
IMPIAN MU AKAN SEGERA TERCAPAI JIKA KAMU… 

Setiap orang pasti punya impian ya girls dan tentunya ingin sekali impian itu tercapai cepat atau lambat. 

Namun terkadang impian bisa hilang begitu saja karena usaha kita kurang kuat atau kita hapus impian 

itu karena orang-orang di sekitar  mencemooh impian kita. Sayang sekali ya girls, kalau sampai impian 

kita tidak tercapai. Ayo kita harus semangat dan berjuang sekuat tenaga untuk menggapai segala impian 

kita. Be what you want, girls. Demi tercapainya impian kalian, berikut beberapa hal yang bisa bantu 

kalian mencapainya. 

1. Visualisasikan Impian Kalian 

Kalian bisa menuliskan semua impian-impian kalian dalam bentuk buku. Menurut beberapa 

motivator, tulislah minimal 100 impian kalian dalam selembar kertas dan jangan sampai hilang. Beri 

tanda pada masing-masing impian yang telah kalian capai. Bisa juga kalian berkreativitas untuk 

memvisualisasikan impian kalian, bisa dengan menempelkan impian kalian pada tirai jendela kalian, jadi 

setiap pagi setelah bangun tidur kalian bisa selalu ingat dengan impian kalian ketika membuka jendela 

kamar, dan jadikanlah semangat untuk diri kalian sendiri. 

 
Dream book via palembang.tribunnews.com 

2. Kerja Keras 

Impian tetap harus disertai kerja keras agar impian tersebut tidak menjadi sebuah mimpi. Pada 

awal kalian merintis impian kalian tentu saja akan banyak rintangan dan halangan. Tapi kalian tetap 

harus fokus dan bekerja keras demi impian kalian. Kalau kalian mempunyai impian untuk bisa berkeliling 

Indonesia bahkan dunia, kalian bisa coba menjadi travel blogger, bekerja sebagai tour guide atau 

berbisnis lah sedini mungkin. Kalau kalian memiliki impian memiliki rumah dan mobil, kalian bisa mulai 

menabung dari sekarang. Intinya adalah keep focus and work hard. 

 
Work hard via www.halogensoftware.com 

 

http://palembang.tribunnews.com/2016/02/06/bawalah-dream-book-ke-mana-saja
http://www.halogensoftware.com/blog/do-you-know-the-real-value-of-hard-work


3. Tuli 

Kalian harus menjadi orang yang tuli. Tuli bukan dalam arti sesungguhnya ya girls, tapi kalian 

harus tuli dari segala cemoohan orang-orang di sekitar kita. Ketika kita bekerja keras dalam menggapai 

impian kita, pasti akan banyak yang mencibir dan berkomentar negative tentang impian kita, akan 

banyak orang-orang yang memandang impian kita terlalu tinggi, dan akan banyak orang yang 

meragukan bahwa kita dapat mencapai impian kita. Jadi, acara terbenarnya adalah menjadi orang yang 

tuli. Seperti cerita katak tuli yang sering menjadi cerita motivasi, bahwa ketika kita tidak mendengar 

komentar negative dari orang lain, tetap fokus dan yakin pada impian kita, maka impian tersebut akan 

segera kita capai. 

 
Close your ears via www.dailymail.co.uk 

4. Rajin Beribadah 

Semua agama mengajarkan umatnya untuk beribadah kepada Tuhan dengan caranya masing-

masing. Sama siapa lagi ya girls kalau bukan sama Tuhan kita meminta segala yang kita inginkan, selain 

usaha dan kerja keras, kita tetap harus rajin beribadah ya girls, biar hidup kita selalu berkah, baik ketika 

impian kita belum tercapai maupun setelah impian kita tercapai. 

 
Ibadah via ilmupengetahuanumum.com 

 

Girls, itu dia beberapa hal yang bisa kalian lakukan dalam proses menggapai impian, semoga impian kita 

semua dapat terwujud sesegera mungkin ya girls. Tapi ingat ya, kalau nanti impian kita sudah tercapai 

jangan jadi manusia yang sombong dan angkuh yaaa. Nanti impiannya diambil lagi sama Tuhan lho. 

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2775222/Could-wind-turbines-damage-hearing.html
http://ilmupengetahuanumum.com/agama-agama-di-indonesia/

