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Ihwan Sopa

Setelah saya timbang‐timbang, konsep itu terlalu luas jika dijembreng di sini dalam waktu yang
singkat. Oleh sebab itu saya kemudian memilih topik tentang niat yang merupakan bagian
penting dari setiap realitas dan bahkan, faktor niat itu bersifat "lintas realitas" alias melingkup
realitas obyektif dan realitas subyektif sekaligus.

Bismillah......

Niat itu erat hubungannya dengan keyakinan. Itu sebabnya di sepanjang sesi saya ini, saya
banyak menggunakan analogi dari dunia keyakinan dan spiritual dan sebagian besarnya berasal
dari keyakina saya sebagai seorang muslim. Terkait dengan itu, kita perlu mencatat bahwa
semua ini bukan tentang islam dan muslim tapi lebih merupakan pembelajaran tentang niat
yang bersifat universal. Maka, inilah langkah awal kita. Luruskan niat.
Perhatikan bagaimana saya mengucapkan basmalah di awal sesi ini. Itu adalah pelurusan niat
saya selaku muslim dan saya yakin apapun keyakinan anda pasti ada cara yang kurang lebih
sama. Dengan mengucapkan itu, saya berniat bahwa sesi saya ini akan meningkatkan kesadaran
saya selaku pembelajar di telegram ini dan meningkatkan kesadaran saya di "plane" atau
wilayah kesadaran saya yang lain yaitu seseorang yang berkeyakinan muslim. Maka, inilah hal‐
hal mendasar tentang niat.

1. Kesadaran itu berlapis‐lapis; Jika anda selalu mengikuti sesi Bro Ari Rh, maka anda akan
menemukan bagaimana Bro Arif Rh sering menggunakan "skala hawkins'.

2. Kesadaran berlapis itu menciptakan realitas yang juga berlapis‐lapis; Jika anda tidak
menyadari bahwa di Afrika sana ada sebuah negara kecil bernama "usrut‐usrut kecek‐
kecek", maka negara itu tidak pernah menjadi bagian dari realitas anda, sampai
barusan saya memberitahukan kepada anda. Sekalipun, sebenarnya negara itu tidak
pernah ada.

3. Niat, adalah sesuatu yang lintas kesadaran dan bahkan bisa dikatakan niat itu
melingkupi semua kesadaran kita.

4. Dengan demikian, apapun yang kita kerjakan di dunia ini tidak bisa lepas dari NIAT.
5. Maka, TIDAK ADA tindakan apapun yang kita kerjakan di dunia yang tidak bernuansa

SPIRITUAL karena di antara kesadaran terkuat kita adalah kesadaran spiritual. Bahkan,
kita melihat betapa spiritualnya para mafia italia, betapa spiritualnya yakuza dan
seterusnya. Semua spiritualitas itu: DINIATKAN.



Kekuatan Kehendak Tuhan itu bersifat MAHA. Dari situlah kita baiknya belajar tentang kekuatan
niat. Jika kita perhatikan, faktor yang membedakan "jadilah ia" dan "hmmm....." adalah WAKTU.
NIAT dan DURASI PENCIPTAAN: Jika ilmu pengetahuan bisa menghitung 1 pangkat minus 43
detik tentang bagaimana alam semesta awal terbentuk, maka kita sungguh tidak bisa
membayangkan secepat apa Tuhan menciptakan alam semesta. Itulah kekuatan "niat" yang
mutlak.
Apa itu waktu?
Waktu adalah sebentuk persepsi yang diciptakan untuk memisahkan "AKIBAT" dari "SEBAB".
Tuhan MAHA adil dengan mengikuti hukum dasar "cause‐effect" dan konsep "waktu" yang
diciptakannya sehingga manusia bisa mengambil pelajaran darinya. "Jadi! (sebab) Maka jadilah
ia (akibat). Maka, NIAT adalah sesuatu yang melekat pada hukum "sebab‐akibat".

Hukum Sebab‐Akibat, diterjemahkan ke dalam
setidaknya tiga lapis kesadaran.
1. Kesadaran fisik, materi dan kebendaan ‐
Action‐Reaction.
2. Kesadaran mental ‐ intention‐manifestation.
3. Kesadaran kesemestaan atau ke‐Tuhanan ‐
cause‐effect.
Perhatikan di mana posisi "INTENTION" berada.

KUNCI KEKUATAN NIAT adalah konruenitas, yaitu konsistennya tiga kesadaran kita untuk
berjalan harmonis atau selaras tanpa "ngerecokin" satu sama lain. Perhatikan contoh
sederhana berikut ini.
Jika kita berbisnis, sebenarnya kita berada di wilayah A‐R. Lalu, ketika bisnis kita suatu saat
"seret" apa yang biasanya kita lakukan adalah menciptakan niat, misalnya "saya akan
memperbaiki ini dengan ... dst". Artinya:

1. Kita memasuki wilayah I‐M
2. Jika kemudian kita tetap bertahan di R, artinya sekedar memproyeksikan perbaikan

bisnis, maka itulah yang disebut tidak kongruen. Karena kita menyengajakan
tercampurnya dua kesadaran. === I‐M dicampur A‐R dengan hasil I‐R ===

3. Jika kemudian kita bergeser ke M, misalnya, dengan "semoga konsumen menjadi lebih
mudah urusannya", maka itulah yang disebut dengan kongruen.

Jika anda memperhatikan fakta‐ di lapangan, anda menemukan bagaimana bisnis yang berhasil
dan bisnis yang gagal sangat ditentukan oleh mekanisme seperti di atas. Bagaimana kita bisa
makin memahami mekanisme itu? Mari kita lanjutkan.



Karakter Niat
Niat adalah bentuk penyengajaan dan niat adalah kesengajaan
untuk mengalihkan sumber daya untuk kepentingan yang
berniat. Pengalihan belum merupakan tindakan di wilayah A‐R.
Itu sebabnya dikatan "baru niat". Apa yang dialihkan? Segala hal
di wilayah I‐M yang kita anggap sebagai sumber daya, yaitu
segala yang sifatnya mental dan bukan fisik.

Tuhan tidak mengenal pengalihan dan hanya mengenal kesengajaan. Manusia yang mengenal
pengalihan karena manusia tidak bisa mengendalikan segala hal pada saat yang bersamaan.
Mari kita perhatikan mengapa manusia memerlukan pengalihan untuk membangun kekuatan
niat.

Di tingkat A‐R kita bisa lebih mudah menentukan mana sumber
daya yang mendukung dan mana sumber daya yang
mensabotase karena sifatnya yang fisik. Misalnya, duit tinggal
berapa, mobil masih bisa dipake nggak, komputer apa sudah
harus ganti? Semuanya cenderung mudah.
Tapi, di wilayah I‐M, segala hal berseliweran begitu rupa
berebut mendapatkan perhatian niat, atau dengan katalain

berebut untuk menjadi bagian dari niat. Perhatikan sekali lagi bagaimana fenomena ini terjadi
di lapisan I‐M.

APA ITU PENGALIHAN?
Karena niat adalah berada di wilayah I‐M yang MENCAKUP wilayah A‐R (mencakup wilayah fisik
dan mental sekaligus), maka pengalihan adalah kemampuan untuk menggerakan alam semesta.
Atau lebih tepat, menjadikan alam semesta BERPIHAK kepada kita. Inilah yang disebut
KEKUATAN NIAT. Kemampuan untuk menjadikan alam semesta semaksimal mungkin
mengakomodir niat kita.
BAGAIMANA MEMBANGUN KEKUATAN NIAT?
Kita memulainya dengan memahami komponen‐komponen dari NIAT. Perhatikan gambar
berikut ini.

Perhatikan ini sekali lagi:
1. Niat dan tiga komponennya berada di wilayah I‐M.
2. Maka, ketika kita berbicara tentang HASIL, maka orientasinya
adalah M dan bukan R. Contoh:
‐ Kepuasan pelanggan dan bukan omzet.
‐ Kualitas hidup dan bukan gaya hidup.
‐ Nilai dan bukan uang.



Dalam bahasa yang mudah, kekuatan niat itu maksimal jika orientasi kita adalah segala hal yang
bukan bersifat fisik. Jika kita bertanya kepada siapapun orang sukses dan berhasil tentang
bagaimana mereka sukses dan berhasil, jawaban mereka selalu bersifat MENTAL‐SPIRITUAL.
Itu sebabnya, kita dianjurkan untuk:
1. Baca biografi mereka untuk memahami filosofi hidup mereka.
2. Cermati "wisdom quote" mereka.
Dan setiap kita sungguh menyenangi quote‐quote kebijaksanaan. Cermatilah, semuanyanya
adalah tentang M dan bukan R. Jadi, ketiga komponen tersebut harus dikelola dalam konteks
kebaikan dan kebijaksanaan yang bersifat mental‐spiritual.
Bagaimana dengan manusia bejat yang bisnisnya berhasil? Jika kita menganggap mereka
"BERHASIL" maka kita memaksudkan keberhasilan itu adalah keberhasilan A‐R. Misalnya
merampok dan dapat uang banyak. Benarkan itu sebuah KEBERHASILAN? Jika dikatakan bahwa
"apa yang akan didapat adalah sesuai niat", maka kita bisa memastikan bahwa niat mereka
hanyalah sekedar R yaitu uang semata. Dan mereka, sebenarnya sedang mengacak‐acak
kesadaran mereka sendiri.
Ada contoh lain begini.
Ada dua orang, yang satu memaksakan diri bertahan hanya di wilayah A‐R dan satu lagi
memasuki wilayah I‐M. Keduanya kemudian sakit. Bagi si A‐R, sehat itu baik dan sakit itu buruk.
Bagi si I‐M, sehat dan sakit itu sama‐sama baik, sebab sakit itu "memanifestasikan" gugurnya
dosa.
Dua contoh di atas adalah tentang bagaimana orang berangkat dari A‐R (berbisnis lalu seret
bisnisnya), masuk ke I‐M (berniat memperbaiki bisnis) TAPI 'nanggung' dengan
mengorientasikan niat itu hanya ke R dan bukan ke M. Contoh‐contoh bagaimana "manusia
menjadi Tuhan" adalah mereka yang berangkat dari A‐R dan memasuki wilayah C‐E. Semua
fenomena kejahatan yang buruk bagi kemanusiaan adalah pelanggaran I‐E yang mestinya tetap
I‐M. Orang mengatakan "playing god". Saya nggak bahas ini, intinya manusia zalim itu merusak
kesadarannya sendiri.

CARA MUDAH MENGUATKAN NIAT.
Bukan tidak mungkin, anda cukup kliyengan dengan semua pemaparan di atas. He...he...he..
saya juga. Berikut ini adalah cara‐cara yang lebih mudah di mengerti. Wakakakakkah! ὠ�

Barusan gua cek ke ruang diskusi, sudah rame seblum
diskusi. Nggak apa. Yang lebih mudah itu ginih.
Niat itu lebih kuat kalok fokus terjaga. Bagaimana
menjaga fokus? Perhatikan gambar ini dan di bawah itu.
Semua itu mencerminkan hukum alam yang gak bisa
dilawan.
Gambar pertama atau yang di atas.



Jiak anda menemukan ada foto yang semuanya jelas, maka itu manipulasi digital, mengakali
hukum alam dan itu sah‐sah saja kalok tentang alat. Tapi, manusia nggak gitu. Kalok mata saya
liat ke layar saat ini, maka mata saya nggak bisa liat ke dapur. Gitukan ya?. Seperti gambar itu,
fokus adalah memperjelas yang diperlukan dan mengaburkan yang tidak diperlukan. Itu
sebabnya kalok fokus pada yang baik maka yang buruk mengabur dan kalok fokus pada jeleknya
maka yang baik mengabur.
DI MENIT‐MENIT TERAKHIR INI FOTO INI MEMBUKTIKAN KUAT ATAU LEMAHNYA NIAT ANDA DI
RUANG SEMINAR !!!!!!!! Wakakakah!
Betul nggak?
Malah konon ada yang left ya? Itu namanya lemah niat.
Tadi saya sempat melongok, ada yang nyeletuk "rumit". Rumit itu muncul kalok bertahan di A‐
R. Itu seperti uang nggak ada tapi pengen bisnis, seperti tidak masuk akal kan? Karena bisnis
perlu modal. Maka bagi yang bersedia memasuki wilayah I‐M, dia akan "tidak memperdulikan"
kerumitan A‐R, sehingga gambar fokus yang bagian atas itu berbunyi: "ENTAH BAGAIMANA"
Entah bagaimana, saya akan mendapatkan sesuatu dari sesi seminarnya Pak Sopa, serumit
apapun itu. Itu namanya kekuatan niat. ilmu "entah bagaimana" bukanlah ilmu baru. Itu ilmu
lama yang diturunkan orang tua kita. Saya pakek contoh saya sendiri. Orang tua saya pegawai
negeri bergaji kecil. Anaknya lima termasuk saya. Kalok ngeliat gaji doang (A‐R) maka sungguh
mustahil kami semua bisa sekolah sampek perguruan tinggi. Tapi orang tua kami bersedia
masuk ke wilayah I‐M, dan mereka mengatakan:
ENTAH BAGAIMANA CARANYA anak kami akan selesai semua sekolahnya. Dan itu telah
ter'manifestasi". Sekarang gambar fokus yang kedua alias yang di bawah. Penggunaan kaca
pembesar itu akan memfokuskan seluruh energi cahaya sehingga mampu menciptakan api.
Tidak seperti "entah bagaimana" yang hanya bisa dipahami dengan I‐M, fenomena kaca
pembesar menciptakan api lebih mudah dipahami dengan A‐R karena itu maenan kita waktu
kecil. Gambar kedua itu berkaitan dengan berbagai kendala dan kelemahan yang ada pada kita
yang bisa menggemboskan niat kita.
Gambar kedua itu berkata:"JUSTRU ITU".Mau bisnis nggak punya uang, bangun kekuatan niat
dengan mengatakan "justru itu!" Saya akuntan, network saya orang keuangan. Saya jadi trainer
pengembangan diri yang butuh network orang hrd. Orang berkata, emang bisa lu jadi
motivator, kan lu ngertinya soal uang dan kenalan lu juga orang keuangan bukan orang hrd?
Saya bilang "justru itu!".
hari ini, anda bisa googling, dan carilah motivator yang merangkap akuntan. Sejauh yang gua
inget sih cuman satu. Wakakakakah! Jadi, kalok mau membangun kekuatan niat dengan fokus,
buatlah kaos dan sablonin di depan "ENTAH BAGAIMANA" dan di belakang "JUSTRU ITU".
Siapapun yang bertanya, "gimana caranya?" dia sedang hendak menyeretmu turun ke A‐R.
Kalok kamu keseret, maka kamu ngacak‐ngacak kekuatan niatmu sendiri. Yaitu dengan
mencampurkan I‐M dan A‐R sehingga menjadi I‐R. Jadi, entah bagaimana itu bisa menjadi



kekonyolan bagi yang sekedar nekat, tapi menjadi kekuatan niat bagi yang mau meng‐
kongruenkan kesadaran.

Berikutnya KEJERNIHAN.
Niat itu kuat kalok jernih. Dalam bahasa agama niat itu kuat kalok
ikhlas di mana ikhlas itu artinya "murni".Perhatikan betapa jelasnya
niat orang‐orang ini: Jelas nggak niat mereka?
Kejelasan yang sama terjadi kalok orang tenggelam di dalam air.
Niatnya jelas banget.

Bagaimana melatih kekuatan niat dengan kejernihan niat?
"HADAPI KETAKUTAN‐KETAKUTAN MU" Kalok perlu sengajain menghadapi apa yang ktia
takutkan. Dulu, jaman suka film horor saya punya hobi begini. Kalok liburan, saya sama teman‐
teman nyewa film horor laser disc yang segede tampah itu. Janjian nontonnya jam 10 malam.
Sebelum nonton, habis magrib, kami naik mobil, mengunjungi kuburan sampek sekitar jam 9.
Setelah itu pulang ke rumah dan nonton film horor. Hasilnya sekarang saya jadi dukun.
Saya takut ketinggian, benerin genteng aja saya lemes. Saya sikat habis semua gunung di jawa
dan sumatera. Sekarang, saya dengan mudah berangkat ke sana kemari ngisi training naik
pesawat. Takut bisnis, kerjain! Dan mulailah dari yang kecil. Dengan itu kamu membangun
kekuatan niat. Takut ngajar, ya ngajar. Takut berenang ya berenang. Di sebuah training di bali,
kami ada sesi mengatasi ketakutan. Seorang peserta takut air. Kami cemplungin ke kolam. Abis
itu kerjaannya tamasya muluk ke pantai.
Jadi, jika ingin membangun kekuatan niat dengan kejernihan. HADAPI KETAKUTAN. Dalam skala
Hawkins, COURAGE itu pintu masuk untuk meraih lebih banyak "manifestasi".

Nnnaaah.. sekarang KEMANUNGGALAN.
Perhatikan gambar ini.

Kekuatan niat dibangun dengan menciptakan higher
purpose dan berorientasi ke jangka panjang. Misalnya,
demi kemanusiaan dan untuk akhirat. Bahasa Om Jamil
Azzaini adalah SUKSES MULIA.
Itu sebabnya dikatakan, berbisnis itu bukan demi uang
tapi demi solusi. Orang sales bilang jangan jual produk tapi
juallah solusi. Itu eilayah I‐M.
Sekaya apapun orang, jika itu untuk kepentingan diri

sendiri, maka itu hanya merusak kesadarannya sendiri. Maka orang yang demikian biasanya
makin kaya akan makin ngawur.
Bersedekah atau memberi itu tentang kemanunggalan. kalok saya memberi atau bersedekah
itu sebenarnya hanya pindahin dari kantong kiri ke kantong kanan. Berbuat baik itu buahnya



baik. Berbuat buruk itu buahnya buruk. Karena semua itu adalah REALITAS dan KESADARAN kita
sendiri. Sebanyak apapun uang seseorang, jika itu untuk kepuasan diri sendiri, maka lingkaran

itu akan tetap lingkaran yang kecil. Jika ia meluaskannya
menjadi Mental‐1 misalnya, maka ia akan semakin "dibantu
semesta".
Semakin luas menjadi Mental‐2, maka ia akan semakin dihargai
oleh semesta. Boss baek‐baek itu anak buahnya akan
bekerjasama untuk dia. Sesimpel itu kan? Jiak ingin alam

semesta ini "bekerja untuk kita" maka niatkanlah untuk meluaskan niat kita ke arah yang juga
lebih luas. Mau seluruh semesta "takluk" pada kita, luaskan niat ke sluruh alam semesta. jangan
EGOIS.
Perhatikan kerajinan rotan itu.
Sebelah kiri bawah, orang kaya namanya Tonton Taufik.
Sebelah kanan bawah entah siapa. keduanya berurusan
dengan "memproduksi dan menjual kerajinan rotan".
Yang kiri kaya raya. Yang kanan maaf, ngenes.
Di mana bedanya. Di NIAT.
Niat orang miskin: "Gua mau bikin kerajinan rotan, supaya
bisa dijual untuk membiayai hidup dan survive". Apa yang
didapatkannya? Sesuai NIAT. Niat orang kaya: "Gua mau memperkenalkan kerajinan rotan khas
Indonesia ke sluruh dunia." Apa yang didapatkannya? DOLLAR !!!
Dalam permainan "hologram", niat itu adalah soal skala. Mekanisme dan cara kerja sih kurang
lebih sama, dan kalok ada yang berat biasanya teratasi oleh kuatnya NIAT. Si orang kaya di
sebelah kiri itu, memulai dengan cara yang sama dengan yang di kanan, TAPI. Dia mengoreksi
niat, lalu bergeser dari A‐R ke I‐M.
Perhatikan gambar berikut ini. SAMA MEKANISME‐nya tapi BEDA HASIL‐nya karena BEDA NIAT‐
nya.

Yang kiri atas itu "pabrik', yang kanan juga hasil pabrik, tapi lebih
gede. Proses kerjanya sama. Inget gambar Bro arif di kiri bawah?
Kanan bawah itu, hasil kuatnya NIAT orang DD. Mereka bertiga di
gambar itu kerjanya sama yaitu "mengendarai".
Bedanya di NIAT. Tebak sendiri niat mereka masing‐masing.
Khusus yang di kanan itu namanya "supirhero" alias supir angkot
award. Adanya di tengah antara yang atas dan yang bawah.
Ini gambar terakhir dan paling Gres. MEKANISME kurang lebih
sama, pembedanya adalah NIAT.



Kesimpulannya:
Kekuatan niat ditentukan oleh tiga hal yang bisa dilatih dengan MENYADARI posisi niat yang
letaknya di wilayah I‐M. Artinya tidak ada pekerjaan yang tidak spiritual. Kecuali, jika
mengerjakan sesuatu tanpa niat. Itu namanya ngawur.
Kekuatan niat dibangun dengan :

1. Menjaga fokus niat di mana wilayah niat adalah I‐M dan tidak terlalu terpengaruh oleh
A‐R. Entah bagaimana dan justru itu. Setiap kritik orang lain atau swa‐kritik oleh diri
sendiri adalah upaya untuk mnyeret balik ke wilayah A‐R.

2. Menjaga kejernihan niat dengan membiasakan dan menguatkan diri menghadapi
ketakutan‐ketakutan.

3. Menjaga kemanunggalan niat dengan menekan EGOISME, yang dengan itu niat kita
akan meluas dan alam semesta akan membantu kita. Membantu orang lain itu dengan
selalu mengingat, saya itu dia, dia itu saya, kami ini alam semesta.

Sekarang silahkan diskusi, saya pantau sampek saya ngantuk dan lanjutin beberapa hari ke
depan. Pertanyaan dengan NIAT terkuat akan saya copy paste ke ruang seminar dan saya jawab
sebisaknya. Cermati tanya jawab itu, dan perhatikan mengapa pertanyaan dan jawaban itu
mencerminkan kekuatan niat.

TANYA‐JAWAB
Andreas Pasolympia, [27.06.16 23:42]
Ya ampun pak Sopa.. share programnya temen saya
Andreas Pasolympia, [27.06.16 23:43]
Superhero awards.. itu proyek saya dengan temen.. Wahh temen saya pasti seneng banget
telah dibawa..
Ikhwan Sopa, [27.06.16 23:49]
Sungguh tidak aneh seorang Andreas Pasolympia adalah penggagas "supirhero". Kemaren anda
sudah jadi "muridnya". Itu karena gurunya punya "niat kuat".
Iswadi Ahmad, [27.06.16 23:45]
@ompopa kalau ngerjain sesuatu sambil lalu atau iseng itu masuk kategori mana?
Ikhwan Sopa, [27.06.16 23:52]
@cangwadi: Orang sukses dan berhasil jarang keliatan misuh‐misuh. Biasanya anteng. Jadi, dia
keliatan sambil lalu tapi sebenarnya niatnya kuat. orang yang sambil lalu beneran namanya
males. Liat aja hasil manisfestasi"‐nya.
Iswadi Ahmad, [27.06.16 23:45]
@ompopa kalau ngerjain sesuatu sambil lalu atau iseng itu masuk kategori mana?
Ikhwan Sopa, [27.06.16 23:52]
@cangwadi: Orang sukses dan berhasil jarang keliatan misuh‐misuh. Biasanya anteng. Jadi, dia
keliatan sambil lalu tapi sebenarnya niatnya kuat. orang yang sambil lalu beneran namanya



males. Liat aja hasil manisfestasi"‐nya.
Ikhwan Sopa, [27.06.16 23:53]
@cangwadi: Makanya dibilang niat itu nggak keliatan.
Ikhwan Sopa, [28.06.16 00:02]
@cangwadi : Nyambung kan sekarang "vibrasi"?
iin Srirahayu, [27.06.16 23:52]
Sebenarnya saya lagi Ga enak badan Om. lagi minum obat yg bikin ngantuk. Tapi NIAT mau
nyimak seminar dari Om Popa malam ini, sampe jam segini belum ngantuk jugaὠ�ὠ�. Obatnya
Ga ngaruh.
Ikhwan Sopa, [27.06.16 23:54]
@iinsrahayu: itu karena niat yang kuat.. wakakakh!
Arya Ananta, [27.06.16 23:55]
[In reply to iin Srirahayu]
Siiiip... Hasilnya ntar ..."entah bagaimana"...$etuju?
Ikhwan Sopa, [27.06.16 23:59]
@Arya_Angon : Bukankah setiap obat begitu? Emang ada yang jamin? Paling tinggi insya Allah.
Kalok ada dokter bilang, pasti sembuh. Itu gawat.
Ikhwan Sopa, [28.06.16 00:00]
@Arya_Angon : Bukti "entah bagaimana" itu adalah setelah minum obat, menyerahkannya
kembali kepada tubuh. Jadi taukkan sekarang kenapa obat ada obat tidurnya? Ya supaya "entah
bagaimana" obat dan tubuh akan bekerja sehingga sembuh. Yang tauk itu kan cuman dokter
dan sekitarnya?
Sanca Guna Seta, [27.06.16 23:54]
Om popa terlepas dari niat , mau tanya yg basic ... apakah tingkat kesadaran itu sama dengan
tingkat ketakwaan ?
Ikhwan Sopa, [27.06.16 23:56]
Sanca : Bisa diartikan seperti itu, karena dalam agama juga ada pendekatan lain, misalnya
"macam‐macam nafsu" (amarah, lawammah, mutmainah dst). Itui cuman beda model.
Anwar Subhi, [27.06.16 23:55]
Tidak ada pekerjaan yg tdk spiritual. Apa itu artinya hny kesadaran kita saja yg blm terentang
lbh luas lbh dalam sehingga kurang peka bhkn terhadap intention kita sendiri om..
Ikhwan Sopa, [27.06.16 23:57]
Anwar : Betul banget. Hasilnya adalah simpang siurnya tingkat kesadaran itu. yang satu
ngercokin yang lain.
iin Srirahayu, [27.06.16 23:58]
Om, jika NIAT sudah ada seperti pengrajin rotan tadi. Tapi belum dapetin dolarnya gimana Om?
ὠ�ὠ�ὠ� Karena Ga fokus atau kurang ilmu.. atau niatnya kurang kuat?
Ikhwan Sopa, [28.06.16 00:01]



@iinsrahayu : Cari apa yang menakutkan untuk dapat dolar, lalu hadapi.
Ikhwan Sopa, [28.06.16 00:01]
@iinsrahayu : Apa misalnya, apa yang bikin dolar belum datang?
iin Srirahayu, [28.06.16 00:09]
[In reply to Ikhwan Sopa]
Bahasa inggris jelek om. Takut salah njelasin produk ke orang luar. Pernah jelasin produk, tapi,
Ga Bisa maximal. Apalagi kalo ada komplainὠ�
Ikhwan Sopa, [28.06.16 00:21]
@iinsrahayu : Mulai sekarang biasain bikin status pakek bahasa inggris, ketemu orang pakek
bahasa inggris, minimal dalam istilah. Tukul itu dibayar 30 juta semalam karena kekuatan niat.
Dia sukak pake bahasa inggris ngawur itu tanda kuatnya niat dia. Hasilnya? Entah bagaimana.
Ikhwan Sopa, [28.06.16 00:22]
@iinsrahayu : Bahasa inggris jelek. Itu yang kamu takutin. Mulailah dengan berlatih dengan
yang bahasa inggrisnya jelak. Kalok bedua kan jadi berani. Kalok mau lebih berani ya sama bule
sekalian.
Apa niat om popa kok pakek teks
Sedangkan nasum yg lain pake audio
Saya tau om popa adalah trener dan sering mengadakan pelatihan
Kok pake teks apa niatnya
Terima kasih
Syahrizal : Gua punya bayi, selama sesi ini dia rame banget, dan gua pakek desktop supaya
gampang ngetiknya, jadi nggak bisa ngumpet di kamar mandi. NIAT gua adalah supaya, yang
nyimak dan gua sendiri fokus dan fokus itu kembali nguatin niat. Gitu loop‐nya.
assalamualaikum
Om popa ada yang mau aku tanyain nih..
Jadi yang baik itu memperbanyak niat atau memperbesar niat?
Misal memperbanyak: puasa berniat untuk Allah, untuk menguruskan badan, untuk menjaga
syahwat, dll
Memperbesar : saya berkuliah di Fak. Teknik untuk memajukan kampung saya supaya tidak
terpuruk, diubah menjadi ingin menjadikan Indonesia jauh lebih baik dibidang Teknologi.
Ikhwan Sopa, [28.06.16 00:09]
ahmad : Niat terkuat itu satu. Misalnya, "tidak diciptakan kecuali untuk ibadah dst". Maka niat
kita ibadah, untuk apapun yang kita kerjakan. Contoh yang menarik adalah bedanya Umar dan
Abu Bakar. Mereka diminta nyumbang. Umar ditanya, apa yang ditinggalin buat keluarga? Umar
jawab, adalah, pokoknya aman buat mereka hidup. Abu Bakar ditanya yang sama, dia jawab,
"aku tinggal Allah dan nabi" buat mereka, alias nggak ninggalin apa‐apa yang A‐R. Lalu
dikatakan, "iman Abu Bakar ditimbang, masih lebih berat dari iman semua manusia disatukan."
Orang mengira itu kekuatan iman, padahal IMAN ITU HASIL, makanya ngaku beriman diuji



dengan perintah ibadah. Iman itu hasil dari niat. Lalu Abu Bakar disebut ash‐shiddiq, artinya
yang membenarkan, itulah niat dia, membenarkan APAPUN yang ditawarkan Rasulullah SAW.
Kuatnya niat Abu Bakar mewarnai segala hal di dalam hidupnya. Niatnya paling kuat (atau
besar) sehingga apapun niat yang lain mengikuti niat yang paling kuat itu dengan konsekuensi
imannya paling berat. Atau gini, niat Abu Bakar itu sudah level C‐E (pembenaran total),
sehingga mengincludekan niat I‐M (nyumbang abis‐abisan) dan "meniadakan" A‐R (dengan
tidak meninggalkan materi untuk keluarga).
Bisa nggak, puasa‐>ibadah, ngurusin badan‐>ibadah, jaga syahwat‐>ibadah? Kalok misalnya
ngurusin badan itu susah diberi nilai ibadah maka inilah yang disebut BELUM JERNIH. Maka,
pikirkan cara supaya ngurusin badan bisa punya nilai ibadah. Kalok nggak bisa tapi dipaksakan
maka itu akan merusak keseluruhan niat, jadi lebih baik ditinggalkan itu soal ngurusin badan.
Kecuali, dengan kurus maka tahiyatnya jadi enak, maka itu disebut MELURUSKAN NIAT.
Agus Andrianto, [28.06.16 00:03]
Menurut ku om Rumus malam nih kayak gini (NIAT+FOKUS ‐ EGO =
TUJUAN/KEMANUNGGALAN) gitu om....
Ikhwan Sopa, [28.06.16 00:10]
Agus : Ya, kurang lebih begitu.
Anwar Subhi, [28.06.16 00:04]
Om, stlh materi yg terahir tersimak, kok entah bagaimana dan justru itu nya agak berkesan
pasti ya... ini sebuah 'kekurang ajaran' bukan ya om..
Ikhwan Sopa, [28.06.16 00:11]
Anwar : Bukan, itu kesadaranmu naik.
Ikhwan Sopa, [28.06.16 00:11]
Anwar : Alias sudah keracunan gua. Wakakakah!
NH Fajar, [28.06.16 00:06]
Pa kalo punya sifat pemaalu untuk bisa menjadi percaya diri itu rasa malunya harus di hadapi
ya?
Ikhwan Sopa, [28.06.16 00:13]
@fajarnh : Ya, itu training gua namanya Workshop EDAN.
Citi kania Shofwan, [28.06.16 00:11]
Pak @OmPopa jika niat sdh kuat, usaha sdh sekuat mungkin (tp ada jauh di lubuk hati takut ga
bsa/sampai) yg akhir'a skrng lbh banyak rasa takut'a 100 x lpt takut tdk sesuai niat, solusi'a gmn
ya spya niat'a ttp fokus dan mengaburkan ketakutan dan memfokuskan tujuan
Trmksh
Ikhwan Sopa, [28.06.16 00:13]
@citikania : Takutnya dipikirin bukan dirasain. Alias dijembreng apa aja yang bikin takut.
Sehingga JERNIH.
Ikhwan Sopa, [28.06.16 00:14]



@citikania : Nanti akan ketahuan mana 'takut' nggak relevan dan takut relevan, takut sheat dan
takut tidak sehat.
Ikhwan Sopa, [28.06.16 00:15]
@citikania : Mulailah menggunakan "entah bagaimana' dan "justru itu' untuk ini ==> F.E.A.R =
False Evidence Appearing Real.
Ikhwan Sopa, [28.06.16 00:15]
@citikania : Sejarah kamu sendiri pasti sudah membuktikan bahwa banyak yang ditakutkan
tidak terjadi. Buktinya elu masih idup!
Ikhwan Sopa, [28.06.16 00:17]
@citikania : Richard Branson: Putusin aja mau apa, pikirin caranya belakangan. ==> I‐M alias
spiritual alias kuatin niat.
Ikhwan Sopa, [28.06.16 00:19]
@citikania : Takut itu di perut ke bawah. Berani itu di dada ke atas. Kalok tempatnya beda,
maka dia bisa jalan bareng. Mario Teguh: Berani itu bukan tanpa takut. Berani itu tetap
melakukan walaupun takut.
Deny Priambodo, [28.06.16 00:25]
kalo pengen risign tapi takut gak dapet kerjaan lagi piyeeee ommm... !!,!
Ikhwan Sopa, [28.06.16 00:30]
Deny : Saya resign dengan modal dengkul. Sekitar saya nanyak, emang di luar bisa idup?
JERNIHkan dulu apa yang bisa dibawa resign. Skill untuk semesta (alias manfaat apa yang bisa
kita kasih ke orang), tabungan, sumber daya dan sebagainya. TAPI ingat, itu semua adalah A‐R
yang prinsipnya tidak pantas jadi stopper. Kalok semua itu masih belum jernih. Geser NIAT,
caranya, "saya kasih waktu buat diri saya sampek akhir 2017, kalok saya nggak betah juga saya
resign, selama menunggu 2017 itu saya nyiapin ini dan itu."
Ikhwan Sopa, [28.06.16 00:32]
Deny : Intinya, apapun yang kita lakukan jagalah seluruh level kesadaran itu jangan sampek
mensabotase. Jika itu semua sudah terjaga, biasanya tinggal nunggu GONG.
Citi kania Shofwan, [28.06.16 00:32]
[In reply to Ikhwan Sopa]
Inti'a hrs prepared gtu ya pak jng asal jebret meskipun niat'a dah kuat klo asal tdk blh , bgtu
mksd'a ??? Pak @OmPopa
Ikhwan Sopa, [28.06.16 00:33]
Citi : asal jebrert itu bukan niat itu NAFSU berangkat dari A‐R. Nafsu itu REAKSI.
Ikhwan Sopa, [28.06.16 00:35]
Deny : Alias belum JERNIH. Supaya jernih, cek apakah semesta akan membantu, bahasa
buminya gini, apakah kita punya sesuatu yang bisa dijual kepada dunia dan itu bermanfaat bagi
dunia?
Ikhwan Sopa, [28.06.16 00:37]



Deny : Kalok udah yakin sudah MANUNGGAL dan sudah JERNIH, lupain A‐R dan pakeklah
FOKUS.
TAMBAHAN dari saya:
Orang mengira niat itu di awal. Niat itu di awal, di tengah, di akhir. Itu sebabnya ada istilah
"meluruskan niat" yang kemudian dikonfirmasi oleh Jim Rohn dengan "The Law of Diminshing
Intent". Sejalan dengan waktu, niat itu bisa menyusut. Niat yang kuat adalah niat yang menjadi
aura bagi keseluruhan I‐M dan bahkan mengarah ke C‐E. Niat yang lemah adalah niat yang
parsial atau pretelan. Misalnya, separuh niatnya adalah E, separuh lagi adalah M dan separuh
lagi adalah R. Misalnya, bisnis cuman buat nyari duit, tapi ibadahnya buat Allah, dan nolong
orang supaya dihormati orang.
Seperti naik turunnya iman (di mana iman adalah ditentukan oleh kuatnya niat), niat juga naik
dan turun. Bahkan di tengah jalan bisa menyimpang, dan itu diistilahkan dengan "sesat"
Awalnya mau nolong orang, tapi karena ada media, jadi geser pengen populer.
Mengapa itu bisa terjadi? Karena:
Fokus doang itu nggak bisa jernih, dan jernih doang itu nggak bisa fokus.
Fokus Doang:
Fokus doang itu nggak bisa jernih. Fokus ADA karena ADA‐nya ketidakjernihan.
Fokus hanya ADA jika yang tidak fokus JUGA ADA. Alias, fokus itu tidak bisa jernih.
Jernih Doang:
Apa yang mau difokus?
Alias, jernih itu tidak bisa fokus.
PENUTUP:
Apa yang bisa membuat "sefokus‐fokusnya" dan "sejernih‐jernihnya"? KEMANUNGGALAN.
Alias, lihatlah sebagai "the big picture" dan kita hanyalah manusia yang bukan pemilik hukum
"sebab‐akibat". Kita hanya diberi setitik kemampuan untuk memanipulasi alam semesta.
Paket lengkap kekuatan niat adalah:
1. Fokus semaksimal mungkin.
2. Jernih semaksimal mungkin.
3. Manunggal semaksimal mungkin.
Kekuatan niat menentukan hasil.
Hasil maksimal DEMI KEPENTINGAN DIRI SENDIRI hanya bisa dicapai justru dengan TIDAK EGOIS
Dan semua itu terpulang kepada NIAT.
Selalulah ber‐NIAT Eling Lan Waspodo jangan sampek di‐DO oleh alam semesta.


