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Refleksi Akhir Tahun
2020

S

ebentar lagi kita bersama
segera melewati tahun 2020,
terasa cepat jika kita mengisi
waktu dengan manfaat. Memang waktu
akan terus berputar dan bergerak, ada
pepatah mengatakan “Kalau kita diam,
maka akan tergilas oleh waktu”. Waktu
sangat luar biasa, kalau di barat dikenal
dengan “time is money” bahkan saya
sempat melihat sebuah baliho iklan
dijalan yang berbunyi “time is luxury”.

Mari bersama kita ulas waktu
setahun ini, anda tahu 1 tahun = 365
hari benar bukan? lalu 1 hari = 24 jam,
1 jam = 60 menit, dan 1 menit = 60
detik. Kalau kita perhatikan maka 1
tahun = 365x24x60x60 = 31.536.000
detik. Luar biasa lama detiknya dalam
1tahun. Lalu kita isi dengan apa waktu
1 tahun kita??
Perhatikan ilustrasi berikut :
Jika anda tidur 8jam sehari, berarti 8/24
x 100% = sekitar 30% dalam sehari kita
gunakan untuk tidur.
Maka 30% x 31.536.000 = 9.460.800
detik kita gunakan untuk tidur dalam
setahun, berarti masih ada sisa
22.075.200 detik. Kita gunakan untuk
apakah sisa waktu tersebut??

Waktu adalah kemewahan,
kalimat itu sungguh membuat saya
berhenti
sejenak
untuk
melihatnya..sebuah
slogan
yang
sangat
bagus
jika
kita
juga
memasukkannya ke pikiran kita. Jadi
bukan hanya uang, melainkan waktu
adalah kemewahan. Bahkan di agama
Islam, Allah SWT bersumpah “Demi
masa”. Benar-benar perlu diperhatikan
waktu kita, karena waktu adalah
“sesuatu” yang berharga. Bisa kita
bayangkan, jika kita hidup tanpa waktu,
tanpa ada pergantian musim, tanpa
ada pergantian hari. Hidup kita pasti
berjalan statis.
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Bukankah setiap orang memiliki
jatah waktu yang sama? Benar bukan,
semua sama saja 24jam, tidak ada yg
kurang dan tidak ada yang lebih. Tapi
kita perhatikan, dengan waktu yang
sama ternyata tiap orang mampu
melakukan sesuatu yang luar biasa.
Presiden SBY waktunya 24jam, bos
perusahaan besar juga waktunya
24jam, seorang profesor juga waktunya
24jam, sedangkan tukang becak juga
24jam, tukang jual bakso juga 24jam.
Ternyata dapat kita tarik kesimpulan,
waktu sama tapi isi beda.
Apa yang dilakukan tukang
becak berbeda dengan dilakukan
seorang pengusaha, tukang becak rajin
dengan tukang becak malas juga isi
waktunya berbeda. Dan ketika kita
mengisi waktu yang berbeda, maka
pasti hasil yang kita raih juga berbeda.
Benar bukan?
Seorang pelajar yang bangun
malam disaat teman-teman lain tidur,
dia belajar di tengah malam. Maka pasti
hasil ujiannya berbeda dengan mereka
yang hanya belajar sore hari saja.
Maka rumusnya kembali Waktu sama
tetapi Isi Beda.
Seseorang yang dalam tahun
2020
ini
mampu
mewujudkan
impiannya dan mensyukuri di ujung
tahun ini pasti isi waktunya berbeda
dengan orang merasa tahun 2020 ini
gagal dan belum mendapat apa-apa.
Perhatikan diri anda, apakah anda
sudah mengisi tahun 2020 ini dengan
“isi” yang berbeda?

02

Coba
anda
ingat-ingat
lagi
perjalanan anda di tahun 2020 ini?
•Anda buat sebuah daftar, tentang
kegagalan dan keberhasilan anda
•Lakukan evaluasi dari kegagalan anda
•Pelajari tentang keberhasilan anda
•Jadikan evaluasi kegagalan dan kunci
keberhasilan menjadi ilmu baru dalam
pikiran anda
•Lalu buat impian baru di tahun 2021,
bayangkan anda menaiki anak tangga
yang lebih tinggi dari sebelumnya
Bersama kita lewati Tahun 2020
ini dengan rasa bersyukur yang lebih
besar meskipun dalam kondisi pandemi
Covid-19. Tapi tetaplah untuk Berani
dalam mengambil keputusan dengan
perhitungan yang matang. Karena
kesuksesan anda semata-mata adalah
hasil rekayasa diri anda dan Tuhan.
Selamat melakukan refleksi di akhir
tahun 2020 ini, Majalah Sugesti selalu
siap menjadi sahabat Anda dalam
memberikan inspirasi dan solusi
Selamat membaca Majalah
Sugesti Edisi Bulan Nopember 2020 ini
agar menjadi sumber inspirasi di akhir
tahun.
::Firman Pratama::
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3 LANGKAH AJAIB INI SANGAT PAS

S

ampai kantor tadi, saya ditanya oleh seorang
staf saya “pak firman, libur tahun baru
kemana?”, saya jawab “iya ya, sudah mau
ganti tahun, gak terasa ya”. Kalender hari ini
menunjukkan bulan nopember 2020, itu artinya
sebentar lagi kita semua akan memasuki akhir tahun
yaitu desember 2020. Sebagian dari anda pasti ada
yang berpikir “ah..biasa aja cuma ganti tahun, apa
yang penting mas?”. Iya itu sih ngga apa-apa,
sebenarnya pergantian tahun adalah sesuatu yang
simbolis untuk memberikan batasan waktu atas apa
yang sudah kita lakukan sebagai “sarana”
menumbuhkan motivasi dalam diri supaya
kehidupan di tahun berikutnya lebih baik lagi.
Pergantian tahun adalah pergantian waktu,
memang setiap saat kita selalu berganti waktu.
Apalagi ketika kita tidur malam lalu bangun di pagi
hari, itu juga adalah pergantian waktu. Waktu kita
selalu berganti, detik demi detik terus bergerak, hari
demi hari, dan tahun demi tahun berganti. Seiring
pergantian waktu itu terjadi perubahan pada diri kita.
Yang awalnya kita adalah sosok bayi yang tidak bisa
bicara, tidak bisa berjalan eh..makin lama seiring
pergantian kalender maka bisa berjalan, bisa
bergerak. Dari yang kecil makin lama seiring
pergantian tahun maka semakin dewasa. Bertambah
usia seharusnya dibarengi dengan bertambahnya
kemajuan pola pikir kita, bertambahnya ilmu kita.
Dalam momen pergantian tahu n ini
seharusnya kita jadikan momen yang pas untuk
melihat kembali perjalanan sepanjang setahun ini,
kalau istilah kerennya adalah kaleidoskop 2020.

Anda juga bsia membaca majalah sugesti
edisi Nopember 2020 ini yang banyak memuat
artikel-artikel tentang refleksi diri di tahun 2020.
Ada pepatah yang mengatakan “hari ini harus
lebih baik dari kemarin, dan hari esok harus jauh
lebih baik dari hari ini”. Mumpung sudah
mendekati penghujung tahun 2020, maka coba
anda lakukan 3 langkah Ajaib ini ya. Kenapa saya
katakan ajaib, karena kalau anda melakukan
dengan benar 3 langkah ini maka pasti hidup anda
di tahun 2021 mengalami perubahan menjadi jauh
lebih baik.
Apa saja 3 Langkah Ajaib itu?

Pertama, Ingat Kembali Semua Peristiwa
sepanjang tahun ini. Mengingat apa yang sudah
kita lakukan sepanjang tahun ini, memutar
kembali di pikiran anda tentang semua hal yang
anda anggap negatif maupun anda anggap positif.
Cobalah anda duduk santai sambil mengingat
kembali perjalanan hidup anda setahun ini.
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Setelah mengingat semua perjalanan itu lalu
tersenyumlah sambil berkata kepada diri anda
“semua sudah terjadi dan saya mau tahun depan jauh
lebih baik”

Kedua, Pastikan Sudah Membuat Keinginan untuk
Tahun Depan. Segala sesuatu kejadian di tahun
depan itu adalah sesuai dengan keinginan kita,
karena itu anda buatlah impian dan target di tahun
depan yang baik-baik. Banyak orang yang saya temui
malas membuat keinginan, padahal keinginan itulah
yang menuntun setiap langkah kita dalam menjalani
kehidupan. Beranilah untuk membuat keinginan,
istilah kerennya adalah membuat resolusi untuk
tahun baru. Selamat membuat resolusi 2021 ya.

05

Ketiga, Ubahlah Cara Berpikir. Pergantian tahun
harus diiringi dengan pergantian cara berpikir,
karena jika tahun berubah namun cara berpikir
kita tetap saja maka pasti hasilnya juga sama saja
dengan tahun ini. Tahun baru harusnya dibarengi
dengan ilmu baru. Untuk memahami bagaimana
berpikir yang benar maka tentu anda harus
mengenali apa itu Pikiran. Dan satu-satunya
metode yang mudah dan efektif untuk mengenali,
mengontrol dan memaksimalkan Pikiran adalah
Alpha Mind Control (AMC)
Dalam kelas AMC online kemarin, ada
seorang peserta yang di sesi akhir bicara ke saya
“tahun baru saya pasti menerapkan AMC di hidup
saya mas, ini kok ya pas saya belajar di bulan
desember, dengan ilmu dan rumus-rumus AMC
saya mau tatap tahun 2021 dengan semangat. Ini
ilmu yang saya cari, benar-benar masuk akal”.
Saatnya kita semua memasuki tahun yang baru
dengan semangat baru dan tentunya ilmu yang
baru untuk menciptakan tahun depan yang penuh
dengan kesuksesan dan kebahagiaan.
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3 Kegiatan ini Wajib
Dilakukan Untuk
Mengakhiri Tahun 2020
Dengan Penuh Kebaikan

H

ari ini tanggal di macbookpro saya
menunjukkan angka 22 Nopember Tahun
2020, sudah menjelang akhir dari Tahun
2020. Tinggal 1 bulan lagi maka kita semua segera
mengganti kalender menjadi Tahun 2021. Tentu
anda dan kita semua ingin mengakhiri tahun 2020
ini dengan penuh kebaikan. Perjalanan tahun 2020
bagi sebagian orang ada yang dirasakan cepat, tapi
ada juga yang merasakan lambat. Apalagi dalam
situasi pandemi covid 19 ini. Bagi yang merasa
cepat karena selalu mengisi hari-hari di tahun 2020
dengan berbagai kegiatan yang tetap produktif,
sedangkan bagi yang merasa lambat ketika mereka
yang hari-harinya selalu dalam kondisi yang jelek.
Kita tidak usah lagi mempersoalkan merasa cepat
atau lambat, toh sekarang 2020 segera kita
tinggalkan. Ada 3 kegiatan yang wajib dilakukan
untuk mengakhiri tahun 2020 dengan penuh
kebaikan. Baca terus ya artikel ini.

makna? bukanlah lebih baik kita berikan makna
yang positif bukan?
Saya menulis artikel ini disela-sela
perjalanan menuju bandung untuk menghadiri
pernikahan seorang alumni AMC Platinum yang
menikah sesuai dengan Requestnya di akhir tahun
ini. Bahkan kriteria suaminya juga sesuai dengan
apa yang dia inginkan
Kegiatan Pertama, Syukuri Semua Kejadian di
Tahun 2020

Waktu itu memang terus bergerak, detik
terus berubah, jam berganti, hari pun berganti maka
tentu tahun juga berganti. Memang sih pergantian
tahun itu hanyalah pergantian angka saja, dari 2020
menjadi 2021.
Silahkan saja jika anda mau membuat
anggapan seperti itu. “ah, ngga penting akhir tahun
atau tahun baru sama saja”, ada banyak orang
yang beranggapan seperti itu, its ok. Tujuan dari
artikel ini adalah untuk memberikan inspirasi bagi
anda sebelum mengganti kalender dinding dari
tahun 2020 menjadi 2021. Daripada anda
mengganti kalender itu tanpa arti dan tanpa

Semua kejadian yang anda alami di tahun
2020 ini wajib diterima, wajib disyukuri. Kejadian
apapun ya, baik kejadian yang terlihat baik maupun
kejadian yang terlihat jelek.

Edisi November 2020
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Berhentilah untuk ngomel, berhentilah
untuk ngedumel, berhentilah untuk menyalahkan
orang lain. Karena percuma saja, kejadian itu
sudah berlalu. Kalau anda masih sibuk ngomel,
marah dan ngedumel maka itu anda buang-buang
energi saja. Misalnya ketika di tahun 2018 ini anda
ditipu orang maka sebaiknya segera buang rasa
marah dan dendam anda dengan orang tersebut,
karena percuma. Dan sesungguhnya semua
kejadian itu adalah hasil tarikan anda sendiri, lalu
buat apa mengeluh? Lebih baik bersyukur saja ya.

Kegiatan Ketiga, Tersenyum dan Bersenangsenanglah

Kegiatan Kedua, Berdoalah Penuh Kebaikan
Kepada Tuhan

Setelah anda tidak lagi ngedumel, tidak lagi
ngomel atas semua kejadian di tahun 2020 ini maka
kegiatan berikutnya adalah berdoa kepada Tuhan.
Berdoalah dengan penuh kebaikan, bukan berdoa
yang isinya curhat semua kejadian jelek di tahun
2020, ngapain juga curhat? Karena jawaban Tuhan
adalah “semua atas permintaanmu sendiri”. Maka
berdoalah untuk meminta kebaikan disemua aspek
kehidupan pada tahun 2020 nanti, percayalah
Tuhan itu Pasti mengabulkan semua permintaan
kita. Makanya jangan minta yang jelek-jelek ya,
mintalah yang positif dan penuh kebaikan.
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Tutuplah tahun 2020 ini dengan senyuman,
bukan dengan cemberut. Akhiri tahun 2020 bukan
dengan keluhan tapi dengan penuh rasa syukur.
Akhiri Tahun 2020 bukan dengan kesedihan tapi
dengan bersenang-bersenanglah. Apa yang kita
rasakan itulah yang menarik kejadian di hidup kita,
kalau anda sibuk cemberut, sibuk mengeluh dan
hanya sedih saja maka pasti kejadian-kejadian
jelek yang datang menghampiri anda. Mau? Tentu
tidak mau kan, nah kalau begitu dipenghujung 2020
ini isilah dengan kesenangan dan senyuman, ajak
anak dan istri serta keluarga anda bersenangsenang maka pasti anda bisa mengakhiri tahun
2020 ini dengan penuh kebaikan.
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Korban Gendam itu
(sebenarnya) Sama Dengan
Disugesti

M

as..anakku, kemarin digendam
orang diangkot, hpnya diambil,
uang didompetnya juga diambil
tapi dompetnya dikembalikan”, kata staf
saya tiba-tiba ketika saya baru sampai
kantor siang ini. Baru naruh tas, eh sudah
nerima curhat tentang gendam, sepertinya
perlu ditulis nih tentang gendam di website
kekuatansugesti.com ini. Kemarin juga ada
pertanyaan melalui telepon ke saya, “mas
firman, kalau gendam itu pake ilmu hitam
ya?”. Jawaban saya, “kalau anda
bertanyanya ke teman-teman dukun,
paranormal, spiritualis tradisional maka
pasti jawabannya memang menggunakan
ilmu hitam, tapi kalau bertanya ke saya
maka jawabannya, itu hanya ilmu sugesti,

alias ilmu komunikasi saja, kalau anda
belajar AMC nanti pasti paham bahwa
gendam itu hanya komunikasi saja”
Istilah “gendam” memang sudah
terbiasa bagi masyarakat kita, melalui
pemberitaan di koran, penayangan berita di
televisi, artikel-artikel berita di media
online, dan sumber lainnya. Kata “gendam”
seolah-olah sebuah kata yang memiliki
makna yang menyeramkan, memiliki
makna yang menakutka, memiliki makna
seolah-olah berasal dari kekuatan lain
dengan kuasa mistis dan ilmu aneh. Benar
kan? pasti anda juga berpikir seperti
kebanyakan orang. Memang itulah yang
banyak tersimpan di pikiran orang

Edisi November 2020
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indonesia, dan para dukun, paranormal,
spiritualis tradisional terus mengiyakan hal
ini, seolah-olah gendam itu berbahaya.
Saya pernah, ada seorang yang mengirim
pesan inbox ke facebook saya, “mas firman,
gendam itu menggunakan ilmu gaib,
berbeda dengan yang mas firman ajarkan
bahwa itu Pikiran, gendam itu harus
mengeluarkan energi dari dalam diri yang
sudah dibangkitkan”
Kalau anda memiliki persepsi sama
dengan orang yang mengirim inbox itu,
jawaban saya adalah “silahkan belajar
AMC, sebab nanti kita memahami apa itu
ilmu gaib dan kita buktikan bahwa gendam
itu hanya pemberian sugesti saja kepada
orang lain, dan sugesti masuknya ke
pikiran. Jadi ilmu yang harus anda pahami
adalah ilmu tentang Pikiran, dan satusatunya ilmu untuk mengenali, mengontrol
dan memaksimalkan Pikiran adalah AMC”.

Saya tanya ke staf saya tadi yang
tergopoh-gopoh curhat tentang anaknya
yang katanya sudah kena “gendam”, saya
tanya “anakmu bisa cerita kemarin ke kamu
mbak, diapain katanya”. Lalu staf saya ini
cerita, “anak saya kemarin disebelahnya
ada ibu tua, ibu ini cerita kalau dia butuh

11

is

uang anaknya sakit, dan dia cerita kalau dia
memiliki jimat yang bisa membuat anaknya
dulu lulus ujian, lalu menawarkan ke anak
saya, tapi syaratnya harus membersihkan
dulu barang yang sering dipegang anak
saya, dimintalah hpnya, kemudian anak
saya disuruh untuk sedekah dan dimintalah
dompetnya, setelah memberi buntelan
putih, ibu tua ini turun”. Terus gimana lagi
mbak?, tanya saya. “sampai rumah, anak
saya ini cerita ke saya, ma..aku tadi dikasih
jimat buat lulus ujian, anak saya kan mau
unas mas, terus katanya hp sama uangnya
disedekahkan, anak saya juga bingung, kok
gak dibalikin ya ma hpku”, lanjut staf saya
itu. “Sambil nangis, anak saya itu mas
ceritanya”

Coba perhatikan cerita lengkap anak staf
saya itu?apakah menggunakan teknik2 lain
selain berbicara? tidak kan? karena
anaknya tadi setuju-setuju saja diberi jimat
maka ya sudah, terjebak deh dengan
“rayuan” ibu tua tadi, akhirnya hp dan
uangnya melayang. Oh ya biar anda
memiliki pemahaman benar tentang jimat.
Digendam itu bahasa lainnya adalah di
rayu, alias disugesti, alias diberi saran.
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Apakah usia itu berpengaruh terhadap
keberhasilan belajar Telepati?

s

aya sudah usia 56 tahun mas firman,
apakah bisa belajar alpha telepati dengan
mudah?”, salah satu pertanyaan yang
masuk ke nomor whatsapp saya bertanya tentang
apakah usia itu berpengaruh terhadap
keberhasilan ilmu telepati?. Karena banyaknya
pemahaman yang salah beredar di masyarakat
tentang telepati, sehingga seolah-olah membuat
orang yang memiliki usia sudah senior diatas 50
tahun merasa dirinya tidak sanggup untuk belajar
ilmu telepati.
Padahal bukan usia yang mempengaruhi atas
keberhasilan dan kegagalan dari ilmu telepati,
tapi pemahaman yang benar. Karena itu tujuan
dari dibuatnya buku Alpha Telepati supaya
banyak orang menyadari bahwa belajar ilmu
telepati itu bisa dilakukan oleh semua orang yang
mau belajar.

Belajar ilmu telepati sebenarnya sama
dengan belajar ilmu lainnya, sama seperti belajar
naik mobil, belajar naik sepeda motor dan belajar
ilmu lainnya. Tidak tergantung usia kan? tapi
tergantung dari seberapa serius orangnya untuk
mau belajar dengan baik. Usia bukan halangan
untuk mempelajari ilmu telepati, karena banyak
pembeli buku alpha telepati yang usianya juga
sudah senior. Mereka mau membaca buku alpha
telepati dengan benar lalu menerapkannya dalam
kehidupan. Dan efeknya hidup penuh
kemudahan.
Bahkan dalam kelas AMC, saya sering
menemukan peserta yang usianya cukup senior
diatas 60 tahun. Coba anda cek foto-foto
pelatihan AMC di laman facebook saya ya. Tapi
masih memiliki semangat untuk belajar,
semangat untuk b erubah. Saya senang ketika ada
peserta AMC yang usianya senior karena itu
menunjukkan belajar ilmu AMC dan ilmu Alpha
telepati bisa dilakukan oleh semua orang tanpa
batasan usia.
Kalau anda sudah membaca artikel lainnya di
alphatelepati.com seharusnya sudah bisa
memahami bahwa yang membaca buku alpha
telepati ini bukan hanya usia tua, tapi juga ada
yang usia muda bahkan ada juga yang masih
sekolah SMP. Apakah berbahaya? kalau mau
dibilang berbahaya atau tidak itu tergantung
penggunanya. Sama seperti pisau yang bisa
dibuat memotong sayur atau menusuk orang.
Tentu yang salah bukan pisau atau pembuat
pisaunya.
Untuk memahami bagaimana bahaya alpha
telepati maka Baca penjelasan tentang bahaya
dari alpha telepati disini
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Buat anda yang mau belajar alpha telepati tapi
menganggap diri sudah terlalu tua maka
buanglah anggapan tersebut, karena syarat utama
untuk mempelajari alpha telepati adalah masih
bisa bernafas dengan normal. Tanpa melihat
berapa usia anda, tanpa melihat jenis kelamin,
tanpa melihat agama. Selama anda masih
manusia normal maka pasti bisa untuk
mempelajari Alpha telepati.

Tuhan sudah menjanjikan kemudahan dan
keberuntungan bagi semua manusia tanpa
membedakan. Dan kemudahan itu hanya
dirasakan bagi mereka yang mau sungguhsungguh untuk belajar menggunakan kekuatan
pikirannya sendiri dengan benar.
https://alphatelepati.com/2019/10/16/apakahusia-itu-berpengaruh-terhadap-keberhasilanbelajar-telepati/

Untuk belajar alpha telepati tidak perlu
menunggu usia yang senior, selagi masih mudah
maka sangat pas untuk belajar alpha telepati,
karena memang ilmu alpha telepati ini
dibutuhkan disemua aspek kehidupan. Mulai
urusan percintaan, urusan bisnis, urusan karir dan
juga urusan rumah tangga. Dengan memahami
ilmu alpha telepati maka anda menjadi mudah
dalam menyampaikan keinginan kepada orang
lain tanpa harus berbicara langsung kepada dia.
Alpha telepati adalah solusi bagi semua
manusia normal, manusia yang ingin menikmati
kemudahan dalam hidupnya. Kemudahan yang
memang dijanjikan Tuhan bagi manusia yang
mau menggunakan pikirannya dengan benar.
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Sugesti Ini Membantumu Membuat
Resolusi Tahun Baru !

T

ak terasa bahwa tahun 2020 akan segera
berakhir. Biasanya kebanyakan orang
membuat
resolusi
tahun
baru.
Tujuannya untuk memperbaiki diri lebih baik
lagi dari tahun sebelumnya. Jadi, bagi kamu
yang belum membuat daftar resolusi tahun baru,
tenang sugesti ini membantumu membuatnya.

Sugesti pertama tentukan dengan jelas
aspek mana yang akan ditingkatkan. Pada
dasarnya semua manusia mempunyai berbagai
aspek kehidupan yang turut menentukan
bahagia. Entah, aspek finansial, aspek keluarga
dan masih banyak lagi aspek-aspek kehidupan
yang kamu sendiri pun mungkin sudah tahu.
Bagi sebagian orang untuk bisa mencapai
keberhasilan disemua aspek kehidupan dalam
waktu bersamaan tidak mudah. Oleh karena itu,
tanya dirimu apa saja aspek-aspek bidang
kehidupan yang kamu rasa perlu tingkatkan lagi
di tahun depan.

2.Daftar resolusi tahun baru yang
kamu buat harus realistis

1.Tentukan dengan jelas aspek mana
yang akan ditingkatkan

Sugesti kedua adalah daftar resolusi
tahun baru yang kamu buat harus realistis. Kamu
boleh saja punya segudang daftar resolusi, tapi
ingatlah untuk tetap realistis. Pilihlah secara
spesifik resolusi apa yang ingin dicapai.
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Saat memilih resolusi, seleksi kira-kira
resolusi mana yang bisa Anda capai dalam kurun
waktu setahun agar resolusi tersebut tidak hanya
menjadi mimpi semata. Maksudnya, Anda
memang benar-benar mencapai mimpi tersebut
dalam waktu setahun.

3.Buat daftar resolusi yang disertai
dengan ‘punishment’ dan ‘reward’
Daftar resolusi yang kamu buat tidak
akan begitu berefek dalam hidupmu kalau tidak
ada pemacunya, seperti: punishment (hukuman)
dan reward (hadiah).

20

‘Hukuman’ diberikan saat kamu melanggar
resolusi atau berjalan diluar resolusi. Tujuannya
untuk mendisiplinkan diri.
‘Reward’ diberikan apabila berhasil mencapai
resolusi yang telah kamu buat. Ini wajib kamu
lakukan dengan tujuan sebagai penyemangat.
Itulah
beberapa
sugesti
yang
membatumu membuat resolusi tahun baru.
Tetapi, hal terpentingnya adalah komitmen.
Resolusi tahun baru yang sudah kamu buat harus
dijalani dengan komitmen ya bila kamu ingin
melihat perubahan positif dalam hidupmu.
Semoga berhasil!
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BIOGRAFI

“
Tahun ini karakter pop-culture ikonik Batman sudah berumur 80 tahun. Bisa dibilang Batman
adalah salah satu karakter fiksional paling populer sepanjang masa. Seluruh penjuru dunia dari
berbagai kalangan serta usia pasti tahu atau minimal pernah mendengar karakter yang satu
ini.

B

ermula dari komik, kehadiran karakter
Batman bahkan sudah melebar ke
berbagai media pop-culture lainnya.
Sebagai pencipta dari karakter Batman, Bob Kane
bisa dibilang adalah salah satu orang yang paling
berpengaruh
dalam
pembentukan
serta
popularitas Batman.
Siapa yang menyangka bahwa sudah
lebih dari 75 tahun kita diberikan sebuah
kebohongan mengenai identitas asli pembuat
karakter Batman. Ada satu sosok berpengaruh
yang terlupakan dan secara tidak terhormat
dihilangkan dari kredit karakter Batman, Bill
Finger.

Kelahiran karakter Batman bermula pada
tahun 1939. Terinspirasi dari kesuskesan karakter
Superman karangan Jerry Siegel dan Joe Shutter,
Bob Kane seorang comic artist muda berusaha
membuat sebuah karakter baru yang dapat
menyaingi kesuksesan Superman.
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Bob Kane adalah salah satu orang yang
paling bertanggung jawab terhadap hilangnya
kredit Bill Finger sebagai pembuat Batman. Tidak
berhasil menemukan ide yang tampak pas, Bob
Kane meminta bantuan temannya seorang
penulis muda berbakat, Bill Finger.

Bails berusaha memberikan keadilan
kepada Bill, ia memperkenalkan Bill Finger pada
konvensi komik (Comic Con) pertama di New York
pada tahun 1965. Konvensi komik tersebut adalah
satu-satunya sosok Bill Finger muncul secara
publik sebagai penulis dari Batman.

Melalui
pertemuan
pertama
inilah
terbentuk identitas karater Batman yang kita kenal
sekarang. Warna kostum yang berwarna gelap,
topeng dengan ujung runcing seperti telinga
kelelawar, jubah hitam dengan potongan seperti
sayap kelelawar, serta logo kelelawar yang kita
kenal semuanya adalah hasil serta ide dari Bill
Finger.

Bails bahkan menulis sebuah artikel yang
ia kirimkan secara langsung kepada para
penggemar Batman untuk menyadarkan para
fans atas pengaruh Bill Finger. Usaha Bails gagal
ketika Bob Kane secara tidak tahu malu
memberikan surat terbuka yang menyatakan
bahwa ia adalah satu-satunya pembuat dari
karakter Batman.

Setelah pertemuannya dengan Bill Finger,
Bob Kane membawa desain karakter Bill Finger
kepada salah satu editor di National Comic
(Sekarang DC Comics) dan mendapatkan
kesempatan publikasi.
Bob
Kane
secara
egois
tidak
memberitahukan campur tangan Bill Finger dalam
pembuatan karakter Batman dan meraih
keuntungan untuk dirinya sendiri. Sejak itu Bob
Kane terus melakukan konsultasi kepada Bill
Finger mengenai karakter Batman tanpa memberi
kredit kepadanya. Hal ini berlangsung hingga
puluhan tahun ke depan, semua penggemar
Batman hanya tahu satu buah nama pembuat
Batman, Bob Kane.
Isu mengenai sosok lain dibalik pembuat
Batman sempat keluar pada tahun 1965. Seorang
penggemar komik Jerry Bails mengirimkan surat
kepada DC untuk bertanya mengenai pembuat
dari komik Batman. DC membalas surat tersebut
dan Bails menemukan bahwa Bill Finger adalah
penulis asli dari Batman.
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Semenjak saat itu hanya ada sedikit orang
yang mengetahui kebenaran dari karakter
Batman. Bob Kane melanjutkan kehidupannya
dengan penuh kemewahan serta keuntungan
yang ia dapat dari Batman.
Berbeda dengan nasib Bill, ia harus hidup
dengan serba kekurangan tanpa mendapatkan
pengakuan sebagai pembuat dari Batman.
Tragisnya, Bill Finger meninggal dunia sendirian
di apartemen kecilnya pada tahun 1974. Bill
dikubur di Potter Fields sebuah pemakaman
umum yang biasa digunakan untuk orang-orang
yang meninggal tanpa nama. Bill meninggal tanpa
sebuah acara pemakaman yang layak, tanpa
kehadiran keluarga dan pengakuan yang layak ia
terima.
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Bill
Finger
meninggalkan
warisan
berharga bagi para penggemar Batman. Ia adalah
sosok yang membuat karakter-karakter populer
Batman lainnya seperti Robin, Joker, Cat Woman,
Riddler, Scarecrow, Penguin, komisioner Gordon,
Bruce Wayne dan Dick Grayson.
Bill Finger adalah orang yang membuat
dan memberi ide tentang kota tempat tinggal
Batman, Gotham City. Bill adalah sosok yang
memberikan Batman sebuah kendaraan ikonik
Bat Mobile serta istilah Bat Cave sebagai markas
dari Batman.
Kisah klasik mengenai masa lalu Bruce
Wayne yang harus kehilangan orang tuanya saat
anak-anak dan memotivasinya menjadi sosok
Batman juga merupakan cerita yang ia buat. Bill
Finger adalah orang yang bertanggung jawab
membangun identitas Batman “The Dark Knight”
yang kita ketahui sekarang.
Perjuangan mengenai kredit nama Bill
Finger sebagai pembuat karakter Batman baru
dimulai oleh Marc Tyler Nobleman. Marc adalah
seorang penulis yang sebelumnya dikenal
sebagai penulis buku mengenai pembuat karakter
Superman. Tadinya Marc ingin menulis tentang
Bob Kane sebagai pembuat karakter Batman,
tetapi setelah melakukan beberapa penelitian ia
menemukan
ada
sosok
lain
yang
bertanggungjawab sebagai penulis dari Batman.
Terpukul dengan kisah yang ia temukan
mengenai Bill Finger, Marc berusaha mencari
keturunan Bill Finger untuk mencoba melakukan
klaim bahwa Bill Finger adalah pembuat dari
karakter Batman. Sempat menemukan jalan
buntu, Marc akhirnya mendapatkan sebuah titik
terang ketika berhasil menemukan cucu dari Bill
Finger, Athena Belinda Finger.

Setelah menjalankan beberapa prosedur
yang harus dilewati, DC akhirnya memberikan
kredit pertama pada Bill Finger sebagai pembuat
Batman pada tahun 2016 di film “Batman V
Superman: Dawn of Justice”.
Perjuangan lebih dari tujuh puluh tahun
akhirnya berbuah hasil dan Bill mendapatkan
pengakuan yang seharusnya ia terima sejak dulu.
Baru sejak tahun itu muncul nama Bill Finger pada
seluruh hasil karya dengan karakter Batman. Bill
Finger adalah seorang genius yang tidak boleh
kita lupakan. Jasanya dalam membuat karakter
dan dunia Batman sangat berpengaruh dan tidak
bisa dibandingkan.
Seluruh kisah Bill dari awal hingga
mendapatkan haknya sebagai pembuat dari
karakter
Batman
dapat
dinikmati
pada
dokumenter buatan Hulu pada tahun 2017
“Batman and Bill.”
Siapa yang mengira bahwa dibalik
karakter ikonik Batman ada kisah dan tragedi
rumit yang berlangsung hingga puluhan tahun?
Siapa yang mengira ada pertarungan lebih sulit
dibalik
kisah
Batman
yang
berusaha
membersihkan
Gotham
City?
Semoga
ketidakadilan yang dialami oleh Bill Finger
menjadi sebuah pelajaran dan tidak terulang lagi
di masa yang akan datang.

Edisi November 2020

| Kekuatan Sugesti

25

| Motivasi

MENUTUP AKHIR TAHUN, INI 5
HAL KECIL YANG BISA
MEMBAWA LIMPAHAN BERKAH
1.Menyisihkan waktu dan tenaga
ikut aksi social

B

erbuat baik akan menjadi bibit dari
kelancaran hidup bagi diri kita.
Tindakan ini tidak akan membuat kita
merugi karena kebaikan akan menciptakan
kebahagiaan. Pentingnya membiasakan diri
untuk bisa terus berbuat baik bisa dimulai dari
melakukan tindakan sederhana secara rutin.
Dengan niat yang tulus dan hati ikhlas,
kita bisa menutup akhir tahun 2020 ini dengan
melakukan kebaikan-kebaikan kecil yang
mudah dilakukan. Berikut 5 tindakan
sederhana yang bisa membawa limpahan
berkah.
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Menggalang aksi sosial belakangan ini
menjadi booming karena banyaknya publik
figur yang mulai gencar menyuarakan betapa
pentingnya sisi kemanusiaan untuk dijunjung.
Dengan mengikuti kegiatan ini sama saja kita
telah memberi jalan untuk memperlancar
berkah kehidupan.
Kegiatan kemanusiaan seperti tadi
dapat memberi refleksi diri tentang betapa
nikmatnya kehidupan dan limpahan rezeki
yang telah kita terima, mereka yang dibantu
pun akan bersyukur bisa mendapat tenaga
tambahan dalam melakukan kebaikan. Bisa
jadi pengalaman seru juga lho buat dikenang.
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2. Berbagi rezeki kepada mereka
yang sulit dan sangat membutuhkan

Tidak hanya selalu berhubungan
dengan orang lain saja, tindakan sederhana
yang bisa membawa berkah juga bisa kamu
lakukan terhadap dirimu sendiri. Caranya
dengan bersyukur atas segala hal yang telah
terjadi selama ini. Ketenangan dan kepuasan
hati akan membuatmu merasa sangat
beruntung bisa mendapati apa yang belum
tentu orang lain miliki. Sudah kah kamu
bersyukur hari ini?

4. Berbagi informasi dan hal positif
untuk saling mengingatkan kebaikan
Memberi rezeki tidak perlu dalam
jumlah yang besar. Berbagi kepada orang di
sekitar kalian yang membutuhkan juga sudah
cukup membantu dan membuatmu jadi orang
yang berjasa. Lunakkan hati ketika melihat
orang yang kesulitan dimana pun itu berada,
mempermudah urusan orang akan membuat
urusan kita juga dilancarkan.

3. Mensyukuri segala hal yang telah
terjadi selama ini

Mengingatkan
bukan
berarti
menggurui, kita dapat menyampaikan
infromasi atau hal positif yang dimiliki dengan
cara yang santai dan tidak memaksakan lawan
bicara untuk menerima pemahaman yang
sama. Jika cara sepertimu seperti ini maka niat
baik itu akan mudah diterima dan kedua belah
pihak mendapat sisi baiknya masing-masing.
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5. Memberi pertolongan tanpa pikir
panjang

Menjadi pemikir dalam membantu
orang bukan hal yang harus kamu
pertahankan. Menolong itu harus dilakukan
tanpa pandang bulu dan pikir panjang.
Lakukan apa yang bisa kita kerjakan selama
itu bermanfaat bagi orang lain. Saat ingin
menolong orang lain coba bayangkan kita ada
di posisi orang tersebut.
Sekecil apa pun kebaikan akan
memberi manfaat kepada yang memberi dan
penerima. Jadi mulai sekarang kita coba untuk
lakukan mulai dari tindakan sederhana seperti
tadi, yuk!
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B

erbuat baik pada sesama sudah menjadi kewajiban bagi setiap umat manusia.
Tidak peduli apapun agama yang dianut, kita harus memperlakukan orang lain
dengan baik jika ingin diperlakukan baik pula. Buah perbuatan baik serin gkali
tidak hanya berupa pahala bagi seseorang, bahkan ketika masih di dunia perbuatan
yang dilakukan dapat kembali padanya dengan cara yang tidak diduga-duga.
Seperti dalam kisah berikut ini. Perbuatan baik yang dilakukan secara
konsisten dan sabar ternyata memberikan hikmah luar biasa pada seorang wanita.
Ada seorang wanita yang membuat roti untuk makanan keluarganya setiap
hari. Setiap harinya, wanita ini membuat roti ekstra untuk diberikannya pada orang
lain yang kebetulan melewati rumahnya. Dia meletakkan roti itu pada jendela
rumahnya untuk siapa saja yang ingin mengambil roti tersebut.
Setiap hari, ada orang yang sudah bungkuk datang dan mengambil roti itu.
Tetapi, bukannya mengucapkan terima kasih dan menunjukkan keramahan, pria itu
malah menggerutu sejumlah kata yang selalu dia ucapkan setiap hari. Beginilah kirakira ucapannya: "Perbuatan burukmu akan tetap bersamamu, perbuatan baikmu akan
kembali kepadamu."
Hal ini berlangsung secara terus-menerus, hari demi hari. Pria bungkuk itu
selalu datang dan mengambil roti seraya mengatakan sesuatu dengan mengucapkan,
"Perbuatan burukmu akan tetap bersamamu, perbuatan baikmu akan kembali
kepadamu." Wanita itu merasa sebal dengannya,"Bukannya berterima kasih..,"
katanya dalam hati.
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'Setiap hari pria itu mengatakan hal yang sama, apa maksudnya?' pikir wanita
itu.Suatu hari, tiba-tiba dia memiliki keinginan untuk menyingkirkan pria bungkuk itu.
Dia berniat membuat roti dengan racun di dalamnya. Tetapi, ketika akan
meletakkannya pada jendela, dia gemetar dan tersadar. "Apa yang telah aku
lakukan?" katanya. Roti itu akhirnya dibakarnya habis dan dia menggantinya dengan
roti biasa. Seperti hari-hari sebelumnya, pria itu datang lagi dan tetap mengatakan hal
yang sama, tidak menyadari peperangan batin dalam wanita itu.
Putra wanita itu pergi merantau jauh dari tempat tinggalnya. Dan sudah
berbulan-bulan dirinya tak mendapatkan kabar tentang keberadaan putranya itu.
Wanita ini terus berdoa agar putranya diberi keselamatan dan dapat kembali padanya.
Malam itu, pintu rumahnya diketuk dari luar, wanita itu pun membuka pintu
rumahnya dan terkejut melihat sang anak berdiri dihadapannya. Anaknya itu terlihat
sangat kurus dan lemah, rupanya dia kelaparan.
Sang anak menatap ibunya dan berkata,"Ibu, ini keajaiban. Ketika aku masih
jauh dari sini, aku kelelahan dan pingsan. Aku mungkin akan mati kelaparan, tetapi
pada saat itu ada orang bungkuk datang melintas dan memberiku sebuah roti,"
ungkap sang anak. Pria itu berkata," Ini yang aku makan setiap hari. Hari ini aku harus
memberikannya padamu karena
kamu lebih membutuhkannya
daripada aku."

Kemudian seketika wajah
ibunya memucat dan tersandar di
tembok.Dia teringat akan roti
beracun yang hampir saja dia
berikan pada orang bungkuk itu
pagi tadi. Andai saja dia
memberikannya
pada
orang
bungkuk itu, tentu anaknya lah yang
akan dia racuni dengan tangannya sendiri.
Akhirnya dia menyadari arti kata yang selalu diucapkan pria bungkuk itu,"Perbuatan
burukmu akan tetap bersamamu, perbuatan baikmu akan kembali kepadamu."
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Workshop AMC Online
Bulan November 2020
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Curhat Pikiran
Pertanyaan:
Saya ibu ina dari kupang, saya senang selalu mengunduh majalah sugesti setiap
bulannya, saya senang membacanya. Isinya membuat saya sadar tentang diri saya.
Saya mau bertanya, apakah termasuk sebuah sugesti ketika saya datang ke dokter lalu
divonis sakit A, karena saya pernah mengalami seperti itu, divonis sakit A tapi saya
mengabaikannya dan berdoa kepada Tuhan dan sekarang sakit saya hilang. Apakah itu
juga termasuk kekuatan sugesti? Mohon dijelaskan ya.
Ibu Ina, 081xxxxx-kupang
Jawab:
Ibu Ina dikupang, terima kasih sudah selalu membaca majalah sugesti setiap bulannya
ya, saya harapkan majalah sugesti selalu memberikan inspirasi dan sugesti positif bagi
anda dan keluarga, oh ya, dibagikan juga ke teman-teman lainnya ya.
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Saya senang mendengar ibu kembali sehat meskipun sudah divonis sakit A oleh dokter.
Apa yang ibu alami itu adalah salah satu bukti bahwa kunci dari kesehatan manusia
ada di Pikirannya, semua omongan orang, semua informasi yang masuk kedalam
pikiran ibu, itu adalah sebuah sugesti, sugesti-sugesti itulah yang membentuk realita
di kehidupan ibu. Banyak orang langsung mengimani dan mengamini saja ketika
divonis sesuatu penyakit oleh dokter, akibatnya ya jadi terus sakit, tapi ketika
seseorang itu mengabaikannya maka pasti lambat laun ada aja proses dan situasi yang
membuatnya sehat. Terus sehat ya bu ina.
Pertanyaan :
Saya mau bertanya tentang hal aneh di diri saya, sebelumnya saya ucapkan terima
kasih buat pak firman yang mau berbagi majalah sugesti ini secara gratis. Pak firman,
saya punya kebiasaan yang dianggap jelek yaitu sering menggigit kuku. Kenapa ya
pak? Saya juga heran, sering kali saat saya diam eh tiba-tiba ini kuku masuk aja ke
mulut dan mulut menggigitnya. Apa bisa dihilangkan ya pak firman?
Gusti- Bali, gus3nor@xxxx.com
Jawab:
Mas gusti dibali terima kasih atas pertanyaannya, dan terima kasih sudah menjadi
pembaca majalah sugesti selama ini. Bagikan juga kepada teman-teman lainnya ya.
Kebiasaan yang dialami oleh mas gusti ini, pernah saya temui pada diri seseorang
peserta kelas AMC privat beberapa bulan lalu, dia juga memiliki kebiasaan seperti mas
gusti juga, suka menggigit kuku, kebiasaan itu adalah akibat dari program di
pikirannya, karena dulu waktu kecil mengalami situasi yang dimarahi orang tua, lalu
dia melakukan gigit kuku sebagai upaya dalam menenangkan diri, dan kebiasaan ini
berlanjut sampai sekarang. Tapi, setelah dia memahami AMC, dia lakukan perubahan
di pikirannya, dan kebiasaan itu pun berubah. Semua kebiasaan manusia itu bersumber
dari program di pikirannya.
Ketika pikirannya berubah maka pasti kebiasaannya berubah.
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Pertanyaan :
Mas firman, salam kenal ya. Saya Ade dari Kutai Kertanegara. Saya pembaca majalah
sugesti sejak tahun 2018 bulan februari. Ingin pergi ke Surabaya untuk belajar AMC
langsung tapi kok ya uangnya gak kumpul-kumpul. Gimana ya mas biar saya bisa
cepat belajar AMC, mohon solusinya mas?
Ade-kutai kartanegara, 0878xxxxx
Jawab:
Ade di kutai kertanegara, terima kasih selalu setia menjadi pembaca majalah sugesti,
saya harap ada perubahan positif dikehidupanmu setelah sering membaca majalah
kekuatan sugesti, bagikan juga kepada teman-teman lainnya. Supaya cepat belajar
AMC, niatkan dengan sungguh bahwa AMC itu penting. AMC itu adalah kunci
kesuksesanmu, ketika kamu menganggap AMC itu penting maka pasti menyisikan
pendapatanmu sedikit sedikit untuk belajar AMC. Karena banyak orang yang ikut
AMC dengan menggadaikan dulu sepeda motornya, menjual laptopnya dan
sebagainya. Tapi, Alhamdulillah kembali berlipat-lipat
Bagi anda yang ingin berkonsultasi, silahkan kirimkan email anda ke
firmanp83@gmail.com dan nomor hp : 085646000981 (WA)
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Bagi anda yang memiliki pertanyaan seputar
kehidupan, bisa mengirimkan melalui
sms,whatsapp/line di 0856.46.000.981 atau acc
facebook di facebook.com/wahana.sejati
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