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© Saifoe El Unas

“Modal berharga seseorang adalah mereka
yang memikiki keunikan berbeda, kemudian
mampu membentuknya sebagai kekuatan.

Kekuatanlah yang bisa memenangkan
mereka dalam setiap pertandingan.”
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• Hukum Tarik Menarik (Law of Attraction/LOA)
dlm kehidupan :
“Apa yang anda pikirkan, itulah yang semesta
berikan.”

• Harapan ≈ impian ≈ Do’a
• Siapakah orang terdekat yg sangat berpengaruh

pd kehidupan anda?
• Jika “frekuensi” 2 benda sama maka akan terjadi

.................Reonansi

• Jadi, sepasang bidadari adalah :
1. Orang tua (Ibu)/penggantinya
2. Pasangan hidup (istri/suami)

• Impian yang selaras dari sepasang bidadari
mempercepat terwujudnya impian.
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Otak Kiri Otak Kanan

Rasional, terkait IQ Emosional, terkait EQ
Kognitif, logis Afektif, intuitif
Realistis, analitis Imajinatif, artistik
Kuantitatif, aritmatik Kualitatif, spasial
Serial, linier Paralel, lateral
Terencana, kausal Tak terencana, impulsif
Segmental, fokus Holistik, difus
Verbal, eksplisit Visual, implisit
Intrapersonal, self centric Interpersonal, other centric
Motorik kanan Motorik kiri

• Apakah komponen dari sukses itu ?
IQ : dan EQ :

• Karakter para pemimpin & pengusaha adalah
mempunyai EQ tinggi.

20% 80%
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• Ingat : Kaya ? ..... Wajib !!!
Bagaimana caranya?

• Tanda kehidupan adalah detak jantung. Fungsi
jantung untuk memompa darah sehingga terjadi
aliran darah didalam tubuh.

• Tanda suatu usaha berjalan adalah :

• Simpul Perdagangan dapat tercipta melalui 3 L :
Lahir, Lingkungan dan Latihan.

Jadi Pengusaha

Adanya aliran dana (masuk dan keluar).
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• Berapakah 10 – 1 ?

• 5 unsur Perisai Diri :
1. Beri – ikhlas (sedekah)
2. Ibadah, sembah Allah (Islam : Sholat)
3. Sikap utk perlindungan
4. Perkataan utk perlindungan
5. Perbuatan yg baik dan berguna

10 – 1 = 19 (minimal), bahkan sampai 709
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• Setiap orang mempunyai keunikan/kekhasan
yang membedakan dirinya dengan orang lain

• Dari keunikan timbul kekuatan
• Kekuatanlah yang memenangkan pertandingan
• Produk yang mempunyai keunikan dan

dibutuhkan oranglah yang akan mempunyai
daya jual.
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