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Kenalan sedikit yuk !!!

Mental yang kuat adalah mental 
yang bisa bertahan dari apapun 

cobaan yang terjadi

Apakah kondisi mental bisa 
mempengaruhi kesuksesan?

Kondisi mental kita menentukan tingkat 
kesuksesan kita loh, karena seseorang 

yang mempunyai mental yang kuat 
cenderung akan bertahan dalam situasi 
apapun dan bersifat pantang menyerah , 
itu kenapa penting banget, mempunyai 

mental yang stabil dan kuat .

Apakah sih yang dimaksud dengan 
mental yang kuat?



3 macam keyakinan destruktif yang 
membuat kita kurang efektif dan 
merampas kekuatan mental kita

1 . kepercayaan yang tidak sehat 
tentang diri kita sendiri
Kadang kita mengeluh kenapa semua ini 
terjadi pada kita, dan merasa gak adil. 
Kita jadi stuck dan fokus pada masalah, 
sehingga menahan kita untuk mencari 
solusi. Bahkan ketika kamu ingin 
mengambil langkah untuk lebih maju, 
kamu ga bisa karena selalu sibuk 
mengasihani diri kamu sendiri



Kita pikir orang lain mampu mengendalikan kita. Hal ini 
membuat kita jadi memberikan kekuatan yang kita punya 
secara cuma-cuma kepada mereka. Padahal satu-satunya 
yang bisa mengendalikan kita, adalah diri kita sendiri.

Kita pikir dunia berhutang budi pada kita. Kita berfikir 
ketika kita kerja keras kita berhak mendapatkan 
kesuksesan.

2. Kepercayaan yang tidak sehat tentang orang 

3. Kepercayaan yang tidak sehat tentang dunia 



Rahasia membentuk mental yang kuat 
1. Ketika kita mengalami perasaan tidak 
nyaman seperti: sedih, marah, kecewa, dll. 
Solusinya adalah biarkan perasaan itu ada di 
dalam diri kita untuk sementara waktu, lalu 
mulailah mencoba move on dan lupakan secara 
perlahan-lahan.

2. Ketika kita sedang membandingkan diri kita 
dengan orang lain, dan merasa kita selalu ada 
dibawah mereka,  satu hal yang harus kita ingat, 
bandingkan dirimu hari ini dengan dirimu yang 
kemarin, apakah lebih baik atau tidak?



3. Ketika lubuk hati kita menginginkan dunia adil terhadap hidup kita, 
tidak jarang kita berpikir bahwa ketika kita menaruh perbuatan baik, 
sesuatu yang baik akan terjadi kepada kita suatu saat nanti.
Tapi pada akhirnya kita harus menerima bahwa dunia itu memang 
tidak adil, jadi intinya tidak usah terlalu mengistimewakan kebaikan 
yang kita lakukan dan juga jangan berfikir ketika kita banyak 
mengalami penderitaan, merasa seperti kita dikutuk untuk selalu 
menderita. Dunia tidak bekerja dengan cara seperti itu. Duniamu 
adalah apa yg kamu perbuat. Satu hal yang harus kamu ingat sebelum 
kamu mengubah hidupmu adalah kamu harus yakin kamu mampu 
mengubahnya. 



don't compare 
yourself to 
others but 
compare 
yourself to is the 
person that you 
were yesterday
Amy morin



● The secret becoming mentally strong (amy 
morin )

● https://youtu.be/TFbv757kup4

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.

Sumber:


