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PERHATIAN: Anda MEMILIKI hak  
untuk memperbanyak dan menjual materi ini 

 
 
 

Anda juga BOLEH membagikan, menjual, 
dan memberikan isi dari materi ini pada siapapun 

 
 
 
 
 
 
© Copyright 2008 Tommy Siawira 
 
ALL RIGHTS RESERVED  
 
Tidak ada bagian dalam produk ini yang boleh diperbanyak,disebarkan, disiarkan atau diproduksi ulang dalam berbagai 
cara apapun, termasuk tetapi tidak terbatas secara elektronik atau mekanik. Dilarang keras untuk penggunaan tanpa izin 
tertulis dari penulis untuk mencetak ulang, atau menyebarluaskan penerbitan ini.  
Dengan membaca ebook ini, berarti Anda sudah membaca, mengerti dan setuju dengan semua pernyataan yang kami 
buat. 
 
DISCLAIMER AND/OR LEGAL NOTICES  
 
Segala usaha telah dibuat seakurat mungkin untuk menggambarkan produk ini dan potensinya. Contoh dalam produk ini 
tidak dapat di anggap sebagai janji atau garansi untuk mendapatkan penghasilan. Potensi untuk mendapat penghasilan 
sepenuhnya tergantung pada pribadi masing-masing yang menggunakan produk kami, ide kami, teknik dan usaha yang 
di lakukan. Kami tidak mengatakan bahwa produk ini adalah “cara cepat kaya” 
Tingkat kesuksesan Anda dalam menggunakan materi dari kami tergantung dari waktu yang Anda curahkan untuk 
menjalankan program, menggunakan ide dan teknik yang telah dijabarkan, pengetahuan dan bermacam-macam 
keahlian. Kami tidak dapat menggaransi kesuksesan dan tingkat pendapatan Anda selama factor-faktor di atas 
tergantung dari kemampuan dari masing-masing individu. 
Materi dari produk kami dan website kami memuat informasi yang berdasarkan pandangan kedepan. Pandangan 
kedepan memberikan kami harapan atau ramalan pada kejadian di masa yang akan datang. 
 
Setiap pandangan kedepan pada setiap materi yang kami jual kami bermaksud untuk mengungkapkan pendapat kami 
tentang potensi untuk mendapatkan penghasilan. Banyak faktor yang akan mempengaruhi penghasilan Anda sebenarnya 
dan tidak ada garansi bahwa Anda akan menerima hasil yang sama seperti kami atau orang lain. Tidak ada garansi 
bahwa Anda akan meraih penghasilan dari ide dan teknik kami. 
Hasil setiap orang berbeda-beda, dan seperti produk yang memberikan informasi untuk berkesempatan menghasilkan 
uang yang lain, Anda dapat menghasilkan uang lebih atau kurang, bahkan tidak sama sekali. Sukses dalam program ini 
adalah hasil dari kerja keras, waktu dan banyak faktor lain yang mempengaruhi. Tidak ada pernyataan garansi apapun 
tentang pendapatan Anda 
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Profil Tommy Siawira 
- Host of Smart NLP Radio Talk  
  Setiap senin 19:00 in SmartFM 95.9 yg disiarkan langsung di 13 kota besar 
- Certified FIREWALK Instructor from F.I.R.E Institute, USA 
- Certified NLP Trainer from NLP University, California, USA 
- Certified NLP Coach from NLP University, California, USA 
- Official interpreter for Anthony Robbins Seminar in Singapore & Malaysia 
- Director of Wealth Mindset Training & Coaching 
- Business coach di perusahaan multinasional 
- Peak performance coach bagi orang ingin berprestasi  
 
Sejak 2003 aktif memberikan seminar publik tentang pengembangan potensi manusia 
di kota-kota besar Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Semarang, 
Pekan Baru, Batam, Bali selain itu juga mengasuh acara talkshow di radio Smart FM 
dalam acara “Smart NLP” sebuah program untuk pengembangan potensi manusia 
unggul yang berlandaskan metode NLP (Neuro Linguistic Programming) yang pertama 
di Indonesia.  
 
Disiarkan secara langsung setiap hari Senin jam 19:05 WIB di Radio SmartFM yang 
bisa di dengar di 13 kota besar di Indonesia, Jakarta(95.9 FM), Medan (101.8 FM), 
Pekan Baru (99.5 FM), Palembang (101.8 FM), Surabaya(88.9 FM), Semarang (93.4 
FM), Banjarmasin (101.1 FM), Balikpapan (97.8 FM), Makassar (101.1 FM), 
Manado(101.2 FM), Cirebon, Padang dan Samarinda.  
 
Mendirikan Wealth Mindset Training and Coaching di tahun 2003 dengan misi 
membantu masyarakat umum untuk menggali potensi mereka yang ada didalam 
dirinya untuk meraih kebahagiaan dalam kehidupan baik secara material dan spiritual. 
 
"Saya merasa bersyukur dapat mengikuti seminar firewalk dan coaching dengan Tommy Siawira, 
karena bulan pertama di bisnis saya telah mendapatkan income $3,646 sampai akhirnya bisa berlipat 
sampai empat kali hanya dalam 6 bulan saja...wah thanks so much Tommy...U are the 
best....Success !!!!" 

- Anita Eddy, Entreprener Sukses 
 
"Saya sangat berbahagia, akhirnya pak Tommy menerbitkan bukunya, di mana di tahun 2007 saya 
sudah menanyakannya, kapan buat buku ? akan saya jadikan buku wajib di perusahaan saya." 
 

- Harianto Prasetia , Comercial Direktur Martha Tilaar Group,  
- Direktur Utama PT.SAI Indonesia 
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Daftar Isi 
 
 1. Penciptaan kekayaan dimulai dari pikiran yang memiliki tujuan yang jelas (A) 
 
 2. Hidup ini penuh dinamika  
 
 3. Ketekunan membawa kesuksesan 
 
 4. Salah satu rahasia untuk menjadi yang terbaik dalam berkarya adalah kreatifitas 
 
 5. Salah satu kualitas yang dimiliki oleh Champion yaitu berani membuat komitmen 
 
 6. Kemenangan adalah sebuah kebiasaan 
 
 7. Bagaimana agar kita dapat selalu bersemangat dalam berprestasi? 
 
 8. Buatlah impian untuk mencapai bintang dilangit 
 
 9. Orang sukses selalu mencari jalan keluar  
 
10. Selalu ada cara untuk mengatasi masalah kita apabila kita mau berpikir kreatif 
 
11. Spirit bermain All Out 
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Selamat berjumpa di Human Excellence Program, sebuah program yang membahas metode ataupun 
strategi untuk mengembangkan pola pikir maupun sikap mental untuk meraih prestasi puncak.  
 
Buku ini akan membahas rahasia dan memodel sukses dari para top achiever dunia seperti 
Napoleon Hill, Wright bersaudara, Thomas Edison, Michael Jordan, Walt Disney sampai George 
Lucas yang dituangkan dalam 11 tips yang mudah diaplikasikan.  
 

Tips #1  
The Riches begins with State of mind and the definiteness of purpose artinya penciptaan kekayaan 
dimulai dari pikiran yang memiliki tujuan yang jelas 
 
Human Excellence Strategies akan dimulai dengan memodel sukses dari pengarang buku yang 
bernama Napoleon hill, Napoleon hill  adalah pengarang buku THINK & GROW RICH atau “Berpikir 
dan menjadi kaya” sebuah buku motivasi pertama didunia yang diterbitkan pada tahun 1937.  
 
Buku ini menuliskan tentang rahasia sukses para industrialis diawal abad 20 seperti Henry Ford, 
Wright Bersaudara, Thomas Alfa Edison dan lain lain.  
 
Diawal tahun 1900 Napoleon Hill diberi tantangan oleh orang terkaya didunia yang bernama Andrew 
Carnegie, Ia adalah pengusaha besi baja yang paling kaya didunia. Napoleon diminta untuk mencari 
tahu rahasia ratusan orang tersukses dan terkaya di Amerika dari bermacam macam latar belakang.  
 
Selama 20 tahun Napoleon Hill menghabiskan waktunya untuk meriset orang tersebut dimulai dari 
Henry Ford, Wright Bersaudara, Thomas Alfa Edison, Alexander  sampai Presiden Amerika Theodore 
Roosevelt yang akhirnya hasil dari penelitiannya dituangkan dalam Buku Think & Grow Rich.  
 
Didalam bukunya ia menuliskan rahasia orang orang terkaya Amerika dalam menciptakan kekayaan 
yang melimpah dalam usaha maupun hidup mereka.  
 
Rahasia pertama yang ia tuliskan adalah bahwa The Riches begins with State of mind and the 
definiteness of purpose artinya penciptaan kekayaan dimulai dari pikiran yang memiliki tujuan yang 
jelas. Dalam mencapai kesuksesan harus memiliki tujuan atau maksud yang jelas.  
 
Bagaimana mengaplikasikannya? Contoh sederhana adalah produsen handset No.1 Nokia. 
 

Apakah yang dijual oleh Nokia? Jawabnya tentu handset tapi selain itu Nokia memiliki tujuan 
yang jelas dari handsetnya melalui taglinenya yang unik yaitu Teknologi yang mengerti 
anda..Apakah yang ingin dimengerti Nokia tentang kita(manusia)? 
Nokia tahu bahwa manusia memiliki aspek logika dan emosional, dari aspek logika Nokia 
memberikan fungsi dan teknologi handset yang sangat baik kemudian dari aspek emosional 
Nokia membuat handset yang memiliki sisi “manusia” yaitu handset dibuat berwarna warni, 
bunyi telepon yang bervariasi, fitur yang beraneka ragam, games dan film yang menghibur dan 
yang terpenting adalah pemakaian handset yang “user friendly”, siapa saja yang memakai 
handset Nokia akan sangat mudah menggunakannya.  
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Semua itu dipikirkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam aspek emosional dan logika dan 
inilah yang membuat Nokia menjadi market leader di dunia saat ini. 
 

Tips #2  
Hidup ini penuh dinamika. 
 
Pujangga besar Inggris William Shakepeare pernah berkata tidak ada hal yang disebut baik atau 
buruk dalam sebuah kejadian, pemikiranlah yang menentukannya.  
 
Filosofi juga berlaku kepada hidup kita, ada juga yang mengatakan Life is full of surprise atau Hidup 
selalu penuh dengan kejutan. 
 
Hidup ini penuh dinamika dan kejutan, ada kejutan yang memberikan kita kebahagiaan namun ada 
juga yang tidak, lalu bgm kita menyikapinya…..saya akan memulainya dengan sebuah cerita kuno 
dari negara China, dahulu kala hiduplah seorang tuan besar yang kaya raya di sebuah desa dekat 
perbatasan China dengan negara tetangga.  
 
Tuan besar ini memiliki banyak kuda, satu ketika salah satu kudanya lari ke negara asing di utara, 
terdengar kabar ini maka datanglah para tetangga untuk menghiburnya, tetapi Tuan besar itu malah 
mengatakan kepada mereka,  
 

“Bagaimana Anda tahu kalau ini bukanlah suatu kebahagiaan?” 
 
Beberapa bulan kemudian kuda yang hilang itu kembali dengan membawa serta seekor kuda yang 
bagus milik orang asing.  
 
Setelah tetangganya mengetahui, merekapun datang kembali untuk memberikan ucapan selamat. 
Namun Tuan besar itu malah mengatakan, 
 

”Bagaimana Anda tahu ini bukan sebuah kemalangan?” 
 
Anak laki laki ternyata senang menunggang kuda terutama kuda yang baru didapatkan itu. Suatu 
ketika anaknya terjatuh dari punggung kuda sehingga tulang pahanya patah.  
 
Setelah tetangga mengetahuinya, mereka datang kembali menghiburnya. Lalu Tuan besar itu 
mengatakan,  
 

“Bagaimana Anda bisa tahu ini bukan satu hal yang baik?” 
 
Setahun kemudian, pasukan asing dari utara China menyerang besar-besaran ke dalam perbatasan 
China. Pemerintah China segera mengumpulkan anak-anak muda untuk di jadikan prajurit dan 
dikirim ke medan perang.  
 
Namun karena anak dari tuan besar itu pincang maka dia tidak dipilih untuk berperang di perbatasan,  
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Jadi…apa makna dari cerita sederhana ini?  
 
Hidup ini memang penuh dengan dinamika tergantung bagaimana kita akan memandang hidup ini, 
Hadapilah segala sesuatu dengan sikap positif dan proaktif, karena setiap masalah ataau kejadian 
selalu memiliki sisi baiknya”.  
 

Tips #3 
Ketekunan membawa kesuksesan. 
 
Salah satu kualitas yang dimiliki oleh seorang Champion yaitu sikap ketekunan atau Perseverence. 
Ketekunan membawa kita kepada kesuksesan.  
 
Contoh orang sukses yang memiliki ketekunan yang tinggi adalah George Lucas. Ia adalah salah 
satu producer dan sutradara kenamaan Hollywood yang jugs pencipta film fiksi Star Wars yang 
sangat populer di era 80 an.  
 
Sekuel Film Star Wars mencapai total penjualan hingga miliaran dollar dan sekaligus mendapatkan 
25 penghargaan internasional. Sedangkan George Lucas juga mendapatkan 3 buah penghargaan 
Oscar dan dia juga sudah menjadi seorang triliuner pada usia 28 tahun dan saat ini ia adalah salah 
satu orang terkaya didunia yang memiliki total kekayaan hampir mencapai 40 triliun rupiah. 
 
Apa yang membuat George Lucas menjadi berhasil?  
 
Ia lahir dari keluarga sederhana di sebuah desa kecil di central California sebagai anak petani, 
namun sejak kecil ia mempunyai impian yang kuat untuk menjadi seorang sutradara.  
 
Padahal tempat dimana ia lahir adalah hanya sebuah desa kecil dan masyarakat disana hampir 
jarang sekali menonton film karena jumlah bioskop yang sangat sedikit. Ketika ia mengungkapkan ide 
nya untuk menjadi sutradara film, banyak orang didesanya tidak percaya bahwa ia dapat 
mewujudkannya.  
 
Kesuksesan yang diraihnya tidaklah didapat dengan mudah, ia harus berjuang keras dan tetap tekun, 
didalam 6 tahun pertama George Lucas tidak mendapatkan apa apa dibisnisnya.  
 
Kendati demikian ia tidak putus asa bahkan ketika pertama kali ia melontarkan ide untuk membuat 
film star wars tidak ada producer yang mau mendanainya mereka berpikir film ini tidak akan laku 
dipasar karena dinilai terlalu ilmiah.  
 
Namun ia tidak patah semangat, ia terus berjuang dengan teguh sampai akhirnya ia berhasil. Bahkan 
ia sendiri menciptakan perusahaan efek untuk mendukung filmnya.  
 
Success Attitude yang ia miliki: 

1. Focus pada impian 
2. Ketekunan 
3. Bekerja keras 
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Tips #4 
Salah satu rahasia untuk menjadi yang terbaik dalam berkarya adalah kreatifitas.   
 
Siapa yang tidak tahu figur mickey mouse maupun donald bebek, hampir semua anak didunia 
mengetahui bahkan mengenal dengan baik kedua figur kartun tersebut, semua itu adalah hasil 
kreatifitas dari seorang kartunis ternama yang bernama Walt disney, salah satu rahasia untuk 
menjadi yang terbaik dalam berkarya adalah kreatifitas.   
 
Salah satu contoh figur besar didunia kreatifitas adalah Walter Disney atau yg lebih dikenal sebagai 
Walt Disney, dia adalah pendiri arena bermain anak anak Disneyland yang tersohor di dunia dan 
tersebar di 3 benua besar diplanet ini dengan salah satu ikonnya yang sangat terkenal yaitu Mickey 
Mouse dimana hampir sebagian besar manusia terutama anak-anak didunia mengenal figur kartun 
ini. 
 
Sebagai sebuah perusahaan Disneyland kalau ditinjau dari segi pendapatan merupakan perusahaan 
yang paling menguntungkan didunia karena tingginya margin pendapatan.  
 
Mengapa bisa demikian?  
 
Semua ini dapat terjadi dikarenakan oleh kreatifitas dan visi dari sang pendiri. Dimulai dari visinya 
untuk dapat menciptakan sebuah arena permainan yang dapat membahagiakan anak anak sekaligus 
orang tua yang menemani anak anaknya bermain maka dari situlah  
 
Walt Disney berkreasi untuk mewujudkan didalam sebuah arena bermain yang kemudiannya diberi 
nama Disneyland. Walt Disney selalu berpikir bagaimana caranya agar dia dapat mengembangkan 
kreatifitasnya didalam setiap karyanya.  
 
Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan meningkatkan cara bertanya yang kreatif untuk 
menghasilkan ide-ide yang kreatif.  
 
Walt Disney selalu bertanya kepada dirinya pertanyaan yang dapat menumbuhkan kreatifitasnya 
misalnya: 
  

Apakah yang disukai oleh anak-anak?  
Apa yang dapat membahagiakan mereka?  
Permainan apakah yang dapat membuat mereka tegang sekaligus tersenyum?  
Apakah yang berbentuk petualangan atau fantasi?  

 
Pertanyaan pertanyaan inilah yang akhirnya menghasilkan tempat bermain yang paling sukses di 
dunia.  
 
Dengan mengambil inspirasi dari kreatifitas Walt Disney mari kita tingkatkan kreatifitas dengan cara 
bertanya pertanyaan yang dapat meningkatkan produktivitas dalam pekerjaan maupun hasil karya, 
pertanyaan seperti apa yang akan tambahkan supaya hasil karya saya lebih bernilai?  
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Bertanyalah sesuatu yang merangsang otak untuk mengeluarkan ide ide kreatif sebab ide ide baru 
lahir karena kombinasi ide ide yang lama dan yang sudah ada. Mulailah dengan KALAU ANDA MAU 
ANDA PASTI BISA.  
 

Tips #5 
Salah satu kualitas yang dimiliki oleh seorang Champion yaitu berani membuat komitmen. 
 
There is always a way if you are committed, selalu ada cara apabila anda mempunyai komitmen 
begitu kata Anthony Robbins, kita selalu dapat mencapai goal apabila kita berkomitmen terhadap apa 
yang telah kita canangkan. 
 
Salah satu kualitas yang dimiliki oleh seorang Champion yaitu berani membuat komitmen. Banyak 
orang dapat membuat impian yang besar namun mereka tidak berani membuat komitmen utnuk 
mendapatkannya.  
 
Komitmenlah yang membuat seseorang menjadi juara sejati, misalnya para pemenang olimpiade 
berlatih siang dan malam untuk meraih medali dan menjadi yang terbaik.  
 
Komitmen merupakan kualitas karakter manusia yang membuat seseorang berjuang untuk 
mendapatkan apa yang diimpikan. Sebagai contoh juara senam asal jepang pada olimpiade thn 1972 
yang bernama Shun Fujimoto.  
 
Shun Fujimoto adalah salah satu dari 4 atlit senam beregu yang berlaga di olimpiade di Montreal 
Canada. Fujimoto terluka cukup parah pada lututnya seusai bertanding dalam pertandingan semi 
final. Dan tim dokter menyarankan dia untuk tidak bertanding pada pertandingan final keesokan 
harinya karena luka dilutut yang cukup parah. Fujimoto sadar kalau ia tidak tampil maka tim Jepang 
tidak mungkin menang namun karena komitmennya untuk membawa pulang medali emas untuk 
negaranya akhirnya Fujimoto memutuskan untuk tetap bertanding keesokan harinya.  
 
Dengan penuh kesakitan Shun fujimoto memulai lompatan pertama dan akhirnya dengan komitmen 
yang tinggi untuk menang akhirnya Ia berhasil menyelesaikan lompatan terakhir dan mendarat 
dengan sempurna serta membawa pulang medali emas.  
 
Harapan saya cerita sukses dari seorang shun fujimoto dapat menginspirasikan kita untuk meraih 
prestasi yang lebih tinggi meskipun tantangan menghadang didepan. 
 
Buatlah komitmen yang tinggi untuk impian anda. Dengan berkomitmen anda akan mengerahkan 
seluruh energi anda untuk meraihnya. ANDA PASTI BISA KALAU KITA MAU. 
 

Tips #6 
Kemenangan adalah sebuah kebiasaan 
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Winning is a habit begitulah ucapan dari salah seorang penulis terkenal yang bernama John 
Grisham.  
 
John adalah seorang penulis cerita fiksi asal Amerika yang terkenal didunia. Hasil karya tulisnya 
banyak dituangkan dalam bentuk film di Hollywood dan selalu menjadi box office dan bukunya selalu 
menjadi best seller.  
 
Bagaimana John Grisham bisa mencapai kesuksesan? Sebelum menjadi penulis ia adalah seorang 
pengacara sukses, selayaknya sebagai seorang pengacara yang sukses kerap kali menghabiskan 
waktunya lebih dari 100 jam/minggu untuk tugasnya sebagai seorang pengacara.  
 
Namun John Grisham tidak pernah mengeluh akan kekurangan waktu untuk menulis karyanya. Ia 
bisa saja mencari alasan untuk tidak menyelesaikannya. Sebaliknya John Grisham mencari alasan 
mengapa dia harus menyelesaikan karya tulisnya. Setelah itu mulailah dia menuliskan karyanya yang 
pertama yang berjudul A time to kill. 
 
Bagaimana dia dapat menyelesaikan bukunya dengan waktu yang sangat sedikit? 
 
Dia mulai dengan mengubah kebiasaan bangun paginya dengan bangun jam 5 untuk menyelesaikan 
tulisannya, karena dirasakan masih tidak mencukupi dia mulai menciptakan waktu tambahan dengan 
bangun lebih pagi lagi, dan ini dilakukannya selama setahun penuh sampai akhirnya buku itu selesai. 
Akan tetapi buku tersebut tidak langsung disetujui penerbitnya.  
 
Grisham harus mencari cara untuk meyakinkan para penerbit untuk mencetaknya. Akhirnya penerbit 
ke 26 menyetujui untuk mencetak namun hanya 5000 buah. Kembali Grisham tidak menyerah, dia 
bahkan membeli langsung 1000 bukunya sendiri untuk dipasarkan sendiri.  
 
Ia mulai menawarkan kepada banyak toko buku untuk mau menjualnya ini dilakukannya setiap 
minggu selama hampir satu tahun sampai akhirnya membuahkan hasil yang menakjubkan. Buku 
pertamanya membukukan angka penjualan sebanyak 10 juta copi.  
 
Sungguh sebuah penjualan yang fenomenal bagi seorang penulis baru. Bagi John Grisham: Winning 
is a habit. 
 
Bagaimana dengan kita?  
 
Apakah kita bersedia mengubah kebiasaan yang tidak produktif?  
 
Tidak hanya kemenangan adalah sebuah kebiasaan, kesuksesan juga. Marilah kita mulai dengan 
membuang kebiasaan yang tidak produktif seperti menunda pekerjaan, tidak disiplin, malas dan lain-
lain.  
 
Pilihlah kebiasaan yang produktif yang akan mendukung Anda mencapai kesuksesan. 
 

Tips #7 
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Bagaimana agar kita dapat selalu bersemangat dalam berprestasi? 
 
Bagaimana agar kita dapat selalu bersemangat dalam berprestasi? Dengan cara adalah mengontrol 
state.  
 
Apakah State itu? State adalah sebuah keadaan atau kondisi atau dalam bahasa yang lebih 
sederhana: mood, kita sering mendengar bahwa kalau kita lagi senang maka ide kita banyak tapi 
kalau lagi mood buruk maka segala ide pun hilang.  
 
Mengapa bisa demikian? Karena state kita akan mempengaruhi perilaku kita 
 
Sebagai contoh: mengapa ada sebagian orang yang senantiasa semangat dalam mengerjakan 
sesuatu bahkan ketika dia sedang menghadapi masalah?  
 
Jawabannya sederhana orang tersebut dapat mengontrol state atau moodnya. Dengan dapat 
mengendalikan statenya maka dia senantiasa dalam keadaan resourseful atau penuh dengan ide 
sehingga dapat menyelesaikan masalahnya. 
 
Kita pernah mendengar atau melihat sebuah tim olahraga yang begitu hebat namun bisa dengan 
mudah dikalahkan oleh tim yang tidak diunggulkan.  
 
Kenapa? Karena tim yang hebat tadi tidak mampu mengendalikan State-nya di dalam lapangan 
sehingga dapat dikalahkan oleh tim lain.  
 
Kalau kita senantiasa ingin meraih prestasi tinggi maka pertama yang harus kita kontrol adalah State 
kita sehingga kita dapat selalu bersemangat dan berprestasi. 
 
Bagaimana kita dapat mengontrol state? Untuk mengontrol state kita perlu mengubah fisiologi atau 
gerakan tubuh kita. Sebelumnya kita perlu mengetahui dulu ciri-ciri atau fisiologi dari orang yang 
sedang depresi.  
 
Umumnya pandangan matanya kebawah, kepalanya menunduk, badan dan bahunya sedikit 
membungkuk dan nafasnya pelan. sedangkan ciri-ciri orang yang sedang semangat atau excited, 
pandangan matanya keatas, kepala sedikit menengadah keatas, badan dan bahunya tegak serta 
nafasnya dalam.  
 
Nah kalau kita ingin segera keluar dari depresi  maka pertama yang harus dilakukan adalah 
mengubah fisiologi dengan cara mengangkat bahu dan kepala, memandang keatas dan bernafas 
yang dalam dan kuat, lakukan kegiatan ini nonstop minimal 10 kali maka dalam sekejap kita akan 
keluar dari depresi tersebut ,dengan state yang penuh semangat ini barulah anda mulai memikirkan 
solusi terhadap masalah Anda.  
 
Saya yakin dalam state ini Anda akan lebih mampu untuk mencari jalan keluarnya. Ini juga bisa 
dilakukan apabila Anda dalam keadaan tidak percaya diri, Anda tinggal merubah fisiologi dengan 
menaikan bahu, menegakkan badan, berdirilah kalau memang bisa karena itu akan sangat 
membantu lalu tariklah napas dan kepalkan jari anda dan katakan Yes atau Bisa… 
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Mungkin anda masih ingat ketika anak anda yang masih kecil itu nangis biasanya apa yang anda 
lakukan. Biasanya Anda akan mengatakan “ sayang sayang diam diam tuh diatas ada cicak ada 
cicak dalam sekejap anak anda akan terdiam dan memandanginya. 
 
Kenapa bisa demikian? Bahwa kalau kita melihat ke atas akan sulit sekali bagi kita untuk mengingat 
hal yang sedih. Karena otak manusia akan sulit memunculkan gambar sedih apabila melihat keatas.  
 
Nah mari kita ubah postur kita untuk lebih semangat…. Tarik napas, lihat ke atas dan tersenyumlah 
yang paling indah…  
 
Coba lihat muka anda di depan cermin kamar Anda..ehm ..terbayang oleh saya senyuman anda yang 
menawan dan penuh semangat..   
 
Ya  that’s right dan semoga hari ini menjadi hari yang indah buat Anda.  
 

Tips #8 
Buatlah impian untuk mencapai bintang dilangit  
 
Buatlah impian untuk mencapai bintang dilangit sebab kalau gagal anda masih bisa mendapatkan 
bulan, begitulah inspirasi yang dikandung oleh Jeff bezos, pemilik dan pendiri Amazon.com toko buku 
online pertama dan yang terbesar didunia, sekarang Amazon.com bukan hanya menjual buku tapi 
berbagai macam produk dimana total penjualannya mencapai lebih dari 90 triliun dan jeff bezos 
adalah juga salah satu orang terkaya didunia.  
 
Salah satu rahasia jeff bezos untuk menjadi yang terbesar adalah berani memiliki impian yang besar. 
Jeff besos disebut sebagai Bapak E Commerce dunia karena dialah orang pertama yang 
mengembangkan penjualan via internet pada tahun 1994 banyak orang yan pesimis tentang bisnis 
model yang dilakukan oleh Jeff, bagi sebagian besar orang berpikir tidak akan bisa merubah 
kebiasaan orang membeli buku ditoko buku menjadi memesan lewat internet.  
 
Disinilah tantangannya Jeff besos adalah seorang yang berani bermimpi yang besar dan berani 
mengambil tindakan untuk mewujudkannya. Berkali kali Ia ditolak oleh rekannya maupun pihak bank 
untuk mendapatkan pinjaman dari bank untuk memperbesar usahanya.  
 
Pinjaman pertama ia dapatkan dari Bapaknya namun untuk lebih memperbesar usahanya ia 
membutuhkan modal yang lebih besar lagi kembali ia harus meyakinkan teman temannya. Karena 
kegigihan dan juga pintar membaca trend dia mati matian meyakinkan rekan rekannya untuk 
mendukungnya.  
 
Salah satu ide briliannya adalah mengatakan bahwa orang pasti akan lebih suka kalau mereka bisa 
mencari buku dengan cepat dan sangat mudah hanya dengan kedua tangannya yaitu melalui 
Komputer. 
 
Dengan kegigihan yang tinggi akhirnya Jeff besos mampu merubah kebiasaan miliaran orang didunia 
untuk mulai membeli melalui internet.  
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Visi dia untuk amazon.com adalah bukan hanya menjadi toko buku online terbesar melainkan 
menjadi toko online serba ada terbesar didunia.   
 
Dengan mengambil inspirasi dari keberanian untuk bermimpi yang besar, buatlah impian anda 
setinggi langit setelah itu mulailah bekerja ulet untuk mewujudkannya.  
 
Kalau anda berkomitmen pasti anda dapat mewujudkannya.  
 

Tips #9 
Orang sukses selalu mencari jalan keluar. 
 
Target apakah yang akan anda mau capai hari ini? Sudahkah cukup jelas apa yang akan mau capai 
dalam hari ini?  
 
Winners see solution in every problem, while losers see reason behind every problem artinya  orang 
yang sukses selalu melihat solusi disetiap masalah, sedangkan orang gagal mencari alasan disetiap 
masalah,   
 

Alkisah… dimana ada dua orang pemuda yang pergi untuk mencari ilmu.  
 
Setelah berjalan sangat jauh, akhirnya mereka mengambil keputusan 
untuk belajar membuat alat-alat besi di sebuah pabrik. 
 
Di pabrik tersebut, pelatihnya mengambil dua pelat besi dan dua 
martil untuk di berikan kepda mereka.  
 
Mereka diminta untuk memukul pelat besi itu dengan martil hingga 
putus. Setelah itu, baru ia bersedia untuk mengajarkan ilmu untuk 
mereka. 
 
Kedua pemuda itupun memukulnya. Setelah beberapa saat, pemuda pertama 
datang ke pelatihnya dan mengatakan,” Tidak bisa, pak! Pelat besinya 
terlalu keras!” 
 
Selang beberapa saat, pemuda kedua juga datang. Dengan muka penuh 
keyakinan ia berkata,” Pelatih saya ingin bertanya apakah ada martil 
yang lebih kuat?” 

 
Orang sukses mencari jalan, orang gagal mencari alasan. Setiap menghadapi kesulitan, orang gagal 
hanya menyalahkan lingkungan dan mencari alasan untuk menutupi kekurangannya sebaliknya 
orang berhasil memandang masalah sebagai suatu tantangan dan terus mencari jalan keluar dan 
tidak pernah menghabiskan waktunya untuk menyalahkan orang lain atau situasi apapun.  
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“Success no excuse” seperti yang dikatakan oleh seorang maha bintang bola basket Michael Jordan, 
saya tidak akan membiarkan diriku membuat alasan untuk tidak latihan betapapun letihnya saya, 
kalau saya bisa buat alasan sekali maka saya bisa 2 kali, lebih baik tidak perlu sama sekali.  
 
Jangan biarkan diri kita mencari alasan meskipun kecil alasannya, keluar dari zona kenyamanan. 
Naikkanlah Standard Anda.  
 

Tips #10 
Selalu ada cara untuk mengatasi masalah kita apabila kita mau berpikir kreatif. 
 
Prinsip 3K adalah singkatan dari Krisis – kritis – Kreatif. Kita mungkin heran kenapa banyak masalah 
yang krisis yang membutuhkan penanganan tapi belum dapat diselesaikan.  
 
Mengapa bisa demikian? Karena masalah yang sedang dihadapi hanya sebatas krisis dan bukan 
kritis.  
 
Sebagai contoh: ketika anda terlambat makan maka anda akan mengalami gangguan maag yang 
ringan (ini baru sebatas krisis) dan masih bisa dibiarkan namun apabila gangguan maag tadi sudah 
akut dan kesakitan yang anda rasakan memuncak maka mau tidak mau anda akan mencari obat 
atau langsung mendatangi dokter.  
 
Kenapa? Karena yang krisis tadi sudah berubah menjadi kritis dan pikiran anda pun sekarang 
berubah menjadi kreatif untuk segera mencari jalan keluarnya.  
 
Contoh lain yang sekarang sedang menghangat di seantero bumi yaitu harga minyak yang menjulang 
tinggi dimana banyak negara yang tidak siap menghadapinya.  
 
Hampir semua orang tahu bahwa cadangan minyak pada suatu saat akan habis namun ini masih 
dalam fase krisis jadi pada umumnya negara negara didunia masih belum berusaha untuk mengatasi 
problem jangka panjang ini.  
 
Ketika harga minyak sejak tahun lalu naik diatas US$ 100 meskipun turun kembali di harga US$ 70 
an maka mulailah banyak negara didunia panik untuk mencari jalan keluarnya dan ini sudah masuk 
dalam fase kritis.  
 
Ketika menjadi kritis negara negara maju mulai mempersiapkan sumber energi alternatif misalnya 
sumber energi dari tanaman jagung, saat ini di negara maju sudah mulai menggalakan menanam 
jagung daripada gandum sebagai sumber energi alternatif untuk menggantikan energi minyak bumi 
pada masa yang akan datang dan ini sudah masuk ke fase kreatif. 
 
Sering pula kita mendengar orang-orang yang mengatakan bahwa mereka sedang mengalami  krisis 
keuangan, krisis ekonomi dan lain-lain.  
 
Perilaku seperti ini tadi tidak akan menyelesaikan masalah dan perilaku mereka terhadap masalah 
yang terjadi masih sebatas krisis.  
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Jadi bagaimana mengatasi masalah diatas?  
 

1. Buatlah masalah tadi menjadi kritis yaitu masalah tersebut harus 
segera diselesaikan sekarang. 

2. Uraikan konsekuensi konsekuensi buruk yang akan terjadi apabila tidak 
dicarikan solusinya sekarang? Konsekuensi yang banyak akan 
meningkatkan intensitas problem yang semakin tinggi akan mendorong 
pikiran anda menjadi kreatif untuk mencari solusi. 

 

Tips #1 1 
Spirit bermain All Out 
 
Kali ini saya akan membahas tentang spirit yang luar biasa dari seorang atlit bola basket terhebat 
Michael Jordan yaitu pantang menyerah sampai detik detik terakhir.  
 
Dalam memimpin tim nya  bertanding, MJ selalu memotivasi rekannya untuk bersemangat dan 
mencetak angka sampai peluit tanda berakhir dibunyikan.  
 
Bagi sebagian besar pemain yang pernah satu tim dengannya mengutarakan bahwa sosok Michael 
Jordan di lapangan adalah sebagai inspirator dan pengatur serangan dalam permainan. Michael 
Jordan selalu bermain ALL OUT  pada setiap pertandingan meskipun disaat akan kalah atau dalam 
keadaan letih.  
 
Baginya tidak ada kata menyerah sampai akhir peluit berbunyi. 
 
Dengan spirit inilah Akhirnya menjadikan Michael Jordan sebagai salah satu atlit terhebat yang ada 
dibumi.   
 
Spirit apakah yang akan kita miliki dalam menghadapi tantangan? Harus kita jalani.  
 
Terkadang-kadang untuk menjadi terbaik kita memang selalu dihadapkan tantangan yang seakan-
akan akan menghambat kita untuk maju. Akan tetapi tantanganlah yang membuat kita maju. Otot 
manusia hanya akan tumbuh apabila diadu dengan beban atau diberi beban.  
 
Apapun tantangan yang dihadapi bisa diselesaikan asalkan selalu berpenampilan ”All Out”. Mari kita 
bermain ALL OUT untuk target kita baik dipekerjaan ataupun diusaha. Go for it !!!!  Banyak hal yang 
dapat terjadi pada saat-saat terakhir..  
 
Ada ucapan yang berbunyi The real victory comes last….kemenangan akan datang didetik detik 
terakhir,  jadi maju terus pantang mundur, fokus pada tujuan, satu langkah lagi dan satu langkah lagi.  
 
“Sekali layar terkembang pantang biduk pulang”. 
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Penutup 
 
Saya sering ditanya orang tentang bagaimana supaya dapat memaksimalkan apa yang telah kita 
pelajari.  
 
Jawab saya adalah Action seperti peribahasa dari papua nugini yang berbunyi  
 

“Knowledge is a rumor until it is in the muscle” 
 
Terjemahan dari peribahasa di atas berarti  
 

“Pengetahuan adalah omong kosong apabila belum ada di dalam otot kita” 
 
dalam arti yang lebih mendalam adalah apapun yang telah kita ketahui apakah itu pengetahuan 
maupun masukan tidak akan ada artinya apabila tidak kita aplikasikan atau LAKUKAN.   
 
Jadi sekarang mulailah mengaplikasi apa yang Anda dapatkan melalui buku ini. Tidak perlu kita 
kuasai semuanya untuk memulainya akan tetapi yang terpenting adalah melakukan dengan baik apa 
yang telah Anda kuasai, untuk perjumpaan lainnya saya ingin mendengar kisah sukses Anda di  
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