 

kegiatan- kegiatan yang membutuhkan  

 

kemampuan berdiplomasi. Kepandaiannnya 

dalam meyakinkan orang lain membuat 

banyak yang mudah tertarik dan percaya untuk 

berbisnis dengan dia. 

Sangat cocok berbisnis dengan yang 

bershio Tikus, Kerbau, Kelinci, Naga dan 

Babi. Dalam percintaan Shio Kelinci harus 

lebih tenang dan bisa menciptakan 

keharmonisan dalam hubungan. Selaras 

dengan shio Kerbau, Kelinci, Naga, Kuda, 

Kambing. 

  

5. Shio NAGA (1952, 1964, 1976, 1988, 2000 

atau 2012) 

Karakter Shio Naga tegas, jiwa yang kuat, 

tekad kuat, pantang menyerah, dominan, 

inisiatif tinggi, gengsi yang tinggi, baik hati, 

rasa percaya diri yang tinggi dan disiplin yang 

tinggi membuat Anda yang bershio Naga 

memiliki banyak keberuntungan dalam hidup 

di 2020. 

Di Tahun shio Tikus merupakan tahun yang 

tepat bagi Anda untuk mengembangkan diri, 

mengembangkan usaha dan menjalin 

kerjasama yang baru dengan pihak- pihak yang 

tertarik menjalin hubungan bisnis dengan 

Anda seperti shio Tikus, Macan, Monyet, 

Ayam, Babi. Shio Kelinci dan Kuda juga bisa 

dipertimbangkan. 
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Dalam percintaan yang bershio Naga sangat 

pandai menyenangkan orang yang 

membuatnya kepincut. Urusan cinta sangat 

selaras dengan Macan, Kelinci, Ular, Kuda, 

Monyet. Cukup selaras juga dengan shio Tikus 

dan Kambing. 

 

6. Shio ULAR (1953, 1965, 1977, 1989, 

2001, atau 2013) 

 

 

Karakter Shio Ular cerdas, memiliki intuisi 

yang tajam, perasa, pemikir, luwes atau 

fleksibel, pandai membaca situasi. Shio ular 

tahun ini diprediksi banyak bawa 

keberuntungan dan cukup sabar saat merintis 

karir atau merintis usaha yang diyakini akan 

bawa perubahan pada hidupnya. 

Sangat cocok berbisnis dengan shio Kelinci 

dan bisa pertimbangkan jika berbisnis dengan 

shio Naga dan Babi. Dalam percintaan di tahun 

2020 ini shio Ular sangat rentan dengan 

godaan dari luar. Perlu komitmen yang kuat 

agar terhindar dari godaan. Sangat serasi 

dengan shio Naga dan Kuda, cukup cocok 

dengan shio Tikus, Kelinci, Monyet dan Babi. 

 

7. Shio KUDA (1954, 1966, 1978, 1990, 

2002, atau 2014) 

 
 

 

 

 

Karakter shio Kuda Enerjik, ulet, tangguh, 

mencintai kebebasan dalam berekspresi, 

bertanggung jawab dan bukan tipe pengeluh. 

Di tahun shio Kerbau punya sederet jadwal 

kegiatan yang cukup menyita tenaga dan 

pikiran. Harus pandai menjaga stamina dan 

kesehatan. 

Sangat ideal dan cocok untuk 

mengembangkan bisnis atau karir bekerjasama 

dengan yang bershio Macan, cukup bagus jika 

dengan shio Kerbau, Kelinci, Naga. Shio Kuda 

yang memiliki kepandaian dalam 

menyenangkan hati orang yang dicintainya 

membuat makin kuat keselarasannya dengan 

shio Kuda, Kambing, Anjing. Cukup hangat 

dengan Shio Macan, Kelinci, Ular dan Naga. 

 

8. Shio KAMBING (1955, 1967, 1979, 1991, 

2003, atau 2015) 

 

 
 

Shio Kambing memiliki karakter Santun, 

lembut, sikapnya anggun, berhati-hati, perasa, 

tidak suka konflik, penyayang dan suka 

mengalah. Sifat inilah yang membuat Anda 

yang bershio Kambing di tahun Tikus bisa 

cepat beradaptasi dengan keadaan dan 

lingkungan. Ada sejumlah tawaran yang 

datang berkaitan dengan peluang usaha, 

kerjasama dan prospek bekerja di tempat baru. 

Sangat cocok berbisnis dengan shio Kelinci 

dan Babi. Bisa juga dengan shio Naga dan 

Monyet. Percintaan shio Kambing di tahun 

shio Tikus harus pandai menjaga sikap agar 

tidak mudah timbul konflik dan tidak tergoda 

orang ketiga. Soal cinta selaras dengan shio 

Kuda. Masih bisa selaras juga dengan shio 

Kelinci dan Naga, sedang-sedang saja dengan 

shio Macan dan Monyet. 
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9. Shio MONYET (1956, 1968, 1980, 1992, 

2004, atau 2016) 

Karakter shio Monyet yang lincah, cerdik, 

kreatif, tangkas, suka bersosialisasi dan pandai 

cari uang memberi peluang besar bagi Shio 

Monyet mendapatkan tanggung jawab besar di 

2020 yang sangat menyita waktu tapi dijalani 

dengan penuh suka cita. Bagi shio Monyet 

bekerja juga harus dibawa senang. 

Gunakan skala prioritas dalam memilih dan 

memilah tugas yang diberikan dan memang 

sanggup untuk dikerjakan. Cocok bekerjasama 

di 2020 ini dengan shio Naga dan Babi, cukup 

menjanjikan berbisnis dengan shio Tikus dan 

Kambing. Kegalauan kerap mewarnai 

percintaan shio Monyet di 2020. Hal itu bisa 

diredam dan bisa tenang jika ada disamping 

yang bershio Tikus, Naga, Monyet dan Babi. 

 

10. Shio AYAM (1957, 1969, 1981, 1993, 

2005, atau 2017) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Karakter shio Ayam yang optimis, percaya 

diri, pandai bicara, pandai kelola keuangan, 

perhatian dengan penampilan dan kritis 

membuat shio Ayam di 2020 masih dipercaya 

untuk mengelola suatu bisnis atau diberi peran 

untuk satu tugas yang memang jadi 

keahliannya.  

Di 2020 ini walau terhitung tahun yang 

cukup berat, shio Ayam akan memulai 

debutnya dalam karir yang penuh tantangan 

dan menjanjikan hasilnya. Jangan sia-siakan 

peluang yang datang karena situasi paceklik 

untuk Ayam tetap bisa bertahan. Tetap harus 

hati-hati dengan orang yang cemburu atas 

ketangguhan shio Ayam yang bisa bertahan 

dikondisi yang sulit. 

Cocok bekerjasama dengan shio Naga dan 

Kuda, bisa juga dengan Kerbau. Dalam 

percintaan shio Ayam harus banyak bersabar 

jika ada perbedaan pendapat dan menjaga 

komunikasi agar tetap hangat dan mesra. 

Dapat selaras dengan shio Kerbau, Naga dan 

Babi. 

 

11.  Shio ANJING (1958, 1970, 1982, 

1994, 2006, atau 2018) 

Karakter shio Anjing yang Aktif, setia, 

jujur, penurut, mudah cemas, menjaga 

reputasi, sulit memaafkan dan memiliki 

kemauan yang keras dalam mewujudkan 

keinginannya membuat Shio Anjing 

berpotensi mampu memposisikan dirinya 

sebagai penentu dalam membuat rencana-

rencana besar untuk berbagai kegiatan di 

2020 dengan penuh kehati-hatian. 
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Ada peningkatan kualitas hidup dan 

peningkatan kesejahteraan. Jangan sekali-kali 

menyakiti perasaan shio Anjing karena dia 

akan memilih diam lalu menjauh. 

Cocok bekerjasama dengan shio Kelinci, 

Anjing, Babi. Dalam percintaan ada banyak 

kisah romansa yang mewarnai 2020. Sangat 

selaras dengan shio Kuda dan Babi, bisa 

dipertimbangkan juga jika dengan Tikus, 

Kerbau, Monyet dan Anjing. 

 

12. Shio BABI (1959, 1971, 1983, 1995, 

atau 2007) 

 

 
 

Karakter shio Babi diantaranya suka 

bersantai, suka bergaul, baik dan suka 

menolong, jujur, sabar, cerdas dan pribadi 

yang menyenangkan. Di 2020 ini shio Babi 

punya peluang besar sukses mendapat 

keuntungan besar atau memulihkan kondisi 

usahanya ke situasi yang lebih baik dan 

menguntungkan. 

Sangat cocok bekerjasama di tahun ini 

dengan shio Naga dan Monyet. Pertimbangan 

berikutnya dengan shio Kerbau, Kelinci, 

Kambing dan Babi. 

Dalam percintaan, di 2020 Shio Babi yang 

pandai bersolek dan memperhatikan 

penampilannya juga pandai menyenangkan 

hati lawan jenisnya akan menemukan kekasih 

hati bagi yang lajang dan makin mesra untuk 

yang sudah berpasangan asalkan saling 

tingkatkan kualitas komunikasi. Selaras 

dengan shio Kerbau, Monyet, Anjing, Babi. 
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otol kecap bisa jadi inspirasi bagi orang-orang yang mengalami kesulitan hidup. 
Apa hubungannya botol kecap dengan hidup? Nah cerita berikut adalah inspirasi 
bagi teman-teman yang merasa hidup penuh ujian dan cobaan. Seringkali kita 

merasa Tuhan tidak adil kepada kita, kita merasa telah berbuat hal-hal yang baik dalam 
hidup dan suka menolong orang lain, namun kok hidup ini selalu ditimpa musibah dan 
tidak ada tanda-tanda pertolongan dari Tuhan. Mari kita simak cerita inspirasi berikut ini 
agar kita tahu bagaimana kita harus bersikap menghadapi kesulitan hidup. 
 
 
 

 
 
 
 

 
Filosofi Botol Kecap (Kisah Inspiratif) 

Dikisahkan ada seorang pengusaha 
kaya yang tampak bahagia. Uang 

bukan masalah baginya. Usahanya 
maju, dia jarang rugi, hampir semua 
bisnisnya mendatangkan 
keuntungan berlipat. Seakan-
akan, uang itu mengejar-ngejar 
dirinya. Dia pun memiliki istri yang 
cantik, anak-anak yang sehat dan 
lucu. Akan tetapi, di balik 
kesuksesannya itu ada banyak 
perilaku buruk yang dia lakukan. 
Pengusaha ini gemar melakukan 
maksiat. 

Karena berkantong tebal, 
dia dengan mudah bisa bergonta-
ganti pasangan alias main 
perempuan, melakukan 
kecurangan dalam bisnis, 
mengonsumsi makanan dan 
minuman haram, dan beragam 
kemaksiatan lainnya. Sampai 
suatu ketika, dia mengalami 
sebuah peristiwa yang mengubah 
hidupnya. Anaknya yang berusia 
tiga tahun meninggal dunia 

karena kecelakaan yang disebabkan 
keteledoran dirinya.  
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Peristiwa itu membawa perubahan dalam 
dirinya.  

Dia bertobat dan bertekad untuk 
meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk 
yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar 
melakukan shalat, pergi ke masjid, 
melaksanakan puasa Ramadhan, dan 
sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri 
itulah, krisis moneter yang menghantam pada 
tahun 1998 telah membawa perubahan drastis 
dalam bisnisnya. Perlahan, tetapi pasti, dia 
mengalami kebangkrutan. Satu per satu 
perusahaan miliknya gulung tikar dan 
berpindah tangan. Utangnya membengkak 
sehingga tabungan dan depositonya di bank 
serta properti dan kendaraannya habis untuk 
menutupi utang-utangnya itu. Jika sebelumnya 
kata "gagal" dan "rugi" seakan menjauh 
darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat 
dengannya. 

Jika sebelumnya gelimang rupiah 
demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang 
recehan pun seakan enggan mendekat 
kepadanya. Telah berkali-kali, dia mencoba 
bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi 
berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi 
negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam 
kesulitan hidup yang mengimpit tersebut, dia 
mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat 
tenggelam dalam kemaksiatan, begitu 
mudahnya rezeki didapat, tetapi setelah 
meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut 
meninggalkan dirinya. 
"Apakah ada yang salah? Ke mana doa-doa 
yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan 
tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan 
doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih 
dan Penyayang serta akan mengabulkan doa-
doa dari setiap hamba-Nya?" 

Begitu keluhnya. Memang, di tengah 
kesulitan itu, kuantitas ibadah semakin 
berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum 
cukup untuk mengembalikannya pada 
"kehidupan normal". 
Berkali-kali, dia mendatangi ustaz dan kiai 
untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi 
doa atau amalan tertentu, dia akan 
melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. 
Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan 
kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para 
kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya 
pandai berteori. Mana buktinya? 

Di ambang keputusasaan, pertolongan 
Allah pun datang melalui salah seorang 
kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama 
di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu 
tidak membawakannya uang, menawarkan 
kerja sama bisnis, atau hal lain yang bersifat 
materi. 

Namun, dia membawa nasihat yang 
mampu mengubah paradigma berpikir mantan 
pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang 
dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi 
dan perlambang saja. Katanya, 

"Seseorang tidak bisa mengisi botol 
penuh kecap dengan air putih, sebelum 
kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru 
setelah itu, kita bisa memasukkan air putih. Itu 
pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum 
terbuang sehingga air yang kita masukkan 
masih akan bercampur dan berwarna hitam. 
Air itu harus dibuang lagi sehingga botol benar-
benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air 
yang kita masukkan benar-benar bening 
karena tidak tercampur lagi dengan kecap. 

Analoginya, kecap itu adalah harta 
yang kita miliki dan air putih itu adalah doa dan 
amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat 
dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. 
Karena itu, ketika seseorang ingin menyucikan 
dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri 
dan harta harus dibuang dan dibersihkan. 

Ada banyak skenario Tuhan untuk 
'membersihkan' harta seseorang sehingga 
harta kotor yang dimilikinya benar-benar 
terkuras, mungkin dibangkrutkan usahanya, 
kena tipu, dan sebagainya. Andaipun 
semuanya sudah terkuras, boleh jadi masih 
ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan 
harta. Allah Swt. akan meinbersihkannya 
dengan penyakit, musibah, atau lainnya, 
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sembari dia menahan rezeki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Swt. 
akan membukakan jalan rezeki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau 
tidak dalam proses pembersihan itu?" 

Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang 
ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Ta'ala. mengambil sebagian besar kekaya-annya 
bukan karena Allah benci, melainkan Allah amat sayang dan cinta kepada hamba-hamba-Nya 
yang bertobat.

 
 
Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang 
blepotan dengan kotoran. Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu 
pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunan-Nya, dia akan 
membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan 
hartanya. 

Beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur 
kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat 
di hadapannya. Ibaratnya, dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan 
setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. 

Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha 
ini walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan 
temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang 
sebenarnya. Dalam bahasa manajemen, pengusaha ini telah mengalami reinventing atau 
menemukan kembali tujuan hidupnya. 
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ejarah masker bisa jadi berawal dari upaya 

menjauhkan bahaya polusi bagi kesehatan 

tubuh, tapi seiring perkembangan zaman 

terutama teknologi, membuat pengguna masker 

menjadikannya sebagai trend fashion. Masker 

sebenarnya hanya aksesoris sehari-hari yang biasa 

digunakan di sejumlah negara Asia, terutama negara 

dengan polusi udara yang tinggi, sebut saja Cina, 

Korea Selatan sampai Jepang. 

Masker di Jepang disebut memiliki sejarah 

paling panjang di antara ketiga negara di Asia 

tersebut. Dikutip dari Quartz, masyarakat Jepang 

mengenakan masker untuk mencegah terinfeksi 

wabah influenza yang saat itu telah membuat 40 juta 

orang meninggal dari seluruh dunia. Berlanjut tahun 

1923, saat Jepang dilanda gempa Kanto, akibatnya 

kulitas udara memburuk selama beberapa bulan. 

Hal itu disusul dengan mewabahnya kembali 

influenza 10 tahun setelah gempa tersebut. Masker 

kembali populer saat itu. 

 

 

 

Sejarah masker di Jepang berlanjut kala 

Perang Dunia II usai, sejumlah proyek 

pembangunan di Jepang kemudian mengakibatkan 

kualitas udara kembali memburuk, seiring dengan 

itu, banyak masyarakat Jepang yang bergantung 

pada masker dalam rangka menjaga kesehatan.Saat 

ini, ancaman penyakit seperti influenza dan juga 

polusi udara a kibat proyek-proyek pembangunan 

telah reda, namun masih ada yang mengenakan 

masker, terutama kaum muda. 

Japan Today pernah melaporkan alasan dari 

penggunaan masker oleh sejumlah anak muda di 

Jepang. Rupanya bukan sekedar agar terhindar dari 

penyakit, namun karena alasan lainnya seperti 

menghangatkan wajah, sengaja menyembunyikan 

ekspresi wajah, sampai untuk menghindari obrolan 

dengan orang lain. 
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Penggunaan masker yang jadi trend, 

membuat sejumlah produsen masker kesehatan 

meluncurkan koleksi masker yang dihiasi manik-

manik. Bahkan Unicharm, salah satu produsen 

masker di Jepang merilis masker yang tidak mudah 

kena noda lisptik. 

Bukan itu saja, dalam sejarah masker perlu dicatat 

juga, Unicharm ini memberi sejumlah saran untuk 

menyesuaikan masker dengan gaya busana sehari-

hari. 

Para selebritas kemudian juga ikut 

meramaikan bisnis masker di Jepang. Seperti 

Zawachin yang dikenal sebagai penata rias AKB48. 

Dia mengeluarkan masker yang diklaim mampu 

memberi efek tirus pada wajah. Beranjak ke Cina, 

masker dijadikan ladang bisnis oleh salah satu 

perusahaan retail online terbesar di Cina. 

Perusahaan tersebut disebut dalam South China 

Morning Post telah menjual ratusan ribu masker. 

Uniknya masker tersebut diklaim bisa menangkal 

partikel PM2,5. 

Tak sedikit penjual masker yang mengambil 

kesempatan tersebut. Salah seorang pedagang 

bahkan menyebutkan, dirinya bisa menjual lebih 

dari 10.000 masker dalam beberapa minggu selama 

festival musim semi berlangsung. Kesuksesan 

penjualan masker di Cina disusul oleh produsen 

masker lainnya.  

 

 

 

 

Airpop, salah satu perusahaan asal Cina bahkan 

bekerjasama dengan Hong Kong Polytechnic 

University. Kerja sama tersebut menghasilkan 

desain masker yang disesuaikan dengan bentuk 

wajah orang Asia. Masker tersebut kemudian 

dikembangkan dalam beberapa varian baik bentuk 

maupun warnanya. Masker ini dijual dengan harga 

$50 atau setara dengan Rp 700 ribu. 

Chris Hosmer, pendiri Airpop bahkan menyebut 

masa depan masker tidak hanya sebatas ragam 

desain. Chris yakin masker ini bisa jadi alat 

pendeteksi bakteri. 

 

Sejarah Masker di Dunia Barat 

Dari Asia sejarah masker selanjutnya beralih ke 

sejumlah negara di Amerika dan Eropa, bahkan ke 

Selandia Baru. Sejumlah pengusaha di negara-

negara tersebut mulai melirik bisnis masker yang 

dianggap cukup potensial. Salah satunya disebutkan 

di laman Vox, adalah perusahaan asal California 

Utara, Amerika Serikat, Vogmask, yang 

mengeluarkan masker dan jadi salah satu yang 

paling laris di Asia. 

Pendiri Vogmask, Marc Brown, menyebut 

ide penjualan masker muncul sejak tahun 2011. 

Sejak saat itu, pendapatan Vogmask meningkat 

10%. Kini perusahaan masker ini bakal memoles 

produknya hingga dikenal sebagai masker 

kesehatan kelas premium. Masker kesehatan 

keluaran Vogmask ini bakal tersedia dalam 

beraneka ragam warna dan juga motif. 
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Dikutip dari laman Vox, Christian Xu, salah 

seorang peneliti tren budaya AS dan Cina, 

memprediksi masker nantiknya bakal setara dengan 

kacamata hitam dengan bentuknya yang beraneka 

ragam, begitupun dengan harganya. Hal ini 

dikemukakan Xu setelah dirinya melihat Supreme 

dan Off White brand fashion ternama mengeluarkan 

koleksi masker gaya. Sejarah masker memulai 

babak baru ketika banyak pengusaha asal USA yang 

tertarik dengan bisnis masker gaya ini. Sejumlah 

pengusaha rela banting setir berjualan masker 

setelah trend penggunaan masker meningkat seiring 

penggunaan masker untuk menghindari virus. 

Bagaimana dengan sejarah masker di 

Indonesia? Awalnya orang biasa menggunakan 

masker saat bepergian dengan mengendarai sepeda 

motor. Polusi jalanan perlu ditangkal dengan 

masker. Masker juga lazim digunakan oleh 

sejumlah tenaga kesehatan, seperti dokter, perawat 

dan pekerja medis lainnya. Ditambah kabut asap di 

sejumlah daerah seperti Riau dan Kalimantan, 

penggunaan masker menjadi kewajiban. 

Namun di luar itu, masker juga terlihat 

dikenakan di berbagai kesempatan oleh sejumlah 

perempuan. Tujuannya? Tentu saja bukan hanya 

sebatas menghindari penyakit akibat polusi, namun 

bagian dari gaya fashion tertentu. Kalau pernah 

berkunjung ke Jepang, mungkin kamu pernah lihat 

orang-orang di jalan memakai masker bedah 

berwarna putih. Di negara-negara seperti Amerika, 

masker bedah hanya dipakai oleh orang-orang yang 

punya penyakit serius. Jadi, ini adalah 

pemandangan yang mencolok bagi beberapa turis. 

 

 

 

 

Tapi di Jepang, memakai masker bukanlah 

masalah besar. Nyatanya, ini adalah bagian yang  

sangat alami dari kehidupan sehari-hari mereka dan 

sesuatu yang dipakai kebanyakan orang beberapa 

kali dalam setahun. Menurut Japan Hygiene 

Products Association, Jepang mengonsumsi rata-

rata 2 milyar masker per tahunnya! Dengan populasi 

127 juta, berarti lebih dari 15 masker per orang! 

Dalam artikel ini, kamu akan belajar 

bagaimana awalnya orang Jepang mulai memakai 

masker dan mengapa masker jadi umum dipakai. 

Kamu juga akan belajar saat di mana memakai 

masker bisa dianggap tidak sopan dan bagaimana 

menghindari menyinggung orang lain saat 

memakainya 

 

Sejarah Masker di Jepang 

 
Mengapa orang-orang memakainya? 

Tata krama saat memakai masker 

Masa depan masker 

Sejarah Masker di Jepang 

Masker pertama di Jepang terbuat dari jaring logam 

yang ditutupi kain. Mereka hanya menjaga mulut 

orang-orang dari debu. Masker tidak benar-benar 

bertahan sampai tahun 1918, saat Influenza Spanyol 

mengancam kesehatan dan keselamatan seluruh 

bangsa. Tiba-tiba semua orang mau memakai 

masker untuk melindungi diri dari penyakit. 

Setiap kali penyakit baru muncul di Jepang, 

masker jadi populer lagi. Akhirnya, pada tahun 

1950-an, produsen masker mengembangkan masker 

kasa khusus kain yang sangat mirip dengan masker 

saat ini. Sejak saat itu, Jepang sudah mulai punya 

hubungan asmara dengan masker 
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Mengapa orang-orang memakainya? 

Why do people wear them? 

Orang-orang di Jepang memakai masker karena 

berbagai alasan. 

Sejak awal, masker telah digunakan untuk 

menjaga mulut dari hal-hal buruk seperti serbuk 

bunga, debu dan kuman. Ini juga dipakai oleh 

orang-orang yang pilek dan punya penyakit menular 

lainnya, agar mencegah penyakit itu menyebar ke 

orang lain. Beberapa anak perempuan memakai 

masker saat harus keluar rumah tanpa riasan. Laki-

laki dan perempuan sama-sama memakai masker 

untuk menutupi ruam atau jerawat yang tidak 

diinginkan di wajah. 

Dan akhirnya, beberapa orang hanya mau 

bersembunyi. Beberapa orang sudah jadi korban 

dari yang disebut sebagai "ketergantungan masker": 

orang-orang ini memakai masker setiap hari karena 

itu membuat mereka merasa aman dan tersembunyi 

dari mata orang lain. 

Tata krama saat memakai masker 

Good manners when wearing masks 

Tapi, masker tidak selalu sesuai untuk dipakai di 

mana pun. 

Misalnya, kebanyakan orang setuju kalau 

memakai masker saat berbisnis itu tidak baik. Ini 

karena menyembunyikan wajahmu dari lawan 

bicara, membuatnya sulit untuk membaca 

ekspresimu. Sayangnya bagi sebagian besar orang 

Jepang, sulit untuk mengambil cuti saat sedang 

tidak enak badan atau pilek. Banyak orang dipaksa 

(atau didorong) untuk tetap bekerja. Dalam kasus 

ini, boleh saja memakai masker di depan rekan 

kerja, tetapi banyak yang menyarankan untuk 

melepas masker di depan bos, pelanggan dan klien. 

 

Kapanpun kamu harus melepas masker, 

tidak mau kan menyimpannya di sakumu. Kamu 

bisa beli wadah masker untuk menyimpan 

maskermu dengan aman saat tidak memakainya. 

Ada tata krama untuk selain situasi bisnis juga. 

Masker dianggap sangat tidak pantas untuk 

pernikahan; kalau kamu sakit, sebaiknya tidak perlu 

pergi ke pernikahan itu. 

Di sisi lain, kamu boleh pergi ke 

pemakaman atau bangun dengan memakai masker. 

Tetapi jika kamu berbicara dengan tamu yang lain, 

pastikan untuk melepas masker, minta maaf dan 

memakainya lagi. 

Masa depan masker 

The future of masks 

Sekarang ini, kamu bisa menemukan masker dalam 

berbagai bentuk, warna dan ukuran. Masker untuk 

wajah besar atau kecil, masker 3D yang mencolok 

dan banyak lagi tersedia di drugstore dan mini 

market seluruh Jepang. 

Beberapa teknologi baru masker yang 

tersedia saat ini meliputi: masker yang membunuh 

kuman dengan teknologi ion perak, masker yang 

menonaktifkan virus dengan titanium dioksida, 

masker yang melembabkan mulut dan wajah saat 

tidur, dan masker dengan pola desainer atau masker 

matte hitam untuk tampil trendi. Lain kali saat kamu 

berada di Jepang dan merasa alergimu kambuh, 

mengapa tidak coba memakai masker? Pastikan 

kamu tidak sedang berada di rapat penting!  
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| Curshat Pikiran 

Curhat Pikiran 
 

Pertanyaan: 

Mas firman, saya baru membuka website tentang alpha telepati, apakah bisa 

mempengaruhi anak saya yang malas belajar jadi rajin belajar ya, karena kebetulan 

saya dan anak saya beda kota jadi saya tidak bisa mengawasinya terus. Saya ingin dia 

rajin belajar mas. Mohon penjelasannya. 

Ibu Rahma-Pekalongan, 0877xxxxxx 

 

Jawaban : 

Terima kasih bu sudah mampir ke website alphatelepati.com, ketika tangan ibu 

terbawa ke alamat itu maka itu bukan sebuah kebetulan, karena pikiran ibu yang 

menariknya untuk membuka website tentang alpha telepati. Kenapa tangan ibu 

membuka web itu? karena memang alpha telepati solusi dari pertanyaan ibu, dengan 

menggunakan alpha telepati maka ibu bisa "mengontrol" atau "mengatur anak ibu 

meskipun anak ibu berada di kota lain. Kegunaan alpha telepati bukan hanya untuk 

membuat anak rajin tetapi untuk keinginan apapun dari diri ibu kepada anaknya.  

Dengan memanfaatkan teknik alpha telepati maka ibu bisa mengatur anak ibu tanpa 

terlihat mengatur, dan tidak perlu sambil marah-marah, nanti anak ibu pasti berubah 

dengan sendirinya. Sudah banyak pembaca buku alpha telepati yang merasakan 

kemudahan dalam mendidik anaknya dengan menggunakan teknik alpha telepati. 

Saatnya sekarang, ibu rahma yang menikmatinya 
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Pertanyaan : 

Saya senang dengan tulisan-tulisan mas firman, saya selalu membaca majalah 

kekuatan sugesti, isinya begitu inspiratif mas. saya selalu membaginya ke teman-

teman saya. Saya mau bertanya, bagaimana mas firman membagi waktu ya, dengan 

kesibukan mas firman, ada kelas reguler, privat bahkan platinum 3 hari. Tetapi masih 

sempat juga menulis bahkan aktivitas lainnya sebagai dosen dan manager juga. 

Pencerahannya mas, gimana? 

Rendy - Jakarta, 0812xxxxxx 

 

Jawaban : 

Wah terima kasih mas atau bapak rendy ya ini, terima kasih sudah membaca majalah 

kekuatan sugesti dan membaginya kepada teman-teman anda. Memang majalah 

kekuatan sugesti sangat tepat untuk dibagi kepada orang lain, daripada berbagi hal-hal 

yang berbau HOAX, maka  lebhi bermanfaat kalau membagi majalah kekuatan sugesti 

kepada orang lain. Majalah kekuatan sugesti dijamin isinya adalah sugesti-sugesti 

positif yang jika dibaca tentu memberikan hasil yang positif juga kepada pembacanya. 

Menjawab pertanyaan anda tentang membagi waktu, kalau saya sih yang dibagi bukan 

waktunya tetapi pikirannya, dengan membagi pikiran maka otomatis waktu akan 

mengikuti sendiri. Cara membagi pikiran ini seharusnya dipahami oleh semua orang, 

karena itu saya memuat kelas amc sebagai panduan dalam mengenali, mengontrol dan 

memaksimalkan pikiran. Kita harus tahu dulu apa itu pikiran, harus memahami dulu. 

Banyak orang salah dalam memahami pikiran, karena salah memahami alias gagal 

paham maka jadinya tidak bisa membaginya. Saya buktikan ke diri saya, bisa 

melakukan banyak hal dengan baik karena memang sudah terbagi pikiranya dengan 

benar. Jadi, bukan waktunya yang dibagi melainkan pikirannya. 

 

Pertanyaan : 

Assalamualaikum pak firman, saya penggermar tulisan-tulisan anda di blog dan ingin 

sekali ikut kelas AMC, insya Allah kita ketemu bulan mei pak di surabaya. Saya 

bertanya dulu disini sebelum nanti dikelas. Kenapa mas firman mengatakan semua itu 

dari pikiran, bukan hati. Sedangkan banyak orang, pemuka agama, bahkan trainer lain 

mengatakan hati. Gunakan hatimu bukan pikiranmu, ini malah mas firman sendiri yang 

mengatakan bahwa semuanya di pikiran. Gimana mas? 

Abdul Rahman – Pati 
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Jawaban : 

Waalaikumsalam, Terima kash pak sudah membaca tulisan-tulisan saya. Kenapa saya 

mengatakan pikiran sebagai kuncinya? ya karena memang seperti itu adanya pak hehe. 

Kalau yang lain, orang-orang itu mengatakan hati maka pasti mereka belum belajar 

AMC, sehingga mengatakan kalau fungsi pikiran tidak penting. Nanti dikelas bapak 

pasti paham, kenapa kuncinya adalah di pikiran. Banyak tulisan, banyak buku, banyak 

training yang menjauhkan manusia dari pikirannya, padahal sesungguhnya kunci 

kehidupan manusia ada di pikirannya. Sehingga ketika manusia bisa menggunakan 

pikiran dengan benar maka disitulah manusia bisa mewujudkan semua keinginanya. 

 

Pertanyaan : 

Majalah kekuatan sugesti adalah majalah yang selalu saya tunggu, isinya berbeda 

dengan bacaan lainnya, banyak solusi mas disini. Oh ya mas, saya vicky dari belanda, 

saya tugas belajar di belanda dan sudah sejak 6 bulan yang lalu saya mengikuti mas 

firman, baik itu di blog, majalah ini selalu saya download dan saya share ke teman-

teman disini. Saya fans deh sama mas firman, tulisannya benar-benar membuka pikiran 

saya. 

Saya memiliki pertanyaan, bisakah saya bekerja di indonesia tetapi memiliki 

penghasilan seperti diluar negeri? Saya sedang galau, apakah saya harus kembali ke 

indonesia ataukah tetapi di sini saja. Dijawab ya mas firman 

vicky-belanda, vi_cheer@xxxx 

 

Jawaban: 

Terima kasih mas vicky di belanda, salam saya buat teman-teman disana ya. Saya 

senang bisa memberikan pencerahan untuk teman-teman di belanda, meskipun hanya 

melalui tulisan saja ya. Ngomongin penghasilan, sebenarnya tidak menjadi persoalan 

apakah anda mau di belanda atau kembali ke indonesia, tergantung dari pikiran anda. 

Kalau anda berpikir bekerja di belanda penghasilanya lebih besar maka itulah yang 

terjadi, tapi kalau anda mau mengubah pikiran anda bahwa bekerja di indonesia itu 

juga sama dapatnya maka ya itujuga pasti terjadi. 

Besar kecilnya penghasilan seseorang bukan tergantung dari pekerjaannya, bukan 

tergantung dari bisnisnya tetapi dari pikirannya. Kalau anda sudah pikirannya kaya 

maka dimanapun anda berada maka pasti penghasilan anda besar. Kalau anda lebih 

berat di indonesia karena ada keluarga atau hal yang lain, maka kembali saja ke 

indonesia, jaga pikirannnya, dan bisa belajar AMC supaya bisa memahami bagaimana 

menggunakan pikiran dgn benar. Sehingga bisa membuat penghasilan besar meskipun 

tidak berada diluar negeri. 
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