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Life Style (Gaya hidup)
  

(Refleksi Thailand Quantum Transformation)

  

Children see, children do.
Seorang  anak semula putih bersih pikirannya. Lalu berjumpa dengan lingkungan sekitarnya,
maka  apa yang DILIHAT dan DIDENGAR yg terjadi secara BERULANG (repetition) 
memunculkan IDE atau GAGASAN. Ide ini makin menguat apabila ada muatan  EMOSI. Proses
ini menimbulkan HABIT (kebiasaan). Inilah yang melahirkan  style of life (gaya hidup).

      

Demikian mekanisme bawah sadar  bekerja. Saya dan semua peserta Thai Quantum, rupanya
sadar atau tidak,  suka atau tidak dan mau atau tidak dimasukkan kembali dalam situasi "anak 
kecil" lagi, ketika saya berkunjung ke negara gajah putih itu dalam seminar 
Thai Quantum
beberapa waktu yang lalu.

Tidak terbayang di kepala saya, budaya, percakapan  dan apa saja versi thailand. Semua asing
kecuali Thai Boxing yang tersohor  itu. 

Ada yang unik. Ternyata dengan mengambil sikap anak kecil, saya  dan teman-teman lebih
mudah beradaptasi dengan budaya Thailand. Ikuti saja...  Tirukan saja dan nikmati saja apa
yang kamu alami... Alhasil saya dan  teman-teman mampu... "Doing". Melakukan seperti yang
orang Thai lakukan. 

Contoh  saat menari bersama orang Thai... Yang terjadi kami hanya mengikuti aja... mengikuti 
gerakan sambil menikmati musik. Lama-lama, tanpa saya sadari, liukan tubuh saya sudah
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menyamai persis seperti orang Thai... Saya bergerak sambil memejamkan mata... Mengikuti
irama musik Thai yang  khas... Indah sekali...

Style of life macam apa yang saya petik?
Gaya  hidup, mau BELAJAR dan BERADAPTASI. Itulah inti dari sebuah MODELING. Saya 
rasa dengan membiasakan memodel kesekitaran, maka muncul ide-ide baru kreatif  dan bila
dilakukan secara berulang, apalagi ada muatan emosi di sana...  Maka hanya keindahan dan
keberhasilanlah yang terjadi.

  

Belajar memodel apa  saja di sekitar kita, membuat kita maju. Bila ingin sukses, memodel
orang-orang  sukses, maka anda pasti berkembang.

  

Tetap semangat!
Purworejo
25 agust 2011

Ari Wijaya, SS, MCH, CHt
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