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DAFTAR ISI
Sekapur Sirih

Mengapa Orang Gagal Meraih
Impiannya?
a. Mereka Gagal Berencana.
b. Mereka Gagal Membuat Detil Dari Rencana Mereka
		 dan Mereka Gagal Faham, Bahwa Mereka Bagian dari
		 Sebuah Kesatuan Alam dan PenciptaNYA.
c. Mereka Gagal Menggunakan 5 Indranya Dengan Baik.
d. Mereka Kurang Lincah.

Mengapa Orang Gagal Memiliki
GROWTH MINDSET?
a. Mengapa Manusia Membutuhkan Motivator?
b. 7 Cara Menumbuhkan Motivasi Dari Dalam Diri?
c. Mengapa Banyak Manusia Tidak Bergerak Dari Tempatnya?
d. Mengapa Manusia Sulit Untuk Berubah?
e. Bagaimana Menghindari Penundaan?
f.

Bagaimana Cara Mengatasi Trauma dan Fobia?
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IT’S MY LIFE
10 Secret To Achieve Your Dream & To Grow Your Mindset With Neuro Linguistic Programming

3

Gagal bukan sebuah hal yang tabu, Gagal justru
bagian dari persiapan keberhasilan kita

Sekapur Sirih
Tahun 2020, adalah tahun yang bersejarah untuk umat manusia
di muka Bumi ini. Pandemi Covid-19 telah memporak-porandakan
kesehatan dan ekonomi dunia. Pada saat tulisan ini dimulai, jumlah
yang terkena dampak sebanyak 15 juta orang, 8,47 juta sembuh dan
yang meninggal dunia 617 ribu orang. ( Sumber Wikipedia tanggal
22 Juli 2020 ) kurang dari 6 bulan akibat pemberlakuan PSBB/
Lockdown/lainnya, telah melumpuhkan bisnis untuk memulainya
kembali. Di prediksi di Indonesia akan ada 23 juta pengangguran
baru sampai tahun 2025. Akibat Pandemi dan Digitalisasi Dunia.
Saya terpanggil untuk melakukan yang terbaik selama 15 tahun
saya lakukan sebagai Pelatih dan Pendamping Wirausaha dan
Profesional. “It’s My Life, adalah tulisan bagaimana Hidup kita
dapat berarti kepada orang sekitar. Bagaimana kita memberikan
dampak kepada masyarakat dimana kita tinggal. Tulisan ini juga
akan dikombinasikan dengan video yang akan ditayangkan pada
media sosial sehingga mempermudah Anda menyimaknya. Saya
percaya semakin banyak orang yang berbagi hal yang baik kepada
semuanya, pemulihan diri kita untuk melewati pandemi ini, akan
lebih cepat terwujud. Terutama di bidang kesehatan dan ekonomi.
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Pelajaran hidup dari mengaplikasikan NLP (Neuro Linguistic
Programming) hampir 30 tahun ini, akan saya kupas dengan
sederhana dalam 2 bagian besar untuk meraih kesuksesan kita
semua.
Bagian pertamanya saya akan mengupas :
1. Bagaimana cara membuat mimpi yang akan membuat kita
berenergi setiap harinya
2. Bagaimana terus mengembangkan pemikiran-pemikiran
(Growth Mindset) agar dapat terus beradaptasi dengan
semua perubahan yang semakin hari semakin cepat
Dan Bagian keduanya :
1. Tentunya, kita tidak pernah hidup sendiri, karena kita
diciptakan untuk saling berdampingan dan melengkapi satu
dengan lainnya. Sehingga kita perlu wawasan, kemampuan
dalam menghadapi orang lain yang berbeda-beda
2. Dan terakhir, saya akan mencoba mengupas IKIGAI, cara
orang Jepang memiliki umur panjang dan hidup berbahagia
setiap harinya.
Buku ini adalah buku ke 25 yang saya tulis, dan saya akan bagikan
secara cuma-cuma kepada seluruh Rakyat Indonesia yang
membutuhkannya. Semoga, Pandemi ini cepat teratasi, sehingga
kedekatan, keakraban dan masih banyak hal lain yang pernah
terjadi di diri kita, dapat kita rasakan kembali. Semoga Pemulihan
Ekonomi juga terjadi segera. Mari kita ikuti protokol kesehatan yang
sudah di riset oleh para ahlinya. Sehingga kegiatan sehari-hari kita
dapat berlangsung dengan baik.
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Bahkan saya berharap, Indonesia dapat menjadi salah satu negeri
yang cepat pemulihannya dan mampu beradaptasi dengan cepat
terhadap perubahan digitalisasi dan teknologi yang sedang terjadi
ini. Semoga banyak terobosan yang dapat kita perbuat untuk diri
kita, keluarga dan masyarakat di negara ini. Terakhir, salam sehat
dan sejahtera untuk semua pembaca di Indonesia, MERDEKA !

Gendro Salim
NLP Master Practitioner
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Gagal bukan sebuah hal yang tabu, Gagal justru
bagian dari persiapan keberhasilan kita

Mengapa Orang
Gagal Meraih
Impiannya?
a. Mereka Gagal Berencana
Pada saat SMA, saya terinspirasi untuk dapat menjadi seperti
paman saya yang bekerja di perbankan. Dapat kendaraan dan
rumah dari fasilitas tempat dia bekerja. Tentunya pada saat itu,
jabatannya sudah manager. Itu mimpi pertama saya.
Namun demikian, setelah saya berpikir, pada saat remaja lebih
banyak hal yang tidak saya tuntaskan. Bela diri Karate bosan, pindah
ke Taekwondo. Taekwondo tidak dilanjutkan karena tidak konsisten
untuk mengikuti latihannya. Kursus bahasa Inggris di LIA, sampai
level 6, tidak diselesaikan ke Intermediate. Bahkan pendidikan saya
sendiri tidak diselesaikan pada saat kuliah.
Tidak ada yang bisa dibanggakan dalam hal prestasi pada saat
remaja. Mungkin bilamana ada hal yang tidak saya sadari, justru
ada pada kegiatan organisasi. Saya ikut paduan suara sejak SMP 1
sampai SMA 3 dan selalu menggait Juara 1 se-Jakarta Barat. Sejak
SMA saya kagum dengan kakak Alumni yang membimbing kami
dalam Latihan Kepemimpinan dan Manajemen. Saya semakin jatuh
cinta terhadap kegiatan organisasi.
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Hampir semua kegiatan di organisasi SMA, saya ikuti. Dan ke semua
itu, hanya saya jalankan karena jatuh cinta terhadap kegiatankegiatan. Tidak terbesit ada ambisi untuk menjadi Ketua, dikenal
atau mendapatkan pengakuan dll.
Tidak melihat model dunia tentang perencanaan

Pertama kali saya belajar membuat rencana yang benar, adalah
pada saat ibunda dari pacar saya waktu itu, menanyakan keseriusan
hubungan saya dengannya, kapan akan dinikahkan? Di situ saya
cukup kelabakan, karena tidak pernah terpikir untuk menyimpan
uang dari gaji yang saya dapatkan pas-pasan pada saat itu. Dan
mulailah terpontang-panting, mencari informasi apa yang akan
saya dapatkan kalau bekerja lebih giat di tempat kerja saya waktu
itu (Bank BALI). Saya mulai bertanya, kemungkinan besaran naik
gaji untuk karyawan berprestasi. Saya terpicu untuk mengikuti
keanggotaan salah satu Multi Level Marketing yang besar pada saat
itu. Keinginan untuk dapat menabung untuk menikahkan Pacar
saya sangat besar.
Dari kegiatan itulah, saya bertemu yang namanya NLP (Neuro
Linguistic Programming). Pelatihan selama 3 hari tersebut saya
bayar, karena salah satu kolega saya berhalangan hadir, dan tiketnya
dijual sangat murah kepada saya dengan dapat dicicil sebanyak 3
kali. Dan Ini Turning Point pertama saya. Pelajaran hari pertama
adalah menyusun mimpi saya. Dan pengalaman hari itu, cukup
membuat saya terpana. Bagaimana tidak apa yang diminta untuk di
kumpulkan hari pertama, mengenai apa yang ingin saya wujudkan
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menjadi lebih mudah terlihatnya. WELL-FORMED OUTCOME pada
saat itu, menyadarkan saya, kalau selama ini, saya hanya bermimpi,
bukan membuat impian. Mimpi adalah tidak disengaja, sedangkan
Impian harus disengaja. Itu cukup terngiang-ngiang dikepala saya.
Saya mulai membuat daftar impian yang ingin saya wujudkan.
Walau lebih banyak barang-barang yang ingin saya beli seperti
handphone, pada saat itu NOKIA 3110 menjadi primadona (dengan
sebutan Handphone sejuta umat), ganti motor, beli mobil dan
punya rumah. Layaknya impian orang biasa pada saat itu. Saya tidak
akan mengatakan impian pada saat itu salah. Dengan umur saya
yang mencapai 26, wajar bilamana keinginan untuk memiliki materi
yang dapat dipamerkan. Walau demikian pelajaran yang ingin
disampaikan adalah, apapun yang Anda impikan, akan menjadikan
diri Anda fokus untuk mewujudkannya. Apalagi, bilamana impian
yang Anda kehendaki, benar-benar ingin Anda wujudkan. Dari
pelajaran 3 hari tesebut, saya dapat mewujudkan kenaikan gaji yang
cukup sering dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun, sebanyak
hampir 8 kali. Kemudian saya dibajak oleh Manager saya yang
sudah terlebih dahulu pindah ke bank Lainnya.
Tidak tanggung-tanggung, gaji saya diberikan dua kali lebih
besar dari yang sebelumnya. Tanggung jawab yang diberikan
juga membuat saya tertantang. Posisi Senior Supervisor sudah
tinggal selangkah lagi untuk menjadi Manager. Cuma pada tahun
itu, perbankan mengalami kemorosotan, Krisis Ekonomi tahun
1998, membuat gaji saya tidak naik, walau diangkat jabatannya.
Bahkan yang memperparah, Bank tempat saya bekerja di Likuidasi.
Entah apes, atau justru beruntung, saya mendapatkan pesangon
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sebanyak 18 kali gaji, yang membuat saya mampu menikahkan
pacar saya itu, yang sekarang menjadi istri saya selama 20 tahun.
Percaya maupun tidak, Mimpi menjadi kenyataan walau jalannya
tidak persis dengan rencana awal.
Pesan dari cerita awal ini, mulailah menulis apa yang ingin di
dapatkan, apa yang ingin di wujudkan. Cari gambar sejelas-jelasnya.
Coba pegang dan rasakan barang yang ingin anda beli tersebut.
Berikut Penjabaran WELL-FORMED OUTCOME yang pernah saya
pelajari pada tahun 1993 :

Satu-satu saya pelajari, kata demi kata, maklum saya tidak
begitu pandai dalam berbahasa Inggris. Namun bukan menjadi
penghambat saya untuk mau belajar. Analoginya begini, bilamana
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ada salah satu komponen yang belum Anda penuhi dalam
menyusun impian Anda, maka belum Well-Formed. Well-Formed
Outcome, berarti Anda harus memenuhi semua komponen diatas
yang berjumlah 11 tersebut :
1. Have Access to Resources = Apakah Anda memiliki Sumber
daya yang mendukung untuk mewujudkannya
2. Be Specific = Buat Se spesifik mungkin
3. Stated in Positive Terms = Susun dalam Kalimat positif
4. Sensory Based Evidence = Dapat diutarakan dalam 5 indra
5. Consider The Context = Kapan dan Dimana serta dengan
siapa Anda ingin mewujudkannya
6. Ensure the Outcome Is Within Your Control = Pastikan
impian tersebut adalah kontrol atau keinginan Anda, bukan
keinginan atau kontrol dari orang lain
7. Check The Ecologically = Pastikan apakah kalau terwujud
impian tersebut, benar-benar ingin Anda miliki dan tidak
terganggu dari orang terdekat anda
8. Preserve The Benefit of Your Current Behaviour = Apa yang
akan Anda korbankan bilamana ingin Anda wujudkan ?
9. Is it Worhted with the Cost and Time = Apakah pengorbanan
waktu dan biaya nya sepadan
10. Sense of Self = Apakah impian tersebut cocok dengan diri
anda
11. Outcome Sequitur = Apa Impian lain yang akan Anda
wujudkan, bilamana hal tersebut terpenuhi
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Sumber : Google.com

Tidak pernah diajari bagaimana membuat perencanaan
hidup

Jadi saya akan menganggap wajar, bilamana banyak orang di muka
bumi ini, adalah orang biasa (MEDIOCRE). Atau bahkan lebih parah
pecundang (LOOSER). Karena kenyataannya, sepanjang hidup saya,
pelajaran membuat mimpi ini, tidak pernah diajarkan di bangku
sekolahan, tidak pernah diajarkan oleh orang tua saya. Jika otak
di ibaratkan adalah hard-disk, maka coba bayangkan kalau tidak
ada data di dalam tempat penyimpanan tersebut, bagaimana
cara kita memanggil caranya? Bagaimana Anda dapat membuat
presentasi yang memukau, bilamana di dalam perangkat laptop
atau komputer Anda, tidak tersimpan software bernama Power
Point atau keynote? Atau bagaimana Anda dapat menggunakan
instagram, bilamana gadget Anda, belum di unduh aplikasi tersebut.
Sama halnya dengan Well-Formed Outcome, Anda tidak mungkin
akan mewujudkan Impian lebih sering daripada orang yang telah
mempelajari teknik ini.
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Jadi penting adanya, kita sebagai orang tua, anak atau siapapun yang
telah membaca buku ini sampai di bagian ini, sudah seharusnya
mempelajari kesebelas cara Well-Formed Outcome ini. Belajar
menulis, praktik dan mewujudkannya sesering mungkin. Dan Anda
akan takjub dengan teori ini. Turunkan kepada generasi berikutnya
tentang hal ini, agar mereka tidak perlu menunggu terlalu lama
seperti kita, dalam mewujudkan segala impian kita.

https://dbx6c2burld74.cloudfront.net/migration/1551192901-83d5e23dd12a48337026ff5fcc12a6e8.png

Pandangan yang salah terhadap hidup

Belum lagi pandangan yang salah dari orang tua kita dan lingkungan
kita terhadap sebuah impian. Anda masih ingat bukan, beberapa
pesan dari orang tua,” Kalau punya cita-cita jangan terlalu tinggi,
nanti takabur!” Atau Kalau tidak tercapai nanti stress!”
Saya tidak tahu, apakah orang tua Anda juga mengatakan pesan itu
kepada Anda? Apakah mereka salah mendoktrin kita? Rasa-rasanya
tidak, karena ke tidak-tahuan mereka yang menyebabkan pesan itu
terlontar. Saya masih ingat ibu saya pernah mengatakan ini,” Kamu
orang itu, sudah beruntung, bisa makan telur 1 hari satu. Karena
pada zaman ibu masih remaja, Telur 1 biji harus dibagi berempat.
Karena kemampuan ekonomi yang tidak sama.
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Kalau tidak salah, ayah saya baru memiliki Mobil Kijang Box pada
saat saya menginjak bangku sekolah SMP, tahun 1984. Pada saat
itu, ayah saya sudah berumur 40 tahun. Sedangkan saya sudah
memiliki mobil pertama saya pada saat saya berumur 29 tahun.
Sering kali, orang tua kita membandingkan dirinya dengan kita atas
pencapaian yang telah didapatkan. Kita lebih sering diminta untuk
dapat mensyukuri apa yang telah didapatkan. Alih-alih mereka
membandingkan kita dengan orang lain yang lebih hebat. Saya
percaya, mereka cuma tidak mau kita kecewa, bilamana tidak dapat
mewujudkannya. Dan hal itu tidak tepat.

https://cdn2.boombastis.com/wp-content/uploads/2015/12/dijajah-Belanda.jpg

Terjajah selama 3,5 abad

Tapi sekali lagi, itu bukan salah mereka! Coba kita tarik lebih mundur
lagi. Bangsa ini terjajah selama 3,5 abad! 350 tahun lamanya. Di
mana pada saat itu, kita lebih sering menjadi budak dari penjajah.
Kerja Rodi, Kerja Paksa, Kerja Romusha! Pendidikan di era itu, bisa
mencapai SMP sudah menjadi standar seperti lulusan kuliah pada
saat ini.
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Jadi jika ada yang dapat melanjutkan sekolah ke bangku SMA,
maka sudah lebih baik ekonominya. Sedangkan untuk yang dapat
melanjutkan ke bangku kuliah, maka keluarganya adalah keluarga
berada.
Dengan terjajahnya bangsa ini, maka tidaklah heran, bangsa ini
bukan bangsa pemimpi. Hampir banyak orang tua menginginkan
anaknya menjadi pegawai negeri, karena ada jaminan hari tua/
pensiun yang lebih baik. Tidak banyak orang tua yang mendorong
anaknya untuk memiliki usaha sendiri. Mereka trauma melihat
kegagalan diri sendiri, orang lain. Hidup penuh dengan ke-tidak
pastian dengan berwirausaha. Lebih stabil bilamana bekerja
dengan orang lain.
Rantai keyakinan inilah yang harus kita putus sejak awal, untuk
memiliki bangsa yang berkeyakinan untuk dapat mengelola seluruh
aset di negeri ini. Saya tidak mengatakan, bahwa harus menjadi
pengusaha. Menjadi seorang profesional di bidangnya juga
merupakan dambaan negeri ini. Bayangkan penjajahan di abad
industri 3.0 saja sudah dengan ekonominya apalagi era Industri
4.0. teknologi dan Digitalisasi menembus semua batasan jarak,
waktu dan ruang dalam melakukan kegiatan ekonominya.
Jadi dari kesemua alasan tersebut diatas, perlu rasanya kita kaji
ulang, pendidikan kita terhadap generasi muda untuk mendapatkan
pelajaran yang lebih baik terhadap perencanaan hidup seorang
manusia.
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b. Mereka Gagal Membuat Detail
Dari Rencana Mereka
Tahapan berikutnya yang membuat banyak manusia gagal dalam
mewujudkan impian mereka, adalah tidak dibuatkan Road Map
yang jelas terhadap Impian yang ingin mereka gapai. Road map ini
adalah panduan apa yang harus mereka lakukan untuk mewujudkan
mimpinya mereka.
Road map ini menjadi patokan seberapa jauh mereka sudah
melangkah, seberapa jauh perjalanannya akan tiba. Kegagalan ini,
akan membuat manusia lebih cepat kelelahan, bosan dan berhenti
lebih cepat daripada seharusnya.
Terlalu cepat menyerah

Jadi bilamana Anda juga termasuk salah satu yang terlalu cepat
menyerah atas apa yang telah Anda mulai, ada beberapa faktor
yang membuat hal ini terjadi :
1. Mereka Tidak Menghargai setiap pencapaian yang telah
dicapai :
Menetapkan Ekspektasi yang tinggi menjadi penyebab utama
hal ini terjadi. Mereka tidak paham bahwa perjalanan yang
mereka lalui, telah menghasilkan pencapaian-pencapaian
kecil, yang merupakan bagian dari kemenangan yang
seharusnya diperoleh.
Mereka terlalu sibuk melihat hasil akhir yang belum datang.
Rasa syukur juga menjadi salah faktor yang harus mereka
pelihara, agar dapat menghargai pencapaian-pencapaian
tersebut.
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2. Mereka Tidak Menghargai setiap proses yang telah dilalui :
Perjalanan jauh yang dijalankan, sudah pasti dimulai dari
langkah pertama. Tanpa membagi tahapan dari proses
pengerjaannya. Manusia akan terjebak dengan kebosanan,
kelelahan karena terlipat dengan semua rutinitas dan proses
itu sendiri.
Perlu membagi tahapan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya.
Sehingga mereka tahu, proses yang telah mereka lakukan
sudah sampai pada tahapan proses yang mana.
3. Mereka Tidak Menghargai Diri Mereka Sendiri :
Yang terakhir ini, yang terparah, menurut saya. Dan Saya
sering masuk pada keadaan ini, tanpa disadari. Selalu
membandingkan diri kita dengan yang lebih superior, akan
menjadikan diri kita memandang lebih rendah dibandingkan
orang lain.
Coba Anda lihat ke belakang, siapa diri Anda sebelumnya? Hal
apa yang telah bertambah dan berkurang dalam diri Anda?
Apakah yang bertambah membuat Anda semakin kuat, cerdas
dan bijak? Dan yang berkurang, apakah membuat Anda
semakin efisien, efektif?
Tidak paham tentang Chunking Down

Chunking, merupakan Pelajaran NLP yang paling berharga yang
paling sering membantu seluruh pekerjaan saya sehari-hari, baik
sebagai pekerja, Pelatih usaha, Penulis Buku, Pembuat Aplikasi,
Negosiasi dan masih banyak lainnya. Ilmu Chunking ini, membuat
mudah seluruh pekerjaan saya. Memperjelas apa yang ingin saya
kerjakan. Membantu saya menyusun agenda dengan lebih baik.
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Menentukan prioritas dan masih banyak lagi lainnya yang dapat
Anda rasakan, jika Anda bereksperimen dengan ilmu ini.
Chunking

lain

katanya

adalah

mempreteli,

membongkar,

menjabarkan.
Misalnya ada sebuah mobil, bilamana Anda jabarkan isi dari sebuah
mobil maka bagiannya sebagai berikut :

6 Bagian Besar : Kerangka, Mesin, Interior, Kaki, Listrik, Eksterior
Coba kita bongkar Kaki dari sebuah mobil :
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sekarang kita bongkar Interior mobil :

Jadi Chunking membuat apa yang ingin kita capai, menjadi lebih
jelas. Membuat kita tahu apa yang akan kita kerjakan. Menjabarkan
detail dari urutan apa yang harus dimulai dan diselesaikan.
Chunking Down membantu kita memilah, menyusun langkah kerja
sampai yang terkecil. Dengan memakai Chunking Down, sesuatu
yang tidak mungkin akan dapat dimungkinkan. Bagaimana tidak,
ada seorang yang masuk GUINESS BOOK RECORD, Karena mampu
memakan sepeda setelah dipreteli. Bahkan setelah itu, orang
tersebut, membeli sebuah pesawat bekas, dan dimakan dengan
proses dipreteli.
Pengalaman saya dalam memakai teknik ini, telah membantu
saya dalam menulis buku menjadi lebih mudah. Membantu saya
membuat perencanaan menjadi lebih detail.
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Chunking Down dapat Anda lakukan dengan software Freemind/
mindmap/mindmanager/xmind dan masih banyak lagi software
lainnya, yang dapat Anda coba. Beberapa diantaranya, bahkan
gratis pemakaiannya.
Jadi Impian yang telah Anda tetapkan secara Well-Formed, Harus
Anda Chunking, bagaimana cara mewujudkannya, kapan targetnya,
Dengan siapa Anda akan bekerja sama, apa saja yang harus
dilakukan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan atau bahkan
setiap tahunnya.

No Chunking
Chunking

02122555700
021 22 555 700

Contoh Chunking Down yang mudah mengingat kembali apa
yang harus dikerjakan, dan apa yang sudah dikerjakan, dengan
membedakan warna masing-masing potongan :
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Tidak dapat membedakan Impian dan Khayalan

Namun demikian, Chunking agak sulit dilakukan, bilamana kriteria
Impian Anda masih dianggap Khayalan. Banyak orang berkhayal,
bilamana bisa meraih sesuatu, jika dapat memiliki barang impiannya,
atau kalau bisa ke negara tertentu. Khayalan yang baik, harus di
buat menjadi Well-Formed Outcome terlebih dahulu. Bilamana
tidak, maka, khayalan tersebut akan sangat sulit di bongkar.
Misalnya, Anda ingin memiliki apartemen mewah di jalan Jendral
Sudirman di Jakarta. Kondisi Anda sekarang berstatus, karyawan
dengan upah minimum. Dari kesebelas kriteria Well-Formed
Outcome, Anda hanya memenuhi satu kriteria, yaitu keinginannya
diutarakan dalam kalimat positif.
Dengan kondisi seperti itu, dapat saya katakan, masih dalam bentuk
khayalan. Bukan berarti, khayalan tidak dapat menjadi kenyataan,
Anda harus kembali menjabarkan khayalan tersebut menjadi WellFormed Outcome. Barulah Anda dapat membongkarnya langkah
demi langkah.
Jadi ingat, Khayalan adalah sebuah impian yang masih belum
berbentuk. Dan sudah menjadi bentuk, bilamana sudah menjadi
Well-Formed Outcome.
Tidak adanya mentor/guru yang baik dalam mengajarkan
perencanaan yang baik
Mentor/guru adalah seorang yang berpengalaman dalam bidang
tertentu yang ingin membagikannya kepada orang lain, tentang
apa yang pernah dialaminya. Menemukan mentor/guru yang
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baik, bukan hal yang mudah pada 20 tahun yang lalu. Dengan
keterbatasan keuangan yang dimiliki, saya hanya dapat mengecap
pengalaman mentor-mentor kelas dunia dengan membaca buku
yang ditulis saja. Sekarang tidak!
Anda dapat membuka Youtube, Google, Instagram, Facebook untuk
dapat lebih memahami pengalaman-pengalaman mereka. Bahkan
bilamana Anda cerdik, Anda dapat berteman dengan mentormentor tersebut, kemudian meminta mereka IG Live dengan
Anda, Chatting dengan mereka, untuk mendapatkan pesan-pesan
yang Anda butuhkan. Tentunya Anda harus menanam banyak hal
terlebih dahulu, sebelum Anda memintanya.
Bagi yang punya kemewahan, tentunya akan lebih mengasyikan.
Anda dapat mendaftarkan diri Anda, untuk mengikuti seminar,
webinar, workshop yang diadakan oleh mentor/guru yang Anda
anggap berkapasitas untuk mengajarkan kepada Anda. Bahkan ada
beberapa menjadi murid yang terdaftar atau anggota dari mentor/
guru itu.
Dengan mendapatkan pelajaran dan pengalaman dari mereka,
tentunya, perjalanan yang harus Anda raih lebih panjang, akan
menjadi lebih pendek. Karena kiat-kiat yang mereka miliki, tentunya
bermanfaat bagi kita.
Kesempurnaan datang dari sebuah kebiasaan

Dari pengalaman saya menggunakan Chunking, selama hampir 30
tahun, semakin Anda terbiasa, maka kedalaman dan kelebarannya
akan mencapai maksimalnya.
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Kedalaman dan lateralnya untuk pemula dalam mencobanya, akan
terbatas hanya 3 sampai empat jenjang. Semakin Anda berlatih,
tahun demi tahun, Anda akan semakin terbiasa berpikir terstruktur.
Semakin Anda dapat mengurainya menjadi lebih detail, semakin
dapat diterima oleh kita dalam mengimplementasikannya. Itu yang
saya namakan Taks To Do List. Dengan mengetahui apa yang akan
dan harus saya kerjakan, semakin saya paham, kapan saya akan
mencapai target tersebut. Semua ini butuh latihan dan latihan.
Kebiasaan yang sering saya lakukan dengan chunking :
1. Membuat konsep acara
2. Menulis buku
3. Mencatat pelajaran dari seminar/webinar/workshop
4. Membuat resume dari sebuah rapat
5. Membuat rencana tahunan
6. Mencatat tugas yang sedang saya kerjakan, bilamana sudah
dirasakan kebanyakan
7. Membimbing klien pada saat Coaching
8. Menyusun anggaran
9. Membuat naskah untuk rekaman
10. Membuat bahan presentasi
Kedalaman yang saya dapat raih sekarang dapat mencapai
kedalaman sampai dengan 15. Dan melebarnya bisa sampai 12
kesamping. Seperti sebagai berikut :
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Contoh kedalaman 2 dan kelebaran 4

Contoh kedalaman 5 dan kelebaran 4
Mereka Gagal Faham, Bahwa Mereka Bagian dari Sebuah
Kesatuan Alam dan PenciptaNYA.

Banyak juga teman-teman sejawat saya yang gagal paham mengenai
Chunking UP. Dari pengalaman hidup saya, Chunking Up ini jauh
lebih sulit dicerna dibandingkan dengan Chunking Down dan
Chunking Lateral.
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Chunking Down

= Membongkar, Mempreteli bagian utama

menjadi bagian yang terkecil yang tidak dapat dibagi lagi
Chunking Lateral

= Mencari kesamaan, kesetaraan, berpikir

lateral ke samping dari bagian utama
Chunking Up 		

= Mencari hubungan dari bagian yang lebih

besar dari bagian yang sedang dibahas. Semakin ke atas dan lebih
besar semakin abstrak bagian yang ingin dicari. Biasanya hal yang
abstrak ini, dikaitkan dengan hubungan spiritual dari diri masing
masing manusianya.
Chunking up mengacu pada perpindahan dari ide-ide spesifik, atau
skala kecil atau informasi ke yang lebih umum, yang lebih besar.
Chunking down (jelas) berarti pergi ke arah berlawanannya.
Chunking Up adalah, apa yang ingin Anda raih lagi, bilamana apa
yang Anda inginkan sudah terwujud ? Apa yang ingin Anda kerjakan
selanjutnya, setelah mimpi-mimpi Anda terwujud? Jarang orang
akan membahas sejauh-jauhnya. Biasanya mereka melakukan ini
secara bertahap.
Pertanyaan Chunking Up berikutnya seperti :
•apa ini bagian dari?
•apa ini contohnya?
•apa tujuan ini?
•Untuk mengilustrasikan konsep tersebut, pertimbangkan
supermarket.
Contoh chunking up dari supermarket adalah:
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o bangunan (supermarket adalah contoh bangunan)
o atau distrik (supermarket membentuk bagian dari distrik)
o atau rantai supermarket (seperti Sainsbury’s)
o atau cara orang dapat membeli makanan
(yang lainnya adalah pasar terbuka, toko sudut, online).
Gagal Fokus

Dengan melatih Chunking Up, saya menemukan bahwa, apa yang
saya kerjakan, sebenarnya adalah bagian kecil dari bagian besar
yang sedang dikerjakan orang lain, yang mungkin saja terkait dengan
apa yang saya kerjakan. Chunking Up juga membantu saya menjaga
arah yang sedang dikerjakan untuk tidak akan jauh melenceng dan
seporadis. Sehingga fokus yang akan saya dapatkan lebih jelas, ini
yang dinamakan Awareness.
Banyak hal yang akan mengganggu fokus kita, tanpa mengetahui
akhir perjalanan yang tidak diketahui. Dan inilah yang dimaksud
oleh Steven R Covey, dalam 7 Habits of Highly Effective People,
dimana kebiasaan nomor 1 adalah, Begin with the end in mind.
Berimajinasi apa yang akan Anda raih di depan, bukan sesuatu hal
yang mudah. Dan ini bisa terjadi kalau kita sering melatih Chunking
Up.
Dengan mengetahui apa yang akan kita raih pada akhirnya, akan
menentukan jalur perjalanan kita lebih rapi, kalau pun ia perlu
berbelok-belok. Yang pastinya ada arah yang telah ditetapkan.
Misalnya kita mau ke Bali dengan perjalanan darat. Namun di tengah
ada jalan tol yang tergenang banjir, maka GPS akan mencarikan jalan
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memutar lainnya, untuk menyambungkan kita kembali pada jalan
Tol pulau Jawa yang telah terhubung sepanjang 840KM tersebut.
Namun, bilamana, kita tidak menetapkan tujuan Bali, mungkin
kita bisa terlalu berlama-lama di satu kota persinggahan, karena
berbeloknya perjalanan kita. Dan setiap perjalanan, tentunya ada
banyak hal yang menarik lainnya, yang tidak dalam agenda kita.
Itu yang sering dinamakan dengan distractive (Gangguan yang
menarik lainnya). Dan kehidupan Anda, akan sangat sering muncul
hal tersebut.
Jadi sekali lagi, latihlah fokus Anda dengan menentukan perjalanan
akhir Anda. Dan Latihan Chunking Up akan sangat membantu Anda
dalam hal ini.
Kurang menghargai perbedaan

Manusia yang kodratnya merupakan makhluk sosial yang saling
membutuhkan satu dengan lainnya. Dan hal itu sudah pasti! Dan
dengan memahami hal ini, kita seharusnya paham, apapun yang
berhasil kita kerjakan, tentunya ada orang lain yang juga turut
memberikan kontribusinya. Pelajaran yang diterima dari sekolah,
orang tua, lingkungan dll. Pemasok, pihak ketiga juga tidak dapat
dilupakan. Juga tim yang selama ini membantu Anda. Bilamana
Anda memahami ini, maka coba kita pikirkan, apa pun produk dan
jasa yang Anda buat, pastinya ditujukan kepada konsumen bukan?
Dan ke semua itu, yang dinamakan saling membutuhkan dan saling
bergantungan.
Dengan memahami ini, pastinya akan ada Tim yang kurang
kooperatif, pemasok yang nakal, Konsumen yang suka komplain,
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pelajaran sekolah yang tidak penting, nasehat orang tua yang
berlebihan. Dan semua hal yang kurang mendukung apa yang
Anda kerjakan tersebut.
Itulah yang dinamakan perbedaan! Perbedaan sudah pasti akan
terjadi di mana pun Anda berada. Perbedaan inilah yang kadang
memicu keributan, perpecahan, padahal perbedaan ini pula yang
membuat semangat kita muncul untuk membuktikannya.
Ketergantungan hidup kita sebagai manusia, tentunya tidak
akan dapat menghindari perbedaan ini. Anda cukup menghargai
perbedaan ini, walau Anda berhak untuk tidak mengikutsertakan
perbedaan ini dalam karya Anda. Dan ingat, Anda juga menolak
orang lain pada saat, Anda tidak menyukai apa pun yang tidak
mendukung kemajuan atas apa yang Anda kerjakan bukan?
Belajar menerima perbedaan, bukan berarti Anda mengambil
perbedaan tersebut untuk diterima dan mengubah apa prinsip
Anda. Menerima kritik dan perbedaan, berarti, Anda hanya perlu
membuka dua telinga Anda, atas adanya permintaan yang berbeda
yang muncul, dan itu merupakan permintaan atas karya lainnya
yang dapat Anda kerjakan di kemudian hari.
Merasa Menjadi Paling Penting

Hal lain yang juga mungkin dapat terjadi adalah, Anda merasa
menjadi paling penting dengan apa yang Anda kerjakan. Hal ini
sangat biasa terjadi karena ke Egoan seorang manusia sangat
besar, terutama, bilamana ia sadar, bahwa karyanya dibutuhkan
banyak orang.

IT’S MY LIFE
10 Secret To Achieve Your Dream & To Grow Your Mindset With Neuro Linguistic Programming

30

Dengan menyadari bahwa ada langit di atas langit, keberhasilan
kita adalah semata-mata kebesaran NYA. Bahwa kita ada di Dunia
ini, hanya karena Rencana NYA. Dan apa pun karya kita, sebenarnya
melengkapi dari karya-karya lainnya di muka bumi ini. Itu yang saya
yakini sampai sekarang ini.
Bilamana Anda belum menjadi bagian terbaik di dunia ini, itu
berarti, Anda belum mensyukuri dan menyadari, sekecil apa pun,
kontribusi Anda di dunia ini, di hitung. Dan apabila Anda sudah
melupakan banyak hal mengenai hal ini, mungkin ini waktunya
Anda mencari spiritualitas Anda kembali.

c. Mereka Gagal Menggunakan
5 Indranya Dengan Baik
Manusia sebagai Ciptaan Tuhan yang paling sempurna adanya.
Banyak hal yang sudah saya pelajari, yang baru saya sadari setelah
mempelajari NLP maupun Neuroscience. Dan saya sangat ingin
membagikannya kepada Anda kembali, apa yang saya pelajari
dan telah saya aplikasikan di dalam kehidupan saya. 5 Indra yang
diberikan belum terpakai dengan baik oleh kita,
1. Mata
2 Telinga
3. Kulit / Peraba / Perasa
4. Hidung
5. Lidah
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Ibarat badan manusia ini adalah sebuah perangkat komputer, 5
indra ini adalah lubang tempat di mana semua aplikasi dapat di
unduh. Misalnya, USB port, LAN Card Port, Wifi, Bluetooth, CDrom.
Coba bayangkan, kelima akses di perangkat kita rusak. Dari mana
tempat untuk kita dapat mengisi berbagai macam informasi,
aplikasi dan lainnya?
Masalahnya, kita tidak menyadari, pemberian Tuhan atas kelima
indra ini, begitu luar biasa bilamana Anda dapat memanfaatkannya.
Tanpa menyadari betapa dahsyatnya kelima indra ini, Anda tidak
akan dapat merekam semua informasi yang Anda butuh kan untuk
membuat impian Anda semakin jelas dan semakin dekat.
Tidak tahu apa yang tidak kita tahu tentang 5 INDRA

Melatih kepekaan 5 indra ini, menjadi sebuah keharusan untuk
menjadi orang-orang sukses di dunia ini. Kepekaan inilah, yang
membuat mereka mampu melihat apa yang belum dapat dilihat oleh
manusia biasa. Mereka mampu mendengar sesuatu yang belum
terdengar oleh yang lain, dan mereka mampu merasakan apa yang
seharusnya dirasakan, dalam membuat segala sesuatunya. Latihlah
secepat mungkin, sesering mungkin, dan sebanyak mungkin
informasi yang Anda butuh kan, selama Anda masih hidup.
Sebelum kita membahas lebih jauh tentang Submodalities NLP
saya ingin ingin mengajak anda untuk berdiskusi terlebih dahulu
dengan beberapa pertanyaan yang perlu di jawab :
•Apa perbedaan Menonton Film di Bioskop dan Smartphone?
•Apakah sensasi yang di rasakan sama antara Film yang di
tonton di bioskop dengan di Smartphone?
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•Sekarang jika nonton Film tadi gambarnya di buat hitam putih,
suaranya di buat kecil, bagaimana sensasinya?
Sebuah tayangan film, terdapat elemen gambar dan suara yang di
mainkan yang menjadikan film itu menarik berkesan. Sama dengan
kelima indra kita. Semakin peka semua indra kita, maka semakin
mudah informasi akan terserap masuk kedalam otak kita. Dan
semakin banyak informasi yang terserap, maka semakin mudah
kita mengambil keputusan, karena data yang berlimpah, membuat
kita tidak kekurangan data dalam memprosesnya.
Sama halnya, bilamana selama ini anda mendengar music dengan
earphone biasa dan headphone yang berkualitas, yang mampu
mendengar suara 6 dimensi. Semua elemen dari bunyi-bunyian
akan sangat terdengar dengan jelas.
Tidak heran rasanya, orang-orang yang lebih berada dan sudah
punya kesempatan merasakan kemewahan segalanya, lebih peka
dan lebih tajam. Mereka telah mendapatkan data yang demikian
lebar untuk diperbandingkan. Beda dengan kaum marginal yang
hidup pas-pas an. Data yang dimiliki oleh mereka tentunya terbatas,
dan keterbatasan inilah yang membuat mereka kurang peka.
Cara Kerja Indra Mata / Penglihatan

Mata untuk bisa berfungsi secara optimal ditentukan oleh cara
kerja mata tersebut. Cara kerja mata dalam menangkap objek
belum banyak diketahui oleh manusia.
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1. Berikut ini adalah cara kerja mata yang harus kita ketahui :
2. Saat lampu pada sinyal yang ada di syaraf mata terbentuk dan
dikirimkan ke otak.
3. Syaraf mata itu memberikan sinyal tentang adanya cahaya yang
masuk dan juga kekuatan dari cahaya tersebut.
4. Bagian otak akan mengirimkan sinyal balik dan melakukan
perintah terhadap otot yang ada di iris agar menyusut atau memipih.
5. Selain iris, bagian mata yang berkerja adalah bagian lensa.
6. Lensa mata memiliki fungsi untuk membuat mata menjadi fokus
agar cahaya bisa masuk tepat ke dalam retina yang ada di bagian
belakang mata.
7. Otot di sekitar lensa mata bisa menangkap cahaya dari berbagai
sudut dan dari jarak yang berbeda sehingga lensa itu bisa membuat
cahaya berada tepat di bagian belakang retina.
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Melihat yang bukan sekedar melihat. Anda dapat membayangkan
beberapa gambar yang sudah ada dikepala Anda. Ini yang
dinamakan Submodalities dari NLP untuk VISUAL :
1.	Apakah bayangan tersebut berwarna Hitam atau putih?
2. Jauh atau dekat?
3. Terang atau gelap?
4. Berada di lokasi sebelah depan, belakang, kiri atau kanan?
5. Besar atau kecil?
6. Terasosiasi atau dis-asosiasi?
7.	Kontras atau tidak?
8.	Ada bingkainya atau tanpa bingkai?
9. Bergerak atau diam?
10. 3 Dimensi atau 2 Dimensi?
11. Cepat atau Lambat?
Cara Kerja Indra Telinga / Pendengar

Setiap indra memiliki cara kerjanya masing-masing. Agar bisa
menjalankan fungsinya, setiap bagian dalam organ tersebut
haruslah dalam kondisi yang baik. Berikut ini adalah cara kerja
indra pendengar atau telinga yang harus kita ketahui :
1. Getaran suara pertama kali akan ditangkap oleh
bagian daun telinga. Fungsi daun telinga adalah untuk
mengarahkannya menuju ke saluran telinga.
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2. Getaran suara akan diteruskan ke bagian gendang telinga
kemudian getaran itu menuju ke telinga bagian tengah.
3. Getaran suara juga diteruskan oleh tulang-tulang bernama
sangurdi ke bagian jendela rumah siput.
4. Rumah siput yang telah menerima getaran suara tersebut
akan menghantarkan getaran tersebut menggunakan cairan
yang memenuhi rumah siput, sehingga getaran itu bisa
ditangkap sel syaraf rambut getar dimana sel syaraf rambut
getar itu juga ada di dalam rumah siput.
5. Sel syaraf rambut getar inilah yang bisa mengirimkan sinyal
getaran suara ke bagian syaraf pendengaran.
6. Syaraf pendengaran yang ada di telinga itu akan
mengirimkan sinyal ke otak.
7. Otak itulah yang akan mendeteksi sinyal yang diberikan oleh
syaraf pendengar dan menjadikannya sebagai sensasi bunyi.
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Mendengar yang bukan sekedar mendengar. Anda coba konsentrasi
untuk dapat mendengar beberapa data bunyi-bunyian yang ada
di kepala Anda. Ini yang dinamakan Submodalities dari NLP untuk
AUDITORIAL:
1.	Keras atau lembut suaranya?
2. Jauh atau dekat?
3. Terdengar di dalam atau di luar kepala anda?
4. Stereo atau mono?
5. Cepat atau lambat?
6. Tinggi atau rendah Pitchnya?
7. Jelas atau tidak?
8. Berirama atau datar?
Cara Kerja Indra Kulit / Peraba

Indra peraba juga memiliki cara kerja. Berikut ini adalah cara kerja
kulit dalam meraba yang bisa kita ketahui :
1.	Kulit mampu menerima rangsangan yang bisa dirasakan
oleh ujung permukaan jari dan juga bibir.
2.	Rangsangan itu berupa rasa panas, rasa dingin, tekanan
dan juga nyeri.
3.	Ketika kulit menerima rangsangan tersebut, rangsangan
bisa diterima oleh sel reseptor kulit.
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4. Sel reseptor itu akan meneruskan rangsangan yang
diterimanya ke bagian otak.
Sel reseptor akan dibantu oleh urat syaraf untuk
mengirimkan rangsangan itu ke otak.
5. Otak akan menerima rangsangan tersebut kemudian
mengolahnya. Otak akan mengirimkan sinyal kepada
tubuh kita untuk menggapi rangsangan tersebut.
Jika rangsangan berupa rasa dingin atau panas, otak
akan memerintahkan gerak refleks untuk menaggapi
rangsangan tersebut.
Ketika bersentuhan dengan panas, tangan akan segera
menghindari sumber dari rasa panas tersebut. Begitu
pula dengan rangsangan yang berupa rasa dingin, rasa
sakit dan juga rasa nyeri.
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Merasa yang bukan sekedar merasa. Anda dapat merasakan
beberapa perasaan yang sudah tertanam di diri Anda. Ini yang
dinamakan Submodalities dari NLP untuk KINESTETIK :
1. Kuat atau lemah?
2. Berat atau ringan?
3. Halus atau Kasar?
4. Panas atau dingin?
5. Berbentuk atau abstrak?
6. Tertekan atau bebas?
7. Bergetar atau diam?
Cara Kerja Hidung / Penciuman

Alat indra manusia berupa hidung juga memiliki cara kerja hidung
tersendiri untuk bisa menangkap bau yang ada di sekitarnya,
hidung memiliki cara kerja. Cara kerja hidung dalam menangkap
bau dan mendeteksi bau adalah sebagai berikut ini :
1.	Pada saat hidung menghirup udara, molekul bau yang ada
di udara juga bisa masuk ke dalam hidung.
2. Molekul itu akan masuk ke dalam rongga hidung. Molekul
itu akan dipertemukan dengan sel pembau yang berada di
bagian hidung.
3. Sel pembau yang ada di hidung bisa terangsang olehnya
sehingga sel pembau bisa mengubah rangsangan yang
diterimanya menjadi sebuah sinyal yang dikirimkan ke otak.
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4. Otak akan merespons terhadap sinyal yang dikirimkan oleh
sel pembau dan otak bisa mendeteksi jenis bau apa yang
dihirup oleh hidung tersebut.
Cara Kerja Indra Perasa / Lidah
Indra perasa juga memiliki cara kerja yang tidak diketahui oleh
manusia. Berikut ini adalah cara kerja indra pengecap atau
perasa yang harus kita ketahui :
1. Manusia akan memakan dan mengunyah makanannya
menggunakan lidah dan gigi.
2. Makanan yang telah larut ke dalam mulut bisa merangsang
bagian ujung syaraf
3. Syaraf pengecap akan meneruskan rangsangan tersebut
ke bagian syaraf pengecap yang ada di otak.
4. Otak akan menanggapi rangsangan yang dikirimkan
kepadanya sehingga saat otak menanggapi rangsangan
tersebut lidah bisa merasakan makanan yang dimakannya
tersebut.
Apabila anda dapat menggunakan seluruh Panca Indra yang
telah diberikan, saya percaya, anda akan dapat meningkatkan
produktifitas pekerjaan anda jauh lebih baik, cepat dan efektif.
Latihlah secara terus menerus dan konsisten. Menjadi lebih peka
akan menguntungkan anda.
Mengubah submodalities adalah cara yang sangat efektif dan kuat
untuk mengubah makna dan pengalaman. Ketika kita menetapkan
tujuan, maka semakin banyak kita memperhatikan submodalities,
semakin spesifik itu akan terjadi. Semakin halus perbedaannya,
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semakin jelas dan kreatif kita dapat merancang masa depan
kita. Mengetahui dan menggunakan rahasia submodalities ini
akan sangat memperkaya pemahaman Anda tentang apa yang
mendorong dan mengatur anda selama ini.

Ada beberapa orang yang pernah saya temui yang mampu
mengoptimalkan kelima indranya, dan hanya sedikit yang mampu
melakukannya. Orang yang saya temui tersebut, sangat sulit
untuk dapat dipuaskan. Kelebihan yang sekaligus saya namakan
kekurangan.
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Kelebihannya karena kepekaannya untuk memakai kelima
indranya. Dan atas kepekaannya, ia mampu menghasilkan karyakarya yang berkualitas tinggi. Bahkan kalau boleh dibilang, dia tidak
pernah mau mengerjakan sesuatu yang tidak berkualitas. Interior,
lanskap, mekanik, permesinan dikuasai dengan begitu mudah.
Elektronik, sampai dengan makanan yang dibuat penuh dengan
cita rasa tinggi. Itu semua kelebihannya. Kekurangannya adalah,
sulit mengakui karya orang lain, yang tidak memenuhi standarnya
dia. kepekaannya telah menjadikannya begitu unik, sehingga tidak
banyak orang yang mampu memahaminya.
Kesiapan bertemu dengan Kesempatan

“Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika
kesempatan bertemu dengan kesiapan.”
(Thomas A. Edison)
Kebanyakan orang berpendapat keberuntungan sudah merupakan
takdir hidup yang datang dengan sendirinya, tanpa diminta
tanpa disangka. Jadi menurut orang kebanyakan, keberuntungan
didapatkan tanpa adanya usaha yang signifikan. Namun, saya
justru tidak sependapat, keberuntungan menurut sederhana saya
adalah pertemuan antara kesiapan dan kesempatan. Jadi ada
2 faktor penting yang harus diperhatikan dalam mendapatkan
keberuntungan yakni kesiapan dan kesempatan. Jadi “Mindset” atau
pola pikir kita harus mulai kita benahi dari sekarang, kalau orang
beruntung itu karena persiapannya bertemu ketika kesempatan
tiba. Tentunya Tuhan Maha Adil dengan memberikan kesempatan
yang sama pada setiap umat-Nya.
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Lalu apa faktor pembedanya? Tentu saja faktor persiapannya, hanya
orang-orang yang siap diberi kesempatan yang akan mendapatkan
keberuntungan.
Faktor pertama adalah kesiapan. Kesiapan tentunya dimulai
dari rencana yang muaranya menuju keberhasilan. Karena gagal
merencanakan berarti merencanakan kegagalan. Perencanaan
yang baik adalah setengah keberhasilan. Setelah rencana
dipersiapkan, harus diikuti langkah selanjutnya yang lebih konkrit
yakni usaha yang maksimal, berdoa penuh keyakinan, dan kesiapan
mental untuk menerima kegagalan. Karena pada intinya, orang
yang rajin dan disiplin dalam berusaha pasti banyak menemukan
jalan dan menciptakan peluang untuk menjemput keberuntungan.
Tentu sebagai orang yang beragama, kita menyempurnakan usaha
maksimal kita dengan berdoa penuh keyakinan. Kesiapan lainnya
adalah kemampuan dan wawasan yang luas. Seberapa dalam dan
luas kemampuan diri kita, seberapa lebar wawasan yang anda
dapatkan, serta seberapa banyak network yang anda miliki dalam
ekosistem anda, pastinya akan menjadi berbeda untuk kesiapan
ini.
Faktor kedua adalah kesempatan. Banyak yang mengatakan
kesempatan tidak datang dua kali. Tapi menurut saya adalah
percuma jika kesempatan datang kita tidak siap menyambutnya.
Karena kesiapan datangnya dari kita sedangkan kesempatan
datang diluar kendali kita. Jika memang kita selalu mempersiapkan
diri setiap saat, ketika kesempatan datang kemudian kita sambut,
maka itulah yang namanya keberuntungan. “Masa depan adalah
milik mereka yang mempersiapkannya hari ini” (Malcolm X).
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Sudahkah anda mempersiapkan diri menjemput kesempatan
anda? Sudahkah anda siap menjadi orang yang beruntung? Dalam
hidup saya selama 48 tahun, saya akan mengatakan, kesempatan
itu harus terus anda cari dimanapun, kapanpun. Anda tidak bisa
hanya menunggu kesempatan itu datang.
Anda harus dapat menciptakan kesempatan itu. Bermain dan
berteman dengan orang yang sering mendapatkan kesempatan,
juga menjadi salah satu kuncinya.
Oleh karena itu, latihlah kepekaan indra anda untuk terus
menimba ilmu, pengetahuan, wawasan, pengalaman serta mencari
kesempatan dari berbagai macam kegiatan sehari-hari kita. Selama
ini, hal itu sangat membantu saya.

d. Mereka Kurang Lincah
Bayangkan bahwa tiba-tiba, perusahaan atau tim memutuskan
untuk melakukan transisi, dari terlihat apa pun yang dilakukan
dengan sangat gesit, sampai dengan menjadi gesit. Sekarang
ini, seperti yang kita katakan, lebih mudah diucapkan daripada
dilakukan. Gagasan menjadi gesit menggabungkan banyak hal, itu
bukan hanya transformasi dari arah bisnis tetapi pada saat yang
sama, memerlukan kualitas dari seluruh proses.
Untuk lebih spesifik, menjadi lincah berarti memiliki pola pikir
lincah, sedangkan melakukan kelincahan masih bisa mengikuti
prinsip dan SOP. Jika Anda terbiasa menggunakan kerangka kerja
gesit dan sudah menganggap diri Anda gesit, Anda salah. Menjadi
gesit melibatkan banyak aspek, dengan yang paling penting adalah
pola pikir yang benar.
IT’S MY LIFE
10 Secret To Achieve Your Dream & To Grow Your Mindset With Neuro Linguistic Programming

44

Seperti yang dikatakan, melakukan gesit dan gesit adalah
dua hal yang berbeda.
Sederhananya begini, bilamana Anda tangkas, gesit dan lincah
dalam melakukan itu dan ini, belum berarti Anda memiliki pola
pikir Lincah. Memiliki pola pikir lincah, gesit, adalah yang mampu
beradaptasi dengan semua keadaan, lebih memikirkan kualitas,
kinerja, dan tim. Orang-orang yang gesit meletakkan fokus mereka
pada perilaku, sikap, dan nilai-nilai. Ketika organisasi berada dalam
lingkup lincah, mereka meletakkan fokus pada apa yang harus
dilakukan untuk menjadi gesit. Ini menunjukkan bahwa mereka
yang berusaha untuk gesit. Mereka lebih banyak tentang pikiran
dan perilaku yang menumbuhkan ketangkasan itu. Dan tanpa pola
pikir gesit itu, maka kelincahan Anda akan lelah dalam mengimbangi
perubahan-perubahan yang terjadi.
Agility / Flexiblity Concept

Secara teori seorang yang Agile, harus memiliki 4 hal yang dinamakan
TOTE Model :
1. TEST : Rencana, Gol, Target yang ingin dicapai, disusun dari awal.
2. OPERATE : Pelaksanaan dari semua tugas yang harus dikerjakan
untuk mencapai rencana tersebut.
3. TEST : Evaluasi, Kontrol atas apa yang sedang dikerjakan, agar tetap
dapat memastikan semua masih dalam jalur yang direncanakan.
4. EXIT : Selesainya pekerjaan serta semua pencapaian-pencapaian
kecil yang telah dilalui, dengan memberikan tanda selesai.
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TEST yang pertama, merupakan kunci dari Agility yang ingin
dilakukan. Dengan benar dari awal, 3 langkah selanjutnya akan
menjadi terarah. Tes pertama ini adalah step, Begin With The End
In Mind. Apa yang ingin diraih besarannya, supaya tidak terjebak
dengan gangguan dan godaan di tengah jalannya. Semakin besar
tujuannya, maka akan semakin holistik pemahaman hidup yang
akan diambil. Semakin besar dampak yang ingin dibuat dalam tes
pertama, akan membuat ujian hidup, lebih mudah dilalui.
Contoh, Ada 2 orang pilot diwawancara, apa alasan keduanya
menjadi seorang pilot.
Jawaban Pilot pertama :
1.	Ingin bisa keluar negeri gratis
2.	Keren kostumnya, prestise dan glamor hidupnya
3.	Keren pekerjaannya, karena tidak semua orang bisa
		 menerbangkan pesawat
4. Gajinya besar
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Jawaban Pilot kedua :
1. Tertarik dengan pesawat itu sendiri, begitu besar namun bisa
dibawa mengudara, dengan kapasitas penumpang ratusan orang
yang dibawa, tentunya menjadikan pekerjaan Pilot, memberikan
kemudahan bagi banyak manusia yang harus berpindah tempat
dengan cepat dari satu tempat ke tempat lainnya
2. Punya arti untuk dapat membantu kegiatan manusia dalam hal
transportasinya, sehingga mempercepat perpindahan dari satu
kota ke kota lain.
Begitu pandemi terjadi, Pilot pertama bunuh diri, karena tanggungan
yang besar, gaya hidup yang berubah, tidak mendapatkan
prestisius dan di rumah saja. Sedangkan pilot kedua, banting
setir menjadi OJOL, karena mempunyai nilai yang sama dalam
membantu perpindahan orang lain. Agility yang terjadi dari pilot
kedua membuat Operate dari TOTE model menjadi mudah,
sedangkan pilot pertama dengan Tes pertama, dalam gol menjadi
pilot, membuatnya tidak semudah pilot kedua banting setir.
OPERATE adalah bagaimana kita menjalankan misi dari Rencana
yang sudah tertulis di TEST Pertama. Di sinilah yang membedakan,
bagaimana kita dapat menjadi BEING AGILE atau DOING AGILE.
Fleksibilitas dalam menjalani semua misi, perubahan, banting setir
yang terjadi akan menjadi kelelahan yang berkepanjangan, karena
Operate tanpa Tes yang tepat di awal itu. Kesalahan lain di bagian
ini adalah, tidak dilakukannya Operate dengan konsisten. Atau
lebih parah, ada pepatah mengatakan, NATO (No Action Talk Only).
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Banyak orang memiliki rencana yang bagus, namun tanpa dieksekusi
dan dijalankan, maka perencanaan akan hanya menjadi rencana
saja.
“Action speaks louder than words” kata lainnya. Banyak orang
masih berdebat, berargumen dalam rencananya. Sedangkan yang
lainnya terus melakukan dan memperbaiki sampai jadi. Nah pada
tahapan ini, Operate yang tinggi, tanpa perencanaan, maka misi yang
dilakukan akan menjadi lebih panjang, dan melelahkan. Terkadang
malah tersesat pada hasil yang berbeda. Sehingga Operate yang
baik, tentunya membutuhkan Tes yang baik pada awalnya.
T EST yang kedua, adalah KAIZEN dalam bahasa Jepang, yang artinya
”Constant and Never Ending Improvement”. Setelah pekerjaan atau
misi dilakukan, harus terus di uji dan di ukur untuk memastikan
segala sesuatunya masih dalam perencanaan awal. Evaluasi kata
lainnya, akan menyempurnakan misi yang dilakukan.
Tanpa melakukan Tes kedua, maka kecenderungan yang akan
terjadi adalah tidak sempurnanya hasil yang akan terjadi. Tes
kedua ini menjadi milestone, dari sebuah perjalanan panjang yang
ditetapkan. Dengan adanya milestone, Anda akan tahu, sampai di
mana misi ini dilakukan.
Tidak ada kesempurnaan yang terjadi dari sebuah pekerjaan yang
hanya dilakukan sekali saja. Kesempurnaan itu terjadi karena
adanya sebuah proses yang dilakukan berulang-ulang, dan
kesalahan-kesalahan yang terjadi telah menjadikan proses itu
semakin sempurna. Dan itu semua hanya dapat terjadi bilamana
adanya tes kedua, yakni evaluasi.
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EXIT

Pernahkah Anda merasa bosan? Atau justru Anda masuk dalam
tahapan keasyikan, (Comfort Zone) yang membuat Anda sudah
tidak mau lagi berubah? Patutnya beberapa pertanyaan ini, akan
membantu Anda keluar dari hal ini,:
1. Sudah berapa lama rasa bosan/keasyikan ini Anda alami?
2. Sudah berapa lama Anda tidak membuat Gol baru
dalam hidup Anda?
3. Pernahkah Anda menghargai atas pencapaian
yang telah terjadi ?
4. Pernahkah Anda menghargai atas proses
yang telah Anda lakukan?
5. Dan pernahkah Anda menghargai diri Anda sendiri?
Exit membantu kita mengingatkan bahwa perjalanan awal telah
selesai, dan sudah saatnya membuat perjalanan baru. Coba Anda
pikirkan, pesawat yang baik yang akan diterbangkan, pastinya telah
diuji dan dicek segala halnya, untuk memastikan semuanya aman
dan lancar di udara. Kemudian Pesawatnya akan segera terbang
di udara dan dioperasikan. Begitu pesawat mengudara, pesawat
tersebut, terus di tes, untuk memastikan semua tetap pada kondisi
yang diinginkan, baik jalur, kondisi, dan lain sebagainya.
Dan layaknya pesawat, T,O,T sudah dilakukan, E xit adalah keharusan.
Bayangkan sebuah pesawat terbang di udara tidak mendarat? Apa
yang akan terjadi? Kehabisan bensin dan jatuh?
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Sama dengan kondisi kita yang sudah jenuh maupun zona nyaman
yang terjadi pada diri manusia.
Exit di sini merupakan tanda, pencapaian apa saja yang telah terjadi.
Proses apa saja yang telah diselesaikan. Dan Apa saja pelajaran
yang sudah didapat oleh kita sepanjang perjalanan tersebut. Ada
prosesi yang dilakukan dengan ‘kawul’ atau tanda. Bilamana impian
tercapai, maka saya akan memberikan 1000 bungkus makanan
kepada tukang sampah. Bilamana acara ini selesai, kita semua pergi
makan-makan. Bilamana saya diterima di perguruan tinggi favorit
saya, maka saya akan menggundulkan diri saya. Exit ini merupakan
sebuah tanda, bahwa Anda telah berhasil mencapai sebuah target
yang ditentukan di awal.
Exit yang saya lakukan setiap harinya, adalah mengucapkan syukur
kepada Yang Maha Kuasa atas bimbingannya hari itu. Dan meminta
izin untuk melanjutkan istirahat hari itu. Dan biasanya dilakukan
dengan cara berdoa malam. Apa Exit Anda ?
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GROWTH MINDSET
Saya mampu belajar melakukan apa pun yang saya inginkan
KRITIK sama dengan JAMU
Biasakan Pahitnya, untuk dapat Khasiatnya
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Mengapa Orang
Gagal MeMILIKI
GROWTH MINDSET?
Pertama saya akan mencoba mendefinisikan, apa itu Growth
Mindset (GM) dan Fixed Mindset (FM). GM adalah sebuah kondisi,
di mana manusia mampu menerima semua masukan, kritik,
tantangan dan perubahan yang diperlukan. Terbukanya diri untuk
menerima pemikiran-pemikiran orang lain. Mampu membawa
masa depan ke hari ini, adalah wujud nyata manusia yang GM.
Sedangkan FM kebalikannya. Rasa takut, trauma dan sempitnya cara
berpikir, membuat manusianya tidak mampu melihat perubahan
itu sendiri. Kalaupun ia mampu melihat perubahan yang sedang
terjadi, kadang ia gagal dalam menjalankan perubahan tersebut.
Terlalu cepat menyerah juga menjadi salah satu penyebabnya.
Sehingga jarang menyelesaikan apa yang telah dimulai. Semakin
lama dan semakin banyak pengalaman yang terjadi dengan pola
FM ini, maka akan semakin menggulung manusia tersebut menjadi
seorang yang benar-benar FM.
Ada beberapa penyebab manusia menjadi FM yang pernah saya
tulis pada buku sebelumnya, How High You Can Fly. Pengaruh
lingkungan yang begitu besar berperan dalam pembentukan ploa
berpikirnya kita, membuat sebuah pepatah mengatakan, “Buah
jatuh tidak jauh dari pohonnya “.
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Dari pepatah itu, maka dapat diambil sebuah pelajaran, lingkungan
anda menjadikan siapa diri anda dan pola pikir anda. Bilamana
anda sudah menyadari hal ini, maka anda masih dapat memilih
untuk tetap menerima cara pola pikir lama anda yang masih kaku
itu, atau anda memutuskan untuk keluar dari zona yang tidak akan
membuat anda berkembang.
Apakah hal itu mudah? Jawabannya mudah dan tidak. Mudah
bagi manusia yang masih dapat mengembangkan pola pikirnya
dan sulit bagi yang sebaliknya. Walau begitu, sejarah yang telah
membelenggu kita selama 3,5 abad, dalam penjajahan yang
begitu panjang, telah menjadikan lingkungan sekitar kita, terutama
kalangan baby boomer dan gen X menjadikannya sebuah hal yang
diyakini dan menjadi paten.
Pada saat saya melakukan seminar disebuah kampus ternama
di Jakarta, saya menanyakan kepada lebih dari 100 mahasiswa-I,
siapa yang orang tuanya adalah pengusaha atau pedagang. Dan
hampir 80 persen mengangkat tangannya. Namun ironisnya, pada
pertanyaan kedua, pertanyaan yang dilontarkan adalah, siapa yang
mau meneruskan usaha dari orang tuanya tersebut, dari 80 persen
yang angkat tangan tadi, hanya 2-3 orang yang mempertahankan
tangannya tetap ada diatas.
Setelah banyak melakukan pendampingan dan diskusi dengan
mereka, Gen Y, jawaban yang dapat dijadikan konklusi adalah,
mereka tidak mendapatkan panggung untuk mereka berkarya,
sesuai dengan ekspektasi mereka.
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Peraturan dan etika yang seharusnya membangun manusianya,
malah

menjadikan

ketidak

flexiblenya

perusahaan

untuk

menampung generasi kedua tersebut. Yang terjadi, malah akhirnya
orang tuanya meminta anaknya untuk mencari pengalaman pada
perusahaan orang lain. Dikarenakan generasi kedua tidak mampu
menyesuaikan dirinya dengan peraturan dan norma-norma lama
yang telah dijalankan oleh seluruh tim. Masing-masing memiliki nilai
dan keyakinan yang sama. Pola pikir yang masih dapat berkembang,
akhirnya mati secara perlahan. Dan berujung pada kekecewaan
orang tuanya kepada generasi penerusnya.
Budaya lainnya yang juga menjadi momok bagi bangsa ini
adalah, pemaksaan keyakinan dan nilai yang telah menjadi dasar
kesuksesan generasi sebelumnya, agar diikuti dan dipatuhi oleh
generasi penerus. Padahal kondisi dan situasi yang sudah sangat
berbeda dan butuh peremajaan, menjadi berhenti ditempat. Setiap
kali mereka menyatakan mimpi besarnya, langsung dibandingkan
dengan dirinya yang telah menjalani lebih lama. Embrio yang belum
berkembang itu, telah mati sebelum dia lahir.
Pada tempat kerja, perusahaan, sekolah mapun Negara sekalipun,
perlu sebuah dobrakan dan terobosan untuk dapat mengubah
bangsa ini, dapat merubah pola pikirnya yang begitu kaku,
menjadi lebih luwes. Kepemimpinan yang kokoh dan tegas, sangat
dibutuhkan untuk dapat mendobrak hal ini. Kegalauan yang terjadi
cukup panjang ini, mulai satu persatu tergerus.
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Bertambahnya jumlah generasi X dan Y pada dunia nyata,
telah menggeser nilai-nilai yang dianut oleh kaum baby
boomers, yang terkadang terkesan diktator, feodal bahkan
dikatakan semena-mena oleh generasi sekarang.
Sekolah yang mematok nilai tinggi sebagai acuan siswa yang
baik, telah menghancurkan pola pikir siswanya itu sendiri.
Bayangkan, seorang siswa harus mendapatkan nilai rata-rata
kelas yang sangat tinggi dihampir semua mata pelajaran yang
diikutinya. Dan dengan perbedaan nilai yang sedikit, siswa
tidak dapat memilih jurusan yang disukainya. Dan ini dengan
alasan, bahwa anaknya tidak akan mampu beradaptasi
dengan nilai yang terpaut sedikit itu. Bukan embrio itu sudah
mati, sebelum dia mampu menggeliat untuk menjadi sebuah
karya yang baik? Betapa kejamnya nilai yang dijadikan sebuah
standar dari kemajuan siswa itu.
Bukankah justru menjadi tanggung jawab sekolah untuk
dapat membantu siswanya berprestasi sesuai dengan apa
yang mereka cintai, apa yang menjadi Passion nya mereka?
Berapa banyak siswa yang salah pilih jurusan, pada saat
menginjakkan kakinya di kelas 10? Berapa banyak siswa yang
lulus SMU / SMK yang masih bingung untuk menentukan
jurusan pada perguruan tingginya? Berapa jumlah Lulusan
ITB yang bekerja pada perbankan? Berapa Jumlah lulusan
Teknik Informatika yang berjualan Mobil bekas?
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a. Mengapa Manusia Membutuhkan
Motivator?
Maka dari itu, masih banyak orang di Indonesia, yang membutuhkan
motivasi yang datang dari orang lain. Dan mencari motivasi dari
sumber eksternal bukanlah buruk. Ada kalanya, kita tidak mampu
mendatangkan motivasi dari dalam diri kita. Dan apa salahnya
kita mencari motivator dari luar. Walau memang tidak dipungkiri,
motivasi dari luar tidak dapat bertahan lama.
Motivator adalah orang yang memberikan motivasi

Di negeri mana pun juga, pasti ada motivator-motivator berbagai
macam kelas, yang bisa membantu mengangkat diri manusia untuk
mengembangkan kemampuan dan semangatnya. Di Indonesia
banyak sekali, motivator yang dapat Anda akses untuk membakar
motivasi Anda. Motivator remaja, orang tua, pekerja, pengusaha,
politikus, agama dan lain-lain, lengkap ada di negeri ini.
Mencari seorang motivator yang cocok dengan keadaan kita menjadi
semakin mudah dengan dunia teknologi yang semakin maju ini.
Media Sosial yang semakin mempermudah kita berinteraksi satu
dengan yang lainnya, menjadikan para motivator cepat terkenal.
Apalagi, cara mereka memotivasi orang lain, dapat menginspirasi
lainnya untuk menjadi luar biasa. IG Live, FB Live, Youtube Live,
Zoom, GoogleMeet, dan lain-lain, semakin menjamur sekarang.
Anda tidak perlu lagi datang ke satu tempat atau satu kota, dengan
transportasi yang mahal. Sekarang tinggal menyaring, mana yang
mendukung apa yang ingin Anda capai.
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Tidak semua motivator, menjalankan apa yang dikatakan pada saat
mereka memberikan motivasi. Karena tidak mudah menjalankan
apa yang dikatakan. Kata lainnya, memang mudah berbicara
dibandingkan menjalankan. Dan ini menjadi salah satu penyaring
kita, terutama orang di Indonesia. Kita lebih mau belajar dari
motivator yang juga sekaligus menjadi contoh untuk kita. Dan ini
juga menjadi satu catatan penting bagi para motivator kita untuk
menjadi GM dan menjadi contoh bagi para pemujanya.
Motivator boosting motivasi lebih cepat, namun tidak
bertahan lama

Makanya tidak heran, menjadi motivator juga bukanlah sebuah
profesi mudah. Beberapa Motivator yang saya kagumi di dalam
dan di luar negeri sebagai berikut :
1. John C. Maxwell, Hampir semua buku beliau memotivasi
manusianya untuk menjadi seorang pemimpin yang memiliki
kharisma. Dan beliau menjadi sebuah sosok yang benarbenar dikagumi di dunia ini
2. Norman Vincent Peale, Buku “Anda Pasti Bisa, Bila Anda
Pikir Bisa” Telah menginspirasi jutaan manusia di dunia ini.
Dan buku tersebut, adalah teman saya bilamana saya sedang
mengalami kesulitan.
3. David J Schwartz, Buku “Berpikir dan Berjiwa Besar” menjadi
buku wajib bagi setiap manusia di muka bumi ini yang belum
pernah mendapatkan motivasi dari luar sama sekali.
4. Jim Rohn, Bapak Leadership ini, sangat luar biasa
pemaparan tentang manusia. Anda akan langsung kagum,
pada saat Anda membaca salah satu bukunya
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5. Anthony Robbins, motivator kelas dunia yang tidak boleh
dilewatkan. Bukunya “Awakening The Giant Within” dan
“Unlimited Power” adalah buku wajib lainnya yang harus kita
baca berulang ulang.
6. Steve Jobs merupakan buku yang sangat menginspirasi
hidup saya, karangan Walter Isaacson.
7. Zig Ziglar, dengan See You At The Top, merupakan buku luar
biasa, dengan pembicara yang juga sangat luar biasa.
8. Jack Canfield, pengarang buku Chicken Soup and The Soul,
juga mampu menyentuh banyak kalangan dengan kumpulan
cerita inspirasi.
9. Nick Vujicic, tanpa kehilangan semangat hidup untuk
membagikan semangatnya dia dalam menjalani hidup dengan
semua keterbatasan tangan dan kaki. Menjadikan beliau
menjadi istimewa di mata saya
10.	Richard Bandler, sebagai Founder NLP, saya mencoba
mengaplikasikan semua yang telah saya pelajari dari ilmu
beliau dalam kehidupan saya. 2 kali tatap muka di Orlando,
telah menjadikan dia sebagai manusia yang mampu
menyentuh pribadi saya menjadi manusia yang lebih baik di
muka bumi ini.
Di dalam negeri saya perhatikan ada beberapa penggiat yang justru
datang bukan hanya sekedar motivator dan memberikan motivasi,
namun karya apa yang telah dibuatnya menjadikan mereka spesial
di mata saya.
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1. Slamet Rahardjo Djarot, karir di dunia perfilman selama
lebih dari 5 dekade, membuat dia menjadi istimewa.
Konsistensi dan persistensi menjadikan diri saya ingin
memiliki perjalanan sepanjang beliau dalam berkarya.
2. Ernest Prakarsa, walau sebagai pendatang baru di dunia
entertainment, namun karyanya telah mengubah pandangan
banyak rakyat Indonesia dalam beberapa hal. Butuh
kerendahan hati dan keteguhan, untuk terus membuat karyakarya yang dapat menyentuh teman-teman di negeri ini.
3. Indro Warkop, menjadi bapak dari banyak komika di
Indonesia, telaten membimbing generasi muda di Indonesia
untuk dapat terus membuat dunia ini tertawa
4. Kris Biantoro, kapan pun negeri ini membutuhkannya, dia
siap mengabdi. Mungkin itu kata yang tepat dimata saya
untuk seorang Kris Biantoro. Pengabdian sebagai pejuang,
penggiat seni dilakukan dengan luar biasa, sehingga karyanya
akan terus dikenang oleh masyarakat Indonesia.
5. Cak Nun, Emha Ainun Najib, hampir semua wejangan
beliau yang pernah saya dengar, mengajarkan kita mengenai
akhlak dan etika kehidupan. Dikemas secara ringan namun
mendalam, telah menggugah hati saya untuk belajar dari
beliau.
6. Lim Ham Nie, Seorang ibu yang telah mendidik saya
sampai hari ini. Jiwanya yang keras namun hatinya lembut,
telah mengabdikan hidupnya untuk setia kepada suaminya,
dan anak-anaknya. Sampai akhir hayat hidupnya, beliau
tidak pernah menyusahkan orang lain. Siapa pun dibantu
oleh beliau, mungkin ini yang terpatri di hati saya untuk
melanjutkan perjuangannya kepada orang yang lebih banyak.
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7. RH Wiwoho, Pelajaran bapak kepada saya selama hampir
20 tahun, membuat saya paham, bagaimana menjadi
manusia yang utuh. Tidak mudah memahami sebuah ilmu
yang demikian dalam, dan sekaligus menjalankannya. Tanpa
kehadiran beliau di kehidupan saya, tidak akan sampai di sini
semua karya yang sudah di buat saya.
Jadi Anda harus terus mencari siapa sosok yang akan menjadikan diri
Anda terus termotivasi untuk terus berjalan dalam membuat karya
Anda. Saya percaya di Indonesia, masih banyak sosok daripada apa
yang saya sebutkan di atas. Tentunya, saya juga banyak belajar dari
nara-sumber yang tergabung dalam acara yang sedang dijalankan
seiring buku ini ditulis, baik di Business HACK, UMKM Indonesia
Bangkit Bersama BRI. Semakin jauh saya berjalan, semakin saya
dibuat, banyak sekali yang belum saya tahu. Dan itu menjadi
motivasi saya untuk terus berjalan melanjutkan perjuangan dalam
karya-karya saya ke depan.
Motivator dari seminar, orang yang kita amati setiap harinya, Film
yang kita tonton, Buku yang kita baca
Selain dari buku yang kita baca, sekarang media sosial begitu kaya
dengan sumber motivasi, Youtube menjadi salah satu lokomotif
penggeraknya. Apalagi membaca buku bukan merupakan kebiasaan
orang-orang di Indonesia. 1 gambar saja bisa menggantikan 1000
kata yang dibaca, apalagi Film. Indera kita akan menjadi jauh lebih
mudah menerima informasi dengan adanya media ini.
Begitu banyak sumber yang Anda perlukan, Anda cuma perlu
menemukan kata kunci yang tepat untuk mendapatkan film yang
ingin Anda tonton.
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Biografi, kisah nyata, pencarian bakat, dan masih banyak lagi, filmfilm yang dapat menginspirasi kita untuk membuat karya yang
dapat menyentuh banyak orang. Jadi seharusnya sudah tidak ada
lagi alasan, kita menjawab sulit mendapatkan motivasi. Sekarang
permasalahannya adalah, apakah Anda mau meluangkan waktu
untuk mencarinya.

b. 7 Cara Menumbuhkan Motivasi
Dari Dalam Diri?
Berikut ini cara yang saya lakukan bilamana, saya mulai kehilangan
motivasi dalam kegiatan sehari-harinya,:
1. Melatih Pola pikir kita dengan memahami Pola Energi
manusia
2. Menemukan jawaban, MENGAPA Anda bangun tidur setiap
paginya
3. Buat Daftar apa yang akan Anda kerjakan untuk membuat
Anda tersenyum
4. Melatih rasa syukur kita
5. Biasakan diri untuk melakukan hal kecil, memberikan
hadiah kepada diri sendiri, Pergi keluar di mana dapat
menyenangkan Anda,
6. Kelilingi Anda di media sosial dengan orang-orang yang
Anda kagumi
7. Miliki alat-alat bantu untuk membuat Anda terus bergerak,
spotify, youtube salah satunya, agenda dengan teman
motivasi Anda
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Melatih Pola Pikir Kita Dengan Memahami Pola Energi
Manusia

Banyak orang belum paham, mengapa dalam hidup ini terkadang
termotivasi dan terkadang de-motivasi. Penjelasan paling ilmiah
yang saya temukan adalah masalah energi yang tidak stabil dari
seorang manusia.
Apa itu energi ? Manusia mengeluarkan energi. Baik itu energi
yang baik maupun energi yang buruk. Pada saat energi kita sedang
buruk saya namakan energinya di bawah standar. Sedangkan
energi yang baik adalah energi yang jauh di atas standar. Dengan
paham bahwa energi seorang manusia harus di jaga dengan baik,
maka ia akan lebih mudah termotivasi dan memiliki gairah hidup
yang lebih tinggi.
Semakin tinggi energi yang bisa kita raih, maka tingkat kesadaran
pun menjadi semakin luar biasa. Sedangkan semakin rendah
energi yang dihasilkan, menjadikan kita semakin kacau. Coba kita
lihat gambar berikut ini :
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Berikut Penjelasannya levelnya :
Tingkat energi kesadaran 20: Malu/Shame

Malu adalah energi terendah yang akan merusak manusia secara
menyeluruh. Rasa malu bahkan dapat memicu kematian melalui
bunuh diri aktif. Orang yang dipermalukan merasa terhina atau
merasa didiskreditkan atau “kehilangan muka”. Mereka berusaha
bersembunyi menjadi tidak terlihat. Rasa malu akan membuat
seseorang menjadi pendiam, pemalu, dan tertutup. Ada perasaan
terasing yang bisa membuat seseorang mencari kematian sebagai
solusi. Rasa malu pada umumnya merusak kesehatan emosional
dan psikologis seseorang dan sering kali dapat bermanifestasi
sebagai penyakit fisik atau kematian. Itu juga bisa terwujud sebagai
kekejaman terhadap diri sendiri atau orang lain.
Tingkat energi kesadaran 30: Rasa bersalah/Guilt

Rasa bersalah menghasilkan sikap emosional yang tidak bisa
memaafkan. Rasa bersalah bisa dari dalam diri atau menyalahkan
orang lain. Ada perasaan yang kuat untuk menginginkan hukuman
atau menghukum orang lain. Rasa bersalah bisa memancing
amarah. Ekspresi dari hal ini sering mengarah pada penolakan
diri, penyesalan, perasaan buruk dan sabotase diri. Rasa bersalah
yang tidak disadari dapat menyebabkan penyakit psikosomatik,
kecelakaan, dan perilaku bunuh diri. Banyak orang bergumul
dengan tingkat rasa bersalah tertentu sepanjang hidup mereka.
Rasa bersalah dapat dieksploitasi oleh orang lain untuk menjadi
alat kendali mereka untuk kepentingan tertentu.
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Tingkat energi kesadaran 50: Apatis/Apathy

Apatis adalah keadaan tidak berdaya yang digambarkan oleh
kemiskinan, depresi dan putus asa. Ini adalah keadaan yang
menimbulkan rasa kasihan dari orang lain. Tingkat energi kesadaran
sangat rendah sehingga seseorang tidak peduli, meskipun bantuan
mungkin tersedia. Apatis paling tepat digambarkan sebagai tingkat
di mana seseorang meninggalkan semua harapan. Menurut
Hawkins sekitar sepertiga populasi dunia hidup pada level ini atau
di bawahnya.
Tingkat energi kesadaran 75: Duka/Grief

Pada tingkatan ini tandanya adalah kesedihan, kehilangan,
kehilangan dan penyesalan masa lalu. Mengalami kehilangan besar
di awal kehidupan dapat membuat seseorang menerima kesedihan
dan kesedihan sebagai konsekuensi dari kehidupan itu sendiri.
Orang-orang pada tahap ini cenderung memproyeksikan kesedihan
mereka ke dunia dengan memandang segala sesuatu sebagai hal
yang menyedihkan. Mereka menerima kegagalan dan kehilangan
pekerjaan, uang, teman, kesehatan, keluarga dan peluang sebagai
bagian dari gaya hidup mereka. Salah satu ciri duka cita adalah
anggapan bahwa sesuatu yang dianggap mahal dan berharga tidak
dapat digantikan. Ketika kehilangan tersebut terjadi, hal itu dapat
menyebabkan depresi yang serius atau bahkan kematian. Duka
masih memiliki lebih banyak energi daripada sikap apatis, jadi
ketika seseorang mulai mengalami kesedihan dari keadaan apatis,
energi mereka sebenarnya bergerak naik keatas.
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Tingkat energi kesadaran 100: Ketakutan/Fear

Ketakutan adalah keadaan yang dialami setiap orang di dalam dan
di luar mode kesadaran normal mereka. Sementara kesedihan
terkonsentrasi pada masa lalu, rasa takut lebih banyak tentang
masa depan. Dan perasaan takut ini, terkumpul pada datadata di masa lalu yang akan berdampak pada kejadian serupa
maupun tidak terlalu serupa. Ketakutan menjadi sebuah virus
yang akan merambat kepada yang belum dialami. Keadaan ini
jauh dari negara bagian yang lebih rendah yang mengarah pada
kematian atau bunuh diri. Saat ketakutan menjadi fokus utama
seseorang, mereka menjadi sasaran paranoia, cemburu, dan
neurosis. Ketakutan sulit untuk dilampaui dan mengarah pada
penghambatan. Menariknya, rasa takut sebenarnya bisa menjadi
motivator yang kuat karena banyak orang menyusun sebagian
besar hidup mereka di sekitar rasa takut. Rasa takut akan kematian
atau penyakit dapat memotivasi orang untuk menjalani gaya hidup
sehat. Rasa takut tidak memiliki cukup uang dapat memotivasi
orang untuk bertanggung jawab atas uang dan menabung untuk
masa pensiun mereka. Ketakutan juga bisa merusak. Ketakutan
akan kehilangan hubungan dapat menyebabkan kecemburuan
yang ekstrim. Ketakutan dapat membatasi pengalaman hidup
kita ketika kita tidak mau menghadapi ketakutan kita. Beberapa
introspeksi diri terhadap ketakutan sendiri dapat mengungkapkan
banyak hal tentang diri kita dan bagaimana hal itu memotivasi kita.
Hadapi ketakutan itu, karena 99% ketakutan kita terjadi sebelum
kita menghadapinya dan 99% ketakutan itu terwujud karena kita
membawanya menjadi kenyataan.
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Tingkat energi kesadaran 125: Ambisi/Desire

Tingkat ini adalah dasar materialisme dan ekonomi secara
keseluruhan. Orang mampu mengatasi ketakutan mereka dengan
keinginan yang kuat untuk perhatian, kekuasaan, prestasi atau barang
materi. Kita bisa mengeluarkan banyak energi untuk memuaskan
ambisi kita. Ambisi dimainkan saat orang mencari persetujuan
seksual. Ambisi dapat bermanifestasi sebagai keserakahan dan
kebutuhan untuk menumpuk atau dapat bermanifestasi sebagai
kecanduan, obsesi, dan kompulsi. Ini adalah bidang penarik yang
kuat dan dapat menjadi tingkat kesadaran yang dominan bagi
banyak orang. Ambisi adalah tingkat yang terkait dengan kecanduan
karena keinginan menjadi yang lebih penting daripada kehidupan
itu sendiri. Kecanduan memiliki berbagai bentuk seperti kebutuhan
akan perhatian, mengumpulkan kekayaan, dan keinginan seksual.
Ambisi menjadi jebakan yang menguatkan diri ketika satu
Ambisi terpenuhi, Ambisi lain naik untuk menggantikannya. Ini
menghasilkan perasaan tidak pernah puas, selalu menginginkan
dan menginginkan lebih. Namun Ambisi dapat menjadi motivator
yang kuat untuk pencapaian tujuan yang ketika diarahkan ke
dalam menuju pertumbuhan pribadi, dapat mengarah ke tingkat
kesadaran yang lebih tinggi.
Tingkat energi kesadaran 150: Kemarahan/Anger

Bidang energi keinginan dapat menyebabkan frustrasi karena
tidak mendapatkan apa yang diinginkan, frustrasi ini menyebabkan
kemarahan. Kemarahan bisa digunakan baik secara konstruktif
maupun destruktif. Ini paling sering diungkapkan sebagai kebencian
IT’S MY LIFE
10 Secret To Achieve Your Dream & To Grow Your Mindset With Neuro Linguistic Programming

66

dan balas dendam yang mudah berubah dan berbahaya. Ada rasa
takut ketika berinteraksi dengan orang pada level ini karena tidak
pernah tahu kapan kemarahannya akan meletus.
Ketika kemarahan digunakan secara konstruktif, kemarahan
dapat menjadi katalisator untuk mengantarkan perubahan sosial
atau pribadi. Kemarahan yang digunakan sebagai katalis dapat
membawa kebulatan tekad dan energi untuk mencari solusi. Jika
digunakan secara destruktif, hal itu dapat menyebabkan perang
dan pembunuhan. Jika seseorang berdiam dalam amarah, itu
menciptakan kebencian, dendam dan kebencian yang berbahaya
dan merusak; secara efektif “menggerogoti” di semua bidang
kehidupan seseorang. Mereka yang tinggal di tingkat ini bisa jadi
orang yang sulit, berperkara hukum, mudah tersinggung dan
rentan terhadap episode ledakan.
Mereka adalah orang-orang yang memiliki masalah manajemen
amarah. Mudah tersinggung, mereka menyimpan catatan harian
mental tentang setiap kejadian di mana mereka telah dianiaya.
Kemarahan adalah medan energi dasar yang mendorong mereka
yang bangga untuk mempertahankan rasa harga diri mereka
dengan memuntahkan kemarahan, kebencian, dan kebencian
mereka terhadap orang lain.
Tingkat energi kesadaran 175: Kebanggaan/Pride

Manusia yang masuk dalam energi ini memiliki ciri ciri seperti :
Sulit menerima pendapat orang lain, selalu membela diri karena
menjadi benar, kesombongan, tidak akan mendengar apa yang
Anda katakan. Jelas orang mulai merasa positif tentang diri mereka
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sendiri pada tingkat ini. Semua ini terjadi karena mereka merasa
berhasil melewati tahapan energi sebelumnya. Yang “dirasakan”
pada kesombongan. Kebanggaan dipamerkan setiap hari oleh
mereka yang “menonjolkan barang-barang mereka”. Kebanggaan
membujuk orang untuk mendorong rasa bangga mereka ke wajah
orang lain.
Hal ini dilakukan dengan “berdandan sampai kesembilan”,
“memamerkan” harta benda mereka, “memuliakan” pencapaian
mereka, “membanggakan” atas kemenangan, “membual” dari
banyak perjalanan mereka, bahkan mendorong pencapaian anak
atau pasangan mereka sebagai pengertian kebanggaan. Orangorang pada level ini mungkin merasa tidak aman dan tidak bahagia
tetapi harga diri mereka tidak memungkinkan mereka untuk
menunjukkannya. Kebanggaan memproyeksikan citra bahwa
hidup itu hebat, tetapi di balik topeng pretensi lahiriah mereka,
kehidupan pribadi mereka bisa jadi berantakan.
Kebanggaan ini rentan, sehingga mereka akan melindunginya
untuk terus mendapatkan pengakuan. Mereka bisa melepaskan
kesombongan dan mulai menyelaraskan kepada energi berikutnya,
COURAGE/BERANI. Begitu seseorang naik ke tingkat “kekuatan”,
pertumbuhan pribadi dapat terjadi jauh lebih cepat. Melampaui
level ini adalah tempat perawakan dan prestise yang nyata dapat
dicapai. Sampai ini terjadi, seseorang terjebak menjadi korban dari
harga diri mereka dan akan terus menyalahkan di luar diri mereka
sendiri. Tingkat ini adalah penghalang besar terakhir untuk menjadi
bertanggung jawab kepada diri sendiri dan mencapai pertumbuhan
pribadi.
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Tingkat energi kesadaran 200: Keberanian/Courage

Moto di level ini adalah “Saya bisa”. Di sinilah kekuatan pertama
kali muncul ketika aspek positif kehidupan mulai lebih penting
daripada yang negatif. Di sini kita mulai menjelajahi dunia kita
dengan keberanian dan antusiasme. Ini mengarah pada eksplorasi,
pencapaian, ketabahan, dan tekad. Sedangkan tingkat yang lebih
rendah dipenuhi dengan rasa sakit dan penderitaan, di sini kami
melihat hidup sebagai tantangan, merangsang dan mengasyikkan.
Saat kita mencapai banyak hal dan mengendalikan hidup kita, setiap
kesuksesan menambah harga diri kita. Tidak seperti kesombongan
yang merupakan rasa harga diri palsu yang terus-menerus
membutuhkan perlindungan, penghargaan yang diperoleh dari
keberanian tetap bersama kita dan tidak dapat direnggut.
Masih ada ketakutan tapi kami mengerahkan keberanian untuk
menghadapinya untuk maju dalam hidup. Ini mungkin termasuk
mengejar pendidikan, pekerjaan baru, memperbaiki kekurangan
karakter kita, dan lain-lain. Apa yang dulunya dianggap sebagai
hambatan di tingkat bawah, sekarang menjadi tantangan yang
harus diatasi. Untuk pertama kalinya kami berkontribusi pada
kehidupan sebanyak yang kami terima. Keberanian memungkinkan
kita untuk mencari ke dalam sumber kekuatan kita. Kami tidak lagi
merasa kami selalu menjadi korban dalam hidup, kami sekarang
mulai bertanggung jawab atas pengalaman hidup kami. Ini benarbenar fase awal perbaikan diri, satu-satunya batasan kita di luar
titik ini adalah diri kita sendiri.
Karena kesombongan disebabkan oleh rasa takut yang mendasari,
keberanian memungkinkan kita untuk menghadapi ketakutan kita
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pada akhirnya. Kami memiliki keberanian untuk menghadapi emosi
kami alih-alih takut pada mereka. Akibatnya kita mulai mengendalikan
emosi kita dengan tidak lagi takut pada mereka. Kemenangan kecil
ini mulai menumpuk dan menimbulkan rasa percaya diri yang lebih.
Pada tingkat keberanian, gagasan kita tentang apa yang mungkin
mulai berkembang dan dengan itu juga dunia kita. Untuk poin ini
keuntungan pribadi adalah motivasi utama, dengan keberanian
kita mulai mengembangkan kemampuan untuk memberi kepada
orang lain.
Tingkat energi kesadaran 250: Netralitas/Neutrality

Pada level ini, kita mulai dapat mengerti, tidak ada lagi yang baik
atau buruk. Tidak ada kemenangan dan kekalahan. Ketika kita tidak
lagi terikat pada hasil tertentu maka kita tidak bisa lagi menjadi
korban. Pada tingkat kesadaran ini kita melepaskan banyak emosi
yang menyakitkan. Menjadi netral membawa lebih banyak kekuatan
bagi seseorang. Pendapat yang kuat menciptakan rintangan dan
kesulitan, di sini kami menghilangkan rintangan dan kesulitan
dengan tidak lagi melihatnya seperti itu. Kekuasaan dibebaskan
dengan tidak lagi didominasi oleh keengganan dan nafsu keinginan.
Saat kita mencapai tingkat ini, kita mengembangkan perasaan
sejahtera dan percaya diri pada kemampuan kita untuk menghadapi
hidup. Rasa takut diganti dengan rasa aman dan percaya diri karena
tahu kita bisa menangani situasi apa pun. Karena kita tidak lagi
terikat secara kaku pada hasil dan tidak memiliki keinginan untuk
mengontrol orang lain, kita dapat “berguling dengan pukulan”.
Pada tingkat ini, orang tidak terganggu secara emosional, mudah

IT’S MY LIFE
10 Secret To Achieve Your Dream & To Grow Your Mindset With Neuro Linguistic Programming

70

bergaul, dan aman berada di sekitar. Mereka tidak tertarik pada
konflik, persaingan atau rasa bersalah. Mereka tidak lagi merasa
dikalahkan, takut atau frustrasi. Tidak apa-apa jika kita tidak
mendapatkan apa yang kita inginkan karena kita lebih fleksibel dan
tidak menghakimi. Seseorang mulai mengembangkan rasa percaya
diri yang sangat nyata pada tingkat ini dan ini mengarah pada rasa
kekuatan yang sebenarnya. Dengan rasa kekuatan batin yang baru
ini, kita tidak mudah terintimidasi dan tidak berusaha membuktikan
apa pun. Karena perubahan batin ini, seseorang mulai menghargai
rasa kebebasan dan karena itu jauh lebih sulit untuk dikendalikan.
Tingkat energi kesadaran 310: Kerelaan/Willingness

Pada tingkat ini menandai kesediaan kita untuk melakukan “upaya
terbaik” kami, sebagai hasilnya promosi dan kemajuan terjadi
dengan cepat. Pertumbuhan pesat di semua bidang kehidupan
dan kesuksesan sosial dan ekonomi mengikuti secara otomatis.
Seseorang pada tingkat ini “bersedia” untuk memulai dari bawah
dan terus naik dan jika pengangguran “bersedia” untuk mengambil
pekerjaan apa pun agar dapat bekerja. Mereka tidak direndahkan
oleh pekerjaan yang lebih rendah karena rasa harga diri dan
harga diri yang tinggi. Mereka “tahu” nilai dan kemampuan mereka
untuk berkontribusi. Hal ini sering kali diperkuat oleh mereka
yang memberi mereka pengakuan, penghargaan, penghargaan,
kekaguman, dan pujian.
Kesediaan memungkinkan seseorang untuk menghadapi masalah
batin mereka dan oleh karena itu tidak akan menjadi penghalang
utama untuk terus belajar. Orang-orang ini adalah pembangun
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dan kontributor bagi masyarakat. Mereka telah menghadapi
kekurangan mereka, bersedia untuk belajar dari orang lain dan
menjadi siswa kehidupan yang dapat diajar. Ada semacam spiral
ke atas yang menguatkan diri yang terjadi dari tingkat ini.
Kami mulai memberikan “upaya terbaik” kami ke dalam partisipasi
kami dengan kehidupan. Kehidupan kemudian mulai memberi
kembali dengan cara yang membuat kita ingin memberi lebih
banyak, dan kehidupan kemudian memberi lebih dan seterusnya.
Pada tingkat ini kita mulai memanfaatkan kekuatan niat. Orangorang pada level ini cenderung mengalami kesuksesan dan
kepuasan dalam hidup mereka. Ini adalah kesediaan untuk
mengerahkan upaya terbaik kita untuk menjadi: tetangga yang baik,
teman, pasangan, karyawan, relawan, pengasuh, saudara kandung,
pelatih yang meningkatkan setiap bidang kehidupan seseorang.
Tingkat energi kesadaran 350: Penerimaan/Acceptance

Pada tingkat kesadaran ini kita telah menerima sepenuhnya, bahwa
kita adalah pencipta hidup kita sendiri. Kami adalah pencipta
kebahagiaan kami sendiri, itu tidak lagi terletak di luar sana di
suatu tempat. Ini adalah tanggung jawab yang sangat besar untuk
diterima, tetapi dengan itu muncul lompatan yang sama besarnya
dalam kekuatan, kesadaran dan kesadaran. Kami memahami
bahwa hanya kami yang memiliki semua kekuatan yang kami butuh
untuk menciptakan hidup kami sesuai keinginan. Kita mulai hidup
harmonis dengan “kekuatan kehidupan”.
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Kami mulai memahami gambaran yang lebih besar dan mulai
mencakup lebih banyak kesadaran dalam memecahkan masalah.
Kesadaran ini memanfaatkan keseimbangan, proporsi dan
kesesuaian dalam berpikir dan mengambil keputusan. Karena kami
tidak tertarik untuk menentukan “benar” atau “salah” kami menjadi
fokus pada kesamaan dalam semua solusi.
Dalam kesadaran penuh akan kemampuan kita untuk menemukan
kebahagiaan kita sendiri, kita menjadi sadar akan keterbatasan kita
sendiri, yang pada tingkat ini sekarang dapat kita akui dengan mudah.
Sebagai akibatnya, kita sepenuhnya mengatasi penyangkalan dan
dapat mulai melihat diri kita sendiri secara lebih objektif. Level ini
bebas dari diskriminasi dan intoleransi, kami mengakui kesetaraan
dengan tetap menjunjung tinggi keberagaman. Terlepas dari
situasi kita, kita dapat memengaruhi keadaan sedemikian rupa
sehingga itu akan mendatangkan kebahagiaan kita. Energi pada
tingkat ini tidak hanya digunakan tetapi juga diberikan kembali ke
dunia sebagai layanan tanpa pamrih kepada orang lain. Inilah yang
menggerakkan seseorang ke tingkat energi kesadaran nalar.
Tingkat energi kesadaran 500: Cinta

Perubahan paradigma besar terjadi pada level ini. Cinta ada di
dimensi lain yang non-linier dan subyektif. Kita mulai memasuki alam
kesadaran yang terkandung di dalam hati / jiwa dengan melewati
otak sama sekali. Pengaruh spiritual yang lebih tinggi datang
melalui kecerdasan hati ini sebelum dirasionalisasi melalui otak.
Cinta mulai menjadi lebih tanpa syarat, tidak berubah, permanen,
memaafkan, memelihara dan mendukung. Pada tingkat yang lebih
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rendah, cinta diarahkan, eksklusif, selektif, dan bersyarat, saat ia
berkembang melampaui titik ini ia menjadi tak bersyarat sebagai
cara hidup.
Cinta di tingkat yang lebih rendah bersyarat berdasarkan motivasi
“memberi untuk mendapatkan”, ini lebih tentang ketergantungan
daripada cinta yang sebenarnya. Cinta yang digambarkan
masyarakat adalah salah satu dari ketertarikan fisik dan emosional
yang intens, posesif, ketergantungan, kendali dan kecanduan. Ini
bukanlah cinta “sejati” sebagaimana dibuktikan dengan fakta bahwa
cinta bisa berubah menjadi benci.
Cinta pada tingkat ini dan seterusnya menjadi gaya hidup, cara
mendekati seluruh kehidupan, kekuatan yang terpancar dari
keberadaan kita. Karena tidak bergantung pada beberapa kondisi,
ia muncul dari dalam dan karenanya tidak tunduk pada kondisi luar.
Karena kekuatan bidang penarik ini, orang-orang pada tingkat ini
memiliki pengaruh yang besar pada orang lain yang secara efektif
menarik mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Karena cinta pada
tingkat ini bersifat inklusif, menggabungkan semua kehidupan, itu
memperluas rasa diri dan kesadaran seseorang untuk memasukkan
semua kehidupan. Cinta berfokus pada kebaikan dalam hidup dan
memiliki kemampuan untuk melarutkan hal-hal negatif dengan
mengubah perspektif seseorang.
Ketika orang naik dari tingkat ini, mereka tidak lagi menyalahkan
siapa pun atas apa pun, tetapi hidup dipandang sebagai pengalaman
belajar yang berkelanjutan tentang bagaimana mencintai. Cinta
memancar dari hati dan karenanya tidak dapat diakses dari otak
intelektual. Karena kemurnian motifnya, ia dapat mengangkat
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orang lain keluar dari putus asa dan mencapai prestasi besar.
Masalah didekati dari perspektif global dengan kemampuan
empati instan tanpa membutuhkan fakta dan data. Pada tingkat
ini pemisahan, perpecahan dan penilaian ego ditundukkan, cinta
berusaha membuat segalanya menjadi utuh. Ini adalah tingkat di
mana kebahagiaan sejati dialami. Kebahagiaan ini adalah hasil dari
merasakan cinta ini di dalam diri kita sendiri sambil tetap menyadari
bahwa cinta ada sebagai kekuatan di luar diri kita.
Tingkat energi kesadaran 540: Sukacita (Cinta Tanpa
Syarat)

Menurut Hawkins hanya 0,4% dari populasi dunia yang pernah
mencapai level 540. Saat cinta menjadi semakin tak bersyarat,
cinta mulai dialami sebagai kegembiraan sejati. Sukacita ini adalah
pendamping konstan untuk semua aktivitas. Medan energi pada
tingkat ini adalah tempat penyembuhan terjadi dan merupakan
tingkat dari semua kelompok langkah dua belas.
Tidak hanya menyenangkan berada di sekitar orang-orang pada
tingkat ini, tetapi kita mengalami tingkat energi yang lebih tinggi di
dalam diri kita karena energi yang memancar dari orang-orang ini.
Dari tingkat ini ke atas adalah domain para orang suci, penyembuh
spiritual dan siswa spiritual tingkat lanjut. Di sini ada kapasitas untuk
kesabaran yang sangat besar dan sikap positif yang berkelanjutan
dalam menghadapi kesulitan yang berkepanjangan.
Kemampuan untuk berbelas kasih dimulai pada level ini.
Kegembiraan batin, ketenangan, dan “mengetahui” batin terjadi
saat kita mulai terhubung dengan sumber yang selalu ada dan
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tidak berubah. Pada tingkat tertinggi dari tingkat ini, dunia memiliki
pancaran atau cahaya tertentu, keindahan terlihat dalam segala
hal. Hidup mulai terjadi dengan mudah karena kemauan dan niat
dimanifestasikan melalui sinkronisasi.
Pada tingkat ini rasa tanggung jawab kita terhadap orang lain
difasilitasi dengan menggunakan kondisi kesadaran seseorang untuk
kemajuan hidup itu sendiri. Seseorang dapat merasakan kekuatan
ajaib dari medan energi itu sendiri. Ada kapasitas untuk mencintai
banyak orang secara bersamaan dan saat kita melakukannya, kita
menjadi saluran untuk cinta yang sangat besar yang muncul tanpa
batas dari sumbernya. Banyak orang yang memiliki pengalaman
Mendekati Kematian telah mengalami tingkat energi Kesadaran dari
540 hingga 600. Tingkat ini adalah tingkat yang meskipun dialami
untuk sementara, mereka memiliki kemampuan untuk mengubah
kehidupan seseorang secara radikal. Fakta ini terbukti pada orangorang yang pernah mengalami pengalaman mendekati kematian.
Begitu seseorang telah dihadapkan pada tingkat ini, seolah-olah
realitas baru dialami.
Tingkat energi kesadaran 600: Kedamaian

Sangat jarang untuk mencapai tingkat yang dikenal sebagai
transendensi, realisasi diri atau kesadaran Tuhan. Hanya satu dari
jutaan yang mencapai keadaan ini. Belas kasih yang dimulai pada
level 540 adalah ciri khas dari tingkat kesadaran ini. Pengampunan
adalah fase yang dilalui setelah seseorang menilai sesuatu yang
“membutuhkan” pengampunan kita. Belas kasih melampaui
pengampunan karena tidak ada lagi penghakiman.
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Kita tidak lagi melihat orang melakukan sesuatu yang melawan kita,
tetapi mereka hanya menjadi apa yang mereka bisa pada tingkat
kesadaran mereka. Jika mereka tahu lebih baik maka mereka akan
melakukannya dengan lebih baik. Ini menimbulkan rasa iba untuk
memahami “mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan.”
Dalam keadaan ini, perbedaan antara subjek dan objek menghilang
karena tidak ada titik fokus persepsi. Bukan hal yang aneh bagi
seseorang yang mencapai keadaan ini untuk melepaskan diri
dari dunia karena keadaan kebahagiaan yang dialami membawa
rasa kesia-siaan dan keusangan dalam aktivitas rutin. Beberapa
dipanggil untuk menjadi guru spiritual, yang lain bekerja secara
anonim untuk kemajuan umat manusia sementara yang lain
mungkin menjadi genius hebat di bidangnya masing-masing. Pada
tingkat yang lebih tinggi ini, agama sepenuhnya dilampaui karena
spiritual murni adalah dasar dari semua agama.
Persepsi pada level-level ini paling tidak sulit untuk dijelaskan karena
perubahan dalam realitas yang dialami. Ini telah digambarkan
terjadi dalam gerak lambat atau penangguhan waktu dan ruang.
Ada perasaan bahwa segala sesuatu hidup dan bersinar dalam
aliran evolusi dan materi yang tak berujung.
Pikiran menjadi diam tanpa batas, tidak lagi memakai konseptual
saat seseorang menyatu dengan lanskap yang diamati. Semuanya
terhubung dengan segala sesuatu yang lain oleh kehadiran yang
kekuatannya tak terbatas, penuh kasih, lembut, damai, namun
kokoh.
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Tingkat energi kesadaran 700-1.000: Pencerahan

Tingkat kesadaran ini hanya dicapai oleh beberapa orang di setiap
generasi dan pada tingkat tertinggi hanya beberapa di sepanjang
sejarah. Tingkat ini sangat jauh melampaui konsep keberadaan
kita sehingga kita berjuang untuk menggambarkannya dalam
istilah yang dapat dipahami. Tenaga yang dihasilkan pada level ini
sangat besar. Beberapa orang ini dikenal sepanjang sejarah karena
menetapkan pola yang digunakan orang lain untuk mencapai
keilahian. Beberapa orang yang telah mencapai puncak menjadi
inspirasi yang kuat bagi banyak orang di sepanjang zaman. Alihalih dikenal sebagai individu, mereka dilihat sebagai avatar atau
penguasa yang mewakili kesadaran tertinggi manusia. Ajaran
mereka menetapkan prinsip untuk mencapai keadaan ini. Mereka
mewakili kesadaran murni di luar pengalaman tubuh; puncak pola
kesadaran yang harus kita capai dalam bentuk manusia.
Ajaran mereka menginspirasi seluruh umat manusia yang pada
dasarnya meningkatkan kesadaran kolektif spesies manusia.
Kedamaian yang mereka alami melampaui pemahaman dan
melampaui apa yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Orangorang ini dikatakan sadar akan semua kehidupan yang mereka
alami di bumi sebagai bagian dari kesadaran mereka, oleh karena
itu mereka tidak lagi mengidentifikasi dengan tubuh itu sendiri.
Mereka dikatakan tidak lagi memiliki rasa individualitas melainkan
menyatu kembali ke sumber kesadaran.
Dalam penggabungan ini mereka membuat persepsi segala sesuatu
sebagai keseluruhan atau mengalami rasa kesatuan dengan
segalanya. Tubuh hanya dilihat sebagai alat untuk kesadaran,
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setelah tingkat ini tercapai, tubuh tidak lagi dibutuhkan untuk
belajar. Kesadaran mereka tidak terlokalisasi melainkan kesadaran
mereka dikatakan ada di mana-mana sama-sama hadir.
Menerapkan gagasan:
•Tentukan di mana Energi Anda sekarang, jika Anda membaca
penjelasan masing-masing energi.
•Setelah Anda menentukan dengan tepat level Anda, dapatkah
Anda melihat bagaimana level di bawahnya memengaruhi
Anda?
•Dapatkah Anda secara obyektif mengidentifikasi level orang
yang paling dekat dengan Anda?
•Dapatkah Anda melihat pengaruh orang-orang ini terhadap
Anda, entah menarik atau menjatuhkan Anda?
•Apakah Anda dapat melihat bagaimana setiap level mengarah
ke level berikutnya?
•Dapatkah Anda melihat bagaimana Anda dipicu atau tertarik
pada level tertentu?

c. Mengapa Banyak Manusia Tidak
Bergerak Dari Tempatnya?
Banyak orang tahu, kalau mereka butuh bergerak, butuh motivasi,
butuh orang lain untuk membantu bergerak. Namun mengapa
hanya sedikit yang bertindak?

Beberapa hal berikut adalah

pengamatan saya selama puluhan tahun dalam berurusan dengan
banyak orang. Terutama selama menjalani profesi sebagai COACH.
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• Lingkungan punya peran yang sangat besar dalam menciptakan
manusianya. Lebih banyak ajakan untuk menjadi kelas yang
sama, masalahnya dilingkungan kita apakah lebih banyak yang
memiliki kelas energi bawah, tengah atau atas ? Dan kenyataannya,
masyarakat kelas energi bawah dan tengah lebih mendominasi.
Ini alasan paling besar mengapa kita sulit untuk bergerak. Begitu
kita mencoba hal-hal yang baru, terobosan dan baru dijalankan,
tentunya akan mengalami banyak tantangan. Dan kegagalan kita
pasti langsung di cemooh. “sudahlah, ngak perlu pungkiri, kita ini
orang biasa.!” Jarang ada yang menyemangati kita, karena mereka
juga tidak memiliki karya yang dibanggakan. Untuk menyiasati
lingkungan ini, Anda perlu mendengar cerita bagaimana seekor
katak mampu melompat lebih tinggi dari lubang yang dalam yang
membuat dia dan teman-teman katak lainnya terjebak.
Sewaktu katak ini berupaya melompat untuk keluar dari lubang
yang menjebak dia dan teman-temannya. Seluruh temantemannya bilang, “Percuma saja!, kita sudah mencobanya berjamjam. Sudah tidak akan mungkin dia mampu melakukannya. Dan
semakin dia melompat, semakin banyak pula, katak lainnya yang
mencemoohnya. Namun demikian dia tetap semangat melompat,
melompat dan melompat, sampai akhirnya dia mampu keluar dari
lubang tersebut. Tentu saja katak lainnya tertegun. Apa rahasia
katak tersebut mampu melakukan yang tidak mampu dilakukan
katak lainnya?
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Rahasianya adalah, katak yang berhasil keluar dari lubang tersebut
ternyata TULI!. Semakin keras teman-teman katak lainnya berteriak
tidak mungkin, dia berpikir, teman-temannya menyemangatinya
untuk terus melompat! Jadi menjadi tuli, adalah sebuah kunci untuk
bisa berhasil dari lingkungan yang negatif.
• Tidak bersyukur atas apa yang telah didapatkan, justru terus
mengumpat terhadap apa yang belum didapatkan. Ini ada kaitannya
dengan level energi yang akan turun terus menerus pada saat kita
tidak pernah mensyukuri apa yang pernah kita kerjakan. Tidak
pernah mensyukuri diri kita. Untuk dapat keluar dari siklus ini,
penggantinya adalah berdoa. Percayalah, apa yang tidak mungkin
untuk kita, sangat memungkinkan untuk yang menciptakan kita.
Tuhan tidak pernah memberikan cobaan yang tidak akan mampu
dihadapi manusia. Namun demikian, bilamana cobaan yang sedang
dijalankan ini, tidak mampu kita lewati, mana mungkin Tuhan akan
memberikan cobaan yang berat lagi.
Setiap pencapaian keberhasilan, tentunya akan disertai dengan
tanggung-jawab yang lebih besar pula. Jadi berserah diri, berdoa
adalah kunci keberhasilan besar yang saya alami, pada saat
semuanya tidak berpihak kepada kita. Pada saat kegagalankegagalan menimpa kita.
• Turning Point itu apa? Titik balik adalah sebuah keadaan yang
membuat kita memantul keatas. Titik balik muncul pada saat kita
jatuh paling dalam, karena kita telah mencapai dasarnya, sehingga
mampu bertolak keatas. Jadi mungkin Anda belum terlalu sadar
bahwa Anda perlu titik balik. Titik balik adalah peristiwa penting
yang dapat mengubah kehidupan seseorang dari situasi yang
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penuh dengan kebosanan, kejenuhan.

kembali menemukan

suntikan semangat menjalani hidup. Dari mulai berlindung di balik
perisai zona nyaman, kemudian berani menghadapi tantangan dan
resiko. Sekecil apapun titik balik ini adalah momentum yang dapat
memberikan perubahan dalam hidup kita. Jangan lupa bahwa
segala seuatu yang besar, selalu diawali dengan langkah pertama.
Langkah Pertama Adalah Open Minded Membuka pikiran dan
hati untuk menerima masukan dari setiap peristiwa yang mungkin
merupakan jalan untuk menemukan titik balik dalam kehidupan kita.
Karena tidak jarang hal hal yang tampaknya sepele dan diabaikan,
justru adalah merupakan jalan untuk menemukan turning point
dalam hidup kita
Sebaliknya kalau orang sudah menutup dirinya dan merasa yakin
bahwa sudah nasibnya menjadi seperti keadaan itu seumur
hidup, maka ia tidak akan pernah menemukan titik balik dalam
kehidupannya. Kendati disodorkan kesempatan didepan matanya,
ia akan menolak dan tidak yakin diri. Padahal hidup bukan hanya
untuk hari ini. Dengan hanya mengandalkan bahu dan otot untuk
kerja keras, hanya akan menghasilkan uang untuk dimakan hari
ini, Suatu saat, terjadi peristiwa yang menyebabkan diri tidak lagi
kuat untuk bekerja keras dengan otot, maka baru orang sadar
diri, bahwa dirinya tidak memiliki tiang untuk bersandar dan tidak
memiliki atap untuk tempat berteduh .
Dan hal ini tidak hanya menyangkut kehidupan satu orang,
melainkan berimbas kepada seluruh anggota keluarga, yang
menggantungkan hidupnya pada satu orang.

IT’S MY LIFE
10 Secret To Achieve Your Dream & To Grow Your Mindset With Neuro Linguistic Programming

82

Karena itu perlu membuka diri, untuk dapat menemukan titik balik
dalam kehidupan kita.
• Kumpulan kegagalan-kegagalan masa lalu yang terus dibawa.
Kemampuan melihat sebuah kegagalan adalah sebuah proses yang
akan menghasilkan keberhasilan menjadi kunci dari keadaan ini.
Berikut kata-kata bijak Thomas Alfa Edison, (https://www.merdeka.
com/jateng/35-kata-kata-bijak-thomas-alva-edison-yang-akanmengubah-hidupmu-kln.html)

https://cdns.klimg.com/merdeka.com/i/w/news/2020/07/09/1196756/67

*. Kesempatan yang terlewatkan banyak orang adalah karena
berpakaian terlalu tertutup seperti saat bekerja.
*. Bagaimanakah diri anda akan tampak dari apa yang anda
lakukan.
*. Orang mungkin berpikir bahwa uang dari hasil penemuan
merupakan penghargaan terhadap seseorang yang mencintai
pekerjaannya.
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Tapi aku terus menemukan kenikmatan terbesarku, dan
begitu juga hadiahku, pada sebuah karya yang mengawali
sesuatu yang dunia sebut sebagai kesuksesan.
*. Ada lebih banyak kesempatan daripada keahlian.
*. Kesempatan emas seringkali dilewatkan banyak orang karena
selintas terlihat seperti hal yang biasa-biasa dan sepele saja.
*. Pemikiran terbaik sudah dilakukan di dalam keheningan. Yang
terburuk telah dilakukan di dalam kekacauan.
*. Tunjukkan padaku seorang yang benar benar puas dan aku
akan menunjukkan padamu sebuah kegagalan.
*. Dalam pikiranku, seorang tetua bukanlah seni, kualitas mereka
terdapat dalam kelangkaan mereka.
*. Lima persen orang berpikir, sepuluh persen orang berpikir
mereka berpikir, dan 85 persen lainnya lebih suka meninggal
daripada berpikir.
*. Hanya karena sesuatu tidak sesuai dengan rencanamu bukan
berarti itu sia sia.
*. Sesuatu itu tidak berarti sia-sia saja, hanya karena yang terjadi
tidak sesuai dengan harapan dan keinginanmu.
*. Kegagalan pasti ada dan itu hal biasa. Yang menjadi masalah
adalah, mereka tidak menyadari bahwa ketika mereka hendak
menyerah, mereka tidak sadar bahwa sudah sangat dekat
dengan kesuksesan.
*. Kesibukan tidak sepenuhnya karena bekerja, yang terpenting
adalah hasil/pencapaian yang pastinya membutuhkan
pemikiran, sistem, perencanaan, kecerdasan, dan tujuan yang
tulus dan kerja keras.
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*. Apapun yang aku lakukan dan temukan, semuanya tidak
berasal dari kecelakaan, melainkan buah dari kerja keras.
*. Tidur lelap yang memakan waktu, adalah contoh warisan
orangtua kita yang buruk.
*. Satu-satunya jalan keluar yang bisa kita pakai adalah dengan
berpikir, tidak ada jalan lain lagi.
*. Banyak kegagalan dalam hidup, mereka tidak menyadari
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka
menyerah.
*. Rasa tidak puas adalah hal pertama yang harus dirasakan jika
ingin melakukan perubahan dan mencapai kesuksesan.
*. Saya bangga dengan fakta bahwa saya tidak pernah
menciptakan senjata untuk membunuh.
*. Perasaan gelisah adalah ketidakpuasan dan ketidakpuasan
merupakan kebutuhan utama untuk maju. Tunjukkan saya
seseorang yang benar - benar merasa puas. Dan aku akan
menunjukkannya sebuah kesalahan.
*. Tubuh adalah sebuah komunitas yang terdiri dari sel-sel yang
tak terhitung jumlahnya dan berpenduduk.
*. Tak ada aturan di sini. Kita tengah mencobanya untuk
mencapai sesuatu.
*. Hal yang dapat diciptakan oleh pikiran seseorang, karakter
dapat mengendalikan hal tersebut.
*. Non-kekerasan mengarah pada etika tertinggi, yang
merupakan tujuan dari semua evolusi. Sampai kita berhenti
melukai semua makhluk hidup lainnya, artinya kita masih liar.
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*. Kesuksesan datang pada orang yang bergerak cepat ketika ia
sedang menunggu.
*. Sayangnya, tampaknya ada lebih banyak peluang di luar sana
dari pada kemampuan. Kita harus ingat bahwa nasib baik
sering terjadi ketika kesempatan bertemu dengan persiapan.
*. Rata-rata otak manusia, tidak sampai melihat satu perseribu
dari apa yang dilihat olehnya.
*. Ada sebuah cara untuk melakukan lebih baik temukanlah.
*. Kelemahan terbesar kita adalah menyerah. Cara paling tepat
untuk sukses adalah selalu mencoba satu kali lagi.
*. Ketidakpuasan adalah kebutuhan pertama dari kemajuan.
*. Orang terkenal sering diingat karena kemampuannya
mengambil dari manusia bukan karena kemampuannya
memberi kepada umat manusia.
*. Saya belum gagal. Saya baru saja menemukan 10.000 cara
yang tidak akan berhasil.
*. Hanya karena sesuatu tidak berjalan sesuai dengan yang anda
recanakan, tidak berarti bahwa hal tersebut sia-sia.
*. Otak rata-rata manusia tak melihat satu perseribu dari apa
yang dilihat olehnya.
*. Ketika aku sungguh-sungguh memutuskan bahwa
sebuah hasil layak untuk didapatkan, aku mencoba untuk
menggapainya dan melakukan percobaan demi percobaan
sampai berhasil.
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d. Mengapa Manusia Sulit Untuk
Berubah?
Perubahan dianggap ancaman oleh reptilian brain setiap manusia.
Ini alasan yang paling sempurna yang membuat manusia sulit
berubah dan sulit menerima perubahan. Kotter dan Schlesinger
(1979) menunjukkan bahwa ada empat alasan utama mengapa
orang menolak perubahan:
1. Mereka takut kehilangan sesuatu yang berharga
2. Mereka gagal untuk memahami perubahan dan implikasinya
3. Mereka percaya bahwa perubahan tidak masuk akal
4. Mereka memiliki toleransi yang rendah untuk perubahan.
Dalam keilmuan Terapan Neuro Science, dijelaskan bahwa kapasitas
reptilian brain dalam memutuskan segala keputusan lebih kuat
dari logical brain itu sendiri. Perbandingannya adalah satu banding
lima. Sebuah keadaan yang memaksa kita untuk berubah, tidak
dapat langsung diterima oleh reptilian brain, karena ia menganggap
belum tentu hal baru tersebut akan cocok, akan berguna bagi
dirinya. Semakin sulit orang berubah terhadap banyak hal, akan
membuatnya hidup seperti dinosaurus. Punah adalah akibat dari
ketidakcepatannya manusia beradaptasi dengan segala macam
perubahan.
Dan hal itulah yang membuat istilah Comfort Zone/zona nyaman
begitu populer. Begitu kita sudah menyukai sebuah keadaan, maka
ia akan bertahan lama, sampai ditemukan lagi keadaan lain yang
juga lebih baik. Masalahnya, di dunia ini hal yang paling pasti adalah
IT’S MY LIFE
10 Secret To Achieve Your Dream & To Grow Your Mindset With Neuro Linguistic Programming

87

PERUBAHAN! Tidak ada yang tidak berubah di dunia ini. Umur kita
berubah setiap hari, negara berubah, dunia berubah. Terutama
di tahun 2020, saat tulisan ini ditulis. Pandemi, telah membuat
manusia kalang kabut untuk menyesuaikan diri dengan banyak
hal. Protokol kesehatan begitu banyaknya, memakai masker,

menjaga jarak, sering menjaga kebersihan diri. Ditambah dengan
dunia digitalisasi dan teknologi. Bayangkan, yang tidak tidak biasa
memakai Zoom, tiba-tiba sekarang menjadi sesuatu yang utama
dalam pekerjaan kita. Semua media sosial menjadi semakin marak
dipakai. Penambahan jumlah pemakai instagram bertambah 5 juta
orang hanya dalam waktu 3 bulan.
Memahami 3 Jenis Otak manusia, Logical Brain, Limbic
Brain, Reptilian Brain

Neocortex/LogicalBrain/Rational/ThinkingBrain adalah otak yang
memiliki fungsi untuk menerima semua informasi baru, pemahaman
baru, pelajaran baru, wawasan baru, hal yang berkaitan dengan
ilmu pasti. Semakin sering kita menggunakan Neocortex, semakin
cepat kita akan memproses data apapun yang masuk kedalam otak
lainnya nanti.
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Ibarat kata sebuah super komputer yang di tanam BIGDATA didalam
alat penyimpanan data, akan semakin pintar memproses data
dengan data yang berjumlah besar yang sudah ada sebelumnya.
Manusia juga sama halnya. Semakin banyak ilmu, pengetahuan,
wawasan yang didapat manusia, akan semakin kompleks cara
berpikirnya.
Semakin sering dilatih neocortex ini, akan mempermudah manusia
menerima segala macam perubahan kedepannya.
LimbicBrain/HabitualBrain/Beliefsystem

adalah

otak

yang

berkekuatan besar yang mengendalikan manusia pada umumnya.
Semua keputusan dibuat di otak ini. Limbic brain adalah otak
komputer kita. Kebiasaan, keyakinan, nilai, agama ada dibagian ini.
Sulit bagi otak bagian lainnya untuk mengalahkan otak ini. Otak
inilah yang membuat pekerjaan kita menjadi mudah dikerjakan.
Menjadi suka dikerjakan, bilamana sudah menjadi bagian dari
limbic ini.
Permasalahannya, apakah Anda memiliki cukup banyak kebiasaan,
keyakinan, nilai untuk dapat menjalankan semua keaneka ragaman
yang ada di dunia ini. Karena di dunia ini berisi dengan perbedaan
yang begitu besar. Sehingga sebagai manusia, semakin banyak
kebiasaan dan nilai hidup didalam otak ini, akan membuat kita
akan dapat memahami orang lain, dapat memahami perbedaan,
mudah bertoleransi.
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Habitual brain contohnya adalah :
1.	Kebiasaan sehari hari Anda mulai dari memakai jam tangan
di sebelah kiri, mengambil air minum ditempat biasanya.
Menggunakan bahasa keseharian, menulis dengan tangan
kanan.
2. Berdoa kepada agama dan kepercayaan masing-masing
3. Menggunakan smartphone Anda dengan tangan kanan
4. Mengerjakan apa yang kita senangi terlebih dahulu
5. Menyukai orang yang memiliki kesamaan dengan diri kita
6. Makan makanan yang kita sukai
7. Menjauhi larangan yang sudah
		 didoktrin oleh keyakinan kita
8. Membicarakan pembicaraan seputar
		 pekerjaan yang kita sukai
9. Dan masih banyak lagi hal lainnya yang sudah
		 menjadi bagian dalam limbic brain Anda
Masalahnya adalah, apakah cukup banyak informasi yang ada di
dalam kepala Anda? Semakin sedikit informasi dan kebiasaan yang
anda miliki, maka tidak heran Anda akan dijuluki skeptis. Manusia
yang skeptis adalah manusia yang jarang menggunakan logical
brain nya dalam mencari banyak hal baru yang kemudian didorong
kedalam limbic brain menjadi sebuah keyakinan baru lainnya yang
menjadi referensi dalam menjalani kehidupannya.
Jadi tidak heran bilamana ada bagian akunting yang tidak menyukai
pekerjaan menjual, dan sebaliknya. Mungkin pada awalnya, Anda
akan dijejal banyak informasi untuk dipaksa menjadi bagian dari
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limbicbrain. Namun lama kelamaan, Anda akan mulai memilih
beberapa bagian yang Anda sukai saja. Namun demikian, bagaimana
Anda tahu, bahwa segala hal yang Anda sukai itu, hanya yang ada
sekarang? Banyak sekali mental blok terjadi karena hal ini.
21 Kali untuk membuat kebiasaan

jadi sesuatu yang baru kita pelajari dan kita ulang sebanyak 21 kali
dengan waktu dan kondisi yang sama, akan menjadikan limbicbrain
kita penuh dan kaya dengan berbagai macam hal. Dan ini yang juga
akan membebaskan diri Anda dari pandangan sempit. Belajar lagi,
paksa menjadi kebiasaan baru lebih banyak dari yang pernah Anda
pikirkan.

e. Bagaimana Menghindari
Penundaan?
Sampai pada bagian ini, Anda mungkin sudah mulai ingin bergerak.
Namun demikian, ada hal lain yang biasa sering terjadi, yaitu besok
saya akan memulainya. Begitu sudah besok, Anda akan mengatakan
besok lagi. Apakah betul begitu? Mengapa manusia suka terjebak
dalam penundaan? Ada beberapa hal yang saya akui, bahkan saya
masih suka terjebak dalam penundaan ini. Namun demikian saya
percaya produktifitas saya sudah jauh melampaui teman-teman
lain. Walau saya melihat ada yang lebih produktif daripada diri saya.
Ada banyak alasan dibalik keputusan menunda pekerjaan atau
aktivitas ini, mulai dari malas, sedang fokus mengerjakan hal lain,
tidak tertarik dengan pekerjaan yang dilakukan, kurang mood, dan
masih banyak alasan lainnya.
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Bahkan tak jarang kita membuat kesimpulan bahwa alasan
penundaan karena pekerjaan atau kegiatan yang akan dijalani
memang kurang kita minati.
Namun, apa pun alasan dibalik itu kebiasaan menunda tentu
saja membawa dampak buruk. Dalam penelitian menunjukkan
kebiasaan

menunda-nunda

secara

jangka

panjang

dapat

menurunkan kesehatan, kekayaan, dan kebahagiaan secara
signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Universitas Carleton
menunjukkan sebanyak 94 persen responden mengatakan bahwa
menunda-nunda mempengaruhi kebahagiaan mereka secara
negatif. Bahkan sebanyak 19 persen mengatakan efeknya sangat
negatif.
Berikut beberapa hal yang mungkin akan membantu Anda untuk
bergerak terus dan tidak terlalu terjebak dengan perangkap
penundaan ini.
1. Memberikan Reward Saat Anda Sudah Bertindak. Langkah
termudah untuk berhenti menunda adalah memberikan reward
saat Anda berhasil menyelesaikan pekerjaan atau aktivitas yang
bisa Anda tunda. Contoh sederhananya, Anda boleh menonton
acara favorit di televisi atau Netflix saat Anda sudah menyelesaikan
pekerjaan rumah tangga. Atau, memberikan reward makan di
restoran favorit Anda hanya saat Anda berhasil melakukan meeting
produktif dengan rekan atau klien yang sulit.
Ya, pada dasarnya manusia memang menyukai hadiah atau
rewards atas pencapaiannya. Namun, ternyata strategi ini berasal
dari penelitian ekonomi perilaku yang dilakukan oleh Katy Milkman
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di University of Pennsylvania. Dengan strategi ini Anda akan belajar
menghindari penundaan dalam jangka panjang dengan reward
yang menjadi stimulan dalam jangka pendek.
2. Berpikir Konsekuensi dari Penundaan. Sebaliknya dari
langkah pertama, di langkah kedua ini Anda diajak untuk berpikir
tentang konsekuensi yang akan Anda dapatkan saat Anda menunda.
Sebagai contoh, Anda perlu merekrut karyawan, tetapi Anda dikuasai
rasa khawatir memilih orang yang salah. Salah mempekerjakan
orang akan menghabiskan waktu dan uang, sehingga Anda
menunda proses rekrutmen. Disisi lain, kekhawatiran Anda juga
dapat menggerogoti pikiran dan fokus Anda karena tidak adanya
proses delegasi sehingga semua menumpuk pada Anda sendiri.
Menunda rekrutmen tentu saja akan menimbulkan dampak yang
cukup signifikan pada bisnis atau pekerjaan Anda.
3. Rencanakan Tindakan, Salah satu cara untuk mengatasi
penundaan adalah perangkat komitmen. Adanya perangkat
komitmen dapat membantu Anda untuk menghentikan penundaan
dengan merencanakan tindakan Anda sebelumnya. Misalnya, Anda
dapat berhenti membuang-buang waktu menggunakan ponsel
Anda dengan menghapus game atau aplikasi social media yang
mendistraksi fokus Anda. Atau Anda dapat mulai mengumpulkan
dana darurat dengan mengatur transfer dana otomatis ke rekening
tabungan Anda. Kedua contoh ini adalah perangkat komitmen yang
membantu mengurangi kemungkinan penundaan.
4.

Kerjakan Tugas yang Lebih Mudah, Cara lain untuk

menghindari penundaan adalah memulai dengan komitmen kerja
yang lebih kecil atau lebih mudah.
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Contohnya adalah menyortir email yang lebih penting atau
urgent untuk direspons, mudah untuk dijawab, atau yang tidak
membutuhkan respons sama sekali. Mengerjakan satu hal kecil atau
mudah biasanya akan lebih memudahkan kita untuk melanjutkan
pekerjaan yang lebih berat atau besar lagi. Pekerjaan kecil atau
mudah tersebut bisa menjadi pancingan atau pemanas sebelum
Anda mengerjakan tugas yang sesungguhnya.
5. Konfirmasikan Dateline dan Patuhi Salah satu hal penting
yang bisa Anda lakukan untuk menghindari penundaan adalah
mengkonfirmasi dateline pekerjaan Anda dalam satu sampai empat
minggu ke depan. Anda harus tahu persis berapa banyak waktu
yang Anda miliki untuk bekerja. Setelah tahu dateline tersebut,
pastikan untuk mematuhinya.
6. Menemukan Jawaban Mengapa Anda Ada di Dunia ini
Sekarang, menjadi faktor kunci yang paling besar yang paling saya
rasakan untuk melibas semua penundaan yang mungkin terjadi
pada diri saya selama ini. Walau menjadi faktor penentu yang akan
memudahkan diri anda terus bergerak, namun untuk menemukan
jawaban WHY ini, tidaklah mudah. Perenungan, perbincangan
dengan mentor-mentor yang saya kagumi, membuat saya dapat
menemukan jawaban inni 15 tahun lalu. Dan ini menjadikan booster
paling cepat dalam meninggalkan procrastination ini.
7. Start Early or End Later Jika di awal tahun 2020 lalu resolusi
tahun baru Anda adalah untuk menemukan keseimbangan
pekerjaan serta kehidupan yang lebih baik, maka jangan pernah
memperpanjang hari kerja Anda!

Untuk itu, segeralah mulai

bekerja, meskipun lambat asalkan rutinitas tersebut tetap Anda
tekun dan jalani.
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Lebih baik memberikan usaha ekstra di awal daripada Anda harus
mengejar ketertinggalan yang dapat menciptakan beban bagi Anda
sendiri.
Ya, walaupun enam strategi menghindari penundaan diatas
terdengar tidak menyenangkan. Tetapi bila strategi tersebut benarbenar dijalankan dan efektif, tak perlu lagi ada alasan menunda
pekerjaan, karena Anda sudah paham benar konsekuensi yang
muncul akibat penundaan. Selain itu, sebuah pekerjaan semudah
apa pun tidak akan pernah selesai bila Anda terus menundanya.
So, bye procrastination!

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/

f. Bagaimana Cara Mengatasi
Trauma dan Fobia?
Yang terberat yang membuat manusia tidak bergerak menuju
kedepan adalah, karena adanya jangkar yang menambatkan
dirinya, seperti sebuah perahu yang dilepaskan jangkarnya untuk
tidak membuat perahu bergerak. Dan jangkar tersebut pada diri
manusia adalah ketakutan yang berlebihan, Trauma dan Phobia.
(Istilah Trauma dan Phobia ini versi NLP yang saya ketahui.)
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Mana pernyataan yang lebih tepat?
A.	Ketinggian
1.	Phobia Ketinggian atau
2.

Trauma Ketinggian

B.

Tertipu

1.

Trauma ditipu

2.	Phobia ditipu
C.	Keuangan
1.

Trauma dengan keuangan

2.	Phobia dengan keuangan
Dari pernyataan diatas, dapat diambil sebuah hasil, Trauma adalah
sesuatu kejadian yang pernah terjadi pada diri seorang manusia,
yang membuatnya enggan beranjak untuk melakukannya lagi.
Sedangkan Phobia adalah sebuah kejadian yang belum pernah
dialami secara sadar, namun datanya sudah keburu masuk kedalam
data manusia tersebut
Proses Trauma dan Phobia sama sama merupakan peristiwa masa
lalu, yang keduanya membuat hambatan diri untuk dapat bergerak
maju ke depan. Dan apakah dia akan berdamai dengan trauma
/ phobia nya itu, mencari jalan keluar untuk dapat mengatasinya.
Namun demikian, ada beberapa trauma dan phobia yang memang
tidak perlu diselesaikan, bilamana tidak mengganggu kehidupan
sehari-hari.
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Saya baru sadar, saya takut ketinggian dengan kategori Phobia.
Karena hanya karena satu kejadian semasa saya SMA, diajak oleh
teman sekolah untuk melihat landasan Gantole yang ada di puncak,
Cimacan Bogor. Awalnya pada saat mobil diparkir di kebun teh,
saya tidak tahu kalau teman saya ingin memperlihatkan permainan
gantole tersebut. Dan pada saat menaiki tangga dan sampai pada
landasan tersebut. Sekujur tubuh tiba-tiba ngilu dan saya terduduk,
tidak berani beranjak dari tempat tersebut.
Beberapa saat kemudian, saya tidak terlalu mengambil pusing atas
kejadian itu. Namun saya baru sadar, kejadian itu mengubah seluruh
data saya untuk posisi ketinggian. Dan pada bagian berikutnya,
saya kana membagikan caranya untuk bisa menghadapi phobia
tersebut.
Sedangkan Trauma, adalah kejadian berulang-ulang yang menimpa
kita, sehingga kita tidak mau lagi berurusan dengannya, dan
berusaha untuk menghindarinya.
Trauma yang pernah saya alami adalah makan buah nanas muda
sebanyak 3 buah. Kejadian tersebut pada saat saya masih duduk
dibangku sekolah menengah pertama. Tante saya baru datang dari
Belitung, dan membawa 2 karung buah nanas. Dan karena saya
belum pernah makan buah nanas. Saya makan sampai dengan 3
buah. Hasilnya, lidah saya gatal-gatal selama lebih dari 2 hari. Dan
hal itu membuat diri saya menjadi trauma, bahkan ada sedikit saja
potongan nanas dalam sayur, pasti saya geser.
Coba kita pelajari. Apakah kejadian ketakutan atas ketinggian dan
keengganan makan buah nanas dapat digeneralisir begitu saja?
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Tentu saja seharusnya tidak. Masalahnya manusia tidak mau
membuka diri untuk mempelajari permasalahannya. Tidak mau
membuka pikirannya untuk melihat kemungkinan-kemungkinan
lainnya. Bagaimana hal itu bisa terjadi?
Misalnya begini, phobia ketinggian yang dialami saya, apakah akan
terjadi di semua kondisi ketinggian? Seandainya dikondisi ketinggian
tersebut, saya ada di gedung 70 lantai, kemudian saya melihat
keluar gedung, dimana seluruh gedung ditutup dengan kaca tebal
10m transparan. Apakah beralasan bilamana phobia saya muncul?
Seharusnya tidak, namun karena membabi-buta, selama itu tinggi
maka phobia itu muncul. Padahal kondisinya berbeda. Yang satu
di landasan gantole terbuka, tidak ada pengaman, angin besar
dan landasannya terbuat dari kayu. Sedangkan di gedung tinggi,
bangunan anti gempa, ketebalan kaca 10mm tertutup rapat.
Trauma makan buah nanas muda sebanyak 3 buah. Dengan
makan ikan asam manis yang ada potongan nanas matang,
tentunya berbeda bukan? Namun sekali lagi, karena isi kepala
kita mengeneralisir nanas apapun adalah nanas, maka trauma
itu tetap akan terjadi. Padahal, jangankan tiga buah nanas muda,
satu buah nanas muda saja kalau dimakan akan membuat lidah
gatal. Sedangkan nanas matang, yang dipotong kecil yang sudah
dicampur dengan buah dan sayur lainnya, sudah dimasak dengan
daging ikan lainnya. Seharusnya akan membuat kaya rasa dari
makanan tersebut.
Jadi apabila Anda ada trauma atau phobia yang mengganggu Anda
dalam beraktifitas sehari-hari. Pastikan apakah kondisinya 100
persen sama dengan keadaan data awal? Bilamana Anda trauma
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untuk berbisnis karena bangkrut, dan habis-habisan, apakah
bisnis berikutnya pasti akan bangkrut kembali? Apakah Anda dapat
pelajaran dari kebangkrutan awal? Apakah bisnisnya serupa?
Apakah Partner yang dipilih berbeda? Apakah Tim yang direkrut
sama? Apakah semua pola yang membuat Anda gagal terdahulu
tetap diulang lagi? Tentunya tidak bukan? Bahkan seekor keledai
sekalipun, tidak akan terjebak dilubang yang sama untuk kedua
kalinya.
Mudah untuk dikatakan, dan sulit untuk dilaksanakan. Iya, bilamana
Anda belum mau membuka diri. Dan terus melatih ketiga bagian
otak kita untuk dapat Growth Mindset. Mengenal Triune Brain kita,
bahwa, wajar reptilian brain kita menjaga diri kita dari segala macam
bahaya yang akan menimpa diri kita. Untuk itulah, kita harus terus
mengisi diri kita, dengan melatih neocortex untuk dapat menerima
informasi sebanyak-banyaknya, dan menjadikan banyak hal dalam
mendukung kita mencapai gol-gol yang ditetapkan, menjadi sebuah
kebiasaan, nilai baru, keyakinan yang lebih mendalam. Sehingga
Growth Mindset akan menjadi bagian dari diri kita, untuk dapat
terus berkarya dan mengembangkan apapun yang sedang kita
kerjakan. Tidak lagi terhantui oleh jangkar-jangkar di masa lampau
yang akan menghambat perkembangan diri kita.
Re-Programming otak kita atas data yang mengganggu
tersebut

Apa maksudnya dengan Re-programming? Manusia dibentuk oleh
apapun yang dia lihat, dengar, rasa, cium dan kecap. Semua indera
kita akan membentuk diri kita. Kemampuan diri kita atas membuka
lima indera, akan dapat menerima lebih banyak informasi ke dalam
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kepala kita. Informasi ini, bisa yang baik, buruk, berguna maupun
tidak, banyak atau sedikit. Dari kita lahir sampai sekarang, informasi
apa saja yang sudah kita dapatkan dikepala kita ini? Data apa saja
yang sudah pernah dilihat? Suara apa saja yang pernah didengar,
perasaan apa saja yang pernah dialami, makanan apa saja yang
pernah dirasa, dan aroma apa saja yang pernah Anda cium? Dan
semua informasi yang sudah tertanam dalam ke Subconscious kita/
otak limbic kita, tidak akan pernah dapat di hapus dari kepala kita.
Pertanyaannya sekarang, berapa banyak informasi yang salah yang
masuk ke dalam kepala kita, sehingga menghambat kemajuan diri
kita, dalam mencapai apa yang kita inginkan. Dan kalaupun sudah
banyak informasi yang kurang berguna, apakah informasi tersebut
mengganggu kita untuk mengambil keputusan kita sehari-harinya?
Katakanlah isi kepala Anda cukup banyak hal-hal yang menghambat
tersebut, apa yang sudah Anda lakukan untuk dapat diatasi?
Re-programming, menjadi sangat penting dalam menanggulangi hal
ini. Karena semua yang sudah masuk tadi dan tidak dapat dihapus,
maka yang bisa kita lakukan adalah memberikan tambahan data,
sehingga arti dan nilainya dapat berubah.
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Misalnya, Anda Trauma dengan orang tua Anda, yang dulunya suka
memukul Anda? Data dikepala Anda, bisa menyebabkan Anda
sakit hati, dendam ataupun luka. Namun bertambahnya umur
Anda, Anda menikah dan Anda juga sudah dikaruniai anak, data
Anda bertambah, ternyata mendidik seorang anak, begitu sulitnya,
sehingga sakit hati, dendam dan luka berubah arti, bahwa orang
tua kita dulu, ingin membuat kita maju, hanya saja mereka kurang
informasi bagaimana cara mendidiknya.
Contoh lainnya, saya tidak suka matematika, dari SD sampai SMA,
bahkan dibangku kuliah, pelajaran yang berkaitan dengan hitunghitungan, benar-benar saya jauhi. Karena tidak saya sukai. Sampai
saya bertemu dengan Ketih J Cunningham, yang mengubah
semua sudut pandang saya, bahwa matematika dan hitunghitungan itu menyenangkan. Dan angka menjadi sangat penting
dalam menghitung semua keberhasilan dan kegagalan kita. Tanpa
mengetahui skor atau angka itu, maka kita tidak tahu apakah
pekerjaan kita sudah berhasil atau belum?
Jadi Re-programming adalah, terus menerus menambah semua
informasi dan mengoreksi arti dan nilai yang selama ini kita
pegang teguh, bahkan terkadang kita tidak tahu, mengapa dan
darimana asalnya nilai tersebut dapat menjadi sebuah jangkar.
Re-programming akan menjadi lebih cepat, pada saat Anda tahu
bagaimana dan kapan harus dilakukan, supaya cepat masuk
kedalam otak limbik/ subconscious kita. Oleh karena itu, Anda harus
paham tentang gelombang otak kita terbagi menjadi 4 kondisi.Untuk
mere-programming otak kita, akan menjadi sangat efektif bilamana
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dilakukan pada saat gelombang otak kita masuk pada gelombang
alpha. Pada gelombang ini, mayoritas data akan langsung masuk
pada alam bawah sadar kita/subconscious/otak Limbik. Atau cara
lain adalah Re-programmingnya dilakukan dengan berulang-ulang
hingga masuk keotak alam bawah sadar kita.
Mencari Hypnotherapist yang Anda kenal untuk membebaskan
Trauma tersebut
Oke, saya paham, bahwa pelajaran mengenai gelombang otak
tersebut, tidaklah segitu mudahnya bisa Anda terima. Karena
memang ilmu ini, harus ada tahapannya. Dan tanpa praktek yang
banyak, Anda akan mengalami kesulitan, bahkan kesalahan bisa
dialami oleh Anda. Oleh karena itu, memiliki teman atau kerabat
yang tahu seorang ahli hipnoterapis, akan sangat membantu
kita, untuk me-Re-programming isi kepala kita yang mengganggu
keputusan-keputusan kita sehari-hari.
Mendapatkan seorang yang ahli dibidang ini, juga tidak semudah
itu. Banyak yang mengaku dirinya seorang hipnoterapis, hanya
karena sudah belajar 3 hari pelajaran hipnoterapi. Carilah orang
yang memiliki profesi ini, yang sudah memiliki jam terbang yang
cukup tinggi, untuk seorang ekspert, mereka harus mengantongi
10.000 jam praktek. Atau kata lainnya telah membantu sebanyak
5000 sesi terapi, dengan asumsi satu sesi 2 jam. Dan biasanya
seorang pasien hipnoterapi, menghabiskan 2- 4 sesi terapi, maka
sudah menghipnosis lebih dari 1000 pasien. Sebenarnya ada
banyak “gelar” yang dipasang oleh seseorang setelah ia selesai
mengikuti pelatihan hipnosis/hipnoterapi:
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1.

CH

= Certified Hypnotist

2.

CHT = Certified Hypnotherapist

3.

CCH = Certified Clinical Hypnotist (or Hypnotherapist)

4.

CCHt = Client-Centered Hypnotherapist

5.

MH = Master Hypnotist

6.

CMH

= Certified Master Hypnotist

Di Indonesia, hanya ada 2 guru yang mengajarkan hal ini, yang
dapat saya referensikan, RH Wiwoho atau Adi W Gunawan.
Keduanya adalah pengajar yang kawakan dan sudah lebih dari 15
tahun lamanya. Anda dapat mencari informasi disana, bilamana
dibutuhkan.
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