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“Apapun yang sedang kamu pikirkan sekarang, ingatlah bahwa itu 
hanyalah sebuah peta. Dan peta tersebut belum tentu cocok 

dengan peta milik orang-orang lain di sekitarmu.”
- The Ultimate Introduction to NLP, halaman 12

Karya ini mengungkapkan bagaimana cara untuk menggali potensi dalam diri kita 
dan mengubah hidup kita.



Dalam The Ultimate Introduction to NLP: How to Build a Successful Life, 
Richard Bandler, salah satu pencipta NLP (Neuro-Linguistic Programming/ 
Pemrograman Neuro-Linguistik), berkolaborasi dengan Master Trainer NLP 
Italia, Alessio Roberti, dan salah satu pendiri Irish Institute of NLP, Owen 
Fitzpatrick, untuk mengungkapkan cara melepaskan potensi kita yang 
sebenarnya dan cara untuk mengubah hidup kita. 

Teori NLP diungkapkan melalui cerita yang sederhana namun menarik dan 
menginspirasi.



"Peta yang baik adalah peta 
yang mampu membuatmu 
melihat sesuatu dari 

berbagai sudut pandang
... dan yang membantumu 

memiliki sumber 
pemikiran mengenai 

kondisimu" 
- The Ultimate Introduction to NLP, Hal. 14



Untuk memahami dunia kita, kita perlu menyadari bahwa kita memetakannya 
di otak kita melalui tiga proses dasar. 

Pertama, kita hapus sebagian informasi (sama seperti saat kita tidak akan 
menggambar mobil di dalam peta suatu kota).

Selanjutnya, kita generalisasi (ketika kamu melihat suatu bentuk yang berwarna 
biru, kamu mengharapkan itu sebagai sebuah danau atau laut).

Terakhir, kita distorsi sebagian informasi. Misalnya, cara halus mendistorsi 
sesuatu adalah dengan menambatkan suatu makna pada suatu hal yang terjadi 
atau suatu hal yang dikatakan/ dilakukan oleh seseorang.



“Singkirkanlah kenangan buruk”
Satu hal penting yang perlu Anda ketahui adalah

“Ketika Anda menyingkirkan permasalahan Anda, apa yang akan Anda 
lakukan dengan waktu luang yang Anda miliki?”

Wawasan pertama

- The Ultimate Introduction to NLP, Hal. 107



Beberapa cara untuk 
menghilangkan pikiran 

negatif
1. Pikirkanlah sesuatu yang akhir-akhir ini 
terjadi dan masih mengganggu Anda. Ini adalah 
sesuatu yang tidak ingin Anda pikirkan lagi. 
Fokuslah pada obyek visual pada ingatan Anda 
(berupa gambar atau film yang Anda lihat)

2. Ambillah gambar tersebut, buat menjadi 
ukuran yang lebih kecil, pindahkan ke tempat 
yang jauh dan hilangkanlah warna-warna yang 
cerah.



Menghilangkan pikiran negatif:
3. Hilangkan suara-suara yang Anda dengar dalam 
ingatan Anda tersebut.

4. Buatlah gambar dalam ingatan Anda menjadi lebih 
kecil dan semakin kecil. – sekecil mungkin.

5. Ketika ukurannya sudah menjadi sangat kecil 
seperti remah-remah roti, maka singkirkanlah 
jauh-jauh dari ingatan Anda.

Bukankah sangat mudah? ☺



“Membangun masa depan yang 
lebih baik"

Ini adalah tentang
"Seberapa baik Anda dapat merasakan sesuatu tanpa perlu sebuah alasan?"

Wawasan kedua

- The Ultimate Introduction to NLP, Hal. 34



Beberapa proses untuk 
berkonsentrasi / fokus 

terhadap tujuan hidup Anda:

1. Aturlah agar Anda bernapas secara perlahan, 
rileks. Kemudian buat diri Anda merasa nyaman.

2. Bayangkan waktu terbentang di depan dan 
belakang Anda. Lihatlah masa lalu, sekarang, dan 
masa depan Anda.

3. Ketika Anda menunduk maka Anda akan melihat 
semua pengalaman buruk Anda. Saat itu juga, 
sadarlah, semua itu adalah proses menuju masa 
depan Anda yang sukses.

4. Perhatikanlah poin-poin penting dari setiap 
pengalamanmu tersebut.



Proses berkonsentrasi:

5. Kemudian bayangkan ketika Anda berada di 
puncak dunia dan biarkan sensasi fantastis 
tumbuh dalam diri Anda.

6. Ingat perasaan ini, berikan warna yang indah. 
bayangkan rasa tersebut memenuhi masa lalu 
Anda dan menutupi semua pengalaman buruk 
Anda.

7. Menunduklah dan bayangkanlah betapa baiknya 
perasaan Anda saat mengingat pengalaman di 
masa lalu.

8. Lalu lihatlah masa depan Anda dan bayangan 
perasaan terbaik yang menghujani. Di sini Anda 
akan melihat bahwa masa depan Anda terlihat 
lebih baik dari sebelumnya.



9. Melayanglah kembali pada tubuh 
Anda. Sadarlah.. Rasakan diri Anda 

penuh kegembiraan dan 
antisipasilah masa depan Anda yang 

luar biasa

masa depan yang penuh 
dengan orang-orang baru, 

peluang, dan kemungkinan.



Buku ini mengajarkan kita
bagaimana cara untuk mengubah 

hidup kita
dan

cara untuk mengatasi hal-hal yang 
menghambat kita untuk berkembang

Jadilah pribadi yang kuat, bahagia, dan sukses 
Gapailah tujuan hidup Anda!



TENTANG LEAD THE FEST #1

Sejarah literatur adalah sejarah manusia. Bangkit dan hilangnya 
peradaban di dunia ini juga selalu diikuti sejarah besar penulisan 
dan penerjemahan literatur. Penerjemahan ribuan literatur 
Yunani ke dalam bahasa Arab menjadi bagian dari awal 
bangkitnya Islam di sekitar abad ke-7. Tiga abad kemudian 
Baghdad menjadi pusat peradaban dunia. Begitupun yang terjadi 
di abad ke-15, kala benua Eropa sedang bangkit dari kegelapan. 
Dalam periode yang dikenal sebagai era Renaissance ini, ada 
penerjemahan ribuan literatur dari bahasa Arab ke bahasa 
Latin. Di Asia zaman modern, gerakan penerjemahan 
besar-besaran juga dilakukan oleh bangsa Jepang saat asing 
diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Restorasi Meiji pun 
menjadi awal kebangkitan bangsa Jepang.



TENTANG LEAD THE FEST #2

Pengembangan kepemimpinan di Indonesia sayangnya hanya 
bisa dinikmati oleh golongan privileged. Selain karena 
pelatihan-pelatihannya yang mahal dan terpusat di Jakarta, 
sumber bacaanya pun berbahasa Inggris dan tidak bisa 
didapatkan dengan mudah terutama di kota-kota kecil di 
Indonesia. PemimpinID sebagai pusat pendidikan dan 
pengembangan kepemimpinan Indonesia tergerak untuk 
menjadi pelopor dalam penerjemahan buku-buku 
kepemimpinan dan menyebarkan ke seluruh pelosok Indonesia. 
Harapannya, semua orang dapat belajar menjadi pemimpin yang 
baik tanpa terkendala bahasa, akses, dan biaya.



PROFIL SINGKAT PEMIMPIN.ID

PemimpinID adalah sebuah yayasan non profit yang didirikan di 
Jakarta pada bulan Juli 2019 dengan semangat utama menjadi 
tempat belajar para pemimpin muda Indonesia sebagai usaha 
untuk menciptakan ekosistem kepemimpinan Indonesia yang 
lebih baik.
Tiga kegiatan utama PemimpinID meliputi pembuatan studi 
tentang pengembangan kepemimpinan, pembuatan program 
pendidikan dan pengembangan kepemimpinan dengan berbasis 
teknologi, dan menyebarkan ilmu kepemimpinan kepada publik 
secara luas melalui media.

IG : @pemimpin.indonesia
Alamat : Jl. Melawai X No.9, Melawai, Jakarta Selatan



Sumber:
● The Ultimate Introduction to NLP (Carol-Ann Hamilton)
● https://www.actionablebooks.com/en-ca/summaries/the-ultimate-introduction-t

o-nlp/

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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