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5 STRATEGI
MOTIVASI 

DIRI



Pilih dengan 
bijak apa 
yang mau 
Anda 
masukkan ke 
pikiran Anda 
setiap harinya

#1. Pilih INPUT Anda



Semuanya ada di PIKIRAN

Berpikir Anda 
BISA atau 
TIDAK, 
keduanya 
Anda BENAR ! 

Henry	Ford	



OUTPUT saya / ditentukan 
oleh / INPUT saya.

Karenanya saya memilih / 
mengisi / dengan INPUT yang 
BERMANFAAT.

Saya punya mindset / seorang 
JUARA!

DEKLARASI



#2. Ubah FOKUS Anda

Apa yang 
Anda 
fokuskan 
akan 
menentukan 
apa yang 
Anda lihat, 
dengar, dan 
alami.



Kita tidak bisa 
mengontrol angin
tapi
Kita bisa 
mengatur layar

~ Thomas S Monson



Fokus pada hal yang dapat Anda kontrol 
bukan pada hal yang tidak dapat Anda kontrol





Fokus pada apa yang anda inginkan 
bukan yang anda takuti ! 

Ke mana fokus mengarah, 
Ke situlah energi mengalir ! 

~ Anthony Robbins 



Saya memilih / PROACTIVE 
FOCUS / yaitu / fokus pada / hal-hal 
yang berada dalam kontrol saya.

Saya memilih / FOKUS pada /     
hal-hal yang saya inginkan.

Saya punya mindset / seorang 
JUARA!

DEKLARASI



#3. Perkaya MAKNA
Apapun bisa dimaknakan secara bebas sesuai konteks. 



Anda tidak 
dapat 
mengontrol 
apa yang 
terjadi 
padamu tapi 
Anda dapat 
mengatur 
RESPON 
terhadap 
kejadian 
tersebut
~ Brian Tracy



Saya tidak bisa / mengontrol 
peristiwa / yang datang atau terjadi.

Tetapi / saya bisa memilih / 
respon yang bermanfaat / dan 
efektif.

Saya punya mindset / seorang 
JUARA!

DEKLARASI



#4. Pilih TEMAN Anda

Manusia 
adalah 
mahluk 

sosial yang 
memilih 
teman/ 

lingkungan 
yang 

memiliki 
kemiripan



“Be	careful	the	environment	
you	choose	for	it	will	shape	
you;	
be	careful	the	friends	you	
choose	for	you	will	become	
like	them.”	
	
~	W.	Clement	Stone	



Anda adalah produk dari lingkungan Anda. 
Maka, pilihlah lingkungan terbaik bagi pengembangan Anda 

menuju tujuan-tujuan Anda. 
Analisalah hidup Anda melalui lingkaran pertemanan Anda. 

Apakah hal-hal di sekitar Anda membantu Anda menuju sukses 
atau malah menahan Anda?” 

 

~ W. Clement Stone 



Dengan siapa saya berteman / 
menentukan kesuksesan saya.

Saya memilih role model / serta 
belajar darinya / untuk membantu 
saya / mencapai tujuan-tujuan saya.

Saya punya mindset / seorang 
JUARA!

DEKLARASI
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#5. MULAI 
BERGERAK
• Bergerak saja 
dulu

• Ciptakan 
momentum

• Mulai dari hal 
yang sederhana 
dulu



PIKIRAN dan TUBUH adalah 
SATU SISTEM



Dengan bergerak / saya 
menciptakan energi / Energi /
mempengaruhi mood saya.

Sehingga saya memilih bergerak / 
untuk menciptakan / mood positif.

Saya punya mindset / seorang 
JUARA!

DEKLARASI



22 22 

Kiat Sukses Menjual Potensi Diri



IDENTIFIKASI DIRI 
Saya adalah seorang …………… yang ?
___________________________
___________________________

KEKUATAN Saya adalah ?
___________________________
___________________________

KELEMAHAN Saya adalah ?
___________________________
___________________________



IDENTIFIKASI DIRI 
Bagaimana cara terbaik menggunakan 
KEKUATAN Saya ?
___________________________
___________________________
___________________________

Bagaimana mengelola KELEMAHAN Saya ?
___________________________
___________________________
___________________________



1.  Identifikasi STRENGTH dan 
WEAKNESS Anda

2.  Susun rencana untuk 
mengelola atau memperbaiki 
kelemahan Anda

3.  Jelaskan bagaimana kekuatan 
Anda bisa membantu orang 
lain

4. Cari tahu apa yang penting 
atau dibutuhkan oleh orang 
lain tersebut

5. Matching kan kekuatan Anda 
dengan apa yang dibutuhkan 
atau bisa memberikan solusi 
bagi orang lain tersebut



0815.740.355.79	
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TERUSLAH 
MERAIH 

MIMPI 
dan 

SUKSES 
ANDA !!! 
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