
MENJADI LEBIH BESAR
 DARI DIRI ANDA SENDIRI

Cara terbaik untuk tumbuh adalah
berupaya untuk selalu menjadi lebih
besar dari diri kita sekarang.

Karena, bila kita ingin selalu
berhasil memenuhi tuntutan atas diri
kita, dari orang lain atau dari diri sendiri,
kita harus mampu bersikap dan
bertindak lebih besar dari yan bisa kita
lakukan sekarang.

Berikut adalah lima pertimbangan
bintang yang penting bagi keberhasilan
kita untuk mencapai tingkat-tingkat
yang lebih tinggi dalam kehidupan kita:

1. Pertimbangan terpenting yang 
menjadikan kita tergolong dalam 
kelas-kelas yang berbeda dalam 

masyarakat dan karir, adalah 
perbedaan kecepatan kita dalam 

meninggalkan keadaan kita 
sekarang.

Yang cepat, naik. Yang lebih cepat,
naik lebih tinggi. Sedangkan yang
lambat, tertinggal dalam kelas yang
sedang dikeluhkannya itu.

Sehingga anjurannya adalah,
berpikir-lah, merasa-lah, dan bertindak-
lah dengan kesadaran penuh bahwa
Anda harus menjadi sebuah pribadi
yang lebih besar dari diri ini sekarang.
Dan berubah-lah dengan kecepatan
yang lebih tinggi dari kecepatan Anda
kemarin.

2. Paku yang memantek kita ke
papan gosok di mana kita berada 
sekarang adalah perasaan bahwa 

masalah-masalah kita saat ini 
adalah permanen.

Mesk ipun mungk in ka rena
terpaksa, banyak orang yang
meninggalkan tempatnya yang telah
lama menistakannya, kemudian
mencapai keadaan yang sangat baik,
yang tidak pernah bisa dibayangkannya
sebelumnya.

Sebaliknya, tidak sedikit orang
yang membanggakan keberhasilan
rekan-rekan mereka yang berani
membuat keputusan tegas untuk
mengambil resiko; tetapi mereka
berbicara dengan suara seorang yang
penakut.

3. Penghalang terbesar dari 
keberhasilan adalah perasaan

tidak berhak untuk berhasil, bahwa 
keberhasilan hanya diperuntukkan 

bagi mereka yang terpilih.

Padahal, yang telah mencapai
keberhasilan, selalu adalah mereka
yang dengan perlahan dan bertahap
digembirakan dengan hadiah dari
kesungguhannya untuk membuktikan
bahwa hasil adalah hak bagi mereka
yang berupaya.

Lakukanlah sesuatu dengan tegas.
Anda tidak akan pernah tahu apa yang 
bisa Anda lakukan, bila Anda tidak
mencoba.

4. Kurangnya tenaga yang 
memperlambat perjalanan kita 

datang dari kurangnya tindakan. 

Sekali lagi, tingkat tindakan adalah
tingkat keberhasilan. Semua impi-an,
semua cita-cita, semua program dan
anggaran, harus pindah dari alam
rencana ke alam tindakan.

Yaitu alam di mana semua yang
maya, bergerak sibuk mencari ben-
tuknya yang nyata, yaitu hasil yang
menyejahterakan.

5. Dan pembunuh keberhasilan 
yang terbesar adalah perasaan 

sudah sampai.

Mohon Anda perhatikan sekeliling
kita, dan dengarkan dengan cermat
suara bergedebum jatuhnya orang-
orang besar dari ketinggian yang tadi-
nya mengagumkan.

Mereka dulu bersusah-payah
untuk bisa sampai di atas, tetapi saat
mereka ada di puncak, mereka
bersikap seperti tidak ada yang perlu
diperbaiki lagi. Dan mereka tidak bisa
lebih salah lagi dari itu.

J a n g a n l a h s a m p a i B e l i a u
membiarkan kita untuk merasakan
pedihnya penyesalan mereka, yang
jatuh karena merasa dan berlaku
seperti mereka tidak bisa jatuh.

Keberuntungan, bukanlah sesuatu 
yang bisa dibicarakan di hadapan 
orang-orang yang berhasil karena 

membangun ukuran diri yang besar,
dengan sikap dan upaya baiknya.

Have a super weekend!
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