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Pengantar 
 
 
 
     Apapun masalah kita, sebesar apapun masalah kita, 
sesulit apapun persoalan hidup kita PASTI akan bisa kita 
sele-saikan apabila Tuhan berkenan melingkupi hidup 
kita. 
 
     Segala persoalan yang kita hadapi sebenarnya meru-
pakan hasil dari akumulasi pikiran, perkataan, perbuatan, 
kebiasaan dan karakter kita dari sejak lahir. Tidak hanya 
permasalahan, kesuksesan kita pun merupakan hasil aku-
mulasi dari semua hal tersebut.  
 
     Agar semua permasalahan kita bisa tuntas tas tas dan 
hidup kita bisa berubah menjadi sukses bahkan bisa mele-
sat semakin lebih baik, kita perlu merubah semua penye-
bab tersebut, yaitu: pikiran, perkataan, perbuatan, kebia-
saan dan karakter kita.  
 
     Untuk merubah penyebab tersebut kuncinya terletak 
pada perubahan setting pikiran atau mind-set. Karena 
apabila pikiran kita berubah maka perkataan dan perbu-
atan kita akan berubah, kalau perkataan dan perbuatan 
berubah, maka kebiasaan kita akan berubah. Dan apabila 
kebiasaan-kebiasaan kita berubah, maka  karakter kita 
juga akan berubah. 
  
     Berikut ada 5 (lima) tulisan yang bisa menginspirasi 
kita untuk merubah setting pikiran atau mind-set menjadi 
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pribadi yang selalu menemukan solusi dan sukses luar 
biasa. 
 
     Selamat membaca dan segera menemukan hidup yang 
luar biasa. 
 
Salam, 
Dwiatmo Kartiko  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dwiatmo Kartiko bersama teman-teman mengelola kelompok 
pengembangan sumberdaya manusia (SDM) di Yogyakarta, dengan 
nama Kelompok Karunia Semesta (KKS), kegiatan utama kelompok 
ini melayani masyarakat yang bermasalah dengan sosial-ekonomi-
nya serta memberi pelatihan mind-set untuk kesejahteraan dan 
leadership. Ia bisa dikontak melalui HP/SMS: 08157933667 atau 
08886829663 atau 02742149528. pos-el: 
bioaccess98[at]yahoo[dot]com atau 
tim_karunia[at]yahoo[dot]co[dot]id, dan web: 
http://karuniasemesta.wordpress.com  
http://karuniasemesta.indonetwork.co.id.  



Cara Mudah Mengundang Kuasa Tuhan - DK  5 
 

1.   Kita Memang Luar Biasa 
 
 
 

Setelah menjalani hidup lebih dari empat dasawarsa, 
barulah saya bisa tercerahkan dan bisa memahami makna 
kata ‘Kita Memang Luar Biasa’. Bisa jadi saya terlambat 
dalam memperoleh pencerahan ini, tetapi saya tetap ber-
syukur karena masih mendapat kesempatan untuk mema-
haminya hingga sepenuh hati. 

 
Memang benar manusia itu memang luar biasa, mem-

punyai kemampuan untuk menjadi apa saja yang diingin-
kan. Sejujurnya saya sudah membuktikan bahwa manusia 
bisa menjadi solusi atas persoalan apa saja yang terjadi di 
dunia ini. Berikut sharing saya mengenai pemahaman sa-
ya tentang bagimana kita ini memang luar biasa, yang ka-
mi peroleh dari berbagai sumber dan hasil perenungan. 

 
Semesta dan Manusia 
 

Untuk memulai sharing ini, sekilas saya akan memba-
has dua hal yang paling dekat dengan diri kita, yaitu ma-
nusia dan semesta. Kita mulai dari diri kita. Kita semua ini 
diciptakan oleh Yang Widhi sebagai manusia. Manusia 
diberi kesempatan oleh-Nya untuk hidup di dunia. Di dunia 
ini, manusia ditugaskan sebagai pengelolanya agar dunia 
ini bisa semakin hari semakin lebih baik. Yang dikelola 
oleh manusia meliputi binatang, tumbuhan, daratan, laut-
an, gunung, lembah, sungai, gurun, ekosistem, dsb. Da-
lam mengelola bumi, manusia diberi teman yang banyak 
sekali, yaitu sesama manusia.  
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Dalam hal sesama manusia ini, tugas kita juga sama, 
yaitu membantu sesama kita agar kita semua semakin ha-
ri bisa semakin lebih baik. Untuk mengelola sesama ini 
banyak hal yang perlu diperhatikan, antara lain ilmu sosial, 
psikologi, ekonomi, leadership, politik, dsb. Kalau diurai-
kan akan banyak sekali. Tetapi, yang penting untuk diingat 
adalah bahwa kita akan bisa hidup di dunia ini bila semua 
makhluk bisa berbahagia, damai, dan sejahtera. Seperti 
bermain kartu domino itu lho, kalau salah satu kartunya 
tidak memperoleh kesempatan hidup, ya kartu-kartu yang 
lainnya juga tidak bisa hidup. Maksudnya, kalau ada salah 
satu makhluk atau spesies yang punah, bisa jadi bebera-
pa makhluk atau spesies yang lain juga ikut-ikutan punah. 
Kalau ada kejadian seperti ini kan hidup jadi kurang enak, 
benar? Begitulah kurang-lebihnya tugas manusia selama 
masih diberi kesempatan untuk hidup di Bumi ini. 

 
Lebih lanjut, Bumi kita ini tidak pernah diam, selalu 

bergerak, selalu berotasi pada porosnya. Berputar pada 
porosnya ini memerlukan waktu selama 24 jam lebih sedi-
kit. Selain itu, Bumi ini juga selalu mengelilingi Matahari. 
Lama waktu mengelilingi Matahari sekitar satu tahun atau 
lebih tepatnya 365,25 hari.  

 
Bagaimana dengan Bulan yang selalu bersinar purna-

ma di pertengahan bulan? Ya, Bulan statusnya sebagai 
planet Bumi, artinya gerakan Bulan itu mengelilingi Bumi. 
Lamanya mengelilingi Bumi sama dengan namanya, yaitu 
satu bulan. 

 
Lebih meluas lagi, ternyata selain Bumi ada juga pla-

net-planet lain yang mengelilingi Matahari, antara lain: 
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Merkurius, Venus, Mars, Yupiter, Saturnus, Uranus, Nep-
tunus, dan Pluto. Matahari beserta seluruh planet yang 
mengelilinginya disebut Tata Surya. 

 
Kalau kita gambar di atas selembar kertas, sebuah 

Tata Surya itu cuma sebuah lingkaran, dengan titik pusat-
nya Matahari dan lingkaran terluar adalah jalur planet 
yang paling jauh dari Matahari, dalam hal ini Pluto. Misal-
nya, kertas yang kita pakai ukuran A4, kemudian Tata 
Surya digambarkan dengan sebuah lingkaran berdiameter 
2 cm tepat di tengah-tengah kertas, maka kita mungkin 
akan berkomentar: “Lha kok banyak ruang yang kosong di 
kanan-kiri-atas-bawah lingkaran tersebut?” Kita pun akan 
bertanya: “Bagaimana dengan keadaan yang ada di luar 
Tata Surya? Di luar Tata Surya itu apakah kosong atau 
bagaimana?” 

 
Jawabannya: “Tidak!” Di semesta ini tidak pernah ada 

tempat yang benar-benar kosong. Kalau ada suatu lahan 
yang kosong misalnya, silakan diperhatikan, dalam bebe-
rapa minggu kemudian lahan tersebut pasti sudah tidak 
benar-benar kosong, tetapi mulai ditumbuhi rumput-rum-
put liar atau tanaman pengganggu. Benar? Begitu juga di 
luar Tata Surya yang kita gambarkan tadi, juga tidak ko-
song, tetapi di situ terdapat tata-tata surya yang lain yang 
banyak sekali.  

 
Di setiap tata surya pasti mempunyai matahari. Karena 

jarak kita dengan matahari-matahari tersebut amat sangat 
jauh sekali, maka matahari yang berada di tata surya yang 
lain tersebut hanya terlihat sebagai lingkaran-lingkaran 
kecil atau titik-titik yang bersinar. Lha, yang ini namanya 
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bintang-bintang yang bisa kita lihat pada malam hari. 
Mungkin ada baiknya kalau pas malam hari langit tidak 
berawan, kita menengok ke atas mencoba menghitung 
berapakah banyaknya bintang-bintang di langit? 

 
 

 
 
 
Jarak antara sebuah bintang dengan bintang yang lain-

nya amat sangat jauh sekali. Ukurannya jarak ini menggu-
nakan kecepatan cahaya, yaitu 300.000 km/dtk. Jarak an-
tara 2 bintang ini ada yang 100 tahun cahaya, tetapi ada 
juga yang lebih jauh lagi. Kalau misalnya jarak antara 2 
bintang 100 tahun cahaya, maka berapa jarak tersebut bi-
la dikonversi ke dalam kilometer? Jawabnya: Jarak 100 
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tahun cahaya = 300.000 km/dtk x 100 tahun x 12 bulan x 
30 hari x 24 jam x 60 menit x 60 detik = ………. km. (Sila-
kan dihitung sendiri). 

 
Atau, bisa juga digambarkan seperti ini: Jarak 100 ta-

hun cahaya itu, seandainya kita mempunyai pesawat yang 
bisa melesat dengan kecepatan cahaya (300.000 km/dtk), 
maka jarak tersebut akan kita capai selama 100 tahun. 
Artinya, kalau umur kita bisa mencapai 100 tahun, maka 
seumur hidup kita melakukan aktivitas sehari-hari; makan, 
tidur, kerja, dll, hanya di dalam pesawat. Kira-kira begitu-
lah jauhnya. 

 
Itu baru jarak antara satu bintang dengan bintang yang 

lain. Lha, kalau bintangnya amat sangat banyak sekali, te-
rus sebarapa jauh jaraknya? Kemudian, bisakah kita 
menghitung luas semesta raya ini? 

 
Jadi, kalau kita kembali menengok diri kita, di dalam 

semesta raya ini, manusia itu sebesar apa? Silakan dire-
nungkan sendiri. 

 
Kekuatan Utama Manusia 
 

Dari cerita semesta dan manusia di atas, setidak-tidak-
nya kita bisa menangkap tiga premis yang bisa menjadi 
perhatian kita, yaitu: 
1. Manusia diberi kesempatan oleh Sang Pencipta untuk 

hidup di dunia. 
2. Manusia ditugaskan oleh-Nya sebagai pengelola du-

nia. Suatu tempat yang merupakan salah satu kompo-
nen dari semesta raya ciptaan-Nya. 
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3. Manusia tidak ada apa-apanya bila dibandingkan de-
ngan semesta raya. 
 
Yang pertama, memang benar manusia hidup di dunia 

ini cuma karena diberi, sekali lagi cuma diberi kesempatan 
untuk hidup, bukannya karena punya permintaan atau me-
milih untuk bisa hidup di dunia. Pengalaman saya inilah 
yang saya rasakan. Saya pernah bertanya, mengapa saya 
dilahirkan sebagai orang Jawa, kok sebelumnya saya ti-
dak pernah diberi kesempatan untuk memilih (misalnya 
multiple choices) lahir sebagai orang Melayu, orang Ero-
pa, orang India, atau super hero misalnya. Setahu saya, 
saya hadir di dunia ya tahu-tahu sudah besar. Banyak ke-
jadian-kejadian waktu bayi yang saya tidak bisa mengi-
ngatnya lagi. 

 
Yang kedua, manusia lahir di dunia dengan mempero-

leh tugas yang mulia, yaitu menjadi pengelola bumi, atau 
leader merangkap manajer agar bisa menjadikan dunia ini 
semakin hari semakin lebih baik. Tugas ini tidak bisa di-
handle oleh spesies-spesies yang lain. Mengapa? Karena 
hanya spesies manusialah yang mempunyai jiwa. Kalau 
bertanya yang dimaksud jiwa itu apa? Uraiannya nanti di 
alinea selanjutnya. 

 
Kemudian yang ketiga, ini tampaknya berkebalikan, 

manusia mempunyai tugas mulia mengelola bumi, tetapi 
tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan semesta 
raya. Inilah kenyataannya, secara fisik yang bisa dideteksi 
oleh pancaindera, memang manusia itu tidak ada apa-
apanya bila dibandingkan dengan luasnya semesta raya. 
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Tetapi, untuk tugas mulia tersebut manusia diberi kesem-
patan untuk menjadi apa pun yang diinginkan. Kok bisa?  

 
Ini karena manusia adalah semesta itu sendiri dalam 

bentuk mikro. Semesta raya yang amat sangat besar se-
kali itu mempunyai unsur-unsur yang sama dengan manu-
sia, baik itu unsur-unsur yang kasatmata, maupun unsur-
unsur yang tidak kasatmata. Unsur yang kasatmata itu 
diwakili tubuh/jasmani dan yang tidak kasatmata itu dise-
but roh/rohani, sedangkan jiwa berada di antara kedua-
nya. 

 
Mari kita deskripsikan tiga unsur dalam diri manusia, 

yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Roh itu adalah sumber atau tuk 
(bahasa Jawa) kehidupan, roh kita berhubungan erat de-
ngan Sang Pencipta, wujudnya tidak kelihatan (maya) na-
mun bersifat kekal. Sedangkan jiwa itu adalah kekuatan 
untuk memproses dari yang tidak ada menjadi ada, dari 
yang rusak menjadi baik, dll. Jiwa kita merupakan perpa-
duan dari kekuatan pikiran, perasaan, dan keinginan (atau 
cipta, rasa, dan karsa), yang wujudnya berupa visualisasi 
atau bayangan di pikiran, yang bisa terbaca dari tindakan 
dan perbuatan kita, dan sifatnya bisa berubah-ubah. Dan, 
tubuh itu adalah hasil proses dari jiwa kita, wujudnya beru-
pa hal-hal yang duniawi, materi, fisik, nyata, kasatmata, 
namun bersifat tidak kekal.  

 
Dengan kata lain, kunci utama keberhasilan manusia 

dalam mengelola bumi ini tergantung pada bagaimana ke-
mampuannya dalam mangelola jiwanya. Kemampuan 
yang paling penting dalam hal ini adalah bagaimana agar 
ia mampu memproses hal-hal yang tidak kelihatan (roha-
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ni) menjadi hal-hal yang kelihatan (tubuh/jasmani). Jiwa 
yang sehat dan selaras dengan semesta raya ciri-cirinya 
bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada, yang rusak 
menjadi baik, yang sakit menjadi sembuh, yang tidak pu-
nya makanan bisa mempunyai makanan yang cukup, bah-
kan melimpah, dst.  

 
Atau, dengan kata lain, jiwa seseorang sehat dan sela-

ras dengan semesta raya adalah jiwa yang selalu mempu-
nyai solusi di dalam berbagai situasi yang terjadi di dalam 
kehidupan dirinya atau orang-orang di sekitarnya.  

 
Bagaimana mangelola jiwa, yang terdiri dari cipta (pi-

kiran), rasa (perasaan), dan karsa (keinginan), agar bisa 
menciptakan segala sesuatu yang kelihatan (tubuh/jasma-
ni) yang bersumber dari yang tidak kelihatan (rohani)? Me-
ngenai hal ini sudah banyak dibahas oleh teman-teman 
sekalian di Andaluarbiasa.com. Termasuk juga telah diba-
has mengenai pengelolaan fisik/tubuh/duniawi yang meru-
pakan prioritas berikutnya setelah pengelolaan jiwa. 

 
Berikut ada beberapa catatan yang perlu kita simak 

dalam kaitannya dengan pengelolaan jiwa kita, (saya ber-
terima kasih sebesar-besarnya kepada teman saya 
Yosandy Lip San yang telah menulis tentang hal-hal 
berikut ini): 
1. Berapakah jumlah sel otak manusia? Jawabannya 

adalah 1 triliun sel otak, yang terdiri dari 100 miliar sel 
aktif dan 900 miliar sel yang menghubungkannya. 
Jumlah sel otak manusia ini bila dibandingkan dengan 
jumlah sel otak lebah yaitu 1 triliun berbanding 7.000 
sama dengan 142.857.143 kali lipat. 
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2. Otak manusia diibaratkan alam semesta. Pernyataan 
ini tidak berlebihan. Hal ini berhubungan dengan po-
tensi atau kapasitas otak itu sendiri. 

3. Ilmu pengetahuan berhasil membuktikan bahwa kuali-
tas elektromagnetik jantung (pusat perasaan) 5.000 
kali lebih kuat daripada otak (pusat pikiran). Medan ini 
dapat diukur dengan magnetometer dengan jarak lebih 
dari 3 meter di luar badan fisik. 
 
Selain itu, ada juga beberapa catatan berikut yang 

perlu juga kita simak bersama: 
1. Siapa saja yang bisa hidup selaras dengan hukum-

hukum semesta, maka ia dapat mencapai apa pun 
dengan usaha minimal. Karena, hukum-hukum alam 
akan membantunya mewujudkan tujuannya. Salah 
satu hukum-Nya adalah Law of Attraction (LOA), yang 
bekerja siang malam untuk memelihara dan menjaga 
keharmonisan alam semesta.  

2. “Kita ini adalah hasil dari apa yang kita pikirkan. What 
you have become is what you have thought,” demikian 
Sang Buddha. 

3. “Manusia adalah apa yang ia pikirkan sepanjang hari,” 
demikian Ralp Waldo Eemerson. 

4. “Tak seorang pun yang berkata bahwa kesulitan tidak 
pernah menimpanya. Tak ada orang yang berkata hi-
dupnya tidak pernah mengalami kesusahan. Tetapi se-
tiap saat kita dapat menikmati hidup ini dengan cara 
yang berbeda, namun selaras alam, yaitu dengan cara 
selalu bersyukur,” demikian Hua Ching Ni. 

5. “Perubahan terbesar dalam generasi kita adalah pada 
saat kita mengetahui bahwa manusia dapat mengubah 



Cara Mudah Mengundang Kuasa Tuhan - DK  14 
 

aspek luar kehidupan mereka dengan cara mengubah 
sikap yang berada dalam pikiran mereka,” demikian 
William James. 

6. “Penelitian menunjukkan bahwa para bintang super 
sukses melakukan pemikirannya pada tingkat gelom-
bang otak alpha, yaitu dalam keadaan relaksasi se-
hingga mereka bisa menggunakan kedua wilayah otak 
mereka secara sinkron; otak kiri yang bersifat logis-
matematis dan otak kanan yang intuitif dan kreatif. 
Ketika Anda belajar menggunakan dua wilayah otak 
secara sinkron untuk berpikir, Anda akan memulai me-
lakukan sesuatu yang akan Anda sebut keajaiban 
dibandingkan saat Anda hanya menggunakan wilayah 
otak kiri Anda untuk berpikir. Anda akan melihat pelu-
ang-peluang yang sebelumnya bahkan tidak pernah 
Anda pikirkan,” demikian Stephen Barnabas. 

7. “Dengan mengubah cara berpikir kita, maka segala 
faktor eksternal yang sering menjadi atribut orang suk-
ses akan datang dengan sendirinya bagaikan arus 
sungai,” demikian Jennie S. Bev. 

8. “Albert Einstein sering berkata bahwa teori relativitas-
nya muncul lebih karena pikiran yang berkelebat, bu-
kan karena pola pikir logis yang disajikan oleh para 
peneliti di laboratorium yang berorientasi pada data. 
Walaupun selanjutnya teori itu dimatangkan dengan 
berbagai studi dan perenungan. Tetapi, faktor awal 
yang paling menentukan dalam penemuan teori ini 
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adalah intuisi,” demikian Mortimer R. Feinberg dan 
Aaron Levenstein. 

9. “Often you have to rely on your intuition. Sering kali 
Anda harus bersandar pada intuisi Anda,” demikian Bill 
Gates. 

10. “Ada metoda untuk mempertajam intuisi, misalnya me-
lalui meditasi yang teratur. Pada kondisi mental yang 
tenang, dan pikiran yang jernih, intuisi akan lebih mu-
dah diakses. Makin sering digunakan, intuisi juga akan 
semakin tajam,” demikian Richard Wiseman. 
 
Sebagai penutup, saya mengucapkan selamat kepada 

pembaca sekalian karena Anda Memang Luar Biasa! 
Terima kasih, semoga bermanfaat.[dwi] 

 
_____ 
Lihat: http://www.andaluarbiasa.com/tag/dwiatmo-kartiko 
 
 

-o0o- 
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2.   Hidup Berkelimpahan 
 
 
 
 

“Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku 
ting-gal di dalam kamu, mintalah apa saja yang 
kamu kehen-daki, dan kamu akan menerimanya.” 
Yohanes 15:7 

 
“Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil.” 
Lukas 1:37 

 
“Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan 
mem-punyainya dalam segala kelimpahan.” 
Yohanes 10:10b 

 
 
 
     Orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang 
beruntung. Benar-benar beruntung, baik secara materi, 
kesehatan, kepandaian, kasih sayang, dan keuntungan-
keuntungan lainnya. Hidup orang percaya bahkan berke-
limpahan di dalam segala hal. Memang benar hidup orang 
percaya merupakan hidup yang sangat menyenangkan 
sekali. 
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    Semua kesalahan dan dosa-dosa mereka sudah di-
ampuni. Dosa yang merah seperti darah sudah menjadi 
putih seperti salju, dosa yang merah seperti kain kesumba 
sudah putih seperti bulu domba. Sudah suci karena Tuhan 
telah meng-ampuni semuanya, total. 
 
     Hidup mereka sudah tidak lagi di bawah Hukum 
Taurat, tetapi di bawah Hukum Kasih. Orang percaya tidak 
perlu memikirkan dosa-dosa lagi. Konsentrasi pikiran 
orang per-caya hanya pada bagaimana agar bisa selalu 
mengikut dan melayani Tuhan Yang Maha Kuasa.  
 
     Itulah yang seharusnya, tetapi bagaimana kenyataan-
nya? 
 
     Kenyataannya, masih banyak orang percaya yang hi-
dupnya masih kurang beruntung, baik secara materi, ke-
sehatan, kepandaian, kasih sayang, dll. Masih banyak 
orang percaya yang kesulitan secara ekonomi, terkena 
sakit yang tidak kunjung sembuh, kesulitan dalam belajar 
menuntut ilmu, lama tidak menemukan pasangan yang 
cocok, dll. 
 
     Tetapi, di sisi lain, tidak sedikit pula orang percaya 
yang memang sudah merasakan semua kelimpahan itu. 
Mereka bisa hidup rukun dalam keluarga, untuk membeli 
apa saja uangnya selalu cukup, anak-anaknya yang se-
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kolah selalu mendapat nilai di atas rata-rata. Sungguh 
sangat menyenangkan hidup mereka ini. 
 
     Kalau begitu, apakah Tuhan tidak adil? Nanti dulu, 
tidak seperti itu. 
 
     Mari kita perhatikan pada saat diadakan acara Ke-
baktian Kebangkitan Rohani (KKR). Dari sekian banyak 
orang sakit yang didoakan, apakah mereka semua lang-
sung sembuh?  Kenyataannya tidak seperti itu. Paling ti-
dak akan ada 3 (ti-ga) kelompok, yaitu pertama: kelompok 
orang yang langsung sembuh sehabis didoakan, kedua: 
kelompok orang yang sembuh setelah beberapa hari 
kemudian, dan ketiga: kelompok orang yang lama sekali 
dan tidak kunjung sembuh. 
 
     Kalau begitu, apakah Tuhan tidak adil? Tidak seperti 
itu.  
 
     Tuhan selalu bertindak adil untuk semua manusia. 
Yang menjadi sebabnya adalah hati dan keyakinan me-
rekalah yang tidak sama, sehingga akibatnya terjadi se-
perti itu, a.l. ada yang sakitnya tidak kunjung sembuh se-
telah didoakan.  
 
     Pada saat seseorang berdoa, Tuhan pasti akan men-
dengarkannya dan pasti akan mengabulkannya. Yang 
menjadi persoalannya adalah apakah hati kita sudah siap 
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dan keyakinan kita memang sudah benar-benar mendu-
kung permohonan kita? 
  
     Di dinding rumah teman saya dipasang gambar Tuhan 
Yesus sedang mengetuk pintu. Pintu itu sebenarnya se-
bagai gambaran dari pintu hati kita. Sering kali saat kita 
berdoa, pintu hati kita masih tertutup rapat. Karena pin-
tunya tertutup, saat Tuhan datang mengetok pintu ingin 
mengantarkan permohonan kita, tidak bisa masuk. Jadi-
nya ya doa kita belum terkabul. 
 
     Kalau kita sudah benar-benar membuka pintu hati kita, 
maka sehabis berdoa, bisa saja permohonan kita lang-
sung terjadi, istilah imannya: terjadi mukjizat. Kalau sese-
orang memohon kesembuhan dan pintu hatinya sudah 
benar-benar terbuka, maka yakinlah pasti bisa langsung 
sembuh. Tetapi kalau pintu hatinya masih tertutup rapat, 
mau berdoa sehari beberapa kali pun akan kurang berpe-
ngaruh. Kalau pintu hati seseorang masih tertutup, terus 
bagaimana Tuhan bisa bekerja untuk orang itu? Tentu 
saja mukjizat tidak bisa terjadi di dalam dirinya. 
 
     Kalau kuncinya adalah hati yang terbuka, pertanyaan-
nya adalah: “bagaimana kita tahu apakah hati kita me-
mang sudah terbuka bagi karya Tuhan atau belum?” 
 
     Mari kita baca Galatia 5: 22-23a: 
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“... buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesa-
baran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembut-
an, penguasaan diri.” 
 
     Kalau kita percaya pada Tuhan Yesus dan hidup di ba-
wah Hukum Kasih, kita harus meninggalkan cara hidup 
yang lama, atau dikatakan kita harus bertobat, dan masuk 
dalam cara hidup yang baru, hidup secara roh. Cara hidup 
baru inilah yang akan membuka hati kita untuk karya karu-
nia Tuhan bagi diri kita.  
 
     Cara hidup baru itu bagaimana? 
 
     Seperti kita mengenal pohon dari buahnya, misalnya 
pohon mangga, adalah pohon yang menghasilkan buah 
mangga, atau pohon durian, karena pohon itu berbuah 
durian, atau pohon-pohon yang lainnya, begitu juga hidup 
baru atau hidup secara roh juga akan dikenali dari buah-
buah roh yang kita hasilkan.  
 
     Dari Gal 5: 22, difirmankan bahwa pertama-tama kita 
harus membuahkan kasih. Kasih orang percaya adalah 
kasih secara vertikal kepada Tuhan dan horizontal kepada 
sesama. Orang percaya harus mau memikul salib, artinya 
harus mau menjalankan kasih kepada Tuhan dan kepada 
sesama. Kalau ada orang yang mengartikan bahwa me-
mikul salib itu sebagai menanggung beban, itu boleh-bo-
leh saja. Tetapi kalau kita menafsirkan bahwa memikul 
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salib itu sebagai tugas untuk menjalankan kasih kepada 
Tuhan dan kepada sesama, maka percaya kepada Tuhan 
Yesus itu sama sekali tidak menanggung beban, hidup 
terasa enak sekali. 
 
     Dari hasil praktek hidup sehari-hari, untuk menjalankan 
kasih dengan lambang salib seperti itu, tidak akan bisa 
dilakukan bila seseorang tidak bisa mengasihi dirinya 
sendiri, atau tidak bisa mensyukuri keadaan dirinya sendiri 
apa adanya terlebih dahulu. Inilah kuncinya: mensyukuri 
apa yang telah kita terima dengan sepenuh hati. De-
ngan mensyukuri diri sendiri apa adanya, seseorang baru 
akan bisa mengasihi sesamanya. Antara lain, ia tidak 
akan iri dan dengki terhadap sesamanya.  
 
     Agar bisa selalu mensyukuri diri kita sendiri apa ada-
nya secara terus menerus, kita harus selalu mengsihi 
Tuhan terlebih dahulu, dengan cara memasrahkan hidup 
kita seluruhnya kepada Tuhan, seperti firmanNya pada 
Hukum Ka-sih yang pertama, Matius 22: 37 – 38: "Ka-
sihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan de-
ngan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." 
 
     Hal ini bisa diumpamakan seperti ini, suatu hari saya 
menemukan dompet yang berisi uang Rp. 1 juta. Karena 
saya tahu siapa pemiliknya, maka dompet itu saya se-
rahkan kembali kepada si pemilik dompet tersebut. 
Kemudian ketika saya pamit, saya diberi Rp. 200 ribu. 
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Saya merasa senang dan bersyukur: “Terima kasih, teri-
ma kasih, terima kasih”.  
 
     Begitulah kalau kita mengasihi Tuhan, karena kita tahu 
bahwa hidup dan semua milik kita adalah punya Tuhan, 
maka kita harus mengembalikan semuanya kepada 
Tuhan, dengan tulus. Karena kita sudah pasrahkan hidup 
kita 100% kepada Tuhan, kita tidak punya apa-apa lagi, ini 
yang namanya hidup PASRAH. Kita mati. Namun, waktu 
para malaikat mau membuang jasad kita dari hadapan 
Tuhan, ternyata Tuhan memberikan kembali hidup dan 
semua milik kita agar kita gunakan untuk menjalani hidup 
di dunia ini. Tidak hanya sebagian, seperti pada cerita 
waktu saya menemukan dompet, tetapi semua yang kita 
serahkan kepada Tuhan dikembalikan kepada kita. Ya 
tentu saja kita merasa senang dan bersyukur dengan 
amat sangat: “Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, 
terima kasih Tuhan atas segala pemberianMU pada hari 
ini, tentang hidup yang luar biasa ini”. Rasa syukur seperti 
inilah yang akan menyinari hidup kita untuk mengikut 
Yesus dengan memikul salib, yaitu menjalankan kasih 
kepada Tuhan dan sesama. 
 
     Dari hasil pengalaman spiritual para utusan Tuhan, di-
nyatakan bahwa hanya orang yang bisa mensyukuri 
dirinya sendirilah yang akan bisa mengasihi sesa-
manya. Kehidupan orang seperti ini hari-harinya hanya di-
isi dengan ucapan syukur dan melihat segala sesuatu 
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yang terjadi sebagai karunia dengan tidak pernah meng-
hakimi segala sesuatu yang sudah terjadi. Suami/istrinya, 
anak-anaknya, orang tuanya, teman-temannya, dan se-
mua orang yang berada di sekitarnya, termasuk kekaya-
annya, kesehatannya, kepandaiannya dan semua miliknya 
dianggap sebagai karunia Tuhan bagi dirinya. Kalau 
sudah seperti ini, tentunya dia akan “gemati” dengan 
segala hal di sekitarnya, termasuk juga “gemati” dengan 
semua orang disekitarnya. Rasa “gemati” inilah yang 
merupakan bibit kasih sayang kepada sesama. 
 
     Dari Gal 5: 22, difirmankan bahwa setelah kasih, yang 
kedua kita juga akan membuahkan sukacita. Kalau kita 
sudah bisa selalu bersyukur dengan diri kita apa adanya 
setiap saat, dan selalu mengasihi sesama, maka kita akan 
bisa selalu bersukacita. Sukacita orang percaya bisa 
diwujudkan dengan berbagai bentuk, antara lain selalu 
memuji Tuhan dalam segala hal. Setiap detik adalah 
sukacita, apapun keadaan kita, baik senang atau tidak 
senang, kaya atau belum kaya, punya rumah atau belum 
punya rumah, bahkan saat ada lelayu pun kita harus tetap 
memuji Tuhan.  Seperti burung yang berkicau di alam be-
bas, yang berkicau bukan karena sudah mempunyai ma-
kanan yang menumpuk di sarangnya, tetapi dia berkicau 
karena hidupnya adalah untuk berkicau, bernyanyi memuji 
Sang Khalik. Maka demikian pulalah seharusnya diri kita, 
mau hidup dengan selalu memuji Tuhan Yang Maha Ku-
asa setiap saat.  
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     Kalau kita bisa selalu sukacita setiap saat, maka kita 
akan memperoleh dan mempunyai hak untuk membu-
ahkan damai sejahtera. Damai maksudnya kita bisa 
hidup tenteram dengan semua pihak yang ada di dalam 
dan di sekitar kita. Kita bisa hidup damai dengan diri 
sendiri, damai dengan Tuhan, damai dengan sesama dan 
damai dengan lingkungan. Sedangkan sejahtera, kita 
akan bisa hidup sejahtera di segala bidang kehidupan, 
antara lain kita bisa sejahtera secara jasmani, rohani, 
intelektual, emosional dan sosial. Artinya kita akan hidup 
di dunia dengan kelimpahan dalam segala hal. Hidup 
berkelimpahan secara holistik, menyeluruh, tidak sete-
ngah-setengah.  
 
     Kalau kita sudah merasakan damai sejahtera, maka 
kita akan bisa menghasilkan buah-buah roh yang lainnya, 
yaitu kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, 
kele-mahlembutan, dan penguasaan diri. Semua buah-
buah roh ini adalah baju sorgawi kita agar bisa selalu 
hidup bersama Tuhan.  
 
     Sebagai gambarannya, kalau kita “gemati” kepada se-
sama, kita akan mengasihi sesama. Kalau kita mengasihi 
sesama, kita akan sabar, murah hati, baik hati, setia, 
lemah lembut dan tidak suka marah atau dendam atau iri 
hati kepada sesama.  
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     Kalau kita selalu berbuat seperti itu semua, percayalah, 
bahwa kita sudah bisa dinyatakan lulus dalam menjalani 
hidup secara roh. Bila suatu saat masih ada kesalahan 
kita, misalnya kurang lemah lembut kepada sesama, 
mungkin karena adanya kelemahan-kelemahan kita, 
datanglah kepada Tuhan untuk memohon ampun dan 
berjanji akan memperbaikinya. Begitu juga kalau ada 
orang lain yang bersalah kepada kita, ampunilah dia 
dengan tulus, setulus-tulusnya, dan dengan tidak 
mempertimbangkan untung-rugi. Supaya kelulusan kita 
dalam menjalani hidup secara roh bisa terus berlanjut 
sampai selama-lamanya. 
 
     Percayalah, kalau hidup kita sehari-hari seperti itu, 
maka kita akan bisa mendatangkan mukjizat dalam hidup 
kita. Seperti firman Tuhan dalam Yohanes 15:7: “Jikalau 
kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam 
kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu 
akan menerimanya.” 
 
     Begitulah janji Tuhan. Bila kita selalu bersamaNya, kita 
tentu akan selalu hidup dalam damai dan hidup dalam ke-
sejahteraan di segala bidang. Bila ternyata kita merasa 
masih ada kekurangan dalam hidup kita, sambil terus 
bersyukur, mintalah kepadaNya kekurangan itu. Berdoa-
lah memohon, Tuhan pasti akan memenuhi. Kekuasaan 
Tuhan jauh melebihi dari apa saja yang bisa kita minta 
kepadaNya. Mintalah apa saja kepadaNya, agar hidup kita 
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bisa ‘lebih hidup’. Hidup yang luar biasa. Karena Tuhan 
kita adalah segalanya, seperti tertulis dalam Lukas 1:37: 
“Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil.” 
 
     Dan hidup kelimpahan dalam segala hal adalah hak 
prerogatif kita sebagai orang percaya yang selalu men-
jalankan firmanNya.  Hidup kelimpahan ini menjadi hak 
kita semasa hidup, baik hidup di dunia, maupun dalam 
hidup langgeng. Seperti janji Tuhan Yesus dalam Yo-
hanes 10:10b: “Aku datang supaya mereka mempunyai 
hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.” 
 
     Jadi, kalau pada hari ini masih ada orang percaya yang 
hidupnya masih jauh dari kelimpahan, inilah resepnya:  
 
 Mulailah hidup sehari-hari dengan selalu bersyukur, 

bersukacita dan menjalankan buah-buah roh, ini sya-
rat untuk membuka hati kita bagi kehadiran kuasa Tu-
han dalam diri kita; kemudian, 
 

 Berdoalah, mintalah segala hal yang dibutuhkan kepa-
da Tuhan; sambil selalu  

 
 Yakin bahwa Tuhan pasti akan memenuhi permintaan 

kita; dan terakhir 
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 Tetaplah pasrah, dan hiduplah dengan mengikuti 
INTUISI, sambil kita terus-menerus bersyukur, bersu-
kacita dan menjalankan buah-buah roh.  

 
     Begitulah cara hidup orang percaya yang mendatang-
kan mukjizat, digambarkan sbb: 

 
 

Hidup secara 
ROH + Meminta 

kepada Tuhan 
Hidup 

berkelimpahan 
 
 
 
____ 
Lihat: Buku  “Hidup Yang Selalu Beruntung” Bab 5. 
 
 

-o0o- 
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3.   Agar Hidup Penuh Sawab  
      Berkah Tuhan 

 
 
 
 
 
Pembuka 
 
   Orang yang bisa menjalani hidup yang selalu bertum-
buh, berkembang, damai dan sejahtera itu hanya karena 
dia mendapatkan sawab berkah Tuhan dari hari ke hari. 
Dan bukan karena berasal dari kemampuan fisiknya. (con-
toh: Yusuf, Ayub, dan nabi-nabi.) 
 
   Sawab berkah Tuhan itu milik Tuhan dan hak Tuhan 
100%, manusia tidak mempunyai hak apa-apa tentang itu. 
Sawab berkah Tuhan inilah yang disebut Kristus sebagai 
Harta sorgawi. (Luk 12:31  Tetapi carilah Kerajaan-Nya, 
maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu.)  
 
   Agar kita bisa hidup penuh sawab berkah Tuhan, maka 
tugas kita adalah mencari atau berusaha.  (Mat 7:7  "Min-
talah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka ka-
mu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan 
bagimu.) 
 
Berusaha yang seperti apa agar bisa  
mendatangkan sawab berkah Tuhan?  
 
   Mulai dari diri kita sendiri. Diri kita ini terdiri dari tubuh, 
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jiwa dan roh. (1 Tes 5:23  Semoga Allah damai sejahtera 
menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan 
tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada 
kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita.) Penjabarannya: 
Tubuh = Jasmani, Roh = Rohani. Jiwa = bagian dari diri 
kita yang berada di antara tubuh (jasmani) dan rohani. Ji-
wa kita terdiri dari: cipta, rasa, dan karsa, atau pikiran, pe-
rasaan, dan keinginan/kemauan/ kehendak.  
 
   Di dalam Luk 12:31: Tetapi carilah Kerajaan-Nya, ...  
tersirat bahwa bila kita hidup lebih mengutamakan rohani 
maka semua hal akan ditambahkan kepada diri kita. Saat 
Tuhan menambahkan semuanya kepada kita inilah yang 
disebut sawab berkah Tuhan. Jadi kata kuncinya adalah 
hidup lebih mengutamakan rohani.  (Yoh 6:63  Rohlah 
yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. 
Perkataan-perkataan yang Kukatakan kepadamu adalah 
roh dan hidup.) 
 
Hidup yang mengutamakan rohani 
 
   Menurut hukum kasih 1: (Mat 22:37   Jawab Yesus ke-
padanya: "Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap 
hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap 
akal budimu.) Penjabaran: Kasih bisa dengan mudah diar-
tikan: "beri," atau memberi, dan segenap artinya: semua-
nya, atau 100 %. Hukum ini bisa dibaca:  Berilah Tuhan, 
Allahmu, dengan 100 % hatimu dan dengan 100 % jiwamu 
dan dengan 100 % akal budimu. Maksudnya, kita harus 
mau menyerahkan semua milik kita (hati, jiwa dan akal 
budi) atau seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, itulah 
yang dikatakan hidup yang mengutamakan rohani. 
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Abraham, Yesus, semua nabi-nabi dan semua rasul-rasul 
hidupnya seperti itu. Orang yang sudah menyerahkan hi-
dupnya 100 % artinya: dia pasrah, ikhlas, tulus, semeleh. 
Orang seperti ini ciri-cirinya bisa BERSYUKUR setiap sa-
at. Senang atau tidak, suka atau tidak, enak atau tidak, 
selalu bisa bersyukur.  (1 Tes 5:16  Bersukacitalah senan-
tiasa). Orang seperti ini nilainya sama dengan orang yang 
semedi di keramaian atau "tapa ngrame". (Nyanyian KJ 
450).  
 
   Selain senantiasa bersyukur dalam segala hal, kita juga 
harus selalu BERDOA dengan sepenuh hati, bukan do'a 
yang "amung lamis". Berdoa intinya menyerahkan semua 
keinginan/kemauan/kehendak kita kepada Tuhan. Sebaik-
nya kita mempunyai perbendaharaan keinginan/kehendak 
yang positif saja, yaitu kehendak untuk selalu bertumbuh, 
berkembang, damai dan sejahtera bagi diri sendiri, sesa-
ma dan lingkungan kita. (Ams 15:29  TUHAN itu jauh dari 
pada orang fasik, tetapi doa orang benar didengar-Nya. 
Mat 21:22  Dan apa saja yang kamu minta dalam doa 
dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya.) 
 
   Kalau kita bisa selalu bersyukur dan berdoa dengan se-
penuh hati, maka pada saat yang tepat Tuhan akan men-
jawab permohonan kita. Untuk itu kita juga harus mau se-
nantiasa pasang telinga untuk mendengarkan jawaban 
Tuhan. (Rat 3:26  Adalah baik menanti dengan diam per-
tolongan TUHAN.  Ayb 37:14  Berilah telinga kepada se-
muanya itu, hai Ayub, diamlah, dan perhatikanlah keaja-
iban-keajaiban Allah. Yes 30:15  Sebab beginilah firman 
Tuhan ALLAH, Yang Mahakudus, Allah Israel: "Dengan 
bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dalam 
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tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu." Tetapi 
kamu enggan,). Inilah yang disebut SAAT TEDUH, yaitu 
saat kita berdiam diri, memperhatikan kuasa Tuhan yang 
hadir di dalam diri kita dan di sekitar kita. Kita juga membi-
arkan atau mengikhlaskan diri kita mengikuti suara hati 
dan suara alam sekitar: Bila rasanya ingin ke rumah te-
man, pergi saja. Bila ada yang minta tolong, tolonglah de-
ngan ikhlas, dsb.  (1 Ptr 2:5  Dan biarlah kamu juga 
dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan 
suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk 
mempersembahkan persembahan rohani yang karena 
Yesus Kristus berkenan kepada Allah.) Ber-saat teduh itu 
bisa disejajarkan dengan meditasi. 
 
   Kalau kita sudah selalu bersyukur, berdoa dan ber-sa-
at teduh dengan benar, maka tahu-tahu sawab berkah 
Tuhan hadir dalam hidup kita. (Luk 12:31  ...., maka se-
muanya itu akan ditambahkan juga kepadamu.)  Ciri-ciri 
orang yang hidup dengan sawab berkah: hidup semeleh, 
ikhlas, hidup sederhana, kalau menghadapi masalah tahu-
tahu menemukan solusinya, sering kali menemui ndilalah 
yang enak-enak, memahami banyak hal tetapi tidak mau 
menang sendiri, bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat 
oleh orang lain, mau memperhatikan orang lain, dll. (1 Kor 
12:4  Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh). Ciri-ciri 
penting yang bisa dirasakan oleh orang lain tertulis di Gal 
5:22-23 Tetapi buah Roh ialah: kasih, sukacita, damai 
sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, 
kelemahlembutan, penguasaan diri. Tidak hanya itu saja, 
bahkan Tuhan berjanji akan memberikan hidup kekal ke-
pada orang tersebut. (Rm 8:11  Dan jika Roh Dia, yang te-
lah membangkitkan Yesus dari antara orang mati,  diam di 
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dalam kamu, maka Ia, yang telah membangkitkan Kristus 
Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga 
tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya, yang diam di dalam 
kamu.)  
 
Catatan tambahan 
 
   Karena kita sejak lahir hidup di lingkungan yang negatif, 
maka ada beberapa orang yang walaupun sudah selalu 
bersyukur, berdoa dan ber-saat teduh dengan benar te-
tapi hidupnya tidak berubah sama sekali. Orang seperti ini 
dalam pemahaman psikolog disebut memendam "mental 
block" atau virus di jiwanya atau pikirannya. Di Kitab Ibrani 
disebut akar pahit. (Ibr 12:15  Jagalah supaya jangan ada 
seorangpun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar 
jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan keru-
suhan dan yang mencemarkan banyak orang). Penyebab 
mental block atau virus jiwa/pikiran atau akar pahit berma-
cam-macam. Namun, apabila seseorang sudah selalu 
bersyukur, berdoa dan ber-saat teduh dengan benar, 
lambat laun mental block tersebut akan luntur/hilang, ke-
cuali mental block yang disebabkan olah dendam. Maka, 
kita semua harus bisa MENGHAPUS DENDAM hingga 
0%, atau tidak punya dendam sama sekali kepada siapa-
pun juga. Kalau kita masih punya dendam sedikit saja, 
misalnya: saya tidak suka sama si A, karena dia begini,... 
dst. maka sawab berkah Tuhan yang sudah hadir dalam 
hidup kita tidak mempan. Seperti aliran air yang memben-
tur tembok,..(Mat 6:12  dan ampunilah kami akan kesalah-
an kami, seperti kami juga mengampuni orang yang ber-
salah kepada kami;) Kalau kita tidak mau mengampuni 
orang lain berarti doa bapa kami yang kita ucapkan tidak 
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benar/jujur kepada Tuhan, atau doa tersebut tidak mem-
punyai kekuatan apa-apa. (Ada pepatah cina: Kalau kita 
dendam pada orang lain itu ibarat melempar orang lain 
dengan bara api yang kita genggam). 
 
   Dan tugas utama kita adalah MELAYANI atau BERBA-
GI atau PERSEMBAHAN, atau PISUNGSUNG. Pisung-
sung bisa berupa: waktu, tenaga, pikiran, harta-benda, 
informasi, dll.  (Rm 12:1  Karena itu, saudara-saudara, de-
mi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya ka-
mu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan 
yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah: 
itu adalah ibadahmu yang sejati. Mat 22:39 Dan hukum 
yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesa-
mamu manusia seperti dirimu sendiri.  Mat 25:40  Dan 
Raja itu akan menjawab mereka: Aku berkata kepadamu, 
sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk 
salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu 
telah melakukannya untuk Aku.)   
 
Penutup 
 
   Hidup yang mengutamakan rohani itu terdiri dari: selalu 
bersyukur, berdoa dan ber-saat teduh dengan benar, di-
tambah menghapus dendam dan melayani/persembah-
an. Setiap ibadah (minggu), ada 5 hal yang kita kerjakan, 
dan kita lakukan berulang-ulang setiap minggu, yaitu: me-
nyanyi/memuji Tuhan, berdoa, mendengarkan Firman, 
doa bapa kami dan persembahan. 
 
   Kalau kita perhatikan, maka sebenarnya kalau kita be-
nar-benar beribadah, itu sudah menjalani hidup yang 
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mengutamakan rohani. Bahwa sebenarnya dalam ibadah: 
menyanyi/memuji Tuhan, berdoa, mendengarkan Firman, 
doa bapa kami dan persembahan, itu adalah proses 
belajar agar kita mau hidup sehari-hari selalu bersyukur, 
berdoa, ber-saat teduh, menghapus dendam dan 
melayani orang lain.  
 
   Tindakan ini sebenarnya juga sebagai jawaban kita un-
tuk menyerahkan jiwa kita 100 % kepada Tuhan. Jiwa kita 
terdiri dari: cipta, rasa, dan karsa, atau pikiran, perasaan, 
dan keinginan/kemauan/ kehendak. Cipta/pikiran => ber-
saat teduh (hening), rasa/perasaan => selalu bersyukur, 
karsa/kehendak => berdoa/menyerahkan kehendak kita 
kepada Tuhan. 
 
  Jadi, semua orang kristen sejatosipun sudah bisa hidup 
dengan mengundang sawab berkah Tuhan. Kalau masih 
ada orang kristen yang hidupnya banyak menemui batu 
sandungan, maka sebenarnya bukan Tuhan Yesus yang 
tidak mau menjamah hidup orang tersebut, tetapi cara 
hidupnyalah yang belum sesuai dengan kehendak Tuhan. 
Dia harus berubah!  
 
   Perubahan-perubahannya, dia perlu belajar dan me-
ngerjakan:  
 
 bagaimana selalu bersyukur setiap saat atau tapa 

ngrame,  
 bagaimana berdoa dengan sepenuh hati,  
 bagaimana ber-saat teduh atau mendengarkan suara 

Tuhan dalam diri dan lingkungan, 
 bagaimana menghapus dendam atau mau memaaf-
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kan semua kesalahan orang lain, dan 
 bagaimana melayani orang lain, membagi waktu, te-

naga, pikiran, harta-benda, informasi, dll.  
 
      Memahamkan saudara-saudara kita agar mau senan-
tiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan inilah tugas 
kita semua yang percaya kepadaNya. Namun, idealnya 
sebelum memahamkan orang lain kita semua perlu lebih 
dahulu bisa memahami dan bisa merasakan hidup dengan 
mengundang sawab berkah Tuhan dalam kehidupan kita 
sehari-hari. Karena, pada umumnya, orang yang hidupnya 
selalu mengundang sawab berkah Tuhan, akan mampu 
menciptakan situasi yang kondusif, mendatangkan rasa 
damai, dan memiliki beberapa alternatif solusi untuk 
menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan 
kesejahteraan manusia. Keadaan inilah yang diperlukan 
oleh semua orang agar semua orang bisa selalu ber-
tumbuh dan berkembang. Sehingga, banyak orang yang 
suka bila bertemu dan berbincang-bincang dengan kita, ini 
akan memudahkan kita untuk bertemu orang lain dan 
berbagi tentang hal ini. 
 
Terima kasih. 
 
 
 

--o0o-- 
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4.   Menderita Sakit (Bisa) Disebabkan 
      Dari Berpikir Negatip    
 
 
 
 
 
     Pada suatu hari di bulan Nopember 2007, saya menda-
pat sms dari teman saya yang isinya bahwa Pak W (sing-
katan nama) saat ini masuk rumah sakit untuk menjalani 
operasi lambung. Saya heran, pikir saya, lha wong Pak W 
itu jualan bermacam-macam produk makanan/minuman 
kesehatan, dari beberapa perusahaan MLM besar, yang 
katanya amat sangat manjur sekali, kok malah dirinya 
sendiri masuk rumah sakit, berita ini pasti nggak benar, 
nggak masuk akal. Kemudian saya coba cek ke keluarga-
nya dan hasilnya: “Ya Benar, pak W masuk rumah sakit, 
operasi lambung.” 
 
     Saya masih tetap heran, setiap kali bertemu pak W, dia 
selalu cerita bahwa jualannya laris karena dagangannya 
mempunyai khasiat yang amat sangat manjur luar biasa. 
Dia pernah cerita bahwa pak A dulunya sakit kanker, teta-
pi bisa sembuh karena minum ini, sambil menunjukan 1 
box minuman kesehatan merk I. Pada kesempatan yang 
lain, dia cerita pak B sembuh dari stroke karena minum X. 
Waktu yang lain lagi, ibu C sudah bisa jalan, karena asam 
uratnya sembuh berkat makanan Z, dst. Barang-barang 
yang dijualnya itu katanya sudah terbukti bisa menyem-
buhkan segala macam penyakit, tetapi, pikir saya, dirinya 
sendiri malahan masuk RS., kok lucu? 
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     Sore harinya saya besuk dia ke Rumah Sakit. Saya bi-
sa bertemu dia, tetapi saya tidak bisa berkomunikasi de-
ngan dia. Karena pesan dokter dia tidak boleh diajak bica-
ra untuk beberapa hari. Di samping tempat tidurnya ada 
isterinya yang setia menunggui, saya bertanya dengan 
suara pelan kepada isterinya: “Pak W sakit lambung se-
perti apa kok harus dioperasi?” Isterinya menjawab: “Dari 
hasil rontgent, lambungnya rusak, ada lobang sebesar 
uang logam Rp.1000,- Satu-satunya cara biar bisa sem-
buh, harus dioperasi.” Saya tanya lagi: “Makanan/minum-
an kesehatan yang dijualnya kan manjur?” Dijawab : “Ma-
kanan kesehatan sudah tidak mampu mengatasi.”  
 
     Satu bulan setelah operasi, saya berkunjung ke rumah-
nya. Dia belum sembuh betul, belum bisa bekerja, masih 
dalam perawatan dokter di rumah, tetapi sudah bisa lelua-
sa untuk diajak bicara. Setelah berbasa-basi sejenak, sa-
ya bertanya: “Perasaan apa yang njenegan rasakan waktu 
sebelum sakit, apakah suka marah-marah, atau suka ke-
takutan, atau suka sedih, atau iri/dengki, atau apa?”  
 
     Awalnya dia tidak mau jawab, tetapi sambil bercakap-
cakap ngalor-ngidul, akhirnya dia mengakui: “Selama 2 
tahun ini saya selalu cemas tentang keluarga. Bagaimana 
tidak cemas, gaji saya sebagai pegawai negeri sudah ha-
bis untuk membayar hutang saya yang dulu untuk modal 
bisnis macam-macam tetapi gulung tikar. Dua anak saya 
masih kuliah, butuh banyak biaya. Mau jual rumah yang di 
Mino Martani nggak laku-laku. Hutang saya terus bertam-
bah. Gimana nggak cemas.”  
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     Setelah dia selesai menceritakan kisahnya, saya ganti 
yang ngomong: “Karena merasa cemas terus-menerus 
selama 2 tahun itulah yang menyebabkan lambung nje-
nengan harus dioperasi.” Kemudian saya lanjutkan: ”Kalau 
mau sehat ya lupakan kecemasan itu dan pikirkan yang 
enak-enak, misalnya bersyukur, atau bersukacita, atau 
rengeng-rengeng setiap waktu luang.”  
 
     Dia menyanggah: “Kamu bisa saja ngomong seperti 
itu, karena kamu nggak mengalami seperti ini. Coba kalau 
mengalami seperti saya, pasti kamu nggak berani ngo-
mong seperti itu.” Terus saya jawab: “Bisa saja benar se-
perti itu, tetapi kalau njenengan masih tetap terus-mene-
rus cemas, jangan berharap bisa sehat seperti sedia kala.” 
“Biar bisa memikirkan yang enak-enak, pasrahkan saja 
kecemasan njenengan kepada Tuhan, anggap saja masa-
lahnya sudah selesai, dan sering-seringlah berdoa memo-
hon agar Tuhan memberi rejeki yang halal dan melimpah, 
biar bisa untuk mencukupi semua kebutuhan keluarga 
njenengan, tentang dari mana sumbernya biarkan Tuhan 
yang mengatur.”  
 
     Kemudian dia saya tinggali buku saya yang berjudul: 
“Hidup Yang Selalu Beruntung.” Selanjutnya saya menya-
rankan kalau ada waktu luang, buku tersebut silakan diba-
ca, karena di dalam buku tersebut ada kutipan tentang ha-
sil penelitian bapak Masaru Emoto dari jepang yang mem-
bahas hubungan antara berpikir negatip dengan sakit 
yang diderita seseorang. 
 
     Satu bulan setelah saya mengunjunginya, saya datang 
lagi ke rumahnya. Saat kunjungan saya yang ini, dia sa-
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ngat ramah menerima kedatangan saya, bahkan saya 
diajak makan besar di rumahnya. Hari itu tanggapannya 
istimewa, tidak seperti biasanya. Di sela-sela pembica-
raan, dia mengatakan: “Terima kasih atas saran dan bu-
kunya, saat ini saya sudah nggak cemas lagi, rumah saya 
di Mino tidak jadi saya jual, saat ini sudah dikontrak orang. 
Bisnis retail saya bertumbuh, dan syukurlah sudah bisa 
mencukupi kebutuhan sehari-hari.” “Yang paling penting, 
saya sudah bisa hidup lebih rileks karena merubah cara 
berpikir saya.” 
 
     Demikian sepintas kisah nyata yang menceritakan ten-
tang seseorang (bisa) menderita sakit karena berpikir ne-
gatip. Dari kisah ini juga tergambar bahwa walaupun sese-
orang punya ramuan herbal yang manjur luar biasa seka-
lipun, kalau dia selalu berpikiran negatip, dia juga tetap bi-
sa menderita sakit. Akan lebih baik apabila kita tidak sem-
brono dengan pikiran kita. Lha kok bisa seperti itu, bagai-
mana nalarnya? 
 
     Pak Masaru Emoto dalam bukunya yang berjudul “The 
True Power of Water.” membahas dengan jelas bahwa 
berpikir negatip yang terus menerus akan meresonansi 
organ-organ tubuh tertentu sehingga organ-organ tubuh 
tersebut tidak bisa berfungsi dengan maksimal, akibat se-
lanjutnya akan dapat menimbulkan berbagai penyakit 
degeneratif, dari yang ringan hingga yang fatal. Misalnya, 
bila sering cemas, maka lambung akan terresonansi, aki-
batnya akan terjadi gangguan pencernakan, yang dalam 
jangka panjang lambungnya akan tidak sehat, seperti 
yang telah dialami oleh pak W.  
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     Secara ringkas, hasil penelitian pak Masaru tentang 
berpikir negatip dan penyakit yang bisa ditimbulkan, seba-
gai berikut, bahwa bila kita sering stress, maka kita akan 
mengalami gangguan pencernaan. Bila kita sering khawa-
tir, kita bisa terkena sakit punggung. Bila kita mudah ter-
singgung, kita akan terkena insomnia (susah tidur).  
 
     Bila sering kebingungan, akan terkena sakit tulang be-
lakang bagian bawah. Bila suka takut yg berlebihan, akan 
mudah terkena penyakit ginjal.  
 
     Bila suka cemas akan diikuti sakit dyspepsia (sulit 
mencerna). Bila suka marah bisa sakit hepatitis.  
 
     Bila sering apatis/acuh terhadap lingkungan, bisa 
mengakibatkan vitalitas melemah. Bila suka tidak sabar, 
bisa mengakibatkan diabetes (sakit gula).  
 
     Bila sering merasa kesepian, bisa mengakibatkan sakit 
demensia senelis (memori dan kontrol fungsi tubuh berku-
rang). Bila sering bersedih, bisa menderita leukemia. Bila 
selalu iri hati, bisa mengakibatkan kulit bernanah atau 
wudunen.  
 
     Kalau mau disarikan lagi, mengenai pikiran negatip apa 
saja yang bisa menimbulkan penyakit, inilah jawabannya: 
“stress,” “khawatir,” “tersinggung,” “bingung,” “takut yg ber-
lebihan,” “cemas,” “marah,” “apatis,” “tidak sabar,” “kesepi-
an,” “sedih” dan “iri hati.” 
 
     Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita bisa menge-
rem pikiran negatip? Jawaban pertanyaan ini telah banyak 
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dibahas dalam tulisan teman-teman di website 
http://www.pembelajar.com. Caranya bermacam-macam, 
tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa 
selalu mengendalikan pikiran kita agar jangan sampai 
dicemari oleh pikiran negatip.  
 
     Biar pikiran tidak dicemari oleh pikiran negatip, begini-
lah resep saya, cara ini bukan satu-satunya, masih ba-
nyak cara yang lain, yaitu: percaya bahwa apapun yang 
telah terjadi di dalam hidup kita ini, benar-benar sudah 
tepat setepat-tepatnya sesuai dengan garis rencana se-
mesta (Tuhan) untuk mengejawantahkan diri, dari yang 
tidak kelihatan menjadi kasat mata. Untuk ini kita perlu 
selalu berpikir netral dalam setiap kejadian. Bisa juga kita 
selalu berpikir seolah-olah semua kejadian baik-baik saja. 
 
    Makanya, kalau terasa ada beban, ya pasrahkan saja 
kepada semesta (Tuhan) yang berkuasa mengatur hidup 
kita. Sebaliknya, kalau ada rejeki besar, kita juga harus 
mau sepakat dengan rencana semesta (Tuhan) yang sela-
lu ingin mensejahterakan semua orang. Kalau kita bisa 
berpikir netral dan berpikir semua kejadian adalah baik-
baik saja maka kita akan bisa selalu berterimakasih dalam 
segala kejadian, kita bisa selalu bersyukur setiap saat. Ka-
lau sudah begini, tentu saja pikiran kita akan bisa terbebas 
dari pencemaran pikiran negatip. 
 
     Cobalah selalu memfilter semua perasaan/emosi kita 
agar tidak menimbulkan pencemaran negatip pada piker-
an, dengan cara selalu bersyukur setiap saat. Kalau su-
dah bisa melakukan seperti ini terus-menerus nanti kan 
berbagi masalah dan penyakit bisa nggregeli. Segala ma-
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salah bisa tuntas-tas dan badan terasa sehat-wal-afiat 
tidak kurang suatu apapun.  
 
     Belum yakin? Jangan minta saya untuk meyakinkan, 
tetapi yakinkanlah diri anda dengan mencoba resep saya 
ini.  
 
_____ 
Lihat:  http://pembelajar.com/menderita-sakit-bisa-disebabkan-dari-
berpikir-negatif 
 
 

--o0o-- 
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5.   Bila Selalu Berpikir Positip,  
      Hal-hal Yang Negatip Menyingkir    
 
 
 
 
 
     Cerita ini diawali pada hari Minggu di akhir bulan Maret 
2007. Teman yang bernama bapak IS, main ke rumah. Ia 
adalah pengusaha bengkel las kenteng mobil yang berpe-
ngalaman. Dia telah menekuni perbengkelan tersebut se-
lama lebih dari 30 tahun. Dia datang ke rumah untuk sila-
turohmi dan mau ngomong-ngomong sekedar ingin tahu 
perkembangan bisnis pupuk organik yang saya geluti.  
 
     Di sela-sela kita berdialog, dia bertanya apakah bisa 
menolong usahanya yang beberapa bulan terakhir ini sepi. 
Dalam satu minggu hanya 1 mobil yang digarap, padahal 
biasanya rata-rata mengerjakan 5 mobil per hari.  
 
Dia (IS) menegaskan: “Bisa bantu nggak?.”  
Saya jawab: “Beres. Bisa pak.”  
 
IS : “Mau pakai sarana apa? Apa mau pakai kembang 
atau jajan pasar?”  
Sy : “Nggak usah pakai yang begituan pak. Cukup pakai 
kekuatan raksasa yang ada dalam diri kita.”  
 
IS : (kebingungan) “Maksdunya?”  
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Sy : “Ya cuma pakai mind set. Mengatur pikiran kita sede-
mikian rupa agar bisa menjadi magnet positip, untuk 
mengundang keberuntungan dan rejeki.”  
 
IS : (tampak bengong) “Cara apa itu, saya baru dengar. 
Berbahaya nggak?”  
Sy : “Dijamin bermartabat. Bisa dipertanggungjawabkan 
secara moral.”  
 
IS : “Terus, gimana caranya, sulit nggak?”  
Sy : “Nggak sulit kok, tapi harus mau tekun dan sabar. Gi-
mana, berminat?”  
 
IS : “Jangan-jangan ada syarat yang berat. Nanti saya di-
suruh beli ayam cemani atau mengikuti acara ritual terten-
tu?” 
Sy : “Nggak lah pak, nggak usah yang seperti itu. Ayam 
cemaninya dilepas saja biar hidup bebas. Kalau tentang 
ritual, ya seperti biasa lah sholat lima waktu atau berdoa, 
nggak neko-neko kok tetap sama seperti biasanya. Gam-
pang kan?” 
 
IS : “Ya bolehlah. Kapan dilaksanakan.”  
Sy : “Ya sekarang kalau bapak sudah siap.”  
 
IS : “Ya mari.” 
 
     Selanjutnya saya mulai dengan bertanya, yang dia 
inginkan itu apakah bengkelnya laris atau punya uang. Dia 
menjawab ya bengkelnya laris, ya sekaligus punya uang. 
Kemudian saya mulai berkata-kata: “Kalau begitu begini 
caranya. Lakukan 3 hal seperti berikut ini.  



Cara Mudah Mengundang Kuasa Tuhan - DK  45 
 

     Pertama: Agar bisa mengundang uang, bapak harus 
bisa membuat diri bapak menjadi magnet positip. Cara-
nya, bapak harus selalu berpikir positip. Tindakan yang 
paling mudah untuk mengkondisikan pikiran agar bisa se-
lalu positip, dengan selalu bersyukur. Nikmati saja apa 
yang telah terjadi saat ini, rasakan sebagai berkat bagi diri 
bapak. Dengan cara ini, pikiran bapak secara otomatis 
akan menjauhi pikiran-pikiran negatip. a.l.: marah, som-
bong, takut, dengki, iri, cemas, sedih, dll. Usahakan selalu 
bersyukur setiap saat, biar magnet positip bapak semakin 
hari semakin besar.  
 
     Kedua: Mintalah kelarisan bengkel dan mintalah rejeki 
yang berupa uang, langsung kepada Tuhan. Boleh melalui 
doa-doa seperti yang biasa bapak lakukan atau doa khu-
sus tambahan. Selain itu, sebaiknya pagi hari, sebelum 
bangun tidur, dan malam hari. sebelum mau tidur, lakukan 
visualisasi kelarisan bengkel dan kedatangan rejeki. Cara-
nya, dengan menutup mata, bayangkan bapak sedang du-
duk di bengkel, tahu-tahu beberapa mobil masuk untuk 
direparasi. Rasakan juga bapak sedang mereparasi dan 
menerima uang dari pelanggan setelah mobil selesai re-
parasi. Kalau agar bisa kedatangan rejeki, rasakan ada 
orang datang memberi uang kepada bapak satu bendel 
uang Rp. 100 ribu-an atau uang sebanyak satu tas. Atau 
rasakan yang lainnya yang bisa menggambarkan 
kelarisan bengkel dan kedatangan rejeki.  
 
     Ketiga: Hiduplah dengan mendengarkan suara hati, 
atau intuisi. Kalau ada yang minta tolong, ya dengan iklas 
tolonglah, kalau rasanya pingin berbuat sesuatu walau itu 
tidak seperti bisasnya, ya cobalah lakukan saja.”  
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     Kemudian saya tambahi: “Kalau bapak sudah melaku-
kan yang saya sarankan tersebut, dan ternyata setelah 3 
bulan tidak terjadi perbaikan, saya dikabari, nanti saya 
bantu agar hidup bapak lebih baik.” Setelah itu, saya beri 
dia air mineral gelas plastik yang telah saya isi visualisasi 
kesuksesan bapak IS. 
 
     Satu minggu setelah itu, bapak IS telpon bahwa beng-
kelnya sudah mulai agak laris, lumayan. Minggu yang ke-
dua dia mengatakan agak sepi, tapi masih ada beberapa 
mobil yang masuk bengkel.  
 
     Satu bulan setelah itu, dia berkunjung lagi ke rumah 
ingin menceritakan kejadian aneh yang tidak mungkin 
dilupakan selama hidupnya, karena dari sejak lahir baru 
sekali ini dialaminya.  
 
     Begini ceritanya: “Pada hari Kamis Wage, sekitar jam 5 
sore, setelah bengkel tutup, rasanya ada yang mendorng 
saya agar mau menemui pak NG di daerah Turi, Yogya-
karta utara. Pak NG ini teman saya dalam bisnis besi tua. 
Saya lupa rumahnya, tetapi setelah saya cari sekitar satu 
setengah jam bisa ketemu. Di sana kami cuma ngobrol 
ngalor-ngidul. Beberapa saat kemudian pak NG kedatang-
an tamu lain, temannya yang suka lelaku topo broto, kung-
kum, dll. namanya pak BB. Selanjutnya kita bertiga ngo-
brol.  
 
     Pada saat ngobrol itu pak BB nyeletuk bahwa di soko 
guru bengkel saya yang terbuat dari bambu ori, tepat di 
bawah wuwungan ada ditaruh orang suatu benda yang 
dibungkus kain mori sebesar botol tetes mata Lotte. 
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      Barang itu ditaruh di situ sekitar 3 bulan yang lalu. Ka-
lau itu nggak diambil bisa mengganggu kelarisan bengkel-
nya. Saya nggak percaya, gimana bisa memasukkan ke 
dalam bambu yang tingginya 6 meter, dan lagi bambunya 
tertutup. Tetapi agar saya juga tahu apakah benar kata 
pak BB, maka malam itu juga sekitar jam 10 malam, kami 
bertiga naik ke wuwungan menggergaji bambunya sedikit 
untuk bisa melihat dan mengambil benda yang berupa ka-
in mori tersebut. Ternyata benar, mori itu ada, persis se-
perti yang dikatakan pak BB. Kemudian atas kerelaan pak 
BB, bungkusan mori itu dilarung ke laut olehnya.” 
 
     Kemudian dia menambahi: “Gimana pak Dwi, setelah 
pak Dwi ngajari saya mind set kok malah saya mengalami 
kejadian seperti itu.” 
 
     Kalau menghadapi kejadian-kejadian di luar dugaan 
seperti ini, biasanya saya langsung berusaha menenang-
kan lawan bicara. Saya mengatakan: “Tenang pak, rileks 
saja, biar segalanya gampang menjadi beres.” “Mari kita 
urai kejadian itu sedikit demi sedikit, biar tahu maknanya.”  
 
     Kemudian saya meneruskan pembicaraan: “Kalau me-
nurut saya, saat ini magnet positip di dalam diri bapak su-
dah cukup besar. Ini progress yang bagus.” Saya lanjut-
kan: “`Tadi kata teman bapak kan kain mori itu sudah di-
pasang 3 bulan yang lalu, sementara bapak saya ajak 
menggunakan mind set kan baru 1 bulan terakhir ini. Itu 
berarti saat bapak mulai menggunakan mind set, mori itu 
sudah berada di atas wuwungan, ya kan?” Saya lanjutkan: 
“Lha di sinilah letak kekuatan magnet positip bapak keli-
hatan nyata. Bentuknya, bapak mendapat wangsit agar 
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ketemu pak NG pada saat yang bertepatan dengan keda-
tangan pak BB ke rumah pak NG. Ini kan kejadian luar 
biasa.”  “Mengapa semesta alam ingin mempertemukan 
bapak dengan pak BB? Karena semesta tahu bahwa ada 
bahaya klenik berada di rumah bapak, tetapi bapak kan 
tidak me-nguasai dunia klenik, makanya bapak dipertemu-
kan de-ngan orang yang ahli pada bidangnya, yaitu pak 
BB.” “Dengan kejadian ini maka semesta telah menolong 
membebaskan bapak dari bahaya dengan caranya se-
mesta mengatur dan dengan biaya yang murah. Luar 
biasa kan pak?”  
 
     “Saya juga beruntung dengan kejadian ini, karena saya 
juga dapat belajar dari kehidupan nyata bahwa memang 
benar ada kekuatan semesta yang melindungi orang yang 
selalu berpikir positip, dengan cara hanya mengudang hal-
hal yang positip, sementara hal-hal yang negatip entah 
bagaimana caranya akan menyingkir dengan sendirinya.” 
 
     Begitulah kisah yang dialami pak IS. Saat ini bengkel-
nya sudah berjalan seperti biasanya, sering kali ramai 
dikunjungi mobil yang mau direparasi, dan kadang-kadang 
agak sepi. Tetapi jauh lebih baik dari pada saat pak IS be-
lum menggunakan mind set. 
 
     Semoga kisah ini dapat bermanfaat bagi pembaca se-
kalian. 
 
_____ 
Lihat: http://www.pembelajar.com/bila-selalu-berpikir-positif-hal-hal-
yang-negatif-menyingkir  
 

-o0o- 
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Tindak lanjut  
 
 
 
     Di dalam hidup ini, tiap-tiap orang akan bertanggungja-
wab atas dirinya sendiri-sendiri. Tulisan dalam buku ini ha-
nyalah informasi sebagai masukan agar siapapun yang 
telah membaca tulisan ini memperoleh gambaran bahwa 
manusia itu makhluk Tuhan yang luar biasa.  
 
     Silakan temukan hal-hal yang luar biasa di dalam diri 
pembaca masing-masing. Hidup hanya sekali, dan Tuhan 
telah membekali kita dengan talenta dan karunia yang 
bermacam-macam. Sudah saatnya kita bisa memberdaya-
kan diri kita masing-masing, atau bisa akses pada semua 
talenta yang sudah ada pada diri kita. Agar bisa  senantia-
sa berproses dalam menemukan kesuksesan kita. 
 
   Apabila dirasa masih ada hal-hal yang memerlukan kla-
rifikasi atau masukan atau informasi tentang pemberda-
yaan diri silakan kontak kami di: 
 HP/SMS: 08157933667, 08886829663 
 Telp.        (0274) 2149528.  
 Pos-el:     bioaccess98[at]yahoo[dot]com atau 

  tim_karunia[at]yahoo[dot]co[dot]id, dan  
 website:   http://karuniasemesta.wordpress.com 

 http://karuniasemesta.indonetwork.co.id.  
 
 
Salam Sukses dan Hidup yang Luar Biasa.  
Dwiatmo Kartiko 


