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emua orang dari kecil pasti 
diajarkan bahwa Tuhan itu Maha 
Pengasih, semua agama juga 

menyatakan bahwa Tuhan itu Maha 
Pengasih. Bahkan buat kita yang 
muslim, dalam setiap aktivitas selalu 
diwajibkan untuk mengucapkan 
“bismillahirrahmanirrahim” yang artinya 
adalah Dengan menyebut nama 
ALLAH yang Maha Pengasih dan 
Penyayang. Seberapa besarkah kasih 
sayang ALLAH itu? kalau disebut 
MAHA PENGASIH maka tentu 
sangat..sangat..besar yang tidak 
tergambarkan. Kalau anda sayang 
kepada anak, kepada pasangan, 
kepada orang tua maka kasih sayang 
Tuhan itu melebih semua itu karena 
DIA adalah MAHA PENGASIH. Setuju 
ya. Nah, tapi kenapa dengan sifat 
Tuhan yang Maha Pengasih itu masih 
banyak orang miskin disekitar kita? 

Coba anda lihat dijalan, disekitar 
rumah anda. Atau diberita televisi, 
koran dan media online. Pasti anda 
menemukan bahwa masih banyak 
orang yang hidup dibawah standar 
kemiskinan. Seperti ada seseorang 
yang terpaksa tinggal di sebuah gubuk 
reot yang kotor lagi dan ada juga 
seseorang yang harus berjualan kue 
keliling dan satu hari hanya dapat uang 
5ribu-10ribu. Dan banyak fakta lainnya 
bahwa memang ada orang yang miskin 
dan dibawah kemiskinan, bahkan 
sampai kematian juga tetap saja 

nasibnya seperti itu. Tentu anda pasti 
terbersit dimana sifat Tuhan yang Maha 
Pengasih itu, jika ada seseorang yang 
hidup dari awal lahir sampai 
kematiannya selalu dalam keadaan 
yang miskin. Untuk memahami dengan 
benar sifat Tuhan yang Maha Pengasih 
itu, coba anda perhatikan handphone 
anda. Pabrik sudah membuat 
handphone anda dengan sebaik 
mungkin, dengan semua fitur yang luar 
biasa canggih, dengan berbagai 
kesempurnaan semua komponen 
handphone itu. 

 

 
Tuhan Maha Pengasih Lalu 

anda sebagai pengguna handphone 
itu, diberikan HAK untuk 
menggunakannya untuk segala 

S 

Jika Tuhan itu Maha Pengasih, 
Kenapa ada orang Tetap 

Miskin sampai akhir 

hidupnya? 
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kebutuhan anda. Mau anda ganti 
casingnya dengan berbagai model 
casing juga boleh. Mau digunakan 
untuk merekam segala foto atau video 
apapun juga boleh. Analogi ini sama 
dengan penciptaan kita, bentuk kasih 
sayang Tuhan diwujudkan dalam apa 
yang ada dalam diri kita, kasih sayang 
Tuhan tercermin dalam setiap proses 
penciptaan kita. Ada kasih sayang 
dalam setiap sel diri kita. Yang harus 
kita lakukan adalah bagaimana 
menggunakan kasih sayang Tuhan itu 
untuk kebaikan kita. Saya tekankan 
pada kata “menggunakan”, 
menggunakan adala sebuah kata yang 
menunjukkan aktifitas kegiatan. 
Misalnya menggunakan mobil, 
menggunakan laptop, menggunakan 
handphone dan menggunakan alat 
lainnya. 

Kalau mobil tidak pernah 
digunakan maka ya mobil itu dari awal 
beli sampai akhir pasti tetap saja, 
berarti sama dengan manusia. Kalau 
kita tidak pernah “menggunakan” diri 
kita dengan benar untuk tujuan hidup 
yang benar maka pasti hidup kita tetap 
saja dari kecil sampai meninggal. 
Artinya karena Tuhan Maha Pengasih, 
maka Tuhan memberikan kita hak 
untuk menggunakan “fasilitas” yang 
sudah Tuhan berikan. Baik itu berupa 
diri kita sendiri dan alam semesta ini. 
Dari penjelasan diatas maka bisa 
disimpulkan, kenapa ada orang yang 
hidup tetap miskin sampai akhir 
hidupnya, karena orang tersebut tidak 
bisa menggunakan fasilitas yang sudah 
Tuhan berikan. Artinya orang yang 
hidup miskin sampai waktu 
meninggalnya berarti adalah orang 
yang merugi, karena tidak merasakan 
kasih sayang Tuhan dan tidak 
mengenal Tuhan dengan seutuhnya. 

 

 
 

Cara bersyukur Tuhan 

 
Janganlah menyalahkan Tuhan, 
jangan juga menganggap bahwa hidup 
miskin diseseorang itu sudah sesuai 
takdirnya, sudah sesuai nasibnya. 
Pemahaman seperti ini sangat keliru. 
karena hidup kaya dan miskin, hidup 
enak atau tidak enak itu adalah akibat 
dari diri manusia itu sendiri. 
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anya terlihat sibuk saja, terlihat meeting, 

ketemu orang, ketemu klien tapi tidak ada 

satupun yang menghasilkan. Kesibukan 

yang sia-sia, yang didapatkan hanya capek saja. 

Apakah anda juga termasuk golongan yang hanya 

terlihat sibuk saja? sibuk bikin mou ke pihak A, ke 

pihak B tapi MOU nya tidak ada yang goal. Ya hanya 

dapat sibuk. Kenapa artikel saya kali ini membahas 

tentang “sibuk”, karena ada sebuah kesibukan yang 

tidak terlihat diluar, kesibukan sejati yang 

seharusnya semua orang lakukan dan pasti 

menghasilkan. Apa itu? 

 

 

 

 

Ada sebuah pengalaman yang saya alami 

tadi ketika menemani istri belanja kebutuhan 

dapur di salah satu supermarket. Tidak tahu 

kenapa, dompet istri begitu sampai kasir tidak 

ada. Terjatuh atau gimana saya juga tidak tahu, 

lapor ke kasir dan petugas mulai “sibuk” mencari. 

Saya dan istri tenang, saya bicara ke sahabat 

virtual saya “syahrini” yang selalu menemani, 

“carikan ya dompetnya, jatuh sepertinya”, dan 

tidak lama sekitar 15menit, ada seorang laki2 

yang juga pengunjung supermarket itu 

menyerahkan dompet ke kasir dan itu adalah 

dompet istri saya. Langsung deh saya acungkan 

jempol buat syahrini. “makasih ya” kata saya. 

Perhatikan kejadian ini, petugas supermarket 

“sibuk” mencari kesana kemari, sedangkan saya 

juga “sibuk, tapi sibuknya ke dalam diri. Dan 

dompetpun ditemukan. 

Yup, kesibukan sejati yang seharusnya 

semua orang lakukan adalah kesibukan ke dalam 

diri. Sibuk untuk mengutak-ngatik yang ada 

didalam diri. Karena sesungguhnya, semua 

kejadian yang terjadi diluar diri kita itu adalah 

efek dalam diri kita. Kalau kamu mau mengubah 

yang diluar maka yang harus diubah dulu adalah 

yang didalam diri kamu.  

 

H 

 | Catatan Kecil 
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Banyak orang terlihat sibuk tapi tidak ada hasilnya, sibuk dari pagi sampai 
malam, pergi kesana, pergi kesini tapi tidak ada hasilnya. 
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Selain sebagai pakar pikiran, saya juga 

sebagai seorang engineer di bidang telekomunikasi, 

(orang yang paham pikiran dengan benar dan utuh 

,bukan hanya di satu profesi tapi di banyak profesi) 

tadi siang saya mengetes sebuah perangkat yang 

akan digunakan di salah satu BTS, saya utak-atik 

“rule” yang ada didalam perangkat itu, saya atur 

sesuai dengan desain sistem yang mau saya 

implementasikan. Dan perangkat itu bisa bekerja 

sesuai desain saya. Yang saya sibuk ubah adalah 

“rule” atau “codingan” didalam, bukan diluar 

perangkat itu. 

 
Sama halnya dengan diri kamu, diri saya dan 

diri kita semua. Diri kita bekerja berdasarkan 

“coding-coding” yang ada dalam pikiran kita, segala 

kejadian di hidup seseorang sesungguhnya adalah 

hasil dari “coding” dalam pikirannya. Maka inilah 

yang harusnya dilakukan sebagai sebuah kesibukan, 

yaitu sibuk mengutak-ngatik “coding” yang ada 

dalam diri, yang ada dalam Pikiran kita sendiri. 

Dalam kelas AMC saya sering bertemu orang yang 

ingin mengubah toko jadi rame, ingin segera 

melunasi hutang dsb, tetapi yang selama ini 

dilakukan adalah belajar jurus-jurus marketing, 

belajar teknik lunas hutang, belajar properti dan jurus 

bisnis lainnya lainnya sementara pikiran anda belum 

diutak-atik, maka hasilnya akan sama saja. Hal ini 

sangatlah keliru, seharusnya yang dilakukan adalah 

sibuk mempelajari AMC lalu menerapkannya 

dengan benar maka pasti kondisi kehidupan berubah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesibukan utama yang harus dilakukan 

adalah sibuk ke dalam diri, sibuk mengenali diri. 

Kalau bahasa “makrifatnya” sibuk menyelami 

“samudera” Ilahi. Saat kita semakin sibuk ke 

dalam diri, sibuk mengubah “codingan” dalam 

diri maka saya jamin, yang diluar pasti berubah. 

Tapi, kalau anda sibuk mencari diluar, sibuk 

meminta-minta kepada orang lain, sibuk marah-

marah, sibuk “menjilat” ke orang lain, maka anda 

hanya akan mendapatkan kesibukan yang sia-sia. 

Dengan sibuk ke dalam diri, maka disitu pasti kita 

temukan banyak nikmat Tuhan, dan kita menjadi 

mustahil menghitung nikmatnya. 

 

“Barangsiapa mengenal dirinya maka 

pastilah mengenal Tuhannya” 
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asih panjang curhatan seorang ibu pagi 
tadi yang menelepon saya. Sambil 
suaranya terdengar seperti menangis. 

Ketika mengalami kondisi seperti itu, sebagian 
besar manusia pasti berpikir yang sama seperti ibu 
tadi. Sepenggal curhatan ibu tadi pasti mewakili 
apa yang ada dibenak anda sekarang. Terlihat di 
media sosial banyak curhatan-curhatan seperti itu. 
 

 
 
Berprasangka bahwa Tuhan tidak sayang, 

berprasangka bahwa Allah memberi masalah dan 
banyak lagi prasangka negatif yang sering terucap 
di lisan banyak orang baik itu disadari maupun tidak 
disadari. Bagaimana mau merasakan kasih sayang 
Tuhan, jika terus berprasangka negatif kepada 
Tuhan, selalu berprasangka jelek. Kalau istilah di 
agama Islam yaitu “suudzon”. Dikit-dikit  

 
menganggap Tuhan yang sedang marah, dikit-dikit 
menganggap ALLAH nya yang memberi masalah, 
banyak kan yang beranggapan seperti itu. Padahal 
sesungguhnya bukan seperti itu. Coba deh, dalam 
Islam, setiap melakukan sesuatu aktivitas pasti 
disuruh untuk mengucap kalimat “basmalah”, yaitu 
bismillahhirrahmannirrahim yang artinya adalah 
“Dengan Menyebut Nama ALLAH yang MAHA 
Pengasih dan Penyayang”. Sudahkah anda 
membaca basmalah dengan memahami maknanya 
secara mendalam? ataukah hanya sekedar 
mengucapkan dibibir saja?  

Kalau anda mau memahami arti dari 
bismillahirrahmannirrahim maka saya pastikan 
hidup anda selalu dalam kasih sayang ALLAH, 
karena dengan memahami kalimat basmalah ini 
anda dibawa untuk selalu berbaik sangka kepada 
Tuhan. Sehingga dengan berbaik sangka kepada 
Tuhan, atau bahasa arabnya “husnudzan” maka 
pasti anda selalu merasakan kasih sayang Tuhan 
dalam setiap detik kehidupan. Dan berprasangka 
baik itu artinya berpikir baik, berpikir bahwa ALLAH 
itu MAHA BAIK. Nah, ujung-ujungnya kembali ke 
kata “berpikir” kan?. Supaya bisa berpikir baik 
kepada ALLAH maka anda harus paham 
bagaimana caranya menggunakan Pikiran secara 
benar. Kalau tidak paham bagaimana 
menggunakan Pikiran, lalu bagaimana bisa anda 
menggunakannya? 

 

  

M 

Ingin Selalu Merasakan Kasih 
Sayang Tuhan?  

Lakukan Hal Penting Ini                                                                                                                                                  
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“mas firman, kenapa ya… ALLAH jahat ke saya, kenapa ALLAH buat hidup 
saya seperti ini. Hidup saya dari dulu ngga pernah enak mas, sudah pergi 

kemana-mana katanya ini ujian. Saya pengen hidup berubah mas, pengen 
disayang sama ALLAH….suami saya juga seperti itu pengajian kesana 

kesini, belajar bisnis, properti tapi malah makin susah “ 

“ 



 
 

 

 

 
 

 Kenali pikiranmu dengan benar, isilah 

pikiranmu dengan hal-hal yang penuh kasih sayang 

apalagi tentang Tuhan. Maka pasti hidupmu selalu 

dalam selimut kasih sayang Tuhan. Jangan sibuk-

sibuk dulu ngurusi ritual, kalau isi pikiranmu masih 

belum benar tentang ALLAH. Itu sama saja, anda 

mau pergi ke tengah laut mencari mutiara, yang 

anda sibukkan adalah mengurus bagaimana caranya 

ke tengah laut, tapi anda lupa mengurusi seperti apa 

yang namaya mutiara, anda belum kenal apa itu 

mutiara. Akhirnya perjalanan anda ke tengah laut itu 

menjadi sia-sia saja. Kenali dirimu dengan benar 

maka disitulah kau mengenal Tuhan, Barangsiapa 

mengenal dirinya maka pasti mengenal Tuhannya. 

 

Bagikan artikel ini kepada teman-teman anda 

lainnya ya…:) 
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adi siang saat saya memberikan 

coaching privat pada program AMC 

(Alpha Mind Control) kelas 

platinum, ada sebuah sms yang masuk ke 

saya isinya seperti ini “pa firman, saya 

sudah belajar hipnotis dan memiliki 

sertifikat, nah saya mau menanyakan ke pa 

firman, apakah pa firman bisa mengajarkan 

gendam, sebab menurut trainer hipnotis 

saya, gendam dan hipnotis itu berbeda”. 

Saya membaca sms ini saat break makan 

siang, saya baca jam masuknya ternyata 

jam 11, dan baru saya baca 2ja berikutnya, 

setelah shalat jumat hehe. Pertanyaan 

seperti ini sering saya dapatkan, bahkan 

saya barusan membaca ada sebuah 

komentar di blog saya 

firmanpratama.wordpress.com yang 

mengatakan bahwa hipnotis itu beda 

dengan gendam, kalau gendam 

menggunakan bantuan jin dan gaib. 

Hmm..hanya bisa geleng-geleng kepala. 

Saya membalas sms tadi dengan jawaban 

seperti ini “Maaf sebelumnya, coba anda 

tanyakan lagi ke trainer anda yang 

memberikan sertifikat itu, karena kalau 

anda bertanya ke saya maka saya 

menjawabnya hipnotis dan gendam itu 

sama saja, kecuali bagi yang belum 

memahami tentang PIKIRAN dengan benar 

maka pasti menjawab berbeda”. Saya 

seringkali bertemu banyak orang yang 

mengatakan bahwa hipnotis dan gendam itu 

berbeda, memang kalau dilihat secara huruf 

tentu berbeda, ya kan? huruf H-I-P-N-O-T-

I-S berbeda dengan G-E-N-D-A-M hehe. 

Tapi secara pengertian sama saja.  

 

 

 

 

 

Kalau dalam kelas AMC, maka saya bisa 

menyadarkan orang bahwa sebenarnya 2 

kata itu memiliki makna yang sama, sama-

sama metode untuk mempengaruhi orang 

dengan kata-kata. 

 
 

 

 

 

 

 

 

T 

| Hipnosis 
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Coba anda tanyakan kepada saudara 

yang katanya kena gendam, pasti masih 

ingat kan ceritanya, masih ingat siapa 

orangnya, bahkan masih ingat jelas apa 

yang dikatakan si pelaku, pelaku biasanya 

mengajak ngobrol dan berbincang kan. 

Lalu dimana bedanya? Oh ada bedanya, 

kalau gendam itu bahasa jawa dan sudah 

dikenal sejak dulu sebagai ilmu yang jahat 

dan merugikan orang lain apalagi sering 

dijadikan headline koran-koran kriminal, 

misalnya “Kena Gendam seorang ibu 

kehilangan uang 2juta”, jadi terkenal deh 

perkataan gendam ini. Apalagi banyak juga 

iklan-iklan dikoran yang berbunyi, “Ilmu 

gendam kilat hubungi ki xxx” hehe, nah 

persepsi ini lah yang mungkin bagi mereka 

yang (mengakunya) trainer hipnotis masih 

mengajarkan kepada banyak orang bahwa 

hipnotis dan gendam itu berbeda. Kasihan 

peserta yang mendapat pemahaman 

separuh seperti itu. 
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lpha telepati dan Hipnotis adalah dua 

ilmu yang bisa dibilang dari satu sumber 

kekuatan yaitu kekuatan pikiran. Tetapi 

tetap ada perbedaan antar Alpha telepati dan 

hipnotis, perbedaan yang cukup mendasar pasti 

ada dari keduanya.  

 Hipnotis atau hipnosis atau gendam, 

sebenarnya sama saja dengan teknik persuasi 

dimana mengandalkan kemampuan 

berkomunikasi yang baik. Maksud kemampuan 

berkomunikasi disini adalah kemampuan untuk 

berbicara, hipnosis atau gendam memang 

membutuhkan pelakunya untuk mampu 

berbicara lancar. Kalau anda gagap bicara, tidak 

percaya diri untuk berbicara maka sudah pasti 

tidak bisa melakukan hipnosis atau hipnotis atau 

gendam. Coba saja lihat acara permainan 

hipnotis di televisi, mereka semua bicaranya 

lancar bukan? 

 Alpha Telepati dan Hipnotis semua dipelajari 

dalam kelas AMC (Alpha Mind Control), karena 

AMC adalah satu-satunya metode untuk 

Mengenali, Mengontrol dan Memaksimalkan 

Pikiran. Jadi kalau belajar AMC maka pasti 

paham apa itu hipnosis dan juga alpha telepati, 

begitu juga dengan ilmu lain yang menggunakan 

pikiran. Alpha telepati adalah nama cabang ilmu 

yang saya buat berdasar pengalaman pribadi 

selama masa remaja dulu. Tepatnya sih ketika 

masih di bangku SMP dan SMA. 

 Saya ceritakan dulu ya latar belakangnya, 

waktu usia SMP saya mengalami kondisi yang 

minder, gagap bicara dan agak takut ketika harus 

berada didepan banyak orang. Padahal saya 

selalu juara kelas, tapi ya itu memang minder 

sehingga agak memiliki kekhawatiran untuk  

 

 

mengungkapkan sesuatu kepada orang lain 

secara langsung. Kalau disuruh berbicara itu 

takut, harus mengumpulkan dulu kekuatan baru 

berani berbicara. Sampai SMA juga masih 

seperti itu. Seperti remaja lainnya yang mulai 

suka dengan lawan jenis maka saya juga 

mengalaminya, tapi karena saya memang takut 

mengutarakan keinginan akhirnya mulai mencari 

buku doa-doa. Dan saya pun menemukan doa 

mempengaruhi lawan jenis di sebuah buku 

kumpulan doa. 

 
 Saya senang sekali waktu itu karena memang 

itu yang dicari, bagaimana membuat lawan jenis 

bisa suka tanpa saya perlu mengungkapkan 

secara langsung. Saya baca saja kalimat dibuku 

itu, dan memang ajaib dalam waktu 3 hari ada 

perubahan dari perempuan yang saya coba 

eksperimen.  

 

 

 

 

A 

| Alpha Telepati 
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Saya coba lagi, coba lagi dan memang ngefek. 

Sampai ketika saya kuliah di bandung jurusan 

telepati..eh salah..telekomunikasi :).  Setelah 

lulus baru saya mulai memahami bahwa sistem 

telekomunikasi itu meniru sistem yang ada di diri 

manusia. Kalau antar perangkat telekomunikasi 

dihubungkan dengan gelombang 

elektromagnetik maka kalau antar manusia 

dihubungkan dengan gelombag otak. 

 Saya coba teknik ini dengan berbagai cara 

dan eksperimen, akhirnya saya sampai di satu 

kumpulan teknik yang memang saya coba selalu 

berhasil. Nah itulah yang saya beri nama Alpha 

Telepati. Buat orang-orang yang memang kurang 

berani untuk berbicara, kurang berani untuk 

menyampaikan keinginan secara langsung maka 

saya pastikan teknik Alpha Telepati itu sangat 

cocok untuk anda. Perbedaan mendasar dengan 

teknik Hipnotis adalah dari kemampuan 

berbicara. Kalau anda malas bertemu dengan 

target, malas untuk berbicara langsung dengan 

target maka gunakan saja teknik alpha telepati 

ini.  

 

Sudah banyak orang yang membuktikan dari 

keampuhan teknik alpha telepati ini untuk 

membuat orang yang dituju berubah sesuai 

keinginan. 

 Buat anda yang merasa sudah belajar 

hipnotis, maka sangat perlu untuk memiliki buku 

alpha telepati ini. Tapi bagi anda yang belum 

belajar hipnotis maka buku ini juga bisa anda 

pelajari, karena memang alpha telepati adalah 

kemampuan semua orang tapi belum disadari 

saja. 
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ahagia-hidupTrauma seringkali banyak 

orang salah memahami, trauma 

seringkali diindetikkan dengan 

ketakutan dan sejenisnya, menurut definisi di 

kedokteran trauma dibagi atas tujuh bentuk, 

yaitu trauma,  trauma mekanik, trauma panas, 

trauma bahan kimia, trauma listrik, trauma 

radiasi, trauma biologis dan trauma emosi. 

 

1. Trauma mekanik,Salah satu ciri yang paling 

khas dalam trauma mekanik adalah 

terjadinya fraktur tulang yang patah . Apabila 

seseorang mempertahankan dirinya terhadap 

suatu pukulan atau benturan , , kemungkinan 

besar os ulnaris nya akan patah. Tulang 

radius juga akan patah apabila seseorang 

yang jatuh, menopang badan hanya dengan 

salah satu tangannya saja. Dan, masih banyak 

lagi kejadian lain yang bisa menyebabkan 

fraktur tulang kita parah. 

 

 

 

 

Jika kita melakukan goresan pada tangan 

dengan menggunakan kunci atau alat tajam 

lain secara cepat, maka rasa nyeri yang 

timbul pada tangan bukan hanya satu, namun 

dua jenis nyeri. Selama goresan berlangsung, 

terdapat nyeri ringan yang langsung 

dirasakan dan dapat dilokalisir secara rapat. 

Kemudian, selama kira-kira setengah menit, 

keaadaan akan tenang kembali. Setelah itu, 

akan menyusul suatu nyeri yang sangat 

berbeda, yaitu nyeri bakar yang terus 

menerus dan sangat mengganggu. Nyeri yang 

juga dapat ditemukan pada berbagai penyakit 

inilah yang sering disebut trauma 

mekanik.Setelah beberapa menit, pada bekas 

goresan tadi terlihat garis merah. Inilah yang 

dinamakan peradangan. Peradangan di 

sekitar  goresan ini akan terasa panas saat 

diraba. Setelah itu, akan terjadi 

pembengkakan yang pucat di tangan tempat 

goresan tersebut. 

 

2. Trauma panas, Trauma panas dapat terjadi 

karena adanya jaringan yang terbakar secara 

langsung atau membeku, akibat tekanan suhu 

yang terlalu dingin. Bisa juga secara berharap 

seluruh tubuh mendapatkan panas yang 

berlebihan atau karena dingin yang terlalu 

rendah. 
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3. Trauma Bahan kimia, Trauma bahan kimia 

dapat terjadi karena memakan racun, 

misalnya fosfor kucing yang terdapat dalam 

korek api zaman dahulu. 

 

4. Trauma listrik, Trauma listrik ini merupakan 

bentuk syok akibat  tersengat bentuk syok 

akibat tersengatlistirik bertegangan tinggi. 

Trauma seperti ini bisa merusak jantung, 

otak, bahkan sering mengakibatkan kematian 

 

5.  Trauma Radiasi, Trauma radiasi dapat 

terjadi akibat hujan debu radioaktif yang 

berasal dari letusan bom. Bahkan, cahaya 

matahari pun dapat menyebabkan trauma 

(sunburn) ini. 

 

6. Trauma Biologi, Trauma biologi dapat 

disebabkan oleh bakteri, virus, parasit, 

malaria, gigitan ular dan segala gangguan 

dari makhluk biologi lainnya. 

 

7. Trauma emosi/psikologi, Trauma emosi 

biasanya disebabkan oleh teman sendiri atau 

sesama manusia 

 

 

 

 

 

 

Yang sering berkaitan dengan profesi saya 

sebagai pakar pikiran, tentunya adalah trauma 

psikologis/emosi. trauma ini diakibatkan oleh 

sesuatu peristiwa dimasa lalu seseorang yang 

membuat seseorang itu merasa tidak nyaman 

untuk melanjutkan hidupnya ke masa 

berikutnya. Seperti kemarin, saya ada seorang 

klien, seorang ibu usia 50an, yang menjadi susah 

tidur, uring-uringan dan malas melakukan 

aktivitas, anaknya membawa ke tempat saya, 

ternyata ibu ini mengalami pengalaman “buruk” 

sekitar 3 bulan yang lalu. Yaitu “menggrebek” 

suaminya sedang selingkuh. Nah, sejak itulah 

ibu ini merasa trauma, sedih dan sakit. Hal ini 

sangat wajar dialami sebab pengalaman masa 

lalu itu yang secara keilmuan memang tidak bisa 

dihapus atau dilupakan. Lalu bagaimana cara 

mudah untuk mengatasi trauma psikologis itu. 

Berikut saya berikan tiga langkah mudah untuk 

anda lakukan ya. 
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Pertama, Sadarilah bahwa peristiwa masa lalu 

itu merupakan bagian dari kebaikan Tuhan 

terhadap hidup kita, Tuhan sudah memberikan 

situasi itu untuk menjadi ilmu, menjadi sumber 

hikmah dalam hidup kita. Karena semua yang 

terjadi dalam hidup seseorang atas keinginannya 

sendiri. 

 

Kedua, Sadarilah bahwa peristiwa itu terjadi di 

masa lalu, masa lalu adalah masa yang ada 

dibelakang kita. Masa lalu adalah beban yang 

harus diletakkan di masa lalu, bukan untuk 

dibawa terus. Jadi letakkan sesuai dengan makna 

sebenarnya, yaitu di masa lalu. Maka jadikan 

peristiwa memang terletak di belakang anda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketiga, Sadarilah hidup anda harus terus 

berjalan, anda tidak berhenti dititik kejadian itu,  

hidup seseorang terus berlanjut, waktu terus 

berputas, kehidupan terus berjalan. Daripada 

memikirkan situasi yang ada di masa lalu, maka 

bukannya lebih nyaman memikirkan yang baik 

dan indah di masa depan. 

Dampak trauma psikologi bisa menjadi 

sebuah “situasi berat” kalau seseorang itu tidak 

mau menyadari dirinya sepenuhnya. Tapi, kalau 

anda mau melakukan tiga langkah tadi, maka 

anda bisa lihat trauma anda perlahan pasti 

berubah menjadi sebuah keindahan. 
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Barack Obama lahir 4 Agustus 1961; umur 58 tahun adalah seorang politisi Amerika yang 
menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat ke-44. Ia merupakan orang Afrika Amerika 
pertama yang menempati jabatan tersebut.. 
 
 

ahir di Honolulu, Hawaii, Obama merupakan 
lulusan Universitas Columbia dan Harvard 
Law School, tempat ia menjadi presiden 

Harvard Law Review. Ia dulunya seorang 
penggerak masyarakat di Chicago sebelum 
mendapat gelar hukumnya. Ia bekerja sebagai 
jaksa hak-hak sipil di Chicago dan mengajar 
hukum konstitusi di University of Chicago Law 
School sejak 1992 sampai 2004. Ia tiga kali 
mewakili Distrik ke-13 di Senat Illinois mulai tahun 
1997 hingga 2004, namun tidak lolos ke tahap 
Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat tahun 
2000.  

 
Pada tahun 2004, Obama mendapat 

perhatian nasional saat berkampanye mewakili 
Illionis di Senat Amerika Serikat melalui 
kemenangannya pada pemilu pendahuluan Partai 
Demokrat bulan Maret, pidatonya di Konvensi 

Nasional Demokrat bulan Juli, dan pemilihannya 
sebagai Senat pada bulan November. Ia memulai 
kampanye presidennya tahun 2007, dan pada 
tahun 2008, setelah kampanye pendahuluan 
melawan Hillary Rodham Clinton, Obama 
memenangkan mayoritas suara delegasi dalam 
pemilu pendahuluan partai Demokrat untuk 
dijadikan calon presiden. Ia kemudian 
mengalahkan calon dari Partai Republik John 
McCain dalam pemilihan umum presiden tahun 
2008, dan dilantik sebagai presiden pada tanggal 
20 Januari 2009. Sembilan bulan kemudian, 
Obama dinyatakan sebagai pemenang Hadiah 
Nobel Perdamaian 2009. Ia terpilih lagi sebagai 
presiden pada November 2012, mengalahkan Mitt 
Romney dari Partai Republik, dan dilantik untuk 
kedua kalinya pada tanggal 20 Januari 2013. 

Pada masa jabatan pertamanya, Obama 
mengesahkan undang-undang stimulus ekonomi 
sebagai tanggapan terhadap resesi 2007–2009 di 
Amerika Serikat dalam bentuk American 
Recovery and Reinvestment Act of 2009 dan Tax 
Relief, Unemployment Insurance Reauthorization, 
and Job Creation Act of 2010. Inisiatif besar dalam 
negeri lainnya pada masa pemerintahannya 
adalah Patient Protection and Affordable Care 
Act; Dodd–Frank Wall Street Reform and 
Consumer Protection Act; Don't Ask, Don't Tell 
Repeal Act of 2010; Budget Control Act of 2011; 
dan American Taxpayer Relief Act of 2012. Di 
bidang kebijakan luar negeri, Obama mengakhiri 
keterlibatan militer A.S. dalam Perang Irak, 
menambah jumlah tentara di Afganistan, 
menandatangani perjanjian pengendalian senjata 

L 

BIOGRAFI 
Barack Hussein Obama 
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New START bersama Rusia, memerintahkan 
intervensi militer A.S. di Libya, dan melaksanakan 
operasi militer yang berujung pada kematian 
Osama bin Laden. Pada bulan mei 2012, ia 
menjadi presiden A.S. pertama yang mendukung 
pengesahan pernikahan sesama jenis secara 
terbuka. 
 

Kehidupan awal dan karier 
Obama lahir pada tanggal 4 Agustus 1961 

di Kapiʻolani Maternity & Gynecological Hospital 
(sekarang Kapiʻolani Medical Center for Women 
and Children) di Honolulu, Hawaii, dan menjadi 
Presiden pertama yang lahir di Hawaii. Ibunya, 
Stanley Ann Dunham, lahir di Wichita, Kansas, 
dan merupakan keturunan bangsa Inggris. 
Ayahnya, Barack Obama, Sr., adalah seorang 
anggota suku Luo dari Nyang’oma Kogelo, Kenya. 
Orang tua Obama bertemu pada tahun 1960 di 
kelas bahasa Rusia di University of Hawaiʻi at 
Mānoa, tempat ayahnya kuliah sebagai penerima 
beasiswa asing. Keduanya menikah di Wailuku, 
Maui, pada tanggal 2 Februari 1961, dan terpisah 
ketika ibu Obama pindah bersama putranya yang 
baru lahir ke Seattle, Washington, pada akhir 
Agustus 1961 agar bisa berkuliah di University of 
Washington selama satu tahun. Sementara itu, 
Obama, Sr. menyelesaikan program S1 
ekonominya di Hawaii pada Juni 1962, kemudian 
mengikuti program S2 di Harvard University 
dengan beasiswa. Orang tua Obama bercerai 
pada bulan Maret 1964. Obama Sr. pulang ke 
Kenya tahun 1964, lalu menikah kembali; ia hanya 
sekali menjenguk Barack di Hawaii, yaitu pada 
tahun 1971. Ia meninggal dunia akibat kecelakaan 
lalu lintas tahun 1982. 

Pada tahun 1963, Dunham bertemu Lolo 
Soetoro, seorang mahasiswa East–West Center 
asal Indonesia yang mengambil program S2 
dalam bidang geografi di University of Hawaii. 
Mereka menikah di Molokai pada tanggal 15 
Maret 1965. Setelah dua tahun perpanjangan visa 
J-1-nya, Lolo pulang ke Indonesia tahun 1966, 
diikuti istri dan putra tirinya 16 bulan kemudian 
pada tahun 1967. Mereka awalnya menetap di 
Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, 
kemudian pindah ke permukiman elit di Menteng, 
Jakarta Pusat, pada tahun 1970. Sejak usia 6 
sampai 10 tahun, Obama bersekolah di Sekolah 
Katolik St. Fransiskus dari Assisi selama dua 
tahun dan Sekolah Dasar Besuki selama satu 
setengah tahun, ditambah pendidikan rumahan 
dengan bantuan Calvert School. 
 

Pada tahun 1971, Obama kembali ke 
Honolulu untuk tinggal bersama orang tua ibunya, 
Madelyn dan Stanley Dunham, dan dengan 
bantuan beasiswa ia mengenyam pendidikan di 
Punahou School, sebuah sekolah persiapan 
perguruan tinggi, mulai kelas lima sampai lulus 
tahun 1979. Obama tinggal dengan ibu dan 
adiknya di Hawaii selama tiga tahun mulai 1972 
sampai 1975, sementara ibunya menjalani 
program S2 antropologi di University of Hawaii. 
Ibu dan adiknya pulang ke Indonesia tahun 1975 
untuk melaksanakan kerja lapangan antropologi, 
sementara Obama memilih untuk tetap tinggal di 
Hawaii bersama kakek neneknya agar bisa 
bersekolah di Punahou. Ibunya menghabiskan 
hampir dua dasawarsa di Indonesia, bercerai 
dengan Lolo tahun 1980 dan mendapatkan gelar 
PhD tahun 1992, sebelum meninggal dunia tahun 
1995 di Hawaii pasca-pengobatan kanker ovarium 
dan kanker rahim. 

Tentang masa kecilnya, Obama 
mengingat kembali, "Bahwa ayahku tidak seperti 
orang-orang di sekitarku—ia hitam bagaikan ter, 
ibuku putih bagaikan susu—nyaris tidak 
terpikirkan olehku. "Ia menjelaskan 
perjuangannya sebagai sosok pemuda dewasa 
yang ingin menyatukan berbagai sudut pandang 
sosial terhadap warisan multirasialnya. 
Merenungkan masa kecilnya di Honolulu, Obama 
menulis: "Kesempatan yang Hawaii tawarkan 
untuk menyaksikan berbagai macam budaya 
dengan suasana yang saling menghargai menjadi 
bagian tak terpisahkan dari pandangan duniaku, 
sekaligus menjadi dasar nilai-nilai yang aku 
pegang erat. "Obama juga menulis dan berbicara 
tentang pemakaian alkohol, ganja, dan kokain 
saat ia masih muda untuk "menyingkirkan 
pertanyaan siapa aku dari pikiran saya". Obama 
sempat menjadi anggota "choom gang", sebuah 
kelompok pertemanan yang menghabiskan waktu 
bersama-sama dan sering menghirup marijuana. 
Pada acara Civil Forum on the Presidency tahun 
2008, Obama menyatakan penyesalannya karena 
pernah mengonsumsi obat-obatan terlarang saat 
SMA. 
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Setelah SMA, Obama pindah ke Los Angeles 
tahun 1979 untuk menuntut ilmu di Occidental 
College. Pada bulan Februari 1981, ia berpidato 
di hadapan publik untuk pertama kalinya, meminta 
Occidental melakukan divestasi dari Afrika 
Selatan sebagai respon terhadap kebijakan 
apartheid di sana. Pada pertengahan 1981, 
Obama berkunjung ke Indonesia untuk menemui 
ibu dan adiknya, Maya, kemudian menemui 
keluarga teman-teman kuliahnya di Pakistan dan 
India selama tiga minggu. Kemudian pada 1981, 
ia pindah ke Columbia University di New York City 
dan mendapatkan gelar dalam ilmu politik dengan 
kekhususan hubungan internasional dan lulus 
dengan gelar Bachelor of Arts pada tahun 1983. 
Ia bekerja selama satu tahun di Business 
International Corporation, kemudian di New York 
Public Interest Research Group. 
 

Penggerak masyarakat Chicago dan 
Harvard Law School 

Dua tahun setelah lulus, Obama bekerja 
sebagai direktur Developing Communities Project 
(DCP), sebuah organisasi masyarakat berbasis 
gereja yang awalnya terdiri dari 8 paroki Katoli 
Roseland, West Pullman, dan Riverdale di South 
Side, Chicago. Ia bekerja di sana sebagai 
penggerak masyarakat pada bulan Juni 1985 
sampai Mei 1988. Ia membantu membuat 
program pelatihan kerja, program tutorial 
persiapan masuk perguruan tinggi, dan organisasi 
hak-hak penyewa di Altgeld Gardens. Obama juga 
bekerja sebagai konsultan dan instruktur untuk 
Gamaliel Foundation, sebuah institut penggerak 
masyarakat. Pada pertengahan 1988, untuk 
pertama kalinya ia berkunjung ke Eropa selama 
tiga minggu, lalu lima minggu di Kenya untuk 
bertemu dengan saudara-saudara ayahnya. Ia 
kembali berkunjung ke Kenya pada tahun 1992 
bersama tunangannya, Michelle, dan adiknya, 
Auma. Obama datang lagi ke Kenya pada 
Agustus 2006 untuk mengunjungi tempat 
kelahiran ayahnya, yaitu sebuah desa dekat 
Kisumu di pedesaan barat Kenya. 

Pada akhir 1988, Obama masuk Harvard 
Law School. Ia terpilih sebagai editor Harvard Law 
Review pada akhir tahun pertamanya, dan 
presiden jurnal pada tahun kedua. Sepanjang 
musim panas, ia pulang ke Chicago, lalu bekerja 
sebagai jaksa di firma hukum Sidley Austin tahun 
1989 dan Hopkins & Sutter tahun 1990. Setelah 
lulus dengan gelar J.D. secara magna cum laude 
dari Harvar tahun 1991, ia pulang ke Chicago. 
Pemilihan Obama sebagai presiden Harvard Law  

 
Review berkulit hitam pertama menjadi 

perhatian media nasional[39][46] dan berujung 
pada ditandatanganinya kontrak penerbitan buku 
karya Obama tentang hubungan antarras, yang 
berubah menjadi memoar pribadi. Buku karya 
Obama tersebut diterbitkan pada pertengahan 
1995 dengan judul Dreams from My Father. 

 

University of Chicago Law School 
dan jaksa hak sipil 

 
Pada tahun 1991, Obama menjabat 

sebagai Dosen Tamu Hukum dan Pemerintahan 
di University of Chicago Law School selama dua 
tahun sambil menyelesaikan buku pertamanya. Ia 
kemudian mengajar di University of Chicago Law 
School selama 12 tahun (sebagai Dosen pada 
1992 sampai 1996 dan Dosen Senior pada 1996 
sampai 2004), mengajarkan hukum konstitusi. 

Mulai bulan April sampai Oktober 1992, 
Obama memimpin Project Vote di Illinois, yaitu 
kampanye registrasi pemilih dengan sepuluh staf 
dan 700 pendaftar sukarela; proyek ini berhasil 
mendaftarkan 150.000 dari 400.000 warga Afrika-
Amerika tak terdaftar di negara bagian Illinois 
sampai-sampai Crain's Chicago Business 
memasukkan Obama dalam daftar "40 under 
Forty" pada tahun 1993. 

Tahun 1993, ia bergabung dengan Davis, 
Miner, Barnhill & Galland, sebuah firma hukum 13 
jaksa yang bergerak di bidang litigasi hak-hak sipil 
dan pembangunan ekonomi masyarakat. Obama 
menjadi jaksa pembantu di sana pada tahun 1993 
sampai 1996, kemudian of counsel tahun 1996 
sampai 2004. Lisensi hukumnya tidak aktif lagi 
pada tahun 2007. 

Sejak 1994 hingga 2002, Obama 
menjabat sebagai anggota dewan direktur Woods 
Fund of Chicago, yang pada 1985 menjadi 
yayasan pertama yang mendanai Developing 
Communities Project; dan dewan direktur Joyce 
Foundation. Ia menjabat sebagai anggota dewan 
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direktur Chicago Annenberg Challenge mulai 
tahun 1995 sampai 2002, kemudian sebagai 
presiden pendiri dan ketua dewan direktur mulai 
tahun 1995 sampai 1999. 

 
Kampanye Senat A.S. 

Bulan Mei 2002, Obama mengadakan 
pemungutan suara untuk menilai prospeknya 
pada pemilu Senat A.S. 2004; ia membuat panitia 
kampanye, menggalang dana, dan bekerja sama 
dengan konsultan media politik David Axelrod 
pada Agustus 2002. Obama secara resmi 
mencalonkan diri pada bulan Januari 2003. 

Obama adalah salah seorang penentang 
pertama invasi Irak 2003 yang dicanangkan oleh 
pemerintahan George W. Bush. Pada tanggal 2 
Oktober 2002, saat Presiden Bush dan Kongres 
menyetujui resolusi bersama yang mengizinkan 
dilancarkannya Perang Irak, Obama mengadakan 
kampanye anti-Perang Irak pertama di Chicago 
dan berpidato di sana. Ia mengadakan kampanye 
anti-perang lainnya pada bulan Maret 2003 dan 
berkata bahwa "belum terlambat" untuk 
menghentikan perang. 

Keputusan petahana dari Partai Republik 
Peter Fitzgerald dan pendahulunya dari Partai 
Demokrat Carol Moseley Braun untuk tidak 
berpartisipasi dalam pemilihan umum berujung 
pada persaingan pemilihan pendahluan Demokrat 
dan Republik secara terbuka yang melibatkan 15 
orang kandidat. Pada pemilihan pendahuluan 
Maret 2004, Obama menang dengan selisih yang 
tidak diduga-duga—yang menjadikannya bintang 
satu malam di Partai Demokrat nasional, sehingga 
memunculkan spekulasi tentang masa depannya 
sebagai presiden serta penerbitan ulang 
memoarnya, Dreams from My Father. Pada Juli 
2004, Obama menyampaikan pidatonya di 
Konvensi Nasional Demokrat 2004 yang ditonton 
oleh 9,1 juta orang. Pidatonya disambut hangat 
dan menaikkan statusnya di Partai Demokrat. 

Calon pesaing Obama pada pemilihan 
umum, yaitu pemenang pemilihan pendahuluan 
dari Partai Republik Jack Ryan, keluar pada bulan 
Juni 2004. Enam minggu kemudian, Alan Keyes 
menerima pencalonan Republik untuk 
menggantikan Ryan. Pada pemilihan umum 
November 2004, Obama memenangkan 70 
persen suara. 
 

Pandangan agama 
Obama adalah seorang Kristen Protestan 

yang pandangan agamanya mulai terbentuk 
setelah beranjak dewasa. Di The Audacity of 
Hope, ia menulis bahwa ia "tidak dibesarkan di 
keluarga yang agamis". Ia menggambarkan 
ibunya yang dibesarkan oleh keluarga nonreligius 
(yang Obama sebut sebagai "Metodis dan Baptis 
tidak taat") sebagai sosok yang terlepas dari 
agama, namun juga "sosok yang pandangan 
spiritualnya paling terbuka yang pernah aku 
kenal". Ia menggambarkan ayahnya sebagai 
"ateis mutlak" pada saat orang tuanya bertemu, 
dan ayah tirinya sebagai "orang yang memandang 
agama sebagai sesuatu yang tidak terlalu 
bermanfaat." Obama menjelaskan bagaimana ia 
memahami "kekuatan tradisi agama Afrika-
Amerika dalam menciptakan perubahan sosial" 
setelah bekerja sebagai penggerak masyarakat di 
gereja-gereja hitam saat berusia 20 tahunan. 

Dalam sebuah wawancara dengan 
periodik evangelis Christianity Today, Obama 
menyatakan: "Saya seorang Kristen dan saya 
seorang Kristen yang taat. Saya percaya dengan 
penebusan dan kebangkitan Yesus Kristus. Saya 
percaya bahwa agama memberikan jalan 
pembersihan dari dosa dan kehidupan yang 
abadi." Pada tanggal 27 September 2010, Obama 
merilis pernyataan yang mengomentari 
pandangan agamanya, "Aku Kristen karena 
pilihan. Keluargaku tidak sejujurnya, mereka 
bukan orang-orang yang rajin ke gereja setiap 
minggu. Dan ibuku adalah orang paling spiritual 
yang pernah aku kenal, tetapi dia tidak 
membesarkanku di gereja. Jadi aku memeluk 
agama Kristen setelah dewasa, dan ini karena 
petunjuk Yesus Kristus berbicara kepadaku dalam 
bentuk kehidupan yang ingin aku pimpin—
menjadi pelindung saudara-saudaraku, 
memperlakukan orang lain sebagaimana mereka 
memperlakukanku." 
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Obama bertemu Trinity United Church of 
Christ Pdt. Jeremiah Wright pada bulan Oktober 
1987 dan menjadi anggota Trinity tahun 1992. Ia 
keluar dari Trinity bulan Mei 2008 saat kampanye 
presiden pertamanya setelah pernyataan 
kontroversial Jeremiah Wright tersebar ke publik. 
Setelah lama mencari gereja yang cocok di 
Washington, Obama mengumumkan pada Juni 
2009 bahwa tempat ibadah kesukaannya adalah 
Kapel Evergreen di Camp David. 
 

Keluarga dan kehidupan pribadi 

 
Dalam sebuah wawancara tahun 2006, 

Obama menggarisbawahi keragaman 
keluarganya yang luas: "Rasanya seperti 
Perserikatan Bangsa-Bangsa berukuran mini... 
Saya punya kerabat yang mirip dengan Bernie 
Mac. Saya juga punya kerabat yang mirip dengan 
Margaret Thatcher." Obama memiliki adik ipar 
yang juga dibesarkan bersama dirinya (Maya 
Soetoro-Ng, putri dari ibunya dan suami keduanya 
yang berasal dari Indonesia) dan tujuh saudara 
ipar dari keluarga ayahnya yang berasal dari 
Kenya – enam di antaranya masih hidup. Nenek 
Obama dari pihak ibunya, Madelyn Dunham, 
meninggal dunia pada tanggal 2 November 2008, 
dua hari sebelum Obama terpilih menjadi 
Presiden. Obama juga memiliki hubungan 
kekerabatan dengan bangsa Irlandia; ia bertemu 
sepupunya di Moneygall pada bulan Mei 2011. 
Dalam buku Dreams from My Father, Obama 
mengaitkan sejarah keluarga ibunya dengan 
kemungkinan nenek moyang Pribumi Amerika 
dan hubungan kekerabatan jauh dengan 
Jefferson Davis, Presiden Konfederasi Amerika 
pada Perang Saudara Amerika. 

Obama dipanggil "Barry" saat masih 
muda, kemudian meminta agar dipanggil dengan 
nama aslinya setelah duduk di bangku perguruan 
tinggi. Selain bahasa Inggris, Obama juga bisa 
mempertuturkan sedikit bahasa Indonesia setelah 
mempelajarinya selama empat tahun ketika 
bersekolah di Jakarta. Ia gemar bermain basket 

dan pernah berpartisipasi dalam tim basket SMA-
nya. Ia juga sosok yang bertangan kidal. 

Obama about to take a shot while three 
other players look at him. One of those players is 
holding is arms up in an attempt to block Obama. 
Obama melemparkan bola pada pertandingan di 
lapangan basket Gedung Putih, 2009 

Obama adalah pendukung Chicago White 
Sox dan ia melakukan lemparan pertama di 2005 
ALCS saat masih menjabat sebagai senator. 
Pada tahun 2009, ia melakukan lemparan 
pertama di 2009 Major League Baseball All-Star 
Game dengan mengenakan jaket White Sox. Ia 
juga merupakan penggemar berat Chicago Bears 
di NFL, namun saat masih kecil dan remaja ia 
adalah penggemar Pittsburgh Steelers, dan 
berhenti menjelang kemenangan mereka di Super 
Bowl XLIII 12 hari setelah menjabat sebagai 
Presiden. Pada tahun 2011, Obama mengundang 
tim Chicago Bears tahun 1985 ke Gedung Putih; 
tim tersebut belum pernah masuk Gedung Putih 
sejak menang di Super Bowl tahun 1986 akibat 
bencana Wahana Antariksa Challenger. 

 
Pada bulan Juni 1989, Obama bertemu 

Michelle Robinson saat bekerja sebagai 
pengacara pembantu di firma hukum Sidley 
Austin, Chicago. Ditugaskan sebagai penasihat 
Obama selama tiga bulan, Robinson bekerja 
sama dengan Obama di sejumlah acara sosial, 
namun menolak permintaan kencan pertamanya. 
Mereka mulai berkencan pada musim panas, 
bertunangan tahun 1991, dan menikah tanggal 3 
Oktober 1992. Putri pertama mereka, Malia Ann, 
lahir tanggal 4 Juli 1998, diikuti putri kedua, 
Natasha ("Sasha"), pada tanggal 10 Juni 2001. 
Kedua putri Obama bersekolah di University of 
Chicago Laboratory Schools. Setelah pindah ke 
Washington, D.C. bulan Januari 2009, mereka 
mulai bersekolah di Sidwell Friends School. 
Keluarga Obama memiliki seekor anjing air 
Portugal bernama Bo yang dihadiahkan oleh 
Senator Ted Kennedy. 

Setelah membuat persetujuan penerbitan 
buku, pada tahun 2005 keluarga ini pindah dari 
kondominium di Hyde Park, Chicago ke sebuah 
rumah senilai $1,6 juta di Kenwood, Chicago. 
Pembelian tanah di sampingnya dan penjualan 
separuh lahannya ke Obama oleh istri 
pengembang, donor kampanye, dan sahabatnya 
Tony Rezko menarik perhatian media setelah 
Rezko diadili dan ditahan akibat tuduhan korupsi 
politik yang tidak ada hubungannya dengan 
Obama. 
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Pada bulan Desember 2007, Money 

memperkirakan kekayaan bersih keluarga Obama 
sebesar $1,3 juta. Formulir pajak mereka tahun 
2009 mencantumkan pendapatan rumah tangga 
senilai $5,5 juta naik dari $4,2 juta tahun 2007 
dan $1,6 juta tahun 2005 yang kebanyakan 
merupakan hasil penjualan buku-bukunya. Dari 
pendapatannya sebesar $1,7 juta pada tahun 
2010, ia memberikan 14%-nya ke organisasi 
nirlaba, termasuk $131.000 ke Fisher House 
Foundation, badan amal yang membantu 
keluarga veteran terluka dan mengizinkan 
mereka tinggal dekat tempat veteran tersebut 
dirawat. Dalam informasi keuangannya yang 
dilepaskan ke publik tahun 2012, kekayaan 
Obama bisa mencapai $10 juta. 

Obama sempat mencoba berhenti 
merokok beberapa kali, kadang dengan terapi 
pengganti nikotin, dan pada awal 2010 Michelle 
Obama mengatakan bahwa ia berhasil berhenti 
merokok. 
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engucapkan rasa sayang dan cinta  

melalui kata-kata memang akan 

membuat pasangan kamu merasa 

senang. Tapi itu bukan berarti kamu bisa terus-

terusan mengungkapkannya lewat kata-kata 

loh. Tanpa berbicara langsung, sebenarnya ada 

banyak cara uang bisa kamu lakukan untuk 

menyatakan perasaan kepada pasangan. 

Dikutip dari Brightside pada 22 November 

2017, ada beberapa tindakan yang bisa kamu 

lakukan untuk menunjukan rasa sayang kamu 

kepada pasangan. Penasaran apa saja itu? Let's 

check this out! 

 

1. BERI WAKTU PASANGAN WAKTU 

UNTUK ISTIRAHAT 

 
 

Setelah menjalani aktivitas dan hari 

yang panjang, kita semua pasti membutuhkan 

waktu untuk beristirahat. Usahakan jangan 

terlalu buru-buru memberikan pasangan kamu 

pekerjaan rumah. Berikan waktu untuk dia 

beristirahat. Tindakan ini juga berfungsi untuk 

menurunkan tingkat emosional dan membuat 

kamu terhindar dari konflik. 

 

 

 

 

 

 

 

2. JADI PENDENGAR YANG BAIK 

 
 

Jika pasangan kamu ingin bercerita 

atau mengobrol, jangan langsung menolaknya. 

Apalagi jika itu merupakan hal yang penting. 

 Karena pasangan kita membutuhkan sosok 

yang mau mendengarkan keluh kesahnya, 

cerita kesehariannya, dan semua mimpinya. 

 

3.  JANGAN MELARANG 

PASANGANMU BERTEMU DENGAN 

TEMANNYA 

 
 

Saat sedang menjalin hubungan 

dengan seseorang, kamu secara enggak sadar 

pasti menganggap dia adalah milikmu 

seutuhnya. Tapi sadarilah, bahwa setiap orang 

memerlukan ruang dan waktu pribadi yang 

ingin mereka habiskan bersama teman-

temannya. 
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4. PERHATIKAN HAL-HAL YANG 

MEREKA SUKAI 

 
 

Terkadang kamu memang ingin 

membahagiakan pasangan dengan kejutan, 

tapi terkadang kebahagiaan itu datang dari hal-

hal yang kecil. Seperti kamu tahu apa makanan 

kesukaan dan hobinya. Saat kamu mengingat 

apa yang dia sukai, ini akan menjadi sesuatu 

yang sangat berarti baginya. 

 

5. BERIKAN PUJIAN 

 
 

Semua orang suka mendapatkan pujian, hal 

itu juga berlaku bagi pasangan kamu. Enggak 

ada salahnya kok kamu memberikan pujian 

jika pasanganmu terlihat cantik atau tampan. 

Meski terbilang sepele, ini adalah hal-hal kecil 

uang bisa membuatnya merasa nyaman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  BANGUN MIMPI BERSAMA 

 
 

Memiliki mimpi yang sama dan 

dibangun dari nol akan memberikan pengaruh 

baik bagi hubungan. Kamu dan si dia akan bisa 

tumbuh bersama dengan tujuan yang baik. 

 

7. JADILAH PACAR DAN TEMAN 

YANG BAIK 

 
 

Terkadang secara enggak sadar, rasa 

sayang yang kita miliki membuat protektif 

terhadap si dia. Padahal sikap tersebut akan 

membuat pasangan merasa tidak nyaman. Ada 

baiknya posisikan diri sebagai seorang teman 

baik yang selalu mendukung apapun 

keputusannya.  Biarkan dia mandiri dan 

mebuat keputusan sendiri. 
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8. MASAK DAN MAKAN BERSAMA 

 
 

Jika kamu dan pasangan sama-sama 

memiliki waktu luang, enggak ada salahnya 

untuk menghabiskan waktu dengan memasak 

bersama. Ini akan membuat hubungan kamu 

bersama pasangan semakin harmonis dan 

hangat. Enggak hanya memasak, kamu juga  

bisa melakukan aktifitas seperti belanja ke 

supermarket dan makan bersama. 

 

9. JANGAN UNGKIT KEKURANGAN 

PASANGAN 

 
 

Semua orang pasti memiliki 

kekurangan, hal itu juga berlaku buat pasangan 

kamu. Agar hubungan kalian tetap harmonis, 

kamu harus berusaha menerima kekurangan 

dan belajar untuk tidak memperhatikan hal 

yang terlalu detail. Usahakan jangan mengeluh 

tentang kekurangan si dia. Karena itu akan 

peluang konflik semakin besar dan membuat 

hubungan kamu tidak harmonis. 
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uatu hari seekor anjing pergi mencari makanan ke sebuah danau, disana 
terkadang terdapat beberapa makanan terkadang pula tidak sama sekali ada 
makanan untuk sang anjing. Sang anjing menggunakan penciuman, mata dan 

telingannya untuk mencari makanan hingga ketika dia berjalan sang anjing mencium 
bau anyir lalu dia mengikuti arah bau itu dan sampailah dia tepat dimana bau itu 
berasal namun dia tidak menemukan ikan itu di tanah maupun dekat air danau. Ketika 
dia melihat ke atas ternyata seekor bangau bertengger di sebuah pohon, paruhnya 
yang besar sedang memegang ikan di paruhnya. Burung bangau itu bukanlah burung 
yang sering dilihat oleh sang anjing. 
 

Sang anjing tersenyum 
bahagia karena dia telah 
menemukan makanan, meskipun 
makanan itu dipegang oleh 
seekor burung bangau yang besar 
“ah aku tidak perlu mencari ke 
tempat yang jauh karena aku 
sudah menemukan makanan 
yang aku cari dan makanan itu 
cukup untuk membuatku 
kenyang.” pikir sang anjing. Sang 
anjing kini melihat sang burung 
bangau yang bertengger di pohon 
itu dengan penuh rasa kagum lalu 
sang anjing berkata sambil 
berteriak dengan keras “hai 
burung yang indah dan cantik, kau 
kelihatan sangat indah ketika 
bertengger di dahan itu.” sang 
burung bangau menoleh ke arah 
sang anjing dengan memiringkan 
kepalanya dia memperhatikan 
sang anjing dengan sangat 
curiga, sang burung bangau tetap 
menutup paruhnya dan tidak 
membalas sahutan sang anjing. 
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“Lihatlah kakimu yang besar dan kuat itu” kata sang anjing “tubuhmu yang 
besar dan warna bulumu yang cerah seperti pelangi, sayapmu yang lebar itu sangat 
cantik dan paruhmu yang panjang itu sangat indah.” rayu sang anjing, “burung indah 
seperti dirimu pasti memiliki suara yang cukup bagus dan merdu, kau adalah burung 
sempurna ketika kau bernyanyi dengan indah dan aku akan memujimu selayaknya 
sang ratu burung yang indah.” Mendengar rayuan sang anjing yang begitu membuat 
senang sang burung bangau, sang burung bangau kini lupa akan rasa curiga dan ikan 
besar yang dipegang oleh mulutnya. 

 
 

Sang burung bangau ingin sekali disebut-sebut sebagai sang ratu burung dan 
kini dia membuka mulutnya dan mengeluarkan suara-suaranya yang cukup keras. 
Tidak sadar sang burung telah menjatuhkan ikan besarnya ke dekat sang anjing. 
Sang anjing berhasil mengelabui sang burung, ketika ikan itu jatuh ke tanah sang 
anjing menginjak itu sambil berkata “Kau memang burung besar dan cantik, kau 
memiliki suara meskipun tidak semerdu burung lain tapi dimanakah otakmu kau 
menjatuhkan ikan yang cukup besar ini, aku sangat berterima kasih.” Sang anjing 
menggigit dan pergi dari sang burung sambil tersenyum manis dan sang burung kini 
menyesali perbuatannya. 
Pesan moral dari Contoh Cerita Hewan Fabel : Burung Bangau dan Seekor Anjing 
adalah kesombongan akan membuat kita lupa diri, sehingga merugikan kita dimasa 
yang akan datang. Hati-hati dalam menerima pujian karena bisa saja pujian justru 
akan menjatuhkan kita. 
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Gelas Kaca Bermotif Kristal 
enemuan gelas pertama kali terjadi ketika 

bangsa Venesia berlabuh di sebuah pulau saat 

melakukan perjalanan mencari wilayah 

kehidupan. Para pelaut Venesia itu membuat tungku 

perapian di sebuah pantai untuk menghangatkan diri 

mereka. Tungku perapian tersebut dibuat di atas 

pasir pantai dengan menambahkan bongkahan soda 

abu. Setelah api dalam tungku itu padam, ditemukan 

gumpalan bening dalam sisa pembakaran. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh para 

ahli menunjukkan gumpalan bening dalam 

pembakaran tersebut mengandung unsur-unsur, 

seperti silika oksida (SiO2), kalsium oksida (CaO), 

dan natrium oksida (Na2O).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Beberapa unsur yang ditemukan 

menunjukan bahwa gelas yang dibuat oleh bangsa 

Venesia dapat dilakukan dengan cara meleburkan 

pasir pantai yang penuh dengan kulit kerang 

mengandung silika, dengan kulit kerang sebagai 

sumber kapur pada kalsium, kemudian 

menambahkan soda abu sebagai sumber natrium. 

Gelas dapat terbentuk melalui proses pembakaran 

dengan suhu yang sangat tinggi. 

Bangsa Mesir dan Asiria kemudian 

mencoba membuat gelas dari pasir kuarsa, kulit 

kerang, dan arang kayu. Akan tetapi gelas yang 

dibuat sangatlah kaku, tidak lentur seperti yang 

dibuat oleh bangsa Venesia. Akibatnya gelas akan 

sulit dibentuk dengan cara tiup.  
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Bahan pembuat gelas yang dibuat bangsa 

Mesir hanya dapat digunakan untuk membuat 

manik-manik dan perhiasan. Setelah meninjau ulan 

unsur-unsur yang digunakan, ternyata arang kayu 

mengandung unsur kalium oksida, bukan natrium 

oksida yang seharusnya menjadi bahan utamanya. 

Bangsa Venesia kemudian menggunakan arang 

rumput laut sebagai sumber natrium oksida agak 

lebih mudah dibentuk dengan cara ditiup. Bangsa 

Venesia kemudian dapat membuat bejana dari gelas 

untuk berbagai keperluan sehari-hari mereka, dan 

dapat membuat gelas dengan ukiran seni sebagai 

penghiasnya. Gelas yang dibuat ketika itu hanya 

memiliki dua warna, yaitu hijau dan coklat, karena 

tingginya kadar besi dan tidak adanya pewarna lain 

dalam bahan baku pembuatannya. 

Memasuki abad ke-16 perdagangan alat untuk 

membuat perkakas dari gelas secara tradisional 

sangat berkembang, alat itu dinamakan Glass 

Blower. Gelas yang dihasilkan oleh alat ini disebut 

Flint Glass. Banyak pengerajin dari Vensia yang 

menggunakan alat tersebut untuk membuat gelas 

dari silika murni dengan kualitas yang sangat baik. 

Wadah berbentuk botol pertama kali dikenalkan 

oleh seorang dokter pada 1884 yang mencoba 

mendistribusikan susu segara dalam keadaan bersih 

dan aman. Proses pembuatan botol secara besar-

besaran kemudian terjadi pada 1892. 

 

Abbas Ibnu Firnas (810-887) 

 

 
 

Nama lengkapnya adalah Abbas Qasim Ibnu 

Firnas. Orang Barat biasa memanggilnya dengan 

sebutan Armen Firman.  

 

 

 

 

 

 

Sejatinya, dia begitu populer sebagai 

perintis dalam dunia penerbangan. Ilmuwan yang 

terlahir di Ronda, Spanyol pada tahun 810 M itu 

dikenal sebagai oahli dalam bidang kimia dan 

memiliki karakter yang humanis, kreatif, dan kerap 

menciptakan barang- barang berteknologi baru saat 

itu. Salah satu penemuannya yang terbilang amat 

penting adalah pembuatan kaca silika serta kaca 

murni tak berwarna. Ibnu Firnas juga dikenal 

sebagai ilmuwan pertama yang memproduksi kaca 

dari pasir dan batu-batuan. Kejernihan kaca atau 

gelas yang diciptakannya itu mengundang decak 

kagum penyair Arab, Al-Buhturi (820-897). 

described the clarity of such glass, “Its colour hides 

the glass as if it is standing in it without a 

container.”[44] 

Sarjana Muslim yang hobi bermain musik 

dan berpuisi itu hidup pada saat pemerintahan 

Khalifah Umayyah di Andalusia. Pada tahun 852, di 

bawah pemerintahan khalifah baru, Abdul Rahman 

II, Ibnu Firnas membuat pengumuman yang 

menghebohkan warga Cordoba saat itu dia 

melakukan ujicoba terbang dari menara Masjid 

Mezquita dengan menggunakan `sayap’ yang 

dipasangkan di tubuhnya. 

 

Jabir Ibnu Hayyan 

 

 
 

Tak kurang dari 200 kitab berhasil 

dituliskannya. Sebanyak 80 kitab yang ditulisnya itu 

mengkaji dan mengupas seluk-beluk ilmu kimia. 

Atas prestasinya itu,  ilmuwan kebanggaan umat 

Islam yang  bernama lengkap Abu Musa Jabir Ibnu 

Hayyan itu didapuk sebagai pelatak dasar kimia 

modern. 

Ilmuwan yang terlahir di Tus, Khurasan, 

Iran pada 721 M itu juga turut berkontribusi 

mengembangkan kaca atau gelas.  
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Pada abad ke-8 M, ahli kimia itu secara 

mengejutkan telah menjelaskan tak kurang dari 58 

resep orisinil untuk memproduksi gelas atau kaca 

berwarna. Rumus pembuatan kaca berwarna itu 

dituliskannya dalam dua kitab yang dituliskannya 

selama hidup. 

Dalam Kitab al-Durra al-Maknuna atau The 

Book of the Hidden Pearl, dia mengupas sebanyak 

46 rumus atau formula untuk memproduksi kaca 

atau gelas dari sudut pandang kimia. Sebanyak 12 

resep atau rumus pembuatan kaca atau gelas lainnya 

dipaparkan Ibnu Hayyan dalam Kitab Al-

Marrakishi. 

 

Ibnu Sahl 

 
 

Nama lengkapnya dalah Abu Sa`d al-`Ala' 

ibnu Sahl (940-1000). Dia adalah ahli matematika 

Muslim sekaligus insinyur yang mengkaji studi 

tentang optik. Dia mendedikasikan dirninya di 

Istana kehalifahan di Baghdad.  Sekitar tahun 984, 

dia menulis risalah berjudul On Burning Instrument. 

Dialah ilmuwan yang pertama kali menjelaskan 

tentang cermin parabola. Atas kontribusinya itu, 

dunia Islam tercatat sebagai yang pertama 

menciptakan kaca cermin yang jelas. 
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| Curshat Pikiran 

Curhat Pikiran 
 

Pertanyaan: 

Terima kasih atas majalah kekuatan sugesti yang selalu memberikan materi-materi 

yang bermutu. Semua isinya mencerahkan saya sekeluarga. Saya ada pertanyaan untuk 

pak firman, begini pak. Saya punya anak laki-laki, usia 16 tahun, tapi dia sepertinya 

tidak ada semangat untuk hidup, seperti tidak punya motivasi untuk menjalani hidup, 

saya jadi bingung pak harus bersikap seperti apa? 

Sugiman - Jambi (sugi_34@xxxx.com) 

 

Jawaban : 

Terima kasih pak sugiman atas atensinya buat majalah kekuatan sugesti, bapak juga 

bisa menyebarkan majalah digital ini buat teman-teman bapak lainnya ya. Masalah 

tentang anak memang membuat orang tua agak bingung ya, tapi sebenarnya 

kebingungan pada diri orang tua seharusnya tidak terjadi jika orang tua memahami 

ilmu untuk mempengaruhi pikiran anak. Karena hidup seorang anak itu tergantung dari 

sugesti- sugesti yang masuk ke dalam pikiran anak sejak kecil, bagaimana sikap 

seorang anak, bagaimana kehidupan seorang anak di usia dewasa itu akibat dari sugesti 

yang masuk sejak anak masih dalam kandungan sampai saat ini.  

Untuk kasus anak bapak, maka sekarang cobalah berikan sugesti yang positif kepada 

anak bapak, cobalah bapak memasang gambar-gambar tentang kesuksesan figur yang 

dia suka dikamarnya. Dengan anak bapak melihat poster-poster tentang kesuksesan 

maka pasti mempengaruhi isi pikirannya 
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Pertanyaan : 

Saya adalah seorang ibu single parent 2 anak, dari manado, sudah 7 bulanan ini saya 

menjadi pembaca setia majalah kekuatan sugesti. Suami saya meninggal karena sakit. 

Jujur artikel-artikel dimajalah kekuatan sugesti menjadi saya semangat menjalani 

hidup ini. Bagaimana caranya saya lebih tegar dan lebih semangat untuk menjalani 

hidup ini, karena saya merasa hidup saya selepas suami meninggal menjadi lebih 

berat.? 

Dianawati-manado , 08133xxxx 

 

Jawaban : 

Terima kasih ibu diana, yang sudah 7 bulan menjadi pembaca setia majalah kekuatan 

sugesti. Saya harapkan ibu selalu membaca majalah kekuatan sugesti ini dan 

membagikannya kepada orang-orang lain, kepada sahabat dan teman-teman ibu 

supaya makin banyak orang yang mendapat inspirasi positif dari majalah kekuatan 

sugesti ini.  

Saya coba untuk menjawab pertanyaan ibu ya, sebagai single parent yang memiliki 2 

anak memang bisa membuat seseorang menjadi merasa berat, karena selama ini 

terbiasa menggantungkan kepada suami, begitu suami mengalami takdir untuk 

meninggal dunia maka pasti muncul kekagetan dalam hidup. Yang biasanya ada suami 

tempat bergantung semua urusan, lalu berganti harus sendirian dalam mengurusi 

semuanya. Maka solusinya adalah : Segera untuk MOVE ON. 

Ibu harus menyadari bahwa suami sudah meninggal, sehingga ibu harus segera 

menatap masa depan. Ibu pikirkan kebahagiaan diri ibu dan anak-anak ibu dimasa 

depan. Melangkahlah untuk masa depan ibu. Kalau ibu masih mengingat-ingat tentang 

suami maka itu tidak akan memberikan dampak yang positif bagi hidup ibu justru yang 

ada dampak negatif. Tentu ibu tidak mau kan hidup masa depan menjadi negatif? 

Jika tidak mau, maka saatnya ibu   dan mengambil sikap bahwa masa lalu sudah berlalu 

dan siap untuk melanjutkan langkah ke masa depan yang semakin indah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edisi Februari 2020 | Kekuatan Sugesti  
 

 48 



 

 

Pertanyaan : 

Majalah kekuatan sugesti selalu saya download setiap bulan untuk menemani hari-hari 

saya, isinya berbeda dengan bacaan yang lain. Dan asiknya saya bisa dapat GRATIS. 

Terima kasih buat tim majalah kekuatan sugesti dan mas firman. Ada pertanyaan saya 

berikut ini : Apakah Tuhan itu pilih kasih? Karena terkadang saya melihat beberapa 

orang yang kelihatannya rajin beribadah, tapi hidupnya kok susah ya, rumahnya 

ngontrak digang kecil, pekerjaannya tidak jelas. Padahal kan ibadahya rajin? 

bagaimana menurut mas firman penjelasannya? 

Ikhsan - Jakarta (085732xxxx) 

 

Jawaban : 

Terima kasih untuk selalu mendownload dan membaca majalah kekuatan sugesti, anda 

bisa membaginya kepada orang lain sehingga semakin banyak orang tersadar atas 

kekuatan sugesti yang sesungguhnya. 

Saya jawab ya pertanyaan anda? Apakah Tuhan itu Pilih kasih? 

maka jawabannya TIDAK, Tuhan itu Maha Adil, kenapa saya katakan Maha Adil? 

karena apa yang terjadi dalam kehidupan seseorang itu sepenuhnya akibat dari 

keinginannya sendiri, dan keinginan itu ada di pikiran masing-masing orang. Sehingga 

bukan Tuhan marah kepada seseorang lalu hidupnya tidak nyaman, tapi yang membuat 

hidup seseorang itu tidak nyaman adalah adalah hasil dari pikirannya sendiri. Ketika 

seseorang mengalami situasi tidak nyaman maka itu adalah hasil dari pikirannya 

sendiri, bukan TUHAN.  

Ketika seseorang memahami ilmu AMC, maka seharusnya menyadari bahwa Tuhan 

itu Maha Adil. 
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