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Kata-kata Motivasi Untuk Anda
Ini adalah kata-kata motivasi yang pernah di terbitkan di halaman Facebook Motivasi Islami. Karena Facebook
sangat dinamis, mungkin Anda melewatkan banyak kata-kata motivasi tersebut.

Manfaat Kata-kata Motivasi

Seperti disebutkan di judul, manfaat kata-kata motivasi ialah untuk menyemangati Anda dan membuka pikiran
Anda.

Kata-kata Motivasi Penyemangat Diri

Diantara kata-kata motivasi yang di terbitkan di Halaman Facebook berfungsi untuk menyemangati Anda, agar
tetap semangat dalam melakukan aktivitas Anda sehari-hari.

Pembuka Pikiran

Saya juga sering, bahkan ini ciri khas Motivasi Islami, bahwa kata-kata motivasi yang diterbitkan sering kali
membuka pikiran, dengan cara mengungkap yang tidak terpikirkan, menghancurkan mitos yang terjadi di
masyarakat, atau memikirkan kembali pemikiran yang sudah ada.
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Kata-kata motivasi maupun artikel pembuka pikiran bertujuan untuk melatih pikiran kita agar lebih kritis, lebih
kreatif, dan lebih positif.

Selamat menikmati kata-kata motivasi penyemangat diri dan pembuka pikiran.

Inilah Kumpulan Kata-kata Motivasinya:

Kesadaran bahwa Anda belum tahu semuanya akan membuka peluang untuk berkembang. Sebaliknya,
merasa sudah tahu semua akan menutup diri dari perbaikan.

===

Jika Anda cendrung ingin berbisnis tanpa modal (uang), maka Anda harus kreatif menciptakan nilai
tambah dan menjalankan roda bisnis dengan baik dari aset apa pun yang sdh Anda miliki saat ini.
Namun, jangan pernah jadi mental gratisan, karena Anda akan kehilangan peluang untuk berusaha
menjadi mampu membeli.

===

Arti sukses itu tidak relatif, yaitu meraih apa yang Anda inginkan. Yang relatif adalah kesuksesan di
dunia, karena setiap orang memiliki keinginan yang berbeda. Sukses hakiki itu sama bagi setiap orang
beriman, yaitu meraih ridla Allah dan mendapatkan syurga-Nya.

===

Masalah adalah sebuah anugrah Dimana kita bisa mendapatkan hikmah dan memberikan inspirasi untuk
bertindak.

===

Buang keyakinan bahwa hanya ada satu cara dan  satu-satunya cara yang benar,  yaitu cara yang
sedang Anda lakukan saat ini. Ada cara lain yang lebih baik, hanya saja Anda belum mengetahui
caranya. Untuk itu Anda harus belajar terus untuk memperbaiki cari Anda bekerja secara terus menerus.

===

Yang diperlukan adalah bagaimana Anda menghadapi rintangan tersebut, apakah Anda mau berusaha
mengatasinya atau dijadikan alasan untuk  berhenti atau menyerah.

===

Semua orang akan menghadapi rintangan, termasuk mereka yang sudah sukses saat ini. Bedanya,
orang yang sukses mampu mengatasi rintangan itu.

===

Disarankan Untuk Anda:   Kata Mutiara Juara dari Muhammad Ali

Dengan pikiran yang positif, dan optimisme yang tinggi, Anda akan siap menghadapi perubahan. Pikiran
Anda akan menentukan tindakan Anda. Saat Anda optimis, maka Anda akan bertindak untuk
menyongsong perubahan.

===

Anda akan menjadi orang yang tersisihkan jika tidak siap menghadapi perubahan.

===

Kritis itu bukan hanya mampu melihat kesalahan yang tidak terlihat juga mampu melihat kebenaran
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yang tidak terlihat. Kritis itu bukan hanya mampu menganalisa berita yang ada, tetapi mampu
mendeteksi berita-berita yang disembunyikan. Jangan hanya kritis terhadap para pejabat, juga perlu
kritis terhadap media, sebab media tidak dijamin benar.

===

Jangan dulu mengatakan “tidak mampu” sebelum Anda berusaha menjadikan diri Anda mampu.

===

Sering kali, kita mengatakan “tidak mungkin” padahal, kita hanya belum mengetahui caranya.

===

Saya mengimani bahwa pencipta alam semesta ini adalah Ilah Yang Maha Bijaksana, Maha Kuasa, Maha
Mengetahui serta berdiri sendiri. Dengan bukti bahwa alam semesta ini begitu indah, akurat dan serasi.
Setiap bagiannya membutuhkan bagian yang lain. Tidak mungkin alam ini bisa bertahan tanpa
pengendalian dari Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Kuasa. Maka, tidak ada yang perlu kita takutkan,
jika kita bersama Allah. Harapan itu selalu ada.

===

Kenapa mengeluh karena sulit? Dalam hidup ini, kita akan menghadapi kesulitan. Semua orang
menghadapinya. Disiplin, sabar, tekun, dan komitmen memang sulit, tetapi itu semua diperlukan untuk
hidup yang lebih baik. Jangan mengeluh sulit, tetapi tingkatkan kualitas diri Anda agar sanggup
melakukannya.

===

Seringkali orang tidak menemukan solusi karena pikirannya tertutup terhadap solusi baru. Berpikir
terbuka, tetap kritis, dan berpikir positif.

===

Teruslah mencari ide untuk Anda aplikasikan. Sebab masih ada ide-ide hebat yang belum Anda temukan.
Satu diantara ide-ide itu, mungkin akan mengubah hidup Anda menjadi lebih baik, lebih sukses, dan
lebih hebat. Inspirasi ada dimana-mana.

===

Jangan ragu untuk menyenangkan orang, karena Anda akan senang. Jangan ragu untuk memberi
semangat kepada orang lain, karena Anda akan semangat juga. Jangan ragu untuk mendoakan
keberhasilan orang lain, karena Anda akan mendapatkannya juga.

===

Sukses hanya bagi orang yang tetap semangat meski halangan dan rintangan di depan mata.

===

Saat Anda melakukan sesuatu dan gagal, Anda mendapatkan hikmah. Jika tidak melakukan apa2 artinya
Anda kalah oleh rasa takut.

===

Disarankan Untuk Anda:   8 Kata-kata Motivasi Buat Move On dari Mantan Pacar

Potensi Anda itu luar biasa besar. Tidak perlu bertanya sejauh mana potensi manusia, tetapi tanyakan
sejauh mana Anda berusaha mengoptimalkan potensi diri yang dahsyat itu. Potensi kita adalah  nikmat
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dari Allah yang harus kita syukuri.

===

Bismillah, mari kita awali hari dengan penuh harap bahwa Allah akan  memberikan yang terbaik bagi
kita.

===

Ambillah hikmah dari masa lalu. Tataplah masa depan dengan penuh optimis karena Allah akan
membantu kita.

===

Banyak orang yang tidak bertindak karena takut gagal, padahal tidak bertindak adalah kegagalan yang
jelas sudah terjadi.

===

Kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tidak perlu menjadi sempurna karena memang tidak bisa.
Lakukan saja yang terbaik!

===

Salah satu cara menggali potensi kita, tantanglah diri untuk melakukan yang luar biasa!

===

Jangan pernah merasa putus asa. Jangan katakan, “Mau apa lagi?” Masih banyak ide menunggu Untuk
Anda gali dan aplikasikan. Kreatiflah!

===

Salah satu karakter orang malas, dia akan cari alasan agar tidak memiliki impian yang tinggi, sebab
dalam pikiran bawah sadarnya dia tahu harus bekerja keras dalam meraih impian.

Miliki impian yang tinggi, pantaskan diri untuk meraihnya, kondisikan linkungan agar kondusif, tawakal
dan sabar menerima hasilnya. Ini akan mengubah kualitas diri Anda.

===

Miliki impian yang tinggi, sebab impian akan membangkitkan motivasi Anda untuk bertindak.

===

Anggapan orang lain terhadap diri Anda bukanlah kenyataan diri Anda sebenarnya. Jangan rendah diri
karena anggapan negatif, janganlah sombong karena pujian. Tetaplah percaya diri bahwa Anda memiliki
potensi dahsyat dan berusaha untuk mengoptimalkan potensi Anda.

===

Saat hasil tidak sesuai yang kita harapkan, artinya ada hal yang harus diperbaiki pada diri Anda. Bukan
menyalahkan orang lain.

===

Jika kita hanya melakukan yang bisa saja, maka kita hanya melakukan yg biasa saja, dan kita akan
mendapatkan yang biasa saja. Cobalah melakukan sesuatu yang di luar Zona Nyaman Anda, maka Anda
akan mendapatkan hasil yang berbeda. Jangan katakan “tidak bisa”, lebih baik belajar cara
melakukannya dan lakukan. Maka Anda akan “bisa”.
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===

Lingkungan memang bisa mempengaruhi Anda, namun yang lebih menentukan adalah sikap Anda
sendiri.

===

Besarnya masalah yang dihadapi bangsa ini, seolah tidak ada solusi lagi adalah ujian bagi kita. Sejauh
mana Anda yakin akan kebesaran Allah, bahwa solusi itu ada, bahwa harapan itu masih ada. Ibrahim
berkata: “Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhan-nya, kecuali orang-orang yang sesat “.
(QS Al Hijr:56)

Disarankan Untuk Anda:   Yuk, Kita Belajar Mendapatkan Kata-kata Bijak Dengan Hamdallah

===

Masalah akan terasa kecil saat sadar bahwa kita bersama Allah Yang Maha Besar. Lalu, kenapa masalah
terasa besar? Mungkin kau masih jauh dari Allah. Maka, mendekatlah kepada-Nya sehingga tidak ada
lagi yang perlu ditakutkan.

===

Allah selalu disisimu Insya Allah ada jalan Jangan menyerah Tak ada yang perlu ditakuti kecuali takut
kepada Allah.

===

Ilmu itu bukan sebatas apa yang ada di kepala Anda. Jika Anda melihat sesuatu yang tidak sesuai
dengan pikiran Anda, jangan protes dulu, pelajari dulu ilmunya. Berbicaralah/bertindaklah dengan ilmu,
bukan dengan jawa nafsu.

===

Akan lebih bijak jika kita mengatakan “tergantung mana yang baik dan benar”, BUKAN “tergantung diri
kita masing-masing”, karena belum tentu baik dan benar. Satu kriteria penilai kebaikan dan kebenaran
adalah ajaran Islam: Al Quran dan hadits.

===

Saat kondisi tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka yang diperlukan adalah berjuang untuk
memperbaikinya. Dan, bersabar dalam perjuangan itu. Bukan mengeluh, karena tidak akan pernah
memperbaiki keadaan.

===

Ajaran Islam memerintahkan kita untuk menuntut ilmu, artinya kita harus berilmu, harus pintar, harus
terampil. Jangan mau menjadi orang bodoh, malas belajar. Termasuk dalam urusan bisnis.

===

Semua kata-kata motivasi ini adalah tulisan Rahmat (motivasi-islami.com). Jika Anda mau mengutip kata-kata
motivasi ini, jangan lupa untuk menyebutkan sumbernya.

Cara yang paling mudah (dan etis) untuk Share atau Berbagi kata-kata motivasi ini ialah dengan menekan
tombol Share (Facebook) atau Tweet (tweeter).
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Author at Zona Sukses
Penulis atau Author berbagai produk Pengembangan Diri: Berpikir Positif, Percaya Diri,
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