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Sibuk Mencari Kebahagiaan?
Berhentilah sahabat !

M

enulis tentang kebahagiaan
merupakan sesuatu yang
saya sukai, karena membuat
saya berpikir tentang rasa bahagia
mungkin ya, jadi terasa semangat
untuk menyebarkannya kepada anda
yang membaca artikel ini. Bahagia
adalah sebuah “rasa”, sama dengan
rasa sedih, rasa sakit dan rasa manis
asam dan asin hehe..lho kok jadi
ngomongin rasa yang di lidah ya.
Sedih, gembira, bahagia adalah
sebuah “rasa”, yang kita rasakan
sendiri. Kenapa saya katakan rasa
bahagia kita yang merasakan? ya
karena itu adalah rasa, dan rasa tidak
ada yang tahu kecuali hanya bagi yang
merasakannya saja. Anda bisa saja
terlihat baru jatuh dari sepeda motor,
tetapi wajah anda menunjukkan rasa
bahagia, karena anda merasakan
bahagia saat terjatuh dari sepeda
motor. Kok bisa bahagia saat jatuh dari
sepeda motor? Ya bisa saja, kalau
jatuhnya pas didepan sebuah warung
dan ada penjaganya yang cantik jelita
lalu menolong membangunkan dari
jatuh. Hayooo…bahagia kan?
Jadi
walaupun
secara
penglihatan, sesuatu peristiwa itu
adalah negatif..tapi kalau urusan rasa,
maka itu urusan masing-masing

individu, sebab rasa terjadi kalau
dirasakan. Dan setiap orang bisa
membuat macam-macam rasa, kalau
dibuat rasa sedih ya sedih, dibuat rasa
senang ya senang, dibuat bahagia ya
bahagia. Karena semua adalah rasa,
rasa yang ada hasil dari hati kita, dan
hasil dari pengolahan yang ada dalam
diri. Kalau rasa adalah hasil dari
pengolahan dalam diri, lalu jika anda
selama ini sibuk mencari rasa
kebahagiaan di luar diri? apa yang
dicari?

Tadi pagi, saya mendapat
telepon dari seorang ibu yang bertanya
ke saya “mas firman saya lelah mencari
kebahagiaan, saya ingin menikmati
kebahagiaan,
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kemana saya mencarinya, saya
berjumpa dengan blog mas firman dan
saya merasa cocok dengan semua
tulisan mas firman, makanya saya
telepon ini”….
Sambil
tersenyum
saya
menjawab perkataan ibu ini…“kemana
ibu
mau
mencari?memang
kebahagiaan ibu ada disaya?he.he.ibu
lelah karena ibu sibuk mencari,
sebaiknya
ibu
berhenti
untuk
mencarinya, ibu bisa belajar di
workshop AMC untuk mengenal itu”
ibu terdiam sejenak..lalu berkata lagi
“ya mas..kayaknya bener juga apa
yang mas firman katakan itu, saya
insya Allah segera belajar AMC”.

Banyak dari anda mungkin juga
sibuk mencari kebahagiaan?mencari
diluar?atau mencari dimana? Kalau
anda mencari kebahagiaan itu diluar
diri maka yang pasti terjadi adalah rasa
lelah dan capek?sebab anda mencari
yang tidak ada. Meskipun anda pergi ke
gunung, pergi ke pantai, melakukan
berbagai meditasi, berbagai pertapaan
dan kegiatan lainnya maka saya jamin
yang didaptkan adalah rasa frustasi
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dan capek. Kenapa itu terjadi? ya
karena anda mencari yang tidak
ada…kebahagiaan adalah rasa yang
dibuat dan dimunculkan dari dalam.
Kalau anda sudah mulai
melakukan pengolahan rasa di dalam
diri maka yang namanya rasa bahagia
bisa dirasakan dimana saja dan kapan
saja sesuai yang anda mau. Karena itu
hanya sebuah rasa. Kalau anda perlu
memberikan rasa itu yang tinggal
membuatnya dan memberikan kepada
kehidupan, kalau memang rasa
bahagia itu penting bagi anda, lalu
kenapa anda mengijinkan rasa yang
lain muncul?seperti rasa sedih dan
rasa malas serta rasa negatif lainnya?
Coba anda sadari, bahwa sebenarnya
anda memiliki hak untuk menentukan
pilihan, rasa apa yang ingin menguasai
hidup anda?kalau anda mau memilih
hidup bahagia?maka yang buat saja
bahagia itu mendominasi hidup kita.
Jadi berhenti yuk untuk mencari
kebahagiaan,
tapi
mulai
untuk
membuat rasa bahagia itu muncul dari
dalam.
Majalah sugesti edisi februari
2021 ini membahas tentang cinta dan
bahagia, supaya isi pikiran kita penuh
dengan cinta dan bahagia sehingga
bisa menyebarkan gelombang cinta
dan kebahagiaan ke sekitar kita.
Selamat menikmati majalah sugesti
edisi februari 2021 ini dengan Santai
dan Tentunya harus anda praktekkan
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5 SYARAT MUTLAK HARUS DIMILIKI
Jika Ingin Hidup Anda Selalu Bahagia

S

emua orang tentu ingin hidup selalu bahagia.
Tapi kenyataannya kalau kita melihat di
media sosial banyak sekali orang yang
mengeluh hidupnya. Mengeluh tidak bahagia karena
urusan keuangan, karena urusan percintaan, karena
urusan pekerjaan dan berbagai urusan lainnya.
Padahal sesungguhnya bahagia adalah rasa yang
hadir tanpa syarat. Bisa dihadirkan kapan saja,
dimana saja.
Tapi banyak orang tidak memahami dengan
betul apa itu BAHAGIA. Bahkan ada orang yang
sudah cukup secara keuangan tapi mengeluh juga
tidak bahagia. Ada seseorang punya istri cantik tapi
juga mengeluh tidak bahagia. Aneh juga kan. Tapi ya
itulah kenyatan yang ada disekitar kita. Banyak
orang sibuk mengejar kebahagiaan dengan berbagai
syarat.
Kata “bahagia” memang hanya terdiri dari 7
huruf. Tapi banyak orang tidak paham artinya, tidak
paham bagaimana untuk membuat hidup selalu
bahagia. Bahkan ada yang sampai berpikiran jika
bahagia itu harus dikejar. Nah ini kesalahan besar,
padahal sebenarnya bahagia itu bukan dikejar tapi
diciptakan.
Apakah uang yang membuat seseorang
bahagia? Sepertinya bukan karena banyak orang
yang uangnya banyak juga mengeluh tidak bahagia.
Apakah orang yang hidup sederhana bahagia? Tidak
juga, karena banyak orang yang kekurangan uang
juga lebih sering mengeluh tidak bahagia. Ada yang
mengeluh tidak bahagia karena belum mendapat
pekerjaan. Tapi banyak juga orang yang sudah
bekerja mapan juga mengeluh tidak bahagia. Nah
bingung kan? Lalu apa syarat agar seseorang itu
hidupnya selalu bahagia?
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Ada 5 syarat mutlak yang harus dimiliki
jika ingin hidup anda selalu bahagia, bukan uang
dan bukan juga jabatan. Baca dan pahami ya
bagian ini.
Syarat Pertama, Kesadaran Bahwa Diri Anda
itu Ciptaan Tuhan

Kita adalah manusia bukan ciptaan pabrik.
Bukan juga produk tiruan atau istilahnya KW.
Apalagi KW 1 dan KW 2. Menyadari bahwa kita
adalah manusia yang memang diciptakan Tuhan
dengan segala fasilitas dalam tubuh ini adalah
syarat untuk membuat hidup selalu bahagia.
Ingatlah ini, ingatlah bahwa anda dan kita semua
adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sudah
diciptakan sebaik-baiknya
Syarat Kedua, Masih Bisa Bernafas dengan
Baik
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Coba
sekarang
anda
tarik
napas…tahan…lalu hembuskan. Masih bisa
melakukannya dengan baik? Kalau iya, maka itulah
syarat anda untuk bahagia. Menikmati udara yang
gratis ini adalah kebahagiaan yang luar biasa. Karena
seandainya disuruh membayar pasti sudah tidak
terhitung berapa biaya untuk bernapas ini ya. Jangan
mensyaratkan hal lain untuk bahagia. Anda masih
bisa bernafas maka itu adalah kebahagiaan

Pernah lihat ada orang yang tidak
memiliki kaki masih bisa kaya? Pernah lihat
orang yang tidak memiliki tangan masih bisa
punya bahagia? Tentu pernah kan. Tetapi
pernahkah anda melihat orang yang tidak
memiliki kepala bisa kaya? tentu tidak ada karena
orang yang tidak ada kepala maka tidak bisa
hidup. Jadi kalau anda sekarang masih punya
kepala maka itulah syarat anda bahagia.

Syarat Ketiga, Mau memuji Tuhan setiap saat

Syarat Kelima, Memiliki pemahaman bahwa
Bahagia itu Diciptakan

Bukan uang, bukan mobil, bukan istri cantik.
Bukan juga teman yang baik. Syarat untuk membuat
hidup selalu bahagia adalah mau memuji Tuhan
setiap saat. Memuji karena sesungguhnya memang
Tuhan itu pantas dipuji, bahkan segala pujian yang
bisa kita sebutkan adalah untuk-Nya. Karena hanya
DIA dzat yang Maha Baik dan Maha Penyayang.
Coba deh memuji Tuhan setiap saat.
Syarat Keempat, Memiliki Kepala yang Normal

Semua rasa yang hadir dalam hidup
manusia adalah hasil dari ciptaannya sendiri.
Rasa sedih, rasa tidak nyaman juga sebenarnya
karena dibuat sendiri. Termasuk juga Rasa
bahagia, itu juga dibuat sendiri. Kalau anda
mengingat keempat syarat sebelumnya maka saya
percaya anda paham bahwa memang bahagia itu
diciptakan bukan dikejar. Maka ciptakanlah
bahagia itu sekarang juga, dimanapun dan
kapanpun juga.
Saya ingin anda yang membaca artikel ini
memiliki kesadaran bahwa tidak butuh syarat
diluar diri karena syarat bahagia sebenarnya
sudah dimiliki semua orang. Syarat untuk hidup
selalu bahagia sudah ada dalam diri masingmasing manusia. Maka mulai sekarang
Berbahagialah !
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Cara Menciptakan Kebahagiaan
Dalam Hidup

K

ebahagiaan adalah suatu hal yang semua
orang menginginkannya, saya belum
menemukan ada orang yang tidak ingin
bahagia dalam hidupnya. Ketika saya bertemu
dengan peserta workshop saya, atau yang sekedar
konsultasi pasti tujuan hidupnya adalah bahagia.
Anda yang sedang membaca blog ini juga pasti
mencari kebahagiaan kan? Ketika semua orang
berniat untuk memiliki kebahagiaan, tapi mengapa
justru banyak orang yang merasa dirinya tidak
bahagia? Apakah benar mereka, atau diri anda
(mungkin) sedang tidak bahagia? atau sebenarnya
sedang bahagia tapi, diri sendirilah yang
menyangkal kebahagiaan tersebut?

mencari makanan yang namanya”coto makassar”,
tetapi kita tidak tahu seperti apa itu bentuk dari coto
makassar, tentu mustahil kita bisa menemukannya.
Bahkan kita bisa menjadi tertipu oleh orang yang
mengatakan menjual “coto makassar”, lalu kita
percaya saja dan akhirnya mengatakan jika
makanan yang seperti itu adalah coto makassar.
Benar kan?

Ada seorang peserta privat AMC yang
mengeluh bahwa selama hidupnya terasa lelah
karena mencari kebahagiaan, susah rasanya
mengejar kebahagiaan, selalu berusaha tetapi
tetap tidak merasa kebahagiaan dalam diri. Karena
itu dia menemukan blog saya karena direferensikan
oleh teman dia yang pernah ikut kelas AMC juga.
Ketika sudah mulai kelas pelatihan, saya bertanya
kepada bapak ini, “oke bapak, sekarang apa
definisi bahagia menurut bapak? bahagia seperti
apa yang bapak inginkan dalam hidup ini?”
Apa yang bapak ini jawab? beliau
menjawab, “yang penting bahagia, mas”…Lalu
saya tanya lagi, bahagia seperti apa pak?, Bapak
ini jadi tampak kebingungan, lalu saya katakan ke
beliau, ini masalah dalam diri bapak, yaitu tidak bisa
mendefinisikan apa itu kebahagiaan, bapak ini pun
mengangguk. Nah berarti kita pun dapat
mengambil pelajaran dari kasus bapak ini, apa itu?
Disaat kita tidak bisa mendefinisikan apa itu
bahagia, maka mustail kita bisa merasakan
bahagia itu. Sebagai contoh, misal saja kita ingin

Sama hal nya dengan bentuk kebahagiaan,
jika kita tidak bisa mendefinisikan apa itu bahagia,
maka bisa saja kita tertipu oleh iming-iming
kebahagiaan yang ditawarkan oleh orang lain.
Apalagi dijaman sekarang, banyak sekali pihak
yang menawarkan kebahagiaan kepada orang lain,
para dukun, spiritual, motivator, bahkan calon
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gubernur, dan calon presiden juga menawarkan
kebahagiaan. Dan masyarakat kita juga mudah
tergiur oleh kata-kata bahagia, tapi ternyata setelah
dilalui yang didapat bukan kebahagiaan melainkan
kesusahan.
Masih teringat jelas, bagaimana sosok
eyang subur yang juga menawarkan kebahagiaan,
namun kita bisa perhatikan bagaimana banyak
orang juga yang malah mengeluh bukan
kebahagiaan yang didapat dari tempat eyang subur
tapi kesusahan. Anehnya, ada juga orang yang
mengaku mendapat kebahagiaan dari tempat
eyang subur. Berarti kalau begitu tidak ada yang
salah kan? yang menyebabkan adanya dua pihak
ini
adalah
adanya
perbedaan
persepsi
kebahagiaan
menurut
mereka.
Sehingga
kebahagiaan versi murid yang satu dengan murid
yang lain berbeda-beda.
Kalau begitu, kebahagiaan anda haruslah
anda buat sendiri, haruslah anda ciptakan sendiri.
Bukan tergantung kepada orang lain. Ada Dua cara
mudah untuk menciptakan kebahagiaan yang saya
sarankan bagi anda yang membaca majalah
sugesti ini :
1. Tentukan Definisi Bahagia, langkah pertama
yang harus anda lakukan adalah membuat sendiri
apa itu bahagia menurut anda, bukan menurut
orang lain, bukan menurut orang tua anda, bukan
menurut motivator, tetapi menurut anda sendiri.

dua kali sehari yaitu sebelum tidur dan bangun
tidur. Mengapa perlu diucapkan? Karena dengan
mengucapkan definisi bahagia tersebut, otomatis
anda sedang memasukkan program ke dalam
pikiran bawah sadar anda sehingga membuat hidup
anda perlahan mulai mengarah ke definisi bahagia
itu.

Dan setelah seminggu berlalu, bapak yang
saya ceritakan diatas mengirimkan sms kepada
saya yang isinya :
“Mas firman, terima kasih banyak telah mengubah
hidup saya dan keluarga, sekarang saya benarbenar menemukan kebahagiaan yang saya
ciptakan sendiri bersama keluarga, setiap hari kami
bersyukur kepada Tuhan atas kebahagiaan
ini..mas firman..terima kasih sekali lagi”
Yang perlu diubah dalam pikiran anda,
adalah persepsi untuk mengejar bahagia, sebab
semakin dikejar maka bahagia akan makin jauh.
Jika begitu, maka mulailah untuk menciptakan
kebahagiaan anda sendiri, sehingga kebahagiaan
pasti menyelimuti diri anda.

2. Katakan Setiap hari, setelah anda membuat
definisi bahagia maka ulangilah definisi itu setiap
hari melalui ucapan, anda bisa ucapkan minimal
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Cara Jitu Membuat Wanita Jatuh
Cinta Sejak Kencan Pertama

B

agi sebagian kaum pria membuat
wanita jatuh cinta tidak selalu jadi
hal yang mudah. Padahal Anda
sudah berusaha melakukan hal-hal yang
menarik perhatiannya. Tapi kenyataannya
dia tetap saja tidak membalas perasaan
Anda. Kalau sudah begini Anda pasti
bingung apa yang harus dilakukan. Nah
supaya gak bingung lagi,berikut cara jitu
membuat wanita jatuh cinta pada Anda
sejak pertemuan pertama.

1. Kontak mata

Pandanglah lurus ke matanya saat
Anda berbicara atau ketika ia bicara.
Melakukan hal ini akan membuatnya
percaya pada apapun yang Anda
sampaikan. Menatap mata seseorang ketika
berbicara atau mendengarkan membuat
mereka tahu bahwa semua perhatian Anda
terpusat padanya dan membangun
kepercayaan.

Edisi Februari 2021
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2.

Ramah

Pada kencan pertama, senyumlah
selalu dan ramah. Penting bagi wanita
untuk melihat bahwa Anda jujur, ramah,
dan merasa terhibur saat bersamanya.
Mereka akan mendapatkan perasaan ingin
selalu bersama Anda.
3. Penampilan adalah segalanya.

is

4.

Beri pujian, paling penting

Seorang wanita akan berusaha matimatian terlihat sempurna di kencan
pertamanya. Jadi, penting untuk mengenali
usahanya dan puji dia akan hal itu. Puji
rambutnya,
sepatunya,
pakaiannya,
parfumnya atau penampilannya secara
keseluruhan. Selama mengobrol, jangan
pernah lupa untuk memuji senyumnya, hal
ini dapat membuatnya lebih percaya diri,
apalagi kalau dia kurang yakin dengan
dirinya.
5. Dengarkan dan Pahami dia

Jangan pergi berkencan dengan berpakaian
seadanya dan terlihat kumal. Wanita suka
pria yang memperhatikan penampilannya,
rambut tertata rapi, dan bisa menyesuaikan
dengan lingkungannya berdasarkan apa
yang menempel di tubuhnya. Kesan
pertama yang didapat wanita menentukan
bagaimana
ia
memandang
Anda
seterusnya.

11

Wanita
suka
pria
yang
mendengarkan dengan sabar. Mereka selalu
punya banyak hal untuk diceritakan dan
terkadang cara ini menolong ketika mereka
punya seseorang yang mau mendengarkan
dengan seksama. Anda juga harus bisa
memahami wanita yang Anda taksir, jika
tidak bisa memahami, semua usaha Anda
akan sia-sia. Semua percakapan harus
selaras dan berhati-hatilah agar tidak keluar
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dari topik. Memahami dia membuat Anda
tahu apa yang harus Anda katakan saat ia
memberikan reaksi tertentu dan hal ini bisa
memperlama percakapan. Dia mungkin
tertarik menghabiskan waktu lama dengan
seseorang yang memahaminya.

is

6. Gunakan Alpha Telepati

Langkah penting yang terakhir
adalah kamu bisa menggunakan teknik
alpha telepati. Fungsinya untuk membuat
wanita yang Anda taksir merespon baik
Anda dan menyukai Anda. Karena alpha
telepati adalah satu-satunya teknik untuk
mempengaruhi pikiran orang lain untuk
segala tujuan, salah satunya bisa digunakan
untuk membuat wanita yang Anda taksir
jatuh cinta kepada Anda sejak pertama kali
kencan.

Edisi Februari 2021
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Kerjakan 3 Cara Penting ini

D

alam sebuah hubungan percintaan ada
yang jalannya lurus dan menyenangkan,
tetapi ada pula yang jalannya harus
menemui halangan besar. Halangan besar itu
biasanya adalah restu dari orang tua, ada orang
tua yang menolak hubungan percintaan anakanaknya karena alasan tertentu.
Hal ini wajar sih sebetulnya, karena orang tua
tentu menginginkan pasangan yang terbaik
menurut orang tua. Entah dilihat dari pekerjaan,
dari keturunan maupun dari pendidikan. Dan
biasanya si anak tidak melihat itu, yang penting
sudah cinta dan sudah sayang maka pasti
menjalani saja hubungan percintaannya. Ada
sebagian pasangan yang memilih cara yang tidak
wajar ketika orang tua menolak hubungan
percintaannya, yaitu kabur dari rumah. Tentu ini
tidak elok ya.
Memilih cara untuk kabur dari rumah adalah
cara yang tidak elok dan tidak etis saja, karena
seolah-olah lantas tidak lagi menganggap orang
tua. Tapi ya karena banyak pasangan tidak
mengetahui cara yang lain sehingga mereka
memilih saja untuk kabur. Dalam artikel kali ini
memberikan solusi bagi anda dan pasangan yang
sedang mengalami halangan yaitu orang tua
menolak merestui hubungan percintaan kalian.
Solusi yang diberikan bukan kabur dari rumah
atau bunuh diri berdua, tapi solusi yang masuk
akal dan ajaib untuk membuat orang tua kalian
yang awalnya menolak menjadi merestui
hubungan percintaan kalian.

Edisi Februari 2021

Ada 3 cara penting yang ingin dibagikan di
artikel ini, kalau kalian terapkan maka pasti
orang tua kalian berubah dengan sendirinya,
tanpa perlu kalian paksa. Mau kan?
Cara Pertama, Tetaplah Bersikap Baik

Bersikaplah baik meskipun orang tua
menolak hubungan percintaan kalian, tetap
bersikap baik ini menunjukkan bahwa kalian
memiliki pikiran yang positif dalam menyikapi
sikap orang tua yang menolak.
Jangan menunjukkan wajah yang cemberut,
jangan marah-marah dirumah. Biasanya
kebanyakan anak muda yang orang tuanya
menolak pasangannya justru bersikap yang
kotraproduktif, alias marah, dirumah jadi
pendiam dan cemberut saja ketika bertemu orang
tuanya. Ini salah. Karena kalau kalian bersikap
yang tidak baik maka itu artinya kalian
menyebarkan pikiran yang negatif kepada orang
tua. Maka pasti orang tua makin keras menolak
hubungan kalian.

| Kekuatan Sugesti
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Cara Kedua, Pastikan Pasangan Kamu
Memahami Situasi Ini

Setelah kamu dan pasangan selalu menjaga
pikiranmu untuk tetap positif maka langkah
penting yang ketiga adalah kamu bisa
menggunakan teknik alpha telepati.
Fungsinya untuk membuat orang tua kalian
yang awalnya menolak hubungan percintaan
kalian berubah sikap mau merestui hubungan
percintaan kalian. Karena alpha telepati adalah
satu-satunya teknik untuk mempengaruhi pikiran
orang lain untuk segala tujuan, salah satunya bisa
digunakan untuk mengubah pikiran orang tua
yang awalnya menolak hubungan percintaan
kalian menjadi menerima.

Biasanya ketika hubungan percintaan
mengalami halangan dari orang tua, maka
pasangan kamu langsung berubah sikap,
pasangan kamu langsung menyerah dan
memutuskan hubungan.
Coba kamu bicara baik-baik dengan
pasangan kamu ini supaya dia bisa mengerti
dengan situasi ini, pastikan dia mau menerima
dulu dan tidak menganggap jelek terhadap orang
tua, karena bagaimanapun mereka itu adalah
orang tua kalian juga. Menjaga pikiran kamu dan
pasangan untuk tetap positif itu kunci penting
untuk membuat orang tua luluh dan akhirnya
berubah menjadi merestui

Setelah membaca artikel ini, seharusnya
kalian sudah bisa mendapat solusi. Saatnya
kalian action untuk mengerjakan 3 cara penting
tersebut. Jangan putus asa dulu dengan kondisi
hubungan percintaan kalian, sebab masih ada
jalan keluarnya.

Cara Ketiga, Gunakan Alpha Telepati untuk
Mempengaruhi Orang Tua Kalian
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Ingin Hidup Selalu Bahagia ? Coba
Biasakan 5 Hal Ini Dalam
Kehidupan Anda

S

ebuah kebahagiaan, merupakan impian
semua orang, saya dan juga anda. Dalam
pikiran anda pasti selalu mencari cara
bagaimana
hidup
bahagia,
bagaimana
mendapatkan kebahagiaan. Bahkan dalam
agama juga diajarkan bahwa kita harus
mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.
Ada cara-cara mudah supaya hidup seseorang
itu selalu bahagia, bahagia dimanapun dan
kapanpun. Seringkali saat break makan siang di
kelas AMC, bisanya nih ibu-ibu, “sepanjang
kelas tadi, saya lihat mas firman itu murah
senyum, bahagia terus, gimana sih mas
caranya?’. Saya menjawabnya, “ya bahagia itu
kan dari pikiran kita bu, kita sendiri yang
membuat kebahagiaan itu”. Yup, kunci
kebahagiaan bermula dari Pikiran kita sendiri.
Saya mencoba memberikan tips berupa 5
Hal yang perlu anda biasakan supaya hidup
selalu dalam bahagia. 5 Hal ini mungkin anda
anggap aneh, karena itu saya meminta anda
untuk membiasakannya. Ketika sudah terbiasa
maka pasti dimanapun dan kapanpun anda selalu
bahagia.

Pertama, Bersyukur ketika Bangun Tidur.

Perjalanan sebuah hari dimulai saat
ketika bangun tidur dan mata kita mulai terbuka
setelah tidur semalaman. Dan tahukah anda
bahwa semua kejadian yang nanti bakal terjadi
dalam hari itu, sesungguhnya bermula dari saat
kita membuka mata. Kalau anda membuka mata
lalu yang ada adalah perasaan malas, perasaan
marah dan perasaan jelek lainnya maka pasti
seharian itu hidup anda selalu dipenuhi dengan
hal yang jelek dan negatif saja. Nah, supaya
seharian itu hidup anda penuh bahagia maka
mulailah dengan bersyukur sejak anda membuka
mata. Jadi, lagu anak-anak itu perlu diubah ya,
bukan “bangun tidur ku terus mandi”, tapi
“bangun tidur ku bersyukur dulu”.
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Kedua,
Bernafaslah
Kesenangan.

dengan

Penuh

Semua orang yang masih hidup, pasti
bernafas. Saya bernafas, anda juga bernafas.
Tapi banyak orang hanya membiarkan begitu
saja aktivitas bernafas itu, padahal melalui
aktivitas nafas itu bisa membuat kebahagiaan.
Coba anda bernafas dengan sadar, caranya
luangkan waktu sejenak untuk duduk lalu
tariklah nafas panjang, tahan sejenak kemudian
baru dihembuskan. Sambil bernafas dengan
sadar seperti itu, pikirkanlah hal-hal yang
membuat anda senang. Bernafaslah dengan
penuh kesenangan maka pasti membuat hidup
selalu bahagia.
Ketiga, Tersenyumlah
Orang Lain.

Ketika

Bertemu

Tersenyum, mungkin dianggap remeh
oleh sebagian orang. Padahal dengan tersenyum
membuat anda menjadi bahagia, sebab dalam
pikiran anda sudah tersimpan memori bahwa
dengan melakukan gerakan senyum akan
merileksasikan otak anda secara perlahan.
Siapapun orangnya yang anda temui, baik itu
dikantor, dijalan, dipasar atau di mall, ketika
orang itu berhadapan dengan anda maka
mulailah dengan senyuman. Bahkan kalau anda
bertemu orang dikantor yang anda anggap jahat
dan judes, cobalah tetap tersenyum.
Keempat, Lihatlah Keindahan Alam.

Ketika keluar rumah, lihatlah hijaunya
daun pepohonan, cantiknya bunga-bunga,
birunya langit. Itu semua bisa anda lihat
disekitar kita kan, tidak harus anda pergi ke
puncak atau ke tempat wisata yang jauh. Diluar
rumah anda, pasti ada pohon, pasti ada
rerumputan, lalu diatas anda juga pasti ada
langit. Perhatikan keindahan ciptaan Tuhan itu.
Banyak orang biasanya tidak sempat
mengarahkan pikirannya untuk melihat hal-hal
yang indah itu, begitu keluar rumah langsung
yang dipikirkan adalah pekerjaan yang
menumpuk, padahal ada langit, ada burungburung, ada kupu-kupu yang penuh keindahan.
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Dengan melihat keindahan alam maka yang ada
tentu kebahagiaan.
Kelima, Berpikirlah yang Menyenangkan
Saja.

Kebahagiaan dalam hidup seseorang
bukankah sebuah mimpi yang sulit tercapai,
kebahagiaan dalam hidup ini sesungguhnya
adalah hal yang sangat mudah untuk kita semua
bisa dapatkan. Kebahagiaan bukan dicari, tapi
kebahagiaan itu hadir karena kita yang
menciptakan.

Kebahagiaan kita itu bersumber dari
Pikiran kita, anda harus menyadari ini. Bukan
sebuah tempat, bukan juga seseorang tapi
sumber kebahagiaan adalah Pikiran kita. Jika
ingin selalu bahagia, maka berpikirlah yang
baik-baik saja, berpikirlah yang menyenangkan
saja. Ubahlah pikiran anda dari berpikir yang
ruwet, dari berpikir yang susah menjadi berpikir
yang menyenangkan saja. Dalam kelas AMC
sering saya katakan, “kalau berpikir susah bisa,
kenapa berpikir yang enak tidak bisa, bukanlah
lebih nyaman berpikir yang enak-enak dan
menyenangkan saja”
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BIOGRAFI
KISAH CINTA BJ HABIBIE DAN AINUN

Hubungan Habibie dan Ainun makin dekat dan cinta membawa mereka menikah pada 12
Mei 1962 di Bandung.

B

acharuddin Jusuf Habibie atau yang akrab
disapa BJ Habibie dan Hasri Ainun Besari
adalah dua siswa yang termasuk
cemerlang di kelasnya masing-masing saat SMA.
Kebetulan guru pelajaran ilmu pasti mereka sama.
Melalui candaan Gouw Keh Hong, si guru ilmu
pasti, Habibie dan Ainun “dijodohkan”.

Namun ternyata hingga mereka lulus dan
Habibie melanjutkan study ke Jerman keduanya
tak pernah benar-benar dekat. Rudy sapaan
akrab Habibie saat muda awalnya memang tak
pernah punya perasaan apapun pada Ainun,
namun sang ibu lah yang menginginkan keduanya
menikah.
Rudy kala itu masih enggan dan kurang
tertarik dengan urusan percintaan, ia lebih tertarik
untuk segera menyelesaikan study doktoral
sambil bekerja di Institut Konstruksi Ringan
Aachen.

Cinta Tumbuh di Teras Rumah Ainun

“Ini menarik kalau Hasri jadi dengan
Habibie. Jika mereka jadi suami istri, anaknya bisa
pintar-pintar,” kelakar Guru Gouw di kelas seperti
diingat Habibie dalam Ainun Habibie: Kenangan
Tak Terlupakan di Mata Orang-orang Terdekat
(2012: 1-3) yang disusun A. Makmur Makka.
Siapa sangka candaan sang guru ternyata
menjadi kenyataan.
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Namun ternyata semua berubah, saat itu
Rudy diantar Fanny, adiknya untuk bertamu ke
rumah Ainun di Ranggamalela. Pertama kali
bertemu muka dengan Ainun yang telah beranjak
dewasa, seperti dituturkan Gina S. Noer, Rudy
terkejut.

“Saya mau menyehatkan rakyat sebab
hanya orang sehat yang bisa bekerja di tempat
kamu. Saya sehatkan SDM biar bisa kamu pakai,”
balas Ainun (hlm. 240).

Menikah dan Melanjutkan Hidup di Jerman

Ainun yang dulu pernah ia perolok dengan
julukan “gula jawa”, karena menurutnya jelek, kini
dibilangnya “gula pasir” karena kejelitaannya,
dicatat Gina S. Noer dalam Rudy: Kisah Masa
Muda Sang Visioner (2016: 238).
Semangat Rudy kian menyala ketika
keduanya bercakap di teras rumah Ainun. Saat
makan malam bersama keluarga Besari, Rudy
sempat bercerita tentang upaya mahasiswa
Indonesia di Jerman untuk melakukan perubahan
di tanah air. Lalu Ainun bertanya, “Apa yang
sudah kalian kerjakan untuk menciptakan
perubahan itu?”
Rudy kembali terkejut, baginya seumur
hidup, belum pernah ada perempuan yang
bertanya semacam itu kepadanya. Tak disangka,
gadis itu punya perhatian pula pada peran
mahasiswa bagi tanah air.
Ibunda Rudy pernah berpesan agar saat
mencari
pendamping
harus
mampu
mengimbanginya. Barangkali memang Ainun lah
pendamping itu. Dari obrolan di teras rumah Ainun
itulah rasa saling suka tumbuh di antara mereka.
Rudy merasa Ainun adalah kawan bicara
yang mampu mengimbanginya. Ainun selalu
menunjukkan antusiasme dengan intensitas yang
sama saat mengobrol dengan Rudy.
“Saya ingin membangun bangsa ini
supaya kualitas hidupnya meningkat, bukan
hanya pangan dan rumah, melainkan pendidikan.
Rakyat bisa punya wawasan. Saya mau
menciptakan lapangan pekerjaan,” kata Rudy
tentang cita-citanya kala mengajak Ainun jalanjalan.
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Hubungan keduanya makin dekat dan
cinta membawa mereka menikah pada 12 Mei
1962 di Bandung. Sebulan kemudian, mereka
terbang ke Jerman. Tiga tahun pertama
pernikahan, Rudy fokus sebagai pencari nafkah
dan membangun karier. Sedangkan Ainun
mengurus rumah tangga.
Ainun pernah menulis surat kepada A.
Makmur Makka untuk keperluan publikasi buku
Kesan dan Kenangan Setengah Abad Prof.Dr.Ing.
B.J. Habibie (1986). Versi lengkap surat
ditampilkan pada Ainun Habibie: Kenangan Tak
Terlupakan di Mata Orang-Orang Terdekat
(2012). Di antara semua kejadian yang ia lalui
puluhan tahun bersama Habibie, Ainun memilih
untuk menulis tahun-tahun pertama pernikahan
mereka.
Tiga setengah tahun pertama berumah
tangga adalah waktu yang sangat menantang
bagi Ainun. Ainun sempat didera kesepian di
negeri orang dan itu sungguh bukan hal mudah.
Ia tidak punya teman bicara. Habibie kerja sampai
larut malam agar bisa lancar mendapat promosi
pekerjaan.
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“Penghasilan kami pas-pasan. Suami
harus mencuri waktu bekerja sebagai ahli
konstruksi pada pabrik kereta api. Ia pulang jam
11 malam dan lanjut menulis disertasi. Dua
sampai tiga kali seminggu ia berjalan kaki sejauh
15 km ke tempat kerja. Sepatunya berlubang dan
hanya ditambal ketika musim dingin. Ketika hamil
anak pertama, saya belajar menjahit untuk
menghemat biaya. Lama-lama jahitan saya tidak
jelek. Saya bisa memperbaiki yang rusak,
membuat pakaian bayi, dan menjahit pakaian
dalam persiapan musim dingin. Prioritas kami
sebelum Ilham lahir ialah membeli mesin jahit.
Tidak ada uang kecuali untuk membeli mesin
jahit,” tulis Ainun.

Dengan pekerjaan itu, Ainun dapat mandiri
dengan gaji yang hampir menyamai Rudy. “Saya
bisa membantu suami membeli tanah dan rumah
di Kakerbeck,” ungkap Ainun dalam memoarnya
yang bertajuk “Tahun-tahun Pertama”, yang
terhimpun dalam Ainun Habibie: Kenangan Tak
Terlupakan di Mata Orang-orang Terdekat (hlm.
130).
Tapi dua tahun setelahnya Ainun justru
memutuskan untuk berhenti bekerja. Keputusan
itu ia ambil saat Thareq, anak bungsunya, sakit
keras. Kala itu ada gejolak dalam dirinya, ia
merasa bisa mengurus anak orang lain tapi lalai
dalam mengurus anaknya sendiri.

Saat Badai Menghantam Habibie

Ia berkata harus melakukan segala
sesuatu sendiri agar sang suami bisa
memusatkan perhatian pada tugasnya. “Hidup
berat, tetapi manis.” Kebahagiaan Ainun tiba di
malam hari saat ia dan Habibie bisa menjalani
aktivitas masing-masing di ruangan yang sama.
Tulisan itu ialah satu dari sedikit perkataan
Ainun tentang kehidupan personal Ainun yang
dimuat di media massa. Makmur berkata, Ainun
bukan orang yang nyaman diwawancara tentang
topik selain aktivitas organisasi yang didirikannya,
semisal Orbit, lembaga penyedia beasiswa bagi
murid-murid kurang mampu.
Akhirnya setelah anak-anak mereka cukup
besar untuk bisa dititipkan kepada pengasuh,
Ainun baru bisa ikut membantu ekonomi keluarga
dengan bekerja sebagai dokter anak di sebuah
rumah sakit di Hamburg.

Kekuatan cinta antara Habibie dan Ainun
memang tak perlu diragukan, keduanya bisa
saling mendukung dan melalui masa sulit
bersama. Bahkan saat Ainun di vonis dokter
menderita kanker ovarium kala itu.
Saat itu Hasri Ainun Besari menjalani
pemeriksaan MRI dokter menyatakan Ainun
menderita kanker ovarium stadium lanjut.
Mendengar hal itu Habibie lantas menelepon Duta
Besar Jerman di Jakarta.
Ia meminta agar dibuatkan visa untuk
berkunjung ke Jerman dalam beberapa jam ke
depan. “Harus jadi hari ini juga. Saya harus
berangkat ke Jerman,” katanya mengulang
perkataan kepada sang duta besar. Ia mengucap
lagi kalimat tersebut saat menjadi bintang tamu
acara bincang santai Rosi di Kompas TV.
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Sang duta besar kebingungan. Habibie
tetap memaksa. Ainun sakit keras dan Habibie
baru saja mengetahui hal itu. Usai MRI, Ainun
yang telah sadar mencoba menenangkan dengan
berkata pada suaminya bahwa tidak ada hal yang
perlu dikhawatirkan.
Namun Habibie menjawab dengan
perkataan “ovarium stadium 3-4,” mendengar itu
Ainun hanya terdiam, ia sudah tidak bisa lagi
menyembunyikan kondisi kesehatannya.
“Saya tidak mau mati di luar negeri,” kata
Ainun kepada Habibie. Ainun bersedia pergi bila
sang suami berjanji akan membawa dirinya
kembali ke Jakarta pada Desember 2010 agar
bisa menghadiri rapat Bank Mata, organisasi yang
bergerak di bidang donor mata bagi para
tunanetra. Ainun aktif di sana. Ia yang membuat
lembaga ciptaan Tien Soeharto itu kembali
berfungsi. Habibie siap memegang komitmen
tersebut.

Kepedihan ditinggal istri membuat Habibie
menderita penyakit psikosomatis. Dokter berkata,
bila Habibie tidak melakukan apapun untuk
tubuhnya, ia bisa menyusul Ainun dalam waktu
tiga bulan.
“Bapak kehilangan orang yang bisa
melindunginya. Ibu punya insting tajam. Dia bisa
membisikkan Bapak, menjauhkannya dari hal-hal
jahat yang muncul di sekitarnya. Pasangan ini
bisa memberi nilai untuk satu sama lain.
Pernikahan ialah kerja keras dan tidak semua
berakhir baik. Ibu dan Bapak ialah dua orang
cerdas dan dewasa sehingga mereka bisa melalui
ini,” kata Gina S. Noer, penulis skenario film
Habibie & Ainun.

Namun janji itu urung ditepatinya, Ainun
wafat pada 24 Maret 2010 di Jerman setelah
menjalani sembilan kali operasi.

Habibie memilih bangkit dan berupaya
menyembuhkan diri dengan menulis kisahnya
bersama Ainun. Buku berjudul Habibie & Ainun
terbit pada November 2010.

Selama sakit tak sedikitpun Habibie
meninggalkan Ainun, begitu pula saat Ainun
meninggal. Ini menjadi hantaman badai besar
bagi kehidupan Habibie. Setiap hari selama 100
hari pertama, Habibie ziarah ke makam sang
isteri. Setiap malam ia tidur ditemani anak dan
cucu. Bahkan setelahnya selama seminggu sekali
ia tetap berkunjung ke makam isterinya di Taman
Makam Pahlawan Kalibata untuk mengganti
bunga yang mulai layu di atas makam Ainun.
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Setelah melalui perjuangan panjang
bertahan tanpa ada sang isteri yang
mendampinginya, Rabu 11 September 2019
pukul 18.05 Habibie menghembuskan nafas
terakhir, menyusul Ainun di keabadian.

,
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BISAKAH MENARIK KEKAYAAN DENGAN MODAL
“KEKUATAN CINTA” ?

I

de tulisan menarik kekayaan dengan
modal kekuatan cinta ini muncul saat saya
merayakan ulang tahun pernikahan saya
hari sabtu kemarin. Saya sudah menulis status
tentang hal ini di facebook. Menarik kekayaan
dengan modal kekuatan cinta, kelihatannya
omong kosong ya.
Atau mungkin terlihat hanya seperti
rayuan gombal saja. Tapi saya sudah
mengalami itu, bahwa kekuatan cinta bisa
membuat seseorang menjadi kaya. Yang
menjadi persoalan cinta yang seperti apa?
apakah hanya cinta diucapan saja? Karena
banyak orang memang tidak memahami
makna dari arti cinta yang sesungguhnya.
Karena
seharusnya
cinta
itu
bisa
mengkayakan. Baca terus ya penjelasannya.
Cinta itu Kekuatan

Ketika ada 2 manusia memutuskan
menikah maka pada umumnya karena alasan
Cinta. Ada juga sih yang katanya menikah
bukan karena cinta, tapi lambat laun seiring
jalannya waktu pasti juga muncul cinta. Kata
orang jawa itu “Trisno jalaran soko kulino”
yang artinya adalah “cinta itu muncul karena
terbiasa”. Kita di Indonesia tentu pernah
melihat kisah cinta Ainun dan Habibie, yang
begitu mengharukan dan membuat keduanya
juga sukses dan kaya. Berarti kisah cinta
mereka bisa menjadi bukti bahwa bisa menarik
kekayaan dengan modal kekuatan cinta.
Bahasa kerennya The Power of Love.
Tapi tentu anda muncul pertanyaan
“saya dengan istri juga saling cinta tetapi
kenapa tidak kaya”. Nah ini yang ingin saya
coba jelaskan di tulisan kali ini. Banyak orang
mengaku saling cinta tapi kehidupan
ekonominya tidak baik. Bahkan ada yang
bertanya ke saya seperti ini “mas firman, di
agama kan diajarkan menikahlah maka pasti
kaya. Tapi saya sudah menikah 10 tahun hidup
saya tetap saja seperti belum menikah, kenapa
ya?”. Pasti anda juga memiliki pertanyaan
yang seperti itu bukan?.
Kenapa ada pernikahan yang tetap
miskin, Jawabannya adalah karena yang
menikah atau bersatu hanyalah secara fisik
saja, tapi tidak secara pikiran.
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Saya dulu punya impian ketika di hari
pernikahan ingin menggunakan mobil sendiri
dengan plat nomor yang masih putih. Dan itu
terwujud. Saya menikah tanggal 10 Oktober,
mobil terios putih baru datang di tanggal 8
Oktober.

Cinta itu Mengkayakan

Semua manusia pasti memiliki
PIKIRAN, tidak ada manusia yang tidak ada
pikiran. Dan pikiran itu sudah aktif sejak kita
masih dalam kandungan. Pikiran itulah yang
membuat seseorang menjadi miskin atau kaya.
Satu pikiran tentu bisa menarik apapun, kalau
isi pikirannya kaya maka pasti juga menarik
kekayaan. Bagaimana kalau ada 2 pikiran yang
bersatu dan sama-sama menarik kekayaan
maka tentu lebih besar, lebih dahsyat dalam
menarik kekayaan.
Menyatukan 2 pikiran itu dalam
sebuah pernikahan yang berlandaskan cinta.
Ketika 2 kekuatan itu selaras maka pasti
mengarah kepada tujuan yang sama. Tapi
kalau 2 pikiran itu arahnya saling bertolak
belakang meskipun dalam satu pernikahan
maka yang terjadi justru saling melemahkan
dan impian masing-masing juga tidak pernah
terwujud. Nah inilah caranya cinta itu
mengkayakan.
Kejaiban Kekuatan Cinta

Sehingga dihari H saya bisa
menggunakan mobil baru saya itu. Dan
keajaiban demi keajaiban terus menyelimuti
hari-hari saya. Kekuatan Cinta itu bermula dari
kekuatan pikiran dua manusia yang memang
saling ingin selaras dalam menjalani
kehidupan
supaya
tercipta
kebaikan,
kesuksesan dan keberlimpahan.
Maka temukan makna cinta yang benar
dalam pernikahan anda, dalam hubungan anda.
Yaitu Cinta yang bisa menarik kekayaan
dalam hidup.
5 Bukti Kekuatan Cinta yang Tak Pernah
Kamu Duga!
MANUSIA adalah mahluk sosial yang
tidak bisa hidup sendiri. Setiap manusia
membutuhkan rasa cinta untuk bisa hidup.
Mencintai dan dicintai orang lain adalah
sesuatu hal yang indah dan menyenangkan.
Ada sebuah ungkapan yang berkata bahwa
kekuatan paling besar yang dimiliki seorang
manusia adalah kekuatan cinta yang murni.
Dalam prosesnya cinta mampu
memberikan kekuatan-kekuatan yang tidak
terduga loh! Salah satunya untuk pikiran dan
tubuh orang itu sendiri. Mewarta Dailyhunt,
Sabtu (22/9/2018) berikut uraian singkat lima
hal tak terduga yang diberikan oleh kekuatan
cinta.
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Tidak hanya itu, bahkan melihat
gambar foto orang yang dicintai saja dapat
memberikan kekuatan untuk diri kita menahan
sakit jenis apapun.

Cinta mendorong pikiran

Cinta membantu tubuh berjuang melawan
sakit

Cinta memegang peran penting untuk
memberdayakan pikiran kita. Memberikan
pencerahan atau penjelasan kepada pikiran
kita, memenuhinya dengan energi yang positif.
Peluang diri akan mengalami depresi atau
masalah soal fisik bisa lebih diperkecil ketika
diri sedang jatuh cinta.
Cinta adalah obat penyembuh alami

Ketika kita memegang atau mendekap
erat orang yang kita cintai, kita akan merasa
sedang menggenggam seluruh isi dunia di
tangan kita. Tidak ada perasaan yang lebih
menyenangkan daripada kehangatan yang
timbul karena berpelukan dengan orang yang
dicinta.

Dengan berpegangan tangan, cuddling,
atau kedekatan yang intim bentuk cinta apapun
disebutkan dapat meningkatkan produksi
endorfin yang mana membantu meningkatkan
sistem imun pada tubuh. Orang-orang yang
menderita sakit parah, menunjukkan daya
tahan yang lebih baik sekaligus peningkatan
ketika dirinya dihujani oleh rasa cinta dan
peduli yang besar dari orang-orang di
sekitarnya.
Cinta memperpanjang usia

Secara ilmiah ini telah terbukti loh!
Ketika seseorang memeluk diri Anda selama
10 hingga 20 detik, maka zat oxytocin akan
terlepas dan hal ini secara alami akan
membantu mengurangi rasa sakit pada tubuh.
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Cinta tidak hanya mempunyai
kekuatan untuk menyembuhkan jiwa dan raga,
namun juga punya kekuatan untuk
menginspirasi diri sendiri. Dengan kekuatan
cinta, diri sendiri menjadi terinspirasi untuk
mengubah gaya hidup ke gaya hidup yang
lebih sehat dan kualitas rehat yang lebih baik.
Ketika jatuh cinta, tubuh disebutkan membuat
pilihan yang lebih baik dengan sendirinya.
Pasangan yang mempunyai hubungan sehat
dan harmonis, biasanya cenderung hidup lebih
lama.

Sumber
:
https://lifestyle.okezone.com/read/2018/09/
21/196/1953679/5-bukti-kekuatan-cintayang-tak-pernah-kamu-duga

Cinta membuat tubuh jadi aktif

Ketika diselimuti rasa cinta, kita akan
merasakan kebahagiaan nyata dari dalam. Lalu
ketika sedang merasa senang, tubuh akan
memproduksi hormon bahagia yang akan
membuat tubuh menjadi aktif. Sehingga walau
sedang mengerjakan banyak hal, tapi tidak
pernah merasa lelah. Hanya rasa cinta yang
murni dan dalam bukan yang mampu membuat
seseorang betah tidak tidur beristirahat
semalaman hanya demi bersama pasangan?
Nah itulah salah satu fakta dari kekuatan cinta.
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| Metaphore

Kisah Cinta Kupu Kupu

D

i sebuah hutan Edelweisse, ada Kumbang, Larva dan Kupu-kupu, mereka
adalah teman sejati. Kumbang adalah hewan yang sangat jahil, dia sering
menjahili binatang-binatang lainnya, walau pun dia jahil tapi penyayang dan
paling gagah, sedangkan Larva hewan yang setia kawan, tidak suka merusak
kebahagian teman, sedangkan Kupu-kupu hewan yang paling indah.
Suatu hari saat Kumbang, Larva dan Kupu-kupu sedang bermain di pinggiran
danau, ada segerombol semut yang menghampiri mereka bertiga.
“apa yang kalian perbuat di sini?” Tanya salah seorang prajurit semut.
“sedang bermain” jawab Kumbang dengan santai.
“hey siapakah dia?” Tanya sang prajurit semut itu sambil menunjuk salah satu dari
mereka.
“dia adalah Larva, temanku” jawab Kumbang.
“hahahaha, dia sangat jelek!” ujar prajurit semut itu, Kumbang hampir marah
mendengar ledekan semut, lalu Kumbang mengusir semut itu, grombolan semut itu
pergi.
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Karena mendengar ejekan semut, Larva merasa sedih, ia pergi ke pinggir
danau, dia berkaca di air danau tersebut.
“aku adalah hewan yang sangat jelek” ujar hati Larva sambil menangis.
Melihat sahabatnya itu menangis di pinggir sungai, Kumbang dan Kupu-kupu
menghampiri Larva.
“Larva? kenapa kau bersedih?” Tanya Kupu-kupu yang terbang di sekitar Larva dan
Kumbang.
“aku merasa sedih pu, karena aku ini jelek!” seru Larva.
“jangan bersedihlah, semut itu hanya iri padamu, karena kau lebih cantik darinya, iya
kan Kupu-kupu?” ujar Kumbang.
“iya itu benar sekali va” jawab Kupu-kupu.
“senyum va, kalau kau terus bersedih kau akan jelek” ujar Kumbang, Larva tersenyum.
“nah kau tampak indah sekali va” ujar Kumbang dan Kupu-kupu.
Kupu-kupu adalah hewan yang sangat indah, tak jarang kalau seranggaserangga lainnya banyak yang suka pada Kupu-kupu, terutama Kumbang, Kumbang
sangat mencintai Kupu-kupu, tapi Kupu-kupu tidak mencintai Kumbang, dia hanya
menganggap teman saja, tetapi Larvalah yang mencintai Kumbang sepenuh hati.
Suatu hari Kumbang dan Larva sedang berdua di bawah batang bunga mawar,
hati Larva sangat senang bisa berduaan saja dengan Kumbang tapi. “va, aku
mencintaimu” ujar Kumbang, Larva tersenyum lebar dan hatinya merasa senang. “aku
mencintaimu” kata itu keluar lagi dari mulut Kumbang.
“kira-kira Kupu-kupu akan senang saat aku berbicara seperti itu?” ujar Kumbang
dengan tersenyum melihat Larva, hati Larva hancur.
“andaikan aku cantik seperti Kupu-kupu pasti Kumbang akan mencintaiku” ujar hati
Larva.
Larva menangis ia tak bisa menahan sakit hatinya.
“kau kenapa Larva?” Tanya Kumbang.
“tidak apa-apa, aku hanya bahagia melihatmu bahagia” jawab Larva menahan
perihnya luka di hatinya.
“oh Larva, kau memang sahabatku yang paling baik.”
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Suatu hari Kumbang, Larva, dan Kupu-kupu sedang berkumpul di bawah
tanaman helianthus Kumbang menghampiri kupu-kupu yang hinggap di tanah.
“Kupu-kupu, kau itu sangat indah” ujar Kumbang.
“terima kasih Kumbang” jawab Kupu-kupu.
“Kupu-kupu, aku sangat mencintaimu” ujar Kumbang, hati Larva perih seperti ada
puluhan jarum yang menusuk hatinya. Larva pergi meninggalkan mereka berdua. Di
sepanjang jalan Larva terus bersedih.
“Kumbang.. maafkan aku, aku tidak mencintaimu Kumbang, aku hanya
menganggapmu sebagai sahabat, dan aku juga tidak bisa mencintai orang lain,
karena aku dua hari lagi akan meninggalkan kalian semua”
“kenapa kau.. kau akan pergi?”
“karena jenis Kupu-kupu sepertiku aku akan mati” ujar Kupu-kupu pergi meninggalkan
Kumbang. Badan Kumbang kaku, lidah Kumbang terasa pahit, dan jelas Kumbang
patah hati.
“kau harus tahu sebenarnya Larva itu mencintaimu Kumbang” ujar Kupu-kupu kepada
Kumbang, Kumbang terdiam.
“oh Larva, maafkan aku aku telah menyakiti hatimu, aku tak tahu kalau kau suka
padaku” ujar hati Kumbang.
Ternyata benar, Kupu-kupu itu mati, Kumbang merasa sedih. Larva
menyangka Kupu-kupu dan Kumbang saling mencintai, Larva menjahui mereka
hampir satu minggu lebih Larva tak muncul di daerah hutan Edelweisse, Kumbang
merasa kesepian, Kumbang mencari-cari Larva untuk minta maaf, tapi Larva tak
muncul-muncul. Sama seperti ulat lainnya, Larva bermetamorfosis menjadi kupu
kupu, saat Larva yang telah menjadi Kupu-kupu ia berkeliling di hutan Edelweisse,
semua serangga memuji Larva, mereka tak menyangka kalau Larva akan secantik ini,
terutama semut yang dulu pernah mengejek Larva.
Larva pergi ke suatu tempat di mana waktu itu dia bersama Kumbang dan Kupu-kupu
bermain, ia melihat seekor serangga yang sedang sendirian, Kupu-kupu
mengampirinya.
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“Kumbang..” ujar Larva yang menjadi Kupu-kupu itu.
“Kupu-kupu?” kata Kumbang.
“Kumbang aku Larva, sekarang aku sekarang sudah menjadi Kupu-kupu” ujar Kupukupu.
“kau Larva?”
“iya”
“oh Larva, kau tambah cantik va, kenapa aku baru menyadari sekarang kalau kau
secantik ini?”
“hehe..”
“Kupu-kupu sekarang namamu” ujar Kumbang, Larva hanya tersenyum dan merasa
bahagia karena Kumbang memujinya.
“oh Larva, kenapa kau tak pernah bilang dari dulu, kalau kau suka sama aku?” Tanya
Kumbang.
“karena aku tak ingin merusak kebahagiaanmu, dan aku tak pantas untukmu, karena
aku jelek” jawab Kupu-kupu.
“kau cantik, kau baik, kau pantas jadi milikku, apa kau masih mencintaiku?” tanya
Kumbang.
“masih” ujar Kupu-kupu.
“kau telah menyempurnakan hati ini Pu” ujar Kumbang kepada Kupu-kupu, Larva
hanya menjawab dengan senyum manisnya.
“Kupu-kupu, apakah kau akan mati seperti Kupu-kupu lainnya?” Tanya Kumbang
dengan nada rendah.
“tentu saja, semua makhluk hidup akan mati!” seru Kupu-kupu, kini hati Kupu-kupu
sangat senang karena ia bisa dicintai Kumbang serangga pujaan hatinya.
“ku harap kau tidak akan meninggalkan aku” ujar Kumbang kepada Kupu kupu, lalu
mereka pergi meninggalkan tempat itu.
Sumber : http://cerpenmu.com/cerpen-fabel-hewan/kisah-cinta-kupu-kupu.html
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Workshop AMC Online
Bulan Januari 2021
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| CURHAT PIKIRAN

Curhat Pikiran
Pertanyaan :
Mas firman, saya senang sekali dengan majalah kekuatan sugesti. Isinya menyadarkan
saya tentang banyak hal. Semoga mas firman selalu diberi kesehatan dan kekuatan.
Saya mau menanyakan, mas firman pernah berbagi tentang kesurupan, apa bedanya
kesurupan yang benar kesurupan dengan kesurupan yang lebay?
Pak Ridwan-Banjarnegara
0813xxxxxx
Jawab :
Pak ridwan, terima kasih sudah setia membaca majalah sugesti. Saya juga bahagia
mengetahui bapak mendapat penyadaran dari majalah sugesti. Mengenai kesurupan,
sebenarnya tidak ada kesurupan yang lebay dengan kesurupan yang asli. Karena semua
kesurupan itu lebay saja pak. Jadi sesungguhnya tidak ada yang masuk ke dalam diri
manusia yang terlihat kesurupan itu. Kesurupan sebenarnya adalah luapan emosi saja
dari tumpukan masalah yang tersimpan dalam pikiran seseorang. Ketika tidak ada
teman curhat maka emosi itu muncul sehingga terjadilah gerakan yang terlihat seperti
itu.
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Nah, jadi jangan membedakan ya antara kesurupan yang lebay dengan kesurupan yang
sungguhnya. Coba deh diingat, pernahkah ada kesurupan di pabrik itu dialami oleh
para direkturnya? Tidak ada kan, pasti kesurupan itu dialami oleh para buruhnya.

Pertanyaan :
Assalamualaikum mas firman, apakah kalau kita sakit bisa disembuhkan hanya dengan
sugesti? Mohon penjelesannya mas firman.
Mita-Manado
08783xxxxxxx

Jawaban :
Waalaikumsalam mbak mita di manado, terima kasih sudah setia membaca majalah
sugesti ya, disebarkan juga kepada teman-teman lainnya. Menjawab pertanyaan mbak,
maka jawabannya iya. Karena seseorang itu menjadi sembuh dan sehat kembali atas
dari sugesti yang masuk dari dia. Bisa sugesti dari dokter, sugesti dari obat yang
diminum, sugesti dari berbagai vitamin dan nutrisi lainnya. Ingat bahwa sugesti itu
adalah "saran", ketika seseorang mendapat saran dari dokter supaya dia minum obat A
untuk sembuh dan efeknya dia sembuh, maka sebenarnya bukan semata-mata karena
obatnya tapi karena sugesti yang diberikan oleh dokter tersebut. Dari penjelasan ini
maka bisa kita buat sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya kesembuhan seseorang
adalah efek dari sugesti yang masuk ke dalam Pikiran orang tersebut. Coba anda bacabaca lagi majalah kekuatan sugesti edisi-edisi sebelumnya ya.
Pertanyaan :
Mas firman, saya selalu membaca majalah sugesti, pokoknya saya download setiap
edisi. Ini ada pertanyaan yang butuh dijelaskan mas. Apakah segala bentuk ramalan,
perhitungan, dan fengshui itu juga sugesti ya mas? Saya menjadi bertanya seperti ini
karena membaca majalah kekuatan sugesti ini.
Rahmad-Medan (facebook)
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Jawaban :
Terima kasih mas rahmad atas pertanyaannya dan kesetiannya membaca majalah
sugesti. Dengan bertanya seperti itu berarti mas rahmad semakin tersadarkan atas
kekuatan dirinya.
Apa yang mas tanyakan itu betul sekali, segala bentuk perhitungan, bentuk ramalan,
mau diberi nama fengshui dan sebagainya itu semua adalah sugesti. Ketika dirimu
mempercayainya maka terjadi, ketika tidak mempercayai maka pasti tidak ada apaapa. Jadi boleh saja membaca itu, asal membaca yang baik-baik saja. Banyak orang
yang membuat berbagai ramalan, berbagai perhitungan untuk menentukan nasib dan
hidup seseorang. Padahal itu semua hanya sugesti saja, Tergantung bagaimana yang
menerima, jika yang menerima mengimani dan mengamini maka terjadilah sesuai
dengan apa yang diramalkan dan diperhitungkan itu. Tetapi, kalau tidak diimani dan
diamini maka ya semua tidak ada artinya. Saya membuat majalah kekuatan sugesti dan
kelas AMC untuk memunculkan kesadaran kepada banyak orang agar tidak perlu lagi
mencari ramalan-ramalan, tidak perlu mencari perhitungan-perhitungan. Karena
semua dari Pikiran kita sendiri.
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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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