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Warisan #1
Who said it could not be done? And tell me what great victories
does he have to his credit which qualifies him to judge what
can and can't be accomplished ~ Napoleon Hill
(Siapa yang mengatakan bahwa itu tak bisa dilakukan? Dan beritahu
saya kemenangan besar apa yang telah dia raih yang membuatnya
memenuhi syarat untuk menilai apa yang bisa dan tidak bisa dicapai ~
Napoleon Hill)
Anda mungkin sudah tak ingat berapa kali Anda mendengar kata-kata
“itu tidak mungkin, ini tidak mungkin, ini tidak bisa, itu tidak bisa…”
Kata-kata seperti itu menyiratkan bahwa sesuatu itu mustahil
dilakukan atau dicapai.
Anda sering kali membuat dan membesarkan batasan yang
menghentikan Anda dalam mencapai impian. Bahkan mungkin Anda
sering meyakinkan diri sendiri bahwa Anda tidak sanggup dan tidak
pantas untuk sukses, seakan-akan sukses adalah sesuatu yang berada
diluar jangkauan. Dengan mengatakan tidak mungkin, Anda
sebenarnya mulai mematikan potensi Anda untuk menjadi yang
terbaik. Anda menghalangi diri untuk mengeluarkan kekuatan besar
yang terdapat di dalam diri Anda saat Anda yakin Anda tidak bisa.
Bagaimana pula dengan perkataan dan pendapat orang lain mengenai
diri Anda? Mungkin Ada beberapa bahkan banyak orang yang
meragukan diri Anda. Mungkin banyak pula yang mengatakan Anda
tidak mungkin sukses atau tidak bisa lainnya. Pertanyaan pentingnya,
apakah Anda memakan mentah-mentah pernyataan mereka, atau
Anda cukup percaya diri membuktikan mereka salah?
Pernahkan Anda sangat meyakini sesuatu namun pada akhirnya Anda
salah? Atau pernahkah orang hebat meyakini sesuatu yang pada
akhirnya terbukti tidak benar?
Harry Andrews, seorang pelatih olimpiade Inggris pada tahun 1903
mengatakan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk berlari 1 mil tidak
akan pernah lebih cepat dari 4 menit 12 detik. Tapi lihatlah sekarang,
rekor lama terus bertumbangan. Lord Kelvin, Presiden Royal Society
yakin tidak ada benda berat yang dapat terbang di langit. Tapi Wright
bersaudara berhasil mematahkan keyakinannya.
Masih banyak lagi contoh lainnya. Tapi yang terpenting, di dunia ini
tidak ada yang tidak mungkin. Bahkan orang-orang hebat di masa lalu
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saja bisa keliru meyakini sesuatu. Sesuatu yang tidak mungkin di
masa lalu menjadi sesuatu yang biasa di masa sekarang ini. Hanya
batasan yang dibuat Anda sendirilah yang membuat Anda percaya
sesuatu itu tidak mungkin.
Setiap manusia memiliki kekuatan dahsyat untuk mengubah apa yang
kelihatannya tidak mungkin menjadi mungkin, termasuk Anda. Jika
Anda tidak menciptakan batasan yang menghalangi, maka segalanya
mungkin bagi Anda. Juga tidak ada yang berhak mengatakan Anda
tidak mungkin atau tidak bisa. Andalah yang memutuskan Anda bisa
atau tidak bisa.
Warisan #1: Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, batasan
ciptaan Anda-lah yang membuatnya tidak mungkin. everything
is possible.
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Warisan #2
Keep away from small people who try to belittle your
ambitions. Small people always do that, but the really great
make you feel that you too can become great ~ Mark Twain
(Menjauhlah dari orang-orang kerdil yang berusaha memadamkan
ambisi Anda. Orang-orang itu selalu melakukannya, tapi orang-orang
hebat membuat Anda merasa bahwa Anda juga bisa menjadi hebat ~
Mark Twain)
Di saat Anda sedang dalam perjuangan dan usaha untuk meraih
impian, Anda pastinya ingin mendapatkan dukungan dari semua
orang. Tapi, kenyataan pahitnya, Anda tidak akan pernah
mendapatkan dukungan dari semua orang. Akan ada beberapa orang
yang mendukung, dan ada sebagian yang akan berusaha membuat
Anda terjatuh.
Anda akan bertemu sebagian orang yang berusaha menghentikan
Anda, berusaha mencuri impian Anda, menghalangi jalan Anda dan
bahkan terang-terangan ingin menjatuhkan Anda. Orang-orang seperti
inilah yang biasanya akan Anda hadapi setiap waktu. Merekalah orangorang negatif yang ingin menarik Anda keluar dari jalur kesuksesan.
Mereka akan melakukan berbagai macam cara seperti mengatakan
Anda tidak bisa, mengejek, merendahkan dan menghakimi Anda.
Tugas Anda adalah segera menjauh dari orang-orang seperti itu
karena mereka adalah racun yang sangat mematikan. Anda tidak akan
bisa menyingkirkan orang-orang semacam itu karena mereka akan
selalu ada, sebagai bagian dari tantangan dan ujian menuju
kesuksesan.
Begitu juga dengan orang-orang yang secara tidak langsung
mempengaruhi diri Anda, seperti tukang mengeluh, pesimis dan
skeptis. Apa yang akan terjadi jika Anda terus bersama orang-orang
seperti itu? Lama-lama Anda akan menjadi bagian dari mereka. Hal ini
sama seperti Anda yang terlalu lama berdekatan dengan orang yang
terkena penyakit menular, lama-lama Anda akan ikut tertular juga.
Terus, bagaimana jika Anda sering bergaul dan bersama dengan
orang-orang yang optimis, penuh semangat dan bersikap positif?
Lama-lama Anda akan ikut-ikutan seperti mereka juga. Semuanya
menular. Apakah penggemar motor bebek bisa akrab dengan
penggemar motor gede? Tentu sulit. Begitu juga orang optimis jarang
bisa akrab dengan orang pesimis. Bayangkan diri Anda berteman
dengan orang yang kerjaannya hanya mengeluhkan pekerjaannya
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yang membosankan, ekonomi yang sulit, hidup yang susah dan
membicarakan berita atau sesuatu yang negatif. Anda pasti bosan
bahkan muak. Anda pun bisa ikut-ikutan suram melihat dunia ini.
Bayangkan lagi Anda bersama dengan orang yang begitu positif,
menyenangkan, selalu membicarakan sesuatu yang membuat Anda
termotivasi, optimis dan ceria. Anda pasti nyaman dan senang
bersamanya. Anda pun bisa ikut-ikutan merasa dunia ini begitu indah.
Ingatlah, orang-orang disekitar Anda dapat membentuk diri Anda
menjadi lebih baik atau bahkan menghancurkan Anda. Orang optimis
selalu bersama dengan orang optimis lainnya, orang pesimis selalu
bersama dengan orang pesimis lainnya, jarang sekali terjadi
kebalikannya.
Warisan #2: Bergabung dengan para juara, jika bukan juara,
Anda adalah calon juara.
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Warisan #3
I don't measure a man's success by how high he climbs but
how high he bounces when he hits bottom ~ George Patton
(Saya tidak menilai kesuksesan seseorang dari seberapa tinggi ia
memanjat tetapi dari seberapa tinggi ia memantul kembali ketika ia
terjatuh ke bawah ~ George Patton)
Siapakah yang tidak pernah gagal di dunia ini? Tidak ada. Setiap orang
pasti pernah setidaknya satu kali mengalami kegagalan. Kegagalan
adalah paket yang tak terpisahkan dari kesuksesan. Kegagalan adalah
sesuatu yang wajar. Jika ada yang mengatakan dirinya tidak pernah
gagal, itu baru namanya tidak wajar. Mengapa? Karena orang yang
tidak pernah gagal adalah orang yang tidak pernah bertindak dan
mencoba. Orang yang tidak pernah gagal adalah orang yang tidak
akan bisa mencicipi nikmatnya buah kesuksesan.
Kegagalan adalah satu momen penting dalam hidup Anda. Bahkan
kegagalan bisa menjadi titik balik (turning point) yang begitu luar
biasa. Saat menemui kegagalan, hanya ada dua hal yang akan terjadi.
Yang pertama, Anda akan menyerah dan berhenti mengejar impian
Anda. Itulah momen penting di mana Anda memberitahu dunia Anda
tidak lagi mengejar apa yang Anda cita-citakan. Anda mengubur
impian Anda. Itulah saat ketika cita-cita, impian, harapan dan
keinginan sirna dan lenyap dari kehidupan Anda.
Yang kedua, Anda tidak menyerah. Anda memberi kesempatan pada
diri sendiri untuk mencoba sekali lagi. Ketika Anda mencoba sekali
lagi, terjadi titik balik yang begitu luar biasa. Setiap kali gagal dan
kemudian bangkit, tanpa disadari Anda telah menjadi lebih kuat.
Kekuatan Anda dinilai dari seberapa banyak Anda bangkit setelah
jatuh.
Tidak banyak yang memiliki kekuatan untuk bertahan seperti itu.
Kebanyakan orang hanya memiliki kekuatan yang begitu kecil, yang
menyebabkan mereka cepat putus asa dan menyerah saat menemui
kegagalan. Saat terjatuh, mereka jatuh selamanya dan tidak pernah
bangkit lagi. Dan kegagalan pun tidak terelakkan lagi.
Kesuksesan tidak akan bisa diraih dengan sikap mudah menyerah.
Terlalu banyak tantangan dan kesulitan yang harus Anda hadapi
sebelum berhasil di depan pintu gerbang impian. Jika Anda tidak
pernah berusaha untuk bangkit, sedikit saja kegagalan sudah cukup
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membuat Anda kalah. Hanya orang-orang yang tidak pernah
menyerah-lah yang pantas mendapatkan apa yang selama ini mereka
impikan. Semakin banyak dan keras mereka terjatuh, semakin banyak
dan keras pula mereka bangkit untuk mencoba sekali lagi.
Warisan #3: Jangan pernah menyerah. Cobalah sekali lagi.
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Warisan #4
There are two primary choices in life: to accept conditions as
they exist, or accept the responsibility for changing them ~
Denis Waitley
(Ada dua pilihan penting dalam hidup: menerima keadaan apa adanya,
atau menerima tanggung jawab untuk mengubahnya ~ Denis Waitley)
Siapa yang bertanggung jawab atas hidup Anda? Sudah pasti bukan
orang lain. Hidup Anda adalah milik Anda, jadi sudah semestinya Anda
yang bertanggung jawab atas apa pun yang terjadi dalam hidup Anda.
Segala tindak tanduk yang terjadi bukan tanggung jawab orang lain.
Akan tetapi mengatakan hal seperti itu memang sangat mudah. Saat
dipraktikkan, sulitnya bukan main. Ketika menemui kegagalan, Anda
mungkin dengan mudah menyalahkan situasi luar seperti ekonomi
yang sedang suram, pasar yang sedang lesu atau alasan apa pun.
Memang, situasi itu terlihat sangat berpengaruh bagi kegagalan. Tapi,
hal tersebut memang terjadi. Anda hanya memiliki dua pilihan,
menerima kondisi itu apa adanya dan pasrah tanpa berbuat apa pun
atau Anda mengambil tanggung jawab untuk mengubah keadaan
Anda. Ketika Anda menyalahkan situasi luar, Anda tidak mendapatkan
keuntungan apa pun. Tidak ada untungnya Anda menyalahkan situasi
luar. Situasi itu tetap tidak peduli dengan keluhan Anda. Satu-satunya
yang bisa Anda lakukan adalah bertanggung jawab dan melakukan
sesuatu. Dengan begitu perubahan akan terjadi alih-alih mengeluh dan
mencari kambing hitam yang sama sekali tidak akan membuat
perubahan dalam hidup Anda.
Apakah Anda gagal karena alasan lainnya, seperti bukan dari keluarga
berada, tidak bisa mendapatkan pendidikan terbaik, tidak punya
suntikan modal yang besar dari orang tua atau tidak punya kenalan
orang hebat? Pikirkan hal itu baik-baik. Kalau memang Anda percaya
akan hal tersebut, so what? Anda tidak mungkin menyalahkan orang
tua Anda karena tidak punya banyak uang. Anda juga tidak mungkin
menyalahkan diri Anda sendiri yang terlahir di keluarga yang biasabiasa. Menyalahkan dengan cara seperti itu tidak akan mengubah
hidup Anda. Malah, Anda menjadi semakin tertekan dan putus asa.
Atau Anda menyalahkan orang lain yang tidak mendukung Anda
sehingga menyebabkan Anda gagal? Pikirkan sekali lagi. Apakah ada
gunanya menyalahkan orang lain atas apa yang terjadi pada diri
Anda? Apakah Anda akan memaksa mereka agar bertanggung jawab
terhadap hidup Anda? Orang lain tidak akan bisa bertanggung jawab,
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Anda-lah
yang
harus
bertanggung
mengendalikan hidup Anda sendiri.

jawab.

Anda-lah

yang

Jika Anda selalu menyalahkan orang lain atau apa pun sebagai biang
kegagalan, hidup Anda sampai kapan pun tidak akan menjadi lebih
baik. Anda tidak bisa berbuat apa-apa karena merasa orang lain yang
menyebabkan itu semua. Anda menganggap orang lain yang
mengendalikan hidup Anda. Dengan begitu, tidak ada lagi yang bisa
Anda perbuat kecuali pasrah dan mengeluh. Anda tidak bisa berbuat
apa-apa, hanya bisa diam termangu sambil berharap sesuatu berubah
dengan sendirinya. Semua itu hanyalah fantasi omong kosong yang
tak akan pernah terjadi.
Bahkan meskipun orang lain atau situasi luar mempengaruhi hidup
Anda, Anda tetap memiliki kendali untuk mengubah itu semua. Anda
bisa membuat perubahan yang lebih baik jika Anda bertanggung
jawab terhadap hidup Anda sendiri. Anda menjadi supir kendaraan
Anda sendiri. Dengan begitu, Anda bisa bebas pergi ke mana pun
yang Anda suka karena kemudi ada di tangan Anda. Anda bisa
membuat perubahan apa pun dalam hidup Anda jika Anda yang
memegang kemudi. Jika Anda memberikan kemudi pada orang lain,
maka Anda tidak bisa berbuat apa-apa kecuali pasrah dan menurut
saja ke mana pun Anda dibawa orang lain.
Warisan #4: Bertanggung jawablah atas apa yang terjadi
dalam hidup Anda. Anda-lah yang memegang kemudi mobil
kehidupan Anda sendiri.

10

http://www.suhardicamp.com

Warisan #5
All men who have achieved great things have been great
dreamers ~ Orison Swett Marden
(Semua orang yang telah mencapai hal-hal yang luar biasa adalah
pemimpi besar ~ Orison Swett Marden)
Semua pencapaian besar yang diraih oleh para pemenang dimulai dari
sebuah mimpi. Bukan hanya mimpi biasa, melainkan mimpi yang
begitu besar, yang bahkan diragukan sebagian besar orang. Orangorang besar dulunya tidak berbeda dari kebanyakan orang. Mereka
juga orang biasa seperti Anda. Bedanya, mereka memiliki impian yang
begitu membara. Namun sayangnya, impian mereka yang begitu besar
seringkali tidak diimbangi oleh dukungan orang lain.
Saat memberitahu orang lain akan mimpi mereka, orang lain banyak
yang meragukan. Ada yang bahkan tertawa dan menganggap mereka
sinting. Mereka tidak percaya karena impian mereka terlalu muluk dan
aneh. Impian mereka dijadikan bahan lelucon. Mereka dianggap tidak
normal karena punya impian yang sangat tidak masuk akal.
Tapi, hidup benar-benar adil. Impian benar-benar membedakan
seorang yang biasa dengan yang luar biasa. Mengapa orang-orang
besar, hebat dan luar biasa bisa menjadi juara dan pemenang dalam
hidup mereka? Karena mereka memiliki impian. Impian itulah yang
membuat mereka luar biasa.
Cobalah Anda lihat orang-orang yang hebat, dan cari tahu mengapa
mereka bisa dikenang sampai sekarang. Mereka dikenang karena
berhasil meraih sesuatu yang besar dan luar biasa. Mereka telah
memberikan kontribusi yang begitu besar bagi dunia ini. Mereka telah
menjadi model, contoh dan inspirasi bagi banyak orang. Mereka telah
menjadi bukti kekuatan dan potensi manusia yang tak terhingga
besarnya.
Darimana semua itu bisa terjadi? Semuanya terjadi karena satu hal.
Semuanya bermula dari sebuah impian. Impian mencetak para
pemenang dan juara. Mereka yang telah mencapai sesuatu yang
mengagumkan adalah pemimpi besar. Mereka dulunya bukanlah apaapa. Tapi impian mereka luar biasa, mengubah mereka dari nol
menjadi pahlawan (from zero to hero), dari bukan siapa-siapa menjadi
luar biasa (from nobody to somebody).
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Apakah Anda memiliki impian? Impian sangat bernilai, bahkan lebih
bernilai daripada apa pun. Tahukah Anda, orang yang paling miskin
dan menyedihkan di dunia ini bukanlah orang yang tidak punya uang,
tetapi orang tidak punya impian. Selagi Anda masih punya impian
yang layak Anda perjuangkan, hidup ini masih ada harapan untuk
Anda.
Meskipun dunia Anda begitu gelap, tapi selagi Anda masih punya
impian yang begitu berharga yang Anda rela korbankan apa pun untuk
itu, sinar terang akan tetap menyinari hidup Anda. Impian membuat
hidup Anda lebih memiliki arti. Dan keberhasilan Anda meraih impian
tersebut membuat hidup Anda begitu indah dan bermakna.
Warisan #5: Semua pencapaian sukses bermula dari sebuah
impian.
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Warisan #6
Action is the foundational key to all success ~ Anthony Robbins
(Tindakan adalah kunci dasar bagi semua kesuksesan ~ Anthony
Robbins)
Apa yang menyebabkan kegagalan untuk meraih sukses? Mengapa
banyak orang yang bermimpi ingin sukses, tapi tidak bisa meraihnya?
Ada satu hal yang tidak pernah mereka lakukan, yaitu memulai. Mimpi
hanyalah garis finish yang akan Anda tuju. Dan untuk mencapai garis
finish tersebut, Anda harus memulai, mengambil langkah pertama dan
terus berjalan atau bahkan berlari agar Anda bisa menuju ke sana.
Intinya, Anda harus ambil tindakan untuk mewujudkan mimpi Anda
menjadi kenyataan.
Tindakan adalah jembatan yang menghubungkan mimpi dan
kenyataan. Tindakan adalah satu hal yang sangat penting bagi
kesuksesan dan kegagalan. Tidak peduli seberapa hebat diri Anda,
seberapa banyak Anda tahu mengenai sukses, seberapa luar biasanya
mimpi Anda, jika Anda tidak pernah mengambil tindakan, hasilnya
tidak akan banyak membantu. Anda tidak akan bisa mewujudkan
mimpi Anda jika tidak ada tindakan, nol besar.
Apa pun jika tindakannya nol, maka hasilnya tetap nol. Anda akan
mendapatkan hasil kosong. Jika Anda melihat sebuah pohon jambu
yang begitu menggoda dan Anda tidak mengambil tindakan untuk
memetiknya, maka Anda tidak akan dapat jambu tersebut. Jika Anda
melihat seorang wanita cantik dan Anda tidak pernah mengambil
tindakan untuk mendekatinya, Anda tidak akan pernah bisa
mengenalnya. Jika Anda ingin sukses, namun tidak pernah melakukan
apa pun untuk meraihnya kecuali hanya duduk berharap, maka jangan
pernah bermimpi untuk sukses. Jika disimpulkan dalam satu kalimat,
sesuatu terjadi karena adanya tindakan tertentu. Sesuatu terjadi
karena ada penyebabnya, tidak lain adalah tindakan itu sendiri. Jadi,
bagaimana bisa Anda mengharapkan sesuatu terjadi jika Anda sendiri
tidak berani bertindak dan hanya berani duduk sambil berdoa.
Mimpi Anda akan tetap menjadi mimpi selamanya jika tindakan tidak
pernah diambil. Satu perbedaan yang membuat mimpi tetap menjadi
mimpi dengan mimpi yang menjadi kenyataan adalah ada tidaknya
tindakan yang dilakukan. Sukses bukanlah masalah yang membuat
pusing kepala. Yang membuat kepala pusing adalah sulitnya
mengambil tindakan untuk memulainya.
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Seseorang bisa menjadi juara atau pemenang karena berani
melakukan apa pun. Mereka tidak hanya bermimpi, tetapi berani
membuat mimpinya menjadi kenyataan. Lihatlah kembali orang-orang
besar dan hebat, apakah mereka akan dikenang jika hanya bermimpi
besar tapi tidak berani bertindak? Tidak mungkin. Jadi, benar sekali
jika tindakan adalah kunci keberhasilan dan kesuksesan.
Warisan #6: Tindakan menciptakan
tindakan berarti hasilnya nol.
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Warisan #7
Never walk away from failure. On the contrary, study it
carefully and imaginatively for its hidden assets ~ Michael
Korda
(Jangan menjauhi kegagalan. Sebaliknya, pelajari secara teliti dan
imajinatif pelajaran yang tersembunyi di baliknya ~ Michael Korda)
Kegagalan bagi orang yang sukses adalah sebuah pelajaran yang
sangat berharga. Kegagalan adalah sebuah momen penting untuk
bangkit menjadi sosok yang lebih berdaya. Kegagalan adalah sebuah
peluang untuk memperbaiki diri. Kegagalan adalah sebuah batu
loncatan untuk meraih kesuksesan. Kegagalan adalah ujian untuk
memasuki gerbang kesuksesan. Bagi mereka, kegagalan adalah
sesuatu yang wajar dan pasti terjadi, tanpa bisa terelakkan.
Akan tetapi, orang yang gagal malah berpikiran sebaliknya. Kegagalan
bagi mereka adalah hal yang memalukan. Kegagalan adalah tanda
bahwa mereka tidak mampu dan tidak bisa. Kegagalan adalah sebuah
bukti bahwa mereka lemah. Kegagalan adalah sebuah batu sandungan
yang telah membuat mereka jatuh dengan keras. Kegagalan adalah
musuh yang seharusnya tidak muncul di dalam hidup mereka.
Pertanyaan selanjutnya adalah, sikap mana yang sering Anda miliki
ketika menemui kegagalan? Apakah Anda memiliki sikap seperti para
juara di mana kegagalan adalah hal biasa, atau sikap seperti para
pecundang di mana kegagalan adalah hal yang luar biasa aneh?
Satu hal yang patut Anda ingat adalah, kegagalan tidak akan pernah
hilang saat Anda mulai memutuskan untuk berjuang meraih impian
Anda. Tidak ada orang yang kebal dari kegagalan. Bahkan para juara,
para pemenang dan orang sukses sekali pun tidak luput dari
kegagalan. Malah, mereka mengalami kegagalan yang jauh lebih
banyak dan lebih besar dari orang-orang biasa.
Kegagalan bukanlah momok menakutkan, tetapi sebagai alat untuk
memperbaiki diri Anda. Di balik kegagalan yang pahit, tersembunyi
pelajaran yang sangat bernilai untuk membantu Anda meraih apa
yang ada inginkan. Kegagalan adalah sinyal yang memberitahu Anda
bahwa ada sesuatu yang salah dan harus segera berubah.
Contoh mudahnya, bayangkan Anda ingin menuju ke sebuah tempat
dan ternyata Anda menuju ke tempat yang salah. Tempat yang salah
itulah yang memberitahu bahwa jalur Anda telah melenceng. Tempat
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itulah yang menjadi tanda bahwa Anda harus berubah haluan dan
mengambil jalan lain agar bisa sampai ke tempat tujuan Anda. Begitu
juga dengan kegagalan yang Anda terima. Kegagalan tersebut adalah
tanda agar Anda segera memperbaiki diri atau apa pun supaya di
kemudian hari berhasil meraih kesuksesan.
Warisan #7: kegagalan adalah batu loncatan kesuksesan. Di
baliknya, tersimpan harta berharga sebagai pembelajaran
hidup.
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Warisan #8
Striving for success without hardwork is like trying to harvest
where you haven’t planted ~ David Bly
(Mengejar kesuksesan tanpa kerja keras bagaikan berusaha memanen
di mana Anda tidak pernah menanam ~ David Bly)
Siapa yang tidak menginginkan kesuksesan di dunia ini? Semua orang
dari berbagai latar belakang pasti menginginkannya. Tapi, dari semua
orang tersebut, siapa yang benar-benar siap bekerja keras untuk
mendapatkannya? Mungkin hanya sebagian kecil yang berani
menjawab. Dan sebagian kecil itulah yang akhirnya dinobatkan
sebagai peraih kesuksesan.
Dilema yang sering dihadapi banyak orang di dunia ini adalah
keinginan akan kesuksesan, tetapi tanpa adanya kerja nyata untuk
mencapainya. Bukankah ini sesuatu yang aneh. Mereka seolah-olah
menginginkan kesuksesan datang dan hadir dengan sendirinya.
Mereka ini adalah orang-orang yang hanya bisa bermimpi di dalam
pikirannya tanpa pernah bisa mengubah mimpi tersebut menjadi
kenyataan.
Sukses butuh kerja dan tindakan, bahkan kerja keras dan tindakan
tanpa henti. Jika memang kesuksesan tidak membutuhkan kerja keras
atau bahkan tidak membutuhkan tindakan sama sekali, saya sangat
yakin seyakin-yakinnya tidak ada lagi orang yang gagal di dunia ini.
Semua orang sudah sukses meraih impiannya masing-masing.
Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Kerja keras sangat diperlukan
untuk sukses, bukan kerja yang tanggung-tanggung, setengahsetengah apalagi tidak ada tindakan sama sekali. Sampai kapan pun,
kesuksesan akan selamanya menjadi mimpi yang tak pernah
kesampaian.
Lihatlah orang sukses di sekeliling Anda, apakah ada di antara mereka
yang sukses karena malas atau hanya duduk dan berdoa? Mereka
sukses karena kerja keras, 100% dan berdedikasi tinggi. Tantangan
yang mereka hadapi terkadang begitu besar, tentunya tidak cocok
bagi mereka yang tidak mau bekerja keras untuk itu.
Mereka yang tidak mau bekerja keras, sangat mudah dikalahkan dan
dijatuhkan. Mental mereka lemah sehingga mudah putus asa dan
menyerah bahkan hanya karena rintangan-rintangan kecil sekali pun.
Kesuksesan tidak pernah diberikan kepada orang-orang yang tidak
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siap bekerja keras untuk meraihnya, sama seperti rangking satu tidak
pernah diberikan pada siswa yang tidak siap belajar keras untuk
meraihnya.
Warisan #8: Kesuksesan membutuhkan kerja keras, bukan
kerja setengah hati apalagi tidak ada tindakan sama sekali.
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Warisan #9
The real secret to success is enthusiasm ~ Walter Chrysler
(Rahasia sebenarnya dari kesuksesan adalah rasa antusias ~ Walter
Chrysler)
Bagi Anda yang memiliki hobi yang sangat disenangi, mengapa Anda
sangat senang melakukan hobi tersebut? Bagaimana perasaan Anda
saat melakukan hobi Anda? Pasti menyenangkan, bukan? Hobi yang
Anda senangi menimbulkan antusiasme. Antusiasme itulah yang
merupakan api yang sangat penting bagi apa pun, termasuk
kesuksesan.
Saat Anda melakukan hobi Anda, apa pun itu, Anda begitu
menikmatinya. Waktu seperti terbang dengan cepat. Meskipun Anda
mungkin capek, tapi Anda tidak kelelahan. Meskipun Anda capek, tapi
Anda senang melakukannya. Tidak ada rasa putus asa, mengeluh
apalagi menyerah. semangat Anda seperti tidak pernah habis. Semua
itu bisa terjadi karena antusiasme.
Bayangkan lagi saat-saat menjelang liburan ke tempat yang sudah
Anda impikan selama ini. Anda pasti begitu antusias sampai-sampai
tidak bisa tidur. Anda mempersiapkan segala keperluan dan barang
dengan wajah yang cerah. Anda tidak sabar lagi menginjakkan kaki
Anda di sana. Itulah yang dinamakan antusiasme.
Begitu juga dengan antusiasme dalam meraih kesuksesan. Anda akan
sulit meraihnya jika Anda tidak antusias terhadapnya. Apakah Anda
akan menonton film jika Anda sama sekali tidak antusias dengan judul
film itu? Apakah Anda akan melakukan sesuatu jika Anda tidak
antusias? Bisa saja Anda melakukannya, tapi tindakan Anda tidak akan
maksimal. Anda hanya melakukannya karena terpaksa. Anda tidak
benar-benar mau melakukannya. Tidak ada kesenangan di sana.
Dengan cara seperti itu, apakah kesuksesan bisa dicapai? Sulit bahkan
tidak mungkin.
Antusiasme dapat membangkitkan semangat dan mengeluarkan
kemampuan kita yang terbaik. Antusiasme membuat kita mampu
bertahan dari hal-hal negatif perusak kesuksesan. Antusiasme
membuat kita memandang tantangan, rintangan dan kegagalan dari
sisi yang positif.
Sekarang bayangkan jika Anda tidak memiliki rasa antusias. Anda
tidak akan termotivasi untuk sukses. Tindakan Anda tidak pernah
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maksimal. Anda rentan terserang virus keputusasaan. Mental Anda
menjadi lebih rapuh. Postur tubuh Anda pun kelihatan seperti orang
loyo.
Ingatlah bahwa orang sukses adalah orang yang sangat antusias
dalam meraih kesuksesan. Karena antusiasme itulah, mereka bisa
mengerahkan kemampuan terbaik mereka untuk meraih impian.
Warisan #9: Kesuksesan tidak akan jauh dari diri Anda jika
Anda sangat antusias meraihnya.
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Warisan #10
Most people give up just when they're about to achieve
success. They quit on the one yard line. They give up at the last
minute of the game, one foot from a winning touchdown ~ Ross
Perot
(Kebanyakan orang menyerah saat mereka hampir sukses. Mereka
berhenti pada jarak hanya 1 yard. Mereka menyerah pada menit-menit
terakhir permainan, hanya satu kaki jauhnya dari kemenangan ~ Ross
Perot)
Seorang penambang menemukan sebuah tempat yang diyakini
memiliki emas yang berlimpah. Jadi, dengan semangat, penambang
itu menggali untuk mencari emas. Setelah menggali cukup lama, ia
masih belum menemukan tanda-tanda keberadaan emas tersebut.
Meski sudah menggali cukup dalam, ia masih belum menemukannya.
Sampai akhirnya ia frustasi dan memutuskan berhenti. beberapa
waktu kemudian, terjadi hal yang menakjubkan. Penambang lain
berhasil menemukan emas dalam jumlah yang banyak. Dan yang lebih
menyedihkan bagi penambang pertama, ternyata emas tersebut
ditemukan hanya beberapa inci saja dari lokasi penggalian di mana ia
terakhir menggali dan berhenti. Andai saja saat itu ia tidak menyerah,
ia pasti lebih dulu menemukan emasnya. Karena menyerah, ia
kehilangan emas yang sudah begitu dekat di depannya.
Benar sekali bahwa banyak orang menyerah dan berhenti justru pada
saat mereka hampir berhasil. Jika mereka tidak menyerah, kesuksesan
pasti bisa diraih. Keberhasilan yang jaraknya begitu dekat harus hilang
hanya karena mereka terlalu cepat berhenti.
Masih ingat pertandingan sepakbola final liga champion antara
Manchester United melawan Bayern Munich? Pada menit-menit awal
Bayern unggul 1-0. keunggulan itu membuat Bayern lebih sering
bertahan. MU yang ingin membalas kekalahan berkali-kali melakukan
serangan. Meski tidak membuahkan gol, mereka tidak menyerah.
bahkan saat menit-menit terakhir pun mereka terus membangun
serangan. Sampai akhirnya pada menit 90, MU berhasil membobol
gawang Bayern. Dan hebatnya, satu menit kemudian, mereka kembali
mencetak gol dan membalikkan kemenangan menjadi 2-1. Hasil ini
menjadikan mereka juara Liga Champion sekaligus meraih Treble
Winner pertama kalinya.
Sekarang kita balik keadaannya. Apa yang terjadi jika pada menitmenit akhir pertandingan, para pemain MU kehilangan harapan dan
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memutuskan menyerah? Tentu saja sejarah itu tidak akan pernah
terjadi. Jika mereka putus asa saat itu, mereka tidak akan menjadi
juara padahal jaraknya hanya beberapa menit jauhnya. Karena
mereka tidak pernah kehilangan harapan, mereka mampu membuat
keajaiban, mencetak dua gol di akhir pertandingan dalam waktu
singkat.
Warisan #10: Kesuksesan sebenarnya sudah sangat dekat
ketika kita berhenti mengejarnya.
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Warisan #11
Success of life depends upon keeping one's mind open to
opportunity and seizing it when it comes ~ Alice Foote
MacDougall
(Kesuksesan hidup tergantung dari keterbukaan pikiran seseorang
pada peluang dan mengambilnya ketika datang ~ Alice Foote
MacDougall)
Apa yang terjadi jika ada sebuah peluang bagus di depan Anda?
Biasanya, ada beberapa pilihan yang akan Anda ambil. Anda mungkin
menolaknya mentah-mentah. Atau mungkin Anda mengambil peluang
tersebut. Bagi Anda yang mengambil peluang bagus tersebut, saya
ucapkan selamat.
Akan tetapi, bagi Anda yang ragu-ragu, menunda atau bahkan
menolaknya, sebaiknya Anda renungkan lagi. Peluang yang sama
seperti itu mungkin tidak akan datang lagi untuk ke dua kalinya.
Mungkin Anda bisa menciptakan peluang lain atau peluang lain akan
datang lagi, namun peluang yang sudah Anda buang tidak akan
kembali lagi.
Atau mungkin saat ini Anda tidak begitu membutuhkan peluang itu.
Tapi, di masa mendatang, saat Anda sangat membutuhkan peluang
tersebut, semuanya sudah terlambat. Peluang itu sudah jauh
meninggalkan Anda.
Coba ingat-ingat kembali peluang-peluang berharga yang sudah Anda
buang, yang mungkin bisa mengubah hidup Anda. Peluang-peluang
seperti itu mungkin tidak akan datang lagi. Biasanya, ketika peluang
menghampiri, kita seolah menutup mata dan telinga agar tidak bisa
melihat dan mendengarnya. Dan ketika peluang itu sudah pergi, kita
baru menyesalinya. Penyesalan biasanya datang terlambat. Saat
peluang itu pergi, Anda tidak bisa memutar waktu untuk kembali ke
masa lalu.
Mulai saat ini, buatlah tekad untuk menerima setiap peluang berharga
yang menghampiri Anda. Siapa tahu peluang itu bisa membuat Anda
lebih hebat, lebih baik dan lebih luar biasa dari sebelumnya. Anda
tidak akan pernah tahu apa yang bisa dilakukan peluang itu terhadap
Anda jika Anda sendiri tidak mau mencoba menerimanya.
Peluang yang paling berharga seringkali adalah peluang yang sudah
Anda buang dengan sia-sia. Peluang yang bagus seringkali adalah
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peluang yang Anda sesali saat ini. Peluang tidak pernah mundur dan
kembali bertanya kepada Anda sekali lagi apakah Anda bersedia
mengambilnya atau tidak. Peluang tidak pernah mundur, hanya bisa
maju. Jika Anda tidak menyambutnya, ia akan mencari orang lain
yang bersedia. Ingatlah, Anda membuang peluang, bukan berarti
orang lain juga melakukan hal yang sama. Orang yang sukses
menyambut setiap peluang dengan hangat, dan mengubahnya
menjadi kesuksesan.
Warisan #11: Peluang tidak pernah mundur dan bertanya
sekali lagi apakah Anda mau atau tidak. Sekali Anda menolak,
peluang akan mengucapkan selamat tinggal dan mencari orang
lain yang mau.
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Warisan #12
I think you can accomplish anything if you’re willing to pay the
price ~ Vince Lombardi
(Saya pikir Anda akan mampu meraih apa pun jika Anda benar-benar
bersedia membayar harganya ~ Vince Lombardi)
Bayangkan Anda begitu lapar, dan kebetulan Anda berada tepat di
depan toko hamburger. Tentu saja hamburger itu membuat Anda
menelan ludah karena begitu menggoda selera. Tapi Anda tidak bisa
begitu saja mengambil hamburger itu dan memakannya. Anda harus
membayar harga dari hamburger itu baru bisa menikmatinya, bukan?
Anda ingin makan, harus bayar harganya berupa uang. Anda ingin
menonton, Anda harus bayar harganya dengan menebus tiket masuk
dengan sejumlah uang. Anda ingin diterima kerja, Anda harus bayar
harganya dengan menulis surat lamaran dan bersedia diwawancarai.
Ingin mendapatkan cinta seorang wanita, Anda harus bayar harganya
berupa usaha untuk mengejarnya. Anda ingin kesuksesan, Anda wajib
bayar harganya.
Jika kita diharuskan membayar harga untuk mendapatkan sesuatu,
berarti bisa dikatakan bahwa tidak ada yang gratis di dunia ini. Anda
harus menebusnya dengan sesuatu untuk mendapatkan apa yang
Anda inginkan.
Sayangnya, untuk meraih kesuksesan, hanya sedikit sekali yang
bersedia membayar harganya. Mereka menginginkan kesuksesan
secara gratis, tanpa bayar. Kesuksesan juga ada harganya, dan Anda
harus membayar jika ingin mendapatkannya. Bukan dengan uang,
melainkan dengan kerja keras, semangat, pantang menyerah,
persisten serta disiplin. Semua orang menginginkan kesuksesan, tapi
ketika diminta untuk membayar harganya - kerja keras, semangat,
pantang menyerah, persisten, disiplin dan lainnya – tidak sedikit yang
membatalkannya.
Menebus kesuksesan terkadang tidak mudah. Tidak mengherankan,
jika banyak orang yang putus asa di tengah perjalanan. Tapi,
penebusan itu tidak ada apa-apanya saat Anda berhasil mencapai
kesuksesan itu. Mungkin saja harga yang harus Anda bayar untuk
menebus kesuksesan awalnya terlihat begitu besar. Tapi begitu
kesuksesan sudah diraih, nilai dari kesuksesan itu akan jauh lebih
besar dari harga yang sudah Anda bayar selama ini.
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Tidak ada yang gratis, tidak terkecuali kesuksesan. Untuk meraihnya,
Anda harus membayar harga yang sesuai. Dan berita baiknya
harganya bisa ditebus oleh semua orang di dunia ini. Karena itulah,
kesuksesan adalah hak semua orang dan akan menjadi milik semua
orang, hanya jika mereka bersedia membayar harganya.
Warisan #12: Kesuksesan tidak bisa didapatkan begitu saja.
Ada harga yang harus dibayar berupa kerja keras, pantang
menyerah, disiplin dan persisten.
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Warisan #13
If you want to be successful, it's just this simple: Know what
you are doing, love what you are doing, and believe in what
you are doing ~ Will Rogers
(Jika Anda ingin sukses, caranya sederhana: Tahu apa yang sedang
Anda lakukan, cintai apa yang sedang Anda lakukan, dan percaya
pada apa yang sedang Anda lakukan ~ Will Rogers)
Jika Anda ingin sukses, Anda harus memperhatikan tiga hal penting
ini. Yang pertama adalah mengetahui apa yang sedang Anda lakukan.
Mungkin ini kedengarannya sepele, tapi jangan meremehkannya.
Sejauh yang saya tahu, banyak orang yang tidak tahu apa yang
sedang mereka lakukan. Lebih tepatnya mereka tidak tahu ke mana
arah tindakan mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak
memiliki tujuan hidup. Mereka hanya hidup mengikuti arus, terseret
olehnya tanpa peduli ke mana mereka diseret. Karena tidak memiliki
tujuan, mereka akan melakukan apa pun tanpa tujuan yang jelas.
Mereka tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Walaupun
melakukan, mereka bahkan tidak tahu untuk apa mereka
melakukannya. Jadi, sangat jelas bahwa tujuan sangat penting. Tanpa
tujuan Anda hanya berkeliling dan berjalan sana-sini seperti orang
tersesat. Tujuan membuat Anda tahu ke mana Anda harus berjalan.
Tujuan membuat hidup Anda lebih berwarna. Jadi, yang pertama
adalah memiliki impian yang jelas.
Yang kedua adalah mencintai apa yang sedang Anda lakukan. Ini
mudah dimengerti. Jika Anda tidak menyukai apa yang Anda kerjakan,
hasilnya sudah pasti tidak memuaskan. Coba kembali lagi saat Anda
masih sekolah dulu. Apa yang terjadi saat jam pelajaran matematika
tiba padahal Anda sangat membenci pelajaran itu? Anda pasti bosan,
sebentar-sebentar melihat jam, melamun, mengkhayal yang bukanbukan, bergosip dengan teman sebelah atau bahkan mengantuk dan
tertidur. Meskipun Anda dipaksa mempelajarinya, percuma saja
karena Anda tidak menyukainya. Apakah Anda bisa mendapatkan nilai
tinggi? Kemungkinannya sangat kecil kecuali Anda menyontek. Jadi,
yang
kedua
berhubungan
dengan
antusiasme.
Antusiasme
menimbulkan ketertarikan pada apa yang sedang Anda lakukan.
Yang ketiga adalah percaya pada apa yang Anda lakukan. Keyakinan
dan kepercayaan penuh pada apa yang Anda lakukan akan membantu
Anda mengerahkan seluruh kemampuan dan potensi terbaik. Anda
tidak akan berhasil melakukan apa pun dengan baik jika Anda tidak
percaya Anda bisa. Jika Anda sudah tidak percaya, jangankan
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melakukan, mencoba saja pun sudah tidak mau. Bagaimana mungkin
Anda bisa maksimal melakukan sesuatu yang mana Anda tidak
percaya kalau Anda bisa. Hanya saat percaya dan yakin, Anda baru
bisa serius melakukan yang terbaik. Hasil yang akan Anda peroleh
setara dengan besarnya keyakinan Anda saat ini, tidak akan lebih dari
itu. Anda percaya Anda hanya bisa menghasilkan sesuatu yang biasabiasa saja, Anda benar. Anda percaya Anda bisa menghasilkan sesuatu
yang luar biasa, Anda juga benar. Jadi kesimpulannya, ini
berhubungan dengan keyakinan bahwa Anda pasti bisa.
Warisan #13: Miliki impian, antusiasme dan keyakinan kuat
bahwa Anda pasti sukses.
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Warisan #14
Any fact facing us is not as important as our attitude toward it,
for that determines our success or failure ~ Norman Vincent
Peale
(Kenyataan apa pun yang kita hadapi tidaklah sepenting sikap kita
terhadapnya, karena itulah yang menentukan kesuksesan atau
kegagalan kita ~ Norman Vincent Peale)
Dua orang menghadapi kegagalan yang sama, yang satu memutuskan
untuk berhenti, yang satu lagi memutuskan untuk mencoba lagi
sampai berhasil. Apa yang menjadi perbedaan di antara mereka
berdua?
Cara
mereka
memandang
kegagalan
itulah
yang
membedakan tindakan yang akan diambil sesudahnya. Lebih
mudahnya, semua itu berhubungan dengan sikap mereka.
Sikap bisa membawa Anda pada kesuksesan dan sekaligus bisa
menyeret Anda ke jurang kegagalan. Semua tergantung sikap mana
yang Anda miliki.
Bagaimana Anda memandang kegagalan? Apakah Anda memandang
kegagalan sebagai akhir dari segalanya atau batu loncatan menuju
kesuksesan? Itu semua tergantung dari cara Anda memandangnya.
Sikap Anda sangat menentukan itu semua.
Bagaimana Anda memandang tantangan? Apakah Anda memandang
tantangan sebagai ujian yang sangat berat, yang akhirnya membuat
Anda cepat menyerah atau Anda memandangnya sebagai sarana
untuk belajar dan memperbaiki diri untuk meraih kesuksesan?
Bagaimana Anda memandang diri Anda sendiri? Apakah Anda
memandang diri Anda tidak layak, tidak mampu, tidak bisa, tidak
pantas untuk meraih impian yang Anda inginkan selama ini atau Anda
memandang diri Anda sebagai calon juara, seorang yang pantas dan
mampu meraih apa pun yang diinginkan? Apakah Anda memandang
diri Anda sebagai orang biasa-biasa atau sebagai orang yang luar
biasa?
Bagaimana pula Anda memandang dunia ini? Apakah Anda
memandang dunia ini dengan wajah suram, merasa dunia ini penuh
penderitaan, kesulitan dan kesusahan atau Anda memandangnya
sebagai tempat yang begitu indah, berkelimpahan, sebagai tempat
menikmati kesuksesan Anda?
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Semua jawaban dari pertanyaan itu sangat tergantung dari sikap
Anda. Jawabannya bisa berbeda-beda karena sikap setiap orang
berbeda pula. Itulah mengapa, dua orang bisa memiliki sikap yang
berlawanan padahal mengalami sesuatu kejadian atau peristiwa yang
sama persis. Bahkan kembar yang identik sekali pun memiliki cara
pandang dunia yang begitu berbeda. Hal itu dikarenakan sikap yang
terbentuk dalam diri masing-masing. Pertanyaan yang ingin saya
ajukan adalah, sikap seperti apa yang Anda miliki saat ini, apakah
cenderung mendukung kesuksesan Anda atau malah sebaliknya?
Warisan #14: Apa pun yang terjadi dalam hidup ini tidak
memengaruhi Anda, melainkan sikap Anda terhadapnya.
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Warisan #15
If you take the same action everyday, you will get the same
results. If you want different results, you must change your
action ~ Anonymous
(Jika tindakan Anda selalu sama setiap hari, Anda akan mendapatkan
hasil yang sama. Jika Anda ingin hasil yang sama, Anda harus
mengubah tindakan Anda ~ Anonymous)
Salah satu perangkap yang sering tidak kita sadari ketika mengambil
tindakan adalah bahwa kita selalu melakukan sesuatu yang sama
terus-menerus. Tidak menjadi masalah jika apa yang kita lakukan itu
memberikan hasil yang memang kita harapkan. Yang menjadi masalah
adalah kita terus terjebak melakukan yang sama meskipun hasilnya
tidak sesuai harapan. Meskipun sudah tahu gagal, kita masih tetap
tidak berusaha mencari jalan atau tindakan yang lain.
Bayangkan Anda menanam bibit jeruk. Setelah pohon tersebut
berbuah, Anda malah kecewa karena Anda mengharapkan tumbuhnya
buah jambu. Namun Anda terus menanam bibit jeruk sambil terus
berharap pohon tersebut berbuah jambu. Bisakah hal ini terjadi?
Itulah yang dinamakan terjebak dalam tindakan yang sama dan
mengharapkan hasil yang berbeda. Jika Anda ingin mendapatkan buah
jambu, ya Anda harus menanam bibit jambu, bukan yang lain.
Itulah yang sering terjadi pada kebanyakan orang. Mereka ingin
sukses, bahkan sangat termotivasi untuk meraihnya. Namun sayang,
tindakan mereka sama sekali tidak membawa mereka ke tempat yang
diinginkan. Meski sudah tahu tindakan mereka tidak tepat, mereka
tetap ngotot melakukan tindakan yang sama terus-menerus. Ketika
hasil yang mereka dapatkan itu-itu saja, mereka jadi kecewa berat
dan merasa gagal. Mereka tidak pernah menyadari tindakan sama
yang mereka ambil yang menyebabkan itu semua. Mereka tidak
pernah berpikir untuk mencari cara lain.
Untuk menghindari perangkap ini, Anda harus bisa menyesuaikan
tindakan yang Anda ambil. Jika tindakan yang Anda ambil terusmenerus membawa kegagalan, berarti ada sesuatu yang tidak beres.
Kegagalan yang Anda terima bukanlah akhir, melainkan pertanda Anda
harus mengubah sesuatu, yaitu tindakan Anda. Kegagalan memberi
Anda kesempatan untuk mengubah strategi dan tindakan agar bisa
meraih keberhasilan yang diinginkan. Jika masih belum berhasil, Anda
ubah lagi tindakan Anda. Siklus ini akan terus berlangsung jika Anda

31

http://www.suhardicamp.com
tidak menyerah sampai akhirnya Anda mendapatkan hasil yang Anda
harapkan.
Orang yang sukses mengambil tindakan dan terus menyesuaikan
tindakannya sampai berhasil meraih kesuksesan. Orang gagal
melakukan yang sebaliknya, mengambil tindakan dan terus mengambil
tindakan yang sama terus menerus meski tindakan itu tidak membawa
hasil.
Warisan #15: Ambil tindakan. Jika hasilnya tidak sesuai, ubah
dan sesuaikan tindakan Anda sampai berhasil.
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Warisan #16
Life is like a taxi. The meter just keeps ticking whether you are
getting somewhere or just standing still ~ Lou Erickson
(hidup itu seperti taksi. Argonya terus berjalan tidak peduli apakah
Anda sedang menuju ke suatu tempat atau hanya diam berdiri ~ Lou
Erickson)
Pernahkah Anda naik taksi? Anda pasti akan melihat kadang-kadang
argonya tetap bertambah meskipun mobilnya tidak berjalan. Argo
yang berjalan ini sama seperti waktu yang terus berjalan tidak peduli
apakah Anda sedang mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan
apa pun. Meskipun Anda istirahat, waktu tidak pernah istirahat. Waktu
terus berjalan tanpa henti, tanpa pernah menunggu Anda. Waktu tidak
memiliki teman, karena itu, waktu selalu berjalan sendirian tanpa
menghiraukan orang lain.
Selama ini, pernahkah Anda sadari berapa banyak waktu yang telah
Anda buang percuma dengan melakukan sesuatu yang tidak penting
atau bahkan tidak melakukan apa pun? Cobalah hitung berapa menit
atau berapa jam dalam sehari waktu yang telah Anda buang percuma.
Jika misalkan dalam satu hari, satu jam terbuang percuma maka
dalam sebulan, 30 jam sudah terbuang. Dalam setahun, 365 jam
terbuang sia-sia. Pernahkah Anda menyadari ini? Bagaimana dalam 10
tahun? Tahukah Anda berapa banyak pencapaian besar yang bisa
Anda raih jika Anda menggunakan waktu yang terbuang itu untuk
melakukan prioritas yang membawa Anda pada kesuksesan. Sangat
banyak sekali tentunya.
Di sisi lain, bukan hanya waktu yang tidak menunggu Anda, melainkan
orang lain juga begitu. Jangan berpikir jika Anda bermalas-malasan
dan tidak produktif, maka orang lain juga akan ikut-ikutan seperti
Anda. Itu tidak mungkin. Beberapa mungkin akan berlaku sama
seperti Anda, tapi tidak sedikit yang berlaku sebaliknya.
Dalam perlombaan lari, jika Anda capek dan berhenti, apakah peserta
lain juga akan berhenti menunggu Anda? Peserta lain akan menyalip
Anda. Begitu Anda tersalip, Anda tidak akan punya kesempatan
menjadi yang pertama menyentuh garis akhir. Begitu juga dengan
kesuksesan. Jika Anda tidak melakukan apa pun, orang lain akan
bekerja keras dan bahkan merebut peluang Anda. Siapa cepat, dia
yang dapat.
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Anda boleh saja diam, tapi orang lain tidak akan tinggal diam. Begitu
Anda diam, Anda sudah jauh tertinggal dari mereka yang mendahului
Anda. Seorang pemenang tahu betapa berharganya waktu bagi
mereka. Mereka memanfaatkan setiap detik untuk melakukan yang
terbaik dalam hidupnya. Setiap detik yang mereka lalui tidak akan
pernah kembali lagi. Karena itu, mereka menjadikan setiap detik
kehidupan yang dilalui sebagai kenangan terbaik yang bisa mereka
ukir.
Jadi, apakah Anda sudah mempergunakan waktu Anda dengan baik?
Setiap orang diberikan waktu 24 jam sehari, tidak kurang tidak lebih.
Sebagian orang mempergunakannya untuk bermalas-malasan,
sebagian melakukan sesuatu yang tidak produktif dan tidak berguna
dan sebagian memanfaatkannya dengan melakukan prioritas
terpenting dalam hidupnya. Ingat, Anda bisa memiliki apa pun secara
lebih, tapi Anda tidak akan bisa memiliki waktu secara lebih, karena
hanya ada 24 jam sehari.
Warisan #16: Anda bisa diam tidak melakukan apa pun, tapi
waktu tidak pernah diam, dan orang lain pun tidak akan tinggal
diam. Jangan salahkan mereka yang merebut peluang Anda
karena mereka bergerak mendahului Anda yang hanya diam.
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Warisan #17
In every success story, you will find someone who has made a
courageous decision ~ Peter F. Drucker
(Di dalam setiap kisah sukses, Anda akan menemukan seseorang yang
telah membuat sebuah keputusan yang berani ~ Peter F. Drucker)
Di dalam setiap pencapaian luar biasa, kisah kesuksesan maupun
prestasi yang cemerlang, tersimpan sebuah keputusan. Keputusan
adalah permulaan dari sebuah pencapaian. Saat sebuah keputusan
besar dibuat, perubahan mulai terjadi. Itulah saat-saat di mana
seseorang membuat pernyataan untuk mengubah hidupnya.
Keputusan adalah sebuah kekuatan yang mampu mengubah hidup
Anda. Keputusan untuk sukses adalah salah satu keputusan terbesar
yang pernah Anda buat dalam hidup Anda. Seseorang berhasil menjadi
pemenang karena sebelumnya ia memutuskan untuk menjadi seorang
pemenang. Seseorang berhasil mendaki tangga juara karena di masa
lalu ia telah memutuskan untuk menjadi seorang juara. Keputusan
besar dan berani untuk meraih kesuksesan akan mengarahkan hidup
Anda seperti yang Anda putuskan.
Semua yang sudah Anda capai sampai saat ini adalah hasil dari
keputusan-keputusan yang Anda buat di masa lalu. Anda memutuskan
untuk menjadi seperti diri Anda yang sekarang. Dan berita baiknya,
Anda bisa memutuskan apa pun untuk hidup Anda. Anda bisa
memutuskan yang terbaik. Anda juga bisa memutuskan akan menjadi
siapa diri Anda nanti. Keputusan ada di dalam genggaman Anda,
bukan di tangan orang lain.
Meskipun orang lain membuat keputusan untuk Anda, Anda sendirilah
yang akhirnya harus memutuskan apakah akan menerima keputusan
itu atau membuat keputusan Anda sendiri. Orang lain tidak bisa
memutuskan apakah Anda pemenang atau pecundang kecuali Anda
sendiri yang membuat keputusan itu. Meski orang lain menganggap
Anda pecundang, Anda bukanlah pecundang jika Anda memutuskan
untuk menjalani hidup yang luar biasa sebagai pemenang. Keputusan
orang lain tidak akan berlaku jika berani membuat keputusan yang
terbaik buat Anda sendiri.
Sudahkah Anda memutuskan yang terbaik buat diri Anda? Sudahkah
Anda membuat keputusan untuk menjalani hidup yang luar biasa?
Anda pasti sering mendengar pepatah, ‘keputusan Anda hari ini akan
menentukan masa depan Anda.’ Benar sekali, siapa diri Anda saat ini
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adalah hasil dari keputusan Anda di masa lalu. Setiap hari Anda selalu
dihadapkan pada keputusan, baik skala kecil, menengah dan besar
yang menuntut keberanian. Seseorang baru bisa mulai menuju ke
arah kesuksesan jika dirinya berani memutuskan untuk sukses. Anda
juga harus berani memutuskan untuk menjadi siapa pun yang Anda
impikan. Keberanian Anda membuat keputusan besar akan terbayar
saat Anda menikmati hasil dari keputusan Anda.
Warisan #17: Hidup Anda akan mulai berubah saat Anda
membuat keputusan yang besar dan berani.
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Warisan #18
Every minute you spend in planning saves 10 minutes in
execution; this gives you a 1000 percent return on energy ~
Brian Tracy
(Setiap menit yang Anda luangkan untuk melakukan perencanaan
akan menghemat 10 menit waktu pelaksanaannya; ini memberikan
1000 persen energi sebagai gantinya ~ Brian Tracy)
Sebuah fakta menunjukkan bahwa kebanyakan orang jarang atau
bahkan tidak pernah merencanakan masa depannya. Mereka hanya
melakukan apa yang sedang ada di benak mereka saat itu. Akibatnya,
mereka sendiri tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Mereka
melakukan atau mengerjakan sesuatu tanpa rencana. Mereka juga
tidak mengerti apakah yang mereka kerjakan itu memberikan hasil
atau tidak.
Cobalah tanyakan pada diri Anda sendiri, apa yang akan Anda lakukan
jika ingin berlibur. Anda harus mempersiapkan segalanya, bukan?
Anda membuat perencanaan ke mana Anda ingin pergi, berapa lama,
kapan, dengan siapa, menginap di hotel apa, akomodasi,
perlengkapan, biaya dan lainnya. Semua orang pasti harus membuat
rencana yang jelas kalau ingin liburan. Namun anehnya, banyak sekali
orang yang tidak terpikir untuk merencanakan hidup dan masa
depannya padahal masa depannya jelas-jelas jauh lebih penting dari
liburan.
Perencanaan sangatlah penting. Perencanaan terjadi sebelum tindakan
dilakukan. Anda pasti sudah tahu bahwa impian dan kenyataan hanya
terpisah oleh tindakan. Tindakan atau action akan mewujudkan mimpi
menjadi kenyataan. Tapi tindakan tersebut bukanlah sembarang
tindakan seperti mendobrak tembok dengan kepala untuk mencari
jalan. Tindakan tersebut harus didasari oleh perencanaan atau strategi
yang tepat. Sama halnya liburan yang berbeda membutuhkan
perencanaan yang berbeda pula. Anda ingin ke tempat tertentu harus
menempuh jalan tertentu juga. Begitu juga dengan impian Anda yang
tentunya membutuhkan perencanaan. Impian berbeda membutuhkan
perencanaan yang berbeda.
Jika perencanaan begitu penting, mengapa banyak orang tidak
membuat rencana? Mudah saja, karena melakukan perencanaan
membutuhkan waktu. Lagipula mungkin Anda merasa ini tidak ada
gunanya. Tapi ingat, waktu yang Anda luangkan untuk membuat
perencanaan akan menghemat waktu Anda saat pelaksanaannya. Dan
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perencanaan yang Anda buat akan membantu Anda fokus dan tidak
beralih ke hal-hal yang tidak penting.
Jika Anda fokus pada rencana yang harus Anda lakukan, maka tidak
akan ada yang bisa menginterupsi Anda. Bayangkan jika Anda tidak
punya perencanaan terhadap apa yang mau Anda lakukan, bisa saja
Anda akan menerima ajakan teman untuk bolos, atau terjebak dalam
pembicaraan dengan rekan kerja yang sebenarnya tidak perlu, atau
tergoda untuk melakukan sesuatu di luar apa yang seharusnya Anda
kerjakan.
Jika Anda menulis rencana Anda, dan berfokus pada penyelesaian
rencana itu, maka Anda tidak akan terseret keluar jalur. Itulah
pentingnya perencanaan. Para manajer atau direktur saja
mempekerjakan sekretaris untuk membantu membuat perencanaan
dan jadwal pelaksanaannya. Mengapa Anda sendiri tidak membuat
perencanaan untuk diri Anda sendiri?
Warisan #18: Perencanaan atau strategi memungkinkan Anda
mengambil tindakan yang tepat, sehingga memberikan hasil
yang tepat pula.
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Warisan #19
Do the thing you fear and the death of fear is certain ~ Ralph
Waldo Emerson
(Lakukan hal-hal yang Anda takutkan dan kematian sesuatu yang
Anda takutkan adalah pasti ~ Ralph Waldo Emerson)
Salah satu musuh terbesar seseorang dalam mengambil tindakan
adalah rasa takut. Ketakutan adalah penghalang yang menghentikan
langkah seseorang untuk mencapai tujuannya. Ketakutan bahkan
membuat seseorang tidak pernah berani mencoba. Ketakutan yang
akut jika tidak segera ditangani akan selalu menghantui mereka
selama hidupnya.
Lalu apakah seorang yang sukses atau pemenang tidak memiliki rasa
takut sama sekali? Tidak. Semua orang pasti punya ketakutan
tertentu. Perbedaan nyata yang terlihat adalah cara mereka
menangani ketakutan itu.
Orang gagal merasakan ketakutan dan membiarkan dirinya dikuasai
oleh ketakutan itu. Saat ketakutan melanda, mereka lebih memilih
menghindar. Tujuan yang seharusnya ingin dicapai terhenti hanya
karena menjadi budak dari ketakutan. Ketakutan mereka jauh lebih
besar dari tujuan yang hendak dicapai. Akibatnya, mereka
mengorbankan apa yang selama ini dicita-citakan.
Orang sukses tidaklah demikian. Impian mereka tidak dapat
dibandingkan dengan ketakutan yang sebetulnya tidak berarti apaapa. Impian mereka jauh lebih berharga dari apa yang mereka takuti.
Meskipun mereka juga mengalami rasa takut, mereka tidak pernah
membiarkan diri dikuasai olehnya. Mereka tetap dengan berani
mengambil tindakan untuk melakukan apa yang memang harus
dilakukan. Mereka tetap melangkah maju meski takut. Ketakutan tidak
bisa menghentikan langkah mereka.
Orang gagal bertekuk lutut pada rasa takutnya, orang sukses
membuat ketakutan bertekuk lutut padanya. Ketakutan membuat
sebagian besar orang terpenjara. Mereka sangat ingin keluar dari
penjara itu, namun tidak berani. Hanya saat mereka berani keluar dari
ketakutan, mereka baru bisa melihat apa yang bisa diraih. Sama
seperti orang yang keluar dari penjara baru bisa melihat dunia luas.
Jika mereka tidak berani keluar dari ketakutan, mereka tidak akan
tahu hal luar biasa apa yang bisa terjadi dalam hidup mereka. Sama
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seperti orang yang tidak keluar dari penjara, mereka tidak tahu seluas
apa dunia di luar penjara sana.
Kesuksesan dan keberhasilan selalu bersembunyi di balik ketakutan
yang Anda miliki. Jika Anda berani melakukan apa yang selama ini
Anda takuti, maka kesuksesan bisa Anda temukan. Jika Anda sudah
terbiasa menghadapi ketakutan, maka ketakutan itu tidak akan
memiliki kekuatan untuk memengaruhi Anda.
Satu kali Anda menghadapi ketakutan mungkin membuat Anda sedikit
gentar. Tapi jika Anda menghadapi ketakutan yang sama untuk
keseratus kalinya, mental Anda sudah kuat. Ketakutan itu tidak
bertenaga lagi. Ketakutan bisa terjadi hanya karena Anda tidak
terbiasa melakukannya. Jika Anda sudah terbiasa, maka ketakutan
biasanya tidak pernah ada. Bayangkan Anda melompat ke kolam
setinggi dua meter saat Anda masih belum pandai berenang, bisa
dipastikan Anda akan takut. Tapi lain halnya jika Anda sudah terbiasa
berenang. Ketakutan Anda yang dulu tidak akan ada lagi. Benar sekali
jika kita sering melakukan apa yang kita takuti, maka ketakutan itu
perlahan-lahan akan mati.
Bagaimana dengan Anda, apakah Anda bertekad melewati ketakutan
Anda dan menjemput impian atau membiarkan ketakutan
menguburkan mimpi Anda?
Warisan #19: Orang sukses tetap berkomitmen mengambil
tindakan tidak peduli sebesar apa ketakutan yang sedang
mereka alami.
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Warisan #20
Every day, people settle for less than they deserve. They are
only partially living or at best living a partial life. Every human
being has the potential for greatness ~ Bo Bennett
(Setiap hari, orang-orang puas dengan sesuatu kurang dari apa yang
pantas mereka dapatkan. Mereka hanya hidup biasa-biasa. Setiap
orang memiliki potensi menjadi hebat ~ Ralph Waldo Emerson)
Bagaimana Anda memandang diri sendiri sangat mempengaruhi apa
yang akan Anda raih. Menurut Anda, siapa diri Anda? Apakah Anda
memandang diri layak untuk meraih apa pun atau malah memandang
diri tidak pantas untuk itu? Ingat, banyak orang yang tidak sadar
selalu mengkritik diri sendiri. Kritikan negatif yang dilontarkan
membuat potensi mereka terhambat.
Banyak orang gagal karena di lubuk hati terdalam, mereka merasa
tidak pantas meraih kesuksesan. Mereka memberi penilaian yang
terlalu rendah untuk diri mereka. Mereka menganggap diri murahan
atau bahkan tidak ada harganya. Bagi mereka, kesuksesan bukanlah
milik dan hak mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi
pejuang sukses di saat mereka selalu mengkritik diri sendiri bahwa
mereka tidak layak untuk sukses? Rasa tidak layak inilah yang
melemahkan semangat dan mematikan kemampuan hebat yang sudah
ada dalam diri mereka.
Di saat Anda merasa tidak layak dan tidak pantas, Anda hanya
mungkin mendapatkan sedikit sekali dari apa yang sebenarnya pantas
didapatkan. Bahkan Anda tidak akan mendapatkan apa pun.
Bayangkan orang memberikan Anda sesuatu dan Anda merasa tidak
layak menerimanya. Apa yang terjadi? Anda cenderung menolak
pemberian itu.
Jika Anda ingin meraih sukses, Anda harus merasa layak dan pantas.
Jika tidak, Anda sulit meraihnya. Rasa tidak layak membuat Anda
merasakan sesuatu yang tidak mengenakkan mengenai diri sendiri.
Anda akan meraih sesuatu yang Anda rasa layak Anda dapatkan,
bukan sebaliknya.
Ketahuilah Anda pantas mendapatkan apa pun yang Anda inginkan.
Anda layak mencapai impian apa pun. Anda berhak untuk merangkul
keberhasilan dan kesuksesan. Tapi ada syaratnya, Anda harus merasa
layak dan pantas untuk itu.
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Maukah Anda menukar mata, telinga, hidung, akal dan pikiran Anda
dengan uang melimpah? Tentu tidak, karena Anda lebih berharga.
Setiap orang memiliki label harga yang telah mereka tetapkan. Orangorang gagal menetapkan harga yang terlalu rendah, sehingga mereka
mendapatkan sesuatu di bawah standar mereka sendiri. Orang sukses
menetapkan harga yang tinggi, sehingga memampukan mereka
meraih keajaiban dalam hidup.
Anda pantas untuk sukses, jadi jangan hanya merasa layak hidup
biasa-biasa. Anda layak untuk menjadi pemenang, jadi jangan merasa
hanya pantas menjadi bukan siapa-siapa. Jangan hanya layak dan
pantas meraih sesuatu yang sedang-sedang padahal Anda layak untuk
meraih sesuatu yang dahsyat. Anda layak dan pantas untuk sukses,
menjadi pemenang dan juara di dalam kehidupan Anda sendiri.
Salam Champion,
Warisan #20: Anda harus merasa layak dan pantas menjadi
dan meraih yang terbaik dalam hidup ini. Anda mendapatkan
apa yang Anda rasa layak dan pantas Anda dapatkan.
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TEMUKAN RAHASIA “BAGAIMANA
“BAGAIMANA
MEMOTIVASI DIRI SENDIRI UNTUK MERAIH
APA PUN”

Semua Rahasia & Ilmu Memotivasi Diri
Tersimpan Di Buku Ini
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Sudah berapa banyak buku motivasi yang Anda baca sampai saat ini? Dari buku-buku itu,
berapa banyak yang benar-benar mengajarkan cara memotivasi diri sendiri? Kebanyakan
hanya berisi kisah inspiratif, cerita motivasi dan kata-kata penyemangat, tapi tidak pernah
memberitahu caranya termotivasi.
Pada saat buku lain hanya sekadar memberikan motivasi, buku ini memberikan lebih:
memberikan motivasi sekaligus memberitahu caranya termotivasi. Buku ini adalah
KITAB MOTIVASI. Layaknya kitab kungfu yang berisi ilmu kungfu, buku ini berisi
semua ilmu yang dibutuhkan untuk memotivasi diri Anda.
Bayangkan manfaat yang diberikan buku ini pada Anda:
• Memiliki motivasi tanpa batas & tahan lama.
• Menyalakan kembali api motivasi yang padam.
• Mengubah situasi tidak mengenakkan menjadi cambuk semangat.
• Menjadi motivator terhebat bagi diri sendiri.
• Membangkitkan semangat dalam sekejap.
• Bersemangat melakukan sesuatu yang bikin bosan & frustrasi.
• Melakukan tindakan dengan motivasi sekecil apa pun.
• Bersemangat di saat-saat sulit & penuh tekanan.
• Menguasai ilmu motivasi secara ilmiah.
• Mempertahankan motivasi dari pengaruh lingkungan negatif.
• Mampu memotivasi orang lain dan banyak lagi.
Jika ada satu buku yang layak dan harus Anda miliki sepanjang hidup Anda, maka Kitab
Motivasi inilah jawabannya.
Buku ini juga mendapat testimoni luar biasa dari:
Tung Desem Waringin, Andrie Wongso, Bong Chandra, James Gwee, Merry Riana,
Hendy Setiono (Baba Rafi), Anthony Dio Martin, Adi W. Gunawan, Andrias
Harefa, Ponijan Liaw, Christian Adrianto, Tom MC Ifle, Haryanto Kandani dan
banyak lagi.
Sekarang saatnya giliran Anda membuktikannya!

Pesan sekarang juga di toko buku terdekat di kota Anda!
http://www.suhardicamp.com
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