
 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

   

REDAKSI 

Mengubah Kualitas Hidup 
dimulai dengan 
Mengubah Pikiran Anda 
 

Jadi merubah hidup, 

bukan mencari ke luar, 

bukan merubah 

pekerjaan dulu, bukan 

merubah bisnis dulu 

tetapi merubah diri 

dulu. Itu yang 

UTAMA. 

Menulis tentang kehidupan 

memang selalu akan terus 

berlanjut, selama manusia masih 

memiliki nyawa masih diijinkan 

bernafas oleh Tuhan, maka 

disitulah kehidupan terus 

berlangsung, terus berjalan, dan 

terus memberikan sesuatu 

kepada kita. Oh..satu lagi hidup 

kita selalu berubah, tanpa ada 

sadari tanpa anda inginkan, 

secara alamiah hidup kita 

berubah. Coba anda ingat ketika 

anda baru melahirkan, sampai 

dewasa sekarang, ada 

perubahan kan. Secara fisik 

tubuh ada berubah, tumbuh 

menjadi jauh berbeda dengan 

ketika masih bayi. Artinya hidup 

kita selalu berubah secara 

alamiah, begitu juga setelah 

dewasa, hidup selalu berubah. 

Tetapi…mengapa ada sebagian 

orang, sebagian besar mungkin 

ya, yang mengeluh bahwa hidup 

seperti itu-itu saja dari dulu?tidak 

pernah berubah, tetap saja. Anda 

tentu sering kan mendengar 

seperti itu? 

Ketika di kelas Alpha Mind 

Control, banyak juga peserta 

yang niatnya mengikuti  

 

workshop ini untuk mengubah kualitas hidup, mereka juga bercerita 

bahwa sudah berpindah-pindah pekerjaan, mengubah bisnis, 

mengikuti berbagai pelatihan motivasi, pelatihan tentang bisnis, tetapi 

merasa kualitas hidupnya masih biasa-biasa saja. Mungkin anda yang 

membaca tulisan ini juga merasa seperti itu kan? Apa sih sebenarnya 

yang mau diubah dalam hidup kita?apakah perubahan fisik, 

perubahan wajah atau apa?itu yang harus kita ketahui dulu dengan 

jelas. 

Sebab jika belum mengetahui apa yang mau kita ubah, tentu 

kita sendiri kebingungan harus melakukan apa, benar kan?  Saya 

menentukan yang diubah adalah kualitas hidup, dari yang mungkin 

kekurangan menjadi berlebih, makna kualitas ini pun harus anda buat 

lagi dengan lebih jelas. Ya..sama halnya ketika anda ingin memiliki 

sebuah baju misalnya, jika anda dari rumah belum menentukan baju 

seperti apa yang anda inginkan, tentu anda jadi bingung mau 

membelinya dimana. 

Ada sebuah ayat dalam Kitab Suci  “Sesungguhnya Tuhan 

tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah 

keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Mengapa dalam ayat ini 

dikatakan, Tuhan pun tidak akan merubah kondisi seseorang jika 

orang itu mau merubahnya? Artinya, ada sesuatu yang bisa diubah 

dulu dalam diri kita, sebelum Tuhan mengijinkan dan mengatur 

perubahan itu terjadi. Apa yang dirubah?Ingat ya..dirubah..berubah 

artinya ada sesuatu yang berbeda. Kalau air berubah menjadi es, ada 

perubahan kan. 

Jadi merubah hidup, bukan mencari ke luar, bukan merubah 

pekerjaan dulu, bukan merubah bisnis dulu tetapi merubah diri dulu. 

Itu yang UTAMA. Di bagian diri mana yang bisa berubah itu?Apakah 

fisik?tentu tidak, apakah penampilan?tentu juga tidak.  

Yang harus dirubah adalah bagian dalam dari diri kita, atau 

saya sebut sebagai software diri kita, itu yang perlu dirubah, atau  

 



 
 

 

  

DIUPGRADE. Jika anda 

memiliki perangkat android, ada 

yang dari versi satu hingga 

sekarang versi empat. 

Terkadang bentuk dari 

perangkat luarnya ya tetap-

tetap saja, bahkan perangkat 

yang anda pernah beli dari versi 

yang lama bisa diupgarde 

dengan sotware terbaru. Ketika 

versi sudah diupgrade, maka 

perangkat itu bisa digunakan 

untuk kebutuhan dan aplikasi 

yang lebih tinggi dengan 

performansi yang lebih baik. 

Kalau begitu, dalam diri 

kita yang perlu dirubah dulu 

adalah PIKIRAN kita, 

pemikiran-pemikiran yang lama 

perlu diupgrade agar bisa 

menghasilkan kualitas yang 

lebih baik. Jika PIKIRAN anda 

belum diupgrade, namun anda 

sudah memasukkan aktivitas-

aktivitas yang lain dari 

biasanya, maka tentu tidak akan 

menghasilkan apa-apa, sebab 

diri anda akan menolaknya. 

Itulah kenapa, ALLAH 

mengatakan tidak akan 

mengubah nasib seseorang 

sebelum orang itu mau 

merubahnya. 

 Maka dari itu, saya 

selalu mengedepankan konsep 

pikiran ini, dan memang kelas 

AMC difokuskan untuk 

mengenali, mengontrol dan 

memaksimalkan fungsi pikiran, 

karena saya melihat inilah 

bagian yang sangat mendasar 

dari manusia, jika data-data di 

pikiran itu sudah berubah maka 

ALLAH pun PASTI sesuai janjinya mengijinkan dan mengaturkan 

merubah kualitas hidup seseorang menjadi lebih baik. 

Dalam majalah SUGESTI edisi ini, saya ingin mengajak anda 

untuk mulai mengubah pikiran anda, sebab sering saya tuliskan di 

berbagai artikel saya CHANGE YOUR PERCEPTION to CHANGE 

YOUR LIFE 
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Rasa marah adalah salah satu “senjata” 
yang sudah Tuhan berikan kepada kita, bahkan 
saya bisa katakan sudah menjadi fitrah manusia 
memiliki rasa marah itu, kalau tidak memiliki 
rasa marah maka itu bukan manusia. Rasa 
Marah seringkali dikonotasikan sebagai sesuatu 
yang negatif dan jelek di persepsi kita. Apalagi 
jika di televisi, rasa marah sering 
divisualisasikan dengan wajah yang merah lalu 
ada tanduk seperti setan, ya kan? he.he.. 
Sehingga terkesan begitu seram, jadi marah 
seolah-olah masalah besar. Dan kita menjadi 
kurang percaya diri begitu dikatakan orang 
yang suka marah. Betul kan? 
 
Apa Penyebab terjadinya rasa Marah ? 

Coba anda ingat-ingat lagi, kapan 
terakhir kali anda marah, marah dalam arti 
anda sampai mengeluarkan ucapan membentak 
kepada orang lain, kalau anda masih sekedar 
perasaan sebel, atau jengkel maka itu belum 
masuk kategori marah lho. Sebab masih 
tersimpan dalam diri, jadi anda belum marah 
tetapi masih ingin marah :), anda sekarang 
harus membedakan mana yang marah atau 
masih ingin marah. Sudah teringat kapan anda 
terakhir kali marah? 

Jika sudah sekarang perhatikan 3 cara 
mudah dari saya untuk mengendalikan marah 
dengan cepat. Ingat ya, marah itu wajar sebagai 
manusia yang perlu dilakukan adalah 
mengendalikan rasa marah itu, itu yang 
terpenting agar kita bisa marah dengan benar di 
waktu dan tempat yang benar. 

 

 

Identifikasi penyebab Marah, anda 

bisa mengingat lagi dengan detail apa 

alasan anda harus marah, haruskah 

marah dengan keras atau hanya perlu 

menegur saja. Anda kenali lagi alasan 

anda marah itu apa, jika ada skala 1-10 

sudah pada nilai berapa kah penyebab 

marah anda itu. Kalau menurut anda 

masih level rendah, buat apa anda marah 

kan, lebih baik menegur dulu. Dengan 

melakukan identifikasi penyebab marah 

ini, maka kita terbiasa untuk berpikir 

dulu sebelum bertindak. 

1 

 

Pikirkan diri anda, kenapa saya menyuruh 

anda untuk berpikir tentang diri sendiri? sebab 

ketika anda marah, kita sedang marah maka 

tanpa disadari kita sebenarnya sedang tidak 

memikirkan diri sendiri, kita sedang tidak 

menyayangi diri sendiri, kita sedang menyakiti 

diri sendiri. Eits..coba anda renungkan ketika 

kita marah maka yang terjadi adalah peredaran 

darah dengan sangat cepat sehingga membuat 

tekanan darah anda menjadi naik maka yang 

terjadi adalah kepala sakit, pusing dan bisa-bisa 

membuat anda menginap di rumah sakit, ngeri 

kan?. Jadi sebelum marah maka pikirkan diri 

anda, kecuali anda sudah tidak peduli dengan 

diri anda, maka silahkan marah..:) 
 

2 

Duduklah ketika mau marah, ketika anda 

mengalami pemicu marah apapun itu 

penyebabnya maka cobalah untuk duduk, carilah 

tempat duduk dan duduklah, sebab dengan 

duduk akan membuat aliran darah menjadi 

melambat, posisi duduk kan bentuk L bukan 

lurus panjang gitu, sehingga darah menjadi lebih 

lambat jalannya. Dengan duduk maka anda bisa 

memikirkan lagi apakah benar harus marah. 

Perubahan posisi dari berdiri ke duduk membuat 

perubahan pikiran juga, itulah mengapa saya 

menyuruh duduk, sebab saya pernah 

mencobanya disaat ingin marah maka saya pun 

berubah posisi menjadi duduk dan marah saya 

seakan juga mulai mereda. 
 

3 

Nah ketiga cara tadi, merupakan tips sederhana bagi 

anda dalam mengontrol marah, karena masalah 

apapun jika kita hadapi dengan marah  maka hasilnya 

pasti negatif, percaya deh. Kalau tidak percaya, anda 

bisa mencoba marah saja untuk mengatasi 

masalah.Selamat bersahabat dengan marah dan 

mengontrol diri 
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  Your Partner to Control Your Mind  

 



 
 

 

  



 
 

 

  

 

Alpha Telepathy untuk 

membantu anda dalam 

memaksimalkan usaha 

untuk mengirimkan 

pesan cinta. 

“ 

“Dijadikan indah pada pandangan manusia, 

kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan yaitu 

wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis 

emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak dan 

sawah ladang. Itulah kesenangan hidup didunia dan 

disisi Allah tempat kembali yang baik.” (Al-Qur`an: 

Al-Imron ayat 14) 

 

C inta adalah suatu perasaan yang 

Tuhan berikan kepada setiap manusia, 
Cinta adalah bagian dari fitrah, orang yang 
kehilangan cinta dia tidak normal tetapi 
banyak juga orang yang menderita karena 
cinta. Bersyukurlah orang-orang yang 
diberi cinta dan bisa menyikapi rasa cinta 
dengan tepat. 
 
Dalam kitab Hikam: “Dijadikan indah pada 
pandangan manusia, kecintaan kepada 
apa-apa yang diinginkan yaitu wanita, 
anak-anak, harta yang banyak dari jenis 
emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak 
dan sawah ladang. Itulah kesenangan 
hidup didunia dan disisi Allah tempat 
kembali yang baik.” (Al-Qur`an: Al-Imron 
ayat 14) 
 
Cintamu kepada sesuatu menjadikan kamu 
buta dan tuli (HR. Abu Dawud dan Ahmad) 
Cinta memang sudah ada didalam diri kita, 
diantaranya terhadap lawan jenis. Tapi 
kalau tidak hati-hati cinta bisa menulikan 
dan membutakan kita. Cinta yang paling 
tinggi adalah cinta karena Allah cirinya 
adalah orang yang tidak memaksakan 
kehendaknya. 

 
Tapi ada juga cinta yang menjadi cobaan 
buat kita yaitu cinta yang lebih cenderung 
kepada maksiat. Cinta yang semakin 
bergelora hawa nafsu, makin berkurang 
rasa malu. Dan, inilah yang paling 
berbahaya dari cinta yang tidak terkendali. 

 

Dalam kitab agama lain dikatakan “Cinta 
adalah pencipta keindahan terhebat” (Tim 
2:9-10) 
 
Rasa cinta muncul ketika melihat 
seseorang lawan jenis (bisa juga sesama 
jenis kan) yang membuat perasaan ini 
membuat nyaman. 

Terkadang cinta menghadapi 
kendala, apa kendalanya.. 
biasanya sebagai berikut : 

1. Target terkesan menolak 
kepada perasaan kita 

2. Anda merasa minder 
terhadap target sehingga 
ragu untuk mengungkapkan 
cinta itu 

3. Ada orang lain yang juga 
mencintai target 

4. Keluarga target tampak tidak 
suka terhadap diri anda 

5. Target sama sekali cuek 
dengan cinta anda 

Mungkin masih banyak yang 
lain dari hal diatas, banyak dari 
anda mungkin yang merasa 
sudah menyerah ketika 
menghadapi masalah seperti itu, 
atau merasa bukan jodohnya. 
Benar bukan? 
 
Bagaimana jika anda mengubah 
pemikiran, kalau sebenarnya 
masalah itu diciptakan untuk 
membuktikan cinta anda 
kepada target, sehingga harus 
membuat fokus kepada target. 
Padahal anda belum begitu 
maksimal dalam 
memperjuangkan cinta anda. 
Anda ingat Bagaimana kisah 
tragis romeo dan juliet yang 
berakhir dengan kematian. Atau 
kisah Nabi yusuf dan Zulaikha, 
dimana sosok Zulaikha terkesan 
agresif tetapi akhirnya menikah. 

 
Lalu bagaimana dengan anda? 
Sejauh mana usaha anda dalam 
memperjuangkan cinta kepada 
target, apakah dengan sedikit 
kendala juga menyerah. 
 

Jika perasaan anda begitu besar, 
tentunya usaha anda juga besar. 
Berbicara perasaan, dalam 
bahasa yunani yaitu Pathos. 
Dan proses mengirimkan rasa 
anda terhadap target disebut 
dengan telepathy, yang secara 
bahasa berarti mengirimkan 
perasaan kepada orang lain 
tanpa batasan jarak. Salah satu 
metode untuk berusaha 
mengirimkan perasaan cinta 
kepada target memang melalui 
Telepathy, ya benar…metode ini 
adalah suatu teknik yang harus 
anda kuasai jika ingin 
memaksimalkan cinta anda 
diterima oleh target. 
 
Tentu anda bertanya, apakah 
metode telepati sama dengan 
hipnosis. Saya katakan sedikit 
ada perbedaan, kalau hipnosis 
membutuhkan bicara 
sedangkan telepati tanpa 
berbicara. Namun jika anda 
memahami kedua metode ini, 
maka pesan cinta anda lebih 
efektif terkirim kepada target. 
Saat anda tidak bertemu, 
gunakan metode telepathy dan 
saat bertemu gunakan metode 
Hipnosis. 
 
 

http://firmanpratama.files.wordpress.com/2011/05/telepati.jpg


 
 

 

  

Saya juga menggunakan metode ini untuk mengirimkan pesan cinta kepada orang yang saya cintai, 
meskipun juga terkadang saya melakukan riset keefektifannya. Dan ternyata sangat efektif, untuk 

mempengaruhi orang lain dan mengirimkan pesan cinta tanpa perlu kita bicara cinta. Dahsyat bukan, 
dengan modifikasi saya membuat metode yaitu Alpha Telepathy untuk membantu anda dalam 

memaksimalkan usaha untuk mengirimkan pesan cinta. 
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SATU  
SYARAT  
BELAJAR 
HIPNOTIS  
 

Pemahaman ilmu adalah sesuatu hal yang merupakan 

informasi dan pemahaman baru untuk meningkatkan 

kualitas kehidupan  

:: Firman Pratama :: 

Banyak yang menghubungi saya 

baik melalui telepon dan sms atau 

social media lainnya, yang bertanya 

apa sih syaratnya belajar HIPNOTIS 

itu, apakah memerlukan puasa, dan 

berbagai ritual lainnya. Mereka 

menghubungi saya, karena mereka 

mengetahui saya melalui 

web www.ahlihipnotis.com dan ada 

juga yang mengetahui dari teman-

teman mereka yang pernah belajar 

Hipnotis ke Wahana Sejati. Saya 

sambil tersenyum saja kalau 

mendengar pertanyaan seperti itu, 

bahkan ada barusan yang menelepon 

saya, dia mengatakan bahwa dirinya 

orang awam tentang ilmu seperti ini, 

apakah bisa belajar?  

Ya saya jawab, semua orang yang 

belajar di Wahana Sejati awalnya 

semua awam pak, setelah belajar 

baru mereka menjadi tidak awam lagi 

sebab sudah memahami apa hipnotis 

itu sebenarnya. 

Pertanyaan-pertanyaan seperti itu 

sangatlah wajar, sebab budaya di 

Indonesia, pemikiran dan persepsi 

masyarakat tentang HIPNOTIS 

sangatlah menyeramkan, he.he. 

karena pasti dikaitkan dengan hal-hal 

yang mistis dan aneh. Bahkan, masih 

ada beberapa orang yang katanya 

praktisi HIPNOTIS ILMIAH tetapi 

masih juga menggunakan kaidah-

kaidah mistis dalam mengajar 

kepada peserta trainingnya. Ya, 

mungkin terlalu melekat kuat data di 

dalam diri mereka, sehingga 

meskipun sudah  

memahami hipnotis tetapi belum 

mau melepas kaidah mistisnya 

he.he., padahal itu hanya masalah 

persepsi. 

Pertanyaan “syarat”, ini tentu 

karena masyarakat sudah melekat 

tentang berbagai ritual untuk 

mendapat ilmu-ilmu mistis yang 

pasti membutuhkan banyak syarat 

dalam menjalani ritualnya, dari 

yang mulai puasa 7 hari, makan 7 

butir beras, bangun malam, minun 

air yang sudah didoakan, harus 

mencari kembang berwarna-warna, 

bahkan sampai menyembelih 

hewan. benar kan?he.he, kenapa 

saya bisa menuliskan seperti itu, 

karena saya dulu pernah 

mengalami, saya katakan terjebak 

di dunia seperti itu, yang harus 

membutuhkan syarat untuk 

mendapatkan ilmu. 

Tetapi, alhamdulillah, saya 

memahami bahwa ilmu itu yang 

ilmu biasa, semua ilmu sama saja, 

ilmu kimia, ilmu biologi, juga ilmu 

telekomunikasi sebagai bidang saya. 

Ya sama saja, dengan ilmu lainnya, 

hanya karena yang mengatakan 

ilmu itu adalah mereka yang 

terlihat dukun, spiritual sehingga 

terkesan ilmu itu adalah sesuatu 

yang aneh dan menakutkan. 

Mencari ilmu, dapat dilakukan 

dimana saja, sebab menurut 

saya pemahaman ilmu adalah  

 

sesuatu hal yang merupakan 

informasi dan pemahaman 

baru untuk meningkatkan 

kualitas kehidupan. Contoh, 

ilmu bahasa inggris, dengan 

belajar ilmu bahasa inggris 

maka kita dapat mempelajari 

berbagai bahan bacaan dan 

pengetahuan dari luar, karena 

sekarang hampir semua 

literatur menggunakan bahasa 

Inggris. Ya tentu ada syarat 

untuk belar bahasa inggris, 

yaitu anda harus sering 

menerapkan dan 

mempraktekkan ilmu ini. 

Kalau anda jarang 

mempraktekkannya, maka bisa 

jadi lupa, (kalau teman-teman 

dukun,spiritual mengatakan 

ilmunya hilang) Sebenarnya 

bukan hilang, tetapi menjadi 

lupa karena tidak sering 

dipraktekkan, sehingga tidak 

terbiasa, tetapi kalau sudah 

terbiasa menerapkan kaidah-

kaidah keilmuannya maka 

pasti semakin pintar. Sama 

halnya dengan belajar 

HIPNOTIS, kalau istilah yang 

benar adalah HIPNOSIS, , ini 

juga sebuah ilmu, sama halnya 

dengan bahasa Inggris, 

Matematika, Kimia dan yang 

lainnya, sama-sama ILMU 

PENGETAHUAN. Untuk 

menguasainya juga diperlukan- 

 

http://www.ahlihipnotis.com/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

untuk belajar, ya belajar di kelas, memahami 

kaidah-kaidahnya, memahami langkah-

langkahnya, sama belajarnya dengan 

matematika. Kalau anda tidak paham maka 

bertanyalah saat belajar. Dan ada SYARAT 

UTAMA yang harus anda lakukan untuk 

mempelajari HIPNOSIS, apa itu? SYARATNYA 

adalah anda lancar berkomunikasi, lancar 

berbicara. Karena HIPNOTIS sepenuhnya adalah 

teknik komunikasi, maka anda wajib LANCAR 

BERBICARA, LANCAR BERKOMUNIKASI. 

 

Dengan memiliki syarat ini, maka anda dijamin 

lebih mudah menguasai HIPNOTIS, anda bisa 

bayangkan jika anda orang yang kurang lancar 

berbicara berkata TTT….II….DDDURR…:) :). 

Bagaimana dengan orang yang akan 

dihipnosisnya he.he. 

 

Tapi, tenang aja, bagi anda yang memiliki masalah 

dengan berbicara silahkan membuka 

www.pusathipnoterapi.wordpress.com, agar bisa 

belajar dulu untuk memperlancar bicaranya. 

Nah..anda sekarang sudah tahu kan, apa syarat 

untuk belajar HIPNOTIS? yaitu lancar berbicara 

dan lancar berkomunikasi, mudah kan?anda tidak 

butuh hal-hal yang rumit dan susah. Cukup itu 

saja, karena memang itu kenyataanya. Anda lihat 

saja acara-acara stage hipotis dipanggung, semua 

lancar berbicara kan, dengan kalimat-kalimat yang 

mudah dimengerti. benar kan? Jadi, mulai 

sekarang ubah ya persepsi anda tentang HIPNOTIS 

dan kawan-kawannya, semua itu hanyalah TEKNIK 

KOMUNIKASI yang TERARAH dan BERPOLA 

 

www.ilmuhipnotis.wordpress.com 
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 DNA 

DNA (deoxyribonucleic acid) atau asam deoksiribosa 

nukleat (ADN) merupakan tempat penyimpanan 

informasi genetik. 

Struktur DNA 

Pada tahun 1953, Frances Crick dan James Watson 

menemukan model molekul DNA sebagai suatu 

struktur heliks beruntai ganda, atau yang lebih 

dikenal dengan heliks ganda Watson-Crick. DNA 

merupakan makromolekul polinukleotida yang 

tersusun atas polimer nukleotida yang berulang-

ulang, tersusun rangkap, membentuk DNA haliks 

ganda dan berpilin ke kanan. 

 

Setiap nukleotida terdiri dari tiga gugus molekul, 

yaitu:  

- Gula 5 karbon (2-deoksiribosa) 

- basa nitrogen yang terdiri golongan purin yaitu 

adenin (Adenin = A) dan guanin (guanini = G), 

serta golongan pirimidin, yaitu sitosin (cytosine 

= C) dan timin (thymine = T) 

- gugus fosfat 

 

 

 

 

 

 

  

Berikut susunan struktur kimia komponen 

penyusun DNA : 

Baik purin ataupun pirimidin yang berkaitan 

dengan deoksiribosa membentuk suatu molekul 

yang dinamakan nukleosida atau 

deoksiribonukleosida yang merupakan prekursor 

elementer untuk sintesis DNA.Prekursor 

merupakan suatu unsur awal pembentukan 

senyawa deoksiribonukleosida yang berkaitan 

dengan gugus fosfat.DNA tersusun dari empat 

jenis monomer nukleotida. 

Keempat basa nitrogen nukleotida di dalam 

DNA tidak berjumlah sama rata.Akan tetapi, pada 

setiap molekul DNA, jumlah adenin (A) selalu 

sama dengan jumlah timin (T).Demikian pula 

jumlah guanin (G) dengan sitisin(C) selalu 

sama.Fenomena ini dinamakan ketentuan 

Chargaff.Adenin (A) selalu berpasangan dengan 

timin (T) dan membentuk dua ikatan hidrogen 

(A=T), sedagkan sitosin (C) selalu berpasangan 

dengan guanin (G) dan membentuk 3 ikatan 

hirogen (C = G). 

Stabilitas DNA heliks ganda ditentukan oleh 

susunan basa dan ikatan hidrogen yang terbentuk 

sepanjang rantai tersebut.karean perubahan 

jumlah hidrogen ini, tidak mengehrankan bahwa 

ikatan C=G memerlukan tenaga yang lebih besar 

untuk memisahkannya. 

 

 

DNA merupakan makromolekul yang struktur 

primernya adalah polinukleotida rantai rangkap 

berpilin.Sturktur ini diibaratkan sebagai sebuah 

tangga.Anak tangganya adalah susunan basa 

nitrogen, dengan ikatan A-T dan G-C.Kedua 

“tulang punggung tangganya” adalah gula ribosa. 

Antara mononukleotida satu dengan yang lainnya 

berhubungan secara kimia melalui ikatan 

fosfodiester. 

DNA heliks ganda yang panjangnya juga 

memiliki suatu polaritas.Polaritas heliks ganda 

berlawanan orientasi satu sama lain.Kedua rantai 

polinukleotida DNA yang membentuk heliks ganda 

berjajar secara antipararel.Jika digambarkan 

sebagai berikut : 

Replikasi DNA 

 

Replikasi adalah peristiwa sintesis DNA.Saat suatu 

sel membelah secara mitosis, tiap-tiap sel hasila 

pembelahan mengandung DNA penuh dan identik 

seperti induknya.Dengan demikian, DNA harus 

secara tepat direplikasi sebelum pembelahan 

dimulai.Replikasi DNA dapat terjadi dengan 

adanya sintesis rantai nukleotida baru dari rantai  
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nukleotida lama.Proses komplementasi pasangan basa menghasilkan suatu molekul DNA baru yang 

sama dengan molekul DNA lama sebagai cetakan. Kemungkinan terjadinya replikasi dapat melalui tiga 

model. 

Model pertama adalah model konservatif, yaitu dua rantai DNA lama tetap tidak berubah, berfungsi 

sebagai cetakan untuk dua dua rantai DNA baru. 

Model kedua disebut model semikonservatif, yaitu dua rantai DNA lama terpisah dan rantai baru 

disintesis dengan prinsip komplementasi pada masing-masing rantai DNA lama tersebut.Model ketiga 

adalah model dispersif, yaitu beberapa bagian dari kedua rantai DNA lama digunakan sebgai cetakan 

untuk sintesis rantai DNA baru. 

 

Berikut adalah gambaran replikasi yang terjadi terhadap DNA : 

Dari ketiga model replikasi tersebut, model semikonservatif merupakan model yang tepat untuk proses 

replikasi DNA.Replikasi DNA semikonservatif ini berlaku bagi organisme prokariot maupun 

eukariot.Perbedaan replikasi antara organisme prokariot dengan eukariot adalah dalam hal jenis dan 

jumlah enzim yang terlibat, serta kecepatan dan kompleksitas replkasi DNA.Pada organisme eukariot, 

peristiwa replikasi terjadi sebelum pembelahan mitosis, tepatnya pada fase sintsis dalam siklus 

pembelahan sel. 

 

 

 

 

RNA 

RNA ( ribonucleic acid ) atau asam 

ribonukleat merupakan makromolekul 

yang berfungsi sebagai penyimpan dan 

penyalur informasi genetik.RNA sebagai 

penyimpan informasi genetik misalnya 

pada materi genetik virus, terutama 

golongan retrovirus.RNA sebagai 

penyalur informasi genetik misalnya 

pada proses translasi untuk sintesis 

protein.RNA juga dapat berfungsi sebagai 

enzim ( ribozim ) yang dapat mengkalis 

formasi RNA-nya sendiri atau molekul 

RNA lain. 

 

Struktur RNA 

RNA merupakan rantai tungga 

polinukleotida.Setiap ribonukleotida 

terdiri dari tiga gugus molekul, yaitu : 

- 5 karbon 

- basa nitrogen yang terdiri dari 

golongan purin (yang sama 

dengan DNA) dan golongan 

pirimidin yang berbeda yaitu 

sitosin (C) dan Urasil (U) 

-  gugus fosfat 

 

Purin dan pirimidin yang berkaitan 

dengan ribosa membentuk suatu 

molekul yang dinamakan nukleosida 

atau ribonukleosida, yang merupakan 

prekursor dasar untuk sintesis 

DNA.Ribonukleosida yang berkaitan 

dengan gugus fosfat membentuk 

suatu nukleotida atau 

ribonukleotida.RNA merupakan hasil 

transkripsi dari suatu fragmen DNA, 

sehingga RNA merupakan polimer 

yang jauh lebih pendek dibandingkan 

DNA. 

 

Tipe RNA 

RNA terdiri dari tiga tipe, 

yaitu mRNA ( messenger 

RNA ) atau RNAd ( RNA duta 

), tRNA ( transfer RNA) atau 

RNAt  ( RNA transfer ), dan 

rRNA ( ribosomal RNA ) atau 

RNAr ( RNA ribosomal). 

 

RNAd 

RNAd merupakan RNA yang 

urutan basanya komplementer 

dengan salah satu urutan basa 

rantai DNA.RNAd membawa 

pesan atau kode genetik (kodon) 

dari kromosom (di dalam inti 

sel) ke ribosom (di 

sitoplasma).Kode genetik RNAd 

tersebut kemudian menjadi 

cetakan utnuk menetukan 

spesifitas urutan asam amino 

pada rantai polipeptida.RNAd 

berupa rantai tunggal yang 

relatif panjang. 

RNAr 

RNAr merupakan komponen 

struktural yang utama di dalam 

ribosom.Setiap subunit ribosom 

terdiri dari 30 – 46% molekul 

RNAr dan 70 – 80% protein. 

 

RNAt 

RNAt merupakan RNA yang membawa asam amino satu per satu ke 

ribosom.Pada salah satu ujung RNAt terdapat tiga rangkaian baa 

pendek ( disebut antikodon).Suatu asam amino akan melekat pada 

ujung RNAt yang berseberangan dengan ujung antikodon.Pelekatan ini 

merupakan cara berfungsinya RNAt, yaitu membawa asam amino 

spesifik yang nantinya berguna dalam sintesis protein yaitu pengurutan 

asam amino sesuai urutan kodonnya pada RNAd. 

 
Perbedaan antara 

DNA dan RNA  

Berdasarkan 

penjelasan 

sebelumnya kita 

dapat menyimpulkan 

beberapa perbedaan 

antara DNA dengan 

RNA sebagai berikut : 

 

Komponen : 

Gula pada DNA deoksiribosa , sedangkan RNA adalah ribosa 

Basa nitrogen : – purin — DNA adalah Adenin dan Guanin, pada RNA 

adalah Adenin dan Guanin 

- Pirimidin — DNA adalah Timin dan sitosin, pada RNA adalah Urasil dan 

sitosin 

Bentuk :  

DNA berbentuk rantai panjang , ganda, dan berpilin (double heliks) 

RNA berbentuk rantai pendek, tunggal, dan tidak berpilin 

Letak :  

DNA terletak di dalam nukleus, kloroplas, mitokondria 
 

RNA terletak di dalam 

nukleus, sitoplasma, 

kloroplas, mitokondria 

 

Kadar : 

DNA tetap 

RNA tidak tetap 
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Mengapa Anda perlu 

Mengubah Cara Berpikir Anda  
 

“ Berapa pun usia Anda atau bagaimana pun  keadaan 

Anda, Anda bisa mengubah cara berpikir Anda. Dan ketika 

Anda mengubah cara berpikir Anda, Anda mengubah 

kepercayaan Anda “ 

 

Sungguh sulit dilebih-lebihkan, nilai 

mengubah cara berpikir Anda itu. 

Berpikir baik bisa melakukan banyak 

hal bagi Anda: menghasilkan 

pendapatan, memecahkan masalah, 

dan menciptakan peluang. Itu bisa 

membawa Anda ke tingkatan yang 

sama sekali baru – secara pribadi 

maupun profesional. Itu benar-benar 

bisa mengubah kehidupan Anda. 

Dapak Cara Berpikir yang 

Diubah 

Kebanyakan orang yang tidak merasa 

puas dengan kehidupannya tidak tahu 

alasannya mengapa. Sering kali 

mereka curiga bahwa keadaan atau 

orang lainlah yang bersalah. Bahkan 

individu yang jujur serta mawas diri 

pun, yang mengetahui bahwa 

masalahnya terletak pada diri mereka 

sendiri, mungkin saja tetap kesulitan 

mencabut akar persoalanya. Mereka 

bertanya kepada diri sendiri, 

“Mengapa sih aku begini?” Mereka 

ingin berubah, tetapi tidak melakukan 

apa pun secara berbeda sehingga 

mereka bisa berubah. Mereka hanya 

berharap segalanya akan beres dengan 

sendirinya – dan mereka menjadi 

frustrasi ketika ternyata tidak. 

Sadarilah bahwa hanya ketika Anda 

mengadakan perubahan-perubahan 

yang tepatlah terhadap cara berpikir 

Anda, hal-hal lainnya dalam 

kehidupan Anda baru bisa benar. 

 

prosesnya yang setia maka itu akan 

menghasilkan kehidupan yang 

berubah... 

Langkah 1 

Mengubah Cara Berpikir Anda 

itu Mengubah Kepercayaan Anda 

Karen Ford berkomentar, “Orang tidak 

akan pernah meraih apa yang tidak 

pernah mereka bayangkan mereka 

lakukan”. Ketika Karen bertekad untuk 

meningkatkan dirinya dengan belajar 

menjadi pemikir yang lebih baik, 

kepercayaannya pun berubah. 

Katanya, “Suatu kepercayaan terhadap 

kemampuan pribadi sayalah yang 

terlebih dulu berubah”. Itu penting. 

Kegagalan yang dialaminya pada 

mulanya itu mengguncang 

kepercayaan dirinya. Tetapi begitu ia 

meraih keterampilan berpikir yang 

memungkinkannya untuk  memimpin 

secara lebih efektif, ia raih kembali 

kepercayaan dirinya. Dan ia mulai 

memandang sesamanya dengan cara 

yang berbeda. Ia lihat potensi 

sesamanya dan menetapkan sasaran 

untuk mengajari mereka berpikir. 

Keterampilan  yang mereka raih itu 

membantu mereka percaya kepada diri 

sendiri. Tanpa kepercayaan tersebut, 

mereka tidak mungkin maju. 

 

Sebelum saya jelaskan 

bagaimana mengubah cara 

berpikir Anda itu mengubah 

kehidupan Anda, saya perlu 

menyinggung sesuatu. 

Seseorang tidaklah dapat 

mengubah sesamanya. 

Sudah terlalu lama sebagai 

motivator MLM, saya 

berusaha mengubah orang, 

dan tidak pernah berhasil. 

Niat saya baik, tetapi ujung-

ujungnya saya sadar saya 

bertanngung jawab terhadap 

orang tetapi bukan bagi 

mereka. Sebagai pemimpin, 

saya perlu mengajarkan nilai 

cara berpikir yang diubah 

dan bagaimana caranya 

mengadakan perubahan-

perubahan yang diperlukan; 

tetapi orang itu sendirilah 

yang bertanggung jawab 

untuk mengadakan 

perubahan-perubahan 

tersebut. 

 

Dalam beberapa halaman 

mendatang, akan Anda lihat 

bagaimana Anda bisa 

mengubah diri sendiri ketika 

Anda bertanggung jawab 

untuk mengubah cara 

berpikir Anda. Ikutilah  

 

By Firman Pratama 



 
 

 

  

Seorang penulis, Gordon MacDonald, 

mengatakan: 

 

Di masyarakat kita yang tertekan, orang 

yang tidak bugar secara mental itu 

biasanya menjadi korban ide-ide dan 

sistim-sistim yang merusak semangat 

manusia dan hubungan- hubungan antar 

manusia. Mereka menjadi korban sebab 

mereka belum diajari bagaimana caranya 

berpikir, juga belum memulai upaya 

seumur hidup untuk menumbuhkan 

pikiran mereka. Karena tidak 

mempunyai pikiran yang kuat, mereka 

menjadi semakin tergantung kepada 

pemikiran serta opini sesamanya. 

Ketimbang menghadapi ide-ide serta 

persoalan-persoalan, mereka kurangi diri 

sendiri dengan kehidupan yang penuh 

dengan aturan ,peraturan, serta program. 

Atau mereka pokoknya menyerah, seperti 

yang sempat terpikirkan oleh Karen 

Ford. Tetapi inilah kabar baiknya: 

seandainya pun sekarang ini Anda tidak 

mempunyai apa yang oleh MacDonald 

disebut sebagai “pikiran yang kuat”, tidak 

ada alasan untuk menyerah atau 

menjalani kehidupan yang tidak 

memenuhi. Pikiran manusia itu bisa 

berubah. Sesungguhnya, itulah yang 

paling pandai diperbuatnya – kalau saja 

Anda mau berupaya mengubah cara 

berpikir Anda. 

Sementara Anda berupaya mengubah 

cara berpikir Anda, katakanlah kepada 

diri sendiri hal-hal berikut : 

 Perubahan itu pribadi sifatnya, Aku 

perlu berubah. 

 Perubahan itu mungkin, Aku bisa 

berubah. 

 Perubahan itu menguntungkan, Aku 

pasti mendapatkan imbalan dari 

perubahanku. 

Ingatlah, berapa pun usia Anda atau 

bagaimana pun  keadaan Anda, Anda 

bisa mengubah cara berpikir Anda. Dan 

ketika Anda mengubah cara berpikir 

Anda, Anda mengubah kepercayaan 

Anda. 

 

Langkah 2 

Mengubah Kepercayaan Anda itu 

Mengubah Harapan Anda 

Wirausahawan milyuner, Richard M. 

Devos, mengatakan, “Satu-satunya hal 

yang menghalangi seseorang dari 

mendapatkan apa yang diinginkannya 

dalam kehidupan ini sering kali hanyalah 

kemauan untuk mencobanya serta iman 

untuk meyakini bahwa itu mungkin”. 

Suatu kepercayaan bukanlah sekedar ide 

yang Anda punyai; itu adalah ide yang 

menguasai Anda. Suatu kepercayaan 

mempunyai kuasa yang besar, sebab 

mengubah harapan seseorang. Ketika 

Karen Ford mengubah cara berpikirnya 

dan membangun kepercayaan di atas 

landasan baru berupa pertumbuhan, ia 

mempunyai lebih dari sekedar 

pengharapan dan impian untuk 

mendorongnya maju. Ia harap meraih 

sasarannya sebab ia telah bekerja keras 

mengubah dirinya sebagai persiapan. 

Dan ia juga telah mempersiapkan orang-

orangnya untuk itu. Mereka berharap 

sukses, dan mereka pun sukses. Kata-

kata penulis Nelson Boswell sungguh 

benar: “ Langkah pertama sekaligus 

terpenting menuju sukses dalah harapan 

bahwa kita bisa sukses”. 

 
Langkah 3  

Mengubah Harapan Anda itu 

Mengubah Sikap Anda 

Seorang pria masuk ke dalam tenda 

seorang peramal di sebuah karnival dan 

membayar untuk dibacakan 

keberuntungannya. 

“Saya lihat banyak hal”, kata sang 

peramal. 

“Misalnya?” sang pria bertanya. 

“Anda akan miskin dan tidak bahagia 

hingga berusia empat puluh lima”, kata 

sang peramal. 

 

“Oh”, sang pria kecewa. 

Lalu ia menemukan 

suatu pemikiran. 

“Apakah yang akan 

terjadi begitu saya genap 

empat puluh llima 

tahun?” 

“Anda akan terbiasa 

dengan hal itu”. 

Harapan kita mempunyai 

dampak besar terhadap 

sikap kita. Ben Franklin 

menyindir, 

“Berbahagialah dia yang 

tidak mengharapkan apa-

apa, sebab ia akan 

mendapatkannya”. 

Harapan-harapan negatif 

merupakan rute cepat 

menuju jalan buntu 

dalam berpikir. Berapa 

banyakkah orang sukses 

yang Anda kenal, yang 

bersikap apatis atau 

negatif? 

 

Harapan-harapan positif 

membawakan sikap 

positif. Harapan-harapan 

positif menghasilkan 

semangat, keyakinan, 

hasrat, kepercayaan diri, 

komitmen, dan energi – 

semua ciri yang 

membantu seseorang 

meraih sukses. Kalau 

Anda ingin mempunyai 

kualitas-kualitas tersebut 

secara lebih berlimpah, 

naikkanlah harapan-

harapan Anda. 

 “ Harapan-harapan 

positif menghasilkan 

semangat, keyakinan, 

hasrat, kepercayaan 

diri, komitmen, dan 

energi ” 



 
 

 

 

  

Pernakah Anda mengamati bagaimana 

suasana hati Anda mempengaruhi sikap 

Anda? Ketika Anda merasa luar biasa 

senang, apakah Anda lebih 

bersemangat? Apakah Anda lebih 

mungkin bersikap ramah terhadap 

sesama? Apakah Anda lebih siap 

melaksanakan tugas dan menyelesaikan 

dengan percaya diri serta kompeten? 

Bagaimana ketika Anda mengalami hari 

yang naas? Apakah pekerjaan Anda 

rampungkan lebih sedikit? Apakah 

Anda lebih tidak sabaran terhadap 

keluarga serta rekan-rekan Anda? 

Apakah segalanya tampak sebagai tugas 

berat? Pendeta Earl Riney menyatakan, 

“Emosi-emosi kita itulah kuasa 

pendorong dalam kehidupan kita”. 

 Apakah sikap itu? Saya percaya ..... 

 Sikap adalah “manusia unggulan” 

dari kita yang sesunggguhnya. 

 

 Akar sikap itu kedalam tetapi buahnya keluar. 

 Sikap adalah sahabat terbaik kita atau musuh terparah kita. 

 Sikap kita lebih jujur dan lebih konsisten ketimbang kata-kata 

kita. 

 Sikap kita adalah pandangan kita ke depan yang didasarkan 

kepada pengalaman-pengalaman di masa lalu. 

 Sikap kita adalah hal yang menarik orang kepada kita atau 

membuat mereka menjauhkan diri dari kita. 

 Sikap kita tidak pernah puas hingga terekspresikan. 

 Sikap kita adalah juru perpustakaan masa lalu kita. 

 Sikap kita adalah juru bicara masa sekarang kita. 

 Sikap kita adalh nabi masa depan kita. 

 

Sikap itu lebih dari sekedar suasana hati atau emosi dominan yang 

berkepanjangan. Psikolog William James mengatakan, “Yang 

menawan perhatian kitalah yang menentukan tindakan kita”. 

Dengan kata lain, perilaku Anda mengikuti sikap Anda. Keduanya 

tidak bisa dipisahkan. Seperti kata penulis LeRoy Eims, 

“Bagaimana Anda tahu apa yang ada dalam hati Anda? Lihatlah 

perilaku Anda”. 

 

Langkah 4  

Mengubah Sikap Anda itu Mengubah Perilaku Anda 

 

KEKUATAN DIRI 

Langkah 5  

Mengubah Perilaku Anda itu 

Mengubah Kinerja Anda 

 

Ada cerita dari seorang 

sahabat yang ketika 

berusia dua puluhan, 

memutuskan untuk 

menjadi pegolf yang lebih 

baik. Dia senang 

permainan ini, terutama 

tantangan mentalnya, 

tetapi prestasi dia jauh 

daripada memuaskan. 

Maka dia mengunjungi 

seorang pegolf profesional 

untuk meminta nasihat. 

 

Sahabat ini mengatakan “Permainan golf 

saya menderita akibat sejumlah hal, tetapi 

masalah yang paling serius adalah 

cengkeraman saya.” “Kamu 

mencengkramnya seperti mencengkram 

pukulan baseball”, kata pegolf pro 

tersebut. “Permainanmu tidak akan 

pernah meningkat hingga kamu 

mengubahnya”. 

Lalu ia tunjukan cara yang benar untuk 

mencengkram stik golf itu. 

“Seperti ini? dia bertanya. 

“Benar”, jawabnya. 

“Saya tidak tahu apakah saya akan pernah 

dapat melakukannya begini”, sahabat ini 

mengeluh. 

 

“Terpulanglah kepadamu sendirilah”, 

jawabnya. “Kamu boleh melakukannya 

dengan cara yang lama, tetapi jangan 

harap permainanmu meningkat”. Kinerja 

saya tergantung kepada perubahan dalam 

perilaku. Dan saya adakan perubahan itu. 

 

 

Janganlah pernah terlalu terkesan 

oleh penetapan sasaran. Terkesanlah 

oleh tercapainya sasaran. Meraih 

sasaran-sasaran baru dan pindah ke 

tingkatan kinerja yang lebih tinggi itu 

selalu menuntut perubahan, dan 

perubahan memang kikuk rasanya. 

Tetapi, berbesar hatilah dengan 

pengetahuan   bahwa kalau suatu 

perubahan tidak terasa tidak leluasa, 

kemungkinan itu bukan benar-benar 

perubahan. 

 
“Berbesar hatilah 

dengan 

pengetahuan” 



 
 

;’\’ 

Setelah tiga bulan bekerja, saya ditugaskan untuk 

menjadi supervisor field network (jaringan luar), dan 

saya pun bisa tidak terikat absen untuk masuk ke 

kantor. Dari sini saya mulai memahami bahwa 

mengubah cara berpikir bisa mengubah hidup. Lalu 

saya mencoba mengubah lagi berpikirnya, kalau saya 

mau hidup yang santai, tenang, dapat uang lebih 

banyak bisa kan. Nah, akhirnya saya berhenti dari 

perusahaan itu, lalu saya pun mulai direkrut di 

perusahaan lain yang lebih besar penghasilannya dan 

ada di divisi riset development, sehingga bisa tidak 

masuk setiap hari. Nah disini, saya mendapat 

kesempatan untuk melanjutkan kuliah saya di S2, 

saya ambil kesempatan ini untuk kuliah di ITS.  

Ketika berjalan kuliah, saya melihat banyak 

penyimpangan ilmu dalam hal pikrian di Indonesia, 

banyak yang aneh-aneh, akhirnya saya buatlah 

metode tentang pikiran, yaitu Alpha Telepati dan        

Alpha Mind Control, dan jadilah seperti saya 

sekarang, dengan mengubah polaberpikir, maka 

hidup berubah. Ini yang sebenarnya anda butuhkan, 

hanya mengubah cara berpikir, mengubang cara 

memandang sesuatu. 

 

Anda ikuti langkah-langkah dari nomor satu sampai 

nomor enam tadi, anda nikmati prosesnya, maka 

PASTI hidup anda berubah. Merubah kualitas hidup 

dimulai dari PIKIRAN anda. 

CHANGE YOUR PERCEPTION 

to 

CHANGE YOUR LIFE 
 

Langkah 6  

 Mengubah Kinerja Anda itu Mengubah Kehidupan Anda 

Ketika Anda ubah kinerja Anda – yaitu, apa yang Anda lakukan secara 

konsisten – Anda berkuasa untuk mengubah kehidupan Anda. Itulah yang 

terjadi kepada Karen Ford. Itu jugalah yang terjadi kepada saya. Saya teringat 

ketika masih kuliah di STTTelkom bandung, cara berpikir saya adalah ketika 

lulus bekerja, maka sayapun cepat mendapatkan pekerjaan, kurang dari satu 

bulan dari wisuda saya sudah bekerja di sebuah perusahaan telekomunikasi, 

saya menikmati pekerjaan ini. Lalu saya mencoba mengubah lagi cara berpikir 

saya, kalau kerja setiap pagi pulang sore ngga enak juga, gimana kalau kerja 

masuk terserah aku tapi bos baik-baik saja. 
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  Ada seorang alumni kelas 

Alpha Mind Control (AMC) 

program Platinum yang 

menelepon saya, lalu berkata 

dengan penuh semangat 

seperti ini :“Mas, saya ada 

pengalaman nih, jarak dari 

rumah saya ke kantor di 

sekitaran tunjungan plaza 

(TP) itu cukup jauh apalagi 

kalau pas macet wah sudah 

pasti lama tuh, tapi saya 

kemarin harus mendadak ke 

kantor karena ada klien 

yang sudah datang, saya 

pikir kalau jam siang gini 

pasti macet. Lalu, saya 

ingat..kan saya punya 

pikiran bawah sadar, maka 

dengan teknik yang sudah 

saya pelajari dari mas 

firman saya coba untuk 

membuat jalanan menjadi 

lancar dan sampai dalam 

waktu 30 menit. Dan 

AJAIBnya tepat 30menit 

saya sampai, rasanya 

seperti dikawal oleh polisi 

gitu mas. Langsung saya 

bersyukur kepada Allah 

mas…Ternyata benar-benar 

Miracle deh..” 

Peristiwa diatas, jika 

diceritakan kepada orang 

awam, pasti akan 

mengatakan “ah..kebetulan 

aja”, “ya bisa aja, kan pas sepi 

jalannya”, pasti 

menganggapnya hanya 

kebetulan dan kebetulan saja. 

Apakah benar sebuah 

kebetulan?atau kebetulan 

yang dirancang?he.he.., 

sebuah peristiwa dikatakan 

sebuah kebetulan jika 

peristiwa itu tidak kita 

rencanakan sebelumnya, 

tidak kita niatkan dan tidak 

kita rancang. Tetapi, jika kita 

sedikit mau berpikir tentang  

 

kehidupan kita, sebenarnya 

tidak ada yang kebetulan 

lho..Bahkan Allah SWT 

berfirman dalam surat Al-

An’am 59 “dan tidak ada 

satupun daun yang gugur 

melainkan atas pengetahuan-

Nya”.  

Berati tidak ada yang 

kebetulan kan, apa yang 

terjadi dalam keseharian kita 

sebenarnya atas permintaan 

kita kepada Tuhan, dan 

Tuhan dengan sifat Maha 

Mengabulkan-Nya pasti 

memberikan. 

Kalau begitu, keajaiban-

keajaiban sebenarnya bisa 

dialami oleh siapa saja, dan 

tidak membutuhkan sebuah 

proses yang rumit, ya kan? 

Karena memang seperti 

itulah kenyatannya. Mungkin 

bagi anda yang membaca 

tulisan ini, menganggap  

biasa, lalu bagaimana dengan 

kisah berikut ini : 

 

Seorang bapak yang pada 

hari sebelumnya mengikuti 

pelatihan Alpha Mind 

Control, mencoba teknik 

dalam pelatihan ini untuk 

menarik seorang kawannya 

yang sudah lebih dari satu 

tahun tidak pernah datang ke 

rumahnya, dan ketika pagi 

harinya mau membuka pintu, 

sosok temannya ini sudah 

datang di muka pintu, bapak 

ini bertanya “kok tumben 

pagi-pagi kesini, ada apa?”, 

lalu temannya menjawab 

“mau titip motor ya, lagi mau 

senam dilapangan sana”. 

Bapak ini langsung siangnya 

menemui saya sambil 

tersenyum-senyum dan 

berkata “tekniknya sakti 

mas,luar  

 

biasa ajaib”. Sering saya katakan 

dan saya tulis di artikel-artikel 

saya bahwa tidak ada yang 

kebetulan, kalau anda ingin 

merasakan keajaiban maka 

mulailah untuk mengatakan dan 

memastikan kepada diri anda 

bahwa, TIDAK ADA 

KEBETULAN. Kalau anda masih 

terus mengatakan semua hal-hal 

itu adalah kebetulan, maka anda 

tidak akan pernah mengalami 

yang namanya KEAJAIBAN, 

sebab Tuhan bekerja dengan 

AJAIB. Ketika anda mengatakan 

sesuatu itu AJAIB maka 

terjadilah KEAJAIBAN itu dalam 

hidup kita. 

Jika kedua bapak tadi 

mengatakan itu adalah 

KEAJAIBAN, maka itu cukup 

wajar sebab memang jika dipikir 

secara logika tentu tidak mungkin 

sampai dalam waktu 30menit, 

dengan kondisi yang macet 

seperti itu. Sesuatu dianggap 

AJAIB jika terjadi diluar 

LOGIKA, diluar AKAL, itu 

pengertian secara umumnya. 

Pertanyaan saya, menurut 

LOGIKA siapa?menurut AKAL 

siapa? 

Ketika, saya mengatakan 

bahwa saat ini kita bisa 

mengirimkan uang dalam 

hitungan detik ke Malaysia, 

bukankah itu AJAIB, bagaimana 

bisa mengirimkan uang dengan 

cepat, tanpa kurir dan tanpa 

amplop. Jika orang-orang yang 

awam tentu beranggapan itu 

TIDAK MUNGKIN dan 

MUSTAHIL, benar kan? Buat kita 

yang sudah mengenal WESTERN 

UNION (jadi promosi nih), tentu 

hal ini bukan lagi mustahil karena 

sudah mengetahui 

mekanismenya. Jadi tergantung 

sejauh mana pemahaman kita, 

 

CATATAN KECIL 



 
 

 

  
sejauh mana ilmu yang kita 

miliki, dengan ilmu yang 

lebih banyak maka kita 

menjadi lebih mudah dalam 

memahami sesuatu, bukan 

lagi menganggap sesuatu itu 

AJAIB. 

Lalu bagaimana dengan 

PIKIRAN kita, apakah juga 

hal yang aneh? bagi yang 

belum memahami ILMUnya 

memang terkesan aneh, 

bagaimana bisa seseorang 

bisa mendapat mobil yang 

dia idam-idamkan selama 

ini, bagaimana seseorang 

bisa meraih impiannya, 

bagaimana seseorang bisa 

naik haji melalui rejeki yang 

tidak diduga, bagaimana saya 

bisa membuat anda tetap 

membaca artikel ini sambil 

kebingungan :). Keajaiban 

demi keajaiban sebenarnya 

sudah pasti dialami setiap 

orang setiap hari, mengapa 

anda tidak merasakannya? 

Sebab anda TIDAK MAU 

Merasakannya dan TIDAK 

MAU mencatatnya. 

Kebanyakan dari kita 

menganggapnya hanya 

sebagai sebuah kebetulan 

saja, dan menganggapnya hal 

biasa. Kita lupa bahwa kita 

punya Tuhan yang 

memegang kuasa seluruh 

ALAM, dan bisa memberikan 

apapun dengan KUASANYA. 

“ Dengan kebeningan hati dan kejernihan pikiran, 

maka hidup menjadi lebih indah ” 

Kunci untuk memunculkan keajaiban dalam hidup saya 

ringkas menjadi 2 yaitu: 

 

 Mau Merasakan, dalam hal ini maknanya adalah selalu 

memaknai setiap peristiwa dalam hidup dalam keseharian, 

mengingat-ingat kenapa ya hal ini terjadi? 

Baik itu peritiwa baik atau buruk, dari situ kita bisa memahami 

betapa AJAIBnya hidup kita, betapa Tuhan begitu SEMPURNA atas 

KEBERADAANYA. Memunculkan perasaan yang selalu baik, dalam 

agama sering dikatakan dengan berprasangka baik kepada Tuhan. 

Coba deh..sebab Tuhan itu memang MAHA BAIK, jadi berprasangka 

baik kepada Tuhan adalah hal yang wajar untuk dilakukan, dengan 

selalu memunculkan prasangka baik maka pasti hidup kita selalu 

diliputi kebaikan, benar kan? Nah..anda bisa memilih sekarang, mau 

memunculkan perasaan yang buruk atau yang baik?  

 Bersyukur lebih, setelah memaknai dan mencatat setiap 

perstiwa maka mulailah untuk selalu berterima kasih atas 

apapun yang kia miliki dan yang kita dapatkan. 

Karena semua itu adalah nikmat dari Tuhan. Dengan bersyukur maka 

hidup kita akan diselimuti oleh keajaiban, sehingga benar-benar 

menikmati hidup. Langkah kedua ini dilakukan setelah anda mau 

merasakan semua hal-hal baik dalan hidup ini, bersyukur artinya 

adalah berani mengucapkan terima kasih, kepada siapa? Kepada diri 

sendiri dan kepada Tuhan, dua komponen ini yang perlu kita 

ucapkan terima kasih, kepada diri anda karena sudah senantiasa 

menemani hari-hari anda, kalau diri kita sering kita ucapkan terima 

kasih pasti diri kita mau memberikan yang terbaik untuk hidup ini. 

Apalagi Tuhan, ketika sering berterima kasih kepada Tuhan maka 

Tuhan akan memberikan nikmat yang lebih besar dalam berbagai 

keajaiban-keajaiban. 

Keajaiban menjadi sesuatu yang biasa terjadi dalam hidup kita kalau 

kita mau mempercayai adanya keajaiban itu, menggunakan hati (90%) 

dan pikiran (10%)  maka hidup selalu dalam kebahagiaan, kemudahan 

dan keberlimpahan. 

Dengan kebeningan hati dan kejernihan pikiran, maka hidup menjadi 

lebih indah. AMC menjadi metode untuk membuat diri menjadi 

manusia jauh lebih bijaksana dan mudah menarik keajaiban dalam 

hidup. :) 
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Martin Marty Cooper 

 
Sosok Penemu 

HANDPHONE 
 

"Hari gini gak punya handphone?" Pernah dengar kata-

kata kayak gitu. Memang bisa dibilang aneh jika jaman 

sekarang orang tak memiliki handphone. Kehidupan manusia 

seperti tak bisa dipisahkan dari benda kecil itu.  

Apalagi handphone sekarang punya kegunaan bejibun yang 

membuat orang sangat tergantung padanya. Nah, berterima 

kasihlah pada Martin Cooper. Siapa dia? dia tuh orang yang 

pertama kali menemukan handphone, dan juga tercatat sebagai 

orang yang pertama kali berbicara melalui handphone.  

 

Martin Marty Cooper 

(lahir 26 Desember 1928 di 

Chicago, Illinois, USA) yang 

merupakan pemimpin tim 

insinyur dari Motorola yang 

mengembangkan perangkat 

genggam ponsel yang 

berbeda dari telepon mobil 

(Car Phone). Dia seorang 

Amerika perintis dan 

visioner dalam komunikasi 

nirkabel industri. Dengan 

sebelas paten di lapangan, ia 

diakui sebagai inovator 

dalam spektrum radio 

manajemen. Cooper adalah 

CEO dan pendiri 

ArrayComm, sebuah 

perusahaan yang bekerja 

dalam penelitian teknologi 

Smart Antena dan 

mengembangkan jaringan 

nirkabel, dan merupakan 

direktur Penelitian dan 

Pengembangan Motorola. 

Cooper dan para 

insinyur yang bekerja 

untuknya, serta Mitchell 

mempatenkan penemuan 

“Radio Telephone System" 

yang diajukan pada 17 

Oktober 1973 dengan nomor 

paten 3906166 dan disetujui 

pada September 1975 atas 

nama mereka. . Cooper 

dianggap sebagai penemu 

pertama telepon genggam 

seluler (handphone) pertama 

dan orang pertama yang 

melakukan panggilan dengan 

prototipe ponsel genggam 

seluler tersebut pada 3 April 

1973.  

Saat itu Dr. Cooper 

menggunakan HP seberat 

kurang lebih 800 gram, atau 

sepuluh kali lipat jika 

dibandingkan dengan rata-

rata HP yang beredar saat ini, 

sangat jauh dari kesan imut-

imut dan tipis. HP ini hanya 

bisa digunakan selama dua 

puluh menit sebelum 

baterainya kehabisan energi. 

Namun percobaan tersebut 

sukses dan menjadi awal 

adanya alat komunikasi yang 

tidak dibatasi dengan tempat.  

Martin Cooper sang 

penemu telepon genggam ini 

sendiri tidak membayangkan 

bahwa telepon selular bisa 

sekecil sekarang ini sehingga 

dapat dibawa kemana saja 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=/search%3Fq%3Dbiografi%2Bmartin%2Bmarty%2Bcooper%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1366%26bih%3D624&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_communications&usg=ALkJrhiH4Rh_UHf1lUXLmAtCTiBpEGVHeQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=/search%3Fq%3Dbiografi%2Bmartin%2Bmarty%2Bcooper%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1366%26bih%3D624&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Wireless_communications&usg=ALkJrhiH4Rh_UHf1lUXLmAtCTiBpEGVHeQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=/search%3Fq%3Dbiografi%2Bmartin%2Bmarty%2Bcooper%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1366%26bih%3D624&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_spectrum&usg=ALkJrhhIohkOavMVJ7_hd-9w-YoQMQB2jQ


 
 

KARIR 
 

  

sesuai dengan kebutuhan dan 

tuntutan di zaman nirkabel 

sekarang ini. Martin Marty 

Cooper (lahir 26 Desember 1928 

di Chicago, Illinois, USA) yang 

merupakan pemimpin tim 

insinyur dari Motorola yang 

mengembangkan perangkat 

genggam ponsel yang berbeda 

dari telepon mobil (Car Phone). 

Cooper adalah CEO dan pendiri 

ArrayComm, sebuah perusahaan 

yang bekerja dalam penelitian 

teknologi Smart Antena dan 

mengembangkan jaringan 

nirkabel, dan merupakan 

direktur Penelitian dan 

Pengembangan Motorola. 

Masa Awal Martin Cooper 

dibesarkan di Chicago ketika 

terjadi masa resesi dunia. Orang 

tuanya adalah imigran Ukraina. 

Ia menerima gelar sarjana di 

bidang Electrical Engineering 

pada tahun 1950. 

 

Martin Cooper bergabung dengan Reserve Officers Training 

Corps Angkatan Laut Amerika Serikat. Ia bertugas di kapal 

perusak Angkatan Laut AS selama Perang Korea dan kemudian 

di sebuah kapal selam yang bermarkas di Hawaii.  

Setelah perang usai, Cooper meninggalkan angkatan laut 

dan mulai bekerja di Teletype, anak perusahaan Western 

Electric. Pada tahun 1954, ia pindah ke Motorola. Sambil 

bekerja di sana ia meneruskan studinya dimalam hari. Pada 

tahun 1957, ia menerima gelar Magister dalam bidang rekayasa 

elektronika dari Illinois Institute of Technology.  

Pada tahun 1960 ia berperan penting dalam mengubah 

lembaran teknologi informasi yang sebelumnya terbatas 

digunakan dalam satu bangunan tunggal menjadi semakin luas 

yang dapat menghubungkan antar kota. Cooper membantu 

memperbaiki cacat dalam kristal Motorola yang dibuat untuk 

radio. Hal ini mendorong perusahaan untuk memproduksi 

massal kristal kuarsa pertama untuk digunakan dalam jam 

tangan quartz.  

Pada tahun 1960, John F. Mitchell menjadi kepala insinyur 

proyek komunikasi portabel Motorola. Pada awal 1970-an, 

Mitchell memberi tanggung jawab pada Cooper di divisi telepon 

mobil (Carphone). Mitchell dan Cooper membayangkan sebuah 

produk komunikasi yang tidak hanya terpaku di dalam mobil. 

Sehingga alat tersebut haruslah kecil dan cukup ringan untuk 

menjadi alat portabel. Butuh waktu 90 hari pada tahun 1972 

untuk menciptakan prototipe pertama dari ide tersebut.  

 

Cooper dan para insinyur yang bekerja 

untuknya, serta Mitchell mempatenkan 

penemuan “Radio Telephone System" yang 

diajukan pada 17 Oktober 1973 dengan nomor 

paten 3906166 dan disetujui pada September 

1975 atas nama mereka. Cooper dianggap 

sebagai penemu pertama telepon genggam 

seluler (handphone) pertama dan orang 

pertama yang melakukan panggilan dengan 

prototipe ponsel genggam seluler tersebut pada 

3 April 1973. Kejadian yang bersejarah tersebut 

disaksikan di muka umum di depan wartawan 

dan orang orang yang lewat di jalan kota New 

York. Panggilan pertama ditujukan kepada Dr. 

Joel S. Engel, kepala riset di Bell Labs. 

Kalimat pertama yang diucapkan adalah "Joel, 

I'm calling you from a 'real' cellular telephone. 

A portable handheld telephone." 

Panggilan pertama tersebut sebagai awal 

penanda mulainya pergeseran fundamental  

 

teknologi dan pasar komunikasi ke arah 

komunikasi telepon yang portabel dimana 

seseorang dapat langsung berkomunikasi 

langsung dengan orang lain, tidak lagi seperti 

dahulu kala dimana yang dituju adalah tempat 

sebagaimana telepon rumah. 

Ini adalah karya hasil dari visinya bagi 

komunikasi telepon genggam nirkabel personal 

yang membedakannya dari telepon mobil (Car 

Phones). Cooper kemudian mengungkapkan 

bahwa ia mendapat ide untuk mengembangkan 

ponsel setelah menonton Kapten Kirk yang 

menggunakan suatu alat komunikator pada 

acara serial televisi Star Trek. 

Meskipun digelari sebagai ‘Bapak Telepon 

Selular (Ponsel)’, dengan rendah hati Martin 

Cooper mengatakan “Meskipun aku bagian dari 

penemuan tersebut, tapi karya tersebut adalah 

hasil kerja tim dan ratusan literatur orang orang 

yang menciptakan visi tentang bagaimana  
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Komersialisasi Produk 

 

 

  selular seperti hari ini, yang 

tentu belum sempurna.  

 

 

 

 

 

“ Kami masih 

terus bekerja dan 

berusaha untuk 

membuatnya 

lebih baik”  

 

Handset pertama Motorola DynaTAC, mempunyai berat 1 kg (2,2 

pon) dan 35 menit waktu bicara. Di tahun 1983, setelah mengalami 

empat kali iterasi, tim Cooper telah mengurangi berat handset 

menjadi setengahnya. Harga produk tersebut sekitar $ 4.000 (atau 

sama nilainya dengan$ 8.600 di tahun 2009). Cooper Meninggalkan 

Motorola sebelum mereka mulai menjual ponsel genggamnya ke 

konsumen. 

ArrayComm  

 

Pada tahun 1992, Martin Cooper bergabung dengan Richard Roy, 

seorang peneliti di Universitas Stanford, untuk membentuk 

ArrayComm. Perusahaan ini mulai mengkhususkan dalam 

penciptaan komunikasi selular yang lebih efisien. Sementara 

memimpin perusahaan ini, Cooper menciptakan Hukum Cooper 

(Cooper's Law). Hukum ini menyatakan bahwa setiap 30 bulan 

jumlah informasi yang ditransmisikan melalui jumlah tertentu 

melalui spektrum radio bertambah dua kali lipat. Dia menyatakan 

bahwa hukum ini telah berlaku sejak tahun 1897 ketika Marconi 

mempatenkan telegraf nirkabel pertama kali. 

Pada tahun 1983, pertama layanan telepon seluler komersial mulai 

beroperasi di Amerika Serikat dan telepon DynaTAC menjadi 

tersedia untuk konsumen dengan harga daftar sekitar $ 4.000 ($ 

9.000 pada tahun 2011 dolar) tetapi Cooper meninggalkan Motorola 

sebelum peluncuran. Pada tahun yang sama, ia mendirikan Bisnis 

Seluler Systems, Inc (CBSI) dan membantu memimpin untuk 

mendominasi industri penagihan seluler dengan pangsa pasar 75 

persen. Pada tahun 1986, Cooper dijual CBSI ke Cincinnati Bell 

(sekarang Convergys) sebesar $ 23 juta. 

 

Sistem Bisnis Selular  

 

Martin Cooper memulai sebuah perusahaan dengan para mitra yang 

menyediakan sistem penagihan operator selular. Pada tahun 1986, 

mereka menjual Cincinnati Bell seharga $23m 

 

 

 

 

GreatCall, Inc  

Pada tahun 1986 Cooper 

ikut mendirikan Seluler 

Payphone Inc (CPPI), 

perusahaan induk dari 

GreatCall, Inc - Innovator 

dari ponsel Jitterbug 

(dalam kemitraan 

dengan Samsung). [19] Great

Call adalah yang pertama 

lengkap nilai end-to-end 

tambah penyedia layanan 

dalam industri seluler 

untuk fokus pada 

kesederhanaan dengan 

penekanan utama pada 

boomer dan warga senior. 

 

Cooper Hukum  

Cooper menemukan bahwa kemampuan untuk mengirimkan komunikasi radio yang berbeda secara 

bersamaan dan di tempat yang sama telah tumbuh pada kecepatan yang sama sejak Guglielmo 

Marconi transmisi pertama 's pada tahun 1895. Pengetahuan ini dipimpin Cooper untuk 

merumuskan Hukum spektral Efisiensi, atau dikenal sebagai Hukum Cooper. Hukumnya 

menyatakan bahwa jumlah maksimum percakapan suara atau data transaksi setara yang dapat 

dilakukan di seluruh spektrum radio yang berguna di daerah tertentu dua kali lipat setiap 30 bulan.  

INSPIRASI 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=/search%3Fq%3Dbiografi%2Bmartin%2Bmarty%2Bcooper%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1366%26bih%3D624&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Samsung&usg=ALkJrhjZV8WZh7uAdSluTdIGvNly0cxgig
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    Dyna LLC  

Cooper adalah co-founder dari berbagai perusahaan komunikasi yang sukses bersama istri dan mitra 

bisnis Arlene Harris ; juga dikenal sebagai "ibu dari wireless." Cooper dan istrinya Arlene 

Harris didirikan Dyna LLC pada tahun 1986 sebagai dasar rumah untuk berbagai kegiatan 

pembangunan dan dukungan mereka seputar inkubasi ide-ide baru dan perusahaan baru. Pelanggan 

Computing Inc, Telepon Seluler Pay, Inc (CPPI), SOS Wireless Communications dan Wireless 

diakses; dua kemudian dari yang bersama-sama menciptakan fondasi untuk penciptaan GreatCall , 

semua diluncurkan dari Dyna LLC. 

Dari markas Dyna nya Cooper terus menulis dan kuliah di seluruh dunia tentang komunikasi 

nirkabel, inovasi teknologi, internet dan R & D manajemen. Dia juga menjabat berbagai industri, 

lembaga swadaya masyarakat sipil dan nasional termasuk Departemen Perdagangan AS Spectrum 

Komite Penasehat yang menyarankan Menteri PerdaganganAmerika Serikat pada kebijakan 

spektrum dan (FCC) Teknologi Dewan Pertimbangan Komisi Federal Communication. 

 

Penghargaan dan 

Afiliasi 

 
Pada tahun 1995, Martin 

Cooper menerima 

penghargaan Wharton 

Infosys Business 

Transformation Award 

untuk inovasi teknologi di 

bidang komunikasi. Cooper 

juga merupakan anggota 

Mensa International. Di 

tahun 2000 Martin Cooper 

termasuk Top Sepuluh 

Pengusaha di majalah Red 

Herring. Pada tahun 2009, 

ia bersama dengan 

Raymond Tomlinson 

dianugerahi Prince of 

Asturias, sebuah 

penghargaan bagi 

penelitian ilmiah dan 

penelitian teknis. 

 

 Mensa  

 1984 – IEEE Centennial Medal 

and Fellow 

 1995 – Wharton Infosys Business 

Transformation Award 

 1996 – Radio Club of America 

Fred Link Award and Life Fellow 

with the International 

Engineering Consortium 

 2000 – "Red Herring" Magazine 

Top Ten Entrepreneurs of 2000 

 2000 – RCR Wireless News Hall 

of Fame Inaugural Member 

 2002 – American Computer 

Museum George Stibitz Computer 

and Communications Pioneer 

Award 

 2002 – Wireless Systems Design 

Industry Leader Award 

 2006 – CITA Emerging 

Technologies Award 

 2007 – Wireless World Research 

Forum Fellow 

 2007 – Global Spec Great 

Moments Engineering Award 

 2008 – CE Consumer Electronics 

Hall of Fame Award 

 

 

 October 2008 – Wireless History 

Foundation, Top U.S. Wireless 

Innovators of All Time. 

 2009 – Prince of Asturias Award for 

scientific and technical research.  

 2009 – Life Trustee, Illinois Institute 

of Technology 

 2010 – Radio Club of America, 

Lifetime Achievement Award 

 October 2010 – Member, National 

Academy of Engineering 

 2011 – Inaugural Mikhail Gorbachev: 

The Man Who Changed the World 

Awards Nominee 

 2011 – Webby Award for Lifetime 

Achievement 

 2012 – Washington Society of 

Engineers, Washington Award 

 2013 – Charles Stark Draper Prize, 

National Academy of Engineering 

 2013 – Marconi Prize 

 2013 – Honorary Doctorate awarded 

by the students and the rector of 

Hasselt University on the occasion of 

the University's 40th anniversary 

 2014 IEEE-Eta Kappa Nu Eminent 

Member  

“ Wireless is freedom. It's about being unleashed from the telephone cord and having the ability 

to be virtually anywhere when you want to be. That freedom is what cellular is all about. It 

pleases me no end to have had some small impact on people's lives because these phones do 

make people's lives better. They promote productivity, they make people more comfortable, they 

make them feel safe and all of those things. In the sense I had a small contribution there makes 

me feel very good” (Martin Marty Cooper) 

 

INSPIRASI 
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http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=id&prev=/search%3Fq%3Dbiografi%2Bmartin%2Bmarty%2Bcooper%26espv%3D210%26es_sm%3D93%26biw%3D1366%26bih%3D624&rurl=translate.google.com&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Arlene_Harris_(inventor)&usg=ALkJrhiOW11FBR0ixiSOYnh-CX7Dgp8b1g
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Cinta yang Hebat 
by DR.Joseph Murphy 

  

MOTIVASI 

Jika Anda ingin tetap sehat, bersemangat, dan kuat, Anda harus menyadari bahwa hanya ada satu 

kekuatan, yang tidak dapat dibagi, dan sumber-Nya adalah cinta. Kekuatan ini tidak memiliki lawan. 

Prinsip Kehidupan-lah yang telah mengalahkan setiap lawan di dunia ini dan Ia terus menaklukan dan 

selamanya berjaya. Sadarilah bahwa Anda bersekutu dengan-Nya sekarang, pasukan kekuatan yang 

dahsyat pasti datang membantu Anda. 

 
Cinta Selalu Mudah Bergaul 

Kasih pasti memiliki sebuah 

objek. Cinta adalah keterikatan 

emosional. Anda bisa jatuh cinta 

dengan musik,seni,sebuah 

proyek besar, sebuah kampanye 

amal, atau dengan cita-cita 

Anda. Anda bisa tertarik secara 

emosional pada kebenaran-

kebenaran abadi. Anda bisa asyik 

dan sibuk dengan sains dan 

banyak hal lainnya. 

Einstein mencintai prinsip 

Matematika, dan prinsip 

matematika itu mengungkapkan 

rahasianya kepada Einstein. 

Itulah apa yang dilakukan cinta. 

Para ahli astronomi jatuh cinta 

dengan ilmu astronomi, dan 

mereka terus-menerus 

mengungkapkan rahasia-rahasia 

langit kepada kita. 

 

Seberapa Besar Anda Ingin 

Menjadi Manusia Baru? 

Apakah Anda ingin meninggalkan diri 

Anda yang lama dengan semua konsep 

keliru dan gagasan kuno Anda? Apakah 

Anda bersedia mendapatkan berbagai 

gagasan baru , gambaran baru, sudut 

pandang baru? Apakah Anda terbuka 

dan reseptif? Jika begitu, Anda harus 

melepaskan semua rasa sakit hati, 

dendam, jengkel, takut, cemburu, dan 

benci. Jika Anda ingin pergi dari Los 

Angeles ke New York, pertama-tama 

Anda harus meninggalkan Los Angeles. 

Demikian juga, jika ingin menjadi 

manusia baru, Anda harus melepaskan 

semua ketakutan dan kebencian Anda, 

Anda juga harus memusatkan perhatian 

pada konsep-konsep harmoni, 

kesehatan, kedamaian, sukacita, kasih, 

dan niat baik agar dapat memasuki 

sukacita hidup. 

 

Mengapa Aktor Itu 

Gagal Tiga Kali 

Seorang aktor mengatakan 

kepada saya, “Saya akan 

gagal. Saya akan melakukan 

kesalahan. Saya akan 

mengatakan hal yang salah.” 

Imajinasinya yang begitu 

gamblang itu berpusat pada 

kegagalan. Ia harus jatuh 

mencintai konsep yang baru 

dalam dirinya sendiri untuk 

menjadi aktor yang hebat 

seperti sekarang ini. Ia 

menjadi terikat secara 

emosional dan larut dengan 

sebuah penilaian baru, 

sebuah cetak biru baru dari 

dirinya sendiri. 

 

Doa Kemenangannya 

Berdasarkan saran saya, ia mengurung diri di dalam kamar dan tidak dapat diganggu. Tiga atau empat kali 

sehari, ia menempatkan diri dengan nyaman di kursi malas, dan merelaksasi tubuhnya sepenuhnya. Inersia 

fisik ini membuat pikirannya menjadi lebih reseptif terhadap semua pernyataannya. Ia menyatakan hal 

berikut ini selama lima menit di setiap sesi: “Aku sepenuhnya santai dan tanpa beban. Aku damai, tentram, 

dan tenang. Saat audisi, aku menyanyi dengan indah, megah, dan gemilang. Pengaudisi memberiku ucapan 

selamat. Aku merasa damai dalam pikiranku.” 

Ia melakukan sesi duduk seperti itu setiap hari selama sekitar satu pekan, dan terutama sebelum tidur. Setelah 

menjalankan rencana ini dengan tekun dan teratur, ia mendapatkan hasil gemilang dan sekarang menjadi 

aktor hebat yang dipuji ribuan orang. 

 



 
 

 

 

  

MOTIVASI 

Kecemburuan
adalah Mereka 

Kekasih yang 

Terluka 

Cinta Tuhan dan Maknanya 

Kata Tuhan bersinonim dengan kata baik. Ketika Anda bersatu secara mental 

dan emosional dengan kejujuran, integritas, keadilan, niat baik, dan 

kebahagian, Anda mengasihi Tuhan, karena Anda mengasihi apa yang baik. 

Anda mengasihi Tuhan ketika Anda terpukau, larut, dan terpikat dengan 

kebenaran besar bahwa Tuhan adalah Satu, Tak Terbagi, dan tidak ada 

pembagian atau perselisihan di dalam-Nya. Mencintai Tuhan berarti 

memberikan kepatuhan, kesetiaan, serta pengabdian Anda kepada satu Kuasa, 

menolak untuk mengakui kuasa lain di dunia. Saat Anda dengan pasti 

mengakui dan sepenuhnya menerima bahwa Tuhan sungguh Maha Kuasa, 

dalam cara yang paling praktis, harfiah, dan pasti  Anda mengasihi Tuhan 

Karena Anda setia kepada Satu Kuasa. Sesekali duduklah diam dan pikirkan 

kebenaran yang vital, menarik, memukau,dan terbesar ini, bahwa Tuhan 

adalah satu-satunya Kuasa dan bahwa semua yang kita bisa sadari adala 

bagian dari ekpresi diri-Nya. 

 Cinta dan Rasa Takut Tidak 

Bisa Bercampur 

Di Caxton Hall, London, Inggris, 

tempat saya mengadakan 

serangkaian ceramah tentang The 

Power of Your Subconscious Mind, 

seorang aktris berkata, “Saya dengar 

Anda mengatakan bahwa cinta dan 

rasa takut tidak bisa bercampur. 

Saya dipenuhi rasa takut, dan karena 

itulah saya tidak mendapatkan 

peran-peran yang lebih baik.” 

Saya memberitahunya untuk jatuh 

cinta pada konsep dirinya yang lebih 

mulia, lebih manis, dan lebih besar. 

Dia mengambil keputusan untuk 

jatuh cinta dengan Diri Besarnya 

Kehadiran Tuhan didalam dirinya. Ia 

mulai merenungkan fakta bahwa ia 

memiliki kemungkinan berkembang 

yang hampir tak terbatas dan bahwa 

ada kuasa-kuasa di dalam dirinya 

yang belum dilesatkan. Ia mulai 

menyatakan secara berkala dan 

sistematis : “Aku bisa melakukan 

segalanya melalui Kuasa Tuhan yang 

mengalir melaluiku. Tuhan berfikir, 

berbicara, dan bertindak melaluiku, 

dan aku adalah aktris yang hebat dan 

berhasil. Yang Tak Terhingga selalu 

berhasil, dan aku menyatu dengan 

Yang Tak Terhinnga. Apa yang  

 

berlaku pada Tuhan juga berlaku 

padaku.” Ketika pemikiran takut dan 

cemas melintasi benaknya, ia akan 

menyatakan, “Kasih Tuhan  memenuhi 

jiwaku,” atau “Tuhan besertaku 

sekarang.”Setelah beberapa pekan, 

semua perasaan takut dan perasaan 

tidak aman berlalu. 

Sejak saat itu ia mendapatkan banyak 

promosi dan pengakuan keuangan di 

dalam bidangnya. Kuasa Tuhan 

memikat imajinasinya. Kuasa Tuhan 

menggetarkan dirinya seutuhnya, dan ia 

menjadi terpikat dengan gagasan 

menjadi seorang aktris yang hebat. 

Cinta ini membuatnya menyatu dengan 

tujuannya. Ia tidak mencoba 

menggenggam cita-citanya, tetapi  

merekalah yang menangkap dirinya. 

Itulah cinta , lalu semua ketakutan 

berlalu. Ketakutan dihapus oleh cinta, 

karena cinta dan rasa takut tidak bisa 

bercampur. 

 

 

 



 
 

 

 

Cinta Menaklukkan Cemburu 

Shakespeare mengatakan, “Oh, waspadailah kecemburuan ; ia monster bermata hijau, yang akan 

memperolok daginng yang menghidupinya.” Milton mengatakan,”Kecemburuan adalah mereka kekasih 

yang terluka .” Sebenarnya orang yang cemburu meracuni hidanganya sendiri, lalu memakannya. 

Kecemburuan adalah  racun mental, dan penyebabnya adalah ketakutan. Orang yang cemburu menuntut 

pengabdian eksklusif dan tidak toleran terhadap persaingan. Selain itu, orang yang cemburu dengan penuh 

rasa curiga mewaspadai perselingkuhan suami, istri, kekasih, atau teman. Pada dasarnya, kecemburuan 

timbul dari rasa ketakutan atau ketidakpercayaan mendalam terhadap orang lain ditambah perasaan 

bersalah dan ketidakyakinan kepada diri sendiri. 

Seorang suami mengatakan kepada saya bahwa istrinya cemburu buta. Ia terus-menerus menuduhnya 

memiliki wanita lain. Ia bersikeras bahwa ada saingan yang tidak ia ketahui. Ia menambahkan bahwa 

istrinya mempraktikkan papan Ouija, yang memberi tahu bahwa ia tidak setia. 

Saat bebincang dengan istrinya, berdasarkan 

permintaan sang  suami, saya menjelaskan secara 

terperinci bahwa pikiran bawah sadarnyalah yang 

memastikan kecurigaan dan kekesalannya kepada 

suaminya. Ia mulai melihat denga jelas bahwa 

pikirannya yang lebih dalamlah yang, melalui pergerakan 

jari-jarinya yang tidak ia sadari, mengoperasikan 

papan Ouija. Dengan kata lain, ia sebenarnya sedang 

bicara pada dirinya sendiri. Melalui perbincangan 

dengan sang suami, saya mengetahui bahwa ia telah 

kehabisan tenaga dan sedang mendapatkan serangkaian 

perawatan dari seorang dokter. Istrinya cukup jujur untuk 

bisa melihat kesalahannya, dan keduanya setuju untuk 

saling mengirimkan pesan cinta, kedamaian, dan 

kebaikan hati. Kebaikan ini akan menghapus sikap 

negatif dan membawa kedamaian ke tempat 

perselisihan dan kecurigaan telah bertakhta. Penjelasan itu adalah obatnya. Wanita ini belajar untuk 

mempercayai suaminya, dan dimana cinta serta kepercayaan hadir, maka tidak ada kecemburuan. 

 

  

MOTIVASI 

Pikiran Takut Tidak Bisa Melukai Anda 

Pikiran takut, cemas, dan pikiran negatif apa 

pun tidak bisa melukai Anda kecuali Anda 

membiarkannya ada untuk waktu yang lama 

dan meresapinya secara mendalam. Jika tidak, 

pemikiran-pemikiran itu tidak akan melukai 

Anda sama sekali. Semua itu bisa menjadi 

masalah bagi Anda, tapi hanya bila 

teraktualisasikan. Ketakutan Anda tidak bisa 

teraktualisasikan kecuali Anda meresapinya, 

dan dengan demikian memengaruhi pikiran 

bawah sadar Anda. Apapun yang dikirimkan 

kepada pikiran bawah sadar Anda akan 

terwujud. 

 

:: Firman Pratama :: 



 
 

 

  

MOTIVASI 

Tuhan Memberi Ganjaran 

Berlipat 

Pemikir ilmiah menggantikan 

kata ”Tuhan” dengan kata 

“Hukum” di dalam kitab suci. 

Hukum ini adalah hukum 

pikiran bawah sadar Anda, 

yang melipatgandakan apa 

pun yang Anda depositokan 

kedalamnya. Hukum ini 

adalah hukum sebab akibat 

yang impersonal. 

Saya menjelaskan arti “Tuhan 

memberi pertumbuhan” 

kepada seorang pengusaha 

real estate lokal. Selama 

empat bulan, ia belum 

berhasil melakukan penjualan 

sama sekali. Alasannya adalah 

karena ia memberikan 

perhatian kepada hal-hal 

negatif, seperti bisnis yang 

jelek, tidak ada penjualan, 

keuangan memburuk, dan 

ketidakmampuan untuk 

membayar tagihan-tagihan. 

Lama-lama kondisinya 

menjadi jauh lebih buruk. 

Kesehatan, dan keuangannya 

merosot. Keluarganya 

diserang penyakit. Dan, 

bisnisnya berhenti sama 

sekali. 

 

Ia menyadari bahwa jauh lebih menarik, memukau, mempesona, dan 

memikat untuk merenungkan keberhasilan, harmoni, kesehatan, ketenangan 

pikiran, lebih banyak pelanggan yang puas, dan pelayanan yang lebih baik 

kepada para kliennya. Saya memberikan doa berikut ini, yang saya sarankan 

untuk diulangi dengan suara keras, perlahan, lembut, dan penuh kasih, lima 

atau enam kali sehari, sampai ia mengembalikan kondisi pikirannya pada 

keberhasilan dan kesehatan : 

“ Aku percaya bahwa aku bisa memprediksikan harmoni, kesehatan, 

kedamaian, kesejahteraan, dan keberhasilan bisnis bagi diriku. Aku 

menatahkan konsep-konsep kedamaian, harmoni, tuntunan, keberhasilan, dan 

kesejahteraan di dalam pikiranku sekarang. Aku tahu dan percaya pemikiran-

pemikiran ini (benih) akan tumbuh dan berbuah dalam pengalamanku. Aku 

adalah seorang pekebun; apa yang kutabur, akan kutuai. Aku menaburkan 

pemikiran-pemikiran (benih) ilahiah, dan benih-benih keberhasilan, harmoni, 

kesejahteraan, kedamaian, serta niat baik yang menakjubkan ini akan secara 

otomatis menghasilkan panen yang menakjubkan. Aku memelihara dan 

merawat benih-benih ini secara teratur dan sistematis dengan memikirkan 

mereka dengan penuh ketertarikan. Aku tahu pikiran bawah sadarku adalah 

bank yang melipat gandakan dan meningkatkan apa pun yang aku depositokan. 

Aku akan memetik buah dari benih-benih menakjubkan yang aku depositokan 

sekarang. Aku membuat pemikiran-pemikiran ini nyata dan merasakan 

kenyataannya. Aku mempercayai pada hukum pertumbuhan, sebagaimana 

benih-benih yang didepositokan di dalam tanah tumbuh lebih banyak sebanyak 

30, 60, dan 100 kali lipat. Seperti benih, pemikirankku berdiam di dalam 

kegelapan pikiran bawah sadarku, dan seperti benih, pemikiranku timbul 

kepermukaan tanah (diwujudkan) sebagai kondisi, pengalaman, dan peristiwa. 

Aku secara teratur memikirkan hal-hal ini, dan kuasa Tuhan ada bersama 

pemikiran-pemikiranku tentang kebaikan. Tuhan memberi pertumbuhan” 

Ketika pemikiran takut atau cemas menghampiri pengusaha ini, ia segera 

menyingkirkan dengan menyatakan, “Tuhan memberi pertumbuhan dalam 

segala hal.” Setelah satu bulan, ia bisa kembali kerja, menjalani bisnis yang luar 

biasa sibuk, dan mempekerjakan tiga wiraniaga tambahan. 

 

Bagaimana Ia Lulus Ujian 

Seorang mahasiswi muda, yang datang menghadiri ceramah umum saya tentang kuasa pikiran bawah sadar, 

memberitahu saya bagaimana ia mengatasi ketakutannya di sebuah ujian yang berlangsung belum lama itu, 

ketika lututnya bergetar karena ketakutan. Ia memutuskan untuk mengatasi ketakutannya dengan menyatakan 

di dalam pikiran bahwa ketakutannya adalah sinyal untuk melakukan sesuatu. Ia memutuskan untuk 

mengatasi ketakutan itu dan mengatakan kepada dirinya sendiri, “Tuhan adalah gembalaku. Tuhan tidak bisa 

merasa takut. Tuhan ada disini. Tuhan adalah kedamaian dan kekuatanku. Sungai damai-Nya mengalir 

melaluiku. Kasih Tuhan berdiam di dalamku dan mengusir segala ketakutan. Aku merasa damai. Ketentraman 

dan harmoni Tuhan ada di sini. Aku santai, dan aku menjawab semua pertanyaan sesuai ketetapan Tuhan. 

Kecerdasan Tak Terhingga mengungkapkan kepadaku semua hal yang perlu ku ketahui.” 

Ia pindah ke sisi yang berlawanan. Ia mempraktikkan ketakutannya dengan imannya kepada Tuhan dan 

kebaikan. Ia tidak diam membeku di ujung bandul ketakutan, dan karenanya ia menaklukkan ketakutannya 

dan lulus ujian dengan nilai yang sangat tinggi. 

 



 
 

 

  

MOTIVASI 

Menjadi Raksasa Spiritual 

Ketakutan Anda adalah 

pemikiran atau gagasan yang 

mendominasi dan agresif, yang 

menyombongkan kuasanya 

serta mengintimidasi, 

mengganggu, menggertak dan 

menakut-nakuti Anda agar 

bergabunng dengan 

pemerintahannya yang zalim. 

Mungkin Anda takut bertemu 

dengan preman ini di dalam 

pikiran Anda. Barangkali Anda 

takut akan hasilnya, dan Anda 

ragu-ragu untuk menemui 

preman menyeramkan ini dan 

mengusirnya keluar. 

Ketakutan adalah bayangan 

pikiran yang di timbulkan oleh 

kebodohan dan kegelapan. 

Ketika Anda mengangkat 

ketakutan Anda ke hadapan 

cahaya nalar dan kecerdasan , 

ketakutan Anda tidak tahan 

terhadap cahaya itu, dan ia pun 

menghilang. 

Keadaan pikiran Anda adalah 

tuan Anda. Tidak masuk akal 

jika Anda membiarkan 

monster ketakutan bodoh yang 

dungu dan buta itu 

mempermainkan dan 

mengatur kegiatan Anda. 

Yakinilah bahwa Anda terlalu 

pintar, terlalu hebat untuk 

membiarkan hal itu terjadi. 

Iman Anda kepada Tuhan 

lebih hebat dari ketakutan.  

Ketakutan adalah kebalikan 

dari iman. Ketakutan adalah 

campuran dari bayangan yang 

gelap dan menyeramkan di 

dalam pikiran. Singkatnya, 

ketakutan adalah iman kepada 

hal yang salah. Jadilah raksasa 

spiritual, dapatkan keyakinan 

di dalam Tuhan, dan 

panggillah kekuatan serta 

kuasa-Nya. 

Ketika Anda berjalan 

dalam keyakinan bahwa “orang 

yang menyatu dengan Tuhan 

adalah mayoritas”, maka Anda 

Tersesat di Hutan 

Ketika berusia sekitar sepuluh 

tahun, saya tersesat di dalam 

hutan. Awalnya saya 

ketakutan, lalu saya mulai 

menyatakan bahwa Tuhan 

akan menuntun saya keluar 

dan melindungi saya. Tiba-tiba 

saya mendapat firasat yang 

sangat kuat untuk berjalan ke 

suatu arah . Dorongan batin 

atau rangsangan alam bawah 

sadar ini yang saya ikuti 

terbukti benar. Secara ajaib 

saya dituntun ke pelukan 

seseorang dari regu 

penyelamat setelah dua hari 

lamanya. Panduan ini adalah 

dorongan pikiran bawah sadar 

saya yang mengetahui jalan 

keluar dari hutan itu. 

Dalam menggunakan pikiran 

bawah sadar Anda, ingatlah 

bahwa pikiran bawah sadar itu 

bernalar secara deduktif. 

Pikiran bawah sadar Anda 

hanya melihat hasilnya, dan 

karena itu membawa premis 

yang ada di dalam pikiran 

sadar sampai pada kesimpulan 

sebab-akibat yang logis. 

 Jangan Lawan Rasa Takut 

Jangan lawan rasa takut 

dengan ketakutan. Sebaliknya, 

atasilah ketakutan dengan 

pernyataan langsung atas 

Kehadiran dan Kuasa Tuhan, 

yang membuat ketakutan tidak 

berdaya. Katakan pada diri 

Anda sendiri, “Tuhan adalah 

kekuatan dalam hidupku. 

Kepada siapakah aku harus 

takut?” 

Apakah Anda takut pada suatu 

penyakit yang mencengkeram 

Anda? Anda akan melihat 

bahwa pemikiran sesat di 

dalam pikiran Anda bisa  

 

menyombongkan dan memamerkan 

kekuatan palsunya, dan itu mengintimidasi 

Anda. Jangan biarkan pemikiran seperti itu 

mengganggu dan menggertak Anda. Atasi 

dan tundukkan pemikiran itu sekarang. 

Sadarilah bahwa semua penyakit dihasilkan 

oleh  pikiran Anda sendiri; penyakit 

bukanlah sesuatu yang Anda dapatkan di 

luar. 

Anda bisa mengubah pikiran Anda dengan 

menyadari bahwa Kehadiran Penyembuh 

Tak Terhingga yang menciptakan tubuh 

Anda sedang menyembuhkannya sekarang. 

Setelah melakukannya secara sadar dan 

sengaja, akan ada pengaturan ulang dari 

pola-pola pikiran di dalam alam bawah 

sadar Anda, dan penyembuhan akan terjadi. 

Keyakinan yang Anda miliki sekarang 

menentukan masa depan Anda dan 

pengalaman Anda. 

 

 Ketakutan 

adalah bayangan 

pikiran yang di 

timbulkan oleh 

kebodohan dan 

kegelapan 



 
 

 

 

Musuh di Dalam Pikirannya Sendiri 

Seorang wanita muda belum lama ini mengatakan kepada saya, “ Saya sangat marah. Saya ingin 

membunuh Mary!”. Tampaknya Mary telah menyebarkan kebohongan tentang wanita ini dan telah 

mencoba menjatuhkannya dari jabatannya. Wanita ini membiarkan Mary mengganggunya. Ia memberikan 

kuasa yang tidak dimiliki oleh Mary. Masalahnya ada dalam hidup pemikirannya sendiri. Mary tidak 

bertanggung jawab atas cara wanita ini berfikir tentangnya, dan tiba-tiba wanita ini menyadari bahwa 

masalahnya ada didalam gambaran mental dan pola pikirannya sendiri. Ia menyadari rasa takut 

menciptakan pikiran hura-hura di dalam pikirannya, mengintimidasi, mengganggu, dan menakuti dirinya 

semuanya adalah hasil ciptaannya sendiri. Musuhnya (ketakutan) sebenarnya adalah hasil karyanya 

sendiri. 

Ia memutuskan untuk memenggal kepala hidup pemikiran itu dengan pedang nalar spiritual. Ia menerangi 

pikirannya dengan kebenaran yang sederhana, “Tuhan ada, dan Kehadiran-Nya memenuhi jiwa ku dan 

menguasai hidupku.” Ia tidak membiarkan Mary memberikan migrain, gangguan pencernaan, insomnia, 

dan kegelisahan kepada dirinya. Ia menyadari kuasanya ada di dalam hidup pikirannya sendiri dan bahwa 

ia sendirilah yang menentukan bagaimana pikirannya bergerak. Ia memahami bahwa tidak ada yang 

memiliki kuasa untuk membuatnya kesal atau merebut iman dan keyakinan kepada Tuhan dan semua hal 

yang baik. 

Wanita ini telah mendapatkan penyembuhan pikiran secara menyeluruh, dan doa favoritnya adalah : “ 

Tuhan yang bertindak di dalam hidupku memberiku keindahan, kedamaian, tempat Surgawi yang tepat, 

dan harmoni. Aku mendekat kepada Tuhan. Ia mengasihi dan memeliharaku. Saat aku berpaling 

kepadanya, Ia berpaling kepadaku; pagi pun datang dan bayang-bayangnya pun menghilang.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVASI 

Salep Cinta Penyembuh 

Berikut ini adalah doa yang menakjubkan untuk 

mengusir rasa takut. Nyatakan kebenaran-kebenaran 

ini secara teratur, dan Anda akan menyadari 

bagaimana kedamaian dan ketenangan batin akan 

menghampiri. 

Rahmat Tuhan mengalir melaluiku sekarang. Aku 

dikelilingi oleh damai Tuhan, dan semuanya baik. 

Kasih Surgawi mengelilingi, melingkupi, dan 

meliputiku. Kasih Tak Terhingga ini terukir di dalam 

hatiku dan tertulis di dalam batinku. Aku 

memancarkan kasih di dalam pemikiran, kata-kata, 

dan perbuatanku. Cinta menyatukan dan 

menyelaraskan semua kuasa, sifat, dan kualitas 

Tuhan di dalamku. Cinta berarti sukacita, kedamaian, 

kebebasan, kebahagiaan, dan pujian. Cinta adalah 

kebebasan. Kasih membukakan pintu-pintu penjara 

dan membebaskan semua tahanan. Aku 

memancarkan cinta kepada semua orang, karena 

semua orang adalah perwujudan dari kasih sayang 

Tuhan. Aku menghormati Keilahian di dalam diri 

orang lain. Aku tahu dan percaya bahwa rahmat 

Surgawi menyembuhkanku sekarang. Rahmat adalah 

prinsip penuntun di dalamku; rahmat menyatakan 

hubungan-hubungan yang selaras dan sempurna di 

dalam pengalamanku. Tuhan adalah rahmat. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

  

METAPHORE 

Suatu 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. 

“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. 

 

Ilustrasi Dua Ekor Hewan 

Singa 

 

Sahabatku, 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? Hewan 

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? 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? 

 

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,  

 

“Pemenangnya 

adalah, yang 

paling sering 

kamu beri 

makan.” 

http://www.jagatmotivasi.com/
http://www.jagatmotivasi.com/


 
 

 

 

  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. 

Sahabatku, biarkan “singa-singa” penuh 

semangat hadir dalam jiwa Anda. 

Rawatlah singa-singa 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  

 

METAPHORE 

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. 

Percayalah, imbalan yang kita peroleh, adalah gambaran dari 

apa yang kita berikan hari ini. Lalu, singa mana yang akan 

Anda beri makan hari ini?  

:: Firman Pratama :: 



 
 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

 

CURHAT PIKIRAN 

Pertanyaan: 

Saya gadis umurnya 21 tahun, sekarang saya mengalami cacat di bagian kaki karena kecelakaan, saya merasa 

minder dan down sekali, saya baca tulisan mas firman di internet membuat saya mulai merasa bangkit lagi, apa 

kira-kira yang perlu saya lakukan lagi mas untuk lebih bangkit lagi? 

Gadis, deweedyu@xxx.com 

Jawab: 

Mbak gadis yang sedang mulai bangkit, terima kasih sudah mengunjungi blog saya dan membaca tulisannya serta 

mengaplikasikannya.  Semoga tulisan-tulisan itu semakin membantu mbak untuk terus menyadari kemampuan 

diri mbak. Mbak gadis, coba deh sekarang lihat ya, yang cacat hanya kaki mbak, masih berjalan dengan bantuan 

kursi roda, wajah mbak gimana? Masih terlihat cantik kan?yang terpenting disini adalah kepala mbak, masih ada 

kan?masih bisa mengatur kan? 

Kepala adalah bagian teratas dalam tubuh manusia, karena dia yang mengatur semuanya, kalau kepala masih 

normal maka percayalah mbak, hidupmu masih sangat bisa untuk berbahagia, sukses dan mencapai apapun yang 

mbak inginkan. Jadi apa yang mbak bingungkan? Apa yang mbak jadi sedih? Bersyukurlah, karena TUHAN masih 

sangat sayang, buktinya mbak masih mengirim email ini ke saya, masih bisa membaca tulisan-tulisan saya. Ya kan? 

Bangkit yuk mbak, maksimalkan pikiran mbak, dan raihlah apapun yang mbak mau. 

 

Pertanyaan : 

Pak firman, bagaimana caranya mendatangkan uang gaib, saya benar-benar membutuhkannya, dari pak 

sugianto,jambi 

Jawab: 

Pertanyaan tentang uang gaib ini sering saya dapatkan, entah kenapa banyak orang Indonesia menyukai uang gaib, 

sehingga makna uang gaib menjadi dibelokkan kea rah yang sudah dan malah dianggap aneh, padahal uang gaib itu 

hanyalah biasa saja, hanya kita tidak menyadari. 

Pak sugianto, bapak bisa baca tulisan-tulisan saya di blog tentang uang gaib untuk menjawab pertanyaan bapak ini 

 

 
Pertanyaan : 

Mas firman, saya senang dengan tulisan-tulisan di blognya, 
menyadarkan saya tentang berbagai hal dan membuat saya lebih 
hidup, bicara tentang bawah sadar maka saya teringat dengan 
hipnotis, gimana caranya orang bisa dibuat tidak sadar gitu mas? 

Hanich_w32@xxxx.com 

Jawab: 

Kalau ngomongin hipnotis kayaknya anda bisa buka di 
www.ilmuhipnotis.wordpress.com, disitu anda saya ajak untuk 
memahami hipnotis yang sebenarnya, bawah sadar bukan tidak 
sadar, kalau tidak sadar namanya pingsan, hipnotis adalah ilmu 
komunikasi dan psikologi. 

Office : 

Jl. Petemon IV / 108A 

Surabaya 

Telp : 031-5350411 

Hp : 0856.46000.981 

Pin BB : 26442AF9 

 Bagi anda yang ingin 

konsultasi, silahkan kirim via 

E-Mail 

pratamafirman@yahoo.com, 
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