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Ketika Anda Mengalami Ingin Jadi Kaya
Maka Tirulah Orang Kaya !
Ini Penjelasannya !

S

aya membuat status di akun
facebook saya yang isinya “Jika
ingin kaya maka tirulah orang
kaya, kalau yang anda tiru itu orang
miskin maka jadinya miskin”. Banyak
orang berkomentar, ada yang setuju
tapi ada juga yang tidak setuju.
Padahal apa yang saya tulis itu
memang cara untuk menjadi kaya.
Tirulah orang kaya itu. Kalau yang anda
tiru adalah orang miskin maka ya
jadinya miskin juga. Berarti kalau begitu
kaya dan miskin adalah hasil dari
meniru yang salah. Meniru saja bisa
salah ya. Maka dari itu untuk meniru
ternyata dibutuhkan ilmu, dibutuhkan
kecerdasan. Tidak boleh sembarangan
meniru. Anda bisa baca terus ya artikel
saya kali ini.

Ingat dulu waktu jaman sekolah,
pasti anda pernah meniru teman yang
lebih pintar bukan? Dalam situasi
sedang mengerjakan tugas kelompok
hal seperti ini diperbolehkan. Ketika
anda meniru pasti anda memilih
kepada siapa anda menirunya. Anda
pasti meniru teman anda yang lebih
pintar. Bagaimana anda menganggap
orang itu pintar? tentu nilai yang
selama ini didapat oleh teman anda itu
bukan? . Lalu kenapa saat ini setelah
tidak lagi sekolah, anda meniru orang
hanya dari bajunya saja. Bahkan anda
meniru orang yang gagal, meniru orang
yang ucapannya negatif, meniru orang
yang bermasalah. Anda terpesona
hanya karena kostum yang orang itu
gunakan. Waspadalah !
Hati-hati Salah Meniru

Tirulah Orang Yang Sukses, Jangan
yang Gagal
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Saat ini dengan perkembangan
media sosial yang seolah tanpa
batasan.
Banyak
orang
bisa
“menjelma” menjadi apapun. Bisa
berakting menjadi apapun. Dengan
modal kostum maka semua orang bisa
menjadi apapun. Coba saja, anda
pinjam kostum dokter yang jas putih itu.
Lalu anda gunakan, kemudian anda
buat akun instagram, akun facebook
dan youtube dengan nama dokter A.
Kemudian mulai deh anda copy paste
semua tentang kesehatan. Pasti dalam
sekejap anda sudah dianggap sebagai
dokter.
Inilah fenomena yang terjadi
saat ini. Kebenaran tidak terlihat
sebagai
kebenaran.
Kebenaran
tertutup dengan kostum.
Padahal yang namanya kostum banyak
bisa dibeli dipasar dan online shop.
Hati-hati dalam meniru ya.
Bagaimana Meniru Orang Kaya?

Distatus yang saya buat itu ada
yang berkomentar seperti ini “mau
meniru bagaimana, orang kaya
menggunakan
alphard,
saya
menggunakan apa?” . Meniru orang
kaya itu adalah meniru mindsetnya. Hal
ini juga sama dalam meniru siapapun.
Kita harus kenali bagaimana mindset
orang kaya itu, bagaimana cara
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berpikirnya orang kaya. Oh ya, saya
sudah membuat video di youtube
cahaya kehidupan tentang kebiasaan
orang kaya yang bisa anda tiru.
Tapi banyak orang tidak berani
untuk meniru kebiasaan orang kaya ini.
Sehingga wajar jika saya katakan
banyak orang itu takut untuk kaya.
Anda jangan mengatakan bahwa anda
mau kaya, karena banyak saya temui
dikelas AMC yang akhirnya sadar
bahwa dia takut untuk kaya. Bahkan
banyak orang dimulutnya pengen kaya
tetapi di kepalanya penuh dengan
program pikiran yang menolak itu kaya.
Kalau dalam bahasa agama disebut
apa ya, orang yang tidak sama antara
lisan dan pikirannya? Anda jawab
sendiri.
Rumusnya sudah pasti, Jika
ingin jadi kaya maka tirulah orang kaya.
Mudah ya, memang sih mudah. Tapi
banyak
orang
berat
untuk
melakukannya. Kenapa berat? karena
dari kecil, kepalanya sudah diisi
program-program yang membuatnya
miskin. Inilah alasan kenapa orang
kaya itu sedikit sekali bahkan di
Indonesia hanya 0.2% saja. Dibuktikan
dengan jumlah rekening dibank yang
memiliki saldo minimal 1 Miliar.
Bagaimana dengan anda? mau
terjebak meniru di golongan yang
banyak, ataukah di golongan yang
sedikit?
Majalah sugesti edisi bulan Juli ini
hadir Dengan tema “bagaimana
berpikir kaya”, karena banyak orang
dimulutnya saja pengen kaya tetapi
isi pikirannya takut untuk menjadi
kaya.
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INI PENYEBAB BANYAK ORANG
SUDAH BERPIKIR KAYA TETAPI
PENGHASILAN MASIH RENDAH

S

aya ingin berbagi ke anda, memberi tahu ke
anda bahwa kalau ingin menjadi kaya maka
berpikirlah kaya, mudah kan ya. Berpikir kaya
adalah kunci untuk menaikkan penghasilan anda”,
saya pernah menuliskan kalimat itu di status
facebook saya, kalau anda belum menjadi follower
di facebook dengan saya maka silahkan klik fb saya
ya, supaya bisa lebih update tentang ilmu
pengembangan diri karena saya selalu menulis status
setiap hari di akun facebook saya itu. Berpikir kaya,
benarkah itu kunci untuk menaikkan penghasilan,
benarkah itu cara untuk menjadi kaya? kalau itu
pertanyaannya, maka saya jawab 100% BENAR.
Kalau anda baca di buku-buku terbitan dari luar
negeri, juga menuliskan bahwa harus berpikir kaya.
Yang menjadi tanda tanya besar adalah, “berpikir
kaya itu bagaimana?”

Oh iya, beberapa hari yang lalu ada
seseorang yang mengirimi saya pesan melalui
akun whatsapp. Ada pertanyaan dia yang seperti
ini, “mas firman, saya merasa sudah berpikir
kaya, saya sudah belajar ikut workshop ikhlas
juga, belajar money magnet juga, saya rasa saya
sudah benar-benar berpikir kaya tetapi kenapa
penghasilan saya masih pas-pasan, bisnis saya
juga malah hancur, kenapa itu mas? apa karena
saya banyak dosa?”, dan yang menanyakan hal
yang mirip dengan pertanyaan itu banyak orang,
“saya sudah merasa berpikir kaya, tetapi belum
penghasilan tetap rendah”.
Mungkin anda juga termasuk ya hehe.
Bagi anda yang sering membaca blog saya, pasti
juga merasa sudah berpikir kaya, atau merasa
sudah mau sama uang tetapi penghasilannya tetap
aja rendah. Hmm, ada lagi yang komentar gini,
“mas firman, mana ada orang yang berpikir
miskin, semua orang pasti berpikir kaya, ini
semua sudah takdir mas”
Ya..ya…memang kata kuncinya adalah
“berpikir kaya”, tetapi berpikir kaya yang
bagaimana. Saya sudah mengadakan kelas AMC
Reguler (Alpha Mind Control) sejak tahun 2013.
Kenapa saya membuat AMC? ya karena saya
melihat banyak ilmu pengembangan diri yang
tidak menjelaskan cara “berpikir” yang benar dan
banyak buku yang tidak menjelaskan bagaimana
“pikiran” itu dengan utuh.
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Selain itu, saya dari dulu memamg suka
melakukan riset (menganalisa) mendalam, survey ke
orang-orang yang sudah kaya, juga ke orang-orang
yang masih penghasilan rendah. Dari riset itu saya
menemukan “rumus” bahwa memang kuncinya yang
membuat orang itu kaya adalah berpikir kaya. Saya
coba terapkan ke diri saya sejak tahun 2008 sampai
saat ini dan Alhamdulillah, luar biasa hasilnya. Maka
di tahun 2012 itu saya berani mendesain “rumus” itu
menjadi bentuk metode AMC yang memang visinya
menjadi Satu-Satunya metode yang mudah dan
sederhana untuk mengenali, mengontrol dan
memaksimalkan Pikiran.

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit
dan bumi, silih bergantinya malam dan siang,
bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang
berguna bagi manusia, dan apa yang Allah
turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu
Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan
Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan
pengisaran angin dan awan yang dikendalikan
antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tandatanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum
yang memikirkan.” (QS.Al-Baqarah:164)
Karena itu “berpikir” memerlukan
pemahaman yang utuh, memerlukan pemahaman
yang benar, memerlukan “cara” yang tepat. Jadi,
jika anda sudah merasa “berpikir kaya” tetapi
masih belum kaya, atau masih penghasilan rendah
maka itu tandanya “cara berpikir kaya” nya masih
salah, anda masih belum tahu “cara” berpikir
yang benar dan utuh. Sering saya tuliskan bahwa
menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap orang
untuk mempelajari AMC, karena setiap orang
pasti memiliki Pikiran namun belum benar cara
mengenali, mengontrol dan memaksimalkannya.
https://firmanpratama.wordpress.com/2016/03/
30/ini-penyebab-banyak-orang-sudah-berpikirkaya-tetapi-penghasilan-masih-rendah/

Nah, dalam kelas-kelas AMC itulah saya
melihat banyak orang akhirnya menyadari bahwa
“sesungguhnya” dia belum berpikir kaya, bahwa
“sesungguhnya” dia belum mau untuk kaya, bahkan
banyak orang yang menyadari bahwa “dirinya masih
nyaman dengan kesusahan”. Kata “berpikir”
memang terlihat simpel, tetapi jika salah dalam
memahaminya maka hasilnya pasti salah. Kata
“berpikir” memang terlihat sepele, tetapi kata
“berpikir” diulang-ulang dalam kitab suci. Saya
ambil satu contoh,
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5 Kebiasaan Supaya Rumah Tangga Penuh
Kebahagiaan dan Keberlimpahan

T

ujuan sepasang suami istri dalam
membangun rumah tangga tentu untuk
menciptakan
kebahagiaan
dan
kebelimpahan. Kebahagiaan saja tidak cukup,
harus disertai dengan keberlimpahan alias
kekayaan secara materi. Ketika seorang laki-laki
dan perempuan yang sudah dewasa bertemu
saling jatuh cinta maka berikutnya tentu menikah
untuk membangun rumah tangga. Setelah menikah
maka pasti ingin memiliki anak sebagai pewaris
keturunan. Bagaimana caranya supaya setelah
menikah penuh kebahagiaan dan keberlimpahan?
Tentu anda yang sudah menikah ingin memiliki
rumah tangga yang penuh kebahagiaan dan
keberlimpahan. Tapi kenyataannya banyak rumah
tangga yang berada digolongan ekonomi bawah,
padahal katanya jika menikah itu bisa membuat
kaya. Baca terus ya artikel kali ini.

Meskipun banyak juga yang masih single ya.
Meskipun masih single ilmu di artikel ini bisa
menjadi bekal untuk anda setelah nanti bertemu
dengan jodoh lalu menikah. Sepasang suami dan
istri bisa disebut sebuah rumah tangga ketika
berani mengatur sendiri kehidupannya. Rumah
tangga kebahagiaan

Kebiasaan untuk
Tangga
penuh
keberlimpahan

Membangun Rumah
kebahagiaan
dan

Lalu bagaimana caranya supaya memiliki
keluarga yang bahagia dan berlimpah, ada 5
kebiasaan penting yang harus anda lakukan seperti
ini.

1. Hargai Pasangan Anda

Apa itu Rumah Tangga?

Rumah tangga adalah sebuah kehidupan
berkeluarga, berarti ada anggota keluarga yang
dihasilkan dari sebuah proses pernikahan. Anda
yang membaca tulisan ini tentu banyak yang sudah
berkeluarga alias sudah memiliki rumah tangga
sendiri.
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Ketika anda menikah maka artinya hidup anda
tidak lagi sendiri. Tidur ada temannya, bangun tidur
ada temannya, mau makan juga ada temannya.
Bahkan melakukan aktivitas sehari-hari juga ada
temannya. Perbedaan situasi saat masih lajang
dengan setelah menikah terkadang memunculkan
percikan api jika tidak saling menghargai. Hargailah
bahwa orang yang disamping anda sekarang itu
adalah suami atau istri anda.

| Kekuatan Sugesti
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2. Bertanyalah kepada Pasangan Anda

Suami atau istri anda itu senang ketika dianggap
ada. Langkah mudah yang bisa anda lakukan
adalah bertanyalah kepada pasangan anda apapun
itu. Kalau sebelum menikah anda sendirian, semua
dilakukan sendiri. Sekarang setelah menikah maka
bertanyalah kepada pasangan anda itu. Ketika
bertanya maka anda berarti menganggap dia ada.
Dan itu penting sekali dalam membangun rumah
tangga.

3. Pujilah Pasangan Anda dengan penuh
Kebahagiaan

Memuji pasangan adalah aktivitas yang
menyenangkan. Puji ketika dia selesai membantu
anda. Puji istri anda ketika selesai membuatkan
masakan ke anda. Pujilah suami anda ketika
datang dari kantor. Memuji pasangan membuat dia
semangat untuk melakukan pekerjaannya. Dan ini
membuat pundi-pundi uang anda bertambah maka
hidup menjadi penuh keberlimpahan. Jangan ragu
untuk memuji meskipun sekedar mengatakan
“masakan kamu enak nih”.
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4. Berilah Kejutan dalam Rumah Tangga

Setiap orang itu senang dengan hadiah kejutan
meskipun kecil. Apalagi kejutan itu sesuatu yang
dia suka. Misalnya suami anda ingin jam tangan
tapi masih menunda untuk membelinya. Lalu tanpa
dia tahu anda membelikannya sebagai kado ulang
tahun. Ini pasti membuat kejutan yang
membahagiakan. Bahkan banyak juga para istri
yang memberikan buku 10 keajaiban pikiran
sebagai kado buat ulang tahun suaminya.

5. Bacalah Sugesti untuk mengisi pikiran
anda sebagai suami atau istri

Dalam kitab 101 kalimat sugesti ada bagian yang
berisi kalimat sugesti bagi suami dan istri untuk
membuat rumah tangga penuh kebahagiaan dan
keberlimpahan. Membaca kalimat sugesti yang
benar juga menjadi kebiasaan yang wajib anda
lakukan ketika membangun sebuah rumah tangga.
Karena hidup manusia tergantung dari isi sugesti
yang ada dalam pikirannya.

Kekuatan Sugesti | Edisi Juli 2021
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Tips Menjadi Kaya Dengan
Mensugesti Diri Sendiri Secara Benar

da yang bertanya ke saya, “mas
firman,
apa
hubungannya
kekuatan sugesti diri dengan
menjadi kaya, bukannya kalau mau kaya itu
harus bekerja”. Pertanyaan ini bukan hanya
satu orang, tapi banyak orang yang
mengajukan pertanyaan seperti ini.

A

Saya memang sering menulis
banyak artikel bahwa kekuatan sugesti itu
memiliki peranan utama dalam membentuk
pribadi yang kaya. Bahkan di youtube
Channel saya “Cahaya Kehidupan”, saya
pernah membagikan inspirasi bahwa modal
utama untuk menjadi pribadi kaya adalah
dengan kekuatan pikiran. Sugesti dan
kekuatan pikiran merupakan dua hal yang
seharusnya menjadi satu kesatuan dalam
memahaminya. Karena isi dari Pikiran
adalah sugesti-sugesti yang masuk dari

Edisi Juli 2021

berbagai hal sehingga
kehidupan manusia.

membentuk

Sugesti-sugesti yang masuk ke
dalam
pikiran
seseorang
sangat
menentukan bagaimana kualitas kehidupan
seseorang, kalau sugesti yang masuk itu
berisi sugesti yang melemahkan maka ya
jadinya hidup seseorang itu menjadi lemah,
tapi kalau sugesti yang masuk itu berisi
sugesti yang mengkuatkan maka pasti
hidupnya menjadi kuat. Pribadi yang kaya
itu pasti Pikirannya berisi sugesti-sugesti
yang mengkayakan dan memberdayakan
diri, sedangkan pribadi yang msikin itu
pasti Pikirannya berisi sugesti-sugesti yang
memiskinkan. Jadi wajar saja, kalau orang
yang kaya semakin kaya dan yang miskin
semakin miskin. Banyak orang tidak
menyadari bahwa yang membuat dirinya

| Kekuatan Sugesti
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miskin atau kaya bukan orang lain, bukan
juga takdir Tuhan tapi adalah sugesti dalam
Pikirannya sendiri.

is

Pikiran kita, adalah milik kita
sendiri. Pikiran anda milik anda, maka
sudah seharusnya diri andalah yang
mensugesti pikiran anda sendiri. Tapi
banyak orang menyerahkan pikirannya
untuk disugesti oleh orang lain, bukankah
ini suatu hal yang keliru? Untuk bisa
mensugesti diri dengan benar maka harus
memahami tentang Pikiran dengan benar,
memahami tentang ilmu sugesti dengan
benar. Memang butuh “kecerdasan” dalam
memilih sugesti yang pas untuk pikiran
kita, dibutuhkan ketelitian dalam memilih
sugesti yang memang membuat diri kita
semakin kaya. Tidak semua sugesti yang
terlihat baik itu mengkayakan, tidak semua
kalimat yang terkesan positif itu
mengkayakan lho. Ketika saya bertemu
banyak orang di kelas AMC, biasanya baru
mereka sadar tentang semua sugesti yang
mereka terima sejak banyak yang
menghambat, banyak yang salah. Nah,
kesalahan ini jika tidak segera disadari dan
diubah maka tentu pasti kondisinya
hidupnya ya sama saja.
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Benarkah kemampuan Telepati itu
hanya milik sebagian orang?

T

elepati itu boleh dibilang adalah sebuah
kemampuan atau sebuah fitur dari semua
orang, tapi saat ini kebanyakan orang
beranggapan bahwa telepati itu hanya dimiliki
oleh segelintir orang saja. Bahkan ada yang
menganggap bahwa kemampuan telepati adalah
pemberian Tuhan untuk sekelompok orang
tertentu. Padahal itu semua keliru, semua itu
salah.

Kemampuan telepati adalah milik semua
orang, bukan sebagian orang. Website
alphatelepati.com
ini
bertujuan
untuk
memberikan informasi yang benar tentang apa
itu kemampuan telepati, karena saat ini banyak
informasi yang salah dan justru menyesatkan
tentang ilmu telepati. Anda bisa baca seterusnya,
agar memiliki pandangan yang benar tentang
kemampuan telepati.
Manusia adalah makhluk yang diciptakan
Tuhan dengan predikat sempurna, buat anda
yang muslim bisa dibaca dalam ayar berikut ini :
“Sungguh, Kami telah Menciptakan manusia
dalam bentuk yang sebaik-baiknya” (At-Tin 4).
Kalau kita mau memahami ayat tersebut
maka pasti tidak ada rasa minder atau takut dalam
menjalani hidup ini, sangat jelas disebutkan
bahwa Tuhan menciptakan kita dalam bentuk
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yang sebaik-baiknya. Jika ibarat barang, maka
kita adalah barang yang istimewa dan sempurna,
barang terbaik yang pernah diciptakan oleh
pabrik. Saya juga percaya di kitab agama lain
juga pasti ada ayat yang menjelaskan bahwa
manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang
sempurna.

Artinya, manusia itu memang diciptakan dengan
hebat. Kalau dalam bahasa mistisnya adalah
sakti. Manusia semuanya sakti. Sehingga
kemampuan telepati adalah kemampuan semua
manusia, tapi tidak semua manusia menyadari
kemampuannya dengan benar. Apa contoh
bahwa kemampuan telepati adalah milik semua
manusia?
Coba anda ingat-ingat lagu peristiwa berikut ini
ya !
 Pernahkah anda ketika kangen dengan
seseorang
tiba-tiba
orang
tersebut
menghubungi anda, baik melalui telepon atau
whatsapp?
 Pernahkah saat anda membicarakan seseorang
lalu orang itu muncul?
 Pernahkah ibu anda mengetahui bahwa anda
sedang mengalami musibah?
 Pernahkah kekasih anda tiba-tiba membelikan
anda hadiah sesuai dengan yang anda
inginkan?
dan peristiwa sejenis lainnya

| Kekuatan Sugesti
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Saya percaya pasti anda semua pernah
mengalami situasi seperti itu, dan pasti anda
menganggap peristiwa-peristiwa seperti itu
adalah KEBETULAN saja, betul kan? Padahal,
peristiwa itu bukan kebetulan tapi kebenaran.
Kenapa saya katakan kebenaran, karena memang
seperti itulah kerja pikiran manusia. Ketika
seseorang itu memikirkan orang lain maka pasti
terkirim ke orang tersebut. Istilah lain disebut
“kontak batin”.

prilaku anaknya yang awalnya malas shalat
menjadi rajin shalat. Maka saatnya anda juga
mampu memanfaatkan kemampuan telepati yang
memang untuk semua orang.

Jadi kemampuan telepati adalah milik semua
orang selama masih bisa bernafas normal. Tentu
anda bertanya, “kenapa saya tidak bisa
mengulanginya?”, nah ini jawabannya karena
anda belum mengetahui rumus ilmu telepati
dengan benar. Tujuan saya membuat buku Alpha
Telepati adalah sebagai panduan bagi semua
orang supaya bisa menggunakan kemampuan
telepati yang sudah diberikan Tuhan kepada kita.
Buku panduan alpha telepati sudah terbukti
sebagai satu-satunya metode untuk mempelajari
ilmu telepati yang sesungguhnya dengan mudah
dan cepat.

Kenapa saya katakan mudah, karena ada
seorang pembaca buku alpha telepati kelas 6 SD,
dia mampu menggunakan telepati untuk
mempengaruhi guru, orang tua dan sesamanya.
Bahkan seorang ibu-ibu yang tidak pernah
belajar ilmu pikiran pun bisa mempelajari alpha
telepati dan sudah dibuktikan untuk mengubah
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Menjadi Kaya itu Menyenangkan,
Kenapa Takut?

M

enjadi kaya itu menyenangkan, tapi
banyak orang takut. Saya juga heran,
kenapa banyak orang takut untuk
kaya. Banyak doktrin atau ajaran atau ceramah
yang menggambarkan seolah-olah orang kaya
itu salah, orang kaya itu penuh dosa, orang kaya
itu dzalim dan sejenisnya. Ajaran dan ceramah
seperti ini yang tanpa disadari membuat banyak
orang takut untuk kaya.

dia tinggal ngekost bersama istri dan anaknya,
Motor sudah butut juga. Saya sering bantu dia,
ngasih uang ke anaknya. Orang seperti teman
saya ini bukan hanya ada satu tapi banyak.
Banyak orang alergi bicara kekayaan.
Alergi bicara uang. Takut dengan uang. Tapi
sibuk bekerja, sibuk jualan, sibuk berbisnis. Lalu
bagaimana bisnisnya bagus kalau takut dengan
uang?
Ajaran tentang Uang yang Salah
“Uang itu sumber malapetaka, uang itu
membuat orang jauh dari agama”, saya
mendengar ceramah yang isinya ada seperti ini
di youtube dan langsung saya ganti saja dengan
review mobil. Terkadang, banyak ajaran,
banyak ceramah, banyak buku menyalahkan
uang atas ketidaknyamanan yang ada didunia
ini.

Bahkan saya pernah sampaikan di
beberapa artikel sebelumnya bahwa penyebab
seseorang itu uangnya sedikit adalah karena
alergi dengan uang. Takut dengan uang. Anda
pasti protes, “mana ada orang yang takut sama
uang, semua orang mau dengan uang”. Itu
dimulutnya, tapi dalam pikirannya justru banyak
program yang kebalikannya.
Alergi Bicara Kekayaan
Saya punya teman yang dia tidak suka
ketika membahas tentang uang, tentang
kekayaan. Maunya bahas akhirat saja, lalu saya
sering nasehatin dia “kita ini hidup didunia, ya
harus lebih banyak bahas dunia. Kalau didunia
baik, maka pasti diakhirat juga baik”. Teman
saya ini kehidupannya sungguh menyedihkan,
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Lucu sebenarnya, uang itu kan benda
mati ya. Hanya selembar kertas, dia tidak bisa
bergerak, tidak bisa melakukan apapun. Tetapi
kenapa disalahkan ya? dianggap bisa membuat
orang jauh dari agama. Banyak orang
menyalahkan benda mati, anaknya tersandung
kaki meja maka yang disalahkan kaki mejanya.
Kakinya tersandung batu, nyalahkan batunya.
Kenapa ya suka menyalahkan sesuati yang
diluar dirinya, padahal kesalahan itu ya dari diri
kita sendiri.
Menjadi Kaya itu Menyenangkan
Menjadi kaya itu menyenangkan, ketika
orang tua menginginkan sesuatu maka kita bisa
langsung memberinya. Ketika ada adik atau
kakak yang butuh uang langsung bisa
membantu. Melihat masjid belum selesai bisa
membantu, melihat orang dipinggir jalan
meminta maka bisa memberi. Ketika anak ingin
sesuatu maka langsung bisa memberi. Istri atau
suami langsung bisa kita berikan apa yang
dimau. Menjadi kaya itu menyenangkan,
menjadi kaya itu membuat tenang ketika
beribadah. Lebih khusuk shalat, karena
tempatnya bersih, tidak memikirkan hutang,
tidak memikirkan anak yang belum bayar
sekolah. Darimana dasarnya yang mengatakan
uang itu sumber malapetaka?
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Ketika kaya maka anda bisa membantu
sekitar anda, ketika kaya maka anda pasti jauh
lebih baik, lebih tenang dan tentunya lebih
bahagia. Memang bahagia tidak butuh uang,
setuju. Tapi dengan adanya uang maka pasti
level kebahagiaan kita meningkat. Tidak ada
yang perlu ditakuti dari menjadi kaya itu. Tuhan
malah suka dengan pribadi yang kaya, karena
bisa membantu manusia dan makhluk lainnya.
Menjadi kaya itu menyenangkan, maka mulai
sekarang beranilah untuk berpikir kaya, jangan
takut dengan uang. Berhentilah untuk mengikuti
ceramah-ceramah yang isinya mengajarkan
ketakutan kepada uang dan kekayaan ya.
https://firmanpratama.wordpress.com/2021/02
/25/menjadi-kaya-itu-menyenangkan-kenapatakut/
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BIOGRAFI
MICHIO SUZUKI, SI TUKANG KAYU
PENDIRI KERAJAAN SUZUKI

Kejayaan bisnis Suzuki Motor Corporation (SMC) yang kini menjadi satu di antara
pabrikan otomotif besar dunia tak lepas dari tangan dingin dari Michio Suzuki, sang
pendiri. Sosok yang berpikiran cemerlang ini, ternyata awalnya adalah seorang tukang
kayu yang menciptakan alat penenun kain.

M

ichio Suzuki lahir pada tahun 1887 di
Hamamatsu sebuah kota berjarak 200
km dari Tokyo, Jepang . Ayahnya
seorang petani kapas, sedangkan ibunya hanya
seorang ibu rumah tangga biasa.
Masa kecil Michio banyak dihabiskan di
kampung halamannya dengan bersekolah dan
membantu orang tuanya. Ketika usianya
menginjak belasan tahun, dia berusah mengutakatik mesin penenun kain. Maklum, di sekitar
rumahnya juga banyak perajin pemintal kapan
dan penenun kain.
Kesibukan dan minatnya pada alat
penenun itulah yang membuatnya menekuni
profesi sebagai seorang tukang kayu dengan
spesialisasi alat tenun. Sebuah alat tenun yang
baru, yang cara pengoperasiannya dengan
menggunakan pedal, ahirnya dia temukan.
Saat itu usianya baru menginjak 22 tahun.
Meski begitu, naluri bisnisnya sudah begitu tajam.
Tahun 1909 itu pula, dia mendaftarkan
penemuannya untuk mendapatkan hak paten.
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Setelah itu, agar alat tenun ciptaannya
bisa dijual secara luas, Michio mendirikan
perusahaan bernama Suzuki Loom Works,
Usahanya tak sia-sia. Banyak pesanan datang
kepadanya untuk mendapatkan alat tenun
tersebut. Perusahaan yang berdiri di Enshu,
Hamamatsu, Prefektur Shizuoka itu pun langsung
menjadi perhatian para pebinis kala itu. Maklum,
pemerintah kekaisaran Jepang mengenjot ekspor
tekstil.
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Jepang mengekspor tekstil ke Asia
Tenggara dan Asia Selatan. Bahkan negaranegara di Timur Tengah juga membeli kain dari
negeri itu. Sehingga banyak sekali tumbuh
perusahaan-perusahaan pembuat kain yang
berorientasi ekspor dan membutuhkan alat tenun.
Bahkan, saking laris manisnya produk alat tenun
ciptaannya
itu,
Michio
mencatatkan
perusahaannya,
yakni
Suzuki
Loom
Manufacturing Company (SLMC) di bursa saham
pada tahun 1920. Tujuannya untuk mendapatkan
dana dan agar semakin berkembang.

Mentok
Waktu terus berputar. Gerak dinamis terus
berputar bagai roda yang melaju kencang. Hanya
sayang, permintaan alat tenun dari Michio
ternyata secara perlahan menurun, hingga
akhirnya mentok. Setelah memikirkan apa yang
terjadi
berulang-ulang,
akhirnya
Michio
menemukan kesimpulan. Ternyata alat yang dia
buat tersebut memang terbukti andal dan awet.
Sehingga, bertahan lama. Lamanya usia pakai itu
menyebabkan pabrikan kain tak melakukan
peremajaan.
Terlebih, peningkatan kapasitas produksi
juga tak mungkin karena pasar domestik maupun
ekspor kain juga mentok. Walhasil, permintaan
pun mampet. Banyak sekali produk-produk
Suzuki Loom atau SLMC tak laku dan mangkrak
di gudang pabrik. Meski begitu, Michio tak
menyerah.

Dia
sendiri
bersama
pegawai
kepercayaannya berkeliling Jepang. Bahkan ke
luar negeri, terutama India dan Cina. Dia
menawarkan alat itu. Namun, hasilnya tak
memuaskan. Permintaan tak sebanding dengan
jumlah produksi. Akibatnya, penghasilan yang
didapatkan dari penjualan, tak sebanding dengan
biaya produksi plus biaya pengiriman. SLMC
tekor. Tapi, justru ada berkah terselubung di sana.
Perjalan demi perjalanan berkeliling negeri telah
membuka jalan bisnis baru baginya. Saban
mendatangi satu kota dan kota lainnya, Michio
melihat ternyata banyak mobil-mobil berseliweran
di jalanan.
Tetapi, ada satu hal yang ditangkap Michio
dari para pemilik mobil, yakni rasa ketidakpuasan.
Maklum, mobil-mobil yang dibuat oleh pabrikan
Eropa itu sejatinya tak sesuai dengan selera
publik Jepang saat itu.

Selain berukuran besar, berat, dan boros
bahan bakar, harganya pun mahal. Sementara
konsumen menginginkan mobil yang murah,
ringan, dan irit bahan bakar. Ide pun membuhul di
benak Michio. Dia mulai memutar otak untuk
menemukan solusinya. Akhirnya, dengan
menggunakan dasar mobil Eropa Austin Seven,
pada tahun 1938 dia membuat prototipe mobil.
Dia begitu yakin, mobil itu bakal laris dan
memantik minat pembeli.
Ide membuat mobil yang terinspirasi oleh
keluhan masyarakat terhadap mobil-mobil Eropa
yang beredar, termasuk di Jepang, telah membuat
Michio Suzuki terlecut. Dia merasa mendapatkan
sebuah energi baru untuk bangkit.
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Pria penggila kerja ini pun terus
melakukan percobaan. Sebuah tim dia bentuk
untuk membuat prototipe mobil dengan dasar
mobil Austin Seven, asal Inggris. Mobil bermesin
737 cc itu mereka preteli dan jeroannya diteliti.
Dan hasilnya, luar biasa. Sebuah prototipe
berhasil mereka buat pada tahun 1938.
Keberhasilan ini semakin mengukuhkan tekad
Michio untuk membangun bisnis kendaraan
bermotor. Namun apa daya, Jepang yang terlibat
Perang Dunia II dan berhadapan dengan sekutu
di bawah kepemimpinan Amerika Serikat, harus
menerima kenyataan pahit.

Lantaran itulah, dengan kekuatan yang
ada, dia kumpulkan karyawannya yang dulu dan
meminta mereka untuk mengumpulkan berbagai
bahan-bahan yang tersisa. Tetapi, bukan untuk
membuat mobil seperti yang dia inginkan semula,
melainkan kembali membuat alat tenun lagi.
Pilihan ke mesin tenun itu didasari pertimbangan,
Jepang akan bangkit lagi dari keterpurukan akibat
perang. Industri tekstil akan dipacu untuk menjadi
pendorong perekonomian. Sehingga, Michio
kembali membuat alat tenun meski memulai
usahanya dari nol kembali.

Tak sesuai harapan
Bom atom yang dijatuhkan sekutu di
Nagasaki dan Hiroshima meluluh-lantakan
berbagai sumber perekonomian. Termasuk
fasilitas bisnis milik Michio. Walhasil proyek
pengembangan mobil pun mandeg. Cobaan tak
berhenti sampai di situ. Ketika perang usai,
pemerintah bersama masyarakat bertekad untuk
melakukan pemulihan ekonomi, ternyata gempa
bumi dahsyat datang. Lagi-lagi, aset-aset properti
pabrik milik Michio juga kembali berantakan.
Kenyataan ini sempat membuat Michio
shock. Namun, itu tak lama. Sebab, baginya,
kehidupan harus terus berjalan. Impian harus
terwujud menjadi kenyataan.
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Perkiraan Michio ternyata meleset. Produk
alat tenun buatannya tak laku. Bisnisnya pun
semakin redup. Bahkan, kondisi keuangannya
semakin memburuk. Tak bukanlah Michio jika tak
menemukan ide. Saban hari, dia membaca dan
menggali informasi tentang apa potensi yng ingin
digarap dan menghasilkan keuntungan. Sempat
terpikir olehnya, untuk kembali menghidupkan
proyek pembuatan mobil yang telah mangkrak.
Tapi,
kendala
keuangan
menjadi
permasalahan besar. Masalah inilah yang
membuatnya pusing tujuh keliling. Tapi, itu bukan
akhir dari segalanya. Di saat kebuntuan itu, tibatiba Michio mendapatkan data yang menyebut
lebih dari 1 juta orang Jepang – saat itu – tak
memiliki akses ke alat transportasi. Padahal,
keberadaan sarana itu sangat penting untuk
mobilitas produktif yang bakal menunjang
perekonomian.
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Di benak Michio pun terlintas untuk
membuat sepeda bermotor, yakni sepeda engkol
yang dilengkapi mesin tempel. Maka lahirlah
sepeda ‘free power’ yang dilengkapi mesin buatan
Suzuki pada tahun 1952. Ternyata, produk ini
mendapatkan sambutan positif dari masyarakat.
Maklum, kualitas mesin Suzuki yang ditempel di
sepeda itu, memiliki kualitas yang tinggi. Singkat
cerita, penemuan dan kreatiftas Michio ini
mendapatkan apresiasi dari pemerintah. Melalui
Kantor Hak Paten, pemerintah Negeri Sakura itu
memberinya subsidi untuk terus mengembangkan
mesin terus melalui serangkaian penelitian dan
percobaan.
Perusahaan Michio kian berkembang, tak
hanya karena produknya yang semakin
berkualitas, tetapi juga karena kebijakan
pemerintah yang mendukung. Mulai tahun 1952,
pemerintah tak lagi mewajibkan kepemilikan Surat
Izin Mengemudi (SIM) bagi pengendara sepeda
motor yang bermesin kecil.

Berbagai produk lahir
Kebijakan inilah yang kemudian memicu
permintaan sepeda bermotor semakin menjulang.
Termasuk produk sepeda motor dari Michio.
Lantaran itu pula, Michio mengembangkan mesin
sepeda motornya – Free Power’ dari 36cc menjadi
60cc. Maka lahirlah varian sepeda motor baru
‘Diamond Free’ pada tahun 1953 dan ‘Mini Free’
pada tahun 1954. Penjualan produk pun semakin
melejit. Tercatat, lebih dari 4.000 unit lebih sepeda
motor Suzuki berhasil dilego saban bulannya. Dan
produksinya mencapai 5.000 unit lebih, dimana
sebagian diekspor ke negara-negara di Asia.
Melihat keberhasilan ini pula, Michio Suzuki
memutuskan untuk fokus ke bisnis pembuatan
kendaraan bermotor. Nama perusahaan Suzuki
Loom Manufactured Company pun dia ganti
menjadi Suzuki Motors Ltd.
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Berawal dari pembuatan bracket untuk
mesin tempel sepeda, Suzuki mencoba membuat
sepeda motor pertamanya dengan mesin 90cc.
Dan tepat pada Juni 1954 perusahaan ini berhasil
meluncurkan sepeda motor pertamanya – bukan
lagi sepeda yang ditempeli mesin, melainkan
kendaraan yang berwujud sepeda motor- yang
diberi nama ‘Colleda’. Moncernya penjualan
sepeda motor membuat Suzuki semakin
semangat memproduksi kendaraan. Tak lama
kemudian, cikal bakal mobil penumpang pun dirilis
dengan nama ‘Suzuki Light’.
Hanya, sampai 1960-an, tak banyak
Colleda yang diekspor. Sehingga Suzuki pun
berusaha untuk memproduksi mobil dengan basis
‘Suzuki Light’. Mobil pertama yang resmi dbuat
secara massal dan dipasarkan secara luas adalah
T500 yang dibuat pada tahun 1967. Mobil ini juga
diekspor ke Amerika Serikat dan Inggris dengan
nama Titan (di Amerika) dan Cobra (di Inggris).
Sejak itulah, varian demi variab produk terus
diproduksi, antara lain Suzuki Alto , Suzuki Vitara,
Wagon R, dan lain-lain. Bisnis pun semakin
menggurita dengan jaringan penjualan dan
produksi yang menyebar ke berbagai penjuru
dunia. Michio Suzuki pun lega, apa yang telah
dirintisnya telah berbuah manis. Nama Suzuki
berkibar sebagai pabrikan kelas dunia. Pria
tangguh yang dikenal cerdas dan ulet ini
menghembuskan nafas terakhir pada 1982 dalam
usia 94 tahun.
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10 HAL YANG HARUS ANDA LAKUKAN SEKARANG
JUGA JIKA TIDAK INGIN MENYESAL
DI MASA DEPAN

S

emua orang pastinya ingin menjadi
sukses, namun tidak semua orang
mampu
membuat
itu
menjadi
kenyataan. Setiap tantangan yang muncul akan
menjadi seleksi alam bagi mereka yang
sungguh mau berjuang dan memang memiliki
mental yang tidak mudah menyerah.

Akan tetapi, tahukah Anda bahwa
tantangan terbesar yang akan muncul adalah
tantang melawan diri sendiri. Anda mungkin
merasa tidak mampu, tidak layak, tidak pantas,
dan alasan-alasan lainnya. Sesungguhnya,
sadarilah jika Anda memang sungguh
menginginkan kesuksesan maka atasi dahulu
masalah yang ada di dalam diri.
Berikut adalah 10 hal yang harusnya Anda
lakukan sekarang juga jika Anda tidak ingin
menyesal di masa depan:
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1. Belajar Untuk Yakin Pada Diri Sendiri

Orang sukses biasanya memiliki
kepercayaan diri yang tinggi. Mereka merasa
percaya pada diri mereka sendiri dan apa yang
mereka lakukan. Bukan kesuksesan mereka
yang membuat mereka percaya diri, melainkan
keyakinan yang ada dalam dirinya yang
membuat kesuksesan menjadi nyata.
Coba pikirkan tentang ini:
Keraguan
melahirkan
keraguan.
Mengapa ada yang percaya pada Anda,
gagasan atau kemampuan Anda jika Anda
sendiri tidak mempercayainya? Butuh
kepercayaan diri untuk meraih tantangan baru.
Orang yang takut atau tidak yakin cenderung
bertahan di zona nyaman mereka. Tapi zona
nyaman membuat Anda sulit berkembang.
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Itulah sebabnya orang-orang yang
kurang percaya diri terjebak dalam
pekerjaannya dan membiarkan kesempatan
berharga lewat begitu saja. Sedangkan, orangorang sukses tidak terhalang oleh rintangan.
Orang sukses menganggap kegagalan sebagai
awal dari kesuksesan. Jika saat ini Anda masih
ragu akan kemampuan Anda, cobalah
hilangkan keraguan tersebut. Ingatlah, Anda
tidak akan sukses dibidang apapun jika Anda
selalu merasa ragu akan diri sendiri.

3. Sibuk Tidak Sama dengan Produktif

2. Menjalani Kehidupan yang Diciptakan
Sendiri

Lihatlah semua orang di sekitar Anda.
Mereka semua tampak begitu sibuk – berlari
dari pertemuan ke pertemuan dan membalas
email. Namun berapa banyak dari mereka
yang benar-benar produktif? Kesuksesan
berasal dari fokus akan sesuatu. Fokus ini akan
membuat Anda mampu menggunakan waktu
secara efisien dan produktif.

Tidak ada yang bisa memaksa Anda
untuk membuat keputusan yang bertentangan
dengan nilai dan aspirasi Anda. Keadaan yang
Anda jalani saat ini adalah milik Anda sendiri
– Anda yang telah menciptakannya.

Anda mendapatkan jumlah jam yang
sama sepanjang hari seperti orang lain, jadi
gunakan itu dengan bijak. Pastikan usaha
Anda didedikasikan untuk sesuatu yang
menghasilkan.
4. Lingkungan Sosial

Demikian juga, masa depan Anda
sepenuhnya terserah Anda. Jika Anda merasa
terjebak, itu mungkin karena Anda takut
mengambil risiko dalam mewujudkan impian
Anda. Bila sudah waktunya untuk mengambil
tindakan, ingatlah bahwa selalu lebih baik
berada di dasar tangga yang ingin Anda naiki
dari pada berada di puncak yang tidak Anda
inginkan.
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Anda
harus
berusaha
untuk
mengelilingi diri Anda dengan orang-orang
yang mampu menginspirasi Anda, orangorang yang membuat Anda ingin menjadi lebih
baik. Tapi bagaimana dengan orang yang
membuat Anda down? Mengapa Anda
membiarkan mereka menjadi bagian dari
hidup Anda?

Perbedaan utama di sini adalah
mengenali perbedaan antara kekhawatiran dan
pemikiran strategis tentang masa depan Anda.
6. Atur waktu Khusus Untuk Olahraga dan
Tidur

Menjauhlah dari siapa pun yang
membuat Anda merasa tidak berharga, cemas
atau tidak bersemangat sehingga menyianyiakan waktu. Hidup ini terlalu singkat untuk
diasosiasikan dengan orang seperti itu.
Hilangkan mereka dari kehidupan Anda.
5. Hindari Bertanya dengan
“Bagaimana Bila . . . ?”

Awalan
Saat Anda tidur, otak Anda
menghilangkan
protein
beracun
dari
neuronnya yang merupakan hasil dari aktivitas
saraf saat Anda terjaga. Sayangnya, otak Anda
hanya bisa menghapusnya hanya saat Anda
sedang tidur. Jadi ketika Anda tidak cukup
tidur, protein beracun tetap berada di sel otak
Anda, menimbulkan malapetaka dengan
mengganggu kemampuan Anda untuk berpikir
– sesuatu yang tidak dapat diatasi oleh kafein.

“Bagaimana
jika?”
merupakan
pernyataan yang merugikan untuk mencapai
tujuan Anda. Hal-hal bisa berjalan dalam
sejuta arah yang berbeda, dan semakin banyak
waktu
yang
Anda
habiskan
untuk
mengkhawatirkan kemungkinan ini, semakin
sedikit waktu yang Anda habiskan untuk
sungguh bertindak dan tetap produktif.
Memikirkan “bagaimana jika?” hanya akan
membawa Anda ke tempat yang tidak Anda
inginkan. Tentu saja, perencanaan yang
diperlukan agar usaha yang dilakukan berjalan
dengan efektif.
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Kontrol diri, perhatian dan ingatan Anda
berkurang bila Anda tidak mendapatkan cukup
– atau jenis tidur yang tepat.
Kurang tidur meningkatkan tingkat
hormon stres dengan sendirinya. Ambisi
sering membuat Anda merasa seolah-olah
harus mengorbankan tidur agar tetap
produktif, namun kekurangan tidur akan
mengurangi produktivitas Anda sepanjang
hari.
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Sebuah studi yang dilakukan di Eastern
Ontario Research Institute menemukan bahwa
orang yang berolahraga dua kali seminggu
selama 10 minggu merasa lebih kompeten
secara sosial, akademis dan atletik. Mereka
juga menilai citra tubuh dan harga diri mereka
lebih tinggi. Mulai saat ini, jadwalkan olahraga
Anda dan tidurlah dengan teratur jika Anda
ingin lebih produktif.

8. Jangan mencari kesempurnaan

7. Jangan Bilang “Ya” Kecuali Jika Anda
Memang Menginginkannya
Jangan menetapkan kesempurnaan
sebagai target Anda, karena hal itu tidak akan
pernah ada. Bila kesempurnaan adalah tujuan
Anda, Anda akan selalu ditinggalkan dengan
perasaan gagal yang mengganggu dan
membuat Anda ingin menyerah atau
mengurangi usaha Anda.

Penelitian
yang
dilakukan
di
University of California di Berkeley
menunjukkan bahwa semakin banyak
kesulitan yang Anda miliki dalam menolak
sesuatu, semakin besar kemungkinan Anda
mengalami stres, kelelahan dan bahkan
depresi.
Mengatakan
tidak
memang
merupakan tantangan besar bagi banyak orang.
“Tidak” adalah kata yang kuat yang
seharusnya tidak perlu ditakuti dalam
mengucapkannya.

Pada akhirnya, yang akan dilakukan
adalah menghabiskan waktu Anda untuk
meratapi apa yang gagal dicapai dan apa yang
seharusnya Anda lakukan secara berbeda.
Ingatlah, selalu ada positif disetiap hal. Jika
Anda belum mencapai target A, mungkin
Anda telah berhasil mencapai target B.
Tetaplah syukuri dan jangan mencari
kesempurnaan .
9. Fokus Pada Solusi

Bila sudah waktunya mengatakan
tidak, hindari ungkapan seperti “Saya rasa
saya tidak bisa” atau “Saya tidak yakin.”
Mengatakan tidak pada komitmen baru
menghormati komitmen Anda saat ini dan
memberi Anda kesempatan untuk berhasil
mewujudkannya.
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Bila Anda memikirkan masalah yang
Anda hadapi, Anda akan menciptakan emosi
negatif yang mampu menghalangi kemampuan
Anda mencapai tujuan. Bila Anda berfokus
pada tindakan yang akan Anda lakukan untuk
memperbaiki keadaan dan keadaan Anda
sendiri, Anda menciptakan rasa kemanjuran
pribadi yang menghasilkan emosi positif dan
meningkatkan kinerja.
10.

Maafkan Dirimu

Bila Anda hidup di masa lalu, itulah
yang terjadi, dan masa lalu Anda menjadi
hadiah Anda, mencegah Anda untuk terus
melangkah maju.
Nah, itulah tadi 10 hal yang harus Anda
bereskan sekarang juga jika Anda tidak ingin
menyesal di masa dpean. Ingatlah bahwa
kesuksesan diciptakan oleh diri sendiri, bukan
oleh orang lain. Semakin yakin Anda akan diri
sendiri maka semakin mudah kesukesan itu
menghampiri Anda.
Apabila
Anda
telah
berhasil
mempraktikan 10 hal di atas, percayalah
bahwa apapun yang Anda lakukan pasti akan
membawa keberhasilan. Jangan pernah lupa
juga untuk terus belajar dalam banyak hal
untuk meningkatkan kemampuan diri sendiri.

Saat Anda tergelincir, penting bagi
Anda untuk memaafkan diri sendiri dan terus
maju. Kegagalan bisa mengikis kepercayaan
diri Anda dan membuat sulit untuk percaya
bahwa Anda akan mencapai hasil yang lebih
baik di masa depan. Namun kesuksesan
terletak pada kemampuan Anda untuk bangkit
dalam menghadapi kegagalan, dan Anda tidak
dapat melakukan ini saat Anda tinggal di masa
lalu.
Apa pun yang layak dicapai
mengharuskan Anda mengambil beberapa
risiko, dan Anda tidak dapat membiarkan
kegagalan menghentikan Anda untuk percaya
pada kemampuan Anda untuk sukses.
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Cerita Motivasi Inspirasi
Dua Ekor Singa

S

uatu sore di tengah telaga, terlihat dua orang yang sedang memancing.
Tampaknya, ada ayah dan anak yang sedang menghabiskan waktu mereka
disana. Dengan perahu kecil, keduanya sibuk mengatur joran dan umpan. Air
telaga bergoyang perlahan, membentuk riak-riak air. Gelombangnya mengalun
menuju tepian, menyentuh sayap-sayap angsa yang sedang berjalan beriringan.
Suasana begitu tenang, hingga terdengar sebuah percakapan.
“Ayah.”
“Hmm..ya..” Sang ayah menjawab pelan. Matanya tetap tertuju pada ujung kailnya
yang terjulur. “Beberapa malam ini,” ucap sang anak, “Aku bermimpi aneh. Dalam
mimpiku, ada dua ekor singa yang tampak sedang berkelahi dalam hatiku. Gigi-gigi
mereka, terlihat runcing dan tajam. Keduanya sibuk mencakar dan menggeram,
seperti saling ingin menerkam. Mereka tampak ingin saling menjatuhkan.”
Anak muda ini terdiam sesaat. Lalu, mulai melanjutkan cerita, “Singa yang
pertama, terlihat baik dan tenang. Geraknya perlahan namun pasti. Badannya pun
kokoh dan bulunya teratur. Walaupun suaranya keras, tapi terdengar menenangkan
buatku.” Ayah mulai menolehkan kepala, dan meletakkan pancingnya di pinggir
haluan. “Tapi, Ayah, singa yang satu lagi tampak menakutkan buatku. Geraknya tak
beraturan, sibuk menerjang kesana-kemari. Punggungnya pun kotor, dan bulu yang
koyak. Suaranya parau dan menyakitkan.”
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“Aku bingung, apakah maksud dari mimpi ini. Apakah singa-singa itu adalah
gambaran dari sifat-sifat baik dan buruk yang aku punya? Lalu, singa yang mana yang
akan memenangkan pertarungan itu, karena sepertinya mereka sama-sama kuat?”
Melihat anaknya yang baru beranjak dewasa itu bingung, sang Ayah mulai
angkat bicara. Dipegangnya punggung pemuda gagah di depannya. Sambil
tersenyum, ayah berkata, “Pemenangnya adalah, yang paling sering kamu beri
makan.” Ayah kembali tersenyum, dan mengambil pancingnya. Lalu, dengan satu
hentakan kuat, di lontarkannya ujung kail itu ke tengah telaga. Tercipta kembali
pusaran-pusaran air yang tampak membesar. Gelombang riak itu kembali menerpa
sayap-sayap angsa putih di tepian telaga.

Begitulah. Setiap diri kita, punya dua ekor “singa” yang selalu bersaing.
Keduanya, memang selalu saling menjatuhkan. Mereka berusaha untuk menjadi
pemimpin bagi yang lainnya. Pertarungan diantara mereka, tak pernah tuntas, karena
bisa jadi sering terjadi pergantian pemenang bagi keduanya. Kalah-menang, dalam
persaingan macam ini, layaknya mata koin yang selalu berganti-ganti. Dan kita sering
dibuat bingung, sebab kedua kekuatan baik-buruk ini terlihat sama kuatnya.
Tapi, siapakah pemenangnya saat ini dalam diri Anda? Singa yang kokoh,
dengan bulu-bulu yang teratur, dan gerakan yang mantap serta pasti, ataukah singa
yang sibuk menerjang kesana kemari, dengan bulu-bulu yang koyak, dan seringai
yang menakutkan?
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Lalu, singa macam apa yang kini sedang menguasai Anda, “singa” yang
optimis, pantang menyerah, tekun, sabar, damai, rendah hati, dan toleran, ataukah
“singa” yang pesimis, tertekan, mudah menyerah, sombong dan penuh dengki?
Saya percaya, kita sendirilah yang menentukan kemenangan bagi kedua
singa-singa itu. Jika kita sering memberi “makan” pada singa yang damai tadi, maka
imbalan kebaikanlah yang akan kita dapatkan. Jika kita terbiasa untuk memupuk
optimis dan pantang menyerah, maka “singa” keberhasilan lah yang akan kita peroleh.
Namun sebaliknya, jika setiap saat kita memendam marah, menebar prasangka dan
dengki, bersikap tak sabar dan mudah menyerah, maka, akan jelaslah “singa” macam
apa yang jadi pemenangnya.
Biarkan “singa-singa” penuh semangat hadir dalam jiwa Anda. Rawatlah singasinga itu dengan keluhuran budi, dan kebersihan nurani. Susunlah bulu-bulu
kedamaiannya, cermati terus rahang persahabatannya. Perkuat punggung
optimisnya, dan pertajam selalu kuku-kuku kesabaran miliknya. Biarkan singa ini yang
jadi pemenang. Namun, jangan biarkan “singa-singa” pemarah menguasai pikiran
Anda. Jangan pernah berikan kesempatan bagi kedengkian itu untuk membesar, dan
menjadi penghalang keberhasilan. Jangan biarkan rasa pesimis, jiwa yang gundah,
tak sabar dan rendah diri menjadi pemimpin bagi Anda. Saya percaya, imbalan yang
kita peroleh, adalah gambaran dari apa yang kita berikan hari ini. Lalu, singa mana
yang akan Anda beri makan hari ini?
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Curhat Pikiran
Pertanyaan:
Terima kasih atas majalah 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 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 sugestisugesti 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.
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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
Pertanyaan :
Saya adalah seorang ibu single parent 2 anak, dari manado, sudah 7 bulanan ini saya
menjadi pembaca setia majalah sugesti. Suami saya meninggal karena sakit. Jujur
artikel-artikel dimajalah 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 sugesti.
Saya harapkan ibu selalu membaca majalah sugesti ini dan membagikannya kepada
orang-orang lain, kepada sahabat dan teman-teman ibu supaya makin banyak orang
yang mendapat inspirasi positif dari majalah 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.
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Pertanyaan :
Majalah 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 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 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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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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