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Bahaya Ketakutan 

Menarik Yang Ditakuti 
Hukum Daya Tarik mengatakan bahwa pikiran kita akan menarik apa 
pun yang mirip dan berkaitan dengan isi pikiran kita. Masalahnya 
pikiran kita hanya mengenal objek yang dipikirkan. Jika kita takut 
pada suatu objek, maka pikiran kita akan memikirkan objek tersebut 
dan secara otomatis akan menarik hal-hal yang justru kita takutkan. 
Bukankah ini malah bahaya. 
 
Lebih bahaya lagi karena dengan ketakutan, kita akan memberikan 
emosi yang besar terhadap objek pikiran kita. Menurut Michael J. 
Losier seorang trainer Hukum Daya Tarik, jika kita melibatkan emosi 
dalam suatu objek pikiran, maka kita akan meningkatkan getarannya 
dan memberikan kekuatan tarik yang lebih besar. Jadi semakin besar 
emosi akan semakin besar daya tarik yang terjadi. Artinya semakin 
Anda takut, semakin besar daya tarik terhadap objek yang kita takuti. 
 
Inilah bahaya dari ketakutan, bukannya kita akan terhindar dari apa 
yang ditakutkan, malah kita akan mendekatinya. Oleh karena itu 
semakin takut seseorang, akan semakin dekat dengan kegagalan. 
Takut adalah sesuatu yang harus kita singkirkan sekarang juga. 
Semakin cepat Anda menyingkirkan rasa takut, akan semakin mudah 
Anda meraih sukses. 
 

Mengaktifkan Mekanisme Gagal Otomatis 
Dalam tubuh kita ada suatu mekanisme yang terdiri dari otot, pikiran, 
dan syaraf. Mekanisme ini akan bekerja secara otomatis jika kita 
sudah memberikan perintah kepada mekanisme ini. Sebagai contoh, 
jika kita sudah memberikan perintah untuk memasukan bola ke 
dalam ring basket, maka secara otomatis otot, pikiran, dan syaraf 
akan membuat perhitungan dan menggerakan otot untuk melempar 
bola ke arah sasaran. Meski tidak masuk, pasti akan mendekati ring 
yang dituju. 
 
Begitu juga dengan gerakan refleks, yaitu suatu mekanisme otomatis 
yang sudah kita perintahkan sebelumnya. Kita, sengaja atau tidak, 
telah memerintahkan kepada otot, syarat, dan pikiran kita untuk 
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menghindari suatu benda panas. Maka saat kita menyentuh benda 
panas, tubuh kita akan secara otomatis menghindarinya. 
 
Dengan takut akan sesuatu, kita secara tidak sadar justru 
memerintahkan tubuh kita untuk membuat suatu mekanisme untuk 
meraih yang kita takutkan. Masalahnya mekanisme ini bekerja secara 
otomatis, sadar atau tidak, otot, pikiran, dan syarat kita akan 
membentuk suatu mekanisme untuk mewujudkan apa yang ada 
dalam objek pikiran kita. 
 
Jadi intinya, jika kita takut akan sesuatu hal, justru kita akan 
mewujudkan ketakutan tersebut. Anda harus segera menghilangkan 
ketakutan tersebut sekarang juga, jika tidak, maka ketakutan Anda 
akan menghambat Anda dalam meraih sukses. 
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Membuka Keberlimpahan 
Sekali Anda bisa menghilangkan rasa takut, maka Anda akan mulai 
mampu untuk bertindak. Jika Anda mulai bertindak, maka Anda telah 
membuka pintu keberlimpahan. Dalam hidup ini, Allah telah 
memberikan keberlimpahan kepada kita. Dunia sudah diciptakan 
sedemikian rupa untuk keperluan manusia selama di dunia. Inilah 
salah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. 
 
Keberanian akan membuka keberlimpahan baik keberlimpahan 
sumber daya maupun keberlimpahan peluang. Dengan keberanian 
Anda bisa mengakses berbagai sumber daya yang ada di alam ini. 
Apa pun keperluan Anda, Anda bisa mendapatkan jika Anda memiliki 
keberanian untuk mengaksesnya. Banyak cara untuk mengakses 
sumber daya yang ada, salah satunya ialah dengan cara 
memintanya. Hanya saja, kita perlu keberanian untuk meminta 
sumber daya tersebut. 
 
Yang kedua ialah dengan keberanian kita membuka keberlimpahan 
berupa peluang. Peluang itu banyak, yang penting kita mau 
mengambilnya. Setiap tindakan kita akan mendatangkan peluang jika 
kita jeli kemudian berani mengambil peluang tersebut. Sekali lagi 
hanya orang berani yang bisa mengakses keberlimpahan peluang ini. 
 
Jika Anda merasa bahwa Anda serba kekurangan sumber daya. Jika 
Anda merasa kekurangan peluang, artinya Anda masih diselimuti 
rasa takut. Anda belum berani. Anda harus akui hal ini. Anda boleh 
mencari-cari alasan. Anda boleh mengaku bahwa Anda sebenarnya 
berani. Namun jika Anda tidak mengambil tindakan untuk 
mendapatkan keberlimpahan ini, maka Anda sebenarnya belum 
berani. Anda masih takut. Jika Anda tetap merasa berani, tidak usah 
bicara, tidak usah marah kepada saya. Buktikan saja! 
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Berani Kaya 
Jika saya amati, ternyata masih banyak orang yang takut kaya. 
Banyak diantara mereka yang mengatakan berbagai keburukan dari 
kekayaan. Mereka mengatakan bahwa kekayaan adalah sumber 
kemaksiatan. Mereka mengatakan bahwa banyak orang yang bunuh 
diri meskipun mereka kaya. Dan masih banyak hal-hal negatif yang 
berkaitan dengan orang kaya. 
 
Padahal, jika kita melihat lebih jauh, banyak kejahatan dan 
kemaksiatan justru disebabkan oleh kemiskinan. Berapa banyak 
WTS yang mengatakan bahwa mereka melakukan pekerjaan ini 
karena kemiskinan? Berapa banyak orang mencuri, merampok, dan 
mencopet karena kemiskinan? Berapa banyak orang yang bunuh diri 
karena tidak punya uang dan dililit utang? 
 
Yang membuat orang berbuat jahat atau maksiat bukan karena kaya 
atau miskin. Tetapi bagaimana iman orang tersebut. Banyak orang 
miskin yang tetap shalih dan bershabar. Begitu juga banyak orang 
kaya yang shalih dan dermawan. Anda bisa memilih apakah mau 
menjadi orang miskin yang sabar atau menjadi orang kaya yang 
dermawan? Kalau saya memilih menjadi orang kaya yang dermawan. 
 
Keduanya baik, namun pilihan kaya dan dermawan itu lebih baik. 
Sebab Allah lebih mencintai seorang muslim yang kuat. Uang 
memang bukan segalanya, tapi banyak yang bisa dilakukan dengan 
uang. Yang penting adalah uang harus menjadi budak Anda, bukan 
sebaliknya, Anda menjadi budak uang. Yang penting adalah uang 
harus menjadi sarana dalam mendekatkan diri kepada Allah, bukan 
uang menjadi tuhan kita. 
 
Ciri orang yang takut kaya ialah suka berkompromi dengan 
kemiskinan. Dia tidak berusaha untuk membuat dirinya menjadi 
orang kaya. Dia akan berdalih bahwa miskin lebih baik. Dia 
membiarkan miskin menjadi bagian hidupnya. Namun yang saya 
ragukan ialah apakah benar dia tidak mau kaya? Ataukah takut 
kakayaan hanya sebagai dalih? Mungkin sebenarnya bukan 
kekayaan yang dia takuti tetapi takut untuk bekerja keras dan takut 
untuk gagal atau kecewa. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda 
berani kaya? 
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Berani Tampil  
Mengapa harus berani tampil? Berani tampil adalah salah satu 
strategi dalam meraih sukses, baik sukses bisnis, karir, maupun 
sukses lainnya. Dengan berani tampil Anda bisa dikenal orang. Jika 
Anda dikenal oleh orang lain, maka ini adalah langkah awal untuk 
membangun jaringan. Sementara jaringan adalah suatu hal yang 
sangat penting dalam meraih sukses. 
 
Memang untuk tampil perlu keberanian. Inilah salah satu peran 
keberanian dalam meraih sukses. Semakin Anda menjadi orang yang 
berani, akan semakin banyak Anda tampil. Tampilnya Anda di depan 
orang lain bisa menjadi cara mempromosikan diri Anda. Anda bisa 
menjual jasa Anda, Anda bisa menjual produk Anda, Anda bisa 
mendapatkan pekerjaan jika Anda sering tampil, sebab orang akan 
lebih mengenal, akrab, dan percaya kepada Anda. 
 
Salah satu bentuk keberanian tampil ialah berani berbicara di depan 
umum. Dalam dunia kerja, Anda harus berani tampil berbicara untuk 
menunjukan kemampuan Anda. Ini akan menunjang karir Anda. 
Keberanian tampil di depan umum adalah salah satu kriteria yang 
diperlukan oleh seorang pemimpin. Oleh karena itu jika Anda berani 
tampil di depan umum artinya Anda memiliki peluang untuk menjadi 
pemimpin. 
 
Tampil di depan umum ibarat Anda naik panggung dalam artian 
harfiah. Jika Anda naik panggung maka Anda bisa dilihat oleh orang 
lain. Anda akan mendapatkan perhatian dan penghargaan dari orang 
lain jika penampilan Anda memberikan manfaat bagi mereka. Namun 
inilah salah satu yang ditakutkan oleh orang, jika kita naik ke tempat 
yang tinggi maka kita bisa jatuh dan jatuhnya lebih sedikit. 
 
Yang menjadi pertanyaan, betulkah seburuk itu? Apakah tidak ada 
lagi cara untuk bangkit? Seringkali ketakutan hanya dibesar-besarkan 
oleh diri sendiri. Jika Anda tetap memilih takut, berarti Anda memilih 
untuk tidak tampil. Jika Anda memilih untuk tidak tampil berarti Anda 
memilih untuk melewatkan banyak peluang yang bisa Anda dapatkan 
jika tampil. Anda mau milih mana, takut atau berani? 



Keberhasilan Hanya Milik Pemberani, oleh Rahmat Motivasi Islami 

www.motivasi-islami.com 8

Berani Menjual 
Tahukah bahwa hanya dua cara mendapatkan uang yang halal yaitu 
menjual dan meminta? Jika Anda tidak berani melakukan kedua hal 
ini Anda tidak akan mendapatkan uang. Memang dari mana? Kecuali 
Anda mau mencoba cara yang haram, namun justru yang haram 
tersebut jauh lebih menakutkan dibanding yang halal.  
 
Namun salah satu hal yang paling ditakuti oleh orang ialah menjual. 
Tanggapan yang muncul saat orang disuruh menjual ialah “saya tidak 
bisa menjual”. Sebenarnya bukan tidak bisa menjual, yang benar 
ialah tidak mau menjual. Penyebab tidak mau menjual karena dia 
takut menjual. Semua orang bisa menjual dan pasti pernah menjual. 
Tanpa menjual Anda tidak menjadi apa-apa, Anda bisa menjadi 
karyawan karena Anda menjual jasa dan keahlian Anda. Apa lagi 
bagi seorang pebisnis dan salesman. 
 
Dalam dunia karir, menjual diri adalah salah satu alat agar kita bisa 
menaiki tangga karir dengan cepat. Semakin pandai kita menjual diri, 
maka semakin besar kemungkinan kita untuk mendapatkan jabatan 
yang tinggi. Tentu saja, menjual bukan berarti membual. Penjual 
sejati adalah menjual yang memang benar-benar ada barangnya. 
Artinya kita menjual keahlian dan pengalaman karena kita memang 
memiliki keahlian dan pengalaman tersebut. 
 
Dalam dunia bisnis apa lagi. Anda hanya akan mendapat uang jika 
Anda mampu menjual. Anda harus mampu menjual produk atau jasa 
Anda. Sebelumnya, Anda harus mampu menjual ide ada kepada 
investor atau kreditor untuk mendapatkan modal. Kemampuan 
menjual dalam bisnis adalah sesuatu yang penting.  
 
Anda sudah memiliki keberanian menjual saat ini meskipun karena di 
awali oleh “keterpaksaan”. Namun kebanyakan orang berhenti saat 
dia sudah bisa menjual sesuatu. Misalnya, saat Anda sudah bekerja, 
maka Anda berhenti menjual diri untuk jabatan yang lebih baik. Hal 
ini disebabkan karena ketakutan, ketakutan untuk ditolak. Padahal 
tidak ada apa-apa setelah Anda ditolak, karena masih banyak 
peluang yang lain. 
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Berani Manerima Tantangan 
Salah satu kunci sukses orang-orang yang sukses ialah karena 
mereka berani melakukan apa yang tidak mau dilakukan oleh orang 
lain. Ini adalah strategi untuk menunjukan diri Anda hebat, baik 
menunjukan kepada diri sendiri maupun menunjukan kepada orang 
lain. Kepada siapa pun Anda menunjukan diri, keduanya membawa 
manfaat yang luar biasa bagi kesuksesan Anda. 
 
Saat Anda menunjukan diri Anda hebat kepada orang lain, artinya 
Anda sedang memasarkan diri Anda dengan cara yang hebat. Jika 
Anda mampu melakukan hal yang menantang artinya Anda memang 
orang yang memiliki keberanian dan kemampuan. Inilah yang 
diperlukan oleh banyak orang. Jadi berani menerima tantangan baik 
yang diberikan oleh orang lain maupun diri sendiri adalah cara hebat 
dalam meraih sukses. 
 
Jika Anda mengambil tantangan hanya untuk menunjukan kepada 
diri sendiri, hal ini juga adalah salah percepatan dalam meraih 
sukses. Ini adalah suatu cara untuk meningkatkan citra diri Anda 
sehingga membuat Anda lebih berani dan percaya diri lagi. Jika citra 
diri Anda sudah sehat, maka hal ini juga akan mengaktifkan 
mekanisme sukses otomatis. 
 
Inilah mengapa banyak orang yang mengatakan bahwa sukses 
membawa sukses berikutnya. Untuk mendapatkan sukses Anda 
harus memancingnya dengan sukses. Semakin besar ikan yang ingin 
Anda tangkap, harus semakin besar umpannya. Begitu juga jika 
Anda membidik sukses besar, maka perbesarlah sukses Anda 
sebelumnya, yaitu dengan mencari dan menerima berbagai 
tantangan besar. 
 
Tantangan adalah suatu target diatas imajinasi Anda. Jika Anda 
menentapkan target yang caranya sudah Anda ketahui dengan pasti, 
itu belumlah tantangan. Jika Anda menetapkan target dan Anda 
masih bingung mencapainya, maka ini sudah menjadi kategori 
sebuah tantangan. Misalnya jika Anda sekarang berpenghasilan 1 
juta perbulan, maka target yang menantang adalah Anda memiliki 
target sebesar 5 juta per bulan, bukan 1,2 juta perbulan. Anda berani 
menerima tantangan? 
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Berani Gagal 
Bagaimana sebuah peluru kendali bisa mengejar sasarannya? Jika 
dilihat secara kasat mata, peluru kendali seolah pintar mengikuti 
sasarannya, kemana pun sasaran pergi. Namun jika kita melihat lebih 
seksama, bahwa kepintaran peluru kendali adalah mendapatkan 
masukan dari setiap kesalahan arah yang dilakukannya. Jika arahnya 
salah, dia akan mendapatkan masukan, kemudian dia mengkoreksi 
menuju arah yang benar, jika salah, koreksi lagi, dan seterusnya 
sampai sasaran dicapai. 
 
Semua orang yang berhasil, karena mereka mengalami kegagalan 
sebelumnya. Kemudian mereka mengkoreksi kesalahannya sehingga 
menuju arah yang benar. Thomas Alpha Edson harus puluhan ribu 
kali gagal dalam membuat bola lampu. Kolonel Sander harus masuk 
ke ribuan rumah makan untuk mendapatkan mitra kerja sama. 
Bahkan manusia teragung sepanjang jaman, Rasulullah saw, harus 
melakukan berkali-kali hijrah untuk mendapatkan tempat hijrah yang 
ideal, yaitu Madinah. 
 
Jadi gagal adalah bagian dari hidup. Gagal adalah proses menuju 
kepada keberhasilan. Namun mengapa masih banyak orang yang 
menghindari gagal? Yang lebih menyedihkan ialah bukan orang yang 
tidak mamahami makna kegagalan yang takut gagal, justru orang 
yang sudah tahu makna kegagalan masih banyak yang takut 
mencoba. Mereka masih takut untuk gagal. 
 
Semua orang yang sukses adalah ahli kegagalan. Jika kita tanya Bob 
Sadino tentang rahasia sukses, dia akan mengatakan perbanyaklah 
gagal. Jika kita menanyakan Purdie Candra, dia juga akan 
mengatakan untuk memperbanyak gagal. Kata Honda, orang hanya 
melihat keberhasilan dia, padahal dibalik keberhasilannya saat ini 
dipenuhi kegagalan. Setiap 1 keberhasilan besar, dibelakangnya ada 
100 kegagalan. 
 
Siapa berani gagal, dialah yang akan menang. 
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Menghilangkan Ketakutan 
Lalu bagaimana menghilangkan ketakutan? Ketakutan diakibatkan 
oleh pikiran negatif. Rasa takut lebih kepada keadaan pikiran belaka. 
Kabar baiknya keadaan pikiran bisa diubah dengan berbagai latihan. 
Kabar buruknya, jika Anda membiarkan pikiran tersebut terus ada, 
maka seolah Anda berternak ketakutan. Mereka akan berkembang 
biak menjadi berbagai ketakutan lainnya. 
 
Jika Anda ingin meningkatkan peluang sukses Anda, maka langkah 
awalnya ialah harus mau menginvestasikan uang dan waktu Anda 
untuk melatih keberanian dan menghilangkan ketakutan. Anda bisa 
membaca buku kemudian Anda aplikasikan sendiri. Atau Anda bisa 
mengikuti pelatihan yang bisa membangkitkan keberanian lebih 
cepat. 
 
Marilah bergabung dengan orang-orang yang memiliki keberanian. 
 
Dapatkan Koleksi eBook Motivasi Islami 
 
http://ebook.motivasi-islami.com 
 
Ikuti berbagai pelatihan yang diadakan oleh Motivasi Islami. Salah 
satunya adalah Menjadi Lebih Berani. Untuk mendapatkan jadwal 
pelatihan, silahkan lihat di 
http://www.motivasi-islami.com/agenda 
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Pelajari Bagaimana Meningkatkan Keberanian Untuk Melakukan Semua 
Yang Perlu Dan Harus Anda Lakukan Demi Kehidupan Anda Yang Lebih 

Baik. 
 

Coba renungkan, berapa banyak yang harus atau perlu Anda lakukan, tetapi tidak 
dilakukan karena ragu-ragu atau takut? 

 
Hilangkan keraguan dan rasa takut Anda dengan mengikuti: 

 

Workshop Motivasi 

Menjadi Lebih Berani 
 

Workshop adalah suatu pelatihan dimana Anda akan aktif dalam praktik 
membangkitkan keberanian Anda yang sesuai dengan keperluan Anda. Ini 

bukan pelatihan yang duduk dan mendengarkan, namun workshop yang 
begitu mengairahkan dan memberikan efek keberanian yang tahan 

lama. 
 

Workshop ini cocok bagi Anda yang menginginkan perubahan dalam 
hidup, namun masih sulit untuk bertindak lepas meraih apa yang Anda 
inginkan. Tidak peduli apa profesi Anda, Anda akan mendapatkan 

keberanian dalam hal kebaikan sehingga Anda akan lebih mudah bertindak 
meraih apa pun cita-cita Anda. 

 
Waktu Pelaksanaan 
Anda bisa memilih jadwal yang sesuai 
dengan waktu luang Anda, apakah tanggal 
9, 16, 23, atau 30 Maret 2008. Jam 08:30 
– 12:00 WWIB, lihat juga di 
http://www.motivasi-islami.com/agenda  
 
Investasi 
GRATIS. Tidak dipungut biaya untuk 
mengikuti workshop ini. Daftarkan segera 
agar tidak kehabisan tempat. Siapa cepat 
dia dapat. Hanya 20 orang per jadwal. 

Fasilitator 
RAHMAT 
Pengasuh Motivasi Islami 
www.motivasi-islami.com  
 
Tempat Workshop dan Pendaftaran 
RUMAH ILMU 
Jl Cihanjuang (Jl Daeng Muhammad 
Ardiwinata) No 127 Cimahi 
Telp: 022 – 70923094 (pak Iwan) 
Email: rahmat@mail2consultant.com 
Web: www.motivasi-islami.com  

 
Dipersembahkan oleh: 

www.motivasi-islami.com 


