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Pernahkah kalian merasa hilang 
rasa percaya diri?

Dalam kehidupan yang sedang kita jalani tentu saja 
tidak semulus apa yang kita rencanakan. Banyak 
sekali rintangan yang harus kita lalui, terkadang 
rintangan itu membuat kita berada di atas ataupun 
di bawah. Hidup menjadi lebih dinamis



Namun, terkadang seseorang merasa kesulitan 
untuk bangkit setelah dirinya terjatuh. Padahal, 
jatuh adalah tanda untuk kita bangkit kembali.

Sama halnya dengan rasa percaya diri. Saat 
mengalami kegagalan, banyak sekali orang yang 
tidak berani untuk kembali bangkit. Mereka 
menjadi kehilangan rasa percaya dirinya sehingga 
lupa bagaimana cara untuk kembali berdiri.



Lalu bagaimana cara melatih 
agar kembali percaya diri?

1. Apresiasi Dirimu dengan Berkata Baik

Jadilah penyemangat untuk diri sendiri karena 
semua berawal dari diri kita dan kitalah 
penyemangat terbaik.

Bisikan hal baik pada dirimu "Kamu hebat 
sudah sampai titik ini, I love my self".



2.  Percaya dengan diri sendiri

Hiduplah dengan arah dan tujuan yang jelas.

Mendengarkan masukkan dari orang-orang yang ada di 
sekelilingmu sangat diperlukan. Namun, jangan sampai 
masukan yang disampaikan membuat keinginan dan 
tujuan kamu berubah. 

Kamu tidak perlu mengambil semua masukan yang telah 
disampaikan, kamu dapat memilih mana yang sekiranya 
baik untuk langkah selanjutnya. Pastikan untuk selalu 
percaya dengan dirimu agar kamu bisa mencapai tujuan 
yang kamu inginkan.



3. Perbanyak kegiatan yang membuat 
dirimu senang

Hal-hal yang membuat diri kamu senang sangat 
sah-sah saja untuk dilakukan dalam membantu kamu 
meningkatkan percaya diri. Hal tersebut akan 
menghilangkan rasa penat, stress hingga cemas yang 
dirasakan. Dengan begitu kamu lebih siap untuk 
percaya diri melangkah dan menggapai tujuan yang 
kamu inginkan.



Yuk, mulai sekarang berdamai dulu 
dengan diri sendiri agar hidup kamu 

tidak diatur oleh orang lain

Semangat!
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