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Sinopsis

Selama ini pandangan masyarakat mendeskripsikan
orang keren atau bahasa gaulnya cool adalah orang
yang tampan, cantik orang kaya raya, bermotor, atau
bermobil mewah, mempunyai rumah megah,
pengetahuan dan wawasan yang luas, mempunyai rekan
dan teman dimana-mana.
Di buku ini saya tidak mengajarkan bagaimana cara
menjadi orang yang cool dengan memiliki hal-hal yang
tadi, karena memang sudah ada pakar yang lebih
kompeten daripada saya untuk membahas masalah
tersebut. Saya hanya berharap melalui buku ini
pandangan masyarakat mengenai orang yang cool bisa
berubah, karena ternyata dari kata tersebut saya
menemukan suatu tahap pembetukan mengenai
bagaimana menjadi orang yang cool sesuai dengan
ajaran agama.
Saya juga menuliskan tentang 3 pertanyaan kehidupan,
hubungan antara hati dan pikiran, matematika
kehidupan, dan ilmu terpenting, semoga bermanfaat
untuk kehidupan dunia dan akhirat.
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Selling Point
 Buku ini ditujukan untuk semua usia dan kalangan,
karena di dalamnya juga dijelaskan bagaimana cara
bekerja untukNYA.
 Mengetahui siapa manusia sebenarnya dengan
menjawab 3 pertanyaan kehidupan.
 Mengetahui
kenyataan.

siapa

 Membuat kerangka
pertanyaan.

Pembuat
mimpi

Mimpi

menjadi

berdasarkan
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 Mengetahui korelasi antara Hati dan Pikiran.
 Mengetahui kunci untuk membuka hati.
 Mengetahui dan menerapkan matematika dalam
kehidupan.
 Mengetahui Ilmu Terpenting yang dapat
mengantarkan manusia menjadi orang yang keren
atau cool tak hanya di bumi tapi juga di langit.
 Sebagian besar royalti penjualan buku ini saya
gunakan untuk kepentingan sosial.
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Kata Pengantar

Dari-Nya, oleh-Nya, untuk-Nya,,,
bacalah dengan Asma  ﷲYang Maha Pengasih dan
Maha Penyayang,,,
bacalah dengan niat untuk mengasihi sesama manusia
dan makhluk-Nya,,,
bacalah dengan niat untuk menyayangi saudara-saudara
seagama,,
terutama para yatama dan fuqara,,
semoga dengan niat mengasihi dan menyayangi,,
ilmu dari-Nya semakin bermanfaat bukan untuk
menjadi alat debat,,,
semoga dengan niat mengasihi dan menyayangi,,
sedikit ilmu Ilahi ini semakin berguna untuk
memperbaiki diri,,,
semoga dengan niat mengasihi dan menyayangi,,
sedikit ilmu ini dapat memperbaiki negeri ini,,
sebelum baca pastikan 3S: sudah shalat, sudah baca
AlQur’an, sudah shalawat,,,hee
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Open and Read,,,
Kuatnya pengaruh globalisasi, mau tidak mau
berpengaruh juga terhadap mimpi seseorang, yang
tadinya sewaktu kecil hanya bermimpi menjadi pilot,
polisi, dokter atau guru, sekarang lebih banyak pilihan.
Dan setiap orang mempunyai mimpi menjadi orang
yang
sukses,
baik
itu
sukses
dalam
dunia hiburan, dunia bisnis, dunia pendidikan,
pemerintahan dsb.
Dampak dari semua itu manusia berjuang mati-matian
untuk mendapatkan yang diinginkan, baik itu kekayaan,
jabatan dan pasangan yang rupawan, hal itu semua
bertujuan tidak lain dan tidak bukan karena manusia
ingin disebut dengan satu kata yakni keren atau bahasa
gaulnya cool.
Sebenarnya anda tidak perlu menghabiskan waktu
untuk mengejar mimpi anda jika anda mengetahui
bagaimana cara untuk menjadi orang yang cool, dan di
buku ini anda akan mengetahui bagaimana caranya
menjadi orang yang kerendan juga orang yang hebat,
tanpa perlu berkorban banyak uang sampai mengalami
penipuan, ataupun menggadaikan harga diri dan
kehormatan demi mendapatkan uang, kekayaan, dan
pujian demi mendapatkan sebutan orang yang keren,
jadi mulai sekarang persiapkan diri anda, ready to be
cool person! Kata cool memang kata internasional, tapi
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tidak usah khawatir karena hal ini tidak akan
bertentangan dengan pemikiran-pemikiran agama,
karena saya hanya mengambil dari setiap huruf itu
menjadi sebuah rangkaian metode supaya anda semua
bisa menjadi orang keren tapi tetap menjadi hamba
Tuhan yang bertaqwa, berikut adalah singkatannya:
 C = Create your dream (buatlah mimpimu), buatlah
mimpi anda sebesar mungkin, karena mimpi itu yang
akan menjadi penyemangat dan membentuk diri anda,
 O = Open your heart and your mind (buka hatimu dan
pikiranmu), jika anda bermimpi untuk menjadi orang
besar maka anda harus membuka hati dan pikiran anda
supaya mendapatkan ilmu dan teman-teman yang akan
membantu membesarkan diri anda.
 O = Optimist (Optimis) , seorang yang mempunyai
impian yang besar tak akan berarti apa-apa jika tidak
memiliki sifat optimis, nantinya seperti bayi yang baru
belajar berjalan tapi ketika jatuh tidak bangun lagi,
maka jika terus seperti ini si bayi akan tidak bisa
berjalan sampai dia bangun dan kembali belajar
berjalan.
 L = Learn (Belajar), hal inilah yang paling penting dan
dimiliki oleh setiap orang yang ingin menjadi orang
yang keren, teringat kata-kata kakak seorang sahabat
yang mengatakan “berhentilah belajar jika tidak ingin
mendapatkan hal yang lebih baik”.
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1.

Create Your Dream (Buatlah Mimpimu)
Masih ingatkah anda dengan pertanyaan semasa
kita kecil, cita-cita kamu menjadi apa?, dan
kebanyakan diantara anda semasa kecil, tidak akan
jauh dari kata-kata jadi presiden, jadi pilot, jadi
dokter, jadi guru, jadi pengusaha, dsb. Bahkan jika
mengingat ke belakang lagi ketika masih suka
menyaksikan tayangan-tayangan film anak-anak,
mungkin anda akan tertawa sendiri ketika anda
bermimpi menjadi seorang super hero yang
membasmi kejahatan dengan kekuatan anda dan
dibantu oleh teman-teman anda. Suatu hal yang
bisa dibilang lucu, aneh bahkan tak masuk akal,
karena yang namanya manusia yang berubah jadi
super hero hanyalah fiktif belaka bukan dalam
kehidupan yang nyata.
Lepas dari masa kecil dan menginjak dewasa,
mimpi anda kemungkinan besar bisa berubah lagi
seiring banyaknya bertemu dengan hal-hal yang
baru, dan hidup juga dalam dunia yang baru. Hal
inilah yang membuat pencarian jati diri begitu lama
dikarenakan mimpi kita yang berubah-ubah, dari
masa kecil ke masa remaja dan masa remaja ke
masa dewasa, saya katakan seperti ini karena mimpi
seorang manusia itu sangat berpengaruh dalam
pembentukan mental dan pribadi seseorang seperti
yang saya bilang di awal tadi.
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Untuk membuka pemikiran anda, saya ambil
contoh jika ada seorang anak yang sejak kecil
dipersiapkan dan diarahkan orangtuanya untuk
menjadi seorang pembalap, ada juga seorang
remaja yang merubah mimpinya yang tadinya ingin
menjadi seorang presiden menjadi seorang
pembalap, coba tebak yang mana yang lebih dahulu
menjadi seorang pembalap profesional?, sudah
tentu jawabannya adalah anak yang sejak kecil yang
diajari dan diarahkan untuk mewujudkan mimpinya
menjadi seorang pembalap, karena anak kecil itu
waktu belajarnya lebih lama dan pendidikan yang
didapatkan oleh anak kecil tersebut sesuai dengan
mimpi yang ingin dicapai oleh orangtua dari si anak
tersebut. Kedengerannya memang egois tapi
ternyata tidak, karena di luar negeri metode
pendidikan memang seperti itu, ketika anak
memasuki usia balita, orangtua memasukan anakanaknya ke sekolah balita dan disana anak-anak itu
diberikan berbagai macam permainan seperti
mobil-mobilan, membangun rumah rumahan,
stetoskop dll. Jika si anak mengambil salah satu
dari mainan tersebut, maka si orangtua
mengarahkan anak tersebut sesuai apa yang anak
tersebut dipilih, maka tak heran jika orang-orang
hebat dan orang-orang keren lahir dari negara barat
dan negara timur yang menggunakan program
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pendidikan seperti ini, yakni membuat mimpi si
anak tersebut sedini mungkin, sehingga anak
tersebut sukses untuk mencapai mimpinya dengan
waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan
orang yang membuat mimpinya ketika usianya
menginjak remaja ataupun ketika usianya
menginjak dewasa.
Dengan contoh tersebut anda akan menyadari
bahwa yang namanya mimpi itu akan erat kaitannya
dengan percepatan suksesnya seseorang, semakin
cepat membuat mimpi, maka semakin cepat pula
mimpi anda akan terwujud karena anda mempunyai
waktu yang lebih banyak untuk memulai
mewujudkan mimpi anda. Jadi mulailah membuat
mimpi anda sekarang!. Buatlah mimpi anda sebesar
mungkin, supaya anda punya semangat yang besar
untuk mewujudkan mimpi anda, semakin besar
impian anda maka semangat anda akan semakin
besar, karena jika anda mempunyai impian besar
tapi semangat anda kecil, besar kemungkinan anda
tidak akan berhasil untuk mewujudkan impian
anda.
3 Pertanyaan hidup ?
Setelah anda menentukan mimpi yang besar,
jangan lupa untuk memulai mimpi besar anda itu
pada diri anda sendiri, jangan sampai anda
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mempunyai impian besar tapi anda tidak yakin
terhadap apa yang anda impikan itu akan tercapai,
dan disinilah perlu pengkajian lebih dalam.
Sebuah pribahasa mengatakan tak kenal maka tak
sayang, tak sayang maka tak cinta, dan saya
tambahkan karena tak cinta makanya tak yakin,
karena tak yakin itulah anda tidak akan menghargai
diri anda sendiri, karena orang yang yakinlah orang
yang akan menghargai dan menyayangi dirinya
sendiri, dan orang yang yakin akan percaya bahwa
mimpi besar nya akan menjadi kenyataan ketika ia
memulainya dari diri sendiri.
Disini saya mempunyai tips bagaimana cara
mengenal diri kita sendiri, tips itu sebenarnya hanya
pertanyaan yang sudah biasa anda tanyakan kepada
seseorang ketika berkenalan, pertanyaan itu adalah
namanya siapa, mau melakukan apa, dan tujuannya
mau kemana, nah sekarang coba tanyakan kepada
diri anda sendiri siapa anda?, mau melakukan
apa anda?, dan tujuan anda mau pergi
kemana?, sebuah pertanyaan yang sudah biasa kita
dengar dan anda lemparkan kepada orang lain
dalam kehidupan sehari-hari namun akan menjadi
pertanyaan yang sulit untuk diri sendiri dan orang
yang belum mantap iman kepada Tuhan di dalam
hatinya.
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