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Dan, bagaimana kita melepaskan diri dari Zona Nyaman 
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eBook Gratis Hanya Untuk Member Zona Sukses. Jika menurut Anda ebook ini 

akan bermanfaat untuk teman Anda, silahkan sarankan teman Anda untuk 

mendownloadnya di www.zonasukses.com Masih ada ebook gratisnya yang bisa 

didownload di member area Zona Sukses dan akan terus ditambah, insya Allah. 

 

Mohon pengertiannya untuk tidak menjiplak dan membajak ebook ini. 
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Apakah Anda Nyaman di Zona Nyaman? 

Pertanyaan yang aneh? Tidak juga, ini adalah sebuah pertanyaan yang 

membangkitkan kesadaran diri dan bisa menjadi menjadi pintu gerbang Anda 

menuju kepada kehidupan yang lebih baik. Ini adalah pertanyaan yang 

mengguncang diri Anda sehingga Anda terbangun dari “tidur” selama ini dibawah 

selimut hangat yang disebut dengan zona nyaman. 

 

Silahkan renungkan, apakah Anda nyaman berada di zona nyaman? 

 

Saya pernah mengamati sebuah acara yang menyajikan sebuah upaya 

penyelamatan hewan langka. Para pecinta lingkungan memelihara terlebih dahulu 

hewan langka tersebut kemudian mengembangbiakannya dan setelah cukup 

dewasa akan dilepas ke alam bebas. Ternyata melepas hewan tidaklah mudah, 

mereka tidak bisa dilepas begitu saja, sebab mereka akan mati jika dilepas begitu 

saja. 

 

Mengapa mereka bisa mati di alam bebas? Padahal makanan cukup berlimpah 

dan mereka memiliki kebabasan bergerak dan mencari makanan. Alasannya 

karena mereka terlalu lama ada di zona nyaman. Mereka selalu dirawat dan beri 

makanan oleh manusia. Sehingga mereka menjadi tergantung pada pemberian 

manusia. Saat mereka dilepas di alam bebas, tidak ada lagi manusia yang 

memberi makan sehingga mereka bisa mati. 

 

Begitu juga dengan kita, jika kita terlalu lama berada di zona nyaman, kita bisa 

“mati” saat kita kehilangan tempat kita menggantungkan hidup. “Tetapi saya 

tidak menggantungkan hidup saya pada apa pun selain kepada Allah SWT.” Tentu 

saja, kita harus bergantung hanya kepada Allah SWT saja, namun pada 

kenyataanya kita sering kali tergantung pada hal-hal tertentu tanpa kita sadari. 

Dan inilah ciri kita berada di zona nyaman. 
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Apakah Saya Berada di Zona Nyaman? 

Ini juga pertanyaan yang bisa mengubah Anda. Apakah Anda berada di zona 

nyaman? Jawaban yang bagus bukan masalah ya atau tidak, tetapi kejujuran Anda 

saat menjawab pertanyaan ini. Tentu saja, Anda akan mengetahui apakah Anda 

berada di zona nyaman atau tidak jika Anda mengetahui ciri-ciri kita berada di 

zona nyaman. 

 

Kita kita pelajari kembali kasus pelepasan binatang ke alam bebas, kita melihat 

bahwa binatang-binatang itu berada dalam sebuah zona nyaman. Mereka 

memiliki kebiasaan mendapatkan makanan dari manusia. Sebenarnya mereka 

bukan tergantung kepada manusia, tetapi kepada kepercayaannya sendiri. 

Kepercayaan mereka mengatakan bahwa makanan datang dari manusia. 

 

Zona nyaman kita pun sama, kita berada di zona nyaman jika kita masih 

tergantung pada kepercayaan-kepercayaan tertentu yang selama ini kita yakini. 

Kepercayaan dari mana? Kepercayaan ini dibentuk sejak kita kecil dari orang tua 

dan lingkungan sekitar kita. Sehingga kita menjadi terprogram untuk berpikir dan 

bertindak dengan cara tertentu, cara yang biasa kita lakukan selama ini. 

 

Saat Anda tidak mau membuka pikiran terhadap hal-hal baru, artinya Anda masih 

berada di zona nyaman. Saat Anda begitu berat meninggalkan apa yang selama ini 

Anda lakukan, itu juga berarti Anda masih berada di zona nyaman. Inilah yang 

dialami kebanyakan orang, termasuk saya dan siapa pun, yaitu tergantung pada 

sesuatu atau seseorang dan menolak melepaskannya. Kita merasa tidak akan 

sanggup saat kita lepas dari tempat kita bergantung. 

 

Sebuah contoh: “Jika saya tidak bekerja, darimana saya dapat uang?” Bukan 

berarti tidak boleh bekerja, namun jika Anda masih tetap menggantungkan hidup 

dari bekerja, artinya Anda masih berada di zona nyaman. Saat ada peluang atau 
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tawaran lain, akan banyak sekali alasan bahwa Anda tidak bisa melakukan hal 

yang lain. Alasan yang paling sering muncul adalah tidak ada waktu, tidak ada 

modal, dan tidak bisa. Ketiga alasan ini muncul disebabkan oleh sistem 

kepercayaan yang ada di dalam diri. Secara tidak sadar, dalam diri Anda 

mengatakan bahwa waktu saya, modal saya, dan kemampuan saya hanya 

diperlukan untuk bekerja. 

 

Pengetahuan saja tidak cukup. Banyak orang yang sadar dan mengetahui saat 

mereka hanya bergantung pada sesuatu adalah tidak baik. Mereka tahu bahwa 

terus berada di zona nyaman adalah tidak baik. Namun jika dilihat dari 

tindakannya, tetap bisa diindikasikan bahwa mereka tetap ingin berada di zona 

nyaman. Mereka tetap tidak mau melepaskan apa yang sudah ada. Biasanya apa 

yang kita anggap aman, pasti dan kita kenali. Kita tidak mau melepaskan 

kemiripan kita, kebiasaan-kebiasaan kita, kenyamanan kita, atau masa lalu kita. 

 

Cobalah kita intropeksi diri, apakah kita berada di zona nyaman saat ini? 

 

Jika Anda seorang karyawan dan belum mau bisnis, bukan berarti Anda berada di 

zona nyaman. Zona nyaman tidak ada hubungannya dengan profesi Anda. Banyak 

pebisnis yang tetap berada di zona nyaman. Zona nyaman adalah ketergantungan 

Anda terhadap kepercayaan-kepercayaan tertentu, terlepas apakah Anda pebisnis 

atau seorang karyawan. 

 

Karyawan yang berada di zona nyaman adalah seorang karyawan yang hanya 

berpikir dan bekerja dengan cara-cara yang biasa, aman, dan pasti saja. Dia tidak 

mau membuat sebuah terobosan dalam bekerja dan berfikir sehingga jabatannya 

pun tidak banyak berubah. Dia naik gaji karena dia bisa bertahan dengan kenaikan 

yang biasa.  



www.zonasukses.com 

 

Ilusi Zona Nyaman Hal. 5 

 

Pebisnis juga sama, pebisnis yang berada di zona nyaman akan melakukan 

bisnisnya dengan cara gitu-gitu saja. Dia tidak menggunakan cara baru, cara yang 

berbeda, dan cara revolusioner. Hanya cara yang biasa, aman, dan pasti yang dia 

lakukan untuk menjalankan bisnis. 

 

Ciri lain Anda berada di zona nyaman adalah kepandaian Anda untuk membuat 

alasan. Alasan untuk apa? Alasan tidak meninggalkan pegangan Anda. Alasan 

tidak melakukan sesuatu yang baru. Anda akan terus mengeluarkan alasan bahwa 

apa yang Anda lakukan sekarang ini adalah hal yang terbaik.  

 

Ciri selanjutnya orang yang berada di zona nyaman adalah mereka yang 

mengalami perubahan secara linear. Ini lebih baik jika dibandingkan dengan 

orang-orang yang tidak mengalami perubahan. Dari dulu sampai sekarang, hidup 

tetap saja seperti itu. Bahkan ada yang lebih parah, yaitu mereka yang kehidupan 

makin hari makin buruk saja. 

 

Cobalah Anda lihat lima tahun ke belakang atau sepuluh tahun ke belakang. 

Seperti apa perubahan hidup Anda? Jika makin buruk artinya Anda harus segera 

meninggalkan cara berpikir dan bertindak Anda. Termasuk jika tidak ada 

perubahan atau perubahan yang terjadi begitu lambat atau linear. 

 

Masih ada ciri yang lain? Masih. Cirinya ialah menyerah kepada nasib. Mereka 

mengatakan bahwa mereka mengalami kehidupan seperti saat ini karena sudah 

nasib. Mereka memilih status quo dan percaya bahwa mereka telah dikutuk 

menjalani kehidupan yang dipilihkan orang lain dan bukannya mengendalikan 

nasib mereka sendiri. 
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Apakah besarnya penghasilan bisa menjadi ciri kita berada di zona nyaman? 

Tidak, bisa jadi penghasilan Anda besar tetapi Anda berada di zona nyaman jika 

tidak peningkatkan penghasilan Anda dalam waktu lama atau naik tetapi secara 

linear. Sebaliknya, penghasilan kecil tidak berarti menunjukan berada di zona 

nyaman jika dia dalam perjalan yang progresif, artinya penghasilannya meningkat 

terus. 

 

Yang kedua, bisa saja penghasilannya tetap, namun dia tidak berada di zona 

nyaman. Anda boleh saja memiliki penghasilan tetap, tetapi Anda mendapatkan 

keberhasilan luar biasa di bidang lain, misalnya kesehatan, relasi, sosial, dan 

sebagainya. Uang bukan tolak ukur apakah Anda berada di zona nyaman atau 

tidak, tetapi peningkatan sukses Anda-lah yang menjadi tolak ukur. 
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Ilusi Zona Nyaman 

Banyak orang yang beranggapan kalau Zona Nyaman itu adalah memang nyaman 

sehingga tidak mau meninggalkannya. Memang, ada “kenyamanan” di zona 

nyaman. Hanya saja kenyamanan itu adalah semu, bukan nyaman sesungguhnya. 

Untuk memahami arti nyaman yang semu ini bisa diilustrasikan dengan 

perbandingan seseorang yang lebih memilih uang yang lebih kecil karena 

menghindari bekerja. 

 

Seorang ibu bertanya kepada anaknya, “Mau pilih yang mana? Rp 100.000 tapi 

kamu harus bantu mamah cuci piring atau Rp 10.000 saja?” Orang yang suka 

berada di zona nyaman akan memilig uang Rp 10.000 sebab tidak perlu capek-

capek membantu ibu mencuci piring. Dia pikir, dia nyaman karena tidak perlu 

capek. Dia akan mengatakan kalau bagi dia uang Rp 10.000 itu lebih dari cukup 

sehingga dia berharap uang Rp 10.000 lagi dengan gratis suatu saat nanti. 

 

Nyaman disini adalah karena tidak perlu usaha, tidak perlu gagal, tidak perlu 

menghadapi hambatan, tidak perlu mengalami sakit dan akhirnya mereka 

menyebutnya dengan kenyamanan. Tentu, mereka tidak menyebutnya secara 

harfiah, namun dikatakan dalam pikiran bawah sadarnya yang tercermin dari cara 

berpikir dan cara bertindak. 

 

Namun, inikah kenyamanan sesungguhnya? 

 

“Yang penting, mensyukuri yang ada.” 

 

Tentu saja, mensyukuri nikmat yang kita miliki itu harus, bukan hanya penting. 

Namun hal ini bukan alasan kita tidak mengharapkan nikmat yang lebih banyak. 

Kita harus bersyukur, tetapi kita juga tetap harus terus berusaha sehingga hari ini 
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lebih baik dibandingkan hari kemarin. Berada di zona nyaman atau boleh 

dikatakan tidak mau maju adalah tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang 

justru memerintah kita untuk melakukan perbaikan secara terus menerus. 

 

Karakter orang yang suka di zona nyaman selalu melakukan sesuatu yang pasti, 

yang terjamin, atau yang biasa dilakukan. Sekali lagi ini adalah sebuah ilusi. 

Misalnya ada orang yang menganggap bahwa bekerja memberikan penghasilan 

pasti dan terjamin. Kata siapa? Coba renungkan, benarkah pasti dan menjamin? 

 

Termasuk juga, tidak ada strategi bisnis yang pasti dan dijamin akan memberikan 

hasil. Bisa saja, saat ini kita memiliki strategi yang jitu, tetapi belum tentu akan 

tetap jitu esok hari. Bisa jadi kita punya produk yang laris manis di pasaran, tapi 

akan selamanya? Sudah banyak bukti yang menunjukan bahwa produk laris jaman 

dulu sekarang sudah tidak lagi. 

 

Tidak ada jaminan dan kepastian baik dalam karir maupun bisnis. Jika Anda tetap 

menyangka pasti dan terjamin, artinya Anda masih berada di zona nyaman dan 

memiliki harapan yang semu, yang sebenarnya tidak bisa kita pegang sama sekali. 

Sekarang tinggal bertanya, apakah kita mau terus berada di dunia semu? 

 

Anda boleh protes dan tidak setuju dengan ucapan saya ini. Jika Anda tetap tidak 

setuju, mengatakan bahwa zona nyaman itu benar-benar nyaman, silahkan saja. 

Itu adalah hak Anda. Anda tidak perlu melanjutkan membaca ebook ini. Namun 

sebaliknya, jika Anda ingin berubah, maka saatnya Anda untuk ke luar zona 

nyaman sekarang juga dan raihlah kehidupan dengan tantangan dan sukses yang 

nyata. 
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Cara Keluar Zona Nyaman 

Cara Anda melepaskan diri dari zona nyaman ialah kembali ke titik nol. Setelah 

kembali ke titik nol, kemudian pikirkanlah langkah-langkah selanjutnya untuk 

meraih apa yang Anda inginkan. Kembali ke titik nol artinya sama dengan 

melupakan semua pegangan Anda saat ini, kecuali pegangan agama Anda. 

Anggaplah sekarang Anda menjalanji hidup baru, dengan keinginan baru, dan 

segalanya baru. 

 

Yang paling penting untuk diperbaharui adalah paradigma Anda. Jika Anda masih 

tetap memegang paradigma-paradigma Anda yang lama, Anda tidak akan pernah 

keluar dari zona nyaman Anda. Gantilah paradigma lama Anda dengan paradigma 

baru. Paradigma adalah sebuah sistem berpikir Anda yang terdiri dari berbagai 

kepercayaan atau keyakinan Anda. 

 

Bangunlah keyakinan baru Anda. Saya sudah menjelaskan bagaimana cara 

membangun keyakinan dalam paket Beautiful Mind Power: Berpikir Positif Islami. 

Anda bisa mendapatkannya di member area Zona Sukses. Mengenai keyakinan 

yang fokus pada diri Anda sendiri, dibahas secara lengkap pada video The 

Confidence Secret yang juga sama, salah satu produk Zona Sukses. 

 

Memang, melupakan adalah sebuah pekerjaan yang berat. Melepaskan keyakinan 

adalah hal yang tidak mudah. Tentu saja kita tidak sedang berbicara keyakinan 

agama, tetapi fokus pada keyakinan yang berkaitan dengan urusan keduniaan. 

Misalnya keyakinan apa saja yang berkaitan dengan bisnis Anda, pekerjaan Anda, 

relasi, kesehatan, dan berbagai bidang lain selain agama. Untuk agama kita tetap 

memegang teguh keyakinan kita. Hanya Islam yang diridlai Allah. 

 

Untuk memulai melupakan zona nyaman, Anda memerlukan tindakan berani, 

keputusan berani, visi jauh ke depan, pertanyaan besar, ide baru, keinginan 
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membara, dan tindakan hebat. Keberanian akan Anda dapatkan jika Anda 

memiliki pikiran positif dan kepercayaan diri yang kuat. Silahkan pelajari dan 

aplikasikan Beautiful Mind Power dan The Confidence Secret. Dapatkan di 

member area Zona Sukses. 

 

Sementara untuk menemukan ide besar, silahkan pelajari paket ebook Anda Pun 

Bisa Jenius. Saya akan bantu Anda untuk menemukan pertanyaan besar Anda, 

yang saya sebut dengan tantangan. Kemudian akan dipandu bagaimana 

menjawab tantangan yang Anda buat tersebut dengan berbagai teknik dalam 10 

ebook yang bisa Anda download di member area Zona Sukses. 

 

Saya tahu, untuk meninggal zona nyaman memang diperlukan pengorbanan dan 

usaha. Saat Anda meninggalkan zona nyaman menuju zona sukses, Anda akan 

menemukan halangan dan rintangan. Halangan dan rintangan tersebut akan 

menggoda Anda untuk kembali mempertahankan status quo Anda. Jangan diikuti 

godaan ini. Tetaplah fokus, teguh pada pendirian Anda, bahwa Anda sedang 

menuju zona sukses, sebuah zona yang menjanjikan kehidupan lebih baik 

daripada kehidupan Anda sekarang ini. 

 

Anda tidak akan pernah sampai ke pulau baru kecuali Anda mau meninggalkan 

pulau yang sedang Anda diami saat ini. Anda akan menemukan ombak, angin, dan 

mungkin saja badai saat Anda menuju pulau baru. Jangan menyurutkan niat Anda, 

sebab hanya itu jalan yang bisa Anda tempuh. Yakinlah Anda bisa, sebab kita 

sudah diberi potensi yang sangat dahsyat oleh Allah SWT. 

 

Jika Anda masih takut, mungkin karena bekal Anda belum cukup. Maka 

tambahkanlah bekal Anda. Bekal yang Anda perlukan ialah ilmu. Tetaplah belajar. 

 


