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BERPIKIR BESAR DAN MELIHAT MASA DEPAN

Masa depan tergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Sebagian besar orang menganggap
kesuksesan itu dapat diukur berdasarkan kekayaan materi seseorang, namun sesunguhnya kesuksesan
yang sejati tidaklah bersifat materiil. Banyak orang yg memilki keberhasilan secara financial, memiliki
kekayaan yg banyak dan tidak perlu pusing lagi dalam hal keuangan. Tapi semua kekayaan materiil yg
dimiliki tidak akan bermakna apa² jika kita tidak memiliki jiwa besar.
Mereka yg tidak berjiwa besar akan mudah berubah karakternya, ketika mereka berurusan dengan
masalah uang atau masalah lainnya. Tapi orang yg berjiwa besar tidak akan berubah karakternya hanya
karena mereka memiliki masalah baik itu tentang uang atau lainnya. Itu dikarenakan mereka memiliki
pemikiran yg dewasa. Pemikiran yg dewasa pastinya akan membentuk persepsi yg dewasa pula dan
akan mempengaruhi tingkah laku seseorang.
Kesuksesan di ukur dari besar kecilnya pikiran seseorang. Semakin berani berpikir besar tentang hidup
dan pencapaian , semakin besar pula hasil yg akan didapatkan. Berpikir besar adalah factor pembeda
orang yg kini tengah menikmati kesuksesannya dgn mereka yg masih menemui jalan buntu.
Apakah anda saat ini sudah berani berpikir besar dalam hidup anda ??
Bagaimana berpikir besar membantu anda memberikan nilai lebih dlm setiap kehidupan anda ??
Inilah cara berpikir besar dan melihat masa depan sbb :
1) Mengenali Diri Sendiri
Mengenal kepribadian diri (personality) dapat membantu menerima dgn tulus segala kelebihan
dan kekurangan diri sendiri, sekaligus menerima dan bertoleransi terhadap kelebihan dan
kelemahan orang lain. Mengenal diri sendiri dapat membantu untuk berkompromi dgn diri
sendiri dan orang lain dalam berbagai situasi.
Bagaimana cara menerapkan hal ini untuk melatih dlm berpikir besar ??
Sekarang tentukan apa kelebihan dan kekurangan anda. Kenali diri lebih dalam dan tuliskan
5 kelebihan serta serta 5 kekurangan yg anda kenali dalam diri.
Setelah itu fokuslah dgn melihat pada kelebihan anda, lalu tentukan 3 orang yg menurut
anda sukses, yg tidak memiliki kelebihan yg sama dgn anda.
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Setelah mendapatkan 3 orang tersebut ! Lihatlah !! Anda ternyata memiliki kelebihan yg
bahkan tidak sanggup dimiliki orang sukses. Tentunya dgn bekal ini, anda pun bisa meraih
sukses yg sama bahkan lebih besar lagi.
2) Berpikir besar tidak identik dgn pandai berkata – kata !!
Satu hal yg perlu kita ingat untuk selalu berpikir besar dlm hidup adalah bahwa berpikir besar
itu tdk sama dgn pandai berkata – kata. Berpikir besar tdk bermanifestasikan dlm bentuk orasi
hebat atau gaya bicara yg memukau. Pada kenyataannya setiap orang tidak berpikir dalam kata²
melainkan dlm bentuk citra/visual.
Maka selalu berpikir besar bukan pada apa yg dibicarakan melainkan apa yg ada dlm pikiranya.
Wujudkan dari berpikir besar adalah pola pikir pemenang yg selalu optimis dan percaya untuk
meraih hal² besar.
3) Ubah Kosakata.
Dengan memilih kosakata yg digunakan baik², positif, dan penuh semangat. Karena ketika kita
mengucapkan sesuatu otak kita akan merubah kata² menjadi gambaran dipikiran.
Pilih kosakata yg baik untuk menggambarkan perasaan kita. Membangun kosakata yg baik
merupakan kekuatan yg dimulai dari diri sendiri.
Contoh :
-

Menjawab pertanyaan orang lain seperti
Jgn pernah dijawab dgn
Tetapi jawablah dgn

‘’ APA KABAR ??”

“ ya begini-begini saja”
“ keadaan saya baik atau luar biasa”

Pilih kosakata yg baik untuk mengambarkan orang lain.
Carilah hal² hebat dlm diri orang lain, lalu utarakanlah pemikiran anda tentangnya. Jangan
gunakan kata² yg membuat orang lain merasa kecil.
Pilih kosakata yg baik untuk membesarkan hati orang lain.
Dalam memberikan solusi kepada orang lain, pilih dan gunakan kata² terbaik untuk
membesarkan hatinya.
Pilih kosakata yg baik untuk menceritakan rencana kepada orang lain.
Gunakan kata² yg baik ketika sedang menceritakan rencana anda kepada orang lain.
Contoh :
-

Jangan katakan

-

Melainkan

“ kita menghadapi masalah !”

“ kita diberi tantangan baru !”
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Pada dasarnya

berpikir besar digunakan untuk menambah nilai pada segala sesuatu. Berpikir besar

merupakan jalan untuk meraih pencapaian yg lebih besar. Dengan terbiasa berpikir besar, ketika hanya
mentargetkan hal² kecil akan merasa gelisah. Dgn berpikir besar anda akan merasa mampu untuk
mengerjakan lebih dan menambah nilai manfaat pada apa yg dikerjakan.
Praktekan berpikir besar dgn menambah nilai pada segala sesuatu yg dihidupkan dan menambah nilai
bagi orang lain, sehingga dapat melihat potensi orang² sekitar kita dan segala keinginan dalam hidup
dapat tercapai.
Terakhir ,
Agar semakin dalam upaya untuk melatih cara berpikir besar, hindari pemikiran hal² sepele, usahakan
pikiran anda tetap focus pada sasaran dan target yg besar. Perhatikan esensi dari sebuah pekerjaan.
Lupakan masalah² yg kecil dalam kehidupan maka kita akan selalu praktekkan dan terbiasa dgn
“ BERPIKIR BESAR DAN MELIHAT MASA DEPAN “

”SALAM ACTION”
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