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.PENDAHULUAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begini, dalam ebook ebook, tulisan ataupun pelatihan saya, sering saya memaparkan dulu 

secara detil mengapa suatu hal itu penting dipelajari? 

 

Apa BAHAYA jika sesuatu itu tidak atau belum dipelajari? 

 

Mengapa Sangat DAHSYAT jika anda memahami dan menguasai suatu materi dengan 

sempurna? 

 

Sebab Psikologi Dasar Manusia hanya menunjukkan 2 hal yaitu: 

1. Ingin Senang Senang, Happy, Untung. 

2. Dan menghindari sejauh jauhnya segala hal yang Menyakitkan seperti jadi Jelek, Miskin, 

Direndahkan dan segalanya yang mengerikan secara pribadi. 

 

Orang akan lebih mudah memahami dan ingat jika ia tahu manfaat dan mudarat jika 

ia mempelajari atau tidak mempelajarinya. Ini sebenarnya lebih terkait ke bagaimana 

mengajar dengan baik dan memastikan anda benar benar mengingat isi dari Ebook ini dan 

mengamalkannya. 

Sebab kalau tidak maka bahaya buang umur dan banyak hal lainnya akan menerjang 

anda dengan keras dan itu sangatlah menyakitkan jiwa. 



Maka, kali ini saya juga akan menjelaskan mengapa anda perlu mengetahui betapa 

BAHAYAnya hidup tanpa tahu dan menjalani PASSION serta juga mengapa begitu ENAKNYA 

Live Ur Passion ? 

Baiklah, komitmen saya hanya mengisi Ebook dengan 'Ilmu Daging' saja maka 

langsung saja dijelaskan. Kalau anda tidak tahu, paham dan menjalani dengan istiqomah 

Passion anda, maka hal hal mengerikan dan parah ini sangat mungkin terjadi pada anda yaitu: 

1. BUANG UMUR. 

Umur Manusia itu terbatas. Anda takkan hidup selamanya, itu sudah pasti. Jika 

anda hanya melakukan hal yang itu itu saja, membosankan, rutin dan tak sesuai Passion 

anda, maka anda sudah membuang buang umur dengan sia sia. 

Hidup ini hanya sekali dan kita tak tahu kapan kita akan mati. Kapanpun bisa 

meninggal. Jadi, Nikmati sisa hidup anda yang tak tahu kapan berakhirnya dengan 

Sepenuhnya dengan menjalani Passion. Tentu saja dalam hal yang Positif dan pastikan 

Passion anda tidak bertentangan dengan kehendakNya atau SyariatNya. 

Kalau anda masih bekerja dan anda dapat duit dari situ, jangan segera tinggalkan 

pekerjaan anda. Nikmati saja dulu sementara anda mencari Passion dan kalau sudah 

ketemu, secara bertahap anda mulai menjalani hidup dengannya dan saat ia 

menguntungkan melebihi hasil yang anda dapati dari pekerjaan rutin anda, segera 

tinggalkan dan bermainlah selamanya dalam Passion anda. 

 

2. STRES. 

Rata rata orang yang hidup tanpa menjalani Passionnya merasa stres. Yes, ia punya 

duit banyak dan banyak hal tercukupi tapi seolah ada yang hilang. Ada yang kosong, dan 

itu sangat terasa. Ini bisa menyebabkan stres. Apalagi, kalau sudah miskin nggak ketemu 

Passion pula, nah ini lebih sial lagi. Maka, menemukan Passion akan lebih memungkinkan 

hidup anda jadi semakin Bahagia dan merasai kehidupan ini seperti Pesta, Yang hanya ada 

keceriaan, bahagia dan senang senang disana. 

 

3. MISKIN. 

Yang saya maksud miskin disini bukan hanya dalam hal duit namun juga tentang 

kepuasan hati atau Pemenuhan Diri  (Fulfillment) . Orang yang tak menjalani hidup 



dengan Passion akan melakukan pekerjaan dimana hanya cukup buat hidup secara umum. 

Jarang yang mencapai prestasi besar atau membanggakan. Sebab prestasi besar 

biasanya lekat dengan betapa cintanya seseorang dengan bidangnya. Totalitas Habis 

Habisan akan dikeluarkan segila gilanya hingga akhirnya, menghasilkan karya yang 

'menggelegar' dan semuanya, dimulai dengan menemukan satu hal bernama 'Passion' 

 

4. KURANG BERPRESTASI. 

Anda akan jadi orang rata rata dalam pekerjaan anda. Itu karena anda tidak atau 

belum melakukan pekerjaan anda dengan Passionate. Akan sangat berat bagi orang yang 

belum menemukan. 

Passionnya untuk berprestasi besar, itu karena 'Gairah' dan 'Nafsu'nya nggak jalan 

saat melakukannya. Cuman rutinitas saja dan itu sangat membosankan. 

Saat anda sudah bertemu Passion anda dan menikmati serta bahkan sudah 

mendapat berlimpah duit dari situ, maka anda akan sangat jadi bahagia dan serasa 

bermain setiap hari, selamanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APA UNTUNGNYA MENEMUKAN DAN HIDUP 

DENGAN PASSION? 

Banyak sekali. 

Saya akan menjelaskannya dengan sesederhana mungkin dan sangat mungkin anda akan 

mengalami banyak hal seperti: 

Anda akan merasa bermain dan santai. Anda takkan merasakan kegiatan yang anda 

suka itu sebagai pekerjaan melainkan sebagai semecam petualangan, tantangan dan 

permainan yang mengasikkan. 

Anda merasakan kalau melakukan itu benar benar bermanfaat bagi kemanusiaan. 

Hidup anda akan terasa lebih berisi dan 'berasa'. Anehnya, anda juga akan merasakan hal lain, 

uang anda akan mengalir lebih banyak dan lebih banyak lagi. 

Itu karena anda sangat menikmati Passion anda dan orang orang akan puas dengan 

hasil kerja anda. Mereka akan merekomendasikan karena karena mereka merasa apa yang 

mereka percayakan untuk anda lakukan hasilnya benar benar berkualitas. 

Anda akan menjadi Seorang yang dianggap Master dan orang orang akan percaya dan 

menganggap seorang Ahli yang bisa membereskan masalah apapun terkait bidang yang anda 

tekuni dan sukai. Orang orang dengan Passion yang sama akan mendatangi anda dan ingin 

berguru kepada anda karena mengangap anda seorang Master atau bahkan Grand Master 

yang sangat disegani karena ilmunya yang mantap dan dalam. 

Anda menjadi idola dalam bidang yang anda sukai. Uang mengalir terus, mendapat 

kehormatan, menaikkan nama baik keluarga dan tentu saja, anda sangat menikmati setiap 

prosesnya tanpa merasa bosan. 

Kalaupun anda sempat merasa bosan, itu biasanya hanya karena kelelahan saja. 

Sedikit rekreasi atau berlibur akan menaikkan kembali level energi anda dan anda siap untuk 

bermain lagi, hingga benar benar puas dalam Passion anda. 

Semua keuntungan dahsyat diatas tadi bahkan akan lebih MENGGILA jika anda 

meniatkan untuk melakukannya karenaNya. Anda juga akan mendapat balasan berlimpah 

diakhirat nanti jika Passion yang anda lakukan dan nikmati itu juga bermanfaat bagi banyak 

orang lainnya. 

 



Anda bahkan akan mendapatkan Amal Jariyah atau Pahala dan Keberlimpahan yang 

tiada batasnya jika anda MEMBAGIKAN ILMU ANDA pada yang lain. 

Anda akan mewariskan sesuatu yang anda cintai pada orang yang tepat. Hingga, nama 

anda takkan hanya dikenal didunia namun juga diakhirat kelak sebagai orang beriman yang 

melakukan Passionnya karenaNya. 

Dan itu akan dihargai oleh Yang Maha Tinggi dengan sepantasnya yaitu dengan 

Keabadian yang Luar Biasa Abadi selamanya, insya Allah. 

Dan asiknya, anda melakukan itu semua dengan cara yang sangat menyenangkan, 

yaitu lewat PASSION anda. 

 

Tertarik? 

Kalau ya, silakan terus baca dan semoga anda bisa menikmati sisa hidup anda dengan 

melakukan Passion anda, selamanya:) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APA SAJA CIRI CIRI PASSION? 

 

Jika 5 atau lebih dari 9 hal dibawah ini terjadi pada anda, maka kemungkinan besar 

itulah Passin anda. 

1. Saat melakukannya anda merasa 'berapi api' penuh semangat dan bahagia. 

2. Anda mudah mengajak dan mempengaruhi orang untuk ikut melakukannya. 

3. Anda merasa waktu berlalu begitu cepat saat melakukannya. 

4. Anda siang dan malam selalu saja sering membicarakan itu dalam waktu yang lama, 

sampai mungkin orang pada bosan mendengarnya ;) 

5. Anda sangat mudah menguasainya, lebih cepat dibanding teman teman. Gampang saja 

melakukannya padahal menurut teman anda sulit. 

6. Anda keluar duit banyak sekali untuk memenuhi rasa haus anda terhadap itu. 

7. Anda ikhlas saja saat melakukannya bahkan walau nggak ada duitnya alias GRATIS. 

8. Anda membaca, search internet, ikut grup FB tentang apa yang anda Passionate itu. 

9. Orang orang mungkin memberi anda gelar khusus terkait Passion itu misalnya: Si Indro 

Lawak (Jika suka bercanda), Si Bejo Bisnis (Omongannya cuman gimana supaya banyak 

duit terus dll). 

 

Yes, itulah diantara ciri ciri Passion anda. Silakan riset, renungkan dan cari tahu mana 

ciri yang melekat pada diri anda. Kemungkinan besar itulah Passion anda. Memahami ciri ciri 

ini akan membuat anda lebih dekat pada Passion anda. 

Dan dibawah ini, adalah cara untuk lebih menjelaskan bagaimana menemukan 

Passion secara Efektif. Silakan baca, amalkan dan jangan lupa, SEBARKAN. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARA PALING EFEKTIF MENEMUKAN PASSION 

 

Selain memahami ciri ciri Passion diatas, Ada beberapa  cara lainnya dan ini sangat 

AMPUH untuk menemukan Passion anda. Saya sarankan melakukan semuanya atau pilih satu 

cara tapi benar benar Fokus dalam melakukannya. Oke, langsung saja ya :) 

1. DOA Yang Khusyu' 

Yeah, cara jadul tapi hasilnya gaul nih. Kalau anda bingung, gunakan saja cara ini. 

Bagi saya dan ratusan juta orang didunia dari dulu hingga saat Ebook ini ditulis selalu saja 

efektif. Saya bahkan menjadikannya metode sakti yang sangat ampuh membereskan 

semua masalah, tanpa terkecuali. Tuhan itu Maha Mendengar dan Maha Memberi jadi saat 

melakukan Doa, maka insya Allah PASTI TERKABUL. 

Tapi, bagaimana cara berdoa yang baik dan Pasti Terkabul. Ini saya kasi tau 

caranya, tapi janji ya akan anda gunakan, karena kalau tidak, saya takkan menjamin apa 

yang akan terjadi pada diri dan keluarga anda ;) 

 Pilih Tempat Yang Sepi dan Tenang. Doa itu perlu fokus yang tajam, tempat yang ramai 

akan mengganggu konsentrasi dan menghilangkan tujuan awal anda. Saya sendiri 

biasanya memilih tempat ibadah yang sudah sepi dan berdoa habis habisan disitu saat 

membutuhkan Inspirasi Illahiyyah. 

 Bisa juga memilih waktu yang orang orang sudah pada tidur. Jam10 keatas adalah 

waktu yang paling tepat. Jam 2 atau 3 malam adalah yang TERBAIK. Sepinya malam, 

apalagi anda baru saja bangun tidur menyebabkan Gelombang Alpha Theta anda masih 

ON dan dominan di Otak membuat Doa anda akan menembus Bawah Sadar – Supra 

Sadar dan akhirnya TERIJABAH. 

 Kalau anda ragu bahwa Doa anda terkabul, maka SEBUTKAN ITU JUGA DALAM DOA 

ANDA. Yes, mengakui bahwa anda ragu bahwa doa anda akan dikabulkan, iman anda 

lembek dan sebagainya, akan memudahkan hati anda menerima dan ikhlas dan ikhlas 

inilah faktor dahsyat yang akan mengabulkan doa doa anda. 

 

Akui saja seperti ini: 'Tuhan, aku sebenarnya ragu apakah Engkau akan mendengarkan 

aku sementara aku banyak dosa atau bahkan pernah merendahkan kekuasaanMu. 

Maka aku mohon agar Engkau berkenan membuat aku jadi yakin seyakinnya padaMu 



dan bantulah aku untuk mengikhlaskan semua ketidak yakinan, ketidak ikhlasan, dan 

ketakutan bahwa doaku tiada akan didengarkan olehMu.. Aamiin..' 

 

Boleh dimodif sesuai gaya anda sendiri, nggak mesti sama, yang penting anda 

mengikhlaskan semua keraguan anda tentang diri anda, bahkan tentangNya. 

 

 Minta supaya anda dipertemukan dengan Passion Anda dan minta juga supaya anda 

dimudahkan mengetahuinya dan juga untuk melakukannya hingga benar benar 

SUKSES DUNIA AKHIRAT. 

Harus ada Akhiratnya, sebab anda takkan hidup selamanya disini. Ada dunia yang lebih 

abadi seabadi abadi keabadian disana. Sebab kalau tidak, anda cuman berhasil didunia 

saja dan anda tahu kan kalau anda juga bakalan meninggal dan butuh bekal disana? 

 

 Lakukan setiap hari selama 3 hingga 7 hari, dengan catatan anda BENAR BENAR 

KHUSYU' dalam melakukannya. Kalau nggak khusyu' biasanya jadi lebih lama dapatnya. 

Tambah hingga 14 sampai 30 hari kalau belum juga. 

Biasanya sih dalam semingguan sudah ketemu kalau baca doanya sesuai cara yang 

sudah saya jelaskan diatas, insya Allah. 

 LUPAKAN DOA ANDA. Kerja saja seperti biasa dan nanti perhatikan tanda tanda yang 

mulai muncul dan setelah anda benar benar menemukan Passion anda, maka 

BERSYUKURLAH. 

Mungkin anda bisa bersedekah, bagi bagi duit, makanan dll atau bahkan sekedar 

mengucap Alhamdulillah. Apapun, selama itu expresi Syukur anda setelah bertemu 

dengan peran yang Tuhan sematkan pada anda selama didunia. 

 

2. TANYA TEMAN dan SAHABAT ANDA. 

Ini cara yang paling gampang. Saya sendiri pernah melakukannya dengan cara ini. 

Saya mengirim SMS ke Puluhan teman saya yang nomornya ada di HP dengan kalimat 

yang kira kira seperti ini: 

'Menurut kamu, apa saja kelebihanku?' 



Jawabannya macam macam. Ada yang bilang saya sombong karena nanya 

kelebihan, bukannya nanya kekurangan, ada yang bilang saya Ganteng (ehem :v), ada yang 

bilang saya cerdas dll. 

Tapi ada yang konsisten,  yaitu saya punya kelebihan untuk menjelaskan sesuatu 

atau yang berkaitan dengan Komunikasi atau Motivasi. Nah, akhirnya saya memfokuskan 

diri kesitu dan jadilah seperti saat ini. 

Anda juga bisa melakukan hal yang sama, boleh juga dimodif sesuai cara anda 

sendiri. Boleh nanya di FB, Whatsapp dll. Gunakan semua media dan temukan pola yang 

konsisten. 

Lalu pikirkan, apakah itu yang benar benar jadi Passion anda. Berdoa padaNya agar 

ditunjuki jalan yang lurus dan lakukan experimen. Jika anda benar benar 'tenggelam' saat 

melakukannya maka selamat, anda telah bertemu dengan Passion Anda. 

 

3. DAFTAR HOBBY. 

Daftar semua Hobby yang anda suka lakukan. 

Contoh: 

– Main Bola. 

– Merias. 

– Menulis. 

– Membaca. 

– Beladiri. 

– Ngobrol. 

– Menari. 

– Dll. 

TULIS SEMUANYA kemudian beri skala antara 0 – 10. 0 artinya anda tidak suka dan 

10 anda SANGAT SUKA dan angka diantaranya (2 – 8 atau 9) menunjukkan level seberapa 

tinggi anda bergairah dengan aktivitas itu. 

Pilih mana saja yang paling tinggi dan lakukan Experimen terhadap masing masing 

aktivitas selama 7 hari hingga 1 bulan. Kalau hal itu masih saja membuat anda 'tenggelam' 

dan bahagia, maka selamat, anda telah bertemu dengan Passion anda. 



Saya SANGAT MENYARANKAN Teknik apapun yang anda gunakan tetap digabungkan 

dengan kekuatan Doa tadi, sebab itulah inti dari segala intinya dan akan menghindarkan anda 

dari melakukan hal hal yang tidak perlu dan buang umur. 

Doa akan menjadi penuntun segala metode ini. Ini karena wilayah Supra Sadar yang 

menguasai hidup anda berkomunikasi dengan cara itu. Anda akan dituntun untuk masuk 

dalam jalanNya, entah dengan cara yang bisa disangka, maupun tidak disangka sangka. 

Bahkan saya sendiri mendalami metode ini hingga menghasilkan 'The Triangle of 

Reality: Rahasia Tundukkan Hati Manusia dan Alam Semesta'. Ini adalah cara ampuh untuk 

membereskan problem problem berat yang orang alami. Yes, saya sudah gunakan sendiri dan 

hasilnya memang luar biasa. Sebagian cerita tentangnya bisa anda baca di belajartelepati.com 

dan fahmydaulay.blogspot.com. 

Baiklah, kita selesai dan semoga anda yang membaca Ebook ini bisa mendapati 

manfaatnya. Hanya 3 langkah mudah saja dan itu sangat gampang dilakukan. Saya sengaja tak 

mau menulis banyak banyak karena tahu semakin banyak yang ditulis, maka semakin susah 

anda mengamalkannya. Yes, saya tahu ini dari pengalaman bertahun tahun. 

Jadi, lebih baik saya menyederhanakannya, menuliskan metode metode yang paling 

'daging' dan siapapun langsung bisa mendapatkan manfaatnya. Lakukan 3 Langkah ini atau 

Pilih salah satu saja. Saran saya sebaiknya lakukan dengan Fokus metode yang pertama lalu 

gabungkan dengan cara yang kedua atau ketiga. 

Jika anda juga punya cara yang lain, silakan saja. Namun dalam pengalaman saya, cara 

pertama itu jika dilakukan dengan benar benar fokus akan menghasilkan hasil yang Sangat 

Dahsyat, melebihi metode metode Non Spiritual sebagaimana yang dipelajari dan diajarkan 

banyak orang. Terserah saja, gunakan manapun yang efektif. Yang penting anda bahagia, 

menemukan Passion anda dan bersenang senang dalam melakukannya. 

Silakan Praktekkan SEKARANG, jangan tunggu lama lama lagi. Ikuti Training yang 

berkaitan dengan Passion anda, cari komunitas yang bisa mendukung Passion anda, kurangi 

FBan jika tidak bertujuan jelas dan bacalah buku sebanyak banyaknya terkait Passion anda. 

Cari juga Guru atau Mentor yang bisa membimbing anda meraih sukses dalam bidang 

yang anda tekuni dan ingat padaNya selalu, sebab kalau tidak dengan izinNya, anda takkan 

bisa bertemu dengan Passion anda dan menjadi Bahagia Dunia Akhirat. 

Satu lagi, anda juga perlu belajar Ilmu Marketing, sebab anda juga perlu memberi 

tahu orang lain tentang produk atau jasa dari Passion anda. Saya sangat menyarankan anda 



meng add dan likes Facebook sahabat saya 'Empu Semprul'. Disana ia banyak berbagi secara 

GRATIS tentang bagaimana memasarkan dengan efektif dan menjadi KAYA. Saya juga belajar 

darinya dan mendapati banyak manfaat didalamnya. 

Semoga semua yang baca Ebook ini segera dipertemukan dengan Passionnya, bisa 

berprestasi besar disana dan bahagia luar biasa, didunia dan diakhirat.. 

Aamiin.. 

 

NB: Silakan SHARE atau BAGIKAN kesiapapun yang anda sayangi dan bekerjasamalah dengan 

mereka. Semakin banyak orang yang menikmati Ebook ini dan merasakan manfaatnya, 

semakin cepat sukses akan menghampiri anda. Ini GRATIS dan anda diperbolehkan 

mencetaknya juga kalau mau. 

 

Salam :) 

 

Fahmy Arafat Daulay. 

Triangle of Reality Founder. 

Self Development Practitioner since 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


