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Isilah PIKIRANmu dengan 
PRASANGKA yang BAIK,  

Itu WAJIB 
PRASANGKA BAIK, istilah 

prasangka diartikan sebagai sebuah 

anggapan, atau saya lebih suka 

menyebutnya adalah persepsi. Contoh 

kecil, misalnya ketika anda membuat 

janji dengan seorang teman, lalu tiba-

tiba teman itu tidak datang tanpa 

alasan, padahal anda sudah menunggu 

sejak lama. Apa yang anda rasakan? 

Kesal dan sebel itu wajar, tetapi lalu 

anda mulai berprasangka jelek kepada 

teman anda itu bahwa dia ingkar janji, 

dia tidak menepati janji, dia 

mempermainkan anda. Lalu anda 

pulang dengan kecewa dan sakit hati, 

kemudian tidak lama berselang anda 

mendapat sebuah kabar kalau teman 

anda itu ternyata mengalami 

kecelakaan. Nah..anda sudah salah 

sangka kan? 

Terkadang anda tidak menyadari 

bahwa prasangka, persepsi dan 

anggapan itu menentukan kualitas hidup 

anda. Kenapa begitu? Karena 

prasangka, persepsi dan anggapan 

adalah isi dari pikiran bawah sadar 

anda, isi dari hati anda. Kalau isi hati 

anda adalah prasangka yang buruk 

maka tentu hidup anda pasti penuh 

keburukan, benar kan? Kalau begitu 

untuk membuat hidup lebih baik, 

membuat hidup lebih 

nyaman harus dimulai dengan 

mengubah persepsi-persepsi, 

mengubah anggapan-anggapan yang 

ada dalam diri anda.

Persepsi, anggapan sering 

disebut sebagai “mind set”, itu semua 

adalah sama. Kalau saya lebih suka 

menyebutnya “data”, kalau data di 

pikiran anda baik maka pasti hidup 

anda penuh kebaikan. Data itu masuk 

ke pikiran kita tanpa disadari, dan 

juga bisa disadari. Dengan masuknya 

data-data itu, membentuk sebuah 

aturan dalam pikiran yang dikenal 

dengan “mind set”. Aturan-aturan itu 

yang menyusun kehidupan kita, jadi 

kita salah kalau menyalahkan Tuhan 

atas kehidupan kita saat ini, sebab 

yang membuat kondisi kehidupan 

seperti saat ini sebenarnya adalah kita 

sendiri, berdasar aturan-aturan yang 

kita program sendiri. 

Dari mana kah data-data itu 

masuk ke pikiran kita? Data itu masuk 

dari apa yang kita lihat, apa yang kita 

dengar, apa yang kita rasakan. Dari 

televisi, dari buku, dari ucapan orang 

lain, dari radio, dari yang kita pegang. 

Yang terkadang kita sadari atau yang 

tidak disadari. Sejak kapan data itu 

masuk ke pikiran kita? Tentu sejak kita 

punya kepala, yaitu ketika masih  
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dalam kandungan ibu, saat itulah 

sebenarnya data-data sudah mulai 

masuk. Dan sudah mulai membentu 

persepsi, membentu anggapan dan 

mulai membantuk hidup kita. Bagi anda 

suami yang istrinya sedang hamil, atau 

para calon ibu, maka disaat 

mengandung itulah saat yang tepat 

untuk memasukkan persepsi, 

memasukkan data yang baik agar anak 

anda menjadi pribadi-pribadi yang baik. 

 Isilah pikiran kita dengan persepsi 

yang baik, persepsi yang kaya, persepsi 

yang indah, persepsi yang mudah, agar 

terbentuk mind set yang baik, yang 

kaya, yang indah dan yang mudah. 

Tentu tujuannya agar menciptakan 

sebuah kehidupan yang baik, yang 

kaya, yang indah dan yang mudah. 

Simpel kan? Ya memang simple dan 

mudah, itu yang selalu saya ajarkan 

dalam kelas AMC, kemudahan, 

kesederhanaan cara berpikir tetapi hasil 

yang luar biasa. 

Persepsi dan prasangka yang 

harus kita buat pertama dan yang 

utama adalah prasangka kepada Tuhan, 

prasangka apa yang harus kita buat? Ya 

tentu prasangka yang baik-baik, 

prasangka yang Maha Baik, Maha 

Memudahkan. Kenapa dengan TUHAN, 

ya tentu kita harus membenarkan dulu 

persepsi terhadap TUHAN, karena DIA 

lah yang menciptakan kita, DIA lah yang 

mengatur segalanya, DIA lah yang 

menakdirkan setiap keinginan kita. 

Kalau prasangka kita jelek kepada 

TUHAN, maka otomatis pasti hidup kita 

menjadi tidak nyaman, tidak tenang, 

dan menjadi tidak enak. 

Coba kita renungkan, apa 

persepsi dan prasangka kita tentang 

TUHAN? Bahkan, prasangka saya 

dengan anda mungkin berbeda, dan 

bisa berbeda. Setiap orang tentu bisa 

memiliki persepsi yang berbeda-beda, 

dan TUHAN sesuai dengan prasangka 

setiap makhluknya. 

 



Pernah saya bertemu dengan seseorang 

yang mengatakan, bahwa Tuhan itu 

selalu mempending permintaannya, 

karena dia pernah mendengar dari 

seseorang spiritual, bahwa TUHAN itu 

lebih sering mempending permintaan. 

Bukankah ini sebuah persepsi? 

Bukankah ini sebuah anggapan? 

Bagaimana kalau prasangka dan 

persepsi ini kita ubah, menjadi TUHAN 

itu selalu mengabulkan permintaan 

makhuknya. Pasti yang menjadi 

kenyataan ya seperti itu, buktikan 

saja.:)  

Kalau begitu untuk membuat 

hidup lebih baik, ada dua langkah 

utama yang harus dilakukan. Yang 

pertama adalah mengubah persepsi 

yang sudah terlanjur masuk ke dalam 

pikiran, kedalam hati, seperti contoh 

tadi tentang TUHAN, kita ubah menjadi 

persepsi bahwa TUHAN itu MAHA BAIK, 

MAHA MENGABULKAN dengan CEPAT. 

Andalah yang mengetahui, apa 

persepsi-persepsi yang selama ini 

membuat anda tidak nyaman, yang 

membuat hidup anda kurang baik.  

Langkah yang kedua adalah, 

mulai untuk selalu mengisi hati dan 

pikiran dengan prasangka yang BAIK, 

artinya selalu menjaga semua data yang 

masuk ke pikiran kita, kalau data yang 

masuk itu negatif maka sebaiknya 

ditolak saja, kalau data itu membuat 

kita letih maka lebih baik direject saja, 

agar tidak sampai masuk ke pikiran 

kita. 

 
TUHAN itu MAHA BAIK, 
MAHA MENGABULKAN 

dengan CEPAT 
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Jika pikiran bawah sadar kita 

sudah terisi dengan persepsi, dengan 

prasangka yang baik, apalagi kepada 

TUHAN. Maka pasti TUHAN juga 

membuat hidup kita dengan penuh 

kemudahan,penuh kebaikan dan penuh 

kasih sayang TUHAN. Berprasangkalah 

baik, sebaik-baiknya kepada TUHAN. 

Jadi Berprasangka baik itu ADALAH HAL 

WAJIB yang harus dilakukan kalau ingin 

hidup lebih baik, tetapi kalau tidak ingin 

hidup baik ya silahkan berprasangka 

yang jelek. Tapi saya percaya anda 

semua ingin hidup lebih baik. 

 

Di majalah kekuatan sugesti edisi JUNI, 

saya ingin mengajak anda untuk mau 

memulai membiasakan diri untuk 

menerima prasangka yang baik, 

dengan prasangka yang baik maka hati 

menjadi bersih dan hidup lebih 

nyaman. Apalagi di akhir bulan JUNI 

adalah awal dari bulan Ramadhan, 

yaitu bulan dimana penuh dengan 

kebaikan. Mulailah dengan prasangka 

yang baik, maka pasti menjadi pribadi 

yang baik untuk memasuki bulan yang 

penuh kebaikan. 
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Alpha 
Telepati 
sama dengan 
PELET ? 
 

Saya membuat metode Alpha Telepati 

pada akhir 2011, karena melihat banyak 

sekali program-program tentang cara 

mempengaruhi orang lain dengan kekuatan 

PIKIRAN yang memberikan teknik yang aneh 

dan rumit, padahal sebenarnya mengelola 

atau mengolah kekuatan PIKIRAN itu sangat 

mudah, karena saya percaya bahwa 

MUSTAHIL kalau TUHAN itu menciptakan 

PIKIRAN lalu membuat susah cara 

mengolahnya. Coba perhatikan tangan anda, 

apakah susah menggunakan 

tangan?perhatikan kaki anda, apakah susah 

menggunakan kaki? TIDAK KAN? Ya sama 

dengan PIKIRAN, menggunakannya sangat 

mudah. Sehingga saya membuat lagi 

metode AMC, Alpha Mind Control yang 

mempelajari secara menyeluruh tentang 

mengelola PIKIRAN, dengan pendekatan 3M, 

yaitu Mengenali, Mengontrol dan 

Memaksimalkan. 

Alpha Telepati apakah ILMU PELET?? 

Pertanyaan ini paling banyak masuk ke inbox 

account facebook saya, apakah Pelet dan 

Alpha Telepati sama? 
 

Saya sedikit tersenyum 

membahas ini, mengapa? Jelas 

saja dari tulisan saja sudah 

berbeda P.E.L.E.T dan Alpha - 

T.E.L.E.P.A.T.I pasti secara arti 

juga berbeda, benar kan? 

Perbedaan arti berdasarkan dari 

informasi yang sudah diterima 

dan masuk kedalam memori 

pikiran bawah sadar kita, jika dari 

kecil kita sudah mendengar istilah 

PELET adalah ilmu mistis untuk 

membuat lawan jenis atau orang 

yang disukai lebih menyukai kita. 

Prosesnya melalui doa dari 

pemuka agama, asapnya dukun, 

rajah yang disimpan didompet, 

air putih yang dibasuh dimuka. 

 Jika pengertian itu yang 

diterima, maka persepsi tentang 

PELET menjadi konotasi negatif 

kan? Karena menganggap hal itu 

terjadi menggunakan perantara 

jin, padahal kalau kita datang ke 

dukun mereka menggunakan 

asap kemenyan bukan jin kan? 

He.he..jadi perantara PELET itu 

menggunakan asap hasil 

pembakaran, itu yang nampak 

mata kan? Apakah saat kita 

meminta tolong ke dukun, 

menyebut nama atau membawa 

foto dari target? Pasti dong, apa 

tujuannya dukun minta foto dan 

nama? Ya agar dukun itu tahu 

pasti siapa targetnya “digarap” 

untuk dikirimkan pesan agar 

menjadi sayang kepada 

pengorder pelet. Lalu dukun itu 

bicara ke pengorder “sudah 

tenang, aja si dia pasti mau 

sama kamu”. Eits..sebentar, jika 

dukun itu berkata kepada 

pengorder seperti itu, maka  
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pengorder pasti merasa tenang dan lebih 

percaya diri, nah karena perasaan percaya 

diri itu semakin besar maka bekerjalah pikiran 

dari pengorder itu untuk mengirimkan pesan 

sayang kepada target. Jadi kalau begitu yang 

mengirimkan pesan sayang kepada target, 

bukan dukun dong tetapi pengorder itu 

sendiri, kalau gitu lantas ngapain ke 

dukun?hehe.., Sekarang coba kita perhatikan 

kondisi dukun itu ketika duduk sambil 

memejamkan mata, itu artinya dukun sedang 

berada dalam keadaan fokus rileks sambil 

santai bahkan minun kopi lalu dia 

memejamkan mata dan membakar 

kemenyannya. Artinya, dukun ini berada 

dalam alpha state, kalau begitu yang terjadi 

adalah proses Alpha-Telepati dong, bukan 

melalui perantara jin atau asap? 

Lalu setelah selesai melakukan “ritual” 

nya, dukun atau spiritualis ini akan menyuruh 

pengorder untuk tetap berusaha, biasanya 

mereka akan berkata “sudah saya kerjakan 

mas/mbak/pak/bu, kamu juga harus tetap 

berdoa agar cepat prosesnya dan ini ada air 

putih kamu bawa pulang, lalu minum. Tapi 

ingat sebelum minum, kamu sebut nama 

target sambil mengingat-ingat dia” . Benar 

kan?  

Ayo coba diingat-ingat jika kita pernah 

datang ke dukun,orang pinter atau spiritualis. 

Jika belum pernah, cari teman yang pernah 

melakukan proses itu  . Lalu ketika proses 

PELET itu berhasil, maka pengorder 

mengatakan bahwa, “wah..dukun itu hebat”, 

“orang itu sakti” karena berhasil membuat 

target tergila-gila kepada kita. Tunggu dulu, 

mari kita urai secara jernih ya..ketika kita 

melakukan PELET ,siapa yang memiliki 

perasaan besar kepada target? 

Dukunnya atau diri kita? Dan ketika kita 

mengikuti saran dukun untuk minum air putih 

itu sambil menyebut nama dan mengingat 

target bukankah itu artinya kita sedang 

berada di kondisi Alpha-state lalu  

 

perasaan suka dan begitu 

menginginkan target menjadi 

tambah besar, benar? Telepati 

berasal dari dua kata yunani, yaitu 

“tele=jauh” dan 

“pathos=perasaan”, Ketika 

perasaan meningkat maka Artinya 

“pathos” kita mulai membesar 

ditambah kepercayaan diri 

meningkat karena sudah ada yang 

membantu untuk melakukan 

PELET kepada target, karena 

perasaan yang begitu besar tentu 

power dari gelombang otak 

semakin besar maka terkirimlah 

perasaan suka kita ke target, 

hasilnya..tuing..tuing..target mulai 

tumbuh perasaan suka, setiap 

bertemu kita dia semakin suka, 

kita pun semakin perhatian 

dengan memberikan cinta yang 

tulus. Maka jadilah apa yang kita 

inginkan untuk memiliki target, 

logis? Sangat logis, dan itu bukan 

karena dukunnya, tapi karena diri 

kita sendiri yang memiliki power 

melalui pikiran kita. 

Bagaimana kesimpulannya? 

Apakah sama PELET dengan 

TELEPATI, setelah memahami 

ulasan saya tadi tentunya kita 

mulai mengangguk-anggukkan 

kepala tapi entah apa artinya 

sambil berkata “owh”. Atau malah 

mengernyitkan dahi, sambil 

berkata dalam hati “kok bisa 

begitu ya”. Tapi ada juga yang 

merasa menyalahkan diri, sambil 

berkata “ngapain aku ke dukun ya 

waktu itu”. Ayo kita termasuk 

yang mana nih?  Pemahaman 

seperti ini saya dapatkan dari 

hasil riset sebagai seorang praktisi 

bawah sadar baik itu terhadap 

klien di ruang terapi, alumni  
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pelatihan dan terhadap 

diri sendiri. Ketika saya 

mengajar seseorang 

peserta kelas PLATINUM 

yang mengaku sebagai 

“ketua dukun jawa 

barat”, dan menjelaskan 

prosedur alpha telepati 

seperti penjelasan tadi, 

peserta ini langsung 

senyum sambil geleng-

geleng kepala dan 

berkata “kenapa baru 

sekarang saya dapat ilmu 

seperti ini” 

Dia juga mengakui 

bahwa setiap 

mengerjakan order PELET 

dari klien-kliennya pasti 

meminta mereka untuk 

tetap berdoa, bahkan 

peserta ini pernah tidak 

melakukan apapun 

kepada target yang 

diminta klien namun 

tetap berhasil dan klien 

itu senang. Dalam hati 

peserta ini bingung, 

darimana berhasil 

sedangkan dia tidak 

melakukan apapun. 

Karena itu setelah 

memahami penjelasan 

saya, langsung dia 

paham mengapa proses 

PELET itu berhasil. 

Bahkan dia bilang ke 

saya, “mas..rahasia ini 

jangan diajarkan ke 

banyak orang lho ya,nanti 

dukun-dukun pada gak 

laku”. Ha..ha..kami pun 

tertawa lepas, saat itu 

juga saya memasukkan 

“sugesti” kepada peserta 

ini, “bapak..kalau ada 

klien lagi yang minta 

tolong  
 

maka bapak ingatkan bahwa diri klien itu yang 

membuat berhasil dengan bantuan Tuhan”. Dengan 

manggut-manggut, peserta ini mengatakan Siip mas. 

 Alpha Telepati, sebenarnya adalah sebuah ilmu 

yang semua orang yang masih normal alias masih bisa 

bernafas pernah melakukannya, hanya selama ini 

banyak dari anda menganggapnya sebuah kebetulan, 

nah saya mencoba membuat rumus-rumusnya 

sehingga kalau sudah mengetahui rumusnya maka kita 

bisa mengulangi lagi “kebetulan” itu, kalau kebetulan 

bisa diulang-ulang maka boleh dong kita mengubah 

kebetulan menjadi kebenaran. Betul menjadi Benar 

hehe.... 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:: ALPHA TELEPATI :: 

TEKNIK UNTUK MEMPENGARUHI ORANG LAIN TANPA BERTATAP MUKA 

Hanya 

Rp.500ribu 

GRATIS KIRIM 

Pembayaran Melalui BCA no rek.1850870426 atau Mandiri no rek 

1420006687494 an.Firman Hadi Sukma P.  

Lalu konfirmasi nama dan alamat lengkap ke 0856.46.000.981 
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Berprasangka 

Baiklah Kepada 
Tuhan dengan 
Sebaik-baik 
Prasangka 

 

Saya geli ketika melihat 

sebuah PP (photo profile) dari 

salah satu account di BBM saya, 

di gambar itu tertuls sebuah 

kalimat yang sangat geli bahkan 

tersenyum simpul, tulisannya 

adalah : JALAN TUHAN BELUM 
TENTU YANG TERCEPAT, BUKAN 
JUGA YANG TERMUDAH, TETAPI 
PASTI YANG TERBAIK. 

Gambarnya saya pasang juga 

disini ya, siapa tahu anda juga 

memiliki gambar ini dan 

memasangnya di PP account 

bbm anda he.he. Kenapa saya 

mengambil tema gambar ini di 

tulisan saya kali ini, ya karena 

tulisan itu tidak sinkron, jika kita 

ingin berprasangka baik kepada 

Tuhan, lalu kenapa masih ada 

yang prasangka buruk ya. 

Sebenarnya kalau kita mau 

berprasangka baik ya sudah di 

baik aja semua, tapi dalam 

gambar itu masih dikatakan 

bukan yang termudah, bukan 

yang terbaik. Lalu yang termudah 

dan terbaik itu jalannya siapa? 

Adakah jalan lain yang terbaik 

dan termudah? Selain jalan 

Tuhan? Nah disini letak r ini,  

“keanehan” dari gambar. Adakah jalan lain 

yang terbaik dan termudah? Selain jalan 

Tuhan? Nah disini letak “keanehan” dari 

gambar ini, mungkin yang membuat gambar 

ini sedang mengalami kondisi yang tidak 

nyaman, sehingga untuk menghibur diri lantas 

membuat tulisan seperti itu? Tetapi ketika 

membuat tulisan seperti itu, maka itu sama 

saja sedang berprasangka lebih besar kepada 

Tuhan, ya seperti itu. Maka hidupnya ya 

tambah seperti itu, tetap mengalami kondisi 

yang sama. Sebab…Tuhan sesuai dengan 

prasangka Makhluknya. 

Coba deh anda berpikir lagi tentang 

kata-kata tadi. Bukankah itu artinya kita tidak 

total untuk berprasangka baik kepada Tuhan. 

Kata-katanya masig mengatakan BELUM 

TENTU TERCEPAT, BUKAN TERMUDAH..apa 

ini mungkin kebanyakan orang ya? 

Hmm…mungkin juga kebanyakan orang 

beranggapan seperti itu, atau berprasangka 

seperti itu. Saya mungkin kurang setuju 

dengan pernyataan seperti itu, karena saya 

meyakini bahwa Tuhan itu Maha Baik, kalau 

kita meyakini MAHA BAIK maka ya selalu yang 

BAIK bahkan SANGAT BAIK. Kalau begitu 

boleh dong saya melakukan 

“modifikasi” kepada kata-kata di gambar itu  
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
menjadi JALAN TUHAN SUDAH 

PASTI YANG TERCEPAT, PASTI 

YANG TERMUDAH DAN TENTU 

YANG TERBAIK. Gimana jika 

kalimatnya seperti itu?lebih enak 

kan, lebih nyaman, dan kita pun 

berprasangka 100% BAIK kepada 

TUHAN, kalau yang tadi itu 

prasangka baiknya masih 30% 

saja he.he. Bukankah TUHAN 

berfirman bahwa “AKU SESUAI 

PRASANGKA HAMBAKU”, nah 

kalau prasangka kita terhadap 

TUHAN hanya sebagian saja 

yang baik ya tentu sebagian juga 

lah yang kebaikan yang TUHAN 

Berikan. Mungkin anda tidak 

sadar jika kalimat dalam gambar 

tadi ada sebuah kesalahan besar 

yang berakibat fatal bagi hidup 

anda, dan anda menyebarkannya 

kepada orang lain dengan 

memasangnya di account BBM, 

di profil facebook dan sosial 

media lainnya.  

Wah..itu kan sama saja 

anda menyebarkan prasangka 

Tuhan yang seperti itu..ayo…ya 

kan?kenapa sih kita tidak mau 

untuk totalitas berprasangka baik 

kepada TUHAN, sedangkan 

TUHAN ITU MAHA BAIK, MAHA 

MEMBERI dan MAHA 

PENYAYANG. Jika data kita 

tentang TUHAN belum BAIK 

maka ya itulah yang terjadi pada 

hidup kita, tapi memang saya 

tidak menyalahkan penuh yang 

membuat gambar dan kata-kata 

tadi, karena mungkin memang 

sebatas itulah pemahaman dia, 

atau saya sering katakan di kelas 

workshop Alpha Mind Control, 

masih sebatas itu data-data 

yang ada di pikirannya, jadi perlu 

di-upgrade agar memiliki data 

yang lebih banyak lagi sehingga 

pemahamnnya dan prasangka  
 

kepada Tuhannya menjadi jauh lebih baik dan 

totalitas menganggap TUHAN itu benar-benar 

MAHA BAIK. 

 Coba deh..sekarang bersama-sama 

lihat ke dalam diri, tanyakan ke dalam diri 

anda, apakah persepsi anda kepada TUHAN 

selama ini, kepada nikmat TUHAN. Jika 

selama ini apa yang anda inginkan banyak 

yang Belum TUHAN berikan, mungkin cara-

cara anda untuk meminta yang perlu dibenahi, 

tapi kebanyakan kasus yang saya temui saat 

memberikan workshop AMC adalah adanya 

ketidaksinkronan data dalam pikiran kita 

tentang permintaan tersebut. Contoh yang 

sering saya temui adalah, banyak dari peserta 

yang sering berdoa seperti ini “Ya ALLAH, 

saya pasrah dan ikhlas menerima apapun 

yang Engkau berikan”, nah perhatikan kalimat 

ini, kalau “menerima apapun”, maka kita juga 

harus menerima konsekuensi jika Tuhan 

memberikan sesuatu yang kita anggap buruk 

atau negatif, itu kan atas permintaan kita 

sendiri, sebab permintaannya adalah 

“menerima apapun”. Coba jika anda mulai 

melakukan modifikasi doanya menjadi “Saya 

pasrah dan ikhlas menerima yang baik-baik 

dan menyenangkan saja sesuai anggapanku 

dan aturan-MU ya ALLAH”, boleh kan berdoa 

seperti itu? he.he.. 

Kalau kita memiliki persepsi, atau 

memiliki prasangka yang belum total kepada 

Tuhan bahwa Tuhan itu MAHA BAIK, MAHA 

MEMUDAHKAN, MAHA MENGABULKAN, 

MAHA PENGASIH,maka disitulah kedamaian 

luar biasa, letak kenyamanan luar biasa dalam 

diri, letak kehidupan yang selalu diselimuti 

kasih sayang Tuhan. Persepsi itu melalui 

PIKIRAN anda, sehingga total mempengaruhi 

hidup anda. Coba deh, perbaiki anggapan 

anda kepada Tuhan, perbaiki persepsi anda 

kepada Tuhan, ketika anda mulai memperbaiki 

persepsi kepada Tuhan maka saat itulah 

Tuhan juga mulai memperbaiki hidup anda, 

memperbaiki semua diri anda. Apa yang anda 

prasangkakan kepada Tuhan, maka itulah 

yang pasti anda dapat dalam kehidupan ini... 
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n saya ini terlihat aneh, ya aneh..karena anda sudah terbiasa dengan data-data 

yang awal tadi, jika anda menginginkan perubahan dalam hidup, maka UBAHLAH 

data-data di PIKIRAN ANDA. Itulah yang saya sering jadikan slogan dalam workshop 

Alpha Mind Control  

 

Change Your Perception to Change Your Life. 
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Kata HIPNOTIS sering kali 

mendapat diartikan dalam 

makna yang sempit 

bahkan salah, yaitu sering 

disamakan dengan 

kondisi dimana seseorang 

sedang berada dalam 

TIDAK SADAR dan HARUS 

TERTIDUR. Makna seperti 

ini muncul dan melekat di 

masyarakat karena 

memang tayangan 

ditelevisi yang merupakan 

permainan panggung 

selalu menampilkan 

persepsi bahwa HIPNOTIS 

itu adalah TIDUR dan 

TIDAK SADAR. Bahkan, 

ada beberapa praktisi 

hipnotis, hipnoterapi yang 

masih memegang makna 

ini. Entah, apakah 

memang ingin selalu 

dilekatkan dengan makna 

TIDUR, sehingga 

mengesankan bahwa 

orang yang bisa 

mengHIPNOTIS itu adalah 

orang yang memiliki 

kekuatan gaib yang luar 

biasa. Saya ingin 

mendefinisikan lebih luas 

dari kata HIPNOTIS, 

karena kalau kita hanya 

mengatakan HIPNOTIS itu 

harus TIDUR maka itu 

sama aja kita terjebak 

dalam sebuah kotak 

sempit, bahkan sangat 

sempit. 

 

Tadi sore, saat saya 

masih di Wahana Sejati, 

karena hari Jumat siang 

ada janji dengan seorang 

klien di sana. Ada sebuah 

telepon yang masuk ke 

nomor saya, “mas firman, 

saya mau belajar 
hipnoterapi, saya sudah 
punya gelar CHt dari xxx , 
tapi saya kesulitan untuk 
membuat klien saya 
tertidur, ada yang tidur tapi 
ada juga yang tidak 
tertidur, kalau tidak tertidur 
saya menjadi kurang yakin 
dalam memberikan 
sugesti, mas firman bisa 
bantu saya?” kata 

seseorang bapak yang 

bicara melalui telepon ke 

saya. Mendengar 

pertanyaan seperti ini, 

saya terdiam sebentar, lalu 

saya bertanya ke bapak 

ini. “Bapak, mau menjadi 
hipnoterapist?sudah 
merasa cukup hanya 
dengan gelar CHt?, bapak 
belum paham tentang 
hipnotis ya? 

Bapak ini mungkin sedikit 

tersinggung dengan 

pertanyaan saya, “Saya 
bisa hipnotis mas, sudah 
banyak orang yang saya 
hipnotis dan saya sering 
main di kantor saya, lebih 
dari 50 orang sudah saya 
tidurkan”, jawab bapak ini. 

Akhirnya saya bilang ke 

bapak ini “bapak kalau 
mau ketemu saya, silahkan 
saya mau sedikit perbaiki 
pemahaman bapak, 
karena saya nilai bapak 
belum paham apa itu 
hipnotis walaupun bapak 
sudah sering menidurkan 
orang, kalau itu bapak 
mau ketemu saya” 
Saya sering mendapat 

pertanyaan tentang 

HIPNOTIS itu TIDUR atau 

 

TIDAK? SADAR atau TIDAK 

SADAR. Kalau dikatakan 

hipnotis itu harus tidur 

maka jawabannya TIDAK, 

tapi TIDUR juga bagian 

dari HIPNOTIS, kalau saat 

diberikan sugesti itu 

terTIDUR maka pasti 

ngorok, tapi yang tepat 

adalah TIDUR di level 

TERJAGA. Lalu, apakah 

TIDAK SADAR? kalau ini 

pertanyaannya, maka saya 

jawab HIPNOTIS itu 

kondisinya SADAR. Sebab 

kalau TIDAK SADAR itu 

namanya PINGSAN. Benar 

kan? 

Mulailah untuk 

membuka pikiran anda, 

mau menerima kenyataan 

bahwa HIPNOTIS TIDAK 

HARUS TIDUR, dan 

HIPNOTIS bukan kondisi 

TIDAK SADAR. Lalu 

bagaimana 

kondisi hipnotis? 

Ketika dimunculkan ini 

pertanyaannya, maka saya 

sering mengatakan bahwa 

kondisi hipnotis itu adalah 

kondisi biasa saja, dimana 

anda mau mengikuti saran 

orang lain. Contoh, ketika 

anda datang ke dokter 

karena sedang sakit, lalu 

dokter ini berkata ke anda 

“minum obatnya 2x sehari, 

kurangi kopi ya jadi sekali 

saja dalam 3 hari, nanti 

bisa gagal jantung kalau 

kopinya masih terus” 

Lalu, anda dengan 

menurut mengatakan “iya 

dok, saya pasti lakukan”. 

Apakah ketika anda 

menjawab sugesti dokter 

ini dalam kondsi  
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tidur?dalam kondisi tidak sadar? 

TENTU TIDAK, dan kondisi itulah 

sebenarnya HIPNOTIS 

Dokter sedang menghipnotis anda, 

untuk patuh meminum obat dan 

menjauhi kopi. 

Contoh lain, saat anda pergi ke 

pusat pembelanjaan,lalu ada sales 

makanan yang datang ke anda, 

“silahkan pak dicoba gratis”, lalu 

anda mencobanya, dan si sales ini 

berkata lagi “murah, kok pak/ibu, 

mumpung masa promo beli satu 

dapat dua”. Dan anda pun membeli 

produk itu, nah itu juga HIPNOTIS,  
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apakah anda tertidur?apakah anda 

tidak sadar? 

Anda harus mulai memperluas 

pemahaman tentang HIPNOTIS agar bisa 

keluar dari kotak sempit pikiran anda. 

:Firman Pratama: 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUKU PANDUAN PRAKTIS BELAJAR HIPNOTIS 

Berbeda DENGAN METODE LAIN..MUDAH,PRAKTIS dan CEPAT 

Hanya 

500ribu 

Bonus: 
 CD Hipnotis dan 
CD CLairvoyance 

Pembayaran melalui BCA no rek 1850870426 an.Firman Hadi Sukma P atau Mandiri 

no rek 1420006687494 an.Firman Hadi Sukma P 

Lalu konfirmasi nama dan alamat melalui 085646000981 
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Louis Braille 

Infeksi di sebelah 

matanya yang terluka 

segera menjalar ke sebelah 

mata lainnya dan 

mengakibatkan kebutaan 

total pada kedua matanya. 

Meskipun tidak bisa 

melihat, Louis kecil 

berhasil menunjukkan 

kemauan yang kuat untuk 

belajar. Orang tua Louis 

bersama guru sekolah 

setempat melihat potensi 

yang besar pada dirinya. 

Oleh karena itu, ketika 

memasuki usia sekolah, ia 

diizinkan mengikuti 

pelajaran di kelas – 

bersama teman-temannya 

yang berpenglihatan 

normal – dengan 

mengandalkan indra 

pendengaran. Ternyata, ia 

dapat mengikuti pelajaran 

dengan baik. Satu-satunya 

kendala, ia tidak dapat 

membaca dan menulis 

pelajaran kecuali sebatas 

mendengarkan apa yang  

Louis Braille dilahirkan pada 4 Januari 1809 di Coupvray, sebuah kota kecil 

di dekat Paris, Prancis. Ia tinggal bersama ayahnya, Simon Rene Braille dan 

ibunya, Monique, di sebuah rumah sederhana. Ayahnya seorang pembuat 

sepatu dan perlengkapan berbahan kulit yang bekerja di bengkel miliknya sendiri. 

Louis kecil senang sekali bermain di bengkel ayahnya. Pada usia 4 tahun, ketika 

asyik memainkan alat-alat kerja ayahnya, ia mengalami kecelakaan. Jara, alat 

tajam untuk melubangi kulit, secara tak sengaja melukai sebelah matanya. 

disampaikan gurunya 

secara lisan 

Pada usia 10 tahun, 

ia memperoleh beasiswa 

untuk belajar pada Royal 

Institution for Blind Youth 

di Paris, sebuah lembaga 

pendidikan khusus untuk 

anak-anak tunanetra. Di 

sana, ia belajar membaca 

huruf-huruf yang dicetak 

timbul pada kertas dengan 

cara merabanya. Pada 

sekolah ini juga terdapat 

beberapa buku dengan 

sistem cetak timbul yang 

disediakan oleh pendiri 

sekolah, Valentin Hauy. 

Buku-buku ini memuat 

huruf-huruf berukuran 

besar yang dicetak timbul 

pada setiap halamannya. 

Karena ukuran huruf-

hurufnya yang besar, 

ukuran bukunya pun 

terbilang besar sehingga 

harganya sangat mahal. 

Sekolahnya hanya memiliki 

14 buku seperti ini. 

Louis muda dengan 

penuh kesabaran berhasil 

”melahap” semua buku itu 

di perpustakaan 

sekolahnya. Louis Braille 

dapat merasakan setiap 

huruf yang dicetak timbul 

pada buku-buku itu, tetapi 

cukup menyita waktu untuk 

dapat membaca dan 

memahami setiap 

kalimatnya. Dibutuhkan 

waktu beberapa detik 

untuk mengidentifikasi satu 

kata dan ketika telah 

sampai pada akhir kalimat, 

ia sering lupa tentang apa 

yang telah dibacanya pada 

awal kalimat. Louis yakin 

pasti ada cara yang lebih 

mudah sehingga kaum 

tunanetra dapat membaca 

secepat dan semudah 

orang yang dapat melihat. 

Louis Braille adalah 

anak Simon Braille, 

pembuat pakaian kuda 

terkenal.  
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Louis lahir 4 Januari 

1809 di Coupvray, sebuah 

desa di Prancis. Sejak 

menjadi buta di usia tiga 

tahun akibat kecelakan di 

bengkel kerja ayahnya, 

semua menjadi tidak 

mudah bagi Louis. Kala itu 

sangat sedikit yang bisa 

dilakukan orang-orang 

buta di Prancis. 

 
 

Pelajaran Orang Tua Louis 

 

Kesadaran untuk membuat Louis bisa seperti anak-anak bermata awas pun mulai 

diwujudkan. Mereka mulai mengajari Louis mengenali lingkungan rumahnya, 

hingga tidak lagi menabrak benda-benda ketika berjalan. Ayahnya mengajarinya 

bekerja menghaluskan kulit di bengkel. Louis memang tidak dapat melihat, tapi dia 

bisa merasakan kehalusan kulit dengan jarinya. Begitu pula ibunya. Setiap malam, 

Louis membantu ibunya menyiapkan meja sebelum makan malam. Louis tahu 

benar di mana harus meletakkan piring, mangkuk, dan gelas. 

 

Louis juga harus pergi ke sumur mengambil air untuk minum dengan ember 

melalui jalan kecil berbatu. Sering air di embernya tumpah karena ia tersandung 

batu-batu. Namun, Louis tetap harus kembali dengan ember berisi air. Ayahnya 

lalu membuatkan tongkat dan mengajari Louis mengunakannya. Louis mengetuk-

ngetukkan tongkatnya ke tanah di hadapannya ketika berjalan. Dan, jika ujung 

tongkat menabrak sesuatu, tahulah ia, saatnya untuk berhenti dan minggir atau 

berjalan di sampingnya. 

Dalam perkembangannya, Louis juga berhasil menemukan cara sendiri agar tidak 

menabrak saat berjalan, yaitu dengan bernyanyi atau bersenandung. Dengan 

bersuara, Louis dapat merasakan jika ada benda-benda di hadapannya, dinding, 

pintu, atau lemari; gema suaranya akan terpantul kembali lebih cepat jika ada 

benda-benda di hadapannya. Ia belajar dari apa yang dilakukan kelelawar. Meski 

tidak dapat melihat dengan jelas, kelelawar dapat terbang di malam gelap karena 

terbang sambil bersuara. 

 

Begitu juga halnya dengan cara Louis mengenali lingkungan di sekitarnya. Ia 

senantiasa bisa menemukan cara untuk membuat dirinya semakin hari kian pandai 

mengenali dan membedakan; suara orang-orang, langkah kaki kuda, dan lain-

lain. Ia hidup dengan mengandalkan tanda-tanda yang dia tetapkan sendiri. Ini 

semua tidak lepas dari peran orang tua yang sedini mungkin mengajarkan pada 

Louis segala hal yang dilakukan orang-orang yang tidak buta. Namun, Louis harus 

melakukannya dengan cara yang sedikit berbeda. 
 

Sebagian besar hanya 

menjadi pengemis. Pada 

awalnya orang tua Louis 

pun sangat kasihan 

kepada anak mereka yang 

buta. Mereka cenderung 

melindungi secara 

berlebihan, bahkan 

memanjakan. Namun, 

kemudian mereka berpikir, 

Louis harus tumbuh seperti 

 

anak-anak lain. Mereka 

tidak ingin Louis seperti 

anak-anak buta lain yang 

takut melakukan apa pun. 
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Pelajaran Perjuangan Louis 

 

Meski buta, Louis tetap 

tumbuh menjadi anak yang 

penuh rasa ingin tahu. Ia 

juga tidak ingin dikasihani. 

Saat menginjak usia enam 

tahun, kedua orang tuanya 

bingung, tak ada sekolah 

untuk anak buta di desa 

mereka. Namun, berkat 

pertolongan pendeta 

Jacques Palluy di desanya, 

Louis memulai kegiatan 

belajar. Awalnya sang 

pendeta yang memberikan 

pelajaran kepada Louis. 

Lambat laun sang pendeta 

mulai merasa kesulitan 

atas pertanyaan-

pertanyaan Louis. 

Pendeta lalu mencoba 

menitipkan Louis belajar di 

satu-satunya sekolah di 

Coupvray. Semula Louis 

bisa mengikuti semua 

pelajaran dengan baik, 

dengan cara 

mendengarkan. Louis pun 

senang karena bisa 

bersekolah. Namun, saat 

guru meminta murid-murid 

“membuka buku”, Louis 

sedih, karena tak ada yang 

bisa ia lakukan. Sesekali ia 

meraba-raba saja buku 

temannya, tapi tak ada 

yang bisa ia baca di sana. 

Untuk mengatasinya, 

kadang Louis meminta 

teman-temannya 

membacakan buku 

untuknya. Tentu saja ini 

sangat tergantung pada 

kesediaan mereka 

meluangkan waktu. Di saat 

seperti ini, satu-satunya 

yang Louis pikirkan adalah 
 

betapa menyenangkan jika dapat membaca buku 

sendiri. Keinginan dan kesadaran akan pentingnya 

menulis dan membaca terus menuntun Louis, hingga 

saat Pendeta Palluy berhasil membantu menemukan 

The Royal Institute Of Blind Youth, sekolah untuk 

tunanetra di Paris. Sekolah ini kemudian menjadi 

tempat Louis belajar dan bekerja, serta menciptakan 

alfabet berbentuk titik-titik timbul untuk para 

tunanetra. 

Keberhasilan Louis memang tak bisa dilepaskan dari 

dukungan orang-orang di sekitarnya. Orang tua, 

pemuka agama di desanya, guru, serta teman-

temannya saat bersekolah di Coupvray dan di Paris, 

teman sesama guru dan kepala sekolah sebagai 

pemimpinnnya saat telah bekerja, para pemuka 

masyarakat yang peduli pada pendidikan anak-anak 

tunanetra, dan yang merupakan keharusan adalah 

dukungan pemerintah Prancis dengan mengakui huruf 

Braille ciptaan Louis secara resmi. 

Itu semua bisa terjadi karena Louis juga 

menunjukkan keinginan luar biasa untuk mencapai 

kemajuan, bahkan membuat perubahan. Louis 

mengerti benar apa yang orang-orang buta pada 

umumnya butuhkan, dan ia berjuang untuk 

mewujudkannya. Ia terus mencoba dan berusaha. 

Bahkan, tidak putus asa meski semua buku hasil 

tulisan tangannya sempat dimusnahkan. Rasa sedih, 

marah, dan kecewa karena tidak atau belum 

mendapatkan tanggapan yang diinginkan juga sering 

dirasakannya. Namun, keinginannya agar tunanetra di 

seluruh dunia dapat menulis dan membaca buku 

sehingga dapat menjadi orang-orang yang 

berpendidikan, mengalahkan segala perasaan yang 

tidak menyenangkan itu. Bahkan, rasa sakit akibat 

tuberculosis pun tak menghentikannya untuk terus 

melangkah. 

 Suatu hari pada 1821, seorang kapten angkatan 

bersenjata Prancis, Charles Barbier, berkunjung ke 

sekolah Louis. Barbier mempresentasikan 

penemuannya yang dinamakan night writing (tulisan 

malam), sebuah kode yang memungkinkan 

pasukannya berbagi informasi rahasia di medan 

perang tanpa perlu berbicara atau menyalakan cahaya 

senter untuk membacanya. Kode ini terdiri atas 12 

titik timbul yang dapat dikombinasikan untuk mewakili 

huruf-huruf dan dapat dirasakan oleh ujung-ujung 

jari. 

Sayangnya, kode ini terlalu rumit bagi sebagian 
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besar pasukannya sehingga ditolak untuk digunakan secara resmi di kesatuannya, 

tetapi tidak bagi pelajar tunanetra berusia 12 tahun, Louis Braille. Louis muda 

segera menyadari betapa sistem titik timbul ini akan sangat berguna jika ia berhasil 

menyederhanakannya. Setelah kunjungan Barbier, ia serius bereksperimen dengan 

menghasilkan sistem-sistem titik timbul yang berbeda. Dalam tiga tahun, pada usia 

15 tahun, akhirnya ia berhasil membangun satu sistem ideal yang sekarang 

dinamakan huruf braille, menggunakan satu sel 6 titik dan didasarkan ejaan normal. 

  
  

 
 

Setiap karakter atau sel braille tediri atas 

enam posisi titik yang disusun dalam dua 

kolom yang masing-masing mengandung 

tiga posisi titik sehingga membentuk persegi 

panjang. Satu titik atau lebih mungkin 

ditimbulkan pada salah satu atau beberapa 

dari keenam posisi titik itu untuk mewakili 

huruf alfabet, tanda baca, atau bilangan 

tertentu. Louis Braille menemukan 63 

kombinasi susunan titik timbul yang 

mungkin. Apakah ia berhenti sampai di sini? 

Tidak. Ia bahkan terus mengembangkan  

sistem ini pada tahun-tahun 

berikutnya dan berhasil 

menambahkan simbol-simbol 

untuk matematika dan musik. Pada 

1829, Louis Braille menerbitkan 

Method of Writing Words, Music 

and Plain Song by Means of Dots, 

for Use by the Blind and Arranged 

by Them, buku braille pertama yang 

pernah terbit di dunia. Kaum 

tunanetra membaca tulisan braille 

dengan menggerakkan ujung-ujung 

jari mereka di atas titik-titik yang 

timbul itu. Mereka dapat menulis 

huruf braille pada suatu kertas di 

atas mesin 6 kunci yang dinamakan 

braillewriter (penulis braille) dengan 

menggunakan stytus, alat 

semacam bolpoin tanpa tinta yang 

ujungnya runcing. 

Akhirnya, Louis Braille menjadi 

guru pada sekolah tempat ia 

pernah menjadi murid, Royal 

Institusion for Blind Youth. la 

menjadi guru yang disukai dan 

dihormati murid-muridnya. Tetapi 

sayang, ia tidak sempat melihat  

sistem baca-tulis temuannya digunakan 

secara luas di seluruh dunia. Pada 6 

Januari 1852, di usia yang ke-43, ia 

meninggal karena serangan TBC. 

Pada mulanya, orang tidak berpikir 

bahwa kode braille merupakan sesuatu 

yang berguna untuk kaum tunanetra. 

Banyak orang yang menduga sistem 

braille akan mati sebagaimana 

penemunya. Bersyukur ada sedikit orang 

yang menyadari pentingnya penemuan 

Louis Braille. Pada 1868, Dr. Thomas 

Armitage memimpin sekelompok orang 

tunanetra – yang terdiri atas empat orang 

– mendirikan lembaga untuk 

mengembangkan dan menyebarkan 

sistem temuan Louis Braille. Kelompok 

kecil ini terus tumbuh dan berkembang 

menjadi Royal National Institute of the 

Blind (RNIB), yang sekarang dikenal 

sebagai penerbit terbesar buku-buku 

braille di Eropa. Penemuan brilian Louis 

Braille telah mengubah dunia membaca 

dan menulis kaum tunanetra untuk 

selamanya. Sekarang, kode braille telah 

diadaptasi hampir ke dalam semua 

bahasa tulis terkenal di dunia. 
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Louis telah membuktikan bahwa 

dengan motivasi yang kuat, kita 

dapat melakukan hal yang 

sebelumnya tidak masuk akal. 

Kini, 185 tahun setelah Louis Braille 

menciptakan huruf Braille, cita-

citanya masih belum sepenuhnya 

tercapai. Di negara-negara 

berkembang seperti Indonesia, 

masih banyak anak tunanetra 

belum bersekolah saat usia mereka 

sudah memasuki masa duduk di 

kelas. Mereka belum mengenal 

huruf, apalagi membaca. Mereka 

yang sudah dapat membaca pun 

masih belum dicukupi dengan 

buku-buku yang diperlukan. 

 

Masih dibutuhkan ratusan Louis Braille, 

ribuan Pendeta Palluy, Dr Pignier, Joseph 

Gaudet, bahkan orang seperti Dufau, di 

seluruh penjuru bumi. Louis Braille telah 

memberikan teladan kepada kita semua 

bahwa diperlukan kerja sama untuk 

mewujudkan impian. Di era dengan dukungan 

kemajuan teknologi seperti sekarang ini, 

seharusnyalah upaya meneruskan perjuangan 

Louis Braille agar para tunanetra dapat 

menjadi manusia berpendidikan bukanlah hal 

yang terlalu sulit. Diperlukan upaya bersama, 

kegigihan, ketekunan, serta komitmen dan 

konsistensi semua pihak, seperti yang 

dicontohkan Louis Braille. * 

 

Sumber: Louis Braille, The Boy Who Invented Books for the Blind, Margaret 
Davidson, publikasi Scholastic Inc. 
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Hari rabu kemarin saya mendapat 

telepon dari salah satu alumni kelas 

training Alpha Mind Control, seorang ibu 

dari Tarakan, kalimantan. Ibu ini bercerita 

tentang arti mimpinya semalam. “mas 

saya semalem mimpi gigi saya lepas, 

saya jadi takut mas..apa yang akan 

terjadi dengan diri saya ya kalau mimpi 

seperti itu?”, ibu ini bercerita dengan 

nada yang agak cemas. Dan dia berkata 

lagi “bagaimana menurut mas firman?”, 

dengan tenang saya menjawab “saya 

bukan peramal mimpi lho bu”. 

Ibu ini ketakutan akan pengalaman 

mimpinya, karena dia sudah mengetahui 

arti mimpi itu dari orang-orang 

terdekatnya, lalu saya pun membalas ke 

ibu itu “kalau saya bu bermimpi gigi 

lepas, maka itu artinya Allah akan 

melepas sesuatu yang jelek dari diri kita, 

dan membuat diri ini menjadi jauh lebih 

baik lagi”. Begitu saya menjawab seperti 

itu, ibu tadi langsung mulai berubah dari 

agak cemas menjadi mulai bingung, 

he.he..artinya dah mulai baik kan? “kok 

bisa mas, melepas sesuatu yang jelek?” 

ibu itu bertanya lagi. 

Saya mulai menjelaskan “gini lho 

bu..coba deh ibu pikir ya, kalau gigi kita 

lepas maka artinya akarnya sudah lemah 

karena penuh dengan kuman, sebab gigi  
 

yang sehat pasti kuat kan, tapi gigi yang 

akarnya lemah pasti lepas, dan gigi 

dengan akar lemah adalah gigi yang tidak 

sehat, betul bu?” , ibu ini menjawab 

dengan mulai nada senang 

“betul..betul..mas” . 

Saya pun mulai mengubah persepsi 

ibu itu ” nah kalau gitu, ketika mimpi 

bahwa gigi kita lepas maka artinya ALLAH 

akan mengambil bagian jelek dari diri kita 

dan membuat diri kita menjadi lebih 

sehat, betul kan bu”. Ibu ini pun 

menjawab “setuju mas…saya jadi berani 

sekarang mas, makasih mas” 

Sebuah kalimat menjadi sugesti jika 

kita terima sepenuhnya, itulah prinsip 

kerja dari pikiran bawah sadar kita, kalau 

yang kita simpan adalah informasi yang 

jelek maka ya itulah yang terjadi pada diri 

kita. Sama seperti ibu tadi ketika dia 

hanya tahu bahwa arti dari mimpi gigi 

lepas adalah akan mendapat kesulitan 

maka hidupnya penuh ketakutan kan, 

tetapi saat arti dari mimpi itu saya ubah 

maka ibu ini menjadi jauh lebih semangat 

Dan hari jumatnya saya mendapat 

kabar dari ibu itu melalui sms, yang isinya 

“mas makasih ya, mimpi gigi lepas itu 

ternyata positif dampaknya, saya dikantor 

tidak terkena gelombang mutasi yang  
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saya khawatirkan, mas firman pinter 

banget sugestinya”. Nah hasilnya baik 

kan, itu yang seharusnya kita lakukan 

terhadap data-data yang jelek masuk ke 

pikiran kita, jika dibiarkan dan kita berpikir 

yang jelek otomatis hidup kita juga pasti 

menjadi jelek. 

Dalam kelas Alpha Mind Control, 

saya berusaha melakukan modifikasi dari 

pikiran peserta karena banyak dari peserta 

yang menyimpan data-data salah dalam 

dirinya, akibatnya sugesti yang sering 

muncul adalah yang negatif. Itulah yang 

disebut sebagai mental block, mental 

block baru bisa dihancurkan jika kita 

mengenali apa saja mental block yang 

ada dalam diri kita. Itulah salah satu 

manfaat belajar pikiran dengan 

menggunakan metode AMC adalah lebih 

mengenal diri sendiri, sehinga bisa 

dengan mudah “menghancurkan” data 

yang jelek lalu mengubahnya menjadi 

data yang mensupport diri kita agar lebih 

maju. 

Kekuatan sugesti begitu 

berpengaruh dalam diri, sebagai contoh 

pernahkan anda bepikir ketakutan 

bahwa ban motor anda akan bocor? 

lalu benar-benar terjadi bahwa ban itu 

bocor. Itu bukan sebuah kebetulan, 

melainkan kerja dari pikiran kita sendiri, 

kerja dari pikiran bawah sadar kita. 
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Kemarin siang disela 

waktu break makan siang 

saat saya memberikan 

kelas privat  Alpha Mind 

Control, ada seorang 

suami-istri yang minta 

waktu untuk bertemu saya, 

mereka menceritakan 

tentang anaknya yang 

masih kelas 1 SMP terlalu 

penakut, bahkan untuk ke 

kamar mandi saja masih 

minta ditemani, juga 

terkadang sering 

membantah kepada 

bapaknya akibatnya sering 

dimarahi dan dibentak oleh 

bapaknya. Lalu bapaknya 

mencoba untuk mengikutka 

anaknya ke dalam program 

AMC yang reguler agar 

berubah. Nah..disini saya 

mengatakan ke bapak ini, 

“kenapa bukan bapak saja 

yang ikut AMC agar bisa  

menambah ilmu bapak dalam menasehati anak?, 

karena ada cara yang mudah untuk menasehati 

anak tanpa harus dimarahi, tanpa harus dibentak, 

yaitu dengan cara “halus”. 

Tetapi anehnya bapak ini mengatakan, “anak 

saya saja, karena yang mau saya ubah kan karakter 

anak saya pak firman, kan mungkin dalam pelatihan 

nanti anak saya bisa berubah”. Saya 

menanggapinya, “anak bapak masih terlalu kecil, 

dalam kelas AMC tidak saya khususkan ke masing-

masing orang, kalau masalah anak bapak bisa sesi 

konseling dan terapi saja, kalau anak bapak sudah 

berubah lalu dirumah tetap dengan kondisi yang 

sama maka anaknya pasti kembali lagi” 

Istri beliau akhirnya ikut berbicara, “anak saya yang 

lebih besar, kakaknya anak tadi itu sekarang 

minggat pergi ke rumah neneknya, dua-duanya 

anak saya ini bermasalah.” 

“waduh..minggat kenapa bu?” tanya saya.. Ibu ini 

pun menyahut “nah itu pak firman, sama bapaknya 

ini dimarahi terus dikatain, kalau kamu ngga nurut 

ayah minggat aja”.. “he.he. ya jelas bu, anak-anak 

ibu marahi sampai disuruh minggat ya pasti 

minggat bu, kan disuruh sama bapak tadi untuk 

minggat, ya anaknya bener to pak..” jawab saya 

lagi. 
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Kasus seperti ini sering dialami oleh banyak keluarga, dan saya sering 

menangani kasus seperti ini, banyak orang tua yang langsung datang menemui saya 

dan mengatakan anaknya bermasalah, anaknya sering membantah, anaknya malas 

belajar dan berbagai keluhan lainnya. Tetapi semua berakhir sama, bahwa orang 

tuanya lah yang tidak memahami anaknya, orang tuanya lah yang kurang ilmu 

dalam membimbing anaknya. 

Sama seperti fakta dari kedua tamu saya tadi, bapaknya dengan sengaja 

menyuruh anaknya untuk minggat, lalus setelah anaknya minggat betulan malah 

kebingungan he.he. 
 

3 Tips 
Pertama, Jadilah anak anda, 

banyak orang tua sibuk 

dengan dirinya sendiri lalu 

menyamakan persepsi orang 

tua dengan persepsi anak, 

tentu ini sangat berbeda, 

anda yang orang tua berapa 

usianya?anak anda 

berapa?Anda lahir pada 

zaman apa?anak anda lahir 

pada zaman apa. Tidak bisa 

anda samakan, maka jadilah 

seperti anak anda, masuklah 

ke dunianya agar anda dapat 

memgontrolnya. 
 

Kedua, Perhatikan sikap 

anda, sebelum sibuk melihat 

sikap dan tingkah laku anak 

anda, cobalah meliha sikap 

anda dulu sebagai orang tua, 

sudah baik kah?sudah sabar 

kah?sudah penuh dengan 

kasih sayang kah?sudah 

penuh perhatian?sudah 

memberikan waktu bagi 

kebersamaan dengan anak 

anda?sudahkan anda 

menyapanya setiap  

pagi?menemaninya sebelum tidur?, cukup itu dulu 

ya, coba anda perhatikan semua pertanyaan saya 

tadi ya, lihatlah diri anda sebagai orang tua 

sebelum melihat keanehan sikap anak anda. 

Ketiga, Nasehati dia saat bermain,  

sebelum anda membawa anak anda menemui saya 

untuk konseling alangkah baiknya anda mencoba 

bermain dengannya, mainlah apa yang anak anda 

suka, ikutlah dia, dan disaat anak anda asik 

dengan permainannya maka disitulah saat tepat 

untuk “mensugesti” alias “menasehati” anak anda. 

Saat anak-anak asik bermain maka disaat itulah 

pikiran bawah sadarnya total bekerja, maka apapun 

yang anda nasehatkan kepada dia pasti langsung 

diterima dan mampu mengubahnya. 
 

 

Andalah yang lebih diterima oleh anak-anak 

anda, bukan para konsultan,bukan juga 

spesialis pikiran seperti saya. Karena 24Jam 

anak anda ada bersama anda. Tetapi kalau 

tiga langkah itu anda rasa masih kurang 

maka memang anda bisa membawanya 

menemui saya bersama anda sebagai orang 

tuanya. 
 

:Firman Pratama: 
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Semut 
dan 

Belalang 
 

Di tengah hutan, hiduplah seekor semut 

yang sangat rajin. Setiap hari semut kecil ini 

selalu berusaha mengumpulkan makanan dan 

menyimpannya di dalam lumbung. Teriknya 

matahari dan derasnya air hujan, tidak 

menyurutkan semangat sang semut untuk 

mengumpulkan makanan. Dengan bersusah 

payah, sang semut bekerja keras untuk 

membawa makanan demi makanan yang 

berhasil dikumpulkannya untuk disimpan di 

dalam lumbung rumahnya. 

Pada suatu hari, ketika sang semut sedang 

berusaha membawa makanannya untuk di 

simpan di lumbung, sang semut bertemu 

dengan seekor belalang yang sedang asyik 

berjemur sambil bermalas-malasan. “Hai 

mut.. apa yang sedang kamu lakukan?” tanya 

belalang. “Aku sedang mengumpulkan 

makanan untuk kusimpan di lumbung” sahut 

sang semut. Belalang tertawa  

 

http://anaknusantara.com/modern-2/semut-dan-belalang
http://anaknusantara.com/modern-2/semut-dan-belalang
http://anaknusantara.com/modern-2/semut-dan-belalang
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“untuk apa bersusah 

payah  mengumpulkan 

makanan, bukankah di 

hutan banyak sekali 

makanan yang bisa kita 

santap?” Itu memang 

betul lang, tetapi aku 

menyimpan makananku 

untuk persiapan musim 

dingin nanti” kata sang 

semut sambil berusaha 

mendorong makanan 

hasil temuannya ke 

lumbung. Belalang 

kembali tertawa sambil 

mengejek sang semut 

“Musim dingin masih 

lama, buat apa bersusah-

susah sekarang? Toh 

masih banyak waktu untuk 

itu. Lebih baik kita 

bersenang-senang 

dulu”katanya sambil 

menyantap daun hijau 

yang ada di dekatnya. 

Sang semut tidak 

memperdulikan belalang 

yang sedang bermalas-

malasan itu, dia tetap 

saja sibuk untuk 

mengumpulkan makanan 

demi makanan yang bisa 

dijumpainya. 

Keesokan harinya, 

pagi-pagi sekali, sang 

semut kembali bersiap-

siap untuk mencari 

makanan lagi. Ketika dia 

membuka pintu rumahnya 

untuk pergi, dilihatnya 

belalang sedang asyik 

duduk sambil bermain 

gitar dan bermalas-

malasan. Sang semut 

hanya menggelengkan 

kepala dan segera 

berlalu. Belalang yang 

melihat semut sudah  
 

mulai sibuk kembali 

mencari makan, hanya 

tertawa dan mengejek, 

“Buat apa susah..buat 

apa susah..susah itu tak 

ada gunanya,” 

senandung sang 

belalang mengiringi 

langkah semut yang 

hendak pergi. 

Demikianlah 

sepanjang hari sang 

semut sibuk 

mengumpulkan 

makanannya di lumbung 

sementara sang 

belalang asyik-asyikan 

bermain gitar, berjemur 

dan bermalas-malasan. 

Setelah bekerja hampir 

sepanjang tahun, 

lumbung tempat 

persediaan sang semut 

hampir penuh, tetapi hal 

ini tidak membuat sang 

semut yang rajin itu 

menjadi malas. Dia 

masih tetap berusaha 

untuk mencari makanan 

untuk disimpan di 

lumbungnya. “Selagi 

masih ada kesempatan, 

aku harus terus berusaha 

untuk mengumpulkan 

makanan, sebab tidak 

ada yang tau berapa 

lama musim dingin akan 

berlangsung,” kata sang 

semut dalam hati. 

Sementara itu sang 

belalang, masih tetap 

saja bermalas-malasan 

dan bersenang-senang 

sepanjang hari. 

Musim gugur pun 

segera tiba. Pohon-

pohon yang tadinya  

 

hijau, perlahan-lahan 

berubah warna menjadi 

kuning kecoklatan. 

Rumput-rumput pun 

mulai mengering. Udara 

menjadi semakin dingin 

Sang semut yang rajin 

tak putus harapan. Dia 

masih tetap berusaha 

untuk mencari makanan 

walaupun tempat 

persediaannya sudah 

penuh. Sedangkan sang 

belalang yang malas itu 

mulai sibuk 

mengumpulkan 

makanan untuk 

persediaan di musim 

dingin. 

Akhirnya musim 

dingin pun tiba. Sang 

semut yang rajin itu 

duduk dengan nyaman 

didalam rumahnya yang 

hangat sambil 

menikmati makanannya 

yang berlimpah. 

Sedangkan sang 

belalang yang malas itu 

hanya menyimpan 

sedikit persediaan 

makanan. Sang belalang 

berpikir, “Musim dingin 

akan segera berakhir, 

jadi buat apa susah-

susah mengumpulkan 

makanan di lumbung.” 

Hari berganti hari, 

minggu berganti 

minggu, tak terasa 

sudah sebulan berlalu 

dan musin dingin masih 

belum berakhir. 

Persediaan makanan 

sang belalangpun 

habis… dia hanya bisa 

memandang rumah  
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sang semut yang nyaman 

dan hangat dari balik 

jendelanya untuk 

kemudian berusaha 

mencari makan di 

tengah-tengah musim 

dingin, tetapi dia tidak 

berhasil. Akhirnya dengan 

menahan malu, dia 

mengetuk pintu rumah 

sang semut… 

tok..tok..tok..tok.. sang 

belalang mulai mengetuk. 

Sang semut pun 

membuka pintu dan 

berkata “ada apa lang?” 

katanya. “Tolong berikan 

aku sedikit dari 

persediaan makananmu 

itu, karena persediaanku 

sudah habis, dan aku 

sangat kelaparan,” kata 

belalang mengiba. 

Sang semut tertawa 

“Enak saja kau lang… 

ketika aku bersusah 

payah mengumpulkan 

makananku, kau malah 

mengejekku. Dan 

sekarang kau minta 

makanan persediaanku?” 

kata semut sambil 

mengejek. “Pergilah, cari 

sendiri makananmu…,” 

kata sang semut 

melanjutkan. Belalang 

pun pergi meninggalkan 

rumah sang semut untuk 

mencari makanannya, 

tetapi dia tidak berhasil 

menemukan apa-apa. 

Ketika sang belalang 

hampir mati kedinginan 

dan kelaparan, sang 

semut datang untuk 

menolongnya dan 

mengajak belalang untuk  

 

tinggal di rumahnya yang hangat dan nyaman serta 

berlimpah makanan. 

*** 

Pesan moral : 
Jangan sia-siakan 

hidup dengan 
bermalas-malasan. 

Karena upah 
kemalasan adalah 

bencana... 
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Penemu bahan kertas Ts'ai Lun besar 

kemungkinan sebuah nama yang asing 

kedengaran di kuping pembaca. 

Menimbang betapa penting penemuannya, 

amatlah mengherankan orang-orang Barat 

meremehkannya begitu saja. Tidak sedikit 

ensiklopedia besar tak mencantumkan 

namanya barang sepatah pun. Ini sungguh 

keterlaluan. Ditilik dari sudut arti penting 

kegunaan kertas amat langkanya Ts'ai Lun 

disebut-sebut bisa menimbulkan 

sangkaan jangan-jangan Ts'ai Lun sebuah 

figur tak menentu dan tidak bisa dipercaya 

ada atau tidaknya. Tetapi, penyelidikan 

seksama membuktikan dengan mutlak 

jelas bahwa Ts'ai Lun itu benar-benar ada 

dan bukan sejenis jin dalam dongeng.   

Dia seorang pegawai negeri pada 

pengadilan kerajaan yang di tahun 105 M 

mempersembahkan contoh kertas kepada 

Kaisar Ho Ti. Catatan Cina tentang 

penemuan Ts'ai Lun ini (terdapat dalam 

penulisan sejarah resmi dinasti Han) 

sepenuhnya terus terang dan dapat 

dipercaya, tanpa sedikit pun ada bau-bau 

magi atau dongeng. Orang-orang Cina 

senantiasa menghubungkan nama Ts'ai 

Lun dengan penemu kertas dan namanya 

tersohor di seluruh Cina. 

Tak banyak yang dapat diketahui perihal 

kehidupan Ts'ai Lun, kecuali ada 

menyebut dia itu orang kebirian. Tercatat 

pula kaisar teramat girang dengan 

penemuan Ts'ai Lun, dan ia membuatnya 

naik pangkat, dapat gelar kebangsawanan 

dan dengan sendirinya jadi cukong. 

Tetapi, belakangan dia terlibat dalam 

komplotan anti istana yang menyeret ke 

kejatuhannya. Catatan-catatan Cina 

menyebut --sesudah dia disepak-- Ts'ai 

Lun mandi bersih-bersih, mengenakan 

gaunnya yang terindah, lantas meneguk 

racun. 

Penggunaan kertas meluas di seluruh 

Cina pada abad ke-2, dan dalam 

beberapa abad saja Cina sudah 

sanggup mengekspor kertas ke negara-

negara Asia. Lama sekali Cina 

merahasiakan cara pembikinan kertas 

ini. Di tahun 751, apa lacur, beberapa 

tenaga ahli pembikin kertas tertawan 

oleh orang-orang Arab sehingga dalam 

tempo singkat kertas sudah diprodusir 

di Bagdad dan Sarmarkand. Teknik 

pembikinan kertas menyebar ke seluruh 

dunia Arab dan baru di abad ke-12 

orang-orang Eropa belajar teknik ini. 

Sesudah itulah pemakaian kertas mulai 

berkembang luas dan sesudah 

Gutenberg menemukan mesin cetak 

modern, kertas menggantikan 

kedudukan kulit kambing sebagai 

sarana tulis-menulis di Barat.  

Kini penggunaan kertas begitu 

umumnya sehingga tak seorang pun 

sanggup membayangkan bagaimana 

bentuk dunia tanpa kertas. Di Cina 

sebelum penemuan Ts'ai Lun umumnya 

buku dibuat dari bambu. Keruan saja 

buku macam itu terlampau berat dan 

kikuk. Memang ada juga buku yang 

dibuat dari sutera 

tetapi harganya amat mahal buat 

umum. Sedangkan di Barat --sebelum 

ada kertas-- buku ditulis di atas kulit 

kambing atau lembu. Material ini 

sebagai pengganti papyrus yang 

digemari oleh orang-orang Yunani, 

Romawi dan Mesir. Baik kulit maupun 

papyrus bukan saja termasuk barang 

langka tetapi juga harga sulit 

terjangkau. 

Sekarang, entah buku entah barang 

tulisan lain dapat diprodusir secara 

murah dan sekaligus dalam jumlah 

besar-besaran.  
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Ini semua berkat adanya kertas. Memang, 

arti penting kertas tidaklah begitu menonjol 

tanpa adanya mesin cetak, tetapi 

sebaliknya mesin cetak pun tak banyak 

makna tanpa adanya bahan kertas yang 

begitu banyak dan begitu murah.  

Pertanyaan yang agak musykil sekarang: 

Siapa yang mesti urutan tingkatnya lebih 

atas antara Ts'ai Lun dan Gutenberg? 

Meskipun ruwet juga saya menentukan 

siapa diantara kedua orang ini berhubung 

sama-sama pentingnya, tetapi akhirnya 

saya ambil putusan tingkat Ts'ai Lun 

sedikit lebih tinggi dalam urutan ketimbang 

Gutenberg. Alasan-alasan saya begini: (1) 

Kertas digunakan banyak sekali semata-

mata untuk bahan tulisan. (2) Ts'ai Lun 

mendahului Gutenberg dan Gutenberg 

mungkin tak terpikirkan bikin mesin cetak 

kalau saja kertas tidak diketemukan. (3)  

Andaikata hanya salah satu dari mereka 

melakukan ciptaan, saya duga tanpa 

mesin ciptaan Gutenberg pun buku-buku 

masih bisa diprodusir lewat sistem cetak 

blok (yang sudah lama dikenal orang jauh 

sebelum Gutenberg) lewat kombinasi 

kertas daripada lewat kombinasi dengan 

kulit domba.  

Apakah pada tempatnya memasukkan 

baik Ts'ai Lun maupun Gutenberg dalam 

urutan orang-orang yang paling 

berpengaruh di dunia? Untuk menyelami 

arti penting yang sempurna tentang 

penemuan kertas dan mesin cetak, 

sangatlah perlu memahami perkembangan 

kebudayaan Barat dan Cina. Sebelum 

masuk abad ke-2 M kebudayaan Cina 

masih dalam tarap lebih rendah ketimbang 

kebudayaan Barat. Tetapi pada tahun-

tahun seribuan Masehi, kemajuan-

kemajuan Cina sudah melebihi Barat 

bahkan di abad ke-7 dan ke-8 

kebudayaan Cina dalam banyak segi 

merupakan kebudayaan termaju di dunia. 

Sesudah abad ke-15 M, Barat ngebut 

meninggalkan Cina di belakang. Pelbagai 

 

penyelesaian kultural mengenai 

perubahan-perubahan ini telah banyak 

dikembangkan, tetapi pelajaran teori 

tampaknya mengabarkan satu segi 

penting yang justru menurut saya 

sekedar suatu penjelasan yang 

tersederhana sifatnya. 

Tentu saja benar, pertanian dan tulis-

menulis berkembang lebih dulu Timur 

Tengah ketimbang Cina. Tetapi hal ini 

bukanlah suatu jawaban apa sebab 

kebudayaan Cina begitu lambat dan 

berada di belakang Barat. Satu 

masalah muskil, menurut hemat saya, 

adalah sebelum adanya Ts'ai Lun tak 

ada satu tulisan bermutu pun di Cina. 

Di dunia Barat papyrus sudah ada, 

dan meskipun bahan itu mengalami 

kemunduran, tulisan dalam bentuk 

gulungan tak terbatas jumlahnya dan 

buku-buku lebih baik kualitasnya 

daripada ditulis di atas kayu atau 

bambu. Kekurangan bahan untuk 

menulis merupakan faktor 

penghambat utama kemajuan 

kebudayaan Cina.  

Seorang sarjana Cina memerlukan 

satu gerobak untuk membawa 

sejumlah buku yang dianggapnya 

bermanfaat. Bayangkan saja betapa 

berabenya berusaha mengatur 

administrasi pemerintahan dengan 

keadaan seperti itu. Penemuan kertas 

oleh Ts'ai Lun merombak total 

keadaan itu. Dengan sejumlah bahan-

bahan tulisan yang ada, kebudayaan 

Cina melonjak naik begitu cepat 

sehingga hanya dalam beberapa abad 

sudah mampu mengimbangi Barat. 

Tentu, perpecahan politik di Barat 

menjadi sebab penting, tetapi ini 

sama sekali bukan sebab utama.  

Di abad ke-4 M Cina pun secara 

politis terpecah-pecah, tetapi biar 

begitu kebudayaan tetap maju dengan 

cepatnya. Dalam abad-abad  

 



 
 

 

 
berikutnya, tatkala kemajuan di Barat tersendat-

sendat, Cina justru berhasil meraih penemuan-

penemuan penting seperti kompas, bahan 

peledak,dan cara mencetak dengan blok. Sejak 

kertas jatuh lebih murah ketimbang kulit kambing 

serta dapat diperoleh dalam jumlah besar, keadaan 

sekarang terbalik. Sesudah orang-orang Barat 

mulai menggunakan kertas, mereka mampu duduk 

berhadapan dengan Cina, bahkan berhasil 

menyempitkan jurang pemisah kultural. Tulisan-

tulisan Marco Polo menekankan keyakinannya 

bahwa bahkan di abad ke-13 M Cina berada jauh 

di atas Eropa dalam hal kemakmuran. 

Mengapa selanjutnya Cina berada di belakang 

Eropa? Berbagai penjajagan kultural yang njlimet 

telah dicoba, tetapi mungkin pengamatan teknologi 

yang sederhana dapat menemukan jawabannya. 

 

Di abad ke-15 di Eropa, seorang genius bernama 

Johann Gutenberg menemukan cara memproduksi 

buku sebanyak-banyaknya. Akibat penemuan itu, 

kultur Eropa maju dengan pesat. Karena Cina tidak 

punya orang seperti Gutenberg, Cina tetap 

bertahan pada sistem pencetakan blok sehingga 

perkembangan kulturnya merangkak lebih lambat. 

Apabila orang menerima analisa di atas, dia tidak 

bisa tidak harus menerima kesimpulan bahwa Ts'ai 

Lun dan Gutenberg adalah dua manusia yang 

merupakan tokoh sentral dalam sejarah dunia. 

Memang, Ts'ai Lun berada di barisan paling depan 

dari penemu-penemu lain karena beberapa alasan. 

Umumnya penemuan-penemuan merupakan 

produk dari jamannya dan bisa juga terjadi biarpun 

orang yang betul-betul menemukannya tak pernah 

hidup samasekali.  

Tetapi, keadaan ini samasekali tidak berlaku pada 

masalah kertas. Orang-orang Eropa tidak mulai 

memproduksi kertas beribu-ribu tahun sesudah 

Ts'ai Lun. Mereka baru terbuka pikiran dan 

membikinnya sesudah belajar proses 

pembikinannya dari orang Arab. Dalam hubungan 

ini, biarpun orang sudah menyaksikan bagaimana 

orang Cina memproduksi kertas, bangsa-bangsa 

Asia lainnya tak pernah punya kemampuan 

memproduksinya. Jadi jelaslah, penemuan cara 

memproduksi kertas bukanlah pekerjaan gampang,  

 

tak bisa begitu saja bisa 

dilaksanakan oleh kebudayaan 

maju yang serba tanggung, 

melainkan erat kaitannya 

dengan sumbangan pikiran 

dari perseorangan yang punya 

kelebihan luar biasa.  

Ts'ai Lun adalah model orang 

macam itu, dan cara 

membikin kertas yang 

dilakukannya (disamping 

modernisasi yang 

diperkenalkan sekitar tahun 

1800 M) pada dasarnya sama 

serupa apa yang dilakukan 

orang hingga kini. Inilah 

alasan mengapa saya 

menempatkan baik Ts'ai Lun 

maupun Gutenberg kedua-

duanya dalam urutan 

kesepuluh pertama orang 

berpengaruh dalam buku ini, 

dengan menempatkan Ts'ai 

Lun lebih atas ketimbang 

Gutenberg. 
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Memotong bambu 

dari rumpunnya 
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. Merendam 

bambu dalam air 

Memotong bambu 

kecil-kecil 

Melumat potongan 

bambu 

Menyaring bubur 

bambu 

Pencampuran 

dengan kapur 

Pembentukan 

pulp-kertas 

Penghalusan Pewarnaan 

lembaran kertas 

Penjilidan 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

Pertanyaan: 

Mas firman, saya sangat suka membaca tulisan-tulisan mas firman di kompas dan di blog, 

sangat bagus dan mencerahkan, selama ini kita di Indonesia selalu diberikan hal-hal yang 

mistis dan menakutka dan membuat sengaja ada yg aneh, tapi mas firman kayaknya satu-

satunya orang di Indonesia yang berani mencerahkan itu semua, pengakuan sekaligus pujian 

dari saya mas,satu yang menjadi pertanyaan saya ini. Dari mana mas firman mendapat 

pencerahan seperti itu sehingga berani untuk menulis,mengajarkan tentang hal-hal yang selama 

ini hanya dilakukan oleh para spiritual,praktisi energi atau apalah namanya?  

Bapak Suherman, Temanggung 

Jawab: 

Hmm..terima kasih pak suherman atas perhatiannya atas semua tulisan saya. Semoga bisa 

mencerahkan bapak dan orang-orang terdekat bapak. 

Kalau bapak bertanya dari mana saya mendapat pecerahan, ya saya jawab dari Tuhan pak. 

Karena saya dulu ketika masih kuliah(2002-2007), pernah masuk ke “zona jahiliyah” (istilah 

saya), dimana saya diajak sama teman untuk pergi ke dukun,spiritual dan berbagai orang pinter 

untuk mempelajari hal-hal yang aneh, karena saya kuliahnya teknik maka saya selalu ingin tahu 

sampai detail hal-hal itu, tetapi setiap saya bertanya dan ingin tahu selalu ditolak. Bahkan 

berbagai ritual juga pernah saya jalani pak. Ketika saya mempelajari ilmu PIKIRAN dari 

DR.J.MURPHY (2009), ilmu ketuhanan di Daarut Tauhid (2004-2007) bersama KH.Abdullah 

Gymnastiar, maka saya pun mencoba memahami arti di Alquran dan Riwayat Rasulullah. 

Nah..semenjak tahun 2008 itu saya mereview semua pengalaman hidup saya, dari situ saya 

menemukan bahwa semua itu kuncinya di PIKIRAN saya, di HATI saya. 

Saya mulai mencoba melakukan program ulang di hidup saya, dan Alhamdulillah kehidupan 

menjadi lebih baik, lalu di 2011 saya melihat banyak program pengembangan diri yang bukan 

malah mencerdaskan tapi malah membuat tambah terbelakang, banyak program pelatihan 

tentang kekuatan pikiran yang terkesan berlebihan, bahkan ada yang membuat program dengan 

metode yang susah, nah dari situlah saya mulai menulis pak, lalu saya membuat program AMC 

untuk mencoba memberikan sesuatu metode yang mudah, simple tetapi luar biasa untuk 

mengenali diri, mengontrol dan memaksimalkan, 

 

Pertanyaan : 

Saya seorang ibu dengan tiga anak, suami saya baru di PHK, dengan hutang yang masih harus 

dilunasi, bagaimana caranya saya bisa membayar hutang itu pak, tolong bantuannya. 

Ibu heni,sumedang 

Jawab: 

Ibu heni yang luar biasa, saya harus membantu apa, coba ibu kalau malam, duduk merenung, 

kalau muslimah, maka berdoalah bu, sambil mengingat apa yang sudah ibu lakukan dimasa 

lalu, coba ibu minta maaf kepada Tuhan, minta maaf kepada diri sendiri, lalu mintalah uang 

kepada Tuhan, mintalah dengan setulusnya. Ibu perlu menyadari, bahwa apa yang terjadi saat 

ini dalam hidup ibu adalah atas permintaan ibu sendiri, bukan Tuhan yang langsung 

memberikan. 

 



 
 

 

Pertanyaan : 

Benarkah belajar hipotis itu mudah, dan aman mas? 

Eka_yr@xxxx.com 

Jawab: 

Belajar hipnotis itu mudah, dan hanya butuh kelancaran berbicara serta percaya diri saja, itu 

juga untuk stage hipnotis ya, anda harus memahami hipnotis dengan benar agar bisa 

melakukannya, soal aman, saya jamin 100% aman karena hipnotis adalah ilmu komunikasi 

biasa, hanya saja kita di Indonesia sudah terlanjur tahu kalau hipnotis itu bahaya dan 

menakutkan. Silahkan baca di www.ilmuhipnotis.wordpress.com 

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, 

 

mailto:pratamafirman@yahoo.com
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