CALLING : More Than Just A Dream

Last Updated Saturday, 18 May 2013 10:20

Melalui buku ini, Anda akan ditolong untuk melihat hubungan antara panggilan dengan
mimpi/impian, dan mengapa panggilan lebih daripada impian. Buku ini juga akan
mengembalikan Anda kepada prinsip-prinsip hidup yang hakiki yang membuat Anda lebih
bergairah dalam menjalani hidup, sehingga bisa bekerja dengan lebih produktif.

Apa yang dituliskan di dalam buku ini telah mengubah saya terlebih dahulu, maka
berhati-hatilah! Karena isi buku ini pasti juga mengubah hidup Anda!

Anda sebaiknya membaca buku ini secara perlahan-lahan. Bacalah bab demi bab dengan
menggunakan hati, bukan hanya logika. Anda yang memutuskan sejauh mana Anda mau
berubah setelah membaca buku ini, mulai dari pola pikir (head), motivasi (heart), atau sampai
kepada tindakan (
hand
).

Selamat menemukan dan menghidupi panggilan hidup Anda! Harga yang Anda bayar akan
sepadan dengan apa yang Anda peroleh. Anda akan mampu melihat betapa indah dan
sederhananya hidup ini. Anda akan menjadi orang-orang yang optimis dan berani membawa
perubahan. Tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan Anda, kecuali Tuhan.

Anda berubah, keluarga berubah, masyarakat berubah, negara berubah,
dan dunia berubah.
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Saya selalu percaya bahwa keberhasilan perusahaan diukur bukan hanya dari pencapaian
laba, tetapi dari sejauh apa misi atau alasan keberadaan perusahaan itu berhasil dipenuhi.
Demikian juga dengan seorang individu, keberhasilannya diukur bukan oleh kekayaan atau
ketenaran dunia, tetapi oleh kemampuannya memenuhi misi pribadinya; inilah kunci
kesuksesan sejati.

Buku ini memberikan jawaban yang lugas atas pertanyaan ini: Apa yang menjadi misi sesuai
panggilan hidup saya dan bagaimana saya memenuhi misi tersebut? Buku yang ringkas,
namun padat, dan mencerahkan bagi mereka yang mencari kesuksesan yang sesungguhnya
dalam hidup ini.”

Suwardi Luis, B.Psy., MBA
Managing Director PT. GML, Performance Consulting dan Penulis Buku

Buku ini bukan hanya akan membuka paradigma baru tentang arti sebuah panggilan, namun
juga akan membuat kita mengalami proses pencarian CALLING itu. Menarik, dan benar-benar
harus menjadi pegangan bagi siapa yang menantang hidupnya ke level yang lebih tinggi.

Soegeanto ‘FUN MASTER’
Penulis buku best seller MASTER 18.
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Calling: More Than Just a Dream menembus berbagai dimensi keyakinan dan berlaku
universal. Buku ini disajikan cukup sederhana tapi penuh makna, justru mampu menembus
berbagai kalangan, dan menjadi kebutuhan baik pengusaha, praktisi, akademisi, mahasiswa,
pelajar bahkan ibu rumah tangga. Buku ini mampu menyadarkan dan membangunkan kita
terhadap posisi level of calling kita saat ini. Saya sangat yakin buku ini akan menjadi kebutuhan
dan inspirasi bagi banyak orang itu sendiri.

CALLING adalah perintah, bukan undangan….!

Jahmada Girsang, S.H.
Praktisi Hukum (Advokat/Pengacara)

Dalam setiap pengarahan saya kepada para karyawan baru di perusahaan, pesan yang tidak
pernah saya lupa sampaikan adalah bekerjalah dengan totalitas, karena bekerja itu adalah
belajar yang dibayar. Bekerja juga merupakan salah satu stimulan agar mereka dapat bekerja
dengan sepenuh hati, dan menghasilkan suatu capaian yang lebih dari yang biasa-biasa saja.
Rupanya itulah yang dalam buku ini disebut CALLING. Buku ini membahas secara runtut dan
komprehensif bagaimana memenuhi CALLING tersebut, disertai contoh-contoh praktikal
sehingga enak dibaca dan mudah dimengerti. Semoga buku ini akan dapat mengubah banyak
orang demi dunia yang lebih baik.

Willy Suwandi Dharma
President dan CEO PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk.
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Two thumbs up! Untuk buku Calling: More Than Just A Dream ini.
Rasanya tidak sia-sia kalau Seng Cuan mengatakan dirinya betul-betul ‘terpanggil’ untuk bicara
soal ‘panggilan.’ Dengan membaca kata demi katanya, Anda bisa melihat bagaimana passion
yang diungkapkan oleh rekan saya, Seng Cuan melalui buku ini. Buku ini sangat sederhana.
Walaupun sederhana, tapi bukan berarti sepele. Justru pembahasannya yang sederhana, tajam
dan memotivasi, membuat Anda bisa membaca buku ini dengan ‘damai’ (seperti yang
disarankannya di bagian pengantar). Saya menyukai konsep, pemaparan, kuesioner hingga
piramida panggilan yang dijelaskan dengan gamblang di dalam buku ini!

Sungguh buku yang layak dikoleksi!

Anthony Dio Martin
“Best EQ trainer Indonesia,” Direktur HR Excellency, ahli psikologi, speaker, penulis buku-buku
best seller, Host Program Smart Emotion di radio SmartFM Jakarta, pengasuh rubrik Motivasi di
harian Bisnis Indonesia (www.hrexcellency.com)

Ini salah satu buku terpenting dalam dunia pengembangan diri. Buku ini memberi dasar-dasar
yang kokoh bagi upaya pencapaian visi, misi, dan tujuan-tujuan hidup kita. Siapa pun yang
berhasil mengetahui panggilan hidup, semisal melalui buku ini, ia akan memiliki energi dan
daya tahan luar biasa dalam upaya menggapai semua cita-citanya.

Edy Zaqeus
Bestseller Writer, Writing Coach, Trainer Littera Institute dan AndaLuarBiasa.com

Untuk pertama kalinya sebuah ulasan menarik tentang CALLING yang wajib dibaca untuk
mengenali apa sesungguhnya CALLING seseorang.
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Haryo Ardito
Die Hard Motivator
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