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Apa sebenarnya ‘the art of 
detachment’?
‘The art of detachment’ 
adalah seni menarik 
keinginan dari hal-hal yang 
lebih rendah, 
membiarkannya jatuh, 
untuk memanfaatkan 
kekuatan mereka untuk 
mencapai ketinggian yang 
dapat dicapai manusia.



Bersikap baik kepada diri sendiri. Perlakukan diri Anda seperti 
Anda memperlakukan teman terbaik Anda. Pantau pikiran 
Anda dan pastikan bahwa Anda memuji diri sendiri, di dalam 
dan di luar. Psikolog Debra Campbell berkata, “Jika Anda keras 
pada diri sendiri, tanyakan pada diri sendiri apakah Anda akan 
berbicara dengan orang lain seperti itu. Apakah akan 
membantu seorang anak untuk tumbuh dalam harga diri jika 
Anda berbicara kepada mereka seperti Anda berbicara kepada 
diri sendiri di kepala Anda? Jika tidak, pikirkan untuk memberi 
diri Anda tingkat kebaikan dan kasih sayang yang sama dengan 
yang Anda berikan kepada orang lain.”

Mencintai diri sendiri mungkin terdengar seperti egoisme, 
tetapi pada kenyataannya, itu adalah dasar dari harga diri dan 
memiliki efek tak terduga di berbagai bidang seperti 
kecerdasan emosional dan ketahanan.

BERLATIH MENCINTAI 
DIRI SENDIRI



Seseorang yang berperilaku egois 
hanya mengejar tujuannya sendiri, 
seperti yang kita semua lakukan. 
Dalam dirinya sendiri, ego itu indah 
karena mendorong Anda untuk 
mengejar impian Anda dan 
melindungi energi Anda. Namun, 
banyak dari emosi negatif kita berasal 
dari ego, termasuk keterikatan 
emosional. Sebuah studi yang 
diterbitkan dalam Asian Journal of 
Social Psychology menemukan bahwa 
perkembangan ego yang tinggi 
dikaitkan dengan keamanan 
keterikatan.

Identifikasi ego



Memahami sifat dinamis dan ketidakkekalan 
kehidupan. Hidup secara alami dinamis.  Sangat 
sedikit hal yang bertahan selamanya, dan saya 
percaya itulah keajaibannya.  Anda mengalami begitu 
banyak hal berbeda dan mewujudkan begitu banyak 
sifat berbeda yang membentuk Anda menjadi diri 
Anda hari ini.  Kemudian siklus terputus dan dimulai 
lagi. Memahami ini akan membantu Anda untuk 
melepaskan diri dari 'hal-hal yang lebih kecil' dan 
membiarkannya jatuh.

Memahami sifat dinamis 
dan ketidakkekalan 

kehidupan



•“the more you can do 
it in the beginning you 

can do it the more 
chance you have of 

surviving in life to live 
from the right place”

- Tatiana DeMaria -
(musisi, penulis lagu, penyanyi dan 

produser rekaman Inggris).



•“semakin Anda 
melakukannya di awal, 

Anda bisa 
melakukannya lagi di 
kesempatan lain yang 

kamu miliki untuk 
bertahan hidup untuk 
hidup di tempat yang 

tepat”
- Tatiana DeMaria -

(musisi, penulis lagu, penyanyi dan 
produser rekaman Inggris).



● The Art of Detachment (Matt D’Avella, Tatiana 
DeMaria)

● https://youtu.be/yjT1AV5HRQk
● https://www.potentash.com/2021/04/27/master-art-

detachment-mental-health/

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari 
penulis dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini 
dimaksudkan untuk kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.
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