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Kata Pengantar

B

uku ini akan mencoba membantu Anda
mendapatkan rancangan kehidupan yang Anda
inginkan. Berapa banyak orang yang saat ini
hidup tanpa rencana atau tanpa tujuan dan rancangan
kehidupan yang jelas? Rata-rata, orang tidak memiliki
rencana atau rancangan untuk hidup mereka sendiri,
mereka hanya menjalani hidup apa adanya dan hanya
menjadi orang biasa yang kemudian mati tanpa pernah
meninggalkan jejak atau sejarah untuk kemanusiaan
atau dampak bagi dunia dan tidak akan pernah terasa
puas di akhir hidup mereka.
Dibutuhkan seseorang dengan visi dan misi yang
dapat melihat melampaui masa depan untuk dapat
menjadi individu yang dapat mengukir sejarah atau
menciptakan dampak di dunia ini, orang-orang yang
tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan agung yang
hebat “Mengapa kamu dikirim kesini? Apa tujuan kamu
di Dunia ini?”
Buku ini memberikan sekilas pengalaman hidup saya
dalam mengubah situasi dari nol dan mengalami
keruntuhan ke kondisi yang sesuai dengan impian dan
tujuan saya. Kehidupan yang saya buat dan rancang
sesuai dengan keinginan saya sendiri. Kehidupan di
mana saya memiliki hak untuk merancang hidup saya
D ES I GN
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sendiri dan mewujudkan impian dan tujuan hidup saya.
Untuk membawa sukacita dan kebahagiaan.
Buku ini terdiri dari beberapa bagian dan di dalam setiap
bagian akan dibahas secara khusus bagian-bagian yang
diperlukan untuk setiap orang agar dapat mengubah
kondisi hidupnya menjadi kehidupan yang sesuai
dengan rancangan yang mereka inginkan. Terdapat
juga beberapa video yang diberikan melalui QR Codes
di beberapa bagian dari buku ini. Saya menyarankan
para pembaca untuk memindai QR codes tersebut dan
menonton video-video yang diberikan di setiap topik
agar memudahkan pembaca dalam memahami lebih
dalam mengenai maksud dan tujuan dari topik yang
sedang dibahas.
Untuk benar-benar menguasai seni merancang hidup
Anda, Anda harus memiliki 5 Prinsip ini yaitu 1P
(Purpose), 2B (Believe and Be Grateful), 3A (Ambition
Action Attitude), 4P (Passion Patience Persistence
Performance) dan 5D (Devotion Drive Discipline
Dedication Determination). Semua 5 Prinsip ini
dijelaskan dengan jelas dalam buku ini untuk membantu
Anda mencapai rancangan kehidupan yang selalu Anda
inginkan.
Karena itu, nikmati setiap bagian buku ini, dan mulailah
merancang kehidupan Anda sendiri di masa depan. Jika
Anda mendapat manfaat setelah membaca buku ini,
silakan bagikan buku ini dengan siapa pun yang Anda
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rasa perlu untuk mengubah hidup mereka menjadi
lebih baik. Hidup dengan rancangan Anda sendiri.
Untuk semua life designer di luar sana, saya salut
kepada Anda ...!
Salam hormat saya,

Dimas Satya Lesmana (dee)
www.deelesmana.com
www.hackingofgod.com/id
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Ucapan Terima Kasih
dari Penulis...
Untuk mendiang Almarhum Ayah H. Engkus Ruhito bin
RS. Ruhito, mendiang Almarhumah Hj. Wiryati binti Haji
Nursaman dan mendiang Almarhum Ayah Mertua Koko
Abdullah bin Pupuh di Surga… Terima kasih…
Untuk Istri saya tercinta Risnha dan anak-anak saya
Qienand, Gabriel dan Anchello Lesmana… Terima kasih...
Untuk partner bisnis saya Eri Rustandi, Dadan Suparlan,
Fery Huston dan seluruh karyawan Centra Group… Terima
kasih…
Untuk mas Mardigu Wowiek Prasantyo yang telah sudi
mereview buku saya… Terima kasih…
Untuk semua orang yang ingin merancang hidup mereka
sendiri menuju kehidupan yang lebih baik... Terima kasih...
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Hukum Tarik
Menarik
S ET I A P P ERIS T IWA YANG ANDA ALA MI DALA M
H I D UP A N DA, BAIK ATAU BU RUK , TE RJA D I
KA R EN A ANDA S ENDIRI YANG ME NA RI K NYA
KE DA L A M HIDU P ANDA.

Pendahuluan : Hukum Tarik Menarik

//Pendahuluan//
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Jangan Keluar Dari Zona
Nyamanmu!
Bertahun-tahun yang lalu saya mungkin belum
mengenal apa yang disebut sebagai “zona nyaman”
yaitu sebuah zona dimana ketika kita sudah bekerja
lama di suatu perusahaan yang menurut Anda nyaman,
baik dari segi lingkungan atau job desk yang Anda jalani.
Keadaan ini akan membuat keinginan kita untuk pindah
kerja tidak akan terlintas sama sekali dalam benak Anda.
Bahayanya, keadaan ini justru membuat Anda terjebak
dalam masalah baru.
Selepas mengenyam pendidikan Diploma (D3) Kimia
Analisis di Bogor, saya langsung bekerja di salah satu
perusahaan pabrik farmasi terbesar Amerika di wilayah
Jakarta Timur sebagai staff Quality Assurance (QA)
dan selama hampir 4 tahun lebih bekerja disana, saya
menyambi sambil melanjutkan studi Strata (S1) saya
di bidang Teknik Kimia. Selepas lulus sebagai Sarjana
Teknik Kimia saya pun memutuskan untuk keluar dan
bekerja dari rumah membangun sebuah bisnis yang
belum pernah saya jalani sebelumnya. Orang tua saya
keheranan melihat keputusan yang saya ambil, beliau
berkata “Bukannya enak sudah diangkat jadi pegawai
tetap di pabrik? Tunjangan dan asuransi kesehatan juga
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Dahulu mungkin trend Work From Home belum
setenar sekarang, saya mungkin segelintir orang yang
beruntung dan berkesempatan memulai trend BYOD
alias Bring Your Own Device yaitu bekerja dimana saja
selama membawa gadget personal seperti Laptop dan
Smart phone yang terhubung ke internet sehingga
memungkinkan kita untuk bisa bekerja dimana saja.
Saya pun meyakinkan almarhumah Ibunda tercinta
bahwa saya bisa belajar dan akan dibimbing oleh partner
saya dari Amerika yang tinggal di Singapura, seorang
senior Chemical Engineer berusia 70 tahun yang sudah
melanglang buana keseluruh dunia. Alhamdulillah
Ibunda akhirnya merestui keputusan yang saya ambil
dan berkata bahwa lakukan apa yang kamu yakini dan
beliau akan mendukung 100% keputusan yang saya
ambil.

Pendahuluan : Hukum Tarik Menarik

sudah ditanggung full kan?” Saya pun menjawab bahwa
saya sudah bosan dan lelah bekerja di pabrik dan ingin
mencoba sesuatu yang baru yaitu bekerja dari rumah
berjualan software sistem manajemen keselamatan
bahan kimia. Beliau menjawab “Pekerjaan macam
apa yang dikerjakan dari rumah? Software? Kamu kan
bukan programmer komputer? Kamu yakin bisa jualan?
Kamu kan nggak punya pengalaman jualan?” Beragam
pertanyaan lain pun terus keluar dari mulut beliau bak
rentetan peluru.
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Waktu pun berlalu, tidak terasa 3 tahun sudah saya
bekerja bersama partner saya tersebut membangun
sebuah bisnis dari rumah, lebih tepatnya dari ruang
kamar tidur saya! Hasil kombinasi antara mimpi
ditambah dengan tekad plus nekad dan berani belajar
hal-hal baru membuat saya menerobos semua halhal normal yang orang lain tidak pernah terpikir akan
dilakukan sebelumnya. Otak kita menjadi lebih kreatif
pada saat kita bekerja dengan passion dan sedikit rasa
kepepet. Banyak sudah client-client besar yang berhasil
saya dapatkan dari client sekelas Pertamina, Freeport,
International Nickel (Inco) sampai ke perusahaanperusahaan migas internasional sekelas Premier Oil,
Chevron, Santos dan lain-lain. Saya pun berkesempatan
mengunjungi berbagai negara seperti Amerika Serikat,
Uni Emirat Arab, India, Singapura dan lain sebagainya
sebagai trainer sistem yang saya jual. Kehidupan pun
sepertinya berjalan seperti mimpi.

Hidup Ini Tidak Selalu Adil
Namun di tengah perjalanan pengembangan perusahaan software keselamatan bahan kimia yang saya
kembangkan bersama partner saya di Singapura, saya
memutuskan untuk keluar dikarenakan ada beberapa
ketidakcocokan dalam menjalankan perusahaan. Hidup

DIMAS SATYA LESMANA
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Selepas membaca buku “Cara Gila menjadi
Pengusaha” karangan mas Purdi E. Chandra dan
“The Power of Kepepet” karya mas Jaya Setiabudi,
saya pun memutuskan untuk melanjutkan hidup
dengan membuka usaha warung internet (warnet)
dan membuka sebuah warung makan kecil yang
menyediakan makanan seperti indomie rebus,
pempek, cireng dan lain-lain. Almarhumah Ibunda
saya pasti kecewa karena keputusan yang saya ambil
dulu ternyata akhirnya mengantarkan saya kemudian
menjadi seorang pengusaha kelas warnet dan warung
indomie. Tapi itulah hidup dengan segala suka dan
duka nya. Hampir 2 tahun berjalan, usaha warnet kami
berkembang dari 6 komputer menjadi 14 komputer.
Namun ditengah ekspansi yang kami lakukan, ternyata
kompetisi tumbuh di kanan dan kiri dengan mematok
harga yang diluar akal sehat. Ditambah booming
kemudahan akses internet dan media sosial melalui

Pendahuluan : Hukum Tarik Menarik

saya pada waktu itu bisa dikatakan berada pada titik
terendah dan bisa dibilang berantakan. Tak berapa
lama selepas saya mengundurkan diri, Ayah saya
meninggal karena serangan stroke dan hanya satu
tahun kemudian, Ibu saya juga menyusul Ayah saya
karena serangan stroke yang sama mematikannya. Saya
kemudian menikah dan tidak lama setelah itu istri saya
hamil dan mengandung anak pertama kami.
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smart phone, di tahun ketiga usaha warnet dan warung
makan indomie yang saya bangun bersama partner
saya pun mengalami keteteran.
Singkat cerita, setelah hampir tiga tahun lebih membuka
bisnis warung internet dan warung indomie, saya
bangkrut, yang akhirnya semua aset saya harus dijual!
Saya bahkan tidak mampu membayar cicilan yang saya
ambil ke bank. Perusahaan kredit mobil saya mengirim
penagih utang alias debt collector untuk menyita mobil
pertama saya, sebuah mobil BMW tua produksi tahun
1989 yang saya beli dengan susah payah pada waktu
itu dan saya sangat sedih sekali melihat mobil pertama
saya diambil oleh penagih utang dan kemudian dilelang
di kantor mereka.
Pada saat itu saya merasa putus asa dan saya merasa
bahwa hidup ini tidak adil. Saya marah pada kehidupan
yang saya jalani. Saya marah kepada Tuhan. Dalam doadoa saya, saya berteriak kepada Tuhan dan berkata, “Ya
Tuhan! Mengapa Engkau harus memberi saya semua
hal-hal buruk dalam hidup ini?! Apa kesalahan saya?!”
Saya memutuskan untuk meninjau kembali semua
keadaan dan kejadian yang terjadi dalam hidup saya.
Mencoba “Menghubungkan titik-titik” yang terjadi
dalam hidup saya. Saya menenggelamkan diri saya
dengan membaca buku-buku yang dapat memotivasi

DIMAS SATYA LESMANA

Suatu hari ketika saya sedang membaca buku yang
ditulis oleh Hal Urban yang berjudul “Life’s Greatest
Lesson”, di bab kedua dari buku tersebut ada sebuah
artikel yang berjudul “Hidup itu sulit ... dan tidak selalu
adil akan tetapi hidup harus berjalan terus.” dan saya
benar-benar merasa bahwa bab dalam buku ini sangat
cocok dengan kondisi dan keadaan saya saat ini. Life
must goes on…! itulah kata-kata yang terus terulang
di dalam pikiran saya waktu itu. Hidup harus berjalan
terus!

YOUR
OWN
L IFE .

Mengutip kata-kata Benjamin Franklin, “Semua hal yang
menyakitkan kita, akan melatih kita.” What doesn’t
kill you will make you stronger. Semua hal yang tidak
membuatmu mati akan membuatmu menjadi tambah

7
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Kemarahan saya terhadap Tuhan dan hidup saya,
kegagalan membangun dan merintis bisnis saya, dan
berbagai hal buruk lainnya yang telah terjadi sejauh ini
memang merupakan salah satu bagian dari kisah hidup
saya. Hal Urban mengatakan, hidup tidak akan selalu
berjalan sesuai dengan harapan kita, tetapi kenyataan
adalah guru yang baik karena itu membantu kita untuk
belajar tentang pelajaran hidup yang berharga, bahkan
dengan cara yang lambat dan menyakitkan!

Pendahuluan : Hukum Tarik Menarik

dan menginspirasi saya sehingga saya dapat melanjutkan
hidup saya sambil mencoba untuk memperbaikinya.

Pendahuluan : Hukum Tarik Menarik
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Saya juga mengambil pelajaran dari peristiwa yang
terjadi dalam hidup saya dan kemudian memutuskan
untuk bangkit dan tidak akan pernah menyerah pada
kerasnya hidup. Hidup memang sulit dan terkadang tidak
selalu adil, tetapi itu tidak berarti kita harus menyerah
dan itu tidak berarti hidup tidak bisa menjadi sesuatu
yang menyenangkan, memuaskan dan membahagiakan.
Saya juga memutuskan untuk merancang ulang hidup
saya dan berjanji untuk memberikan versi terbaik dari
diri saya di masa depan.
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Sekembalinya ke rumah, saya langsung membaca tuntas
buku itu dan menyadari bahwa ternyata kehidupan dan
semua peristiwa buruk yang telah terjadi sejauh ini
dalam hidup saya adalah akibat dari pikiran saya sendiri.

9

DESIG N

Suatu hari ketika saya sedang berjalan di salah satu
toko buku favorit saya, saya melihat sampul buku yang
sangat sederhana, buku itu berwarna coklat tua dengan
judul “The Secret”. Entah bagaimana ada semacam
magnet yang menarik saya untuk membuka buku itu
meskipun saya tidak tahu buku itu dan penulisnya. Saya
segera membaca buku yang ditulis oleh Rhonda Byrne
dan pada saat itu juga saya langsung jatuh cinta dengan
isi buku tersebut dan memutuskan untuk membelinya.

Pendahuluan : Hukum Tarik Menarik

kuat. Itulah sebabnya pelajaran yang paling pahit dalam
hidup juga merupakan pelajaran yang paling berharga.
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Rhonda mengajari saya tentang konsep hukum tarikmenarik atau lebih dikenal dengan Law of Attraction
(LoA). Saya baru menyadari dan ternyata sayalah orang
yang selama ini menyebabkan semua kekacauan dalam
hidup saya karena “Ketakutan” saya sendiri ketika
membuka bisnis pertama saya dan keraguan, ketakutan
dan ketidakpastian saya tentang bisnis, pada akhirnya
menciptakan realitas saya.
Menurut Rhonda, setiap peristiwa yang Anda alami
dalam hidup Anda, apakah itu baik atau buruk, terjadi
karena Anda sendiri yang menariknya. Kekuatan pikiran
kita sangat kuat. Dia dapat mengubah hidup kita hanya
melalui kekuatan daya tarik. Selama kurun waktu
tersebut saya memang selalu bersikap pesimistis,
tidak antusias, tidak memiliki tujuan hidup yang jelas,
saya juga selalu berprinsip bahwa hidup ini seperti air,
mengalir begitu saja, dan ternyata itu semua salah.
Dan hasilnya adalah, kita adalah apa yang kita pikirkan
terus-menerus. Jika kita terus-menerus memikirkan
hal-hal buruk, maka hal-hal buruk itu akan terjadi dalam
hidup kita, dan jika kita terus memikirkan hal-hal baik
dan positif, maka hal-hal baik dan positif itu juga akan
terjadi dalam hidup kita.
Menurut buku Think and Grow Rich karya Napoleon
Hill yang saya baca, inilah sebuah kondisi yang disebut
sebagai temporary defeat alias kekalahan sementara.

DIMAS SATYA LESMANA

The Dream Job
Saya akhirnya memutuskan untuk kembali hidup
sebagai karyawan biasa yang membosankan, saya ingin
memiliki penghasilan tetap untuk saat ini dikarenakan
desakan dari istri saya yang akan melahirkan anak
pertama saya.
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Beruntunglah setelah peristiwa kebangkrutan tersebut
ada tawaran kerja di salah satu perusahaan Amerika
yang tengah mencari seorang Sales Engineer yang bisa
bekerja dari rumah. Calon boss saya waktu itu sampai
terbang dari London ke Jakarta hanya untuk bertemu
dan melakukan wawancara kerja. Alhamdulillah saat
interview tiba dan hasilnya saya pun langsung direkrut
sebagai Sales Representative untuk wilayah Indonesia
untuk produk komposit perbaikan pipa-pipa minyak
dan gas yang berbasis di Houston, Amerika Serikat.
Saya pun kembali melanglang buana ke negeri Paman
Sam dan mendapatkan pelatihan disana. Lagi-lagi saya
mencoba untuk mempelajari hal-hal baru yang belum
pernah saya jalani sebelumnya.

Pendahuluan : Hukum Tarik Menarik

Anda tidak akan pernah merasakan arti sukses yang
sebenarnya sebelum Anda merasakan berbagai
kegagalan dalam hidup.
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Bekerja dari rumah dengan pendapatan US Dollar
mungkin merupakan sebuah “Dream Job” bagi
kebanyakan orang. Jangan bayangkan betapa nikmatnya
bisa fleksibel bekerja dari rumah tanpa harus pusing
memikirkan kemacetan yang harus dihadapi para
karyawan yang harus bekerja secara commuter setiap
harinya, pulang-pergi ke kantor dengan segala rutinitas
hariannya. Dan memang saya sangat menikmatinya
saat itu. Selain karena faktor bebas macet dan income
dalam bentuk US Dollar, saya pun terlarut bekerja
dalam “Zona Nyaman”’ saya selama 8 tahun. Selama
itu pula saya telah melakukan banyak hal dari mulai
berpartisipasi menulis buku kelas internasional bersama
penulis sekelas CEO, professor atau doktor dari berbagai
negara, memberikan materi ceramah atau seminar kelas
nasional atau internasional, berkunjung ke berbagai
belahan negara yang sebelumnya tidak pernah saya
bayangkan akan saya kunjungi, bekerja di berbagai
lingkungan pekerjaan dari mulai offshore (pengeboran
minyak lepas pantai), bekerja di tengah hutan, bekerja di
tengah gurun padang pasir, dan lingkungan lainnya yang
sangat beragam dan menantang. Satu hal yang sangat
saya sukai adalah bisa menjadi trainer dan rujukan
dalam hal composite pipe repair di negeri Singapura
dan negeri jiran Malaysia dimana orang-orang disana
seakan tidak percaya seorang ‘Indon’ bisa melakukan
hal tersebut bagi bangsa mereka.
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Lagi-lagi saya memulai sesuatu yang bukan bidang saya,
bukan keahlian saya. Saya tidak tahu bentuk produk
yang akan saya jual pada waktu itu! Dan saya juga
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Akhirnya setelah tepat 8 tahun bekerja (PS: ini adalah
pekerjaan sebagai karyawan paling lama yang saya jalani
seumur hidup saya), saya kembali mengambil sebuah
keputusan ekstrim yaitu keluar dari zona nyaman
“dream job” saya tersebut dan kembali mencoba
memulai mewujudkan mimpi saya sebagai pengusaha
yang dulu sempat pupus beberapa kali. Orang-orang
mungkin beranggapan saya sudah gila dengan melepas
“dream job” saya tersebut. Namun mereka tidak akan
pernah faham mimpi, tujuan serta rancangan hidup
saya yang sesungguhnya jauh lebih besar dari apa
yang sudah saya jalani sejauh ini. Saya pun akhirnya
membuka perusahaan engineering dan fabrikasi alatalat lingkungan hidup dengan partner saya di Bandung.

Pendahuluan : Hukum Tarik Menarik

Hidup lagi-lagi terasa seperti mimpi walaupun tuntutan
pekerjaan akhirnya mengharuskan saya untuk lebih
banyak berada di luar rumah walaupun status saya
seharusnya bekerja dari rumah. Rasa bosan dan kesepian
dalam menjalani perjalanan-perjalanan bisnis di luar
kota dan luar negara selalu menimbulkan pertanyaan
dalam diri saya “Is this trully the dream job that I want?
Is this truly the life that I really want?”
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bukan seorang ahli lingkungan hidup! Anda tidak perlu
menjadi seorang ahli untuk memulai sebuah usaha.
Anda hanya harus memiliki keyakinan penuh bahwa
Anda harus sukses sebagai pengusaha dan harus bisa
membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya agar
bisa memberikan manfaat bagi sebanyak mungkin
orang lain.
Setelah saya rasakan, menjadi pengusaha, dengan
menjadi tangan diatas itu rasanya jauhhhhh... lebih
baik daripada menjadi tangan dibawah dan menerima
gaji ribuan dollar dari Paman Sam. Trust me. Saya
akhirnya menemukan purpose saya atau tujuan
hidup saya yang selama ini sempat hilang. Saya pun
terlarut membenamkan diri saya untuk bekerja
lebih keras lagi demi untuk mewujudkan mimpi
yang jauh lebih besar untuk kemajuan perusahaan
yang saya dirikan. Untuk memberikan manfaat bagi
sebanyak mungkin orang lain dalam hidup saya.

Hukum Balasan Berlipat
Ganda
Secara pendapatan, tentunya waktu itu sangat jauh
apa yang saya dapatkan jika sebelumnya bekerja
di perusahaan Paman Sam dibandingkan dengan
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Begitulah hidup membawa saya sejauh ini menjadi
seorang pengusaha. Sejauh ini saya sangat senang
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Saya terinspirasi oleh sosok Elon Musk yang rela makan,
mandi dan tidur di kantor pada saat membangun bisnis
Paypal hingga sukses menjadi salah satu alat pembayaran
internasional bernilai milyaran dollar. Bahkan hingga
saat ini, milyuner sekelas Elon Musk masih sering tidur
di lantai atau kursi kerjanya demi mewujudkan mimpimimpi besarnya bersama perusahaan-perusahaan yang
ia bangun seperti Tesla, Boring Company, Solar City atau
Space-X. You only reap what you sow alias Anda hanya
akan menuai apa yang Anda tabur!

Pendahuluan : Hukum Tarik Menarik

pendapatan yang saya terima dari perusahaan saya
sendiri. Namun saya selalu teringat prinsip sukses dari
Napoleon Hill yaitu bekerjalah melampaui ekspektasi.
Berikan pelayanan yang lebih banyak dan lebih baik
daripada upah yang Anda terima, maka cepat atau
lambat, Anda akan menerima bunga berlipat dari
investasi Anda. Saya percaya pada konsep tersebut,
karena pada akhirnya, setiap layanan bermanfaat yang
Anda berikan akan berbuah dan memberi Anda panen
yang berlimpah. Jika Anda bersedia melakukan lebih
banyak daripada bayaran Anda, maka akhirnya Anda
akan dibayar untuk melakukan lebih banyak daripada
sekarang.
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dan bersyukur atas kehidupan yang saya rancang dan
jalani. Saya selalu percaya jika kita mempunyai tujuan
hidup yang jelas, meyakininya dengan sepenuh hati,
mengambil tindakan besar, bekerja keras dengan penuh
passion dan dedikasi, maka manifestasi atau hasil
akhirnya pasti tidak akan pernah mengkhianati proses
yang sudah dilakukan.
Buat Anda yang saat ini masih berada di zona nyaman,
jangan ikut mengambil keputusan ekstrim seperti yang
sudah saya lakukan yaaa hehehe... 😊Kembalikanlah
semuanya kepada purpose Anda alias tujuan hidup
kita. Jika Anda hanya menginginkan mendapatkan
pendapatan tetap, maka jangan keluar dari zona
nyaman Anda! Lanjutkanlah pekerjaan Anda tersebut
dan jadilah yang terbaik di bidang atau profesi yang
sedang Anda jalani saat ini.
Namun jika Anda memiliki tujuan lain dari hanya sekedar
memenuhi kebutuhan hidup, jika Anda memiliki mimpi
yang jauh lebih besar dari itu, maka saya sarankan
keluarlah dari zona nyaman Anda. Carilah tujuan hidup
Anda yang sesungguhnya. Jawablah tanda tanya agung
tersebut yaitu “Untuk apa Tuhan mengirimkan Anda
ke bumi (yang tidak datar) ini dengan umur yang Ia
batasi?”

DIMAS SATYA LESMANA

Tentukan pilihan. Ambilah keputusan. Beranilah
menghadapi kekalahan sementara. Bergeraklah
mengikuti tujuan dan misi hidup Anda. Belajarlah hal-hal
baru. Kalahkanlah rasa takut Anda dengan mengambil
tindakan besar dan bekerjalah dengan penuh passion,
dedikasi dan lebih keras lagi dibandingkan para
kompetitormu.
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Maka mudah-mudahan, at the end of the day, hidup
akan jauh lebih bermakna dari sekedar menjalani zona
nyaman mu.

Pendahuluan : Hukum Tarik Menarik

Saya akan membahas mengenai tujuan hidup lebih
lengkap lagi di buku ini tepatnya di bagian Prinsip 1P
yaitu Purpose. Di bagian tersebut, Anda akan saya giring
untuk mencoba mencari makna hidup Anda. Tujuan
dan misi dalam hidup Anda.

YOUR
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Banyak orang berpikir bahwa menjadi pengusaha lebih
menyenangkan daripada menjadi seorang karyawan,
coba deh Anda rasakan sendiri. Anda akan tahu betapa
tidak menyenangkan (pada awalnya) menjadi seorang
pengusaha!

OWN

Back to Business!
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Bagi saya pada waktu status saya masih menjadi
karyawan Paman Sam, hidup saya terasa sangat indah,
tetapi ketika tahun ketiga saya bekerja sebagai karyawan
Paman Sam, saya bertemu dengan beberapa teman dan
kolega saya di Sentul City, Bogor yang mengundang saya
untuk menjadi mitra untuk membuka bisnis di bidang
teknik lingkungan. Karena kegagalan saya yang terakhir
dalam membuka usaha dan rasa penasaran serta
keingintahuan saya untuk mencoba menjadi seorang
pengusaha masih besar, saya akhirnya memutuskan
untuk secara langsung mengambil bagian dalam
pembentukan perusahaan yang bergerak di bidang
teknik lingkungan tersebut.
Akhirnya saya hidup dalam dua versi kehidupan,
pertama sebagai karyawan dan yang kedua sebagai
pengusaha dengan rekan saya. Hidup terus berjalan
dan perusahaan yang kami bangun terus tumbuh
dan berkembang. Namun sayangnya di tengah
pertumbuhan dan perkembangan yang cepat, saya
harus berdebat dan tidak setuju dengan mitra bisnis saya
dan akhirnya perusahaan yang merupakan upaya saya
untuk menjadi pengusaha berakhir, saya memutuskan
untuk meninggalkan perusahaan tersebut, peristiwa
kegagalan ketiga dalam membangun usaha itu cukup
menyakitkan akan tetapi saya hanya bisa mengambil
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Akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan hidup
saya. Saya dan salah satu rekan saya yang satu visi
dan misi dengan saya di perusahaan teknik lingkungan
sebelumnya akhirnya memutuskan untuk membuat
kembali sebuah perusahaan baru namun kali ini kami
memilih untuk berbasis di kota Bandung, tentunya
dengan konsep serta visi dan misi yang berbeda dan
kami pun akhirnya bermitra satu sama lain. Saya
merasa 100% percaya diri dan yakin bahwa perusahaan
atau bisnis ke 4 yang saya bangun ini akan maju dan
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Saya selalu memiliki prinsip bahwa hidup itu sama
dengan anak panah, jika Anda ingin bergerak dan
mencapai target Anda, maka Anda pertama-tama harus
rela menarik mundur diri Anda. Demikian juga dengan
kehidupan. Terkadang kita merasakan kemunduran
sebagai akibat dari kegagalan karena keputusan yang
kita buat dalam kehidupan ini. Tetapi kita harus terus
menanamkan pikiran positif bahwa itu hanyalah sebuah
kegagalan yang sifatnya sementara dan kita harus
menganggapnya sebagai suatu pelajaran kehidupan.

Pendahuluan : Hukum Tarik Menarik

pelajaran dari peristiwa tersebut. Saya menyalahkan
diri sendiri karena pada saat itu saya tidak fokus menjadi
pengusaha. Saya memaafkan semua mitra bisnis saya
dan memutuskan untuk melanjutkan dan menjalani
hidup saya, lagi-lagi sebagai karyawan. Membosankan.
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berkembang pesat dan semua pemangku kepentingan
di dalamnya akan turut serta merasakan keuntungan
dan mampu mencapai tujuan dan sasaran sesuai
dengan visi dan misi yang telah kami tetapkan bersama.
Waktu itu saya tidak punya banyak uang, hanya sisa
uang dari hasil penjualan rumah yang merupakan hasil
waris dari almarhum Ayah dan Ibu saya. Mitra saya juga
sama, mereka tidak memiliki modal finansial yang besar
dan mereka hanya punya cukup uang untuk membayar
biaya notaris publik dan menyelesaikan dokumen
legalitas perusahaan. Akhirnya kami sepakat untuk
meminjam sejumlah uang kepada salah satu pemangku
kepentingan kami di Jakarta. Kami segera tancap gas
untuk mengambil tindakan yang kami rasa perlu untuk
segera menumbuhkan perusahaan yang baru saja kami
lahirkan.
Saya merasa amat sangat bersemangat sekali waktu
itu. Saya membuat semacam “Rencana Anggaran”
awal untuk memulai perusahaan baru kami. Ada
cerita menarik tentang pembentukan perusahaan
dan anggaran yang telah saya buat. Pada saat itu kami
telah sepakat untuk menyewa sebuah kantor dan telah
membayar penuh untuk biaya sewa satu tahun dari
kantor yang akan kami tempati. Kantor tersebut belum
terisi perabot kantor, hanya ruangan kosong yang harus
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Di dalam ruang kantor itu, kami menemukan kantor yang
sudah berisi perabot kantor lengkap dengan komputer,
kursi meja, papan tulis, telepon, dan kebutuhan kantor
lainnya. Saya membuka lembar rencana anggaran
saya yang telah saya cetak sebelumnya. Sungguh
menakjubkan, ternyata kantor yang akan kami sewa
tersebut memiliki konten lengkap sesuai dengan rencana
anggaran yang telah saya buat! Jumlah komputer, kursi,
meja, papan tulis, dan lainnya persis sama dengan apa
yang sudah saya buat di lembar anggaran saya! Saya
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Akhirnya kami harus berkeliling kota kembali untuk
mencari kantor pengganti. Kami tiba di salah satu lokasi
kantor dengan tanda plang ‘disewakan’, partner bisnis
saya juga mengatakan kepada saya untuk mencoba
memanggil nomor telepon yang tercetak di plang. Tidak
lama kemudian, broker property datang ke tempat kami
menelepon, dan dia segera mengundang kami untuk
masuk.

Pendahuluan : Hukum Tarik Menarik

kami isi dengan semua kebutuhan kantor seperti meja,
kursi, komputer, dan lain sebagainya. Ternyata dua hari
kemudian pemiliknya secara sepihak membatalkan
perjanjian sewa kantor yang telah kami sepakati,
pemilik tempat mengembalikan semua uang yang telah
kami bayar di muka dan kami terpaksa harus mencari
lokasi kantor lain sebagai pengganti.
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juga bertanya kepada broker property, apakah kantor
ini disewa lengkap dengan isinya? Dia menjawab iya,
karena kantor ini dulunya memang dulunya disewa
oleh perusahaan yang sudah bangkrut selama empat
bulan dan semua asetnya akan dijual dengan harga
murah atau sekitar setengah dari harga pembelian
baru. Kami pun kemudian menghubungi sang pemilik
kantor sebelumnya dan tentu saja dia memang akan
menjual semua perabot kantor di dalamnya, saya
menanyakan berapa harga keseluruhan perkakas kantor
tersebut apabila mau dijual, beliau pun menjawab
senilai dengan setengah dari anggaran awal yang
sudah saya buat sebelumnya! Wow! Memang, saya
semakin yakin bahwa jika kita sudah memiliki tujuan
yang pasti, niat yang baik, Tuhan dan seluruh alam
semesta akan berpartisipasi dan membantu kita untuk
merealisasikannya dengan cara yang tidak pernah kita
bayangkan sebelumnya. Saya menyebutnya mestakung
alias semesta mendukung. Alhamdulillah rejeki anak
soleh. 😊
Pada tahun pertama, perusahaan kami hanya mampu
menghasilkan uang untuk sekedar membayar gaji
karyawan dan biaya overhead lainnya seperti biaya
listrik, biaya sewa kendaran, dan biaya operasional
terkait lainnya. Saya dan dua partner usaha saya
sebagai pemilik perusahaan terkadang hanya dapat

DIMAS SATYA LESMANA
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Pada tahun itu, karyawan kami tidak sebanyak hari ini,
ketika perusahaan berdiri kami hanya memiliki lima
orang karyawan yang sampai hari ini Alhamdulillah masih
bekerja dengan kami. Saya ingat pada tahun pertama
kami, ketika Hari Raya Idul Fitri tiba yang kebetulan
dirayakan pada hari Senin, pada hari Kamis seminggu
sebelumnya, uang tunai di rekening bank perusahaan
kami masih kosong. Saya merasa stres dan tertekan
karena saya tidak tahu apakah saya bisa membayar gaji
karyawan saya bersama dengan tunjangan karyawan
hari Idul Fitri (THR). Saya pernah berjanji ketika awal
pembentukan perusahaan, bahwa semua karyawan
dan orang yang bekerja di perusahaan ini tidak akan
pernah dibayar terlambat dalam hal pembayaran gaji
dan tunjangan mereka. Seperti pencuri atau perampok
bank yang sedang dikejar-kejar oleh polisi, dan seperti
manusia yang berada dalam kondisi kepepet, terjepit,
pengetahuan tentang “The Power of Kepepet” yang
saya baca di buku mas Jaya Setiabudi kembali pada diri
saya. Saya mulai mengambil tindakan dengan penuh
tekad. Kami memanggil semua pelanggan kami dan
meminta mereka segera melakukan pembayaran untuk

Pendahuluan : Hukum Tarik Menarik

dibayar setiap tiga bulan dengan jumlah nominal
minimum, yang merupakan sisa uang setelah semua
biaya gaji karyawan dan biaya operasional perusahaan
dibayarkan.
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tagihan yang belum mereka bayar. Saya bahkan berani
menawarkan mereka diskon khusus jika pelanggan kami
dapat membayar tagihan kami besok pada hari Jumat.
Alhamdulillah, akhirnya salah satu pelanggan kami
bersedia membantu membayar tagihan kami tanpa perlu
memberi mereka diskon tambahan. Tepat pukul 15:00,
pada hari Jum’at, dana yang kami butuhkan masuk ke
rekening bank kami dan saya segera membagikan hakhak karyawan dan pemangku kepentingan kami, dan
pada hari Senin semua karyawan kami dapat merayakan
liburan bersama keluarga di rumah mereka dengan hati
yang bahagia.
Saya mendapatkan rasa kepuasan dan kebahagiaan saat
itu karena kami bisa memberikan kebahagiaan kepada
para karyawan. Saya merasakannya sendiri bagaimana
rasanya menjadi seseorang yang bernilai dan dapat
bermanfaat bagi manusia lain di Dunia ini. Sejak saat
itu, saya bersumpah pada diri saya untuk dapat terus
menjadi manusia yang berguna dan bernilai bagi
sebanyak mungkin orang lain. Saya juga menetapkan
ranncangan hidup saya sendiri untuk mengabdikan diri
sebagai pengusaha dan menciptakan minimal sepuluh
ribu lapangan pekerjaan di masa depan sehingga
saya bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam
membawa lebih banyak berkat dan kebahagiaan ke
lebih banyak orang lain di sekitar saya.
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Saya membaca ungkapan kalimat di atas dan
mengadaptasinya dari buku terkenal yang ditulis oleh
Napoleon Hill yang berjudul Think and Grow Rich. Saya
menyarankan agar Anda membeli dan membaca buku
dan juga mencoba memahami konsepnya. Buku ini
adalah salah satu buku wajib bagi orang-orang yang
ingin mencapai kesuksesan di akhir tahun 80 dan 90-an,
akan tetapi filosofi kesuksesan yang dijelaskan dalam
buku tersebut tetap berlaku dan sesuai sampai hari ini.
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Pikiran adalah segalanya. Pikiran memiliki kekuatan
yang luar biasa terutama jika dikombinasikan dengan
rancangan kehidupan yang jelas atau tujuan utama yang
pasti, kepercayaan dan ketekunan dalam melakukan
tindakan. Manusia yang sukses dalam kehidupan ratarata tahu rumus itu, bahwa kita memang bisa mengubah
hidup kita hanya melalui kekuatan pikiran. Ketika Anda
mulai memikirkan tujuan hidup Anda, maka Anda akan
melihat bahwa kesuksesan dimulai dari pikiran Anda.
Menurut Napoleon Hill, kesuksesan datang kepada
mereka yang sadar akan kesuksesan, serta kegagalan
juga akan datang kepada mereka yang membiarkan
diri mereka sadar akan kegagalan. Anda harus bisa

Pendahuluan : Hukum Tarik Menarik

Anda Adalah Apa Yang
Anda Pikirkan
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memilih dan menyadari. Sadar sukses dan sadar gagal.
Dua-duanya berasal dari satu sumber yang sama yaitu
pikiran Anda sendiri.
Salah satu pemikir paling terkenal pada masanya dan
juga salah satu bapak industri otomotif di Amerika
Serikat, Henry Ford, pernah berkata bahwa salah satu
kunci keberhasilannya adalah mengetahui dengan jelas
apa yang dia inginkan. Otak kita akan menjadi semacam
“Magnet” yang menarik pikiran dominan untuk diingat.
Dan ketika kita telah dengan jelas menentukan tujuan
hidup kita dan percaya penuh pada tujuan-tujuan itu,
kita akan melihat semua sumber daya yang dibutuhkan
untuk mencapai tujuan-tujuan ini seperti sumber
daya manusia dan mereka yang akan membantu kita,
keadaan, keuangan, dan kekuatan-kekuatan lainnya
seolah-olah semua hal tersebut datang secara alami
kepada kita seperti magnet.

YOUR
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Henry Ford
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JIKA KAMU
BERPI KI R
K AMU B ISA,
M AKA KAMU
BENAR, DAN
JIKA KAMU
BERPI KI R
K AMU TIDA K
BI SA, MAKA
K AMU JUG A
BENAR
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Berpikir adalah salah satu pekerjaan tersulit dalam
hidup kita, oleh karena itulah sangat sedikit sekali
orang yang ingin menggunakan otak mereka untuk
berpikir. Itulah sebabnya buku Napoleon Hill dimulai
dengan kata “Berpikir” dan menjadi kaya. Think and
Grow Rich. Anda harus terbiasa melatih otak Anda
untuk terus belajar dan berpikir, karena otak kita
memang dirancang untuk menerima dan memproses
informasi, untuk mempelajari hal-hal baru. Kekuatan
untuk berpikir adalah dasar kehidupan dan peradaban.
Jika kita tidak berani berpikir dan mencoba melakukan
sesuatu di luar apa yang telah kita kuasai sejauh ini,
maka kita tidak akan pernah tumbuh. Kita tidak akan
pernah bisa merancang hidup kita. Terkadang kita akan
bertanya pada diri sendiri, dapatkah saya melakukan
segalanya dan mencapai semua rancangan kehidupan
yang telah saya tetapkan? Jika Anda pikir Anda kalah,
maka itu akan terjadi. Jika Anda berpikir Anda tidak
berani, maka Anda tidak akan berani. Jika Anda ingin
menang, tetapi Anda pikir Anda tidak bisa menang,
hampir bisa dipastikan Anda tidak akan menang. Jadi
semuanya akan tergantung pada kondisi pikiran Anda.
Berhati-hatilah dengan apa yang Anda berikan makna
pada rancangan atau rancangan hidup Anda, karena
itu akan menciptakan efek baik atau buruk padanya.
Berhati-hatilah dengan pikiran Anda. Selalu percaya
bahwa sesuatu yang indah akan terjadi. Keajaiban selalu
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Perjuangan dalam hidup tidak selalu mendekati orangorang yang lebih kuat atau lebih cepat, tetapi cepat atau
lambat orang yang memenangkan permainan dalam
hidup adalah seseorang yang berpikir bahwa dia bisa.

Pikiran Bawah Sadar

YOUR
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Kemungkinan
besar
upaya
pertama
untuk
menyinkronkan serangkaian tindakan kompleks
baru tersebut akan selalu sulit. Kita membutuhkan
pengulangan atau repetisi berkali-kali agar bisa
menguasainya. Begitu kita menjadi lebih terampil,
gerakan-gerakan ini kemudian akan mulai membutuhkan
kesadaran yang kurang sadar sampai semuanya mulai
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Apakah Anda ingat ketika Anda mencoba mengendarai
sepeda untuk pertama kalinya? Bisakah Anda
menghitung berapa kali jumlah pengulangan yang
diperlukan untuk melakukan suatu tarian yang
sempurna tanpa membuat satu pun kesalahan? 1 kali?
10 kali? 100 kali? Pernahkah Anda mencoba untuk
belajar menguasai suatu alat musik baru?

Pendahuluan : Hukum Tarik Menarik

terjadi setiap hari. Selalu percaya bahwa Anda dapat
merancang hidup Anda sendiri dan Anda percaya bahwa
Anda mampu dan Anda layak untuk mencapainya.
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Dalam psikologi, pikiran bawah sadar adalah bagian
dari pikiran yang saat ini tidak berada dalam kesadaran.
Kata bawah sadar melambangkan versi Inggris yang
tersubkonsentrasi seperti yang diciptakan oleh psikolog
Pierre Janet (1859–1947), yang berpendapat bahwa di
balik lapisan fungsi pemikiran kritis dari pikiran sadar
terdapat kesadaran kuat yang ia sebut pikiran bawah
sadar.

Pendahuluan : Hukum Tarik Menarik
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mengalir secara alami. Semua gerakan otomatis ini
dipandu oleh salah satu kekuatan batin yang paling
kuat yang menggerakkan perilaku manusia yaitu pikiran
bawah sadar.

Pikiran sadar Anda terdiri dari hanya 12% dari otak
Anda, sedangkan pikiran bawah sadar terdiri dari 88%!
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Cara terbaik untuk memahami pikiran bawah sadar

31

DESIG N

Pikiran bawah sadar menyimpan semua pengalaman
hidup Anda sebelumnya, keyakinan Anda, ingatan
Anda, keterampilan Anda, semua situasi yang telah
Anda lalui dan semua gambar yang pernah Anda lihat.
Singkat cerita, semua hal tersebut tersimpan di pikiran
bawah sadar Anda dan menjadi software Anda!

Pendahuluan : Hukum Tarik Menarik

Apa artinya hal itu bagi kita? Ini berarti bahwa pikiran
bawah sadar Anda mengendalikan hidup Anda! Hal
ini benar adanya. Sebagian besar dari kita tidak atau
belum memahami rasio kesadaran ini. Kita berpikir
bahwa hidup kita hanya dikendalikan oleh pikiran
sadar saja. Ternyata tidak. Pikiran bawah sadar kita
adalah yang mengendalikan hidup kita. Pernahkah
Anda mengendalikan peredaran darah dalam tubuh
Anda? Tidak pernah! karena semua dilakukan oleh
pikiran bawah sadar. Pernahkah kita menyadari atau
mengendalikan rambut yang tumbuh setiap harinya?
Tidak pernah! karena semua dilakukan oleh pikiran
bawah sadar. Pernahkah Anda mencoba mengendalikan
pergantian sel dalam tubuh Anda yang terjadi setiap
waktu? Tidak pernah! karena semua dilakukan oleh
pikiran bawah sadar. Oleh karena itu penting bagi kita
untuk memahami bagaimana mengendalikan pikiran
bawah sadar kita untuk merancang kehidupan kita.
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adalah dengan melihat contoh orang yang ingin
belajar cara mengendarai mobil. Pada awalnya Anda
tidak akan dapat melakukan percakapan dengan siapa
pun saat mengemudi karena Anda akan fokus pada
berbagai gerakan yang terlibat. Itu karena Anda masih
menggunakan pikiran sadar Anda untuk mengemudi.

Pikiran Bawah Sadar Anda
bersifat Auto Pilot!
Beberapa minggu kemudian, mengemudi menjadi
sebuah habit alias kebiasaan alami yang terjadi
secara otomatis tanpa Anda perlu memikirkannya di
level pikiran sadar. Orang tersebut bahkan mulai bisa
mengemudi sambil menggunakan ponselnya atau
berbicara dengan teman-temannya saat mengemudi.
Hal ini terjadi karena kebiasaan mengemudi telah
dipindahkan ke pikiran bawah sadarnya dan karenanya
pikiran sadar menjadi bebas. Ini memungkinkan orang
tersebut untuk berbicara di ponselnya ketika sedang
mengemudi. Dia bahkan bisa melakukan kegiatan
chatting sambal mentransfer uang menggunakan
aplikasi ponsel pintar saat dia mengemudi! (Saya juga
suka melakukannya kok, jangan ditiru yaaa hehehe…).
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Sebaliknya, pikiran sadar bertanggung jawab atas
logika, perhitungan, dan semua tindakan yang dilakukan
saat Anda sadar. Pikiran bawah sadar juga mengontrol
fungsi-fungsi lain dalam tubuh Anda seperti bernapas
dan mengatur detak jantung.

OWN
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Dengan memprogram pikiran bawah sadar dengan

YOUR

Hal yang sama berlaku untuk banyak kegiatan dan emosi
lainnya. Jika seseorang mengganggu Anda, program
kemarahan yang dipasang di pikiran bawah sadar Anda
akan diluncurkan dan hasilnya adalah perilaku yang
mungkin akan Anda sesali nantinya.
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Ketika informasi tentang mengemudi disimpan ke
pikiran bawah sadar Anda, hal itu akan disimpan
sebagai sebuah program. Pikiran Anda mirip dengan
komputer dan informasi tentang mengemudi akan di
install sebagai perangkat lunak yang dapat dijalankan
secara otomatis kapan pun diperlukan.

Pendahuluan : Hukum Tarik Menarik

Pikiran bawah sadar bertanggung jawab atas perasaan
dan emosi yang dipicu secara otomatis yang tiba-tiba
Anda alami ketika menghadapi situasi baru. Jika Anda
hendak memberikan presentasi maka semua ketakutan
dan perasaan cemas yang mungkin Anda alami
sebenarnya diluncurkan dan dikendalikan oleh pikiran
bawah sadar Anda.
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program baru, Anda dapat memperbaiki banyak masalah
di tingkat kesadaran Anda atau kepribadian Anda. Pastikan
saja sistem auto pilot Anda mampu menjalankan sistem
Anda tanpa merusak hidup Anda atau menyebabkan
Anda mendapatkan masalah di kemudian hari.

Hidup Ternyata Bisa
Menyenangkan Juga!
Setelah pengalaman pahit yang saya miliki dalam
kehidupan masa lalu saya, saya menyimpulkan bahwa
Tuhan dan Alam Semesta memiliki sifat humoris dan
selalu berusaha untuk dapat menyenangkan dan
membahagiakan semua makhluk-makhluk Nya di dunia.
Coba bayangkan jika Dia tidak mengirimkan musimmusim di dunia ini, apa jadinya? Atau bagaimana jika
Dia tidak mengirimkan matahari untuk bersinar di bumi
hari ini, mungkin tidak akan ada kehidupan seperti hari
ini. Itulah sebabnya Dia mengirimkan semua hal baik
ke Dunia ini sehingga seluruh populasi dan makhlukmakhluk Nya di Dunia ini dapat bersukacita ketika
menjalani hidup mereka dalam kebahagiaan. Tuhan
adalah yang Maha Bahagia. Tuhan adalah yang Maha
Menyenangkan. Dari semua hadiah yang diberikan oleh
Tuhan dan Alam Semesta kepada manusia, maka saya
pikir mungkin tertawa pasti ada dalam salah satu list
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Bagaimanapun itu, sedih atau bahagia, hidup harus
tetap berjalan terus, jadi pastikan Anda memilih untuk
bahagia, apa pun yang terjadi pada kehidupan dan diri
Anda.
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Manusia sejak kelahirannya memang dirancang untuk
bermain. Menjadi bahagia. Coba perhatikan anak-anak
kecil yang sibuk bermain, mereka seperti lupa waktu
dan ingin terus bermain hingga larut malam. Mereka
tidak merasa lelah bermain. Demikian juga dengan
orang dewasa, mereka yang sudah tahu tujuan dan
rancangan kehidupan mereka akan merasa bekerja
seperti permainan bagi mereka, mereka tidak pernah
merasa lelah meskipun mereka ditempa oleh kerja keras
dan beban kerja yang luar biasa. Mereka menjalaninya
dengan kesenangan dan kebahagiaan. Cobalah untuk
melihat semuanya dengan menggunakan mata bayi
atau anak-anak. Semuanya penuh kesenangan dan
kebahagiaan. Use your baby eyes!

Pendahuluan : Hukum Tarik Menarik

teratas. “Apakah Tuhan ingin Anda bahagia?” Ya, tentu
saja. Bahkan, Dia ingin Anda lebih bahagia daripada
yang bisa Anda bayangkan. Dia ingin Anda memiliki
kebahagiaan yang tak tergoyahkan. Kebahagiaan sejati.
Kebahagiaan yang Tuhan inginkan untuk Anda dapat
menjadi milik Anda bahkan di tengah-tengah kesedihan
dan keadaan terburuk dalam hidup Anda.
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JAN G A N L A H
KAMU
B E R D U KA CITA,
SE S U N G G UHNYA
AL L A H B E S ERTA
K I TA
Al-Qur’an, At-Taubah: 40
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Ya, disitulah terlintas dalam benak saya bahwasannya
Tuhan adalah Sang Maha Programmer. Ketika saya
mempelajari tulisan mengenai DNA tubuh manusia,
bagaimana ternyata molekul DNA terdiri atas bahasa
kode alias bahasa pemrograman dari Sang Penguasa
yang disematkan ke dalam tubuh manusia ini. DNA
kita ternyata berisi trilyunan kode informasi yang
menghasilkan manusia yang unik dan berbeda, tidak
pernah sama sekalipun dilahirkan kembar!
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Pertanyaan itu melintas sekelebat dalam benak saya
ketika saya sering duduk dan termenung setelah
membaca buku atau kitab suci. Benak itu muncul
dikarenakan pikiran liar saya yang terus menerus
memikirkan tentang segala keajaiban yang terjadi
bukan hanya keajaiban pada diri namun juga keajaibankeajaiban yang terjadi di seluruh alam semesta ini.
Betapa suatu quarks, atom, sel, DNA, dan beragam
bentuk kehidupan skala kuantum, nano, mikro dan
makro bekerja secara tepat dan berketeraturan. Sesuatu
yang bekerja seperti sebuah program komputer yang di
ciptakan oleh Sang Maha Programmer.

Pendahuluan : Hukum Tarik Menarik

Apakah Tuhan adalah
Sang Maha Programmer?

Silahkan tonton video mengenai keajaiban DNA
Manusia dengan memindai QR code nya disini:
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Baru sel DNA saja sudah sedemikian rumit programnya
bekerja, memindai secara otomatis setiap kerusakan
dan memperbaikinya secara mandiri. Siapa yang
menyuruh molekul atau sel DNA melakukan itu
semua? Bagaimana dia tahu ada bagian yang rusak dari
struktur DNA yang sedemikian panjang? Bagaimana
cara mereka memperbaikinya secara mandiri? Dan
beragam pertanyaan-pertanyaan lain segera muncul
dan melintas kembali di dalam benak saya selepas saya
menonton video diatas.
Sekarang coba Anda bayangkan hidup Anda. Atau coba

DIMAS SATYA LESMANA
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Ketika kita terbelalak hanya dengan mencoba
menghitung jumlah sel manusia di dunia ini, maka kita
pasti berpikir, Tuhan memang Sang Programmer Yang

Pendahuluan : Hukum Tarik Menarik

bayangkan tubuh Anda dulu deh. Tubuh Anda terdiri
atas 30-40 trilyun sel. Setiap sel bekerja sendiri-sendiri
atau bekerja sama dengan sel-sel yang lain. Mereka
berkembang biak dan meremajakan diri mereka secara
otomatis. Dalam satu hari, ada 300 miliar sel yang mati
dalam hitungan menit. Ada 210 jenis sel di dalam tubuh
dan semuanya memiliki fungsi yang berbeda-beda.
Dari setiap bagian tubuh, pasti ada sel yang mati dan
kemudian digantikan dengan sel yang baru. Apakah
Anda bisa membayangkan betapa rumit dan banyaknya
deretan angka 0 yang bekerja hanya untuk sebuah sel!
Dan itu hanya untuk 1 orang manusia! Ada kurang lebih
7 milyar manusia di muka bumi ini, jadi silahkan coba
Anda kalikan 40 trilyun sel dikali 7 milyar manusia…
ada berapa banyak angka nol dibelakangnya? Apakah
kalkulator Anda sanggup menderetkan kesemua angka
nol tersebut? Itu baru menghitung sekedar sel manusia
saja. Belum kita menghitung sel yang lain seperti sel
binatang, pohon, dan makhluk hidup lainnya seperti
bakteri, amuba, plankton dan makhluk bersel lainnya
di muka bumi ini. Setiap sel tersebut bekerja melalui
sebuah program. Siapa yang memprogram sel untuk
hidup, berkembang biak, mati lalu meremajakan diri?
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Maha Hebat! Dia menciptakan kehidupan secara detail
dan tanpa cacat. Program rancangan Tuhan memang
luar biasa hebatnya. Manusia pasti tidak akan pernah
sanggup menyaingi program Tuhan. Komputer dan
program paling canggih yang dibuat manusia sekali pun
pasti tidak akan pernah bisa menyaingi satu sel yang
sangat kecil sekali bentuknya.
Baiklah, kita sudah membahas mengenai DNA dan sel
dan mendapatkan fakta yang cukup mencengangkan.
Sekarang kita coba bayangkan hidup kita. Kita coba
masuk ke program Tuhan lainnya yang sering kita sebut
sebagai nasib dan takdir manusia. Takdir adalah program
Tuhan, sementara nasib adalah program manusia
namun tetap atas izin Sang Maha Pencipta. Banyak
manusia yang tidak bisa membedakan antara nasib dan
takdir, nasib itu bisa dirubah oleh manusia, walaupun
perubahan itu tetap harus atas seizin dari Yang Maha
Kuasa, karena Tuhan mengatakan “Sesungguhnya Aku
tidak akan mengubah nasib suatu kaum, sebelum kaum
itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka.“,
bahasa Tuhan ini memberi isyarat, sebuah kode bahwa
Dia memberikan izin dan hak kepada manusia untuk
merubah nasibnya melalui apa yang ada pada diri
manusia. Apa yang ada pada diri manusia? Pikiran.
Baik pikiran sadar maupun bawah sadar. Jika kita
ingin merubah nasib kita maka rubah dulu pikiran kita
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yang 88%, yaitu pikiran bawah sadar kita. Sedangkan
takdir sifatnya mutlak milik Tuhan semata. Anda lahir,
menikah, mati itu semua takdir. Mengimani dengan
benar terhadap takdir bukan berarti meniadakan
kehendak dan kemampuan manusia untuk berbuat.
Hal ini karena kenyataan yang ada menunjukkan bahwa
manusia masih memiliki kehendak untuk melakukan
sesuatu sesuai kehendak manusia. Dalam pandangan
psikologis, hal ini disebut sebagai free will alias kehendak
bebas manusia. Kebanyakan orang memiliki pandangan
yang keliru mengenai nasib. Mereka hanya pasrah
kepada nasib mereka tanpa melakukan tindakan atau
usaha sama sekali. Dan ini adalah suatu kekeliruan yang
amat nyata. Bukankah Tuhan telah memerintahkan
manusia untuk mengambil tindakan dan bekerja serta
melarang kita untuk bermalas-malasan? Apabila kita
sudah mengambil tindakan dan usaha kemudian kita
mendapatkan hasil yang tidak sesuai, maka kita tidak
boleh sedih dan berputus asa karena semuanya sudah
merupakan ketetapan dari Sang Maha Kuasa alias
takdir. Takdir mempunyai nilai yang sangat fundamental
jika kita bisa memaknai dan memahaminya dengan
baik, dan hal itu bisa menjadikan hidup kita menjadi
lebih baik, karena dengan penerimaan terhadap takdir
berarti kita sebagai manusia juga menerima terhadap
kekuasaan Tuhan terhadap apapun yang terjadi dalam
hidup kita di Dunia ini.
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Takdir, adalah bahasa program Tuhan. Dan itu tidak
bisa diubah, sudah merupakan kepastian. Sementara
kegagalan bukan merupakan takdir namun lebih
merupakan nasib, maka tentu saja hal itu bisa dirubah.
Siapa yang bisa merubahnya? Ya tentu saja si manusia
nya sendiri namun atas seizin dari Yang Maha Kuasa.
Apa syaratnya? Syaratnya adalah si manusia tersebut
haruslah memiliki tujuan serta rancangan hidup yang
jelas, mempercayai dan meyakininya, mengambil
tindakan dan bekerja keras, berusaha sekuat tenaga
dengan penuh dedikasi dan persistensi, dan meminta
izin dari Tuhan dengan doa, maka kita akan mampu
untuk merubah nasib kita. Merubah hidup kita. Tuhan
sudah memberikan manusia sebuah isyarat, sebuah
kode, bahwa manusia mempunyai hak prerogatif
untuk merubah nasibnya. Manusia memiliki hak untuk
meretas nasib mereka sendiri!
Harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan seringkali
diartikan sebagai kegagalan, hampir semua manusia
mengartikan suatu kegagalan sebagai kegagalan
secara keseluruhan, sehingga tertutup semua akses
untuk munculnya kesuksesan dalam hidup mereka.
Secara tidak sadar, kontaminasi hati dan pikiran kita
terhadap hal ini menghasilkan persepsi dan program
di pikiran bawah sadar yang menimbulkan asumsi
yang berujung pada kesimpulan bahwa kegagalan yang
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Ada perbedaan yang paling mendasar ketika terjadi
kegagalan pada diri manusia, yaitu “cara menyikapi”
kegagalan. Bagi orang-orang yang mampu berpikir dan
mentransformasi bahasa program Tuhan, membedakan
antara takdir dan nasib, maka kegagalan akan dianggap
sebagai ujian, bahkan seringnya dianggap sebagai
“hikmah” atau “pelajaran” karena dengan adanya
kegagalan tersebut berarti Tuhan memang memiliki
sifat Maha Pengasih dan Penyayang. Namun bagi
orang-orang yang tidak mampu mentransformasikan
bahasa program Tuhan, maka mereka akan mengaggap
kegagalan sebagai “malapetaka atau bencana bahkan
kutukan.”

Pendahuluan : Hukum Tarik Menarik

satu merupakan kegagalan untuk semuanya, akhirnya
manusia punya sikap untuk nyinyir kepada Tuhan lalu
mendiskreditkan Tuhan, bahwa ini semua adalah hasil
karya Tuhan! Anda salah besar! Kegagalan adalah hasil
karya manusia! dan siapapun pasti mengalaminya,
siapapun dia! Pasti pernah gagal! Contohnya saja Anda,
pagi ini terbangun karena mengatur alarm di ponsel
anda pada pukul 5 pagi, dan ketika alarm di ponsel
Anda tersebut berbunyi Anda kemudian menekan
tombol “snooze” dan melanjutkan tidur kembali. Anda
sudah gagal pada saat itu, sesaat setelah Anda baru saja
terbangun! Apakah itu kesalahan Tuhan atau kesalahan
Anda?
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Bahasa Tuhan adalah bahasa yang penuh dengan
keberhasilan, kesuksesan dan kemenangan, maka
dalam Bahasa Tuhan tidak ada bahasa kegagalan,
kekalahan dan ketidakberhasilan. Tuhan dengan bahasa
programnya sendiri. Dan manusia dengan bahasa
programnya sendiri yang di dalamnya merupakan
hasil rahmat dari Tuhan. Oleh karena itu, mari kita
merancang kembali program kehidupan kita yang lebih
baik, meretas nasib kita sendiri dan merubah hidup
Anda agar bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya.

Meretas Pikiran Bawah
Sadar Anda
Pikiran bawah sadar tidak dapat membedakan mana
yang benar dan mana yang salah. Alam bawah sadar
akan mengubah pemikiran yang digerakkan oleh rasa
takut menjadi kenyataan, serta mengubah pikiran yang
didominasi oleh kepercayaan menjadi kenyataan. Ini
sebenarnya adalah salah satu celah bagi orang untuk
dapat menanamkan program apa pun ke pikiran bawah
sadar manusia. Ini adalah celah yang memungkinkan
mekanisme “Meretas Diri.”
Pikiran Anda seperti rentetan notifikasi yang tidak
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Lalu bagaimana Anda bisa merubahnya? Anda dapat
membersihkan pikiran bawah sadar Anda. Sama seperti
notifikasi Anda yang dikendalikan oleh pemrograman
di ponsel Anda, pikiran Anda dikendalikan oleh
pemrograman di pikiran bawah sadar Anda. Saya
menggambarkan bahwa pikiran bawah sadar Anda
menyimpan semua pengalaman, perasaan, dan ingatan
Anda, dan menciptakan pola pemikiran yang Anda miliki
berdasarkan informasi yang tersimpan itu. Sepertinya
itu adalah program yang tidak dapat diubah, tetapi ada
beberapa cara untuk meretasnya yaitu melalui Teknik
Self Hypnosis alias Afirmasi, Visualisasi, dan Bersyukur.
Teknik-teknik ini akan dibahas di bab-bab selanjutnya.

Pendahuluan : Hukum Tarik Menarik

diinginkan yang Anda dapatkan dari ponsel. Akan tetapi
ponsel Anda memiliki pengaturan dan Anda dapat
mematikan notifikasi tersebut. Anda dapat meletakkan
ponsel Anda pada mode diam atau pesawat terbang
dan semua pemberitahuan itu tiba-tiba hilang. Anda
dapat mencapai titik kejelasan (clarity). Tetapi otak
Anda tidak memiliki pengaturan seperti ponsel tersebut
diatas, jadi Anda tidak bisa mematikan pikiran-pikiran
Anda dengan begitu saja.
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Manusia Sang Pendamping
Pencipta bagi Tuhan
Kita telah belajar bahwa ada sebuah hukum yang
bersifat pasti di Alam Semesta ini yang disebut Law
of Attraction (LoA) alias Hukum Tarik Menarik. Hukum
yang begitu kuat dan dapat membantu manusia untuk
mencapai apa pun yang mereka inginkan dalam hidup.
Hukum yang akan selalu bekerja, sama seperti halnya
gravitasi. Hukum ini sebetulnya selaras dengan apa
yang diungkapkan oleh Al-Quran:
” S IAPA YANG MENG ERJAKAN
KE BAIKAN S EBESAR BIJ I DZARAH
S E KALIPU N, NIS C AYA IA AKAN
MELI HAT BALASANN YA”
Al-Qur’an, Al-Zalzalah: 7

Kita telah memahami bahwa manusia dapat mengubah
hidup mereka dengan pertama-tama mengubah pola
pikir dan sistem kepercayaan mereka dalam tingkat
bawah sadar mereka. Kita juga telah memahami bahwa
pola pikir adalah segalanya. Kita juga telah mengerti
bahwa manusia adalah pendamping pencipta bagi
Tuhan. Pendamping Nya dalam menciptakan sesuatu.
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MAKA APABILA
TELAH
KUSEMPURNAKAN
KEJADIANNYA
DAN KUTIUPKAN
KEPADANYA
RO H KU, MAKA
HENDAKLAH KAMU
TERSUNGKUR
DENGAN BERSUJUD
KEPADANYA”
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Tuhan telah berbagi kebaikan dengan memberikan
manusia sebuah ruh atau jiwa. Sesuatu yang sains
dan ilmu pengetahuan tidak bisa jelaskan sampai hari
ini. Yang kita tahu adalah bahwa manusia diberikan
ruh atau jiwa pada waktu masa 4 bulan kehamilannya
di dalam rahim ibu mereka. Dengan demikian maka
kita memiliki semacam kemampuan Tuhan ketika kita
datang ke dunia. Kita adalah bagian dari Tuhan. Ketika
Tuhan dikenal sebagai Yang Maha Kaya, maka manusia
juga bisa menjadi kaya raya. Ketika kita tahu bahwa
Tuhan adalah Maha Pencipta, maka manusia adalah
pendamping pencipta dalam proses penciptaan-Nya.
Pernahkah Anda melihat Tuhan menciptakan meja
atau kursi? Tidak pernah sepanjang hidup-Nya Tuhan
menciptakan sebuah meja atau kursi. Namun Tuhan
mengirimkan pohon, besi dan material lainnya ke
muka bumi ini, sehingga manusia dapat berpikir dan
memberikan kekuatan untuk menggunakannya untuk
menciptakan apa pun yang dapat dipikirkan dan
dilakukan oleh manusia.
Pernahkah Anda melihat Tuhan menciptakan mobil?
Tidak pernah seumur hidup-Nya Tuhan menciptakan
mobil untuk manusia. Sebagai gantinya, Dia mengirimkan
manusia semua sumber daya yang tersedia seperti
minyak mentah, logam, bahan kimia dan beragam
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Manusia perlu memahami bahwa mereka adalah
pencipta kehidupan mereka sendiri. Manusia adalah
pendamping pencipta bagi Tuhan. Untuk menjadi
seperti seorang pendamping pencipta (co-creator),
Anda perlu memahami konsep dan cara kerjanya. Ini
konsepnya. Segala sesuatu itu dibuat dua kali. Pertama
dalam pikiran manusia. Kedua dalam kenyataan. Seperti
contohnya buku yang saya tulis ini. Pertama-tama, saya
membayangkan betapa bersyukurnya saya jika saya bisa
menjadi orang yang bermanfaat dan bisa membantu
orang lain untuk merancang kehidupan mereka sendiri
dengan pengetahuan yang saya miliki. Saya berpikir dan
membayangkan seperti apa rancangan sampul buku
nya, saya berpikir dan membayangkan apa judul nya,
saya berpikir apa saja isinya, saya memikirkan semua
kebahagiaan yang bisa saya sebarkan ke seluruh dunia
ketika orang-orang membaca buku saya dan mengilhami
pembaca saya untuk memulai merancang kehidupan
mereka sendiri. Saya kemudian mengambil tindakan
terinspirasi dan memutuskan untuk mulai menulis buku
ini. Butuh waktu 4 tahun untuk menyelesaikannya. Dan
akhirnya saya pun berhasil mewujudkannya. Dan buku
ini pun akhirnya sampai di tangan Anda. Tidak ada
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bahan terkait lainnya yang dapat digunakan agar
manusia dapat berpikir dan menciptakan kendaraan
mereka sendiri yang disebut mobil.
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sesuatu yang serba kebetulan di Dunia ini. Sama halnya
dengan buku ini. Buku ini pun hadir di tangan Anda
karena Andalah yang menariknya ke dalam kehidupan
Anda. Anda sedang memikirkan untuk merancang ulang
kehidupan Anda. Betul?
Ketika Anda telah memutuskan tujuan hidup Anda, pada
rancangan hidup Anda sendiri, maka entah bagaimana,
Tuhan dan seluruh alam semesta akan bekerja dalam
harmoni yang sempurna dengan Anda. Dalam peristiwa
dan situasi yang serba acak, Ia akan membantu Anda
untuk semakin dekat untuk mewujudkannya dalam
hidup Anda. Yang perlu Anda lakukan hanyalah Meminta,
Mempercayai, dan Menerima. Ini rahasianya. Ini
rumusnya.
Beberapa orang skeptis dengan formula di atas. Saya
juga memberikan keraguan saat pertama kali formula
atau konsep tersebut diberikan. Saya membuat
penyangkalan bahwa Anda tidak bisa hanya sekedar
meminta, mempercayai, dan menerima? Anda perlu
mengambil tindakan untuk mewujudkannya. Betul?
Apakah Anda memiliki pertanyaan semacam itu juga
yang muncul di benak Anda? Ya saya setuju. Ya kita
memang harus mengambil tindakan. Akan tetapi bukan
hanya sekedar tindakan biasa. Setelah Anda melakukan
bagian meminta dan percaya, maka Anda harus
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Dan kemudian, Anda akan menemukan bahwa Tuhan
dan seluruh alam semesta berbicara dengan Anda.
Tuhan dan alam semesta memiliki bahasa mereka
sendiri yang unik. Anda harus dapat mempelajari
bahasa mereka, bahasa universal mereka. Mereka
tidak berbicara secara langsung kepada Anda secara
lisan. Nabi Muhammad SAW pun berkomunikasi dan
menerima wahyu dari Tuhan melalui perantara Malaikat
Jibril. Jadi bagaimana kita bisa mengidentifikasi ketika
Tuhan dan alam semesta mencoba berbicara dengan
Anda? Tuhan adalah zat yang paling Agung di seluruh
alam semesta. Dia juga adalah Tuhan yang Maha Lucu
yang berbicara dengan Anda dalam berbagai kode unik,
angka dan bahasa yang indah.
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melepaskannya. Biarkan Tuhan dan seluruh alam semesta
mengambil alih. Biarkan mereka melakukan pekerjaan
mereka dalam membantu Anda mewujudkan apa yang
Anda inginkan. Jangan menanyakan atau mengajarkan
Dia pada bagian “Bagaimana caranya?” hal tersebut
benar-benar mutlak merupakan wilayah kekuasaanNya. Manusia tidak perlu mengerti bagaimana caranya.
Karena Tuhan adalah Maha Pencipta. Kita hanyalah
pendamping proses penciptaan. Lakukanlah tindakan
dan usaha Anda sesuai dengan tujuan yang Anda yakini
dan percayai, kemudian biarkan Tuhan yang membantu
Anda untuk mewujudkannya.
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Saya memberi Anda sebuah contoh. Ketika saya dan istri
saya memutuskan bahwa kami telah merancang dalam
hidup kami bahwa kami ingin pergi ke kota New York
(20++ jam penerbangan dari rumah saya), dan kami
ingin perjalanan itu dibayar oleh perusahaan saya, alias
gratis, saya menuliskannya di selembar kertas dan saya
meminta kepada Tuhan tentang keinginan saya. Saya
mengatakan kepada-Nya bahwa betapa bersyukurnya
saya dapat membantu istri saya memenuhi mimpinya
untuk pergi ke kota New York dan mengambil foto
kami di depan patung Lady Liberty. Itu adalah salah
satu bagian dari mekanisme “Meretas Diri.” Setelah
saya berkomunikasi dan berdoa kepada Tuhan, saya
pun melepaskannya dan melupakannya. Saya hanya
percaya bahwa Dia sedang bekerja dengan kecerdasan
kolektif lainnya di bumi ini untuk membantu saya
mewujudkan doa saya. Tindakan terinspirasi atau
terilhami yang saya lakukan adalah saya terus membaca
dan menonton hal-hal yang berkaitan dengan kota
New York. Membayangkan betapa indahnya kota
tersebut. Bagaimana kota tersebut memancarkan aura
yang penuh dengan semangat. Betapa bahagianya
saya jika saya bisa pergi ke sana secara gratis, tanpa
uang dari kantong saya sendiri. Waktu pun berlalu.
Seperti sambaran kilat, dalam waktu kira-kira 4 bulan,
manajer saya memanggil saya dan mengatakan bahwa
perusahaan kami akan mengadakan pertemuan di New
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Cara Tuhan lainnya berbicara kepada Anda adalah
melalui simbol atau kode. Sebagai contoh, saya telah
merancang hidup saya sehingga saya memutuskan
ingin membeli mobil baru untuk diri saya sendiri. Saya
meminta kepada Tuhan merk, model, tahun produksi,
warna (interior dan eksterior) dan saya menuliskannya
pada tujuan atau daftar rancangan kehidupan saya.
Saya juga menambahkan gambar mobil idaman saya
tersebut di sebelahnya. Beberapa dari Anda mungkin
sudah mengetahui sistem papan visi (vision board).
Saya membuat papan visi saya dan meletakkan semua
yang ingin saya miliki atau lakukan. Saya merasa senang
dan bahagia setiap kali saya melihat papan visi saya.
Saya tidak bertanya kepada Tuhan “Bagaimana Dia
dapat membantu saya mencapainya.” Saya hanya
memiliki 100% iman dan percaya bahwa Dia akan
membantu mewujudkannya bagi saya. Lalu suatu
hari, tiba-tiba ketika saya sedang berada di kantor,
mekanik mobil langganan saya datang ke kantor saya,
dia adalah mekanik panggilan harian saya, dia ternyata

Pendahuluan : Hukum Tarik Menarik

York dan dia meminta saya membawa istri saya dan
perusahaan akan membayar semua biaya penerbangan
dan akomodasi selama di New York. Apakah Anda
pikir hal ini suatu kebetulan? Tidak! Anda adalah sang
pendamping pencipta. Anda menciptakan realitas Anda
sendiri.
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membawakan saya mobil yang sama yang selalu saya
inginkan. Dia mengatakan bahwa pemilik mobil ini ingin
menukar mobilnya dengan mobil saya karena dia bosan
dengan model terbaru dan dia bilang dia merindukan
untuk mengendarai versi yang lebih tua dari mobil
tersebut yang ternyata mirip dengan apa yang saya
miliki saat ini. Dia mengatakan bahwa saya hanya
perlu menambahkan sedikit uang untuk menukarkan
mobilnya dengan milik saya. Sambil senyum-senyum
sendiri kemudian saya pun berkata dalam diri “Ya
Tuhan, Engkau ini memang benar-benar lucu..! Maha
Lucu..!”
Begitulah cara Tuhan berbicara dengan Anda. Dia
terkadang menyuruh dan berbicara melalui orang lain.
Dia berbicara kepada mereka yang dapat membantu
Dia untuk mewujudkan doa atau rancangan kehidupan
Anda. Karena Dia memiliki sifat Maha Pengasih dan
Maha Penyayang.
Salah satu cara terbaik untuk melakukan teknik “Meretas
Diri” adalah dengan mengungkapan rasa syukur di
depan, mengucapkan terima kasih pada hal-hal yang
Anda inginkan walaupun Anda belum memilikinya. Anda
hanya perlu mengucapkan terima kasih kepada-Nya
bahwa Dia telah membantu Anda dalam mewujudkan
keinginan Anda. Bertindaklah dan rasakan seolah-olah
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“J IKA AKU M ENG H E NDAKI,
CU KU P AKU BER KATA ‘JADI’,
MAKA TER JADIL AH”
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Anda menarik apa yang Anda pikirkan namun Anda
hanya akan menerima apa yang Anda percayai. Gunakan
hukum tarik menarik secara efektif dan efisien untuk
merancang ulang kehidupan yang Anda inginkan. Apa
pun yang Anda inginkan. Jangan batasi kepercayaan diri
Anda. Gunakan imajinasi Anda. Semuanya mungkin.
Anda adalah pendamping pencipta bagi Tuhan.
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Anda telah memiliki apa yang Anda inginkan dalam
hidup Anda dan ucapkan serta berikan rasa terima
kasih Anda kepada-Nya. Visualisasikan sejelas dan
sedetail mungkin. Hukum tarik menarik akan bekerja
dengan merespons pemikiran dan perasaan Anda. Alam
Semesta dan Tuhan akan mengatur ulang dirinya dan
lingkungan Anda. Setelah itu yang perlu Anda lakukan
hanyalah membiarkannya pergi, lupakan saja. Biarkan
Dia melakukan tugasnya. Dia akan membantu Anda
mewujudkan apa yang Anda inginkan dengan cara Nya
sendiri yang kita tidak akan pernah ketahui.
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Meretas Masa Depan
Anda
Bisakah kita menciptakan masa depan kita? Karena
kita adalah pendamping proses pencipta bagi Tuhan
(co-creator), apakah saya memiliki persetujuan dan
izin dari Anda bila saya menyatakan bahwa kita dapat
meretas masa depan? Bagaimana sebenarnya kita bisa
melakukan itu? Kita sebenarnya bisa meretas masa
depan kita dengan mengatakan saya sudah cukup. I am
enough. Retaslah masa depan Anda dengan mengatakan
saya cukup. Ketika Anda tahu bahwa Anda cukup, semua
orang di sekitar Anda juga akan tahu bahwa Anda juga
cukup. Hidup Anda akan sangat berbeda dan jauh lebih
baik ketika Anda bisa beresonansi dengan tingkat yang
secara positif memengaruhi karier, hubungan, dan
tingkat kebahagiaan Anda. Anda dapat menggunakan
kekuatan menyatakan bahwa Anda sudah cukup, bahwa
Anda selalu dan akan selalu ada, untuk mencapai
kesuksesan di setiap bidang utama dalam kehidupan
Anda.
Ketika Anda mengatakannya, memikirkannya dan
mempercayainya dan Anda menjadikan itu sebagai
bagian dari hidup Anda, maka Anda bisa melihat
peningkatan luar biasa yang terjadi dalam hubungan
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Oke... Sudah siap untuk mulai merancang hidup Anda?
Sudah siap untuk masuk ke bagian selanjutnya? Yuk kita
masuk ke bagian 1 yaitu Prinsip 1P – Purpose.
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“Aku selalu cukup. Aku akan selalu cukup. Dan karena
aku mengetahuinya, semua orang di sekitarku juga
tahu. Aku sangat menyenangkan. Aku tidak bisa lebih
dicintai. Aku dicintai karena aku adalah aku. Saya
mempunyai kepentingan. Saya mempunyai tujuan.
Saya berada di sini di Dunia ini karena sebuah alasan.
Ada sesuatu di planet ini yang akan saya lakukan lebih
baik daripada orang lain. Saya bukan masa lalu saya.
Saya bukan berat badan saya. Saya bukan bentuk
tubuh saya. Saya bukan ukuran tubuh saya. Saya
bukan gaji saya. Saya bukan rumah saya. Saya bukan
pekerjaan saya. Saya adalah apa yang saya sukai dan
saya selalu cukup dan itu tidak akan pernah berubah.”

Pendahuluan : Hukum Tarik Menarik

Anda, dalam karier Anda, dan lain sebagainya. Mantra
tunggal yang sederhana seperti “Aku sudah cukup”
bisa menjadi kalimat pengubah hidup untuk mengubah
dialog batin yang sering terjadi di level pikiran bawah
sadar seseorang untuk selamanya. Jadi ulangi kata-kata
berikut ini dan hafalkan sampai masuk ke level pikiran
bawah sadar Anda:
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Bagian I : Purpose (1P)
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TEMUKAN TUJUAN
UTAMA HIDUP ANDA
A PA T UJ UA N TU HAN M ENG IR IMKU KE DUNIA
I N I DE N GA N WAKTU YANG SANGAT T E RBATAS?
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Temukanlah “Why” Anda

Bagian I : Purpose (1P)
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Salah satu pertanyaan terbesar yang sering muncul di
dalam benak saya adalah “Mengapa kamu ada di sini?
Mengapa Tuhan mengirimkan saya ke Dunia ini dengan
waktu yang sangat terbatas? Bagaimana saya dapat
membuat Dunia ini menjadi lebih baik? Apa tujuan
saya?”
Mungkin bukan hanya saya saja yang memiliki tanda
tanya agung seperti pertanyaan-pertanyaan di atas,
yang dari waktu ke waktu mencoba berusaha keras
untuk membuka tabir dan mencari jawaban atas
pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan setiap orang
harus memiliki jawaban uniknya sendiri walaupun
kebanyakan orang akan memilih jawaban yang lebih
umum seperti “Tujuan saya di dunia ini adalah untuk
bekerja dan bersenang-senang!” atau jawaban umum
lainnya seperti “Saya ingin menjadi seperti seorang
Rockstar, muda kaya-raya, tua foya-foya dan mati
masuk surga!” (uenak bener yah? Hehehehe…😊) dan
berbagai jawaban umum lainnya.
Seperti yang Anda ketahui, kita semua dilahirkan ke
dunia ini dengan setiap tujuan yang unik. Inilah yang
membedakan tipe orang sukses dari kebanyakan orang
biasa. Mereka yang dianggap sukses, memiliki tujuan
hidup yang spesifik dan jelas dan mereka percaya pada
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Tuhan telah memberi kita hadiah dalam bentuk usia
dan kehidupan. Dan kabar baiknya adalah bahwa Anda
hanya memiliki SATU peluang untuk hidup di dunia
ini, satu nyawa, tidak ada kesempatan kedua! Karena
itu, adalah tugas kita untuk mengetahui apa tujuan
hidup kita yang hanya sekali ini dan mencoba untuk
mewujudkan tujuan atau rancangan itu selama Anda
masih bernafas. Setiap pertanyaan akan ditemani oleh
pasangan dalam bentuk jawaban, untuk keduanya
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Jadi apa sebenarnya tujuan hidup kita? Ada pepatah
yang mengatakan bahwa jika Anda bangun di pagi hari
dan Anda tidak tahu apa tujuan hidup Anda, maka
Anda sebaiknya kembali tidur dan lanjutkan bermimpi.
Betapa dahsyat dan pentingnya kekuatan tujuan hidup.
Tanpa tujuan, manusia akan terombang-ambing dan
hidup hanya sekedar untuk ada. Secara fisik Anda
mungkin hidup, tetapi Anda tidak pernah benar-benar
merasa hidup.

Bagian I : Purpose (1P)

tujuan mereka dan mereka juga bekerja keras untuk
mewujudkannya dengan semua semangat dan dedikasi
yang bisa mereka berikan. Manusia adalah makhluk
individual dan unik, bahkan untuk manusia yang terlahir
kembar dengan perbedaan waktu kelahiran hanya
dalam rentang perbedaan satu detik! Karena itu, tujuan
hidup manusia atau rancangan kehidupan manusia juga
harus dibuat secara individual dan tidak umum.

dapat saling bertemu, yang dibutuhkan hanyalah
waktu. Waktu untuk merenung, waktu untuk mencari,
waktu untuk bertanya ke dalam, waktu untuk mencari
makna, dan segudang pertanyaan lainnya.
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Bagian I : Purpose (1P)
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Ikigai. Cara Menemukan
Tujuan Hidup ala Bangsa
Jepang
Dalam budaya Jepang, tujuan hidup dikenal sebagai
Ikigai. Ikigai adalah sebuah kombinasi dari kata Iki atau
kehidupan dan Kai atau realisasi dari harapan. Ikigai
dikenal sebagai filosofi pembangunan jiwa bagi orang
Jepang yang masih merasakan hidup mereka tidak
memiliki arti dan kurang bahagia.
Seperti halnya orang yang putus asa, orang yang tidak
memiliki Ikigai tidak punya alasan untuk hidup dan
menghirup udara pagi ketika dia bangun di pagi hari.
Jadi, Ikigai dapat diartikan sebagai tujuan hidup Anda,
atau alasan untuk Anda bangun tidur setiap hari dari
tidur dan menghadapi kehidupan setiap harinya.
Ikigiai juga bisa diterjemahkan kira-kira sebagai
“Berbahagia dengan tetap menyibukkan diri.” Ikigai
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tampaknya menjadi salah satu kunci rahasia luar biasa
yang mampu menjelaskan alasan dibalik mengapa
kebanyakan penduduk Jepang memiliki umur atau usia
hidup yang lebih lama dibandingkan penduduk negeri
lainnya di muka Bumi ini.

Di bawah ini adalah ilustrasi Ikigai atau tujuan hidup ala
Bangsa Jepang:

Bagian I : Purpose (1P)

Ikigai memiliki empat elemen yang terdiri dari Gairah
(Passion), Misi (Mission), Profesi (Profession), dan
Keahlian (Vocation) dan Ikigai adalah kombinasi dari
empat elemen tersebut. Irisan atas ke empat elemen
tersebut.
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Bagian I : Purpose (1P)
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Untuk bisa menemukan Ikigai Anda, maka Anda cukup
bertanya dan merenung untuk mencari jawaban atas
pertanyaan-pertanyaan berikut:
1. Apa hal yang kamu cintai? (Passion). Maksudnya
adalah apa sih kegiatan yang saat kamu
melakukannya kamu suka lupa waktu, lupa diri,
seperti memiliki energi yang nggak habis-habis,
nggak ada capeknya!
2. Apa yang Dunia butuhkan? (Mission). Maksudnya
adalah apa kira-kira yang saat ini Dunia sedang
butuhkan? Misalnya Dunia sedang membutuhkan
solusi untuk keluar dari ekonomi riba, atau
misalnya Dunia sedang membutuhkan solusi
mengatasi sampah, dan lain sebagainya.
3. Kamu dibayar untuk apa? (Vocation). Maksudnya
adalah kamu itu mendapatkan pendapatan
dari melakukan hal apa saja? Apakah dengan
melakukan hobi kamu saat ini kamu mendapatkan
bayaran? Atau sekedar mengeluarkan uang demi
hobi? Kita harus bisa membedakan mana passion
dan mana hobi. Biasanya passion itu sesuatu yang
kita senang mengerjakannya dan menghasilkan
uang, sementara hobi itu adalah sesuatu yang
kita senang mengerjakannya namun biasanya
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memerlukan uang.

Jawablah ke empat pertanyaan diatas. Irisan dari ke
empat elemen tersebut akan menjadi tujuan hidup
Anda. Selamat mencari ikigaimu! Good luck!

Bagian I : Purpose (1P)

4. Apa keahlianmu? (Profession). Maksudnya
adalah apa sih keahlian kamu saat ini? Apakah
melukis, menyanyi, membuat software, motret
dan lain sebagainya.
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Beberapa orang menyelaraskan “WHY” mereka atau
tujuan hidup mereka sesuai dengan ajaran Agama atau
aliran spiritual kepercayaan yang telah mereka anut
dalam hidup mereka. Bagi orang Kristen, mereka akan
mengutip dan merujuk pada apa yang Alkitab atau Injil
sarankan. Bagi Muslim, mereka akan mengutip dan
merujuk pada apa yang dikatakan dan direkomendasikan
oleh Al-Qur’an dan Al’Hadits. Hal ini juga berlaku pada
pengikut Agama spiritual lainnya seperti seperti Hindu,
Budha dll.

DESIG N

Tujuan Hidup Yang
Sesuai Dengan Ajaran
Spiritual Anda
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Bagian I : Purpose (1P)
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Bagaimana cara orang-orang Atheis mendapatkan
tujuan hidup mereka? Sebagian besar dari mereka
akan menyesuaikan tujuan mereka dengan misi utama
mereka di dunia ini, yang biasanya tidak pernah
dikaitkan dengan kehidupan setelah kematian (akhirat)
dan mereka melakukan yang terbaik untuk menjadi
bagian dari kehidupan di dunia. Terlepas dari hubungan
yang ada dalam agama atau kepercayaan seseorang,
selalu ada rasa ingin tahu bagi semua orang untuk
menemukan misi atau tujuan sejati mereka di dunia ini.
Jadi apa tujuan hidup kita di dunia ini? Sebagai seorang
Muslim, saya menghubungkan tujuan hidup seseorang
di dunia ini sesuai dengan ajaran Islam. Jadi, apa yang
dikatakan oleh Tuhan, Allah, kepada kita tentang tujuan
hidup kita? Allah menyatakan dalam Al-Qur’an sebagai
berikut:
“ S E SU NG G U HNYA AKU HE NDAK
M E NJADIKAN MANU S I A UNT UK
M E N JADI KHALIFAH DI MUKA BUMI”
Al-Qur’an, Al-Baqarah: 30

Khalifah berarti penguasa; pengelola; pemimpin.
Khalifah bisa juga diartikan sebagai seseorang yang
menjelajah, berlayar dan melakukan perjalanan di
muka Bumi ini. Seseorang yang memiliki semangat
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Bagian I : Purpose (1P)

T HE B EST OF
PEOPLE ARE TH O S E
T HAT B RI NG M O S T
BE NEFI T TO T HE
REST OF MANKI N D
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Bagian I : Purpose (1P)

68

untuk berpetualang. Seseorang yang menyeberangi
lautan untuk menemukan pulau-pulau baru. Seseorang
yang memiliki kekuatan. Seseorang yang sukses.
Seseorang yang kaya raya. Seseorang yang kaya raya
namun mendermakan hampir keseluruhan harta nya
untuk Tuhan. Hampir sama seperti seorang filantropis
Dunia saat ini yang rata-rata mendermakan sebagian
atau hampir keseluruhan hartanya untuk kemanusiaan.
Selain Al-Qur’an, Nabi Muhammad SAW juga
mengatakan bahwa orang-orang terbaik di dunia adalah
orang-orang yang dapat memberikan nilai bagi orang
lain atau membawa manfaat bagi kebanyakan manusia
lainnya. Inilah yang memotivasi saya untuk memutuskan
untuk menjadi pengusaha. Untuk menjadi orang yang
bernilai, dan untuk dapat membantu sebanyak mungkin
orang lain di dunia dan membawa manfaat terbaik bagi
orang lain, salah satu cara terbaik untuk melakukan hal
tersebut adalah dengan menjadi Pengusaha.
Hal ini telah membuat saya jelas dan mengerti apa
yang harus saya lakukan di sini, di Dunia yang kecil dan
terbatas ini? Ya, jawabannya adalah untuk menjadi
seseorang yang memiliki nilai dan dapat membawa
banyak manfaat dan untuk bisa membantu sebanyak
mungkin orang lain di sekitar saya. Menjadi seorang
pengusaha.
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Banyak orang hidup dan hanya sekedar ada. Mereka
tidak tahu tujuan mereka dalam hidup dan hanya
mengikuti arus. Apakah Anda tahu? hanya ikan mati
saja yang mengikuti arus!

Napoleon Hill
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Banyak orang bingung tentang mana yang harus mereka
cari pertama kali, apakah tujuan atau gairah (passion)?

YOUR

Orang bijak mengatakan bahwa ada kekuatan tak
terduga yang luar biasa besar yang dapat disebabkan
oleh lautan, gunung berapi, dan pada manusia-manusia
yang tahu betul akan tujuan hidup mereka. Titik awal
untuk semua pencapaian manusia adalah tujuan yang
jelas dan rencana yang pasti untuk mencapainya.
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“ M A N US IA BU KANLAH S EKE DAR BAGIAN
DA RI KEADAAN, TETAPI P E NCIP TA
KE A DAAN. DIA MEM BUAT SIT UASINYA
S E N D IR I, KES EMPATANN YA SE NDIRI”

Bagian I : Purpose (1P)

Setelah saya tahu apa tujuan hidup saya, saya akan
menaruh iman yang kuat dan percaya dengan segenap
keyakinan penuh bahwa tujuan hidup saya benar
dan bermakna, dan bahwa saya tidak dikirim ke sini,
ke Dunia ini tanpa tujuan apa pun atau hanya untuk
sekedar menjadi ada.
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Bagian I : Purpose (1P)
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Bagi saya pribadi, tujuan hidup Anda adalah langkah
pertama untuk merancang hidup Anda. Mengetahui
tujuan hidup adalah sesuatu yang akan menuntun Anda
ke kehidupan yang Anda inginkan.
Bagaimana cara Anda menemukan jawaban atas
pertanyaan agung tentang apa tujuan hidup Anda jika
Anda tidak berhasil menemukannya melalui metode
Ikigai atau ajaran Agama Anda?
Anda dapat membacanya di bagian selanjutnya.
Konsepnya adalah dengan memulai segala sesuatu
dengan tujuan akhir hidup Anda, kematian Anda,
pemakaman Anda dan mencoba untuk menghubungkan
titik-titik ke belakang. Penasaran? Yuk kita lanjut baca
metodenya di halaman selanjutnya.

Mulailah Dengan Akhir
Dari Tujuan Hidup Anda
Kita menyadari bahwa kita semua akan mati suatu
hari nanti, betul kan? Hal itu adalah suatu kebenaran
yang bersifat absolut. Mutlak. Anda tidak dapat
menyangkalnya. Kalian semua akan mati suatu hari
nanti!
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Al-Qur’an, Al-Baqarah: 185
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Sekarang coba Anda bayangkan skenario di bawah ini
dalam pikiran Anda. Bayangkan suatu hari di rumah Anda
yang indah, di usia .... tahun (sebutkan jumlah usia yang
Anda harapkan), Anda masih sehat, Anda berbaring di
tempat tidur, tetapi tiba-tiba Anda mendapat serangan
jantung mendadak. Pasangan Anda menelepon 911
dan mobil Ambulans bergegas membawa Anda ke
rumah sakit terdekat. Mereka membawa Anda ke Unit
Perawatan Intensif Darurat (ICU) untuk bantuan medis
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“ T IAP-TIAP YANG BER J I WA AKAN
MER ASAKAN M AT I”

Bagian I : Purpose (1P)

Jadi itu sebenarnya adalah tujuan Anda dalam hidup.
Yang saya maksud bukan tentang kematiannya. Akan
tetapi bisakah Anda membayangkan pemakaman
Anda sendiri? Anda harus mencoba membayangkan
pemakaman macam apa yang akan diadakan untuk
pemakaman Anda sendiri. Misalnya, di mana Anda
ingin lokasinya berada? Apakah itu di area pemakaman
elit? Atau hanya di area pemakaman umum biasa?
Bagaimana bentuk batu nisan Anda? Apa tulisan
yang tertulis di batu nisan Anda? Siapa yang akan
menghadiri pemakaman Anda? Apa isi pidato yang
akan disampaikan oleh orang-orang yang Anda cintai,
keluarga, teman, mitra dll?
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langsung. Setibanya Anda disana, tim paramedis segera
bergegas dan berusaha keras untuk membantu Anda
kembali hidup, akan tetapi tiba-tiba Anda mendengar
bunyi bip panjang dari mesin penganalisa detak jantung
Anda...
….beeeeeeeeeeeepppppppppppppppppppp....
… tak berapa lama berselang, petugas paramedis
keluar dari ruang ICU dan berkata maaf, mereka telah
mencoba yang terbaik dan melakukan semua hal yang
bisa mereka lakukan, akan tetapi semua usaha mereka
sia-sia, mereka tidak bisa menyelamatkan hidup Anda.
Semua orang menangis histeris. Pasangan Anda. Anakanak Anda. Cucu-cucu Anda. Keluarga dan teman dekat
Anda. Anda dapat melihat mereka menangis. Anda
mencoba berbicara dengan mereka. Tapi mereka tidak
bisa mendengar Anda. Anda dapat melihat tubuh Anda
menjadi dingin dan berubah menjadi biru. Tidak ada
aura kehidupan. Mati.
Lalu tiba-tiba saja Anda sudah dimandikan dan
dimasukkan ke dalam peti mati. Semua anggota
keluarga Anda sudah berkumpul di depan peti
mati Anda. Pidato macam apa yang Anda inginkan
agar disampaikan oleh orang-orang terdekat pada
saat pemakaman Anda dilangsungkan? Siapa saja
yang menghadiri dan memberikan pidato selama
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Anda yang memutuskan akhir hidup Anda. Kematian
Anda. Mulailah dari situ. The end is the beginning and
the beginning is the end. Anda akan menemukan tujuan
hidup Anda dengan membayangkan seperti apa akhir
hidup Anda. Connect the dots. Hubungkanlah titik-titik
hidup Anda ke belakang. Sebelum Anda mengalami
pemakaman Anda. Hubungkan ujung tujuan hidup
Anda, kematian Anda dengan kehidupan yang ingin
Anda rancang.

Bagian I : Purpose (1P)

pemakaman Anda? Apakah Presiden Negara Anda
dijadwalkan untuk memberikan pidato di pemakaman
Anda? Apakah Perdana Menteri dari Negara tetangga
Anda ada yang hadir untuk menghormati pemakaman
Anda? Dapatkah Anda membayangkan pidato seperti
apa yang akan disampaikan oleh mereka semua di
pemakaman Anda? Bisakah Anda bayangkan apa yang
akan mereka ingat tentang Anda dan dampak positif
yang telah Anda perbuat terhadap Dunia selama ini?
Apa saja yang telah Anda capai dan ciptakan sepanjang
hidup Anda? Bagaimana Anda membantu membuat
atau menciptakan kehidupan yang lebih baik di muka
Bumi? Atau apakah Anda hanya ingin pemakaman
sederhana yang hanya dihadiri keluarga dan temanteman dekat Anda? Apakah saya juga diundang ke
pemakaman Anda? Semuanya terserah Anda.
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Bagian I : Purpose (1P)
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Pidato Yang Akan Selalu
Dikenang
Sebuah pesan yang sangat kuat dan dahsyat tersemat
dalam pidato Bapak T.P. Rachmat – CEO Triputra
Group yang mana pidato tersebut menyatukan 4 buah
nilai utama bagi manusia yang akan membantu bagi
mereka yang menginginkan sebuah kesuksesan dalam
hidupnya, nilai-nilai tersebut adalah purpose, passion,
sense of mission dan values seseorang.
Saya akan selalu mengenang pidato ini dan saya sengaja
masukkannya di bagian ini agar para pembaca juga bisa
ikut terinspirasi serta terilhami atas pidato beliau. Isi
pesan dalam pidato beliau adalah sebagai berikut:
Purpose:
“Apakah purpose of life saya?” Pertanyaan itu sangat
penting untuk dijawab dengan sungguh-sungguh dan
jujur. Saya mengutip kata-kata Steve Jobs, “If today
were the last day of my life, would I want to do what I
am about to do today?”
Time is precious. Waktu kita semua terbatas. Penting
untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan dari
hari ke hari, mendekatkan kita pada purpose kita. Itu
cara terbaik untuk bersyukur atas kehidupan yang
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Tuhan berikan…
Sense of mission:

L IFE .

Kekuatan yang besar tanpa values yang kokoh membuat
manusia menjadi serakah, kejam, cacat etika, dan
cacat integritas. Kekuatan tanpa values mengerdilkan,
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Values:
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Manusia yang memiliki sense of mission, adalah manusia
yang sudah selesai dengan dirinya. Menempatkan
kepentingan yang lebih mulia di atas kepentingan diri…
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Angela Duckworth, seorang psikolog dari Amerika
memperkenalkan istilah grit sebagai faktor penentu
kesuksesan. Grit adalah gabungan dari purpose,
passion, dan perseverance. Adanya grit membuat orang
akan konsisten, tahan uji, dan tidak mengenal lelah
dalam mewujudkan misinya. Adanya grit membuat
kita bangun paling pagi, pulang paling malam untuk
memastikan eksesusi yang disiplin dan militan. Grit yang
membedakan Anda semua dengan ordinary leaders…

Bagian I : Purpose (1P)

Orang-orang hebat memiliki satu kesamaan: mereka
memiliki sense of mission yang sangat kuat. Anda semua
orang-orang hebat, yang diberi amanah besar untuk
memimpin. Amanah untuk membuat segala sesuatu
menjadi lebih baik…
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melemahkan, bahkan bisa mematikan…

Bagian I : Purpose (1P)
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Keluarga berantakan karena tidak kokohnya values.
Banyak perusahaan tidak sustainable karena rapuhnya
values. Negara hancur dan tidak menjadi apa-apa
karena mengabaikan pentingnya values. Banyak
masalah bangsa Indonesia, yang juga terjadi karena
tidak kokohnya values. Membangun bisnis adalah
membangun values. Bisnis yang dibangun tanpa values
niscaya berantakan dan tidak akan bertahan lama.
Tanggung jawab kita sebagai pemimpin, tidak hanya
berhenti sampai menghasilkan kinerja finansial yang
luar biasa, tapi juga menjadi bagian dari bangsa untuk
membangun generasi yang memiliki values yang kokoh.
Values yang dimulai dengan integritas…
T.P. Rachmat – CEO Triputra Group

Kita Dilahirkan Untuk
Menjadi Juara!
Kita ini ternyata adalah hasil dari persaingan alias
kompetisi yang maha dahsyat! Kalau kita mau
mempelajari sejarah kelahiran seorang anak manusia,
kita akan melihat betapa ternyata kita ini adalah
manusia-manusia unggul yang terlahir sebagai akibat
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dari persaingan 100 juta sel sperma berbentuk
menyerupai kecebong, dalam berkompetisi membuahi
sel indung telur. Bayangkan saja, dari 100 juta sel,
hanya ada 1 sel yang akan memenangkan kompetisi
dan berhasil membuahi sel indung telur! Itulah kita!
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Oleh karena itulah, kita sebagai manusia sudah
selayaknya memiliki mental juara. Mental pemenang.
Karena memang pada dasarnya kita adalah seorang

Bagian I : Purpose (1P)

Dan memang insan-insan yang terlahir ke Dunia sudah
selayaknya dianggap sebagai juara dan pemenang
kehidupan. Selepas bersaing mengalahkan 100 juta sel
sperma, manusia kemudian harus berinkubasi di dalam
perut ibu selama lebih dari 9 bulan dalam keadaan
gelap gulita dan berada dalam kondisi tenggelam
di dalam cairan kantung rahim, dan selama itu pula
manusia berada di alam rahim ibu. Pada saatnya tiba,
manusia kemudian lagi-lagi harus berjuang untuk keluar
dari rahim menuju ke alam dunia yang sesungguhnya.
Perjuangan tersebut tidaklah mudah. Kadang melalui
berbagai macam kendala sampai menghadapi
kemungkinan-kemungkinan terbaik maupun yang
terburuk berupa kematian. Manusia yang terlahir ke
Dunia memang sebenarnya adalah sang juara, sang
pemenang yang telah berhasil melawan berbagai
macam perjuangan, kompetisi dan pertarungan agar
bisa sukses dan berhasil terlahir ke Dunia.
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Bagian I : Purpose (1P)
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pemenang, seorang juara yang telah menghadapi
kerasnya kompetisi bahkan sebelum kita lahir. Pada
saat kita berada pada level mental terendah kita,
misalnya saat kita menghadapi kegagalan dalam hidup,
menghadapi permasalahan kompetisi dengan siapapun,
maka ingatlah sejarah ini.
Kita adalah sang kecebong yang telah berhasil melalui
beragam ujian dan tantangan yang maha berat
sebelumnya. Katakan pada diri Anda sendiri bahwa
masalah atau tantangan yang Anda hadapi saat ini
tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kompetisi
dan perjuangan yang pernah kita hadapi sebelum kita
lahir ke Dunia. Dan kita berhasil menghadapi semuanya
sendiri waktu itu. Kita adalah sang kecebong yang telah
berhasil menjuarai kompetisi pembuahan sel indung
telur dengan mengalahkan 100 juta sel kecebong
lainnya. Jangan menyerah. Jangan putus asa. Kita adalah
kecebong sang juara!
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Pemakaman: Di mana lokasi pemakaman Anda berada? Bagaimana bentuk nisan kuburan Anda? Apa tulisan yang tertera pada batu nisan makam Anda? Siapa yang akan menghadiri pemakaman Anda? Pidato
apa yang akan disampaikan saat pemakaman Anda?
Hal-hal baik apa saja yang akan diingat dari Anda selama masa Anda hidup di Dunia? Bertindak dan rasakan seolah-olah ini adalah hari terakhir Anda di
Bumi dan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan
dan kemudian lepaskan. Biarkan saja. Jika Anda ingin menangis, maka menangislah, jangan Anda tahan.
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Untuk mencapai tujuan tersebut, Anda memerlukan
misi, sebuah misi khusus yang Akan membantu Anda
dalam mewujudkan tujuan hidup tersebut. Sudahkan
Anda menemukan apa misi Anda di Dunia ini? Jika
sudah, tuliskan misi hidup Anda tersebut disini:

Bagian I : Purpose (1P)

Apakah Anda sudah berhasil menemukan tujuan hidup
Anda? Makna hidup Anda? Baik melalui proses Ikigai,
Spiritual maupun dengan membayangkan pemakaman
Anda. Jika sudah, tuliskan tujuan hidup Anda tersebut
disini:
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Anda akan menemukan tujuan hidup Anda dengan
membayangkan akhir hidup Anda. Hubungkan titik-titik ke belakang. Hubungkan ujung tujuan hidup Anda
dengan kehidupan yang ingin Anda rancang saat ini.
Rancangan Kehidupan
Tuliskan daftar 101 hal yang menurut Anda harus Anda
lakukan atau miliki sebelum Anda mati di selembar
kertas, dan masukkan tanggal yang spesifik kapan kirakira Anda harus mendapatkan atau melakukannya.
Anda dapat membagi 101 hal tersebut ke dalam
beberapa kategori tersebut misalnya menjadi beberapa
kategori berikut ini:
Perjalanan: Sebutkan dan tulis kota atau negara mana
saja yang ingin Anda kunjungi dan mengapa? Bertindak
dan rasakanlah seolah-olah Anda telah tiba di kota-kota
itu dan ungkapkan rasa syukur dengan mengucapkan
terima kasih kepada Tuhan, rasakan kebahagiaan
dan perasaan baik dan senang yang terlibat di
dalamnya. Visualisasikan sebaik mungkin dengan
melibatkan seluruh panca indera Anda dan kemudian
melepaskannya. Lupakan.
Spiritual: Sebutkan dan tuliskan level agama atau
spiritual seperti apa yang ingin Anda capai dalam hidup
Anda. Bertindak dan rasakan seolah-olah bahwa Anda
telah mencapai level religius spiritual itu dan ungkapkan
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Barang/Materi: Barang atau materi apa saja yang ingin
Anda miliki selama hidup Anda? Bertindak dan rasakan
seolah-olah bahwa Anda telah berhasil membeli dan
memilikinya dan mengucapkan terima kasih kepada
Tuhan, rasakan kebahagiaan dan perasaan baik dan
senang yang terlibat di dalamnya. Visualisasikan sebaik
mungkin dengan melibatkan seluruh panca indera Anda
dan kemudian melepaskannya. Lupakan.
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Aktualisasi Diri: Sebutkan dan tuliskan hal-hal apa yang
ingin Anda lakukan dalam memenuhi aktualisasi diri
Anda. Bertindak dan rasakan seolah-olah bahwa Anda
telah mencapainya dan ungkapkan rasa syukur dengan
mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, rasakan
kebahagiaan dan perasaan baik dan senang yang terlibat
di dalamnya. Visualisasikan sebaik mungkin dengan
melibatkan seluruh panca indera Anda dan kemudian
melepaskannya. Lupakan.

Bagian I : Purpose (1P)

Cinta: Sebutkan dan tuliskan hal-hal yang ingin Anda
lakukan dengan pasangan, suami/istri Anda, dll.
Bertindak dan rasakan seolah-olah bahwa Anda telah
mencapainya dan ungkapkan rasa syukur dengan
mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, rasakan
kebahagiaan dan perasaan baik dan senang yang terlibat
di dalamnya. Visualisasikan sebaik mungkin dengan
melibatkan seluruh panca indera Anda dan kemudian
melepaskannya. Lupakan.
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Bagi rekan-rekan life designer yang ingin mengikuti kelas online Prinsip 1P, silahkan scan QR code
berikut dan register melalui website tersebut:
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Bagian I : Purpose (1P)
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//Bagian 2//

Believe and Be
Grateful (2B)
HAL T E RBA IK YANG PER NAH AKU LAKUKAN
A DA L A H B E R SY U KU R KEPADA TUHAN DAN
SE L A LU P E RCAYA PADA DIR IKU SE NDIRI ...
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Sejalan dengan keyakinan kita tentang rancangan hidup
yang telah kita buat, tujuan utama kita, kita harus mampu
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Percaya adalah suatu kondisi pemikiran yang dapat
diciptakan melalui pengulangan atau penegasan atau
instruksi berulang yang terus menerus diberikan kepada
pikiran bawah sadar kita. Kondisi pemikiran ini bisa
berupa imajinasi dan/atau repetisi informasi. Hal ini
sama halnya dengan yang kita pelajari di sekolah, jika
kita ingin menginstal pembelajaran atau pengetahuan
baru, kita harus mau belajar mengulangi pengetahuan
secara terus menerus sampai pengetahuan itu akhirnya
melekat dan dipasang di memori otak atau pikiran
bawah sadar kita. Sebagai contoh, kita mengingat
perkalian dasar sejak sekolah dasar dan kadang-kadang
kita tidak perlu lagi menggunakan alat bantu seperti
kalkulator untuk menyelesaikan perkalian sederhana
seperti lima dikalikan lima atau lima dikalikan sepuluh,
karena semuanya telah dipasang di memori bawah
sadar kita sejak kita kecil.

Bagian 2 : Belive and Be Grateful (2B)

Percaya adalah keadaan menerima (sesuatu) sebagai
benar, merasa yakin akan kebenaran, memiliki keyakinan
pada kebenaran, keberadaan, atau keandalan sesuatu,
meskipun tanpa bukti absolut bahwa seseorang benar
dalam melakukannya.
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meyakinkan pikiran bawah sadar kita bahwa rancangan
hidup kita adalah benar adanya dan bermakna, dan
kita percaya bahwa kita layak dan mampu untuk
mewujudkannya. Karena kita sudah tahu kunci utama
untuk merancang kehidupan adalah dengan mengubah
pola pikir atau pikiran bawah sadar kita, maka kita harus
mampu membuat pendekatan holistik dan realistis
untuk dapat mengubah kondisi pikiran bawah sadar
kita. Bagaimana caranya? Salah satu cara yang paling
efektif dan efisien adalah melalui teknik pengulangan
yang disebut pengulangan informasi atau afirmasi.
Kita akan melakukan pengulangan informasi ke pikiran
bawah sadar melalui prinsip afirmasi atau dikenal
juga dengan self hypnosis alias hypnosis diri atau
autosugesti sehingga pikiran bawah sadar kita dapat
menerima konsep-konsep serta rancangan kehidupan
yang sudah kita buat. Setelah Anda menemukan
rancangan hidup Anda, maka yakinlah bahwa Anda
dapat mewujudkannya.
Sistem kepercayaan yang kita ciptakan berada pada
tataran pola pikir bawah sadar kita. Anda harus
merasa yakin bahwa rancangan hidup Anda adalah
misi Anda dalam hidup dan Anda harus menemukan
cara untuk menyelesaikan dan mencapainya. Begitu
kita mengetahui rancangan hidup kita, maka kita harus
menaruh kepercayaan dan keyakinan penuh padanya
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Karena itu, berhati-hatilah dengan apa yang Anda
pikirkan tentang diri Anda dan apa yang Anda tanam di
dalam pikiran bawah sadar Anda, Anda akan menuai itu
dalam kenyataan Anda. Pikiran bawah sadar kita akan
menerima semua perintah yang diberikan kepadanya,
dan dia akan melaksanakan semua perintah yang
dikirim dan diprogram melalui prinsip pengulangan
atau self hypnosis atau autosugesti.

Bagian 2 : Belive and Be Grateful (2B)

dan berusaha sebaik mungkin untuk mewujudkannya
dalam hidup kita. Pikiran bawah sadar tidak dapat
membedakan mana yang benar dan mana yang salah.
Pikiran bawah sadar akan mengubah pemikiran yang
digerakkan oleh rasa takut menjadi kenyataan, dan juga
akan mengubah pikiran yang didominasi oleh keyakinan
menjadi sebuah kenyataan. Ini sebenarnya adalah salah
satu celah bagi manusia untuk menanamkan program
apa pun ke pikiran bawah sadar manusia. Ini adalah
celah yang memungkinkan mekanisme “Meretas Diri.”
dan manusia dapat menjadi penguasa bagi diri mereka
sendiri atau lingkungan mereka jika mereka memiliki
kekuatan untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar
mereka. Melalui pikiran bawah sadarlah manusia dapat
bekerja bersama dengan kekuatan tanpa batas atau
apa yang sering kita sebut sebagai kekuatan Ilahi atau
kekuatan Tuhan.
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Untuk mempelajari prinsip afirmasi atau self hypnosis
ini, silahkan tonton videonya disini:

Bagian 2 : Belive and Be Grateful (2B)
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Apa pun yang Anda capai saat ini, apakah itu baik
atau buruk, hal itu terjadi karena buah pikiran Anda.
Pikiran positif akan menarik kehidupan positif dan
penuh kebahagiaan, sedangkan pikiran negatif akan
menarik hal-hal negatif seperti ketidakbahagiaan dan
penderitaan ke dalam kehidupan Anda.
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Jika hidup Anda saat ini terasa hampa, membosankan,
tidak sesuai dengan harapan dan keinginan Anda dan
lain sebagainya, maka jika Anda runut kebelakang,
ternyata itu adalah buah dari apa yang Anda tanam
selama ini. Hasil dari pemrograman pikiran bawah
sadar Anda. Anda mungkin sering berkata dalam diri
sendiri “saya tidak layak untuk sukses” atau “saya takut
kalau saya sukses dan kaya nanti banyak orang yang
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Kita bisa mengibaratkan kehidupan kita seperti sebuah
pohon. Kekuatan pikiran manusia dapat disamakan
dengan tanah di kebun yang subur, jika kita memberikan
cukup benih, pupuk, air dan sinar matahari, tanah kita
akan menghasilkan tanaman yang bermanfaat, akan
tetapi jika kita mengabaikan kebun dan tanah kita, maka
hasilnya hanya akan berupa semak belukar belaka.

Bagian 2 : Belive and Be Grateful (2B)

Ubahlah Akarnya Maka
Anda Akan Mengubah
Buahnya
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datang untuk meminjam uang pada saya” atau katakata negatif dalam diri Anda seperti “saya tidak pantas
sukses karena saya tidak cukup pintar” dan beragam
kata-kata lainnya yang terus menerus Anda putar
balik rekamannya di dalam pikiran bawah sadar Anda.
Rekaman seperti itulah yang sering diputar secara terus
menerus oleh kebanyakan manusia. Jika Anda tidak
menyadari akan hal tersebut, maka hidup Anda akan
berakhir sesuai dengan kepercayaan Anda tersebut.
Anda menjadi seperti Anda seperti saat ini dikarenakan
oleh apa yang telah Anda katakan kepada diri Anda
sendiri selama ini.
Kata-kata adalah bagaikan sebuah benih. Ketika Anda
mengatakan sesuatu, Anda sedang memberikan
kehidupan terhadap apa yang Anda katakan tersebut.
Jika Anda terus menerus mengatakannya, maka pada
akhirnya kata-kata tersebut akan berubah menjadi
sebuah kenyataan. Anda sedang menaburkan benih
ketika Anda sedang berbicara, berkata-kata. Pada
saatnya nanti, Anda diharuskan untuk menuai dan
memanen dan bahkan memakan buah dari perkataan
Anda tersebut. Maka dari itu pastikanlah Anda
menanam benih yang sesuai. Jika Anda menginginkan
buah Apel, maka Anda harus menanam benih Apel. Jika
Anda menginginkan buah Jeruk, maka Anda tidak bisa
menanam benih Apel dan mengharapkan buah Jeruk!
Anda akan menuai buah sesuai dengan jenis benih yang
Anda tanamkan!
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Dengan melakukan hal tersebut, maka Anda sedang
merapalkan sebuah mantra kemenangan. Merapalkan
mantra kesuksesan. Hidup Anda akan bergerak sesuai
dengan arahan dari perkataan Anda. Ubahlah akarnya,
maka Anda akan merubah buahnya. Ubahlah cetak
biru Anda tentang uang, maka Anda akan merubah
hubungan Anda dengan uang. Ubahlah kata-kata dan
pikiran Anda, maka Anda akan merubah hidup Anda.

Bagian 2 : Belive and Be Grateful (2B)

Dengan kata lain, Anda tidak bisa terus menerus
membicarakan segala hal negatif namun mengharapkan
hasil yang positif. Jika Anda mempunyai mulut dan
pikiran yang buruk, maka otomatis Anda juga akan
memiliki hidup yang buruk juga. Ingat! Dunia ini bulat
dan melingkar, jadi apapun kata-kata yang keluar dari
mulut atau pikiran Anda akan kembali lagi kepada diri
Anda sendiri pada akhirnya. Oleh karena itu jika Anda
ingin hidup Anda lebih baik, lebih beruntung, maka
katakanlah kepada diri Anda sendiri hal-hal yang positif
seperti misalnya “Saya selalu beruntung. Saya selalu
diberikan kemudahan. Saya akan mewujudkan semua
rancangan hidup saya. Saya akan terbebas dari jeratan
hutang atau riba” dan lain sebagainya.
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Buat yang penasaran ingin mempelajari lebih lanjut
mengenai topik ini, silahkan tonton video dari Pak
Mardigu di channel kami melalui scan QR code berikut:
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Salah satu alasan kita tidak yakin atau kita belum berhasil
mewujudkan rancangan hidup kita adalah diakibatkan
suatu penyakit yang dikenal sebagai hambatan mental.
Apa itu hambatan mental?
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Hambatan mental adalah bagian dari diri Anda yang
mencegah Anda untuk berkembang atau mengeluarkan
seluruh potensi dan kemampuan Anda. Jika masih
belum jelas bagi Anda, perhatikan ilustrasi berikut ini.
Misalnya, Anda berencana membuka bisnis atau usaha.
Ketika Anda telah mempersiapkan segala sesuatunya
dengan baik dan Anda menunggu diri Anda untuk
mengambil tindakan, bagian dari diri Anda ini entah
bagaimana akan “Berbisik” kepada Anda, memengaruhi
Anda, menimbulkan keraguan tentang diri Anda dan
akhirnya membuat semua rencana Anda menjadi gagal
untuk diimplementasikan. Sama seperti ketika saya
mulai membuka bisnis warung internet dan warung
indomie, mental saya selalu dipenuhi dengan keraguan
dan kekhawatiran bahwa bisnis itu tidak akan maju
atau berkembang dan akhirnya memang itulah yang
terjadi. Ingatlah selalu bahwa Anda adalah apa yang
Anda pikirkan!

Bagian 2 : Belive and Be Grateful (2B)

Hambatan Mental.
Mekanisme Servo dalam
Kehidupan
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Hambatan mental adalah keyakinan negatif (program
pemikiran negatif) yang bekerja pada tingkat bawah
sadar, Anda tidak menyadari bahwa Anda memiliki
hambatan mental ini, program ini menyabotase
semua potensi yang Anda miliki. Hambatan mental
adalah hambatan psikologis yang menyelimuti pikiran
seseorang. Dia bisa muncul dari pikiran keliru tentang
Anda yang bertentangan dengan kemampuan yang
sesungguhnya Anda miliki.
Hambatan mental negatif dapat mencegah seseorang
mencapai rancangan kehidupannya misalnya, kekayaan,
posisi, karier, perkawinan dan lain-lain. Anda perlu
secara serius menemukan semua hambatan mental
dalam diri Anda dan memberikan makna baru kepada
mereka segera setelah Anda berhasil mengenalinya.
Hambatan mental ini seringkali menyabotase atau
menghancurkan kepercayaan diri Anda dan membuat
mental Anda menjadi tidak stabil.

Kita Telah Diprogram
Sejak Usia 0-7 Tahun
Sejak kita dilahirkan, kita diprogram oleh sejumlah hal
yang sebagian besar diajarkan melalui orang tua kita dan
lingkungan di sekitar kita. Jangan heran jika kita pergi ke
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Pada masa tersebut anak-anak hanya bertugas menyerap
atau men-download alias mengunduh semua informasi
ke dalam otak dan pikiran mereka tanpa perlu menelaah
maknanya, sebuah mekanisme pengunduhan normal,
hal ini dikarenakan alam bawah sadar mereka terbuka
lebar tanpa filter apapun sehingga semua informasi
pun terekam dan akan menjadi cetak biru kita di masa
yang akan datang. Nah, biasanya hambatan mental
juga merupakan salah satu bagian yang terekam ketika
kita tumbuh dari masa kanak-kanak hingga dewasa.
Pada umur inilah anak-anak berada dalam gelombang
otak theta. Sebuah gelombang otak yang berisikan
alam imajinasi. Gelombang otak yang sama dengan
gelombang kondisi hipnosis. Lihatlah bagaimana anakanak bermain dan berimajinasi. Mereka menggunakan

Bagian 2 : Belive and Be Grateful (2B)

sebuah negara yang memiliki empat bahasa seperti di
Malaysia, tempat salah satu anak teman saya berada,
yang sejak usia enam tahun sudah bisa menggunakan
empat bahasa yang berbeda secara sekaligus yaitu
Bahasa Melayu, Inggris, Cina dan India! Anak itu bukan
hanya sekedar jenius, akan tetapi memang kondisi
lingkungan disekitarnya yang memaksanya untuk
beradaptasi dan menginstal memori program bahasa
pada zaman keemasan anak (0-7 tahun). Pada zaman
keemasan inilah, pikiran bawah sadar kita terbuka
terhadap semua kata-kata, informasi, tindakan,
lingkungan dll yang kemudian menciptakan paradigma
kita.
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sapu dan menganggapnya sebagai kuda! Bagi sang anak,
sapu tersebut memang betul-betul berwujud seperti
kuda. Itulah theta! Alam imajinasi! Alam hipnosis diri!
Oleh karena usia 0-7 tahun anak-anak hanya bertugas
menerima semua informasi tanpa perlu memahami
maknanya, maka biasanya hambatan mental kita juga
kebanyakan akan terekam sejak kita masih kecil melalui
kata-kata atau tindakan orang tua kita atau lingkungan
di sekitar kita. Hambatan mental inilah yang kemudian
akan menjadi sebuah program yang terinstall di pikiran
bawah sadar Anda. Pada saat Anda berusia 35 tahun,
maka program-program inilah yang akan membentuk
kehidupan Anda.
Contoh-contoh hambatan mental yang kemudian
menjadi suatu program di pikiran bawah sadar kita
adalah sebagai berikut:
1. Uang adalah sumber kejahatan!
2. Orang kaya kebanyakan adalah penjahat!
3. Uang tidak turun dari langit atau tumbuh dari
pohon!
4. Jangan menjadi pengusaha, terlalu banyak
risiko, jadilah seperti orang tua mu, bekerja
sebagai karyawan dan nikmati gaji bulanan dan
mendapatkan dana pensiun!
5. Uang membuat Anda menjadi serakah!
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7. Orang kaya itu rata-rata sombong! Aku nggak
mau jadi orang kaya!
8. Orang kaya nanti matinya dihisabnya lama!
Apakah ada salah satu atau salah dua, tiga, empat dari
program diatas yang menurut Anda juga terjadi pada
kehidupan Anda dahulu? Atau malah semua hambatan
mental tersebut diatas juga ter-install di dalam pikiran
bawah sadar Anda? Yup, itu hanya beberapa contoh
hambatan mental yang akan mencegah kita, tanpa kita
menyadarinya, untuk mencapai tujuan atau rancangan
hidup kita. Bagian dari diri kita yang mencegah kita
untuk maju. Mekanisme servo kita.
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Terkadang, mungkin saat Anda masih kecil, Anda
mengalami pengalaman buruk dengan tetangga kaya
Anda. Terkadang Anda berpikir bahwa tetangga kaya
Anda adalah orang yang sombong dan menyebalkan.
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Hambatan mental juga sering disebut sebagai sisi
negatif dari diri Anda. Dikatakan demikian karena
hambatan mental akan selalu bertentangan dengan apa
pun yang Anda lakukan. Apa pun itu! Seperti sebuah
kutub, pikiran dan mental Anda adalah kebalikannya,
kutub utara dan kutub selatan yang tidak akan pernah
bisa bertemu!

Bagian 2 : Belive and Be Grateful (2B)

6. Karena persoalan uang dan harta warisan
keluarga jadi berantem dan tercerai berai!
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Atau Anda diajari oleh orang tua atau lingkungan Anda
bahwa orang kaya itu rata-rata adalah penjahat, kriminal,
koruptor dan lain sebagainya. Entah bagaimana di tingkat
bawah sadar Anda, Anda menginstal sebuah program
yang mana Anda tidak ingin menjadi kaya karena Anda
takut terlihat seperti tetangga kaya Anda. Citra mental
inilah yang kemudian akan menciptakan citra diri Anda
di masa depan. Dan coba tebak, itulah memang yang
kemudian terjadi pada Anda di masa depan! Saat ini.
Ingatlah bahwa Tuhan selalu memberikan jawaban
“Keinginanmu adalah perintah-Ku”.
“BER DOALAH (M INTALAH)
K EPADAKU, NIS C AYA AKU
KABU LKAN U NTU KMU”.
Al-Quran, Al-Mukmin: 60
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Dr. Bruce Lipton memberikan penjelasan yang cukup
gamblang mengenai hal ini. Silahkan Anda tonton lebih
jelas mengenai pemrograman Anda di usia 7 tahun
dengan memindai QR code berikut:
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Mekanisme Servo

Bagian 2 : Belive and Be Grateful (2B)

100

Pikiran bawah sadar atau alam bawah sadar manusia
merupakan blue print alias cetak biru kehidupan
seseorang. Program yang tertanam di dalam pikiran
bawah sadar akan mengendalikan mekanisme servo
manusia untuk mendapatkan semua yang diprogramkan
didalam pikiran bawah sadarnya. Manusia tidak akan
pernah keluar dari target dan sasaran yang tertanam
didalam pikiran bawah sadarnya selama program
tersebut tidak berubah. Tanpa disadari banyak manusia
yang menanamkan program yang tidak diinginkannya
didalam pikiran bawah sadar, dan ia tercengang mengapa
ia selalu menemui kegagalan, mengapa hidupnya selalu
dirundung kesulitan, mengapa keberuntungan tidak
berpihak kepada dirinya.
Hambatan mental juga berfungsi dan bertindak sebagai
“Mekanisme Servo” dalam hidup Anda. Mekanisme
servo berarti beberapa kejadian kebetulan atau
peristiwa yang selalu datang secara otomatis dan
berulang kali kedalam kehidupan Anda, apakah itu baik
atau buruk. Mekanisme servo bisa diibaratkan seperti
peluru kendali jarak jauh yang dikendalikan melalui
traksi atau jalur yang sudah ditentukan di awal sebelum
peluru tersebut diluncurkan. Setiap kali peluru kendali
keluar dari jalurnya, maka mekanisme servo akan secara
otomatis mengkalibrasi peluru kendali tersebut untuk
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Kemudian ada contoh mekanisme servo yang negatif.
Seperti ini contohnya. Anda memiliki mekanisme servo
negatif di tingkat bawah sadar Anda bahwa Anda selalu
berpikir bahwa berapa pun jumlah uang yang Anda
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Saya ambil contoh misalnya Anda memiliki mekanisme
servo positif dalam mendapatkan tempat parkir di mall,
Anda selalu mendapatkan tempat parkir strategis yang
bagus di dekat pintu masuk mall, dan entah bagaimana,
mekanisme servo positif ini akan selalu berfungsi setiap
kali Anda memasuki mall dan seperti layaknya sebuah
keajaiban, Anda selalu mendapatkan tempat parkir
yang sempurna. Itu adalah contoh mekanisme servo
positif. Adakah diantara Anda yang merasa mempunyai
mekanisme servo seperti ini?

Bagian 2 : Belive and Be Grateful (2B)

kembali ke jalurnya agar bisa mencapai target tanpa
melenceng jauh dari sasaran yang sudah ditetapkan.
Itulah mekanisme servo. Hambatan metal Anda yang
selalu mengkalibrasi setiap perbuatan Anda di masa
kini, dengan berbisik dalam tataran bawah sadar
Anda tanpa Anda menyadarinya. Kadang kita melihat
seseorang kok sial melulu ya hidupnya? Di pribadi lain,
kita melihat ada salah satu teman, rekan, sahabat atau
keluarga kita yang selalu saja beruntung hidupnya.
Ternyata keberuntungan atau kesialan orang tersebut
sangatlah berkaitan erat dengan mekanisme servo di
tataran pikiran bawah sadar mereka!
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dapatkan, Anda akan selalu berakhir kehilangan uang
tersebut. Pernahkah Anda memiliki mekanisme servo
semacam itu? Anda mendapatkan uang dalam jumlah
cukup besar, akan tetapi uang tersebut akan selalu
menemukan caranya sendiri untuk keluar dari saku
atau rekening bank Anda! Ketika Anda mendapatkan
penghasilan yang tinggi, tiba-tiba saja semua situasi
dan kondisi memaksa Anda untuk melepaskan serta
mengeluarkan semua uang yang Anda hasilkan. Mobil
Anda tiba-tiba rusak dan Anda harus membayar
perbaikan dalam jumlah yang lumayan besar. Rumah
Anda tiba-tiba bocor dan Anda harus memanggil tukang
bangunan dan mengeluarkan uang untuk memperbaiki.
Dan beragam hal-hal lain yang tiba-tiba saja terjadi dan
menghampiri kehidupan Anda. Tidak peduli berapa
banyak uang yang Anda hasilkan, Anda akan selalu
berakhir bangkrut!
Itu adalah contoh mekanisme servo negatif. Contoh
lain dari mekanisme servo negatif terkait dengan
kegiatan Anda dalam melakukan olahraga. Anda selalu
menemukan alasan atau kejadian yang mencoba untuk
menghalangi kapan pun Anda ingin pergi berolahraga.
Entah mungkin keadaan Anda tidak mendukung Anda
ketika Anda memutuskan untuk pergi keluar dan
melakukan olahraga, apakah itu hujan, atau apakah
Anda merasa tidak enak badan, atau berbagai macam
alasan lainnya yang memblokir keadaan dan mencoba
menghalangi keinginan Anda dalam melakukan
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Oleh karena itu untuk membantu mempermudah
Anda mencapai tujuan hidup dan rancangan kehidupan
Anda, Anda harus dapat mengetahui apa yang menjadi
penghambat mental Anda atau mekanisme servo
negatif Anda dan mencoba mendefinisikan kembali
dan melakukan evaluasi. Ada banyak cara dan pelatihan
yang dapat Anda ikuti untuk menemukan hambatan
mental Anda atau mekanisme servo negatif dan
untuk memprogram perangkat lunak baru, pola pikir
yang lebih positif sehingga Anda dapat lebih mudah
mencapai rancangan atau rancangan kehidupan yang
Anda inginkan di masa depan.
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Kenalilah berbagai jenis hambatan mental dan
mekanisme servo negatif yang dapat mencegah Anda
menjadi lebih sukses. Hambatan mental dan mekanisme
servo negatif sama layaknya seperti virus komputer
yang menggerogoti memori atau pola pikir di otak kita.
Seiring waktu, jika virus tersebut tidak dihapus melalui
program anti-virus, maka otak Anda akan menjadi
lambat dan menyebabkannya menjadi “hang” dan
akhirnya rusak! Anda tidak ingin jika virus semacam itu
tetap berada terus di dalam benak pikiran bawah sadar
Anda kan?

Bagian 2 : Belive and Be Grateful (2B)

olahraga. Ada banyak mekanisme servo lainnya yang
perlu Anda identifikasi dalam hidup Anda.
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Lepaskan semua hambatan mental dan mekanisme
servo negatif Anda dan fokus pada apa yang Anda
inginkan dalam meraih rancangan hidup Anda.
Beranilah untuk bertanya tentang sesuatu yang lebih
besar dari yang pernah Anda bayangkan sebelumnya.
Jangan membatasi diri Anda. Bersihkan pikiran Anda
dari semua kepercayaan negatif yang bertentangan
dengan rancangan hidup Anda. Anda harus merasa
senang, merasa baik dan bersyukur lalu bertindaklah
seolah-olah Anda sudah menerima semua rancangan
hidup Anda. Ini juga merupakan salah satu mekanisme
“Meretas Diri” selain mengucapkan rasa syukur
dan terima kasih di depan sebagaimana yang telah
dijelaskan dalam metode sebelumnya. Libatkanlah
semua emosi Anda, emosi yang sangat kuat ketika Anda
bertindak seolah-olah Anda sudah menerima rancangan
hidup Anda. Anda harus bisa merasakan, menyentuh,
mencium dan melibatkan kelima panca indra Anda saat
Anda melakukan tindakan semacam ini. Visualisasikan
sejelas dan sejernih mungkin.
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Visualisasi adalah membayangkan sesuatu agar sesuatu
tersebut dapat dicerna pikiran kita secara visual.
Biasanya, visualisasi digunakan untuk membayangkan
apa yang kita inginkan agar dapat diinderakan oleh
pikiran kita. Atas izin Tuhan, banyak orang yang berhasil
mewujudkan keinginannya dengan metode visualisasi
ini, akan tetapi banyak juga yang tidak, atau mungkin
belum berhasil menggunakan metode visualisasi.
Kenapa bisa demikian? Mengapa pada sebagian orang
berhasil sementara pada sebagian yang lain tidak?
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Saya membaca sebuah ulasan yang cukup menarik dari
mas Bayu Aji Prasetyo mengenai mengapa visualisasi
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Pertama, salah satu penyebabnya adalah bisa jadi
metode visualisasi tidak cocok terhadap orang tersebut,
mereka kesulitan membayangkan sesuatu, lebih ke otak
kiri (analitis) daripada kanan (imajinatif), sehingga mau
bagaimanapun, visualisasi tidak akan menghasilkan
apa-apa. Yang kedua adalah, ini yang sebenarnya amat
penting disadari oleh setiap orang yang menggunakan
metode visualisasi. Visualisasi, pada hakikatnya adalah
proses memanifestasi, alias mematerialkan energi Anda
agar menjadi sesuatu dalam tataran fisik atau materi.

Bagian 2 : Belive and Be Grateful (2B)

Mengapa Visualisasi Tidak
Berhasil?
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Bagian 2 : Belive and Be Grateful (2B)
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bisa gagal. Jadi begini menurut beliau, dalam kehidupan
kita sehari-hari, visualisasi ini sama seperti ketika kita
ingin menarik uang di rekening tabungan kita. Kalau
rekening ada saldonya, maka bisa ditarik menjadi uang,
akan tapi kalau ternyata rekening kita tersebut nggak
ada saldonya bagaimana? Tidak mungkin bisa kita tarik
kan uang nya? Sama halnya dengan teknik visualisasi.
Ketika Anda sedang memvisualisasikan sesuatu,
misalnya rancangan hidup Anda, maka itu berarti Anda
sedang mencoba untuk menarik saldo energi Anda agar
bisa termanifestasi menjadi suatu hal secara fisik, alias
material (yang dapat dilihat, dipegang, dirasakan). Yang
perlu Anda ketahui adalah, kalau seseorang punya saldo
energi, maka kemungkinan teknik visualisasi ini dapat
membantu mempercepat termanifestasikannya energi
tersebut menjadi sesuatu dalam tataran fisik atau
material. Yang kemudian menjadi masalah adalah, kalau
Anda ternyata nggak punya saldo energi bagaimana? Ya
nggak akan bisa lah!
Kita perlu mengingat bahwa di kehidupan ini ada
yang namanya Hukum Kekekalan Energi dan Hukum
Pertukaran. Artinya, apa yang kita inginkan di dunia ini,
bahkan di level energi sekalipun tidak ada sesuatu yang
gratis! Semua ada harganya!
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1.
2.
3.
4.

Berbuat kebaikan (Do Good)
Bersedekah (Giving)
Bersyukur (Gratitude)
Membantu orang lain baik yang kita kenal
maupun tidak (Random Kind of Kindness)

Dengan selalu berupaya mengisi saldo energi kita, maka
akan lebih mudah bagi Anda untuk mentransformasikan
energi tersebut menjadi sesuatu yang termanifestasi
secara fisik atau materi, karena saldo Anda selalu terisi!
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Salah satu jenis pengulangan atau afirmasi yang sering
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Kembali ke mekanisme servo. Salah satu cara
termudah untuk menghilangkan hambatan mental atau
mekanisme servo negatif adalah dengan menginstal
program baru ke dalam pola pikir Anda atau pikiran
bawah sadar Anda dengan metode pengulangan atau
afirmasi yang menurut Anda berkebalikan dari nilai
hambatan mental atau mekanisme servo Anda. Cara
termudah akan melibatkan sistem atau cara-cara yang
lebih ilmiah seperti penggunaan audio gelombang otak
dan lain-lain.

Bagian 2 : Belive and Be Grateful (2B)

Lantas, bagaimana agar saldo energi kita terus terisi
penuh? Caranya adalah sebagai berikut:
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saya lakukan pada diri saya diperoleh dari Napoleon
Hill, afirmasinya adalah sebagai berikut:

Bagian 2 : Belive and Be Grateful (2B)
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“A K U TAHU BAHWA AKU ME MILIKI
KE M A M PUAN U NTU K MENCAPAI OBJE K
T UJ UA N YANG J ELAS DALAM H IDUP KU, OLE H
K A RE N A IT U, AKU MENU NTU T D IRIKU UNT UK
M E N GA M BIL TINDAKAN YANG P E RSIST E N
DA N KO N T INY U U NTU K MENCAPAINYA, DAN
SE K A RA N G AKU BER JANJ I U NTUK ME LAKUKAN
TINDAKAN ITU.”

Saya mengambil pengulangan afirmasi tersebut dari
buku Napoleon Hill Think and Grow Rich dan saya
selalu membacanya berulang-ulang sampai saya
menghafalnya di luar kepala saya. Akibatnya, saya selalu
berorientasi pada tindakan. Saya menjadi orang yang
selalu mengambil tindakan kapan saja dan di mana
saja, dan saya adalah individu yang selalu mengambil
tindakan atau keputusan dengan cepat.
Dengan pemikiran yang memberikan makna berbeda
untuk suatu tantangan atau tujuan, maka perasaan kita
juga akan berbeda. Jika perasaan kita berbeda, maka
tindakan kita akan berbeda. Jika tindakan kita berbeda,
hasilnya akan berbeda. Dan jika hasilnya berbeda maka
nasibnya akan berbeda. Jika nasibnya berbeda, maka
hidup Anda juga akan berbeda.
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“SAYA ADALAH MANUSIA BERHARGA. BERHARGA DI MATA
TUHAN. BERHARGA DI MATA MANUSIA LAINNYA. DAN
TERUTAMA, SAYA BERHARGA DI MATA SAYA SENDIRI.
SAYA BERHAK DAN LAYAK UNTUK SUKSES LAHIR BATIN.
SAYA BERHAK DAN LAYAK UNTUK MENIKMATI HIDUP
PENUH KEBAHAGIAAN DAN KEBERLIMPAHAN.

UANG MENGALIR DENGAN SANGAT DERAS, MUDAH, DAN
RUTIN KE KANTONG, DOMPET, TAS, DAN REKENING SAYA,
DARI BERBAGAI SUMBER, TERMASUK SUMBER-SUMBER TAK
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SAYA ADALAH MAGNET UANG.

Bagian 2 : Belive and Be Grateful (2B)

Selain afirmasi dari Napoleon Hill tersebut diatas, ada
sebuah afirmasi magnet uang dari mas Adi W. Gunawan
yang cukup Panjang namun sangat dahsyat efek ke
depan nya. Berikut afirmasinya:

TERDUGA.

YOUR

SAYA ADALAH MAGNET UANG.

OWN

SAYA MENARIK UANG 24 JAM SETIAP HARINYA.
BERBONDONG-BONDONG DATANG KE SAYA. MEREKA
MEMOHON KEPADA SAYA AGAR DITERIMA MENJADI HAMBA
SAYA. DENGAN SENANG HATI DAN PENUH RASA SYUKUR
SAYA MENERIMA MEREKA SEMUA DAN SAYA GUNAKAN DAN

L IFE .

SAYA MEMPEROLEH BANYAK SEKALI UANG. UANG

DIMAS SATYA LESMANA

PERLAKUKAN DENGAN CERMAT DAN BIJAKSANA. UANG

DENGAN MUDAH, LANCAR, DAN PASTI. SAYA TAHU BAHWA
UANG YANG SAYA CIPTAKAN ATAU YANG SAYA GUNAKAN
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ADALAH HAMBA SAYA, DAN SAYA ADALAH TUAN MEREKA.

SAYA MEMILIKI UANG LEBIH DARI YANG SAYA BUTUHKAN.
TERUS MENERUS, AKAN MELIPAT GANDAKAN DIRINYA
SENDIRI DAN MENARIK TEMAN-TEMANNYA YANG LAIN
MASUK KE REKENING SAYA DENGAN LANCAR, MUDAH, DAN
RUTIN. UANG SAYA YANG SUDAH TERPAKAI, MENGANTI

Bagian 2 : Belive and Be Grateful (2B)
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DAN MELIPATGANDAKAN DIRINYA SECARA OTOMATIS. SAYA
MENIKMATI BANYAK UANG.
SAYA MEMPUNYAI UANG LEBIH BANYAK DARIPADA UANG
YANG SAYA BUTUHKAN UNTUK SETIAP KEINGINAN DAN
KEBUTUHAN SAYA. DENGAN GEMBIRA DAN SETIA, SAYA
MENABUNG 10% DARI PENGHASILAN YANG SAYA RAIH.
DENGAN BIJAKSANA SAYA INVESTASIKAN UANG SAYA
DITEMPAT-TEMPAT YANG TEPAT DAN SANGAT MENGUNTUNGKAN.

SAYA LIHAT UANG SAYA MENCIPTAKAN ULANG DIRINYA SENDIRI
DENGAN MUDAHNYA. DENGAN IKHLAS, SAYA MEMBERIKAN
UANG UNTUK AMAL YANG MEMBUAT PERBEDAAN YANG
BERMAKNA BAGI MANUSIA LAIN DAN KEMANUSIAAN. MULAI
SAAT INI DAN SETERUSNYA, UANG BERGEGAS MENDATANGI SAYA
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DALAM SEGALA BENTUK DAN RUPANYA.

DALAM PIKIRAN SAYA. SAYA MEMILIKI UANG UNTUK MASA DEPAN
SAYA. SAYA MEMILIKI UANG DALAM HOBI SAYA. SAYA MEMILIKI
UANG DALAM SAKU SAYA. SAYA MEMILIKI UANG DALAM DOMPET
SAYA. SAYA MEMILIKI UANG DALAM LEMARI PENYIMPANAN SAYA.
SAYA MEMILIKI UANG DALAM REKENING BANK SAYA. SAYA
MEMILIKI UANG DALAM BISNIS SAYA. SAYA MEMILIKI UANG
DALAM INVESTASI SAYA.
DIMANA PUN UANG YANG SAYA MILIKI, TERUS BERTUMBUH DAN

Bagian 2 : Belive and Be Grateful (2B)

SAYA MEMILIKI BANYAK SEKALI UANG. SAYA MEMILIKI UANG
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BERANAK-PINAK. SAYA MERASA NYAMAN DENGAN UANG SAYA.
DAN SEGALA YANG SETARA DENGANYA ITU TERTARIK KEPADA
SAYA.”
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Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana
cara memprogram ulang pikiran bawah sadar kita
dengan menggunakan teknik afirmasi secara efektif

YOUR

Peneguhan atau afirmasi akan mengubah kita menjadi
lebih percaya diri, dan ketika kepercayaan diri telah
berubah menjadi keyakinan yang mendalam, maka
satu demi satu Anda akan menemukan tujuan atau
rancangan hidup Anda tercapai dan dimanifestasikan.
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DAN UANG SAYA PUN MERASA NYAMAN DENGAN SAYA. UANG
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dan efisien? Salah satu cara yang paling mudah
adalah dengan memainkan program afirmasi yang kita
inginkan dengan menggunakan bantuan earphone atau
headphone sebelum kita tertidur. Kenapa? Karena pada
saat kita tertidur, pikiran sadar kita dalam kondisi mati
alias tertutup. Kita tidak sadarkan diri selama kita tidur.
Bahkan kondisi tidur bisa disamakan dengan kondisi
setengah mati. Kita beroperasi penuh dalam kendali
pikiran bawah sadar. Disinilah letak kunci efektifitas dan
efisiensinya. Dengan memutar program afirmasi pada
saat akan tidur, maka program tersebut akan langsung
masuk ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Tidak ada
pikiran analitis yang menjadi filter atau penolak segala
macam program seperti ketika kita melakukannya
dalam kondisi sadar.
Terkadang pada saat kita dalam kondisi sadar, pada siang
hari misalnya, dan kita memainkan program afirmasi
kita, biasanya akan ada semacam penolakan atau suarasuara di dalam otak atau pikiran kita yang seolah-olah
menyangkal dan menolak, hal ini terjadi karena pikiran
serta tubuh kita sedang diganggu dan berada dalam
zona tidak nyaman, zona dimana habit alias program
kebiasaan mereka selama bertahun-tahun terganggu.
Dan tubuh akan mengirimkan semacam sinyal di dalam
jaringan neurologis kita yang memerintahkan otak
seperti ini: “Hei otak, ini program apa ya? Kita selama
ini sudah nyaman dan bekerja secara otomatis seperti
mekanisme servo, kok tiba-tiba ada program baru

DIMAS SATYA LESMANA

Untuk lebih jelasnya, silahkan Anda tonton video
singkat dari Dr. Wyne Dyer mengenai pentingnya 5
Menit Sebelum Anda Tertidur. Scan QR code berikut ini:

Bagian 2 : Belive and Be Grateful (2B)

seperti ini? Ngaco ini… nggak bener…” Kebayang ya
dialog imajiner seperti ini terjadi dalam otak dan pikiran
Anda? Hal tersebut tidak akan terjadi pada saat kita
berada dalam kondisi tidak sadar alias tidur, tubuh kita
100% dikendalikan oleh pikiran bawah sadar kita saat
itu, dan oleh sebab itu apapun program atau afirmasi
yang Anda pasang dan mainkan, akan selalu masuk
dan diterima oleh pikiran bawah sadar sebagai sebuah
kebenaran yang mutlak dan absolut.
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Kita ini akan menjadi apa yang kita pikirkan, yakini, dan
lakukan. Kita juga adalah apa yang kita katakan kepada
diri kita sendiri setiap hari. Sang juara dalam kehidupan
selalu mempercayai diri mereka sendiri, meskipun tidak
ada orang lain yang percaya. Teruslah berjalan dan
jangan biarkan rasa takut menghentikan Anda. Ketika
orang lain mengatakan bahwa tujuan serta rancangan
hidup Anda terlalu tinggi dan tidak mungkin untuk
dicapai, ini sebenarnya adalah refleksi atau batasan
bagi orang tersebut, bukan bagi diri Anda sendiri. Anda
boleh tidak yakin kepada siapa pun, tetapi tidak kepada
diri Anda sendiri.
Berdasarkan pengalaman saya, dibutuhkan waktu
sekitar minimal 21-30 hari untuk menginstal program
baru ke pikiran bawah sadar Anda dan mengubahnya
menjadi kebiasaan. Ketika kita mengubah kebiasaan
kita, kita mengubah pola pikir kita. Jika pola pikir kita
berubah, tindakan kita juga akan berbeda. Jika tindakan
yang kita lakukan berbeda maka hasilnya juga berbeda.
Jika hasilnya berbeda maka hidup kita akan berbeda!
Hal ini persis seperti yang dikatakan oleh Einstein,
“Kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita dengan
pemikiran yang sama yang kita gunakan ketika kita
menciptakannya.” Ubah cara Anda berpikir. Ubah hidup
Anda.
Samuel Smiles memulainya dengan sebuah ide atau
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Bagian 2 : Belive and Be Grateful (2B)

pikiran. Tanam ide, maka Anda akan menuai tindakan.
Tanam tindakan, maka akan menuai kebiasaan. Tanam
kebiasaan, maka Anda akan menuai karakter. Tanam
karakter, maka Anda akan menuai nasib. Oleh karena
itu, mulailah dari ide yang kemudian dimanifestasikan
dalam tindakan, kemudian tindakan yang dilakukan
berulang kali akan berubah menjadi kebiasaan.
Kebiasaan yang dilakukan berulang kali akan menjadi
karakter, dan dari karakter ini pada akhirnya akan
membawa kita pada nasib kita. Jadi sebenarnya, kitalah
yang menentukan nasib kita sendiri.
Sekali lagi hal ini sejalan dengan ayat-ayat Al Qur’an
yang mengatakan:
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“ S E S UNG G U HNYA ALLAH T IDAK AKAN
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M E N GU BAH NAS IB S UATU K AUM HINGGA
M E RE KA MENG U BAH DIR I ME RE KA SE NDIRI”
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Oleh karena itulah, kita, sebagai manusia, diberikan
kelebihan oleh Tuhan dalam bentuk otak yang mampu
berpikir, sehingga pantas bagi manusia untuk selalu
bertanya dan berpikir tentang bagaimana mengubah
nasib dan kehidupan mereka menjadi lebih baik. Kita
semua sepakat, jika hidup kita berkelimpahan dan penuh
kesuksesan, maka akan lebih mudah bagi kita untuk
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Al-Qur’an, Ar-Ra’d: 11
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memberi manfaat kepada orang lain. Kita akan dapat
merasa menjadi manusia yang berguna dan bernilai
bagi orang lain ketika kita berkelimpahan. Dengan
membantu satu sama lain dan membantu orang lain
yang dalam kesulitan, membuka lapangan pekerjaan
dan sebagainya, kita akan merasakan kenikmatan
menjadi manusia yang berharga dan berguna.
Akan tetapi pertanyaan besar berikutnya adalah
bagaimana kita bisa menjadi manusia yang berguna jika
kita bukanlah orang yang berkelimpahan atau seorang
pengusaha misalnya?
Sebenarnya, Anda tidak harus selalu menjadi pengusaha
untuk menjadi seseorang yang berguna dan bermanfaat
bagi orang lain. Jika saat ini Anda seorang karyawan,
yang dapat Anda lakukan adalah bekerja sebaik
mungkin dengan perusahaan atau pemilik perusahaan
tempat Anda bekerja, sehingga Anda telah menjadi
orang yang berharga dan bermanfaat bagi orang lain
dalam hal ini tentunya berharga dan bermanfaat bagi
pemilik perusahaan tempat Anda menerima gaji setiap
bulannya.
Jika kita tidak bekerja atau menganggur, bagaimana saya
bisa menjadi seseorang yang berharga dan bermanfaat
bagi orang lain? Tentu saja Anda bisa, Anda hanya perlu
menjadi seseorang yang berharga dan berguna bagi
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Tidak terlalu sulit bukan?

Ubahlah Hubungan Anda
Dengan Uang
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Ketika kita berbicara tentang uang, kita perlu memiliki
pemahaman yang sama, paradigma dan konsep yang
sama tentang uang. Sejauh ini kita telah diajarkan oleh
orang tua kita, sekolah atau masyarakat kita tentang
konsep atau paradigma yang salah tentang uang
selama bertahun-tahun. Berapa banyak dari Anda yang
telah diajari bahwa uang hanyalah sekedar selembar
kertas dan bahwa uang hanya berfungsi sebagai media
transaksi dan untuk membayar sesuatu yang ingin Anda
beli? Angkat tangan Anda. Baiklah. Sebagian besar dari
Anda pembaca yang budiman mengangkat tangan Anda.
Saya tahu itu. Akui saja hehehe... Konsep itu murni
hanya sebatas sudut pandang ekonomi mengenai uang.

Bagian 2 : Belive and Be Grateful (2B)

orang lain di keluarga Anda sendiri. Minimal, Anda tidak
akan membuat masalah dalam keluarga Anda dengan
menjadi penjahat atau melakukan tindakan negatif
lainnya yang akan menyebabkan masalah bagi keluarga
Anda di masa depan.
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Apakah Anda menyadari bahwa ketika Anda memiliki
konsep dan paradigma semacam itu tentang uang dalam
pikiran bawah sadar Anda, setiap kali Anda menerima
uang, baik dalam jumlah kecil atau besar, Anda akan
kehilangannya. Mekanisme servo Anda mulai bekerja
secara otomatis. Auto pilot. Hal ini benar adanya. Anda
hanya berpikir bahwa uang hanyalah berfungsi sebagai
sarana atau cara pembayaran. Pertukaran dalam suatu
transaksi. Sesuatu yang hanya perlu dilepas. Sesuatu
yang tidak memiliki perasaan emosional.
Kita perlu memperbaiki kondisi ini. Bagaimana caranya?
Mau tahu caranya? Yakin? Ini sebenarnya rahasia
loh. Baiklah jika Anda memaksa saya coba bocorkan
rahasianya untuk Anda. Caranya adalah dengan terlebih
dahulu menerima sebuah teori bahwa semuanya di
alam semesta ini terhubung dan bahwa semuanya
adalah energi. Apa maksudmu Dimas? Anda sudah gila
ya? Kita adalah manusia, kita adalah makhluk hidup,
kita berbeda dengan uang, mereka adalah benda yang
tidak hidup alias benda mati. Kita punya otak, akal
dan pikiran. Uang mana punya. Kita ini jelas berbeda.
Kita makhluk hidup. Uang benda mati. Sekali lagi saya
bertanya, berapa banyak dari Anda yang menerima
teori ini? Angkat tangan Anda. Baiklah. Sebagian besar
dari Anda pembaca yang budiman masih mengangkat
tangan Anda. He he he he… 😊
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Ketika kita melihat diri kita melalui kacamata fisika
kuantum, manusia ternyata terbuat dari atom yang
sama, elektron yang sama, quarks yang sama. Bawalah
diri Anda ke laboratorium fisika kuantum. Di sana Anda
akan dipindai dengan menggunakan sebuah mikroskop
dengan teknologi yang amat sangat canggih dan Anda
akan menemukan bahwa tubuh yang Anda tinggali
selama bertahun-tahun ini ternyata hanyalah sebuah
ilusi. Anda ternyata hanyalah sebuah energi. Sekelompok
atom, elektron dan quarks yang bergetar. Bervibrasi.
Sekelompok energi. Sama halnya dengan uang. Ketika
Anda memikirkan tentang uang Anda, pikirkan dari apa
uang tersebut dibuat? Selembar kertas? Betul? Lalu
terbuat dari apakah kertas itu? Dari bubur kayu? Betul?
Terbuat dari apakah bubur kayu itu? Sekali lagi, bawalah
bubur kayu tersebut ke laboratorium fisika kuantum,
pindailah menggunakan mikroskop teknologi tinggi dan
Anda akan menemukan bahwa bubur kayu yang Anda
pikir merupakan sumber uang kertas hanyalah ilusi.

Bagian 2 : Belive and Be Grateful (2B)

Cara berpikir Anda masih berada di tataran level logis.
Anda belum melewati tataran tingkat atau level fisika
kuantum. Apa yang dikatakan saat kita berada di
tingkat fisika kuantum? Ketika kita berada di level fisika
kuantum, kita ini teryata semua sama. Semua hal di
Alam Semesta ini diciptakan dari materi atau zat yang
sama? Bagaimana mungkin? Kita adalah manusia, kita
tidak memiliki kesamaan sedikit pun dengan uang?
Salah!

Bubur kayu tersebut ternyata sama dengan kita, energi.
Sekelompok atom, elektron dan quarks yang bergetar.
Bervibrasi. Sekelompok energi.
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Pada tingkatan ini, kita bisa membuat suatu kesimpulan
bahwa manusia dan uang ternyata adalah bahan
yang sama, energi yang sama. Kita ini sejajar, kita ini
sebangun. Kita ini adalah getaran energi yang sama
pada saat kita masuk ke tingkat tataran fisika kuantum.
Setelah kita semua setuju dengan konsep di atas, maka
kita perlu mengubah pola pikir dan konsep kita tentang
uang. Energi uang itu bersifat netral. Semua energi
sebenarnya bersifat netral. Maka itu terserah kepada
kita untuk memberi makna pada energi itu, apakah
itu positif atau negatif. Kita telah memberikan energi
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Monica dan Oppa. Mereka adalah kekasih hati Anda.
Mereka adalah orang-orang yang Anda cintai yang
selalu membawa cinta, kedamaian dan sukacita setiap
kali mereka bertemu dengan Anda. Dapatkah Anda
bayangkan bagaimana rasanya menjadi Monica atau
Oppa ketika dia tiba di depan pintu Anda, ingin bertemu
dengan Anda. Ketika Monica atau Oppa mengetuk
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Langkah selanjutnya setelah kita memahami konsep
fisika kuantum di atas, adalah bahwa kita perlu
mengubah konsep kita tentang uang. Karena energi
uang netral, kita perlu menambahkan energi positif
kepadanya. Apakah energi positif tertinggi di Alam
Semesta ini? Rasa damai, sukacita dan cinta! Jadi yang
perlu kita lakukan hanyalah menambahkan energi
positif tersebut kepada uang. Anggaplah seolah-olah
uang adalah orang yang Anda cintai. Pacar atau kekasih
Anda. Berikan nama yang manis kepadanya. Anda bisa
menyebutnya Monica (jika Anda pria) atau Oppa (jika
Anda adalah seorang wanita yang kebetulan seorang
penggemar film drama Korea!) misalnya, terserah Anda.

Bagian 2 : Belive and Be Grateful (2B)

negatif kepada uang selama bertahun-tahun ini. Kita
hanya menganggap uang sebagai cara pembayaran kita
saat kita berbelanja. Kita tidak sedikitpun memberikan
energi positif kepada uang. Inilah sebabnya Anda
mengecilkan hidup Anda alih-alih berkembang. Anda
salah memberikan konsep dan paradigma tentang uang.
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pintu Anda, Anda membuka pintu Anda, dan Anda
hanya memberi perintah dengan nada datar seperti ini
“Monica/Oppa, beberapa bagian dari kamu akan saya
gunakan untuk membayar tagihan kartu kredit saya,
beberapa bagian dari kamu juga akan saya gunakan
untuk membayar tagihan listrik, beberapa bagian dari
kamu juga akan saya gunakan untuk membayar tagihan
sewa apartemen saya...” dan seterusnya.
Bisakah Anda bayangkan bagaimana perasaan orang
yang Anda cintai saat dia diperlakukan seperti itu? Dia
mencoba untuk bertemu dengan Anda, membawakan
Anda kegembiraan, mencoba untuk menyenangkan
Anda dan bercumbu serta bercinta dengan Anda,
akan tetapi sebaliknya Anda mengabaikannya. Anda
menempatkannya di setiap pos di luar rumah Anda.
Anda tidak peduli kepadanya. Dia akan merasa sedih
dan tidak bahagia. Ini adalah mekanisme servo khas
yang terjadi pada sebagian besar orang saat ini. Apakah
Anda merasa salah satunya? Coba angkat tangan Anda
kalau merasa melakukan hal seperti diatas?
Kita selama ini tidak mengerti bahwa uang itu ternyata
sama saja dengan kita. Jika Anda memiliki perasaan,
maka dia juga memiliki perasaan. Apa yang akan Anda
pikirkan saat berikutnya Monica atau Oppa mengetuk
kembali di depan pintu Anda saat Anda menerima gaji
atau penghasilan lainnya berupa uang? Dia akan skeptis.
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Ketika Anda mengubah persepsi dan konsep bahwa
energi uang perlu untuk Anda berikan makna atau
perlu Anda cintai, Anda tidak mencintai uangnya
sebagai materi, akan tetapi Anda memberikan cinta
Anda pada energi yang ada pada uang, pada atom,
elektron dan quarks yang sama dengan energi Anda.
Dengan melakukan ini, Anda akan mengubah keadaan
dan hubungan Anda dengan Monica atau Oppa menjadi
keadaan yang lebih positif. Setiap kali Monica atau
Oppa datang mengetuk pintu Anda, berikanlah dia
pelukan terhangat, ucapkan terima kasih dan berikan
rasa syukur yang tertinggi dan katakan betapa Anda
mencintainya. Cium dia dalam-dalam (Ciuman ala
Perancis alias French Kiss adalah ide yang bagus dan
akan melibatkan emosi yang lebih dalam hehehehe...),
katakan bahwa dia adalah bagian terbaik dalam hidup
Anda dan Anda tidak ingin kehilangan dia. Katakan
bahwa Anda ingin bersamanya dan bahwa Anda ingin
meminta persetujuannya yaitu Anda ingin menyimpan
sebagian darinya berupa tabungan atau investasi (baik
10%, 20% dll terserah Anda, Anda tentukan sendiri nilai
nya) sehingga Anda bisa selalu bersamanya. Anda bisa
selalu bercinta dengannya tanpa perlu menunggu dia
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Cuek. Dia tidak akan mau berteman dengan Anda. Atau
bahkan ingin bercinta dengan Anda. Anda baru saja
memperlakukan dan menggunakannya hanya sebagai
cara membayar tagihan. Dia tidak akan membawakan
Anda kedamaian, kegembiraan dan cinta.
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datang setiap bulannya. Lagian kaya orang menstruasi
aja sih nunggu setiap bulan.
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Ini adalah konsep cinta yang bisa Anda berikan terhadap
energi uang. Ketika Anda mengubah paradigma, persepsi
serta konsep Anda tentang uang, maka hubungan Anda
dengan uang akan mulai membaik dan menjadi lebih
harmonis. Hal ini akan membawa lebih banyak tawa,
sukacita, kedamaian dan cinta kasih pada kehidupan
Anda. Harmoni yang sempurna.
Langkah selanjutnya yang perlu kita ubah adalah konsep
perdagangan atau jual beli kita. Konsep transaksi dengan
uang. Kita semua tahu bahwa saat ini Anda menganggap
uang hanya sebagai cara atau metode pembayaran
yang sah di negara Anda. Kita perlu mengubah konsep
itu. Pikirkanlah hal seperti ini. Anda pergi ke pasar ikan
dan Anda memutuskan untuk membeli ikan dan udang.
Ketika Anda melakukan transaksi dengan penjual, Anda
harus mengatakan hal seperti ini kepada uang Anda:
“Dear Monica/Oppa, saya sangat berterima kasih atas
cinta yang telah kamu berikan dan bahwa karena kamu,
saya dapat membantu penjual ikan dan udang ini, dia
dapat menggunakan kamu untuk membeli sebagian
keperluan keluarganya di rumah setelah ini. Saya juga
berterima kasih karena kamu juga telah membantu
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Anda akan berada dalam kondisi harmoni yang
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Betapa indahnya bagi Monica atau Oppa mendapat
pujian seperti itu dari Anda. Dia akan merasa bahwa
dia dihargai, dia telah menjadi sesuatu yang bernilai,
sesuatu yang berharga yang ternyata bisa membantu
banyak orang lain. Ini adalah cara untuk membuat
hubungan Anda dengan uang menjadi lebih harmonis,
penuh cinta kasih dan penuh rasa syukur. Jadi ingatlah,
setiap kali Anda perlu membayar apa pun, katakan saja
terima kasih kepada Monica atau Oppa Anda, dia akan
dengan senang hati kembali kepada Anda dan memberi
Anda lebih banyak lagi keberlimpahan karena dia tahu
bahwa hal itu akan memberi Monica dan Oppa rasa suka
cita, kedamaian, cinta kasih dan tentu saja kebahagiaan.

Bagian 2 : Belive and Be Grateful (2B)

pengemudi yang telah mengangkut ikan dan udang
sepanjang perjalanan dari pantai ke pasar ikan ini, ia
juga dapat membeli sesuatu dan menerima nilai dari
kamu. Saya ingin berterima kasih karena kamu juga
telah membantu nelayan yang telah bekerja sangat
keras untuk menangkap ikan dan udang ini, mereka
telah berjuang mempertaruhkan hidupnya di tengah
laut lepas hanya untuk menangkap ikan dan udang ini
dan membawanya untuk saya, nelayan dan keluarganya
di rumah juga akan mendapat manfaat dari kamu
Monica/Oppa. Terima kasih terima kasih terima kasih
yaaa... Saya sangat senang dan bersyukur.”
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sempurna dengan uang. Anda akan menjadi semacam
magnet uang ketika Anda mempraktikkan konsep ini
di kemudian hari. Percayalah pada saya. Anda akan
bersyukur bahwa Anda telah mengetahui konsep ini
dan bahwa Anda telah berhasil memperbaiki hubungan
Anda dengan uang dengan menggunakan konsep
yang saya jelaskan diatas. Teruskanlah. Praktekkan hal
itu setiap hari. Anda akan kagum melihat bagaimana
Monica dan Oppa akan selalu kembali mendatangi
Anda dan membantu lebih banyak orang di kemudian
hari.
Saya juga telah membuat sebuah video tentang topik
Cara Merubah Hubungan Anda Dengan Uang ini di
channel youtube saya, silahkan pindai atau scan QR
code berikut ini untuk menonton videonya:
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Rasa Syukur
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Hampir semua ajaran Agama mengajarkan kita untuk
saling mencintai dan bersyukur, karena rasa syukur
adalah salah satu bentuk energi atau frekuensi getaran
terbesar yang dapat mengubah emosi kita untuk
berkembang ke arah yang lebih baik. Ingatlah, hidup
kita atau kesadaran kita hanya sebaik apa yang kita
pikirkan dalam pikiran kita atau alam bawah sadar kita.
Oleh karena itu, emosi dalam kasus ini memainkan
peranan yang sangat kuat dalam mengubah kehidupan
seseorang, karena emosi sangat berhubungan langsung
dengan alam bawah sadar seseorang.

Bagian 2 : Belive and Be Grateful (2B)

Salah satu kekuatan terbesar dalam mengubah hidup
Anda adalah melalui rasa syukur atau bersyukur.
Bersyukur adalah sebuah frekuensi energi yang amat
dahsyat yang akan mendekatkan manusia kedalam
frekuensi pencerahan. Frekuensi yang sama dengan
para sufi, Nabi, dan manusia-manusia hebat lainnya
yang pernah diturunkan Tuhan ke Dunia.
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Berikut ini adalah skala kesadaran yang dibuat oleh Dr.
David R. Hawkins dari bukunya Power vs Force yang
membahas tentang kesadaran:
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Skala Kesadaran Manusia
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Perhatikan skala di atas, Anda akan menemukan
bahwa rasa syukur atau gratitude hampir mendekati
level pencerahan yang berarti bahwa rasa syukur
adalah frekuensi berikutnya di bawah apa yang kita
sebut Enlightenment, pencerahan, frekuensi yang
sama yang diterima oleh Muhammad SAW, Buddha,
Yesus, dan tokoh-tokoh spiritual lainnya. Level dimana
“Kecerdasan Tak Terbatas” alias “Tuhan” berada.
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Hubungan antara domain kesadaran dan kualitas hidup:
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Beberapa dari kita menyebutnya sebagai “Kesadaran
Super.” Sementara emosi serta perasaan takut, malu
dan bersalah menurunkan kesadaran kita, kita harus
menyadari bahwa emosi serta perasaan-perasaan
negatif semacam ini untuk tidak mengambil alih atau
mendominasi sebagian besar kondisi emosi dan
perasaan kita. Perasaan takut atau cemas adalah salah
satu penyebab utama yang dapat menghancurkan
hidup Anda. Mengkerdilkan Anda!
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Adalah penting bagi manusia untuk dapat memilih
emosi dan perasaan apa yang dominan dalam
kehidupan mereka sehari-hari. Manusia yang memilih
berpikir positif dengan mengambil emosi dan perasaan

OWN

Sumber: Pure Consciousness Indonesia (PSI)
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baik seperti perasaan penuh harapan, optimisme,
antusiasme, penuh hasrat, bersyukur dan cinta kasih
adalah tipikal orang yang sukses dalam kehidupan
sehari-hari, mereka sangat jarang memiliki emosi
perasaan negatif karena mereka tahu bahwa emosi
perasan negatif itu merusak dan tidak membawa halhal baik ke dalam kehidupan manusia.
Jika dikaitkan dengan grafik lain yang merupakan grafik
Omega yang menganalisis getaran atau frekuensi
getaran pada manusia, kita akan menemukan sesuatu
yang serupa. Dari titik Alpha, yang merupakan
frekuensi terendah 20 (frekuensi rasa malu), manusia
akan berkembang dan mencapai kesadaran diri
penuh pada frekuensi 700+ (frekuensi pencerahan).
Karena itu, dalam merancang hidup Anda, Anda perlu
memperhatikan perasaan atau emosi yang Anda
libatkan secara dominan dalam kehidupan sehari-hari.
Jangan biarkan perasaan atau emosi negatif
mendominasi hari Anda, karena pada akhirnya hal
itu akan menelan dan mengerdilkan kehidupan Anda.
Tetapi mungkin sebagian besar pembaca bertanya,
bagaimana dengan bandar narkoba besar atau koruptor
besar yang tidak memiliki emosi perasaan positif tetapi
kehidupannya benar-benar terlihat penuh dengan
kekayaan dan kesuksesan yang berlimpah? Percayalah,
mereka ini seperti manusia yang sedang menghisap
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darahnya sendiri. Seorang vampir. Mereka mungkin saja
terlihat sukses, kaya raya, dengan banyak harta, akan
tetapi jauh di lubuk hati, mereka kosong, kosong dan
tidak akan pernah merasakan kebahagiaan yang sejati.
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Menunjukkan rasa syukur juga harus dilakukan
terhadap masa lalu Anda. Untuk semua keadaan dan
kondisi yang telah terjadi pada Anda sebelumnya. Ketika
Anda memiliki ingatan buruk terhadap seseorang,
seperti orang tua Anda, atau saudara kandung Anda,
atau pasangan Anda, atau teman Anda, atau siapa
saja yang telah melukai hati Anda di masa lalu, Anda
harus memberikan mereka rasa syukur. Katakan terima
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kasih. Tetapi tidak hanya sekedar mengucapkan terima
kasih, Anda juga harus bisa melepaskan semua ingatan
negatif Anda sebelumnya (rasa malu, bersalah, sedih,
takut, marah, sakit, dan lain-lain lihat skala Omega
mengenai kesadaran di halaman sebelumnya) dengan
membersihkannya.
“ S E S UN GG U HNYA J IKA KAM U BE RSYUKUR,
PA S T I KAM I AKAN M ENAMBAH (NIKMAT )
K E PA DA M U, DAN J IKA KAMU ME NGINGKARI
(N I KM AT- K U ), MAKA S ES U NG G UHNYA AZAB-KU
SANGAT PEDIH”
Al-Qur’an, Ibrahim: 7

Meretas Masa Lalu
Salah satu cara terbaik untuk menghapus dan
melepaskan ingatan negatif ini adalah dengan
menggunakan teknik Hawaii kuno bernama
Ho’oponopono yang dipopulerkan oleh Dr. Joe Vitale.
Teknik Ho’oponopono mengatakan bahwa Anda
bertanggung jawab terhadap semua kejadian yang
terjadi dalam kehidupan Anda, baik di masa lalu, kini
dan masa yang akan datang. Pada saat Anda menerima
konsep tersebut, maka Anda hanya perlu melakukan
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Sekarang bayangkan seperti ini. Duduklah dengan
nyaman di sebuah kursi yang nyaman. Tarik napas
panjang. Keluarkan. Lakukan 3 kali. Bayangkan semua
situasi, keadaan, orang atau apa pun yang Anda rasa
telah membuat Anda marah, memberikan Anda rasa
sakit hati dan kesedihan, membuat Anda malu atau
emosi tipe negatif lainnya di masa lalu Anda. Bayangkan
dengan jelas. Dan kemudian ketika Anda berhasil
membayangkannya dalam pikiran Anda, ucapkan empat
kata ajaib tersebut: Maafkan aku, Aku Menyesal, Terima
Kasih, Aku Mencintaimu. Pertahankan pengulangan
kata-kata ajaib Ho’oponopono sampai Anda merasakan
kedamaian, kegembiraan, cinta kasih dan rasa syukur
dan bahwa Anda telah mengambil tanggung jawab dan
menerimanya sebagai bagian dari kehidupan di masa
lalu Anda. Anda memberi mereka pengampunan total.
Bebaskan semua beban Anda. Lihatlah kembali skala

Bagian 2 : Belive and Be Grateful (2B)

pengampunan total terhadap diri Anda, terhadap
keadaan di masa lalu, terhadap kejadian yang melukai
perasaan dan hati Anda dan lain sebagainya. Teknik
ini sangat sederhana, namun dahsyat, hanya dengan
mengucapkan empat kata ajaib: Maafkan aku, Aku
Menyesal, Terima Kasih, Aku Mencintaimu. Terus
ulangi empat kata ajaib ini terhadap masa lalu Anda.
Ingatan atau memori negatif Anda. Ini akan membantu
Anda melepaskan jangkar yang selama ini membebani
Anda. Setelah Anda melepaskannya, Anda akan siap
untuk lepas landas.
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kesadaran dihalaman sebelumnya. Temukan semua
kenangan negatif dari masa lalu Anda dan ulangi teknik
yang sama.
Teknik ini juga merupakan salah satu teknik “Meretas
Diri” dengan cara meretas masa lalu Anda. Anda
meretas masa lalu Anda agar memberikan kemudahan
bagi Tuhan dan emosi positif lainnya untuk masuk ke
dalam kehidupan Anda saat ini. Anda akan siap-siap
untuk berekspansi. Mengembang. Lepas landas.
Berikan pengampunan total dan terima apa pun adanya
itu. Jangan menyalahkan siapa pun atau keadaan apa
pun. Anda mengambil tanggung jawab penuh untuk
semua situasi dan kondisi apa pun yang telah terjadi
dalam kehidupan Anda. Dengan melihat skala kesadaran
di atas, Anda dapat memilih frekuensi mana yang akan
membantu Anda menjadi lebih positif. Untuk mencapai
kesadaran tertinggi. Untuk berada bersama Tuhan.
Dan pada saat nya, Anda dan Dia menciptakan suatu
pola kemitraan terbaik. Seorang Pencipta dan seorang
Pendamping Pencipta. Suatu keadaan harmoni yang
sempurna.
Sebagian pembaca mungkin mengalami kesulitan dalam
proses afirmasi dan merasa putus asa karena metode
ini sepertinya tidak membuahkan hasil. Oleh karena
itu, saya sudah membuatkan sebuah video untuk Anda
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Silahkan Anda tonton videonya melalui scan QR code
berikut ini:

Bagian 2 : Belive and Be Grateful (2B)

yang membahas mengapa afirmasi yang Anda lakukan
tidak juga memberikan hasil.
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Hambatan Mental:
Bayangkan masa lalu Anda. Carilah kondisi-kondisi atau
ajaran-ajaran yang akan menjadi hambatan mental yang
kemudian akan menciptakan mekanisme servo negatif
dalam kehidupan Anda saat ini. Catat dan berikan anti
virus berupa afirmasi yang berlawanan dengan kondisi
atau ajaran tersebut. Misal: Anda menemukan sebuah
ajaran di masa lalu yang menyatakan bahwa orang
kaya itu pelit. Untuk merubah atau meng-uninstall
mental block tersebut, cari padanan atau contoh ajaran
di masa kini yang berlawanan total dengan konsep
ajaran tersebut, misalnya “ahhh ternyata banyak
juga orang kaya yang dermawan, filantropis, yang
menyumbangkan lebih dari setengah kekayaan nya
untuk kemaslahatan orang lain.”
Pengampunan Total:
Terapkan dan gunakan teknik ho’oponopono ke semua
ingatan negatif Anda di masa lalu. Berikan pengampunan
total. Terus ulangi empat kata ajaib: Maafkan aku, Aku
Menyesal, Terima Kasih, Aku Mencintaimu. Pertahankan
pengulangan kata-kata ajaib Ho’oponopono sampai
Anda merasakan kedamaian, kegembiraan, cinta kasih
dan rasa syukur dan bahwa Anda telah menerimanya
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Menginstal Sistem Kepercayaan yang Baru:
1. Buat dan rekam afirmasi yang berlawanan dengan
hambatan mental yang sudah Anda temukan,
atau afirmasi lain yang sesuai dengan rancangan
kehidupan yang Anda inginkan menggunakan
ponsel pintar Anda.
2. Putar afirmasi tersebut sebelum Anda tidur
menggunakan headset atau headphone.

OWN
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5. Ketika Anda berhasil menginstal program baru
atau afirmasi ke alam bawah sadar Anda, Anda
akan melihat perubahan yang terjadi. Tiba-tiba
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4. Pastikan Anda dapat menghafal di luar kepala
Anda dan dapat mengingat semua afirmasi
setelah beberapa hari Anda memutarkannya
secara terus menerus. Lakukan selama minimal
21 hari.
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3. Putar afirmasi pada saat Anda sedang mengemudi
ke tempat kerja atau kemanapun lokasi aktivitas
harian Anda. (Gunakan headset agar lebih
efisien).
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sebagai bagian dari kehidupan masa lalu Anda. Anda
memberi mereka semua pengampunan total. Bebaskan
semua beban Anda. Bersiaplah lepas landas. Tumbuh
dan berkembang bersama Tuhan.
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saja semua sumber daya yang Anda butuhkan
seperti Ide, Sumber Daya Manusia, Uang, Peluang
dan lain sebagainya mulai mendatangi Anda.
6. Pada level ini, Anda telah berhasil menyelaraskan
program afirmasi Anda, segera buat rencana dan
strategi dan pastikan Anda mengambil tindakan
untuk melaksanakannya.
Bagi rekan-rekan life designer yang ingin mengikuti
kelas online Prinsip 2B, silahkan register melalui link di
QR code berikut
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Ambition,
Action,
Attitude (3A)

Bagian 3: Ambition, Action, Attitude (3A)
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P E N DA PAT DAN PENG ETAHUAN KITA PADA
A KH I RN YA MENJADI TIDAK PE NT ING, YANG
P E N T I N G ADALAH AMBIS I, TINDAKAN DAN
S IKA P K ITA TER HADAPNYA
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Ambisi adalah keinginan kuat untuk melakukan atau
mencapai sesuatu dan biasanya membutuhkan tekad
dan kerja keras.
Tetapi Anda perlu membedakan dengan jelas antara
ambisi dan obsesi. Istilah ambisi dan obsesi sering
diartikan sama, tetapi keduanya berbeda. Meskipun
memiliki persamaan psikis dasar yaitu keinginan,
keinginan seseorang. Serupa tapi tidak sama.
Ambisi adalah keinginan (gairah, nafsu) dari sesuatu
yang disertai dengan upaya, bahkan kekuatan yang
terkesan untuk mencapai keinginan itu. Obsesi adalah
keinginan yang disertai dengan tindakan emosional yang
tidak terkendali atau berlebihan, dan tanpa ada alasan
untuk mewujudkan keinginannya. Bisa jadi seseorang
yang memiliki ambisi tetapi bisa menimbulkan rasa
tertekan dan kecemasan yang sering disebut dengan
obsesi. Meskipun baik dalam bentuk keinginan, ide,
pemikiran, gambar dan emosi dari produk pikiran, akan
tetapi memiliki perbedaan yang bertentangan bahwa
ambisi lebih positif, sedangkan obsesi mengarah pada
sifat negatif yang tidak sehat dan harus dihindari.
Orang-orang sering menafsirkan ambisi dengan
hal-hal negatif, atau lebih sering digunakan dalam
menggambarkan keserakahan seseorang yang memiliki
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Orang yang memiliki ambisi ketika mereka tidak
mendapatkan tujuan dari keinginan atau rancangan
hidup mereka, mereka akan mencoba untuk
mendapatkan tujuan dengan cara lain, atau bahkan
mungkin saja membuat tujuan lain. Berbeda dengan
orang yang terobsesi, jika mereka tidak dapat mencapai
tujuan yang mereka tetapkan, kecenderungan depresi
akan semakin besar. Terkadang manusia yang memiliki
obsesi akan cenderung untuk menghalalkan segala
cara untuk mewujudkan tujuan hidupnya. Ingat bahwa
semakin besar rancangan kehidupan Anda, maka akan
semakin besar ambisi yang dibutuhkan. Pilihlah ambisi
Anda dengan bijak. Hindari ambisi berlebihan yang
mengarah pada obsesi yang bersifat negatif.

Bagian 3: Ambition, Action, Attitude (3A)

keinginan kuat untuk mengejar ketenaran, kekuatan
atau pencapaian bisnis tertentu. Padahal manusia
sebagai makhluk hidup memang harus memiliki ambisi
untuk mengubah kehidupan ke kondisi yang lebih baik
lagi. Jika seseorang memiliki keinginan, atau memiliki
rencana, maka memfokuskan energi dan pikiran untuk
mewujudkan keinginan tersebut adalah memiliki ambisi.
Namun, jika hasrat telah mendominasi pikiran tanpa
terkendali, tanpa alasan dan mengejar secara membabi
buta dengan emosi yang meluap berarti bahwa orang
tersebut sudah berubah menjadi obsesi.
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Oleh karena itu, pada saat kita sudah menetapkan atau
menemukan tujuan hidup kita dan kita meyakininya
dengan sungguh-sungguh, maka langkah selanjutnya
adalah Anda harus memiliki ambisi. Anda harus
berani mengambil keputusan. Katakan kepada diri
Anda sendiri “Saya akan melakukannya. Saya akan
mewujudkannya.” Anda tidak harus menjadi hebat
untuk memulai sesuatu, namun Anda harus memulai
sesuatu agar Anda bisa menjadi hebat!
Di awal atau pertengahan jalan dalam mencoba
mewujudkan tujuan hidup Anda, pasti akan ada orangorang yang akan berkata kepada Anda “Tujuan hidup
Anda itu terlalu tinggi! Itu tidak mungkin terwujudkan!”
atau kalimat seperti ini “Ayolah Dimas, itu adalah
sebuah tindakan yang bodoh! Coba pikirkan kembali
deh kalau mau mewujudkannya!” dan kabar buruknya
adalah, kebanyakan orang-orang yang berkata seperti
itu adalah orang-orang yang Anda cintai, mereka
biasanya adalah orang tua Anda, kekasih Anda, suami
atau istri Anda, sahabat Anda, atau mereka yang Anda
anggap orang dekat Anda. Sama seperti ketika ibu saya
bertanya mengapa saya memutuskan untuk keluar
sebagai karyawan tetap sebuah pabrik dan mengambil
keputusan untuk bekerja menjadi salesman software
yang bekerja dari rumah.
Menurut Jim Rohn, ambisi adalah suatu kesetaraan
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moral. Maksudnya adalah jika Anda ingin menjadi orang
baik, maka Anda harus memiliki ambisi. Anda harus
mencoba melakukan sesuatu yang baik dengan hidup
Anda. Anda harus berani untuk mengambil keputusan
untuk keluar dari kondisi yang sedang Anda alami saat
ini menuju ke kondisi atau keadaan yang lebih baik ke
depannya. Anda harus melakukannya, karena tidak ada
orang lain yang akan mau melakukannya untuk Anda.
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Tonton video motivasi mengenai ambisi dengan
memindai QR code berikut:
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“ H A I KAU MKU, BEKER JALAH SE SUAI DE NGAN
K E A DA ANMU, S ES U NG G U HN YA AKU AKAN
B E KE RJA(PU LA), MAKA KELAK KAMU AKAN
M ENG ETAHU I”
Al-Qur’an, Az-Zumar: 39
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Oleh karena itu, setelah kita berhasil menemukan tujuan
hidup kita, membuat rancangan hidup kita sendiri,
dan kita memiliki keyakinan penuh serta rasa percaya
diri di dalamnya, kita akan mengambil tindakan untuk
mencapainya. Akan tetapi ini bukan hanya sekedar
mengambil tindakan yang biasa-biasa saja, saya ingin
Anda mengambil tindakan besar! Ambil tindakan yang
terinspirasi berdasarkan ilham yang Anda terima saat
Tuhan berkomunikasi dengan Anda! Ambil tindakan
yang lebih besar yang bisa membawa Anda untuk
mencapai rancangan kehidupan yang Anda inginkan!
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Aksi atau mengambil tindakan sebenarnya adalah
fondasi dasar dari rancangan hidup Anda. Semua
perancang kehidupan yang sukses sebenarnya adalah
orang-orang biasa yang mengambil tindakan dan tidak
pernah menunda-nunda. Rancangan kehidupan Anda
besok akan ditentukan oleh tindakan yang Anda ambil
hari ini!
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Tindakan adalah salah satu kunci utama untuk
mencapai apa pun yang Anda inginkan dalam hidup ini.
Tanpa tindakan, tidak akan ada reaksi. Setiap hasil yang
Anda alami dalam hidup adalah hasil dari bagaimana
Anda bereaksi terhadap peristiwa yang telah terjadi
sebelumnya.
Ini adalah hukum universal. Tanpa tindakan, semua
rancangan hidup Anda akan menjadi tidak berarti.
Ketika Tuhan berbicara serta mengirimkan Anda kode
dan bahasa universal-nya, maka Anda harus segera
mengambil tindakan. Itu kuncinya.
Banyak orang memiliki rancangan atau tujuan hidup
yang hebat akan tetapi mereka hanya berani mengambil
tindakan kecil atau biasa-biasa saja. Pada akhirnya,
hidup mereka menjadi kecil dan juga biasa-biasa saja.
Pada saat saya memutuskan untuk menjadi seorang
manusia yang bermanfaat bagi sebanyak mungkin orang
lain, menjadi seorang pengusaha, memenuhi panggilan
hidup atau purpose of life saya, maka setelah saya
merasa yakin serta percaya, dan saya memantaskan
diri saya, menganggap bahwa diri saya layak, maka
saya pun menerima beragam inspirasi atau ilham dari
Yang Maha Kuasa. Tiba-tiba saja semua kondisi serta
keadaaan berubah dan seolah-olah Tuhan dan Alam
Semesta menyetujui dan mendukung keputusan saya
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Dalam hidup ini, Anda boleh memilih apakah Anda
ingin menjadi penonton dan komentator atau terlibat
menjadi pemain di dalam pertandingan yang bernama
kehidupan. Penonton dan komentator biasanya hanya
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Semua perancang kehidupan yang sukses harus
mengambil tindakan besar, meskipun terkadang
tindakan besar itu bisa jadi merupakan akumulasi
tindakan kecil yang terus diambil dan diperbaiki
sambil terus menikmati proses untuk mencapai tujuan
hidupnya.
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Mengambil tindakan adalah salah satu kunci terpenting
jika kita ingin merancang kehidupan yang lebih
baik. Sangat tidak mungkin jika kita bermimpi untuk
mengubah hidup sementara tindakan kita belum
berubah sama sekali dan masih konstan sesuai dengan
kehidupan yang Anda jalani saat ini. Jika Anda ingin
merancang kehidupan yang lebih baik, maka Anda
perlu mengambil tindakan besar, melawan rasa takut
yang berkembang liar di pikiran Anda.
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tersebut. Disinilah letak pentingnya bagi Anda untuk
segera mengambil tindakan terinspirasi, tindakan
terilhami, tindakan yang Anda ambil karena Tuhan
dan Alam Semesta seolah-olah berbicara kepada Anda
melalui serangkaian kode dan bahasa yang tidak verbal.
Segera ambil tindakan, jangan menunda-nunda!
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bisa sibuk ngoceh, ngomong dan berteriak. Namun
mereka yang memutuskan menjadi pemain, akan
mengambil action, bertindak, bekerja dan bermain
sebaik mungkin. Semua orang biasanya akan selalu
membicarakan sebuah pertandingan yang baik, namun
apa sih yang membedakan suatu pertandingan yang
baik dengan yang biasa-biasa saja? Tindakannya!
Hal ini sama halnya dengan permainan kehidupan.
Kehidupan yang sukses biasanya akan dibangun oleh
orang-orang yang mengambil action, bertindak, bekerja
dan bermain sebaik mungkin. Sementara mereka yang
hanya bisa ngoceh, ngomong dan sibuk berteriak hanya
bisa terduduk dan melihat kehidupan orang sukses
tersebut, sama seperti penonton dan komentator
pertandingan. Apakah Anda mau menjadi pemain atau
sekedar menjadi komentator dan penonton?
Orang-orang yang sukses, orang-orang yang
memenangkan pertandingan dalam kehidupan, mereka
adalah tipikal orang yang selalu berorientasi pada
tindakan yang besar. Mereka tidak bermalas-malasan,
mereka tidak pernah menunda-nunda, mereka tidak
takut gagal, mereka justru takut untuk menjadi manusia
biasa-biasa seperti kebanyakan orang.
Semua impian dan rancangan kehidupan Anda bisa
terwujudkan, jika Anda berani mengambil tindakan
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Kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali, oleh
karena itu rancangan hidup Anda bukan hanya sebuah
tindakan akan tetapi juga sebuah kebiasaan.
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Jangan pernah takut untuk mencoba dan mengambil
tindakan. Jangan menunda-nunda, tetapi lakukan
selagi bisa. Jangan menunggu motivasi baru mulai,
tetapi mulai saja dan kemudian Anda akan termotivasi.
Jangan menunggu proyek baru untuk bekerja, tetapi
bekerjalah maka proyek-proyek baru akan menunggu
Anda. Jangan menunggu contoh baru bergerak, tetapi
bergeraklah maka Anda akan menjadi contoh untuk
diikuti oleh yang lain.
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untuk mewujudkannya. Akan tetapi ada sebuah
perbedaan antara mimpi dan angan-angan, impian akan
selalu datang kembali menghampiri Anda dan akan terus
bersama Anda. Tak peduli berapa hari, berapa bulan
atau berapa tahun, impian Anda tersebut akan selalu
datang kembali. Sementara angan-angan biasanya
hanya sekedar numpang lewat dan tidak bertahan
lama seperti impian. Sama halnya dengan rancangan
kehidupan Anda. Itulah impian Anda. Apapun impian
Anda, apapun rancangan kehidupan yang telah Anda
buat sebelumnya, Anda diwajibkan untuk mengambil
tindakan untuk meraihnya. Tindakan terinspirasi.
Tindakan terilhami. Jika tidak, maka rancangan hidup
Anda hanya sekedar angan-angan belaka.

Pendapat, pengetahuan, dan kepercayaan kita terhadap
tujuan serta rancangan hidup kita pada akhirnya menjadi
tidak terlalu penting, yang penting sekarang adalah
tindakan kita untuk mencapai tujuan serta rancangan
kehidupan yang telah kita buat.

DES IGN

YO UR

OW N

L IFE .

DIMAS SATYA LESMANA

Bagian 3: Ambition, Action, Attitude (3A)

150

Meretas Masa Kini dengan
Mindfulness
Pikiran Anda dapat diprogram. Bahkan, Anda sedang
diprogram setiap hari, sepanjang hidup Anda. Oleh
orang tua Anda, teman Anda, oleh sistem sekolah,
lingkungan, media sosial, iklan dan banyak lagi.
Mindfulness membantu kita untuk menyadari
pemrograman tersebut diatas. Mindfulness adalah
cara untuk keluar dari gelembung pikiran, tempat di
mana pemikiran dan kehidupan emosional kita terjadi.
Mindfulness juga merupakan alat pemrograman, cara
untuk mengubah pola Anda, cara memprogram ulang
diri Anda sendiri.
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• Tetaplah menyadari untuk selalu merasakan dan
berada dalam pengalaman dan kondisi saat ini,
waktu ini, detik ini, sekarang. Akan sangat sulit
bagi Anda untuk menjadi khawatir ketika Anda
hanya fokus pada saat ini (being present).
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• Kekhawatiran kita biasanya selalu tentang masa
depan, dan kadang-kadang tentang masa lalu.
Hampir tidak mungkin untuk cemas atau khawatir
ketika pikiran Anda berada di sini, di waktu ini
dan sekarang. Retaslah masa kini Anda dengan
teknik mindfulness.
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Berhentilah mengkhawatirkan hal-hal yang tidak dapat
Anda kendalikan. Berikut adalah cara meretas pikiran
Anda saat ini dengan menggunakan mindfulness:
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DO SOME THI N G
TO DAY
THAT YOUR FUTU R E
S E LF WILL THAN K
YO U FOR.
OUR AC TIONS A N D
DE CISIONS TO DAY
W ILL SHAPE TH E
WAY WE WI LL B E
L IV ING IN THE
F UTURE .
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Salah satu langkah paling penting yang dapat Anda ambil
untuk mencapai potensi terbesar Anda dalam mencapai
rancangan hidup kita adalah belajar untuk memantau
sikap (attitude) Anda dan dampaknya terhadap kinerja,
hubungan, dan semua orang di sekitar Anda.
Dalam psikologi, sikap adalah konstruksi psikologis,
entitas mental dan emosional yang mewarisi, atau
mencirikan seseorang. Suatu sikap dapat berupa
evaluasi positif atau negatif terhadap orang, benda,
peristiwa, kegiatan, dan gagasan. Bisa jadi konkret,
abstrak atau apa saja di lingkungan Anda.
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Untuk menjadi seorang pemimpin, seorang yang bisa
memimpin dirinya sendiri dan orang lain di sekitarnya,
maka Anda membutuhkan attitude yang baik agar bisa
mendapatkan respect atau rasa hormat dari orang lain.
Apa yang membedakan seekor singa dari binatang
lainnya di kerajaan hutan? Singa bukanlah binatang yang
tertinggi, terbesar, terberat, terpintar, dan tercepat di
kerajaan hutan, namun ketika singa muncul ditengahtengah hutan, semua binatang lain akan takut dan
memberikan rasa hormat. Apa yang membuat singa
menjadi binatang yang disegani dan dihormati dan
dijuluki si raja hutan? Attitude-lah jawabannya. Seekor
singa bisa melihat seekor gajah, dan hal yang terlintas
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di dalam pikirannya adalah sebuah kata “Makan siang.”
Saya bisa memakan binatang ini. Dan sang singa
bertindak sesuai dengan pikirannya. Padahal sang gajah
jauh lebih besar dan lebih kuat daripada sang singa.
Sikap Anda alias attitude Anda adalah sebuah produk
dari rasa percaya dan keyakinan Anda. Anda tidak akan
pernah bisa memiliki sikap diluar apa yang Anda percayai
dan yakini. Oleh karena itu, sikap Anda terbentuk dari
sistem kepercayaan Anda, sebagaimana yang telah saya
jelaskan pada prinsip nomor 2 yaitu believe. Sang singa
menjadi raja hutan karena dia percaya pada dirinya
sendiri. Anda mau pilih menjadi yang mana? Jadi singa
atau gajah? Pilihannya ada pada diri Anda. Tentukanlah
sikap Anda sekarang juga!

Persamaan Emosi
Karena sikap Anda dipengaruhi oleh emosi Anda, maka
Anda harus mengetahui cara untuk mengendalikan
emosi Anda. Kata emosi diambil dari Bahasa Inggris
yaitu emotions, yang jika ditelaah lebih jauh berarti
energy in motions yang berarti energi yang bergerak.
Ternyata hal tersebut memang benar adanya, emosi
adalah sebuah energi yang bergerak. Emosi kita selalu
naik turun. Kadang diatas, terkadang dibawah.
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Dari paradigma dan persamaan tersebut, maka jelas
sikap Anda akan sangat menentukan gerakan maju atau
mundur dalam kehidupan Anda.

OWN

E = G, yaitu: Energi = Gerak

YOUR

Oleh sebab itu maka cobalah Anda pikirkan sikap Anda
tersebut melalui sebuah persamaan seperti berikut ini:
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Mood seseorang akan selalu berubah sesuai dengan
emosinya dan mood bisa bertahan dalam hitungan
waktu menit, jam atau beberapa hari. Jika Anda
menyimpan mood atau emosi tersebut selama
beberapa minggu atau bulan, maka ia akan berubah
menjadi temperamen. Temperamen adalah gaya
perilaku seseorang dan cara khasnya dalam memberi
tanggapan. Beberapa individu bertemperamen aktif,
sedangkan yang lainnya tenang. Kemudian jika Anda
menyimpan emosi tersebut selama beberapa tahun,
maka ia akan berubah menjadi kepribadian Anda.

Bagian 3: Ambition, Action, Attitude (3A)

Ketika emosi kita sedang dibawah maka orang-orang
akan melihat kita seakan-akan murung, sedih, tidak
bersemangat, hal ini dikarenakan energi Anda sedang
berada di bawah. Hal ini hampir serupa dengan mood
Anda.
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Ketika sikap Anda tidak produktif dan Anda perlu beralih
dari pola pikir negatif, gunakan pelatih batin Anda,
yaitu dengan mendengarkan suara-suara dalam jiwa
Anda. Program ulang ketakutan atau rasa takut Anda,
arahkan pemikiran Anda ke arah pikiran yang dipenuhi
dengan kekuatan positif dan penuh keyakinan. Fokus
pada kemampuan Anda untuk memenuhi rancangan
kehidupan Anda. Sikap Anda tentang kesuksesan
dapat menjadi ramalan yang akan terpenuhi dengan
sendirinya di masa depan. Oleh sebab itu pilihlah sikap
untuk menjadi seorang pemenang. Coba deh tonton
video menarik dari Dr. Joe Dispenza tentang bagaimana
emosi dan pikiran mempengaruhi masa depan Anda.
Pindai atau scan QR code berikut ini untuk menonton:
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Sikap adalah cara untuk menimpa pemrograman negatif
masa lalu Anda dengan menghapus atau menggantinya
dengan suara internal positif dan sadar yang membantu
Anda menghadapi arahan baru. Percakapan internal
Anda, suara kecil yang Anda dengarkan sepanjang hari,
rekaman masa lalu Anda, bertindak seperti benih karena
memprogram otak Anda dan memengaruhi perilaku
Anda. Dengarkanlah apa yang Anda katakan pada diri
sendiri. Masuklah ke keadaan hening atau bermeditasi.
Dengarkan suara-suara tersebut dari dalam diri Anda.

Bagian 3: Ambition, Action, Attitude (3A)

Jika kita kembali ke bagian buku ini di prinsip nomor
dua yaitu believe and be grateful (2B), jika Anda
melihat kembali skala kesadaran yang dibuat oleh Dr.
David Hawkin, rasa takut Anda berada pada frekuensi
100 hertz, yang merupakan batasan antara kondisi
mengembang atau membesar (expanded) dan kondisi
menyusut atau menjadi kerdil (contracted). Emosi
negatif seperti rasa takut, sedih, merasa bersalah dan
malu adalah emosi-emosi yang harus kita hindari. Karena
sesuai persamaan diatas, E = G, maka emosi tersebut
akan mengkerdilkan Anda. Anda akan bergerak kearah
bawah, menyusut, mengecil. Dan kehidupan Anda pun
akan bergerak ke arah yang sama dengan emosi Anda
tersebut. Kehidupan Anda akan terasa mengecil dan
sesak. Tidak pernah lapang.
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Ketika berfokus untuk mencapai rancangan kehidupan
kita, penting untuk menyadari pengaruh sikap terhadap
pencapaian rancangan kehidupan yang telah Anda buat
sebelumnya. Pencapaian Anda akan sangat tergantung
pada sikap Anda. Sikap Anda adalah salah satu bagian
ajaib yang memungkinkan Anda untuk mencapai
kesuksesan dalam mewujudkan rancangan kehidupan.
Bayangkan saja orang yang sangat kaya selama beberapa
detik di dalam pikiran Anda. Saya cukup yakin Anda
memikirkan orang yang bahagia dan sangat ceria. Anda
mungkin memiliki pertimbangan lain tentang orang
tersebut, akan tetapi pertimbangan tersebut tidak ada
yang berurusan dengan pesimisme, kemarahan atau
ketidakbahagiaan, iya kan?

Rumus Matematika
Attitude
Dalam menjalani kehidupan untuk mencapai rancangan
kehidupan, maka kita memerlukan 4 hal berikut:
1. KNOWLEDGE (Ilmu Pengetahuan)
2. HARDWORK (Kerja Keras)
3. ATTITUDE (Sikap)
Jika iseng-iseng abjad tersebut kita jadikan suatu angka,
dengan mengumpamakan:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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Maka kita akan mendapati perhitungan sebagai berikut:
• KNOWLEDGE (Ilmu Pengetahuan). K-N-O-W-L-ED-G-E = 11 + 14 + 15 + 23 + 12 + 5 + 4 + 7 + 5,
jumlahnya adalah 96%.
• Sementara HARDWORK atau Kerja Keras adalah
H-A-R-D-W-O-R-K = 8 + 1 + 18 + 4 + 23 + 15 + 18 +
11, jika dijumlahkan totalnya menjadi 98%.
• Namun pada saat kita menghitung ATTITUDE
(Sikap). A-T-T-I-T-U-D-E = 1 + 20 + 20 + 9 + 20 + 21
+ 4 + 5 ternyata hasilnya 100%!

OWN
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Kita semua ini hanyalah murid-murid kehidupan yang
selama masih hidup, masih bernafas, akan terus
bersandingan dan berketergantungan dengan Yang
Maha Kuasa, Maha Kaya, Maha Pintar, dan Maha

YOUR

Selain itu, sikap atau attitude juga penting untuk kita
miliki agar kita tidak memiliki rasa sombong, takabur,
merasa hebat dan lain sebagainya.
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Persamaan diatas memang hanyalah sebuah kebetulan
semata, akan tetapi dalam kehidupan, sikap atau
attitude kita memang akan menentukan seberapa jauh
kita bisa mewujudkan impian, tujuan serta rancangan
hidup kita.

Bagian 3: Ambition, Action, Attitude (3A)

sebagai:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26

DES IGN

YO UR

OW N

L IFE .

DIMAS SATYA LESMANA

Bagian 3: Ambition, Action, Attitude (3A)

160

YOU R
AT T I T U D E ,
N OT
YOU R
AP T I T U D E ,
WIL L
D ETE RM I NE
YOU R A LT I T UD E
Zig Ziglar
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Sikap Anda akan menentukan seberapa jauh Anda bisa
mewujudkan rancangan kehidupan Anda.
“DAN JANGANLAH KAMU
B ER JALAN DI MU KA B UMI INI
DENGAN S O M BO NG , KARE NA
S ES U NG G U HNYA K AMU
S EKALI- KALI TIDAK DAPAT
M ENEM BU S BU M I DAN
S E KALI- KALI KAMU TIDAK AKAN
SAM PAI S ETING G I G UNUNG”
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Al-Qur’an, Al-Isra’: 37

Bagian 3: Ambition, Action, Attitude (3A)

Lainnya. Stay hungry. Stay humble. Tetaplah merasa
lapar. Tetaplah rendah hati.
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1. Temukan apa yang memotivasi Anda.
Apa yang membuat atau memotivasi Anda untuk
mengambil tindakan untuk mengubah hidup
Anda? Motif dasar biasanya meliputi cinta,
pengakuan diri, kemarahan, perolehan finansial,
dan ketakutan. Motivasi diri membutuhkan
antusiasme, pandangan positif, fisiologi positif
(berjalan lebih cepat, tersenyum, duduk), dan
kepercayaan pada diri sendiri dan potensi yang
diberikan Tuhan.
2. Sudahkah Anda mengambil tindakan besar yang
diilhami?
Mengambil tindakan besar yang diilhami seperti
mendapatkan pengetahuan khusus yang Anda
butuhkan untuk membantu mendapatkan
rancangan kehidupan yang Anda inginkan.
Carilah sekutu Anda, master mind grup Anda,
bisa berupa teman dan pendukung lainnya yang
bisa berkolaborasi dan bekerjasama dengan Anda
dalam harmoni yang sempurna untuk membantu
mencapai rancangan kehidupan yang telah Anda
buat.
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- Bisakah Anda membuat daftar semua sikap
negatif yang Anda miliki di dalam diri Anda
yang akan menghalangi Anda dalam mencapai
rancangan hidup Anda?
- Dapatkah Anda membuat daftar semua sikap
positif yang Anda miliki di dalam diri Anda
yang akan membantu Anda dalam mencapai
rancangan hidup Anda?
- Mana yang lebih banyak dibandingkan dengan
yang lain? Sikap negatif atau positif Anda?
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Bagi rekan-rekan life designer yang ingin mengikuti
kelas online Prinsip 3A, silahkan pindai QR code berikut:

Bagian 3: Ambition, Action, Attitude (3A)

3. Sikap seperti apa yang Anda miliki?
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//Bagian 4//

Passion, Patience,
Persistence,
Performance (4A)

TA N PA PA S S I O N KAM U TIDAK AKAN ME MILIKI
EN E RG I , TA N PA ENERG I KAMU T IDAK AKAN
M E N GH A S I L K AN APA-APA
Donald J. Trump
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Kalimat Donald Trump di atas sangatlah benar adanya,
bahwa manusia tidak akan memiliki energi jika mereka
tidak memiliki gairah atau passion. Bayangkan saja
jika John F. Kennedy tidak memiliki gairah untuk
mengirimkan manusia ke Bulan, mungkin sampai hari
ini kita hanya bisa bermimpi melihat pesawat ruang
angkasa mendarat di Bulan. Atau jika Elon Musk tidak
memiliki passion dan keinginan untuk menaklukkan
Mars dan mengirim roket yang dapat dikirim kembali
ke Bumi untuk menghemat biaya eksplorasi ruang
angkasa, mungkin kita hanya akan menunggu NASA
untuk melakukannya dan entah kapan hal itu akan
terjadi? Tidak akan ada energi yang dihabiskan untuk
pencapaian luar biasa yang dilakukan oleh manusia
luar biasa seperti Kennedy atau Musk tanpa melibatkan
gairah. Saya sangat mengagumi orang-orang yang
bersemangat dalam mencapai rancangan hidup mereka,
tujuan mereka, seperti Elon Musk. Faktanya, Musk
adalah salah satu tokoh idola dalam hidup saya. Walau
memang Musk mugkin bukanlah seorang tokoh yang
ideal dan sempurna, namun saya selalu menghargai
cara dia berpikir, bertindak, dan melakukan segalanya
dengan totalitas, dengan penuh passion. Saya pikir
kita membutuhkan lebih banyak orang seperti Musk
untuk membantu mempercepat peradaban kita ke
arah yang lebih maju. Semangatnya dalam membantu
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menciptakan dunia yang lebih baik adalah contoh yang
sangat baik bagi orang-orang yang ingin memahami
kekuatan gairah. Kekuatan passion. Bahwa orang-orang
dengan passion bisa mengubah dunia.
Musk tidak pernah menyalahkan negaranya ketika
negaranya tidak mampu menyediakan metode
pembayaran online di internet yang sederhana dan
cepat, jadi Musk menciptakan sendiri PayPal dan
membantu jutaan bahkan mungkin milyaran orang
lainnya dalam menyederhanakan transaksi jual-beli
online mereka di situs internet seperti eBay. Musk
tidak pernah mengeluh pada kondisi dan situasi Dunia
saat ini tentang banyaknya penggunaan mesin dan
kendaraan berbahan bakar fosil untuk mobil, sebaliknya
ia malah menciptakan mobil Tesla yang menggunakan
energi listrik dari baterai dan tenaga matahari untuk
mengisi ulang baterai kendaraan untuk menyelesaikan
masalah ini. Musk tidak pernah mengeluh bahwa NASA
dan perusahaan antariksa lainnya yang tidak efisien
dalam menjalankan bisnis dan operasinya, Musk malah
menciptakan Space-X untuk memperbaiki masalah
inefisiensi ini dengan menciptakan sistem roket
yang dapat digunakan kembali. Kita belum pernah
melihat roket antariksa kembali lagi ke Bumi dengan
aman sebelumnya dan dapat digunakan lagi. Visi dan
hasratnya memiliki dampak besar pada kemanusiaan
dan peradaban.
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“Passion akan datang ketika kita mengambil tindakan
besar untuk mempercepat proses manifestasi. Tanpa
passion, proses melakukan tindakan akan terasa
hambar. Beberapa orang bertanya kepada saya,
yang mana yang harus saya cari terlebih dahulu?
Tujuan saya? Ataukah passion saya? Bagi saya jelas,
tujuan akan selalu menjadi hal pertama yang dicari
dalam hidup kita. Bagaimanapun, tidak akan pernah
mudah untuk bisa menemukan jawaban atas kedua
pertanyaan ini.”
Beberapa
orang
juga
berhasil
menemukan
passion mereka terlebih dahulu dan kemudian
menghubungkannya dengan tujuan hidup mereka.
Sama seperti dalam proses Ikigai. Hal ini juga bagus,
saya sebenarnya tidak peduli yang mana yang akan
Anda temukan pertama kali, mau tujuan atau passion,
selama Anda percaya dan Anda mengambil tindakan
serta bekerja keras untuk mewujudkannya, hasilnya
akan tetap sama.
Apa sebenarnya yang dimaksud dengan passion? Saya
membaca buku karya Rene Suhardono dan menurutnya,
passion bukanlah sesuatu yang dapat Anda lakukan
atau kerjakan dengan sangat baik, akan tetapi passion
adalah apa yang Anda nikmati dan Anda suka ketika
Anda melakukannya. Jadi belum tentu bidang yang kita
kuasai adalah passion kita, passion sejati kita adalah

DIMAS SATYA LESMANA

Kembali ke filosofi Jepang atau Ikigai, menurut Ikigai,
passion adalah tentang apa yang Anda sukai. Elemen
ini ada di bagian atas, pertanyaan teratas dari semua
pertanyaan dalam konsep Ikigai. Bagian ini akan
memandu Anda untuk menggabungkan passion
dalam diri Anda dan misi yang ingin Anda laksanakan
untuk rancangan hidup Anda. Orang dapat mencapai
rancangan hidup mereka dengan lebih mudah jika
mereka menikmati dan mencintai apa yang mereka
lakukan.

Mengapa Passion Penting
Bagi Kehidupan Kita?
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Di dalam video tersebut dibuat sebuah narasi berupa
garis lurus beserta pembagian umur per sepuluh
tahun dan dimulai dari 0 sampai ke usia harapan hidup
manusia kebanyakan di benua Amerika yaitu sekitar
80 tahunan, kalau di Indonesia usia harapan hidup
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Tulisan ini saya buat di-ilhami oleh sebuah video singkat
di media sosial mengenai timeline kehidupan manusia
dari lahir sampai ajal menjemput.
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dalam segala hal yang sangat kita sukai dan cintai ketika
kita melakukannya.
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kita rata-rata 70.9 tahun tapi kita optimis dan samakan
sajalah dengan penduduk di benua Amerika yaaa jadi
80 tahun hehehehe… 😊
Nah dari usia 0-80 tersebut kemudian dibagi lah tiga
fase kehidupan yaitu usia belajar antara usia 0-19
tahun, kemudian usia kerja 20-65 tahun, dan terakhir
usia pensiun yaitu antara 66-80 tahun.
Kemudian dijelaskan bahwa usia 0 sampai dengan 19
tahun adalah masa-masa yang menyenangkan, dimana
pada masa tersebut manusia berada pada fase belajar
yang dipenuhi dengan tawa, kemudian mengalami
masa belajar baik formal maupun non formal, di fase
ini pula manusia banyak bermain dan menikmati nya.
Saya jadi ingat kembali betapa memang indahnya dulu
pada masa-masa sekolah dan kuliah, semua terasa
menyenangkan dan penuh dengan masa-masa indah
yang tidak terlupakan!
Dan inilah timeline yang saya maksud dalam video
tersebut:
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Memasuki usia 20 tahun, manusia kemudian masuk ke
fase kerja dan kebanyakan manusia mengalami rutinitas
yag sama yaitu terjebak di kehidupan ala “rat race” yaitu
dengan bekerja dari Senin sampai Jum’at, berangkat
saat Matahari belum terbit dan kembali pulang ke
rumah biasanya setelah Matahari terbenam. Di fase
ini manusia menghabiskan separuh waktu hidupnya
atau sekitar 45 tahun untuk bekerja, baru kebayang kan
ternyata sekian banyak waktu yang kita habiskan dalam
usia hidup kebanyakan manusia dihabiskan di masa
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produktif ini. Pada masa ini kebanyakan manusia sudah
berhenti belajar karena mereka disibukkan oleh rutinitas
mereka di tempat kerja, yang mana kebanyakan orang
juga mengeluh dan mengumpat dalam dirinya sendiri
dengan mengatakan bahwa hidup tidak adil dan tidak
sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kebanyakan
mereka bekerja di pekerjaan yang tidak mereka sukai.
Mereka bekerja tidak sesuai dengan keinginan atau
harapan mereka. Dan akhirnya mereka merasa tersiksa
karena merasa terpaksa melakukan sesuatu yang
tidak berasal dari lubuk hati mereka. Di akhir pekan,
kebanyakan mereka menghabiskan waktunya bersama
sahabat dan keluarga dengan sisa-sisa energi yang ada.
Di fase akhir kehidupan manusia, yaitu usia 66 sampai
80 tahun, kebanyakan orang mengalami penurunan
kesehatan dan merasa letih, mereka pun menyesali
kehidupan mereka sebelumnya dengan mengatakan
mengapa dulu mereka tidak mengerjakan hal-hal atau
apa yang mereka ingin kerjakan, mereka menyesal
karena sudah tidak memiliki stamina dan kekuatan untuk
mengejar cita-cita atau tujuan hidup alias mimpi-mimpi
yang dulu pernah mereka buat, mereka pun berharap
agar bisa muda kembali supaya bisa mewujudkan nya,
namun harapan tinggal harapan, mereka kemudian
hanya bisa berhenti berharap dan membuang semua
mimpi dan tujuan hidup yang dulu pernah mereka citacitakan dan hanya bisa menunggu kematian datang
menghampiri di usia senja mereka, sepi, tidak ada arti.
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Belajar dari fase kehidupan yang dibuat tersebut, kita
jadi mengerti dan memahami betapa berartinya untuk
menjalani fase kerja di usia 20 sampai 65 tahun untuk
mengerjakan hal-hal atau pekerjaan yang kita cintai. Jika
kita menghabiskan waktu selama 45 tahun mengerjakan
pekerjaan yang tidak kita sukai, maka setiap harinya kita
akan merasa tertekan dan terpaksa untuk mengerjakan
nya, sehingga di akhir waktu pensiun kita hanya bisa
menyesali karena sudah membuang waktu kita dengan
mengerjakan hal-hal yang tidak sesuai dengan hati kita
dan hanya menjalani fase kerja dengan penuh rasa
hampa karena merasa seperti robot yang bekerja dan
menjalani sesuatu yang rutin dan membosankan.

Bagian 4 Passion Patience Persistence Performance (4A)
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Hal ini berbeda dengan kuadran E yang lain yaitu
Entrepreneur atau kuadran B (Business Owner).
Kebanyakan entrepreneur yang saya kenal memang
bersedia bekerja keras sampai 80 jam per minggu,
mereka seperti gila kerja namun dibalik itu semua,
mereka sebetulnya sedang mempersiapkan sesuatu
yang lebih besar dari sekedar uang pensiun, yaitu
sebuah legacy atau warisan dan peninggalan berupa
Enterprise atau perusahaan yang bisa memberikan
impact atau dampak terhadap peradaban atau bisa
diteruskan oleh generasi selanjutnya agar anak cucu
mereka bisa terhindar dari jebakan bekerja 9 to 5 atau
40 jam per minggu. Hal inilah yang membedakan antara
seorang Employee dengan Entrepreneur.
Bila kita membaca buku biografi orang-orang atau
pengusaha sukses di seluruh Dunia, hampir bisa
dipastikan mereka semua adalah pekerja keras yang
menghabiskan waktu mudanya untuk membangun
kerajaan bisnis. Contohnya Bill Gates, manusia yang
sering masuk dalam daftar manusia terkaya di seluruh
Dunia ini menghabiskan masa mudanya membangun
Microsoft dan setelah perusahaannya sukses, Gates
pun sekarang lebih banyak disibukkan dengan kegiatan
filantropi bersama istri tercintanya Melinda Gates,
mereka berkeliling dunia dan memberikan bantuan
terhadap negara-negara kelas 3 dan kelas 2 yang
membutuhkan bantuan seperti kesehatan, pendidikan
dan lain sebagainya. Selain Bill Gates, banyak juga
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Perusahaan-perusahaan sukses tersebut dibangun atas
dasar purpose, believe, action, passion dan dedication.
Salah satu unsur sukses dalam kehidupan yaitu passion
memang memegang peranan yang cukup penting bagi
siapapun yang hendak meraih kesuksesan baik di dunia
usaha maupun di dunia kerja. Mereka yang bekerja
dan berusaha dengan penuh passion dan mencintai
pekerjaannya tersebut bisa dipastikan memiliki tingkat
kesuksesan yang jauh lebih tinggi daripada mereka yang
menjalankannya dengan biasa saja tanpa hasrat atau
gairah alias passion yang membara untuk mencapai
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cerita para entrepreneur yang mendirikan perusahaan
keluarga yang sukses dan kemudian mewariskan
perusahaan nya kepada anak-cucu mereka contohnya
yaitu Walmart yang merupakan pemilik jaringan
supermarket terbesar di Amerika, dimana keluarga
Walton memiliki sekitar setengah dari Walmart melalui
Walton Enterprises, menurut data Thomson Reuters,
50 persen saham Walmart cukup berharga untuk
menempatkan lima ahli waris keluarga Walton diantara
orang-orang terkaya di dunia. Rob dan Jim Walton duduk
di dewan direksi, dan bersama dengan adiknya Alice
dan adik ipar Christy, masing-masing memiliki kekayaan
bersih sekitar 35 milyar dollar. Kalau di Indonesia ada
beberapa perusahaan keluarga yang sukses dikelola
secara turun temurun contohnya adalah Sampoerna
Group, Lippo Group, Salim Group, Bakrie Group dan
lain sebagainya.
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tujuan hidup yang jelas.
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Disinilah letak pentingnya passion dalam menjalani
apapun kegiatan atau pekerjaan yang kita jalani di fase
kerja selama 45 tahun dalam kehidupan kita. Kebanyakan
orang terlena dengan zona nyaman dan menikmati gaji
bulanan sebagai uang tutup mulut atau kompensasi
untuk memupuskan atau menggagalkan semua tujuan
hidup atau mimpi-mimpi kita untuk berdikari atau
menjadi pengusaha. Memang betul, saya pun sempat
terlena dengan kondisi zona nyaman sehingga kita
merasa malas untuk mencoba mewujudkan semua
mimpi atau cita-cita alias tujuan hidup yang pernah kita
buat di masa lalu.
Oleh karena itu, saya selalu menyarankan, walaupun
Anda memilih untuk bekerja sebagai karyawan atau
memilih berada di kuadran E (Employee), namun tetap
Anda harus bisa memilih pekerjaan yang Anda cintai,
karena dengan mengerjakan pekerjaan yang Anda
cintai maka hidup Anda akan lebih berwarna dan Anda
tidak perlu lagi merasa bekerja seumur hidup Anda!
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Maya Angelou pernah berkata bahwa setiap pencapaian
besar membutuhkan waktu. Hal ini benar adanya. Itulah
mengapa penting bagi Anda untuk memiliki semacam
tingkat kesabaran ketika mencoba untuk mencapai
rancangan hidup Anda. Butuh kesabaran. Sangat sabar.
Butuh kesabaran bertahun-tahun, atau bahkan satu
dekade pekerjaan yang melelahkan sebelum Anda
mulai menuai hasil besar dari semua waktu dan kerja
keras yang Anda lakukan, dan hal semacam itu bisa
membuat Anda sangat frustasi sekali. Kesabaran berarti
siap menghadapi kesulitan dan dalam banyak kasus
mengalami penderitaan luar biasa untuk mencapai
tujuan dan rancangan kehidupan yang diinginkan.
Kesabaran berarti tidak menyerah, tetap berada dalam
‘pertempuran’ dan ‘bertarung’ sampai akhir untuk
sebuah tujuan yang Anda inginkan.
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Namun, kebanyakan orang tidak memiliki sifat-sifat
ini. Kebanyakan orang ingin sukses dalam mencapai
rancangan kehidupan mereka, tetapi mereka
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Kesabaran bukanlah sesuatu yang kita miliki, melainkan
adalah sesuatu yang secara sadar kita lakukan. Kesabaran
sama seperti disiplin lain yang diperoleh dengan cara
susah payah: Semakin kita mempraktikkannya, semakin
kita menjadi sabar. Sepuluh langkah dalam sepuluh hari
lebih baik dari seribu langkah dalam satu hari tanpa
tindak lanjut selama sebulan.
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menginginkannya dengan cara yang mudah, secara
instant, mereka tidak siap untuk mengorbankan banyak
hal dari diri mereka sendiri, baik itu waktu atau usaha
atau apa pun yang diperlukan. Secara alami, mereka
menyerah dengan cepat dan menerima ‘kekalahan’
dalam hidup mereka.
Bersabar adalah keadaan
menerima bahwa hal-hal besar memang membutuhkan
waktu yang lama untuk dibangun. Dan keragu-raguan
dalam diri Anda sedang melihat kedalam lubang
kesabaran Anda, tentang apa yang harus Anda lakukan,
apakah terus berjalan sampai ke tempat yang Anda
inginkan atau berhenti dan mati di jalur kehidupan yang
sedang Anda bangun.
Kesabaran adalah tentang menerima bahwa
menciptakan karya terbaik dalam hidup Anda akan
memakan waktu, dan Anda harus bisa hidup dengan
kenyataan itu, tidak mengeluh tentang itu atau meratapi
situasinya, tetapi yang bisa Anda lakukan hanyalah
menundukkan kepala, dan tetap melakukan pekerjaan
yang dibutuhkan terlepas dari hasil yang diberikan
kepada Anda. Jika Anda ingin mengubah hidup Anda
dan menjadikannya lebih baik dari hari kemarin, cobalah
belajar untuk bersabar. Cobalah untuk memahami
bahwa setiap pencapaian besar membutuhkan waktu.
Pada saat Anda mengalami masa-masa sulit, masamasa dimana Anda kehabisan uang, bangkrut, gagal,
hancur dan lain sebagainya disitulah sebenarnya
kesabaran Anda akan diuji. Anda akan bertanya dalam
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Al-Qur’an, Al Imraan: 200

YOUR

“Bersabarlah kamu dan kuatkkanlah kesabaranmu dan
tetaplah bersiap siaga dan bertaqwalah kepada Allah
supaya kamu menang”
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Ini adalah salah satu kunci Anda agar dapat menang
dalam proses kehidupan, mencapai rancangan hidup
yang Anda inginkan.
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diri Anda “benarkah ini Jalan yang harus saya lalui?”
atau “sampai kapan saya harus bertahan?” dan apa
kira-kira jawabannya? Anda harus memiliki keyakinan
yang teguh dan kokoh! Anda harus mempercayai diri
Anda dan kemampuan Anda. Ini adalah sebuah leap of
faith. Jangan pernah merasa ragu sedikitpun terhadap
tujuan Anda. Anda harus memiliki keyakinan dan
keyakinan Anda itulah yang akan memberikan Anda
rasa sabar. Anda harus bisa menyadari bahwa segala
sesuatu akan terjadi pada waktunya, dan kemungkinan
besar tidak akan secepat seperti yang Anda bayangkan
atau harapkan. Akan ada beragam kejadian yang akan
mencoba membuat Anda untuk keluar dari jalur atau
tujuan hidup yang sudah Anda yakini dan Anda harus
memiliki sikap serta keberanian dan kemampuan untuk
menghadapinya. Keyakinan dan kesabaran Anda akan
membawa Anda dalam mengambil tindakan alias
action. Anda harus terus bergerak, terus mengambil
keputusan, terus menghadapi semua tantangan dan
rintangan.
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PATIE N CE I S
PO WER. PAT I ECE I S
NOT AN ABS EN CE
OF ACTI O N;
RATHER I T I S
“ TI MING” I T WA I TS
ON THE R I G HT
TIME TO ACT,
FOR THE R I G HT
PRINC IPLES A N D I N
THE RI GH T WAY.
Fulton J. Sheen
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Apa itu persistensi alias kegigihan? Kegigihan
memungkinkan Anda untuk terus mengambil tindakan
bahkan ketika Anda tidak merasa termotivasi untuk
melakukannya, dan karenanya Anda terus membuahkan
hasil. Tidak ada di dunia ini yang dapat menggantikan
kegigihan. Kegigihan dan keteguhan hati adalah kunci.
Jika kita menggabungkan ambisi dengan kegigihan,
maka ambisi itu sendiri adalah jalan menuju rancangan
hidup Anda. Sementara kegigihan adalah kendaraan
yang akan membawa Anda menuju rancangan hidup
Anda.
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Ambisi tidak berarti apa-apa jika Anda tidak mau
konsisten dengan tindakan Anda dan gigih dalam
beroperasi di tingkat yang lebih tinggi. Rata-rata orang
berhenti setelah mereka tidak segera diberi imbalan
atas upaya jangka pendek mereka. Orang yang sukses
mengabaikan kepuasan instan dan memahami bahwa
kesuksesan adalah upaya jangka panjang. Anda harus
membangun usaha Anda dari waktu ke waktu sampai
mereka bersatu untuk mencapai rancangan kehidupan
yang Anda inginkan. Inilah sebabnya mengapa ada begitu
sedikit orang sukses dan begitu banyak orang biasabiasa saja yang hanya dapat memimpikan kesuksesan.
Orang-orang sukses melakukan tindakan strategis dan
bertahan untuk terus melakukannya, sementara orang
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biasa-biasa saja tidak memiliki stamina dan kegigihan
untuk melakukan semuanya.
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Tidak masalah berapa kali Anda ditolak. Jika Anda
mencoba untuk mendapatkan kualifikasi atau lulus ujian,
jangan berhenti hanya karena Anda gagal, coba lagi, dan
lagi, dan lagi! Jika Anda mencoba untuk mendapatkan
pekerjaan, jangan berhenti karena Anda mendapatkan
penolakan. Jika Anda mencoba untuk membangun
karir Anda, jangan berhenti karena beberapa pria atau
wanita di tempat kerja berteriak kepada Anda!
Jika Anda mencoba membangun bisnis atau usaha,
jangan berhenti hanya karena iklim bisnis sedang buruk
di komunitas atau negara Anda. Atau karena seseorang
mengecewakan Anda. Atau, karena pemerintah Anda
tidak melakukan sesuatu untuk Anda.
Mungkin Anda akan kehilangan pekerjaan, dan Anda
telah mencari, dan mencari dan mencari. Jangan
menyerah! Anda bahkan mungkin bangkrut pada saat
Anda memulai usaha Anda. Tidak mampu membayar
gaji karyawan Anda. Mulai lagi. Jangan berhenti!
Pemenang dalam permainan kehidupan bukanlah
mereka yang tidak pernah mengalami kegagalan, akan
tetapi pemenang sejati dalam permainan bernama
kehidupan adalah mereka tidak pernah berhenti dan
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“MAKA S ES U NG G UHNYA
B ER SAMA KES U LITAN IT U ADA
KEM U DAHAN”
Al-Qur’an, Al Insyirah: 5

Kisah Persistensi Elon
Musk dan Tesla nya
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Pada akhir tahun 2007, Elon (sebelum dia menjalankan
perusahaan) telah tenggelam dalam investasi senilai
lebih dari 100 juta dollar di Tesla sebagai investor. Saat
itulah dia menyadari roadster Tesla masih jauh dari
selesai, dan perusahaan akan segera kehabisan uang.
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Tesla berhasil menyalip General Motors menjadi
perusahaan mobil paling berharga di Amerika yang
bernilai lebih dari 51 miliar dollar. Hal tersebut terjadi
hanya satu minggu setelah Tesla berhasil menyalip
Ford. Gilanya lagi hal ini terjadi hanya 10 tahun setelah
Elon Musk menyelamatkan Tesla dari “Situasi keuangan
yang hampir fatal.”
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menyerah. Itulah yang kita sebut dengan persistensi.
Kegigihan.
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Apa yang dia lakukan? Pada bulan September 2007 ia
terbang ke Stuttgart, Jerman untuk bertemu dengan
para eksekutif Daimler, berpikir jika ia bisa menemukan
kontrak besar, ia bisa mendapatkan dana tambahan
dan menarik Tesla. Sebagai hasil dari kunjungan itu,
pada bulan November (sebulan sebelum uang Tesla
habis) Herbert Kohler, kepala teknik canggih Daimler,
mengatakan ia akan datang dan mengunjungi pabrik
Tesla di California. Elon kemudian memanggil J.B.
Staubel, CTO Tesla dan berkata, “Kita perlu membuat
mobil pintar listrik dalam enam minggu. Bisakah kamu
melakukannya?”
Masalahnya adalah, tidak ada mobil Smart Daimler di
AS. Staubel menemukan satu unit yang terdekat untuk
dijual, lokasinya berada di Tijuana, Meksiko. Jadi dia
menghampiri bagian keuangan Tesla dan berkata, “Saya
butuh $ 20.000 tunai dalam tas sekarang. Kami akan
mengirim tim ke Tijuana untuk membeli sebuah mobil
pintar.” Seorang anggota staf berbahasa Spanyol turut
ikut serta melakukan perjalanan dan berhasil membawa
mobil tersebut ke AS dan tim Tesla kemudian bekerja
selama lima setengah minggu untuk mengganti mesin
gas dengan baterai dan motor.
Ketika tim Daimler tiba, mereka bertanya berapa lama
Tesla untuk menghasilkan baterai yang dapat bekerja
dengan mobil pintar Smart Daimler milik mereka. Elon
berkata, “Kami benar-benar memiliki sesuatu untuk
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Ketika mereka kembali dari test drive, Herbert berkata
“Ayo kita coba bahas kemungkinan kerja sama
kemitraan”, dan hasil diskusi tersebut mengarah pada
kontrak pengembangan pertama Tesla. Elon mengatakan
tentang kemitraan yaitu “Kemitraan Daimler memberi
kita kredibilitas. Jika kita tidak melakukan itu, maka
Tesla akan mati.”
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Dia berhasil mengejar Daimler untuk membeli sekitar
10% dari saham perusahaan dengan imbalan senilai
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Elon mengambil alih sebagai CEO, dan melepaskan
25% dari staf nya agar bisa membuat perusahaan
tetap berjalan. Pada 2009, di tengah krisis ekonomi
global, baik Tesla dan Elon hampir kehabisan uang
dan mereka sedang menuju ke dolar terakhir mereka
dan dia berkata, “Saya harus meminjam uang untuk
melanjutkan hidup.”
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ditunjukkan kepada Anda”, Elon lalu membawa mereka
ke garasi tempat dimana mobil Smart sedang menunggu.
“Ini full listrik”, katanya. Herbert Kohler berkata “Apa
maksudmu?”, “Kami memasukkan ke dalamnya baterai
dan motor Tesla.” Keduanya kemudian masuk ke mobil
Smart tersebut untuk mencoba mengendarinya dan
berputar-putar. Elon pun nyeletuk “Sangat cepat kamu
bisa melakukan wheelies di tempat parkir!” Staubel
kemudian berpromosi dan menyebut mobil tersebut
sebagai “Mobil pintar tercepat yang pernah dibuat.”
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50 juta dollar. (Nilai Tesla sekarang seharga 500 juta
dollar. Artinya itu hanya 1% dari nilainya hari ini). Elon
mengatakan, “Kami diselamatkan oleh Daimler. Tanpa
investasi itu, Tesla akan berakhir.” Jika Elon tidak
terbang ke Jerman untuk membuat kemitraan itu, Tesla
tidak akan ada hari ini. Apakah Anda lebih fokus pada
produk Anda, atau kemitraan Anda? Mitra apa yang bisa
membuat perbedaan terbesar untuk kesuksesan Anda?
Tesla terdaftar di Nasdaq pada tahun 2010 dan Daimler
melanjutkan untuk menjual saham mereka empat
tahun kemudian dengan laba 780 juta dollar (jika
mereka tetap menyimpan saham mereka, maka saham
mereka sekarang akan bernilai miliaran).
Saat ini Tesla telah berubah menjadi perusahaan
mobil paling berharga di AS, dan berada di jalur untuk
menjadi lebih berharga daripada Honda dalam waktu
dekat, dan kemungkinan akan naik kemudian untuk
mengalahkan Daimler, perusahaan yang dulunya
pernah menyelamatkan Tesla dari kebangkrutan.
“J IKA K A MU C U KU P M EMBANT U ORANG
M E N DA PAT K AN APA YANG M ERE KA INGINKAN,
M A K A KA M U AKAN MENDAPATKAN APA YANG
KAM U ING INKAN ”
Zig Ziglar
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Kinerja adalah penyelesaian tugas dengan aplikasi
pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan.
Seseorang yang memiliki kinerja yang baik adalah
orang yang selalu berorientasi pada hasil. Kita
membutuhkan kinerja untuk memastikan bahwa
kita dapat mempercepat proses manifestasi dan
pencapaian dalam hidup kita. Perancang kehidupan
yang sukses seringkali fokus ke satu hal yaitu fokus
pada kinerja Anda.
Ketika tiba waktunya untuk membahas pencapaian
dalam penilaian diri Anda ketika merancang kehidupan
Anda, memiliki data aktual yang bisa menunjukkan apa
yang telah Anda lakukan sepanjang tahun sangatlah
bermanfaat. Lacak kinerja Anda dengan cara melacak
prestasi atau pencapaian rancangan kehidupan Anda.
Saya berikan Anda sebuah contoh. Jika rancangan
hidup Anda adalah untuk menciptakan 10.000
lapangan kerja, bagaimana Anda mengukur kinerja
Anda? Pertama-tama tentunya adalah dengan
mengumpulkan semua data terkait dengan rancangan
Anda. Berapa banyak yang sudah Anda hasilkan
sejauh ini. Kapan tanggal yang Anda harapkan
untuk mencapai tujuan itu? Apa strategi nya untuk
mengisi celah? Terkadang kinerja akan bertentangan
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Evaluasi kinerja sebetulnya hanya membantu semua
orang agar tahu di mana posisi mereka berada saat ini
dan bagaimana kinerjanya terhadap tujuan rancangan
hidup yang telah Anda buat sendiri. Terkadang
penting juga untuk memeriksa seberapa jauh Anda
telah berhasil mencapai rancangan kehidupan yang
telah Anda buat.
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Jika Anda ingin menjadi juara dalam hidup, Anda
harus didorong oleh kinerja. Oleh performance. Anda
memiliki keinginan dan tekad membara untuk sukses
sehingga Anda akan mendorong diri Anda sendiri
seperti yang belum pernah Anda lakukan sebelumnya.
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Tidak seorang pun ingin menjadi orang yang tidak
berkinerja baik. Tidak seorang pun ingin menjadi
orang rata-rata betul? Dan saya tahu, sebagian
besar kita semua mencoba untuk naik ke puncak
kehidupan sesuai dengan rancangan kehidupan yang
Anda inginkan. Jadi mengapa kita semua saat ini tidak
berada di sana? Apa yang menghentikan kita dari
menjadi peraih rancangan kehidupan kita?
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dengan prinsip kita sebelumnya, yaitu melepaskan
semua pikiran dan doa Anda dan membiarkan Tuhan
melakukan tugas Nya.
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Terlepas dari semua upaya terbaik Anda, akan ada
saat-saat ketika apa pun yang Anda lakukan, Anda
gagal. Jadi amatlah penting bagi kita untuk mencapai
keseimbangan yang tepat antara didorong oleh kinerja
untuk sukses dan melihat sejauh mana hasilnya.
“ B E KER JALAH KAM U, MAKA ALLAH
DA N R AS U L NYA S ERTA ORANG
ORA N G MU KM IN AKAN ME LIHAT
P E K E R JAAN M U ITU DAN KAMU AKAN
D IKE MBALIKAN KEPADA ALLAH LALU
D IBE R ITAKAN KEPADA NYA APA YANG
T E L A H KAM U KER JAKAN”
Al-Qur’an, At Taubah: 105
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Mae West
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A N OUNC E OF
PE RFORMANCE
IS W ORTH
POUNDS OF
PROMI SES.
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Bagian 4 Passion Patience Persistence Performance (4A)

192

1. Passion (Gairah)
Bisakah Anda membuat daftar semua hal yang Anda
sukai atau senangi? Sesuatu yang terkadang Anda
menjadi lupa waktu saat Anda tenggelam dalam
tugas atau aktivitas yang sedang Anda lakukan.
2. Patience (Kesabaran)
Buat daftar semua situasi yang membuat Anda
tidak sabar. Misalnya: Antrian, dll Tanyakan
kepada diri sendiri, apakah Anda menyukai
proses yang Anda lakukan ketika Anda mencoba
untuk mencapai rancangan hidup Anda?
3. Kegigihan
Kapan terakhir kali Anda menyerah dalam
melakukan sesuatu atau tugas?
Sebutkan semua situasi dan kondisi yang telah
Anda lalui, dan Anda memutuskan untuk
menyerah.
4. Kinerja
Lacak kinerja Anda dengan melacak prestasi Anda.
Tuliskan semua pencapaian dan prestasi Anda.
Bandingkan dengan praktik yang telah Anda

DIMAS SATYA LESMANA

Bagi rekan-rekan life designer yang ingin mengikuti
kelas online Prinsip 4P, silahkan pindai QR code berikut:

Bagian 4 Passion Patience Persistence Performance (4A)

lakukan pada Latihan pada Bagian 1 (1P): Daftar
101 Hal yang Anda Pikirkan Harus Anda Lakukan
atau Miliki Sebelum Anda Mati.
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//Bagian 5//

Devotion, Drive,
Discipline,
Dedication,
Determination
(5D)
SAYA BU KA N O R ANG YANG BERUNT UNG, SAYA
M E N E M PAT K AN PENGABDIAN PADA T UHAN,
DO RON GA N HIDU P, DIS IPLIN, DE DIKASI,
DA N T E K A D YANG KUAT U NTU K ME NCAPAI
R AN C A N GA N KEHIDU PAN YANG T E LAH SAYA
TETA P KA N UNTU K DIR I SAYA S ENDIRI

DIMAS SATYA LESMANA

Devotion berarti pengabdian, cinta, kesetiaan, atau
antusiasme untuk seseorang, aktivitas, atau tujuan
hidup yang berasaskan kepada Tuhan. Salah satu bentuk
devotion adalah dalam bentuk berdoa kepada Tuhan.
Bagaimana jika ternyata kesuksesan kita itu hanya
akan terjadi ketika hidup Anda sepenuhnya melibatkan
Tuhan, sepenuhnya terhubung dengan Tuhan? Percaya
kepada-Nya bahwa Dia akan memberikan apa yang
layak untuk Anda? Bagaimana jika ternyata tingkat
kesuksesan Anda hanya bisa dinilai dari kemampuan
Anda untuk bebas menjadi ANDA sendiri seperti apa
yang Dia ciptakan?
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Devotion
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Sudah tahu kan, bahwa Tuhan itu Maha Hadir dan tidak
dibatasi oleh ruang dan waktu? Sebab Dialah yang
awal dan yang akhir. Dimanapun berada, Dia dapat
mengawasi kita, bukan dari jauh melainkan dari dekat.

YOUR
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Kapan terakhir kali Anda merasa terhubung dengan
Tuhan? Ketika Anda berdoa, apakah Anda sesungguhnya
berdoa atau hanya sekedar mengucapkan kata-kata?
Setiap orang sebaiknya belajar untuk peka terhadap
kehadiran Tuhan.
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“ D IA ( TU HAN) TIDAK DAPAT
D IT E M U KAN DALAM KEBI SINGAN
DA N KER ESAHAN. TU HAN
A DA L AH SAHABAT DAR I
K E H E N INGAN. LIHATLAH
BAGA I MANA ALAM , PO HON,
B U N GA- BU NGA, RU MPU T YANG
T UM BU H DALAM HENING,
L IH AT LAH BINTANG - BINTANG,
B U L A N , DAN MATAHAR I,
BAGA I MANA MER EKA BERGE RAK
D E N GAN HENING . . . KITA
M E M B U TU HKAN KES ENYAPAN
DA N KEHENINGAN. . . U NTUK
DA PAT M ENY ENTU H J IWAJ I WA . HANYA DENGAN HENING
M E N Y ENDIR I, KITA DAPAT
M E N Y ENTU H J IWA KITA DAN...
D IS E NTU H TU HAN.”

Cara Tuhan berbicara atau menegur kita dalam hidup
adalah melalui hening, tenang bahkan diam. Oleh karena
itu, Anda harus memiliki hati yang peka terhadap bisikan
dan suara-Nya. Lihatlah contoh orang-orang sukses di
Dunia ini, Jack Ma, Bill Gates, Mark Zuckerberg dan
lain nya, mereka semua rata-rata adalah manusia yang
memiliki waktu untuk berada dalam keadaan hening

DIMAS SATYA LESMANA

“ DA N APABILA HAMBA- HAMBAKU BERTANYA KEPADAMU
T E N TANG AKU, M AKA (JAWABLAH),
BA H WASANYA AKU ADAL AH DE KAT.
A KU M ENGABU LKAN PERMOHONAN
O RA N G YANG BER DOA APABILA
IA M E M O HO N KEPADA- KU, MAKA
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Anda terhubung dengan Tuhan, Sang Pencipta,
pikiran Anda dengan mudah terhubung dengan
penciptaan itu sendiri. Sebagai penyembah, dengan

YOUR

Al-Qur’an, Al Baqarah: 186
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H E N DAKLAH MER EKA ITU ME ME NUHI
( S EGALA PER INTAH- KU ) DAN
H E N DAKLAH MER EKA BERIMAN
KE PA DA- KU, AGAR MER EK A SE LALU
BE RA DA DALAM KEBENARAN.”

Bagian 5 Devition Drive Discipline Dedication Determination (5D)

setiap harinya. Di Indonesia, banyak taipan-taipan yang
masuk daftar 10 orang terkaya di Indonesia ternyata
mereka adalah orang-orang yang selalu memulai atau
mengakhiri harinya dengan ritual hening atau biasanya
dalam format meditasi. Mereka membiasakan diri
mereka untuk mendengar suara-suara alam semesta,
suara Tuhan. Untuk Muslim, Anda bisa menggunakan
waktu hening pada saat Anda sedang sholat tahajjud.
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mudah menghubungkan diri Anda dengan alam,
semua makhluk hidup dan tidak hidup di dalamnya.
Ingat pembahasan sebelumnya mengenai hubungan
Anda dengan uang? Monica dan Oppa? Bahwa kita
semua di alam semesta ini terhubung? Bahwa dalam
level fisika kuantum kita ini ternyata sama? Sama-sama
sebentuk energi yang bervibrasi? Anda akan mulai
menghormati semua fenomena alam, fajar dan senja,
malam dan bintang-bintang. Dengan koneksi semacam
ini, Anda cenderung protektif terhadap alam dan
semua kehidupan. Anda akan menjadi lebih pengasih
dan penyayang, Anda akan mulai meniru sifat-sifat
Tuhan. Anda tidak perlu berjuang untuk mendapatkan
kualitas-kualitas ini. Melalui kekuatan devotion, mereka
menjadi bagian alami Anda.
Jadi, jika Anda dapat memahami proses devotion dan
menemukan Tuhan Anda, kemudian Anda mengabdikan
diri Anda kepada Tuhan, maka hidup Anda akan bergerak
maju, dari kesuksesan ke kesuksesan yang lebih besar
lagi.
Manusia memang hanya bisa berencana dan merancang
hidupnya, akan tetapi keputusan akhirnya tetap berada
di tangan Tuhan. Man proposes, God disposes… Manusia
mengajukan, Tuhan yang menyetujui…

DIMAS SATYA LESMANA

H A M BAKU KEPADA- KU. AKU
B E R SAMANYA J IKA IA BE RDOA
K E PADA- KU ”
HR. Muslim

Drive
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Sebelum Anda dapat mencapai drive utama Anda, Anda
harus terlebih dahulu mempertimbangkan berbagai
arah yang bisa Anda ambil atau lalui dalam rancangan
hidup Anda. Anda benar-benar memiliki tiga pilihan
saat ini:

199
D ESI GN

Drive atau dorongan hidup adalah strategi Anda dalam
merancang hidup Anda. Seseorang dengan dorongan
hidup yang tinggi akan memiliki rancangan dan tujuan
hidup yang jelas dan berusaha untuk mencapai tujuan
tersebut. Dorongan untuk sukses adalah indikator kuat
dari kegigihan, upaya yang berkelanjutan, dan mencapai
apa yang ingin dilakukan seseorang. Apakah mereka
mengatur tugas mereka sendiri atau diberikan tugas
oleh orang lain, orang-orang yang memiliki dorongan
kuat ini merasa perlu untuk mencapai keberhasilan
dalam mewujudkan rancangan kehidupan mereka
sendiri.
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1. Berhenti sepenuhnya dari pekerjaan Anda
sekarang dan mencoba untuk menemukan
pekerjaan baru.
2. Melanjutkan pekerjaan atau karir Anda saat ini
3. Berjuang untuk menjadi versi terbaik dari diri
Anda sesuai dengan Purpose dan Passion Anda.
Mana yang akan Anda pilih dari ketiga pilihan diatas?
Drive adalah kualitas batin yang tidak dimiliki banyak
orang. Drive adalah sesuatu yang membuat seseorang
tidak mau menerima status quo. Drive-lah yang
membuat seseorang tidak ingin menjadi orang yang
biasa-biasa saja. Drive adalah kualitas yang hanya
dimiliki oleh sedikit orang. Banyak orang yang senang
hati dan puas dengan posisi atau keadaan mereka
dalam hidup. Orang lain melihat diri mereka mampu
mencapai tujuan yang lebih tinggi daripada hanya
sekedar menjadi orang yang biasa-biasa saja.
Dorongan inilah yang membawa orang untuk melompat
menjadi bos dalam kehidupan mereka sendiri. Sangat
mudah untuk memutuskan untuk tetap berada dalam
jalur perjalanan hidup Anda saat ini, zona nyaman
Anda, dan adalah hal yang jauh lebih sulit untuk
memanfaatkan drive Anda dan mengambil lompatan
kuantum dan mewujudkan rancangan kehidupan yang
Anda buat sendiri.

DIMAS SATYA LESMANA

• Tetap positif. Jaga mindset Anda tetap positif,
anggaplah semua masalah serta rintangan
sebagai tantangan dan kesempatan untuk belajar
ilmu pengetahuan baru.
• Pelajari dan kuasai pengetahuan baru.
Perbanyaklah membaca, belajar dan juga
berdiskusi dengan orang lain. Informasi
dan pengetahuan merupakan kunci untuk
memperbarui pemikiran Anda dan menjaga
motivasi serta rasa ingin tahu Anda.
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• Jaga pertemanan dengan individu yang penuh
dengan rasa antusiasme. Buatlah kelompok
master mind Anda, kelompok orang-orang yang
satu visi dan misi dengan Anda. Hindarilah
berkumpul dengan orang dengan sifat negatif,
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• Pahamilah dimana kekuatan dan kelemahan
Anda saat ini. Pikirkan cara untuk mengatasi
kelemahan Anda dan cara untuk membangun
kekuatan Anda.

Bagian 5 Devition Drive Discipline Dedication Determination (5D)

Sangat penting untuk tetap termotivasi, tetap memiliki
dorongan dalam hidup. Untuk tahu dan sadar apa saja
yang Anda ingin capai, serta tetap menjaga dorongan
hidup kita untuk mencapainya. Berikut adalah beberapa
cara untuk meningkatkan level drive yang anda miliki:
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dan carilah individu dengan motivasi tinggi dan
positif. Akan lebih mudah ketika Anda berada di
lingkungan yang positif.
• Lakukan apa yang bisa Anda lakukan sekarang!
Jangan menunda-nunda. Hindari penundaan alias
procrastination, boleh saja dan sah-sah saja bagi
Anda untuk mempertimbangkan segala resiko
yang ada, akan tetapi pastikan Anda melakukan
progress untuk mencapai rancangan hidup yang
telah Anda buat.
Hidup adalah pilihan. Hidup adalah sebuah perjalanan.
Anda adalah sopir bagi kehidupan Anda sendiri.
“ SAYA TIDAK BISA MENG UBAH
A RA H ANG IN, TETAPI SAYA BISA
M E N Y ES UAI KAN LAYAR SAYA
UN T UK S ELALU M ENC APAI
T UJ UAN SAYA”
Jimmy Dean

Banyak orang tidak mengetahui salah satu prinsip
kesuksesan, yaitu jika Anda tidak berhasil mendapatkan
tujuan hidup Anda, maka ubahlah strategi atau rencana
Anda untuk mencapainya, tetapi jangan pernah
merubah tujuannya. Manusia tipe inilah yang memiliki

DIMAS SATYA LESMANA

Faham ya sekarang prinsipnya? Sekali lagi deh ya saya
tekankan melalui gambar dibawah ini:
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drive dan tekad yang akan berhasil dalam mewujudkan
rancangan hidupnya. Mereka memiliki karakter gigih,
alias tidak mudah menyerah dalam upaya mewujudkan
rancangan hidup mereka. Manusia yang tidak gigih dan
tidak memiliki drive terhadap tujuan hidup mereka
adalah salah satu penyebab utama kegagalan.
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Discipline
Disiplin artinya kita melakukan hal-hal yang tidak
kita sukai. Disiplin membangun karakter, sifat, dan
kepribadian seseorang. Ketika kita menciptakan karakter
kita melalui disiplin, kita akan menciptakan realitas kita.
Disiplin akan membantu Anda untuk tetap fokus dalam
mencapai tujuan Anda, memberi Anda keberanian
untuk tetap bekerja dan menghadapi tugas-tugas
yang sulit, dan memungkinkan Anda untuk mengatasi
hambatan dan ketidaknyamanan saat Anda mendorong
diri Anda ke tempat dengan ketinggian yang baru.
Apa sebenarnya disiplin diri? Disiplin diri adalah
kemampuan untuk mengendalikan impuls, emosi,
reaksi dan perilaku Anda yang memungkinkan Anda
untuk melepaskan kepuasan yang bersifat jangka
pendek demi kepuasan dan keuntungan yang lebih
bersifat jangka panjang. Disiplin adalah ketika Anda
mampu untuk mengatakan ‘Tidak’ ketika Anda benarbenar ingin mengatakan ‘Ya’. Ini bukan tentang
menjalani kehidupan yang hampa dan membosankan
tanpa kenikmatan. Faktanya, hampir tidak mungkin
untuk mendisiplinkan diri di semua bidang kehidupan
Anda. Alih-alih mencoba untuk disiplin dalam semua
yang Anda lakukan, gunakan disiplin diri Anda untuk
fokus pada apa yang menurut Anda paling penting.
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Semua kesuksesan besar dalam hidup didahului
oleh periode yang panjang, berkelanjutan dari upaya
terfokus pada satu tujuan, tujuan yang menurut Anda
paling penting, paling bermakna, dan Anda bertekad
untuk tetap bersamanya sampai selesai.
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Sepanjang sejarah, saya menemukan bahwa setiap
individu, baik pria maupun wanita yang mencapai apa
pun dalam tujuan hidup yang telah mereka tetapkan,
telah terlibat dalam durasi jam, minggu, bulan, bahkan
bertahun-tahun yang penuh dengan konsentrasi, kerja
keras, disiplin, dan tetap berada dalam arah tujuan
dan rancangan hidup yang jelas. Untungnya kualitas
disiplin diri adalah sesuatu yang dapat Anda pelajari
dengan latih secara terus menerus dan berulangulang, sehingga Anda juga akan mampu menguasainya.
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Menurut Brian Tracy, disiplin adalah kebiasaan,
praktik, filosofi, dan cara hidup. Semua pria dan
wanita yang sukses sangat disiplin dalam pekerjaan
yang mereka lakukan. Semua pria dan wanita yang
tidak berhasil biasanya tidak disiplin dan tidak mampu
mengendalikan perilaku serta emosi mereka. Dan ketika
Anda berkembang ke tingkat yang lebih tinggi, Anda
akan menuju ke tingkat disiplin pribadi yang dimiliki
oleh orang-orang sukses yang paling berorientasi
pada tujuan hidup, maka Anda pun akan segera mulai
mencapai hasil yang sama seperti yang mereka lakukan.
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Setelah Anda menguasai kemampuan untuk menunda
kepuasan, atau yang sering disebut sebagai delayed
gratification, kemampuan untuk mendisiplinkan diri
Anda sendiri untuk tetap fokus pada tugas terpenting
di hadapan Anda, membagi skala prioritas dalam waktu
Anda, maka hampir tidak ada tujuan atau rancangan
kehidupan yang tidak dapat Anda selesaikan dan tidak
ada rancangan yang tidak dapat Anda wujudkan.
Disiplin diri akan menciptakan kebiasaan. Dan kebiasaan
dapat menghidupkan atau menghancurkan Anda.
Kebanyakan orang tidak pernah tetap disiplin dalam
hidup mereka karena mereka malas, namun kemalasan
adalah bentuk kebiasaan juga. Jadi Anda tinggal pilih
mau kebiasaan mana yang akan Anda jalankan? Disiplin
atau malas?
Orang-orang sukses mendisiplinkan diri mereka untuk
bekerja keras dan tetap konsisten dengannya. Dan itu
menjadi kebiasaan. Inilah yang menarik kesuksesan
dalam hidup mereka. Disiplin diri penting untuk
menyelesaikan sesuatu. Ketika Anda mendisiplinkan diri
untuk menyelesaikan setiap hal, Anda akan membentuk
kepribadian Anda dan biasanya hal ini akan terkait erat
dengan performance alias kinerja Anda.
Disiplin diri sangat penting untuk kesuksesan. Karena
Anda membangunnya dalam kepribadian Anda,
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Disiplin diri adalah bagian terpenting dari kesuksesan
dalam mewujudkan rancangan kehidupan yang
Anda inginkan. Jika Anda ingin sukses dalam hidup,
Anda harus memiliki disiplin. Jika tidak, Anda akan
tersingkir oleh orang-orang yang disiplin. Anda
memiliki potensi yang tidak terbatas untuk mencapai
hal-hal besar dalam hidup Anda. Yang Anda butuhkan
adalah disiplin diri. Jadi mengapa membuang-buang
waktu, mulailah disiplin dalam melakukan halhal yang akan membawa Anda lebih dekat dalam
mewujudkan rancangan kehidupan Anda sendiri.

Dedication

Bagian 5 Devition Drive Discipline Dedication Determination (5D)

Anda akan menjadi kekuatan energi yang kuat yang
menghancurkan setiap rintangan.
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Kalimat diatas seperti layaknya sebuah paradoks,
menyuruh kita untuk lebih sedikit tidur namun
memperbanyak bermimpi. Bagaimana caranya lebih
banyak bermimpi dengan tidur yang lebih sedikit?
Bukankah untuk bermimpi kita harus tidur terlebih
dahulu? Paradoks bukan?
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Namun sebenarnya yang terjadi menurut salah satu
penelitian di Amerika, semakin Anda kurang tidur, maka
frekuensi mimpi kita akan semakin meningkat dan akan
terasa lebih nyata.
Saya sendiri sering mengalami kondisi tersebut,
pada saat kondisi kurang tidur, merasakan ngantuk,
kemudian masuk ke kondisi pra-tidur atau REM alias
Rapid Eye Movement, dan masuk ke kondisi tertidur
pulas, pada saat terbangun biasanya saya merasakan
dan lebih mudah mengingat mimpi apa saja yang saya
alami pada saat tertidur dibanding apabila saya tertidur
normal seperti biasanya.
Fenomena ini biasanya disebut dengan REM Rebound
dimana pada kondisi ini biasanya kita sangat mudah
memasuki alam mimpi dan terkadang kita merasakan
tubuh kita seperti kaku dan tidak bisa bergerak atau
lumpuh sebagai akibat dari otak kita yang sedang
bekerja melindungi agar tubuh kita tidak melakukan
tindakan apapun selama kita dalam kondisi bermimpi.
Terlepas dari pembahasan fenomena REM Rebound
diatas, sebenarnya yang ingin saya bahas lebih banyak
adalah bagaimana caranya untuk bisa mewujudkan
mimpi-mimpi Anda selama ini. Anda pasti memiliki
mimpi-mimpi yang selama ini selalu coba untuk Anda
raih dan wujudkan, betul? Nah kalimat sleep less and
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Bagaimana caranya? Simpel! Begini caranya:
• Kurangi tidur:
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Perbanyaklah mengambil tindakan atau action
yang akan mendekatkan kita untuk mewujudkan
mimpi-mimpi tersebut. Ingat, tindakan Anda
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Kurangilah jumlah jam tidur Anda dan mulailah
melakukan kegiatan-kegiatan positif yang
mendukung ke arah perwujudan rancangan hidup
Anda. Manusia normal umumnya membutuhkan
tidur minimal 8 jam, namun rata-rata manusia
sukses alias yang tidak normal biasanya hanya
tidur sekitar 4-6 jam saja dalam satu hari. Anda
bisa memperpanjang waktu kerja sampai larut
malam baru tidur dan bangun agak siang (ini
biasanya tipikal batman yang suka begadang)
atau Anda bisa memilih untuk tidur lebih cepat
agar bisa bangun lebih pagi dan memulai hari
lebih cepat untuk melakukan kegiatan. Lakukan
evaluasi baik harian, mingguan maupun bulanan
terhadap target atau rancangan hidup Anda dan
tindakan-tindakan apa saja yang sudah Anda
lakukan untuk mewujudkannya.
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dream more mungkin bisa membantu Anda untuk
mewujudkan nya.
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harus selaras dengan rancangan hidup yang ingin
Anda wujudkan. Jika Anda ingin membeli mobil
baru seharga 500 juta rupiah, maka tindakan
Anda haruslah 4-5 kali lipat nilai mimpi Anda,
jadi bertindaklah seharga 2-2.5 milyard rupiah,
maka hal tersebut akan mempermudah dan
mempercepat proses perwujudan nya, jika
tindakan Anda hanya minimalis dan dibawah
harga mimpi yang Anda inginkan, maka jangan
harap Anda akan bisa mewujudkan nya. You got a
dream? You got to be willing to pay for the price!
The bigger the dreams, the bigger the price!
• Perbanyak bermimpi:
Ya benar, perbanyak lah bermimpi, Anda
sudah menuliskan 101 hal apa saja yang harus
Anda lakukan atau miliki sebelum Anda mati
kan? Kelihatannya mudah, namun pada saat
Anda mengambil selembar kertas dan mulai
menuliskannya 1, 2, 3 dan ternyata biasanya
kita terhenti alias stuck di nomor 30 sampai
50-an saja! Betapa sulitnya kita bermimpi,
padahal mimpi sendiri tidak bayar! Jangan
takut menuliskan semua angan, cita-cita, target
dan mimpi Anda, karena apa? Karena jika kita
tidak meminta maka jawaban nya akan selalu
sama yaitu TIDAK! Beranikanlah diri Anda
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Dedikasikan Diri Anda
Untuk Mewujudkan Tujuan
Hidup Anda
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Hanya dengan sepenuhnya mendedikasikan diri Anda
untuk mewujudkan rancangan kehidupan Anda, Anda
akan memastikan bahwa Anda memiliki motivasi utama
yang Anda perlukan untuk mencapai rancangan hidup
Anda.
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Setelah membuat keputusan untuk merancang
kehidupan Anda sendiri, Anda harus mendedikasikan
diri Anda untuk itu. Jika keputusan Anda adalah
menjadi orang yang benar-benar sukses, maka langkah
ini, dedikasi, akan menentukan apakah Anda memiliki
motivasi utama untuk menyelesaikannya. Keputusan
Anda untuk menjadi yang terbaik dan dedikasi Anda
pada pekerjaan Anda akan menjadi prioritas utama.
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untuk meminta, beranikanlah diri Anda untuk
bermimpi! Yakinlah bahwa Anda layak! Yakinlah
bahwa Anda mampu! Yakinlah bahwa Dia itu
Maha Kaya! Maha Pengasih Maha Penyayang
dan Maha Pemurah, terus kenapa kita harus
takut meminta dan bermimpi?
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Pada akhirnya dibutuhkan dedikasi dan tekad sekeras
baja, bahkan mungkin lebih keras lagi dari baja,
untuk dapat mewujudkan rancangan kehidupan yang
telah Anda buat. Saya bekerja keras untuk mencapai
rancangan hidup saya yang telah saya tetapkan untuk
diri saya sendiri karena saya tahu bahwa hukum
universal mengatakan bahwa tindakan sama dengan
reaksi, tanpa tindakan tidak akan ada hasil, segeralah
ambil tindakan besar dan segera bekerja dengan
penuh dedikasi untuk mewujudkan semua impian dan
rancangan kehidupan Anda.
Pernahkah Anda memperhatikan bahwa orang-orang
yang tidak mengabdikan diri mereka untuk apa pun
tidak akan pernah maju, tidak pernah berubah dan
tetap sama, sementara orang-orang yang berdedikasi
pada pekerjaan mereka akan selalu berbuah dan
menghasilkan kesuksesan?
Manusia adalah makhluk yang dinamis. Setelah dia
berhasil mewujudkan tujuan hidupnya, maka ia akan
mencoba untuk mencari makna baru, tujuan baru
dalam hidupnya. Keberhasilan cenderung mengubah
seseorang. Pada tahap-tahap awal mereka mungkin
masih sibuk dengan mendapatkan lebih banyak
uang dan materi untuk diri mereka sendiri, tetapi
ketika mereka menjadi lebih sukses mereka sering
menemukan bahwa memberikan lebih banyak kepada
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Penemu Thomas Edison pernah mengatakan kepada
wartawan, “Filosofi hidup saya adalah bekerja,
mengeluarkan rahasia alam, dan menerapkannya untuk
kebahagiaan manusia. Saya tahu tidak ada layanan
yang lebih baik selain hal diatas untuk diberikan selama
waktu singkat kita di dunia ini.”
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Sama halnya seperti para orang terkaya di dunia. Namanama seperti Bill Gates, Warren Buffet dan lainnya
adalah orang-orang yang sudah berhasil mewujudkan
rancangan hidupnya. Dan mereka pun merubah
haluan dan tujuan hidupnya dan mendedikasikan
hidupnya dari awalnya bekerja untuk diri sendiri dan
keluarga, menjadi bekerja untuk kemanusiaan, untuk
kemaslahatan masyarakat dunia. Kedermawanan para
orang terkaya dunia memang bukan tanpa sebab dan
alasan. Mereka memang sudah merasa cukup berhasil
dalam memenuhi tujuan hidup mereka dan oleh karena
itu terjadilah shifting of purpose alias perubahan tujuan
hidup.
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orang lain ternyata lebih baik daripada sekedar untuk
diri sendiri. Gagasan untuk membantu orang lain sukses
telah menjadi pesan utama orang-orang sukses selama
berabad-abad. Industrialis Andrew Carnegie pernah
berkata: “Tidak ada orang yang menjadi kaya kecuali
dia memperkaya orang lain.”
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Abraham Maslow mengemukakan bahwa setiap orang
memiliki hierarki kebutuhan yang harus dipenuhi,
mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan dan
tempat tinggal hingga cinta dan harga diri dan akhirnya
ke aktualisasi diri. Karena setiap kebutuhan terpenuhi,
tingkat hierarki berikutnya yang lebih tinggi menjadi
target ambisi kita. Maslow berpendapat bahwa orang
yang sehat dan sukses dapat memenuhi kebutuhan
tingkat tertinggi dan mereka menjadi pengaktualisasi
diri.
Teori Maslow menjanjikan pemenuhan diri akan
tetapi juga membawa pertanyaan lain yaitu: “Apakah
gelas Anda setengah penuh atau setengah kosong?”
Anda adalah satu-satunya yang dapat memberikan
jawaban. Tetapi di balik pertanyaan lama itu ada
sebuah pertanyaan baru: “Bagaimana jika Anda dapat
meningkatkan ukuran gelas?” Gagasan itu pernah
disarankan oleh Dr. Victor Frankl yang mengatakan
bahwa:
“ K E BER ADAAN M ANU S IA SE LALU
M E N U NJ U KKAN HAL- HAL DI LUAR
D IRI NYA. INI YANG SAYA SE BUT
D E N GAN TR ANS ENDENS I DIRI,
M E L A MPAU I DIR I S ENDIRI ”
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Determination
Determinasi alias tekad, ketekunan untuk bekerja keras
adalah faktor terpenting dalam mengubah rancangan
hidup Anda menjadi kenyataan. Tekad yang membara.
Kalau Bahasa orang Jawanya “ulet” tapi bukan ulet bulu
loh ya… 😊
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Kebanyakan orang menyerah ketika mereka dihadapkan
dengan kenyataan pahit yang mereka alami ketika
mereka berusaha mewujudkan rancangan hidup
mereka. Mereka segera membuang cita-cita dan tujuan
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Saya mendefinisikan konsep 5D dibagian buku ini
sebagai kombinasi keinginan yang kuat, yang didukung
oleh tekad membara dan ketekunan serta semangat
pantang menyerah untuk bekerja keras sampai
seseorang mencapai rancangan hidupnya.
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Dr. Frankl memperkenalkan gagasan bahwa kita bisa
menjadi lebih dari kita sekarang. Kita dapat melampaui
diri kita yang lama, dengan demikian memperbesar
ukuran gelas, dan tantangan utama kita adalah untuk
mengisi gelas, dan kehidupan dengan penuh makna.
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hidup mereka dan menyerah begitu saja pada hidup.
Hanya orang terpilih saja yang akan terus mencoba dan
menghadapi semua hambatan sampai mereka berhasil
mencapai tujuan mereka.
Saat kita berada dalam kondisi yang sedang tidak sejalan
dengan rancangan kehidupan, kegagalan, masalah,
hambatan, rintangan, kekalahan, kebuntuan dan lain
sebagainya, anggaplah hal tersebut sebagai suatu ujian
yang akan memperkuat mental serta memberikan
kita pelajaran saat mengalami nya. Anggaplah hal
tersebut hanyalah sebagai kekalahan sementara. Tidak
ada kekalahan yang abadi. Kecuali Anda memutuskan
untuk benar-benar menyerah. Saya pun melakukan hal
yang sama pada saat membuka usaha-usaha saya yang
pada awal memang terbentur, kalah, gagal, dan lain
sebagainya.
Saya pernah merasakan betapa pahit rasanya saat
anak saya meminta untuk dibelikan sepotong roti
untuk mengganjal perutnya yang sedang lapar saat
itu, namun saya tidak memiliki uang sama sekali untuk
membelikannya. Sedih. Sakit hati. Kesal. Marah. Wajar
jika saya menangis dan membatin dalam hati pada saat
saya menghadapi kondisi tersebut, akan tetapi saya
memutuskan untuk tidak pernah menyerah terhadap
kerasnya kehidupan. Saya menjadikan pengalaman
pahit sebagai batu loncatan untuk meraih kehidupan
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Kegagalan Adalah Sukses
Yang Tertunda
Saya yakin diantara para pembaca yang budiman sudah
pernah mendengar sekilas peribahasa atau kalimat bijak
yang mengatakan bahwa kegagalan adalah kesuksesan
yang tertunda.
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Kita sudah mengenal Thomas Alfa Edison sang penemu
bola lampu sebagai seorang penemu yang gagal puluhan
ribu kali dalam usaha nya menciptakan bola lampu yang
bisa menerangi dunia yang gelap. Namun Edison tidak
menyerah. Edison bahkan mengatakan bahwa dia tidak
mengalami 10,000 kegagalan, melainkan hanyalah
menemukan 10,000 cara yang tidak sesuai atau cocok
untuk menciptakan bola lampu. Betapa mindset serta
kegigihan pantang menyerah seorang yang tidak
mengenyam bangku sekolah formal, ternyata bisa
merubah dunia dan menjadi salah satu penemu terbaik
yang pernah ada di dunia.
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yang lebih baik untuk keluarga saya. Tidak akan pernah
lagi di masa yang akan datang, anak-anak saya harus
mengalami kepedihan dalam hidup, dan tidak bisa
membeli sekedar roti untuk mengisi perut-perut mereka
yang sedang keroncongan dan kelaparan.
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Sangat banyak cerita-cerita tokoh yang mengalami
kegagalan di dunia ini sebelum akhirnya mereka
mencapai kesuksesan yang luar biasa. Anda mengenal
tokoh di foto nomor satu? Jeff Bezos? Sang pemilik situs
Amazon dan saat ini merupakan orang terkaya di dunia.
Dahulu nya ternyata Bezos pernah bekerja sebagai
karyawan restoran cepat saji Mc Donald’s. Namun Bezos
tidak pernah berhenti untuk meraih mimpinya. Awalnya
dia membuat situs amazon.com sebagai situs untuk
menjual buku. Namun ternyata saat ini berkembang

DIMAS SATYA LESMANA

YOUR
OWN
LI F E .

Kemudian di foto ketiga ada Robert Downey Jr. yang
memerankan tokoh Iron Man dalam film layar lebar.
Sebelum mencapai puncak karir nya saat ini, Downey
ternyata bekerja sebagai pelayan salah satu toko
sepatu di Amerika Serikat. Downey juga di masa
lalunya terkenal sebagai pecandu berat obat-obatan
terlarang dikarenakan Ayahnya yang memang seorang
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Foto nomor dua. Pasti sangat familiar. Barrack Obama,
mantan presiden Amerika Serikat ini ternyata dulunya
pernah bekerja sebagai pelayan toko es krim! Anda bisa
membayangkan bagaimana perjalanan karir seorang
Obama, seorang imigran kulit hitam dari benua Afrika,
yang kemudian bisa memimpin negara kulit putih
selama dua periode berturut-turut! Tidak ada hal
yang tidak mungkin bila kita mau bekerja keras dalam
mewujudkan mimpi-mimpi kita.
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pesat dan menjadi situs yang menjual segala macam
kebutuhan konsumen serta menjadi platform jual beli
online terbesar di dunia. Dengan segala kekayaannya,
Bezos bahkan bisa membuat pesawat luar angkasa
bersama perusahaan yang didirikannya yaitu Blue
Origin dan merencanakan untuk menyediakan wisata
luar angkasa di masa depan. Bayangkan jika Bezos tetap
bertahan sebagai karyawan Mc Donald’s, mungkin kita
tidak bertemu dengan amazon.com atau blue origin
saat ini.
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pecandu berat sehingga menyebabkan Downey ikutikutan terlibat dalam pergaulan obat-obatan terlarang
sejak usia dini. Pelajaran yang bisa kita dapat adalah
bahwasannya kita tidak bisa merubah masa lalu, namun
kita bisa merubah masa depan menjadi lebih baik.
Oleh sebab itu, mumpung kita masih muda,
habiskanlah jatah kegagalan dalam hidup kita secepat
mungkin. Semakin kita merasakan kegagalan dalam
hidup, itu berarti kita semakin dekat menuju puncak
kesuksesan. Jangan pernah takut dengan gagal atau
mengalami kegagalan. Hal itu hanyalah bagian dari
hidup yang pahit namun bisa menjadi obat yang bisa
menyembuhkan atau menyehatkan masa depan kita
ke depannya. Selama kita mau mengambil pelajaran,
kemudian bertekad untuk selalu mau maju dan belajar,
mengambil tindakan dengan bekerja lebih keras dan
lebih mendedikasikan diri lagi, saya yakin kita akan bisa
mengikuti jejak para tokoh diatas.
Untuk foto nomor empat, saya tidak akan bahas disini
yaaa karena beliau belum masuk dalam kategori sukses
luar biasa... hehehe… 🙂
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Napoleon Hill mengatakan bahwa semua pencapaian
dalam hidup, apa pun tujuan nya, haruslah dimulai
dengan tekad yang kuat dan membara untuk
mencapainya. Ini benar adanya.
Salah satu kisah inspirasional tentang tekad membara
untuk meraih kemenangan terjadi ratusan tahun yang
lalu di mana pada saat itu salah seorang Jenderal
perang sedang menghadapi situasi yang menuntutnya
untuk membuat keputusan besar untuk memastikan
kemenangan bagi pasukan yang dipimpinnya di medan
perang. Jenderal ini akan bertempur dengan salah
satu musuh terberat mereka yang berada di seberang
lautan, mereka menyiapkan kapal dan senjata untuk
menyerang lawan mereka, akan tetapi jumlah mereka
jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah lawan
yang akan mereka hadapi.
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Sang Jenderal segera memerintahkan pasukannya untuk
mengumpulkan semua senjata terbaik dan prajurit
tempur terbaik untuk bergabung dengan kapal yang
akan membawa mereka ke benteng musuh di seberang
lautan. Ketika mereka tiba di tepi pantai musuh, sang
Jenderal segera memerintahkan para prajurit untuk
turun dan mengambil semua peralatan tempur yang
mereka miliki. Setelah semua prajurit dan peralatan
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Tekad Membara
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diturunkan, sang Jenderal segera memerintahkan
tentara nya untuk membakar kapal yang membawa
mereka.
Dengan suara yang lantang dan nada yang tegas, sang
Jenderal berpidato, “Wahai semua prajurit pemberani
saya, lihatlah dengan mata kepala Anda sendiri, kapal
kita sudah hancur dimakan oleh api, tidak ada cara lain
untuk kembali ke rumah dan keluarga kita kecuali kita
semua berjuang keras dan memenangkan pertempuran
ini! Kita tidak punya pilihan lain, kita harus menang atau
kita akan mati dan dihancurkan di sini!”, dan ternyata
mereka berhasil memenangkan pertempuran tersebut!
Salah satu faktor penentu keberhasilan yang akan
mempercepat proses pencapaian Anda adalah keinginan
dan tekad yang kuat. Tekad Anda adalah peta jalan
atau GPS yang akan membantu Anda mengemudi dan
mencapai tujuan hidup Anda. Bakar semua kapal Anda.
Bakar semua jembatan dibelakang Anda. Tidak ada
jalan kembali kecuali Anda memenangkan permainan
kehidupan!
Titik awal untuk semua pencapaian manusia adalah
keinginan kuat untuk mencapainya. Jika keinginan Anda
untuk merubah kehidupan tidak cukup kuat, maka
hasil yang Anda dapatkan juga tidak akan seperti yang
diharapkan.
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Nikmatilah segala proses. Nikmatilah segala
ketidakpastian. Sadarilah bahwa kesulitan dan
tantangan ada untuk membentukmu menjadi lebih
baik. Jangan pernah berhenti berjuang. Jangan pernah
berhenti bersyukur. Jangan pernah berhenti percaya.
Semua akan indah pada waktunya.
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Antara tujuan dan perwujudan atau manifestasi
rancangan kehidupan Anda ada pengabdian, dorongan,
disiplin, tekad, dedikasi, dan kerja keras. Bekerja keras
bukan berarti Anda hanya melakukan hal-hal yang Anda
sukai, bekerja keras berarti Anda harus rela melakukan
hal-hal yang tidak Anda sukai. Jika Anda tidak mau
bekerja keras untuk mendapatkan apa yang Anda
inginkan, maka jangan mengeluh ketika Anda tidak bisa
memilikinya.
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NIKMATILAH SEGALA PROSES,

NIKMATILAH SEGALA KETIDAKPASTIAN.

SADARILAH BAHWA KESULITAN

DAN TANTANGAN ADA UNTUK
MEMBENTUKMU MENJADI LEBIH BAIK.
JANGAN PERNAH BERHENTI BERJUANG,

JANGAN PERNAH BERHENTI

BERSYUKUR, JANGAN PERNAH

BERHENTI PERCAYA...
SEMUA AKAN INDAH PADA WAKTUNYA!
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1. Devotion (Pengabdian pada Tuhan):
Apakah Anda pernah merasa terhubung dengan
pencipta Anda, Tuhan Anda? Kapan terakhir kali
Anda mengucapkan terima kasih kepada udara
yang Anda hirup? Sudahkah Anda melakukan
kontemplasi dengan pencipta Anda akhir-akhir
ini?
2. Drive (Dorongan untuk Hidup):
Anda hanya benar-benar memiliki tiga pilihan
saat ini:

OWN

- Berjuang untuk menjadi orang terbaik yang
Anda bisa sesuai dengan Purpose dan Passion
Anda.

YOUR

- Melanjutkan pekerjaan atau karir Anda saat
ini.
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- Berhenti sepenuhnya dari pekerjaan Anda
sekarang dan mencoba untuk menemukan
pekerjaan baru.

Bagian 5 Devition Drive Discipline Dedication Determination (5D)

Latihan (5D)
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Mana yang akan Anda pilih?
3. Disiplin
Apakah Anda sudah menguasai kemampuan
untuk menunda kepuasan, kemampuan untuk
mendisiplinkan diri agar perhatian Anda terfokus
pada tugas atau pekerjaan terpenting yang saat
ini berada di hadapan Anda?
4. Dedikasi
Pernahkah Anda memperhatikan bahwa orangorang yang tidak berdedikasi untuk apa pun tidak
pernah maju, tidak pernah berubah dan tetap
sama, sementara orang-orang yang berdedikasi
untuk pekerjaan mereka ditransformasikan
oleh kesuksesan? Putuskanlah saat ini juga
untuk mendedikasikan sisa hidup Anda untuk
mewujudkan semua rancangan kehidupan yang
telah Anda buat sebelumnya.
5. Determination
Penentuan Keberhasilan dalam rancangan
kehidupan dapat diukur dengan banyak
parameter seperti misalnya: Uang, Keluarga, dll.
Individu yang memiliki tekad, determinasi, tidak
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Bagi rekan-rekan life designer yang ingin mengikuti
kelas online Prinsip 5D, silahkan pindai QR code berikut:
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akan pernah menyerah untuk mewujudkan
semua rancangan kehidupan mereka. Jangan
pernah menyerah!
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//Bagian 6//

Merancang Hidup
Anda

“J I KA K A M U T IDAK MERANC AN G HI DUPMU
SE N D I R I , M AKA KAMU AKAN M E NGA MBI L
B AG I A N DA LAM RANC ANG AN HI DUP ORA NG
LA I N . . .”
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Jangan pernah meremehkan pengaruh “Meretas Diri”
Anda yang akan mengakibatkan perubahan hidup
Anda melalui tangan Tuhan. Saya akan menjelaskan 10
kesalahan umum yang kebanyakan orang buat ketika
merancang kehidupan mereka sendiri menggunakan
prinsip yang dijelaskan dalam buku ini. Inilah 10 saran
dari saya untuk Anda:
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2. Kedua, Anda berpikir bahwa Anda lebih hebat dari
Tuhan. Tidak, kamu tidak lebih hebat dari DIA!
Anda adalah mitra, pendamping pencipta bagi
Tuhan. Manusia selalu dapat merancang hidup
mereka sendiri, tetapi Tuhan lah yang membuat
keputusan apa yang terbaik untuk Anda. Seperti
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1. Kesalahan pertama adalah Anda tidak percaya
dengan Law of Attraction alias Hukum Tarik
Menarik. Ini akan menghancurkan semua
rancangan kehidupan yang telah kita buat.
Kita tidak percaya bahwa kita adalah apa
yang kita pikirkan, yakini, dan pantas untuk
dapatkan. Karenanya, Tuhan akan selalu berkata
“Keinginanmu adalah perintahku!”
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10 Saran Yang Harus
Anda Dengarkan Sebelum
Belajar Merancang Hidup
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pepatah lama yang mengatakan “Manusia yang
mengusulkan. Tuhan yang memutuskan”.

Bagian 6 Merancang Hidup Anda
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3. Kesalahan ketiga yang dilakukan orang awam
ketika menggunakan buku ini adalah bahwa
mereka tidak menemukan tujuan hidup yang
spesifik dan bermakna. Ini perlu dibahas lebih
dalam lagi akan tetapi pastikan ketika Anda
mencoba menemukan tujuan hidup Anda,
baik melalui penelusuran di kitab suci atau
spiritual, melalui proses Ikigai atau melalui
proses membayangkan akhir dari tujuan hidup
Anda, kematian dan pemakaman Anda, Anda
menemukan tujuan hidup Anda yang bermakna.
4. Kesalahan berikutnya adalah bahwa Anda tidak
menemukan mental block di masa lalu. Seperti
yang dikatakan, Anda harus menemukannya di
masa lalu dengan cara menghubungkan titiktitik ke belakang. Connecting the dots. Berjalan
melewati masa lalu Anda. Sebagian besar mental
block terjadi di usia keemasan Anda (0-7 tahun).
Temukan ajaran-ajaran, kebijaksanaan, dan
program-program yang salah dan terpasang di
tingkat bawah sadar Anda. Saya dapat menjamin
bahwa Anda memiliki hambatan mental
semacam itu di masa lalu Anda. Anda perlu
menghapus atau menggantinya. Kalau tidak,
hidup Anda akan menjadi mekanisme servo yang
selalu menghalangi Anda untuk menjadi orang
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yang Anda inginkan dalam rancangan hidup Anda
sendiri.
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7. Di nomor tujuh, kesalahan umum lainnya
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6. Kesalahan selanjutnya yang sering dilakukan
orang terkait dengan melepaskan beban
negatif di masa lalu mereka. Tidak menerima
bahwa mereka bertanggung jawab penuh atas
kehidupan mereka sendiri. Mereka membawa
semua beban masa lalu mereka di masa kini,
semua emosi negatif seperti rasa malu, merasa
bersalah, takut, marah dan frekuensi emosi
negatif lainnya. Orang-orang perlu melepaskan
beban ini. Retas masa lalu dan saat ini dengan
mengucapkan empat kata ajaib: Mafkan aku,
Aku menyesal, Terima Kasih dan katakan aku
mencintaimu untuk semua emosi negatif ini.
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5. Kesalahan kelima yang dilakukan orang ketika
menerapkan ajaran di buku ini adalah bahwa
mereka tidak mempraktikkan rasa syukur
dan terima kasih. Tidak hanya melatih teknik
memberikan rasa syukur dan terima kasih di
depan terhadap apapun yang belum Anda
terima, tetapi juga rasa syukur dan terima kasih
setiap harinya untuk hal-hal kecil seperti udara
yang Anda hirup. Sudahkah Anda bersyukur atas
udara bebas yang telah disediakan oleh Tuhan
sejak hari Anda dilahirkan?
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yang paling sering dilakukan orang biasanya
terkait dengan ambisi mereka. Mereka tidak
memiliki ambisi besar untuk mencapai tujuan
hidup mereka. Hanya menerima kehidupan apa
adanya. Tidak tahu bahwa ternyata Anda dapat
mengubahnya.
8. Kesalahan berikutnya, kesalahan paling umum
yang dilakukan oleh kebanyakan orang (mudahmudahan bukan Anda salah satunya). MEREKA
TIDAK MENGAMBIL TINDAKAN TERINSPIRASI!
Sebanyak apapun teori yang saya berikan dalam
buku ini, jika Anda tidak memulai mengambil
tindakan, mulai berbuat dan melakukan hal-hal
untuk mendekatkan diri Anda kepada tujuan
hidup Anda, maka semuanya akan sia-sia!
9. Kesalahan kesembilan terkait dengan passion
dan patience. Gairah dan kesabaran. Orang tidak
melakukan hal-hal yang mereka sukai. Kita perlu
menemukan atau mengembangkan gairah atau
passion kita. Temukan dan kembangkan apa yang
kita sukai untuk mempercepat proses manifestasi
dan ini juga akan terkait dengan kesabaran. Anda
akan memiliki kesabaran jika Anda memiliki
passion ketika mencoba untuk melakukan
sesuatu selama mewujudkan rancangan hidup
Anda.
10. Yang terakhir dan yang pasti adalah terkait dengan
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Itulah ke 10 saran dari saya sebelum Anda memulai
merancang kehidupan Anda. Sekarang apakah Anda
sudah siap untuk merancang kehidupan Anda sendiri?
Yuk kita lanjut ke pembahasan selanjutnya.

Hukum Jam Pasir
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Konsep kekekalan energi ini telah dicoba dan dibenarkan oleh banyak sekali eksperimen. Bahkan penemuan
teoretis Albert Einstein tentang kesetaraan massa dan
energi (E = mc2) pun tidak menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hukum kekekalan energi, penemuannya hanya menambah jenis konversi baru pada
energi, yaitu massa ke energi dan energi ke massa.
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Saya menyebut 1 hukum dan 5 prinsip dalam buku saya
ini sebagai hukum jam pasir. Kenapa? Karena jam pasir menggunakan konsep fisika paling fundamental yaitu hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi
menyatakan bahwa total energi di dalam suatu sistem
tertutup adalah tetap, dan energi dapat berubah dari
suatu bentuk energi menjadi bentuk energi lainnya.
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kerja keras Anda yang mencakup ketekunan,
disiplin, dedikasi dan tekad Anda. Banyak orang
memiliki rancangan kehidupan yang besar akan
tetapi mereka tidak mau membayar untuk harga
nya yaitu berupa kerja keras.
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Perubahan bentuk energi ke bentuk energi lainnya dapat
diibaratkan seperti pasir di dalam jam pasir. Pasir yang
masuk ke tabung bagian bawah jam jumlahnya sama dengan jumlah pasir yang keluar dari tabung bagian atas jam.
Perubahan bentuk energi ibarat perubahan letak pasir
di dalam jam pasir. Walaupun pasir berubah tempat di
dalam jam pasir tersebut tetapi bendanya itu-itu saja,
pasir. Sama halnya seperti energi, walaupun bisa berubah bentuk dari suatu bentuk ke bentuk yang lain (dari
listrik ke cahaya, gerak ke listrik, dsb), ia tetaplah energi.
Di dalam hukum jam pasir yang menjadi dasar buku
ini ditulis, berlaku hal yang sama dengan konsep
atau hukum diatas, yaitu hukum kekekalan energi.
Pada saat kita telah memahami dan berada di level kuantum, kita menyadari bahwa kita adalah sebentuk energi, sebentuk atom, proton dan quarks yang bervibrasi.
Pada saat atom dalam tubuh ini kita eksitasikan dengan
menggunakan 5 buah prinsip perancangan kehidupan
(1P, 2B, 3A, 4P, 5D), maka energi yang kita fokuskan akan
merubah hidup kita sebagai efek sampingnya. Akan
tetapi energi itu kekal. Kita hanya merubahnya dari satu
bentuk ke bentuk yang lain. Pada saat kita memfokuskan hidup kita kepada Grand Design, Grand Mission,
tujuan dan rancangan utama dalam hidup kita, maka
energi tersebut akan memberikan hasil yang sesuai dengan apa yang kita coba untuk tarik ke dalam kehidupan
kita melalui hukum tarik menarik. Jadi keterhubun-
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gan antara hukum tarik menarik dengan ke lima buah
prinsip diatas amatlah erat dan saling berketerkaitan.
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Perjalanan hidup manusia pun bisa diibaratkan sama
seperti jam pasir. Di dalam kehidupan manusia kita akan
mengalirkan debu-debu sejarah, dimana setiap pikiran
kita, perbuatan kita, setiap tindakan yang kita ambil akan
berbalik dan membentuk kehidupan itu sendiri. Jam pasir tidak boleh dibalik sebelum habis seluruh pasir diatasnya, demikian pun kehidupan manusia, kita tidak bisa
kembali ke masa lalu, yang bisa kita lakukan hanyalah berada di saat ini, dengan mindfulness, dan menjalani kehidupan ke depannya sesuai dengan tujuan dan rancangan yang kita sudah ciptakan selaku co-creator of God.
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Yang saya maksud dalam hukum kekekalan energi diatas bisa diibaratkan seperti sebuah mesin mobil. Pada
saat kita mengisikan bahan bakar berupa bensin ke dalam tangki bensin sebuah mobil dan mobil mulai dinyalakan, maka akan terjadi perubahan energi di dalam
mesin mobil tersebut betul? Dalam hal ini, energi yang
terkandung di dalam bensin akan dikonversikan ke beberapa bentuk energi lain yaitu energi panas, energi
gerak, energi bunyi dan bentuk energi lainnya, akan
tetapi jika dijumlahkan secara total secara keseluruhan,
energi gerak, energi panas, energi bunyi dan bentuk energi lainnya yang ada pada mesin itu maka totalnya akan
sama persis dengan energi bahan bakar berupa bensin tadi. Jadi total energi pada sistem itu adalah tetap.
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Jam pasir kehidupan hanya bisa dibalik pada saat hari
perhitungan, hari dimana semua manusia dihisab
amalan baik dan buruknya oleh Sang Maha Kuasa. Sudah cukupkah butir pasir terbaik yang Anda kumpulkan?
Bagi sebagian orang, butir-butir pasir tersebut mungkin
akan memiliki makna yang berbeda-beda. Ada yang memaknai butir-butir pasir dalam jam pasir (kehidupan)
tersebut sebagai bekerja demi uang, ada yang memaknai
butir-butir pasir sebagai menjalani hobi, ada yang berprinsip time is money oleh sebab itu waktu adalah uang
yang tidak boleh disia-siakan dan beragam makna lainnya.
Pertanyaan saya sederhana, apakah dengan memiliki
uang yang banyak hidup Anda bisa bermakna? Belum
tentu. Apakah para bos kartel narkoba merasa hidupnya
bermakna dengan berkelimpahan uang haram? Saya
sangat menyarankan para pembaca untuk memaknai
hidup yang dijalani adalah untuk melayani sebanyak
mungkin orang lain, untuk menjadi berkat bagi orang
lain, untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi
sebanyak mungkin manusia lainnya. Kita seharusnya memberi nilai pada kehidupan itu sendiri sebagai
time is life alias waktu adalah kehidupan itu sendiri.
Kita sebagai manusia sampai saat ini belum berhasil menemukan mesin yang bisa menghentikan waktu
atau mesin waktu yang bisa membawa kita kembali
ke masa lalu seperti yang dibuat di film-film Hollywod
atau film-film kartun animasi. Oleh sebab itu, manu-
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Bagaimana dengan waktu kita? Apakah waktu hanya
seperti butiran-butiran pasir tanpa makna? Atau kita
justru menjalaninya dengan bersyukur karena hari
demi hari adalah anugerah yang Tuhan telah berikan
kepada kita? Tentu saja, dalam hidup kita tidak hanya
merasakan sukacita, tetapi kita juga merasakan dukacita. Namun demikian, suka dan duka diberikan oleh
Tuhan untuk kebaikan kita bersama. Oleh karena itu,
marilah kita mengisi butiran waktu dalam jam pasir
kita dengan mensyukuri nikmat serta hikmat dari Tuhan! Rubahlah prinsip time is money menjadi time is
life! Inilah salah satu kiat untuk mencintai hidup dan
kehidupan. Karena waktu adalah kehidupan itu sendiri.
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sia mau tidak mau harus menjalani kehidupan di saat
ini, di saat NOW, karena waktu akan terus selalu berjalan, seperti jam pasir, tidak akan bisa dihentikan
oleh karena itu waktu adalah harta yang tak ternilai
dalam diri manusia. Bukankah kita sering mendengar keluhan orang yang merasa kehabisan waktu. Sehingga, kita acapkali sering mendengar nasihat dari
orang terdekat kita nasihat-nasihat seperti “Selagi
masih ada waktu!” atau “Jangan sampai terlambat!”
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Anda harus merancang kehidupan Anda sendiri
sesuai seperti apa yang Anda inginkan, jika Anda tidak
menyukai kehidupan Anda saat ini, ubahlah. Anda
harus mengubahnya karena tidak ada orang lain yang
mau membantu mengubah hidup Anda selain diri Anda
sendiri.
Merancang hidup Anda sendiri sebenarnya hanyalah
masalah menghubungkan titik dari setiap bagian di buku
ini. Anda telah diperkenalkan dengan Law of Attraction
(LoA) sebagai hukum dasar yang akan membantu Anda
dalam merancang hidup Anda. LoA yang diperkuat
dengan teknik “Meretas Diri” seperti melibatkan kelima
emosi dan indera perasa Anda ketika Anda bertindak
seolah-olah Anda telah menerima apa yang Anda
minta, merasa bahagia dan bersyukur, mengucapkan
terima kasih di depan, walaupun Anda belum menerima
manifestasi atau perwujudan dari Nya, dan kemudian
Anda melepaskannya, itu semua akan memungkinkan
Anda untuk mempercepat proses manifestasi atau
perwujudan dari rancangan hidup Anda. Waktu yang
dibutuhkan ketika kita akan mewujudkan rancangan
hidup kita akan tergantung pada seberapa besar
impian atau tujuan hidup Anda. Misalnya, jika tujuan
hidup Anda atau rancangan hidup Anda adalah untuk
menjadi orang yang berharga dengan menjadi seorang
pengusaha yang dapat membuat 10 orang bekerja di
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Semakin besar rancangan kehidupan Anda, semakin
sulit pekerjaan dan tindakan yang diperlukan untuk
mencapainya. Semakin sedikit Anda mengambil
tindakan dan menambah kegembiraan dan passion
pada pekerjaan Anda, semakin banyak waktu yang
dibutuhkan untuk mencapai kehidupan yang Anda
inginkan.
Saya rangkum kembali kelima prinsip yang akan
membantu kita dalam memfasilitasi keinginan kita
untuk mencapai tujuan atau merancang kehidupan kita:
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perusahaan Anda, proses manifestasi itu mungkin akan
lebih cepat daripada orang yang memiliki visi atau
tujuan hidup untuk membuka atau mempekerjakan
100.000 orang yang bekerja di perusahaan mereka.
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Tahap Pertama adalah 1P (One Purpose) - Tujuan:
Temukan “WHY” Anda. Tetapkan dalam pikiran Anda
tujuan hidup Anda secara pasti dan sejelas mungkin.
Anda perlu menemukan dan menjawab pertanyaan
agung dalam hidup ini “Mengapa Tuhan mengirim Anda
ke sini dengan waktu terbatas?”. Temukan jawaban atas
pertanyaan tersebut. Anda dapat mencoba metode
Ikigai Jepang untuk mencari jawabannya. Kalau tidak,
Anda bisa mulai mencari jawabannya melalui akhir
tujuan hidup Anda. Kematian Anda. Di sana, Anda akan
menemukan jawaban untuk tujuan hidup Anda. Lalu
temukan misi hidup Anda di Dunia ini.
Langkah selanjutnya bagi Anda untuk merancang hidup
Anda dengan menuliskan daftar 101 hal yang menurut
Anda harus Anda lakukan sebelum Anda mati di
selembar kertas, dan masukkan tanggal tertentu ketika
Anda harus melakukannya. Anda akan menemukan
tujuan hidup Anda dengan membayangkan akhir hidup
Anda. Hubungkan titik-titik ini ke belakang. Hubungkan
ujung tujuan hidup Anda dengan kehidupan yang ingin
Anda rancang.
Tahap Kedua adalah 2B - Believe and Be Grateful:
Putuskan bahwa Anda 100% yakin dan percaya, dan
bahwa Anda layak dan mampu untuk mencapai tujuan
atau rancangan hidup yang telah Anda buat. Tidak ada
keraguan dan ketakutan terhadap rancangan yang telah
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Anda buat. Identifikasi semua hambatan mental Anda
dan mekanisme servo negatif Anda.
Bagian 6 Merancang Hidup Anda

Terapkan teknik Ho’oponopono ke semua ingatan
negatif Anda. Berikan pengampunan total. Terus ulangi
empat kata ajaib: Maafkan Aku, Aku Menyesal, Terima
Kasih, Aku Mencintaimu. Pertahankan pengulangan
kata-kata ajaib Ho’oponopono sampai Anda merasakan
kedamaian, kegembiraan, cinta kasih dan rasa syukur
dan bahwa Anda telah menerimanya sebagai bagian
dari kehidupan masa lalu Anda. Anda memberi mereka
pengampunan total.
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Setelah Anda berhasil melakukannya, Anda harus
melepaskannya. Biarkan Tuhan melakukan bagian-Nya.
Jangan mendikte Dia pada mekanisme “Bagaimana”,
Anda hanya perlu meminta, percaya dan bersyukur.
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Install sistem kepercayaan baru ke dalam pikiran bawah
sadar Anda untuk menggantikan hambatan mental dan
mekanisme servo negatif Anda dengan cara afirmasi

DESIG N

Bebaskan semua beban Anda. Bersyukurlah kepada
Tuhan atau Semesta. Berbahagialah dan merasa baik
terhadap kehidupan. Bertindaklah dan merasa bahwa
Anda telah mencapai rancangan kehidupan yang
Anda buat. Libatkanlah emosi dan perasaan indrawi
Anda (panca indra) ketika Anda bertindak seolaholah Anda telah menerima apa yang Anda minta, dan
melepaskannya. Ada mekanisme “Meretas diri” dengan
melakukan hal-hal tersebut.
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atau sugesti otomatis. Ketika Anda telah berhasil
menyelaraskan program afirmasi Anda, segera buat
rencana dan strategi dan pastikan Anda mengambil
tindakan untuk melaksanakannya. Visualisasikan sebaik
mungkin.
Tahap Ketiga adalah 3A – Ambition, Action, Attitude:
Ambisi adalah keinginan kuat untuk melakukan atau
mencapai sesuatu, biasanya membutuhkan tekad
dan kerja keras. Anda perlu menemukan apa yang
memotivasi Anda dalam mencapai rancangan hidup
Anda. Apa ambisi utama Anda dalam hidup ini.
Ketika Anda 100% yakin dan percaya pada rancangan
kehidupan yang telah Anda buat, maka Anda harus
segera mengambil tindakan besar dan terilhami, jangan
menunggu, bergegaslah dan segera buat rencana yang
akan membantu Anda dalam mewujudkan rancangan
hidup Anda. Tuhan dan alam semesta ini menyukai
kecepatan, God Speed, karena itu cepatlah, ambil
tindakan yang diperlukan agar proses mewujudkan
rancangan hidup Anda dapat segera direalisasikan.
Tindakan besar yang diilhami oleh Tuhan dapat
diterjemahkan sebagai mengambil tindakan untuk
mengambil pengetahuan khusus apa pun yang
diperlukan dalam membantu Anda mencapai rancangan
hidup Anda. Anda juga perlu mengembangkan aliansi
Anda. Kelompok master mind Anda yang memiliki visi
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Catat semua sikap negatif yang akan menghalangi Anda
dalam mencapai rancangan kehidupan Anda. Buang atau
ganti semua sikap tersebut. Catat semua sikap positif
yang Anda miliki dalam diri Anda dan pertahankan sikap
tersebut karena itu yang akan membantu Anda dalam
mencapai rancangan hidup Anda. Bergeraklah dengan
sikap positif tersebut.
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Tahap Keempat adalah 4P - Passion, Patience,
Persistence, Performance: Gairah atau passion
bukanlah sesuatu yang dapat Anda lakukan atau lakukan
dengan sangat, sangat baik, akan tetapi gairah adalah
apa yang Anda sukai ketika Anda melakukannya. Jadi
belum tentu bidang yang kita kuasai adalah passion kita,
passion sejati kita adalah dalam segala hal yang sangat
kita sukai dan cintai ketika kita melakukannya. Passion
akan datang ketika kita mengambil tindakan besar
untuk mempercepat proses manifestasi. Kesabaran
adalah kemampuan untuk menerima atau mentolerir
keterlambatan, masalah, atau penderitaan tanpa
menjadi marah atau kesal. Belajarlah menikmati semua
prosesnya dengan penuh kesabaran.
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dan misi yang sama dengan Anda. Kumpulkan sekutu,
teman, dan pendukung lainnya yang bisa berkolaborasi
dan bekerja dengan Anda dalam harmoni yang
sempurna dalam mewujudkan rancangan kehidupan
Anda.
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Segala sesuatu di alam semesta membutuhkan waktu
untuk mencapainya, saya menyebutnya sebagai waktu
penyangga alias buffer time. Semua pencapaian besar
membutuhkan waktu. Kita membutuhkan kesabaran
dalam merancang hidup kita dan tetap antusias dan
menikmati prosesnya. Tanyakan kepada diri sendiri,
apakah Anda menyukai proses yang Anda lakukan
ketika Anda mencoba untuk mencapai rancangan hidup
Anda?
Kegigihan adalah keras kepala dalam suatu tindakan
meskipun ada kesulitan atau pertentangan. Kita bisa
menyamakan kegigihan seperti ungkapan terkenal ala
Sir Winston Churchill “Saat kamu melewati neraka,
teruskan!”
Kinerja adalah penyelesaian tugas dengan aplikasi
pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan.
Seseorang yang memiliki kinerja yang baik selalu orang
yang berorientasi pada hasil. Kita membutuhkan kinerja
untuk memastikan bahwa kita dapat mempercepat
proses manifestasi dan pencapaian dalam hidup kita.
Lacak kinerja Anda dengan cara melacak prestasi Anda.
Tuliskan semua pencapaian yang telah Anda raih.
Bandingkan dengan apa yang telah Anda lakukan pada
latihan pada Bagian 1 (1P): Daftar 101 Hal yang Harus
Anda Pikirkan Harus Anda Lakukan Sebelum Anda Mati.
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Disiplin itu sendiri berarti melakukan hal-hal yang
tidak kita sukai. Disiplin membangun karakter, sifat,
dan kepribadian seseorang. Ketika kita menciptakan
karakter kita melalui disiplin, kita akan menciptakan
realitas kita. Pada akhirnya dibutuhkan dedikasi dan
tekad yang penuh untuk dapat mewujudkan rancangan
kehidupan yang telah Anda buat. Saya bekerja keras
untuk mencapai rancangan hidup saya yang telah saya
tetapkan untuk diri saya sendiri karena saya tahu bahwa
hukum universal mengatakan bahwa tindakan sama
dengan reaksi, tanpa tindakan tidak akan ada hasil.
Individu yang memiliki tekad, determinasi, tidak akan
pernah menyerah untuk mewujudkan semua rancangan
kehidupan mereka. Jangan pernah menyerah!
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Tahap Kelima adalah 5D – Devotion, Drive, Discipline,
Dedication,
Determination:
Devotion
berarti
pengabdian, cinta, kesetiaan, atau antusiasme untuk
seseorang, aktivitas, atau tujuan hidup yang berasaskan
kepada Tuhan. Anda membutuhkan devotion untuk
terlibat dalam mencapai rancangan hidup Anda.
Hubungkan segala sesuatunya dengan Tuhan. Drive
adalah strategi Anda dalam merancang hidup Anda.
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Kelima prinsip itulah yang perlu Anda lakukan untuk bisa mewujudkan rancangan kehidupan impian Anda. Kehidupan yang Anda rancang sendiri.
Ketika Anda memutuskan bahwa Anda adalah
orang yang bertanggung jawab atas rancangan hidup Anda sendiri, Anda akan menjadi pencipta hidup Anda sendiri. Anda akan menjadi mitra bagi
Tuhan. Anda akan menjadi makhluk yang tak terbatas karena Anda adalah bagian dari Tuhan.
Akhir

kata

saya

hanya

ingin

mengucapkan:

“Selamat merancang dan mewujudkan kehidupan Anda. Saya akan menunggu Anda
di puncak kehidupan!”
Note: Apakah Anda akan mengundang saya untuk memberikan pidato pada saat pemakaman
Anda? Mohon kabari saya yaaa… Terima kasih.
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successful-people-are-self-disciplinehigh-value-personal-management/
• Gerhard Gschwandtner Web:
https://www.sellingpower.
com/2010/02/02/3822/how-dedicatedare-you-to-becoming-a-success-2
• Start With Why oleh Simon Sinek
• The Book of Ikigai oleh Ken Mogi
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• Mental Dynamite oleh Napoleon Hill
• The Master Key System oleh Charles F.
Haanel
• Your Passion is not Your Profession oleh
Rene Suhardono
• Power vs. Force oleh Dr. David R.
Hawkins
• Sadar Kaya oleh Mardigu Mowiek
Prasantyo
• What is the subconscious mind? oleh
M.Farouk Radwan, MSc.
• Ten Quotes on Why Persistence is
Important for Success - https://www.
rikvin.com/blog/10-quotes-on-whypersistence-is-important-for-success/
• The Monk who Sold His Ferrari oleh
Robin Sharma
• Ten Surefire Ways a Positive Attitude
Increases Success oleh Sherrie Campbell
• Passion 2 Performance oleh Rene
Suhardono
• Patience is Key to Your Success in Life
oleh Blake Powel
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• Drive, Determination, and PassionThree keys to success in business and in
life oleh Scott Gould
• Successful People are Self Disciplined
oleh Brian Tracy
• How Dedicated Are You to Becoming a
Success? oleh Gerhard Gschwandtner
• Expect Miracles oleh Dr. Joe Vitale Zero
Limits oleh Dr. Joe Vitale
• T.P. Rachmat on Excellence oleh Ekuslie
Goestiandi & Berny Gomulya
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Lampiran 2. Hukum Jam Pasir
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Tentang Penulis
Dimas ‘dee’ Lesmana lahir pada 13 Juni 1981 di Bogor - Indonesia.
Ia menerima gelar Diploma jurusan Kimia Analitik dari Akademi
Kimia Analisis - Bogor pada tahun 2002 dan ia melanjutkan gelar
Sarjana dari Universitas Jayabaya - Jakarta dan ia menerima gelar
Sarjana sebagai Insinyur Kimia pada tahun 2006.
Dee mulai bekerja di salah satu perusahaan farmasi AS terbesar
sebagai staf Jaminan Kualitas dan dia bekerja di sana selama
hampir 4 tahun. Dia menyelesaikan gelar sarjana selama masamasa sulit ini, dan dia berhasil mendapatkan gelar dalam
waktu 2,5 tahun. Begitu ia berhasil mendapatkan gelar sarjana
Teknik, ia kemudian pindah dan mulai bekerja dari rumah untuk
membangun bisnis keselamatan bahan kimia dan mulai menjual
perangkat lunak dan sistem manajemen dari rumahnya di Bogor.
Dia mungkin salah satu generasi pertama yang mulai melakukan
pekerjaan dari rumah di Indonesia dan dia mengikuti tren BYOD
(Bring Your Own Device) hingga sekarang.
Dee adalah seorang kutu buku, dia suka membaca minimal 3
buku per bulan. Design Your Own Life adalah buku pertamanya
yang diterbitkan. Dee sekarang aktif sebagai CEO / Managing
Director di perusahaannya sendiri di Centra Group di Bandung
dan dia bertekad untuk menciptakan atau membuka minimum
10.000 lapangan pekerjaan di seluruh dunia. Ia memiliki visi untuk
mengunjungi 120 negara sepanjang hidupnya dan memberikan
pengetahuan dan pengalamannya untuk menginspirasi
setidaknya 1/4 populasi dunia. Dee saat ini hidup bahagia di
rumahnya di Sentul City - Bogor, Indonesia bersama istrinya yang
cantik Risnha dan tiga anak lelaki tampan bernama Qienand,
Gabriel dan Anchello Lesmana.
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Contact dee at:
Email: dee@deelesmana.com
Web: www.deelesmana.com
Instagram: @deelesmana
Medium: https://medium.com/@deelesmana
Mobile: 0811-110-3650
Kelas Online:

Tertarik untuk mengikuti kelas online materi di buku ini?
Kunjungi www.course.hackingofgod.com/id dan register di
kelas online nya, disana Anda akan dibantu langsung oleh
penulis dengan berbagai materi yang akan mempermudah
pemahaman Anda terhadap konsep-konsep serta
beberapa rahasia-rahasia yang sebagian tidak diungkapkan
di dalam buku ini! See you at the online class…!
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