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Terhadap Persaingan Bahkan Selalu Merekomendasi Kompetitor

Adrian Luis

Life To The Fullest Coach & Trainer Indonesia
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Semua berawal dari sebuah ide. Ide pembuatan buku ini dimulai dengan rasa penasaran saya dengan sahabat sekaligus rekan
trainer yang luar biasa, Rudy Lim. Ada sesuatu kualitas yang sangat menarik yang saya temukan dalam diri dia. Kagum sekaligus
penasaran mengenai apa yang dimiliki dalam pribadi seorang Rudy Lim.
Sering kita mendengar mengenai mentalitas hidup berkelimpahan. Memang lebih mudah menjelaskan bahkan mengatakan hal ini.
Akan tetapi dalam prakteknya tidaklah semudah yang dikatakan. Benar – benar membutuhkan sebuah kualitas pribadi yang memiliki hati dan berjiwa besar.
Hasil pengamatan saya ini bukanlah hanya beberapa saat saja. Hal ini sudah saya amati dan rasakan sendiri sejak 2 tahun terakhir
ini. Seringkali Rudy Lim mengajak rekan – rekannya yang memiliki profesi yang sama ke dalam sebuah event tertentu. Bahkan sebagai seorang trainer, saat suatu ketika ada sebuah pelatihan yang bentrok waktunya, tidak segan – segan untuk mereferensikan
rekan trainer yang lain untuk saling berbagi rejeki.
Seorang yang walk the talk yang saya rasa bisa Anda pelajari bagaimana hal ini bisa terjadi dalam pribadi seorang Rudy Lim. Buku
ini berisi wawancara eksklusif saya bersama Rudy Lim, di tengah kesibukannya sebagai seorang motivator nasional. Simak, pelajari
dan praktekkan apa yang menjadi rahasia Rudy Lim yang sudah dituliskan dalam buku ini. Ingat, bukan informasi yang Anda tahu
yang akan mengubah kehidupan Anda, tetapi infomasi atau knowledge yang Anda terapkanlah yang akan membawa kehidupan
Anda bergerak naik ke tingkat yang lebih tinggi.
Life To the Fullest!
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Biografi Singkat
Rudy Lim

lahir 11 Agustus 1982, di sebuah kota kecil
Bagansiapiapi, Riau. Rudy dibesarkan dengan
didikan orangtua yang keras dan disiplin tinggi, sehingga ia tumbuh
menjadi anak muda yang mempunyai mental yang kuat, ambisius
dan mandiri.
Pria yang memiliki hobby membaca, travelling, dan olah raga ini sudah dikenal aktif sejak kecil. Sejak dibangku sekolah ia sudah aktif
dalam berbagai kegiatan sekolah. Ia juga sempat menekuni olah raga
Karate di bangku SMU, dari seni bela diri karate beliau belajar mental
kesatria, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab.
Tahun 2000, Ia merantau ke Jakarta dan mengambil kuliah S1 di Universitas Bina Nusantara (BiNus). Sejak akhir tahun 2000, ia memulai
bisnis sendiri dan ikut bergabung dalam bisnis MLM. Dari bisnis inilah ia membayar uang kuliah sendiri (sejak semester ke-3) dan bisa
hidup mandiri di Jakarta. Dari bisnis MLM, ia mengenal dunia motivasi dan training, beliau aktif dalam setiap training dan seminar yang
diadakan perusahaan, dan dari situlah beliau bertemu dengan para
Top Motivator Indonesia maupun dari luar negeri, Guru pertama
beliau Mr Andrew Ho (Mr. the BEST, Top Motivator Asia ) dan Billi P.S.
Lim (pengarang buku Dare to Fail, World’s #1 Failure Guru). Rudy pun
mulai tertarik dan berani untuk investasi dalam mengikuti berbagai
seminar dan pelatihan yang diadakan oleh para guru dan motivator
top Indonesia maupun di luar negeri.

Hasilnya, Ia selalu mempraktekan apa yang dipelajari dan mengajarkannya lagi kepada
orang lain. Lewat pengalamannya, beliau sering diundang sebagai pembicara seminar
dan memberikan Training di berbagai perusahaan, organisasi, universitas, dll. Beliau
juga sering talkshow di radio dan juga di TV, selain itu disela - sela kesibukannya sebagai motivator, beliau aktif dalam menulis berbagai artikel motivasi dan pengembangan diri, Anda bisa membaca semua artikel beliau di www.rudylim.com
Pada tahun 2007, beliau mendirikan YOUNGS Enterprise dengan misi memberikan motivasi kepada semua orang tentang kesuksesan dan turut aktif dalam membangun jiwa
wirausaha muda di seluruh Indonesia serta memberikan sarana dan inspirasi dalam
memulai karir. Sehingga beliau dijuluki sebagai : Inspirator Muda No.1 Indonesia oleh
Majalah Explore Indonesia (Edisi 05, Juli 2008)
Rudy Lim saat ini dikenal sebagai Seorang Inspirator Muda, Motivational Speaker,
Personal Success Coach, Social Entrepreneur dan Founder of The Winners Club. Bahkan saat ini beliau dipercayakan sebagai Motivator KONI DKI Jakarta untuk PON 2012.
Untuk mengetahui informasi lebih lengkap mengenai Rudy Lim . Silahkan kunjungi
websitenya di www.rudylim.com atau follow twitter beliau @RudyLim
Untuk mengundang Rudy Lim sebagai pembicara maupun in-house training di perusahaan atau organisasi Anda, silahkan email ke info@rudylim.com atau hubungi
Call center kami : 021-7076 4896 | 0812 8500 686.

Salam Hebat Luar Biasa!
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Adrian Luis [AL] : Pak Rudy, bagaimana caranya Anda bisa menjadi seorang yang berkelimpahan yang tidak pernah merasa takut dengan persaingan bahkan saya lihat Anda sering
merekomendasikan kompetitornya?
Rudy Lim [RL] : Karena saya tidak menggangap teman-teman sebagai kompetitor, saya percaya hidup ini berkelimpahan, Jadi kita tidak perlu merasa takut dengan persaingan dan
sebagainya. Setiap orang sudah punya rezekinya masing - masing. Kalau kita percaya hidup
ini berkelimpahan, Tuhan kita luar biasa berkelimpahan maka sudah selayaknya kita hidup
berkelimpahan.
[AL] : Sejak kapan Anda punya mindset seperti ini?
[RL] : Saya sudah belajar sejak saya memulai karir pertama saya dan pada thn 2007 saya
benar-benar bisa memahami semuanya ini lebih mendalam dan hidup saya berubah drastis setelah tahun 2007.
[AL] : Adakah ada seseorang yang menginspirasi Anda sehingga akhirnya punya mentalitas
seperti ini ?
[RL] : Seperti yang kita tahu, kita harus belajar sepanjang waktu. Pertama saya belajar dari
guru saya Mr. Andrew Ho (Mr. the Best - Top Motivator Asia), beliau selalu mengajarkan
tentang hidup yang sukses adalah hidup yang seimbang, yang tidak hanya secara materi
saja tapi dari semua aspek kehidupan kita. Juga dari membaca buku - buku sehingga saya
merasa hidup ini memang luar biasa berkelimpahan dan kita harus bisa hidup berkelimpahan. Akhirnya kita bisa memberikan yang terbaik kepada orang - orang di sekitar kita.

Saya percaya Tuhan kita luar biasa berkelimpahan
maka sudah selayaknya kita hidup berkelimpahan.

[AL] : Bagaimana cara Anda memulai?
[RL] : Sebuah ilmu belumnya bermanfaat jika kita
belum menerapkannya. Saya mulai sadari saat
baca buku dan mengikuti seminar, dan awalnya
tentu kita anggap itu hanya sebagai teori.
Saat kita coba praktekkan dan kita akhirnya menyadari kalau hidup itu luar biasa. Buktinya kita
punya banyak hal yang luar biasa.

“

Saat kita mempraktekkannya
maka kita akan menyadari
bahwa hidup ini LUAR BIASA !

Nah, itu dimulai dengan suatu perasaan simple
yaitu bersyukur. Misalnya kita bersyukur karena
diberikan suatu anugerah fisik tubuh kita yang
lengkap dan sebagainya.

Nah mari kita syukuri itu semua sehingga kita
benar - benar bisa feel kita hidup berkelimpahan.

[AL] : Selama melakukan hal ini, apa tantangan tantangan yang biasa dihadapi?

Akhirnya kita bisa share dan berbagi hidup kita
kepada orang lain.

[RL] : Kalau prinsip saya, ketika kita sudah mulai menyadarinya, sebenarnya prosesnya tidak
susah. Prosesnya bahkan tidak sesusah yang kita
bayangkan.

[AL] : Apa yang menyebabkan Anda tetap komitmen untuk terus melakukannya ?

Jadi makin kita lakukan, makin kita menyadarinya dan makin luar biasa! Jadi kita makin
menyadari hidup kita luar biasa, kita masih bisa
makan, bisa hidup yang luar biasa, hidup sehat,
punya keluarga, punya rumah, punya segalanya.

[RL] : Ini kuncinya. Rahasia hidup ini, semakin
banyak memberi makin banyak menerima. Dan
kita sudah sadar hidup ini berkelimpahan, kita
harus explore hidup kita semaksimal mungkin
untuk memaksimalkan hidup kita sehingga hidup
kita bermanfaat buat banyak orang.
Jadi bukan cuma sekedar materi tapi bisa memberi manfaat buat orang lain.

”

Cara yang paling mudah adalah just do it!
Lakukan saja!

[AL] : Bagi kebanyakan orang, rasanya sulit untuk memiliki seperti
yang Anda lakukan sekarang. Ada tips - tips langkah praktis untuk
memulainya?
[RL] : Sebenarnya tidak sulit, sulit itu hanya kita selalu bayangkan
dan pikirankan itu sulit. Cara yang paling mudah adalah adalah just
do it! Lakukan saja! Dan itu semua mulai dari satu pikiran yaitu kesadaran pikiran bahwa hidup ini luar biasa dan berkelimpahan sehingga kita harus setiap hari bersyukur.
Sejak bangun pagi sudah bersyukur dan kita komit pada diri sendiri untuk lakukan the best untuk benar - benar mewujudkan hidup
berkelimpahan ini.
Akhirnya hidup kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Sehingga saat
kita datang ke suatu tempat, tempat itu mestinya menjadi lebih
baik.

Be the Best,
Do The Best,
and God will take care the rest !
[AL] : Perlu proses waktu berapa lama menurut
Anda supaya kita bisa memiliki mentalitas yang
sama seperti Anda?
[RL] : Untuk prosesnya harus dijalani, semua
orang prosesnya berbeda - beda tergantung
pemahaman, kesadaran, lingkungan. Serta saat
melakukan, apakah dia langsung lakukan dengan
tepat atau tidak. Atau masih lakukan setengah setengah sambil menunggu hasil, dan sebagainya.
Saran saya lakukan saja dan pasrah (let it go),
maksudnya setelah Anda lakukan, ikhlaskan saja
tidak perlu menunggu hasilnya kapan? Karena itu
adalah kuasa yang diatas.
Kita lakukan bagian kita dan biarlah Tuhan yang
menyempurnakannya dan Anda pasti akan dapatkan hasilnya.
Be the Best, Do The Best,
and God will take care the rest !
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Adrian Luis [AL] : Berkaitan dengan Hidup Berkelimpahan ini,
saya jadi ingat sebuah buku fenomenal beberapa tahun lalu,
The Secret : Law Of Attraction (LOA). Apa hubungannya LOA
dengan Hidup Berkelimpahan?
Rudy Lim [RL] : Seperti yang diangkat dalam buku The Secret tentang LOA. LOA adalah salah satu hukum alam. Ada 7
hukum alam yang sangat penting, salah satunya adalah LOA.
LOA adalah hukum daya tarik - menarik.
Dimana apapun yang kita pikir jika kita yakini dan imani
akan menjadi kenyataan. Saya juga banyak belajar tentang
LOA dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan kita.
[AL] : Menurut Anda, apakah LOA sangat relevan diterapkan
di Indonesia?
[RL] : Yes, LOA adalah Hukum Alam, so dimanapun Anda berada, Anda menyadarinya atau tidak, hukum ini tetap berlaku
untuk kita semua. Sangat relevan di seluruh dunia.
Kalau kita bisa memahami dan mempraktekkannya akan sangat luar biasa sekali.

apapun yang kita pikir
jika kita yakini dan imani
akan menjadi kenyataan

[AL] : Bagaimana caranya supaya bisa mengaktifkan LOA dalam kehidupan
kita?
[RL] : Sebelumnya perlu memahami cara kerja pikiran kita. Pemahaman
dasar pikiran kita terdiri dari pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar ini punya potensi kekuatan 30.000x lebih kuat dari
pikiran sadar kita.
Seperti saat kita sedang ngobrol, ini kita mengunakan pikiran sadar. Pikiran bawah sadar sudah aktif sejak kita masih dalam kandungan 3 bln sampai kita meninggal. Apa yang terjadi dalam hidup kita semua terekam
dalam pikiran bawah sadar.
Apa kaitannya? Apa yang terekam dalam pikiran bawah sadar mempengaruhi hidup kita.
LOA ini mengajarkan bagaimana fokus untuk apa yang benar - benar kita
inginkan. Sering kali kita fokus ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Contoh
: saya tidak mau miskin. Yang dipikirkan adalah miskin, susah, hidup ini
susah. Saya tidak mau gemuk. Tetapi yang dipikirkan saya gemuk dan makin gemuk. Padahal yang diinginkan adalah langsing. Yang harusnya dipikirkan adalah langsing.
LOA adalah kita tahu persis apa yang mau kita capai dalam hidup ini sehingga kita tidak banyak habiskan energi untuk hal yang lain.

apa yang terekam dalam pikiran bawah sadar
mempengaruhi hidup kita

[AL] : Apa tantangan dalam menerapkan LOA?
[RL] : Kepercayaan dsb. Saran saya adalah hidup
ini hanya satu kali. Jangan sia-siakan. Kalau ada
sesuatu ilmu yang luar biasa, kita pelajari, dalami dan kita terapkan. Tidak usah percaya, tetapi
kita praktekkan. Itu hasilnya luar biasa.
Tahun 2007 saya pelajari The Secret melalui
DVD dan baca bukunya. Saya komitmen kepada
diri sendiri mau hidup saya berubah, saya mau
hidup saya berkelimpahan, saya mau menerapkan semua ilmu yang saya pelajari. Salah satunya
adalah LOA.
Kemudian saya membuat target dalam hidup
saya, saya mau menjadi motivator yang bisa
memberikan impact positif ke banyak orang,
talkshow di radio dan tampil di TV, muncul di
berbagai majalah, dll dan hari ini semua sudah
menjadi kenyataan, bahkan saat ini saya dipercayakan sebagai Motivator KONI DKI Jakarta
untuk PON 2012.

[AL] : Banyak orang menganggap The Secret
memudahkan sesuatu, apa komentar dan tanggapan Anda?
[RL] : Sebenarnya tidak, itu adalah pemahaman
yang kurang tepat. Sebenarnya dengan hanya
membaca dan menyusun apa yang kita mau tidak semata - mata langsung membuat itu menjadi kenyataan. Tetapi dengan kita mempunyai
tujuan yang jelas akan jauh lebih memudahkan
kita.
Seperti yang kita tahu, kalau kita meminta maka
kita akan diberi. jadi sama seperti satu hal, contoh Anda keluar dari rumah dan fokus mobil warna biru, maka akan ketemu banyak mobil warna
biru. Karena Anda fokus!

Kalau ada sesuatu ilmu yang luar biasa,
kita pelajari, dalami
dan kita terapkan.

Contoh, saya sering bertanya dalam seminar,
mau nggak Anda punya penghasilan 100 juta per
bulan. Biasanya mereka jawab mau. Tapi kebanyakan mereka tidak percaya atau ragu-ragu.
sebenarnya itu tidak masalah. Pernahkah Anda
berpikir Anda layak Anda bisa memiliki penghasilan 100 juta per bulan? Kalau kita kaitkan ke pikiran bawah sadar, kalau program 100 juta tidak
ada di pikiran bawah sadar, bagaimana itu bisa
menjadi kenyataan. Wong Anda sendiri saja tidak
percaya. Kalau Anda percaya, Anda akan berpikir segala cara untuk membuat hal itu menjadi kenyataan.

Visualisasikan itu seolah - olah
menjadi kenyataan

[AL] : Bagaimana melakukan Visualisasi dan afirmasi yang tepat?
[RL] : Dalam hidup, kita percaya satu hal yaitu
kita harus berdoa apapun agama kita. Pada saat
kita berdoa kita mengucap syukur dan meminta
kepada Tuhan untuk apapun yang kita inginkan.
Visualisasi adalah proses saat kita berdoa dan
percaya, kita memvisualisasikan sesuatu yang
kita minta sudah menjadi kenyataan. Kita percaya suatu hari itu akan menjadi kenyataan.
Misalnya Anda mau punya penghasilan yang
lebih layak, rumah, mobil mewah, pasangan yang
luar biasa. Visualisasikan itu seolah - olah menjadi kenyataan.

Dan ditambah satu hal, yaitu bersyukur dan berterima
kasih kepada Tuhan. Saya percaya One day semua itu
akan menjadi kenyataan.
Sebelum tercapai pun sudah bersyukur, nah itu kaitan
lagi dengan kuasa keimanan. Belum terwujud pun kita
sudah percaya dan yakin.
Tuhan mungkin menunda tapi Tuhan tidak mungkin
menolak, kalau apa yang Anda inginkan dan itu memang
baik buat Anda dan membuat Anda menjadi lebih baik,
pasti Tuhan berikan.

If You Believe, You Can Do It…
If You Do It, Miracle Happens!
[AL] : Bagaimana menerapkan LOA untuk akselerasi
sukses?
[RL] : Andai 3 tahun yang lalu saya tidak belajar LOA,
tentunya hidup saya masih biasa-biasa saja, dan perubahan hidup tidak begitu cepat.
Tetapi ketika saya mengerti tentang LOA, saya jadi
mengerti kekuatan pikiran dan berani menentukan
apa yang saya inginkan, berani menyusun target,
impian dan cita-cita kita.
Napoleon Hill, Pengarang buku Think & Grow Rich
mengatakan : “Whatever the mind can concieve
and believe, it can be achieve.” Apapun yang pikiran kita bisa terima dan bayangkan dengan sangat
jelas itu bisa jadi kenyataan. Saya sudah membuktikan dengan banyak hal terjadi ketika saya meminta,
percaya dan akhirnya saya bisa menerima.
If You Believe, You Can Do It…
If You Do It, Miracle Happens!
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Adrian Luis [AL] : Saya mengetahui kalau Anda sering mengadakan acara
amal, sejak kapan sudah melakukan hal itu?
Rudy Lim [RL] : Saya sudah lakukan sejak 7 - 8 tahun yang lalu. Dari tahun
2003, waktu itu saya ada di suatu perusahaan yang sering mengadakan
program seperti ini. Bahkan waktu itu, saya hanya bisa ikut dan meluangkan waktu.
Sampai saya sadar bahwa ini kegiatan yang positif dan luar biasa yang
perlu kita lakukan. Akhirnya saya melakukan sendiri dan mengajak temanteman ikut melakukan kegiatan charity.

saya sadar bahwa ini kegiatan
yang positif dan luar biasa
yang perlu kita lakukan.

[AL] : Bagaimana Anda masih bisa tetap melakukan di tengah kesibukan Anda sebagai seorang
motivator?
[RL] : Tentu bisa. Adalah suatu kepuasan dan kenikmatan saat kita menyadari hidup ini berkelimpahan dan kita bisa merasakan banyak anugerah
serta banyak hal yang luar biasa terjadi dalam
dalam hidup kita.
Salah satu kuncinya kita harus mulai bisa memberi, punya satu rasa kepedulian dengan orang
di sekitar kita.
Ketika ada niat memberi, otomatis kita akan
dengan sukacita, dengan senang hati meluangkan waktu kita. Jadi misalnya 3 bulan sekali, 6
bulan sekali bisa adakan program kepedulian.
Misalnya ke panti jompo, panti asuhan, tempat
orang cacat, anak-anak jalanan, dll

kita harus mulai bisa memberi,
punya satu rasa kepedulian
dengan orang di sekitar kita

[AL] : Ada orang yang mengatakan kalau
saat ini saja kehidupan finansial masih
susah atau pas-pasan, bagaimana bisa
memberi?
[RL] : Jadi pemahaman kita harus
dibenarkan. Dalam memberi kita tidak diwajibkan harus memberi berapa.
Semampu kita. Contoh seandainya Anda
memberi 10% dari penghasilan Anda,
apakah itu akan membuat Anda susah
hidup atau mengalami kesulitan finansial? Saya rasa tidak.
Kalau bisa lakukan dengan tulus dan
ikhlas. Akan berlipat ganda kembali
kepada Anda.
[AL] : Apakah memberi harus selalu
dengan uang?
[RL] : Tentu Tidak, bahkan dulu tahun
2003 saya hanya sekedar ikut. Pembimbing saya mengatakan bukan dari
segi materi saja Anda bisa memberi,
Anda mau luangkan waktu datang ke
panti asuhan atau panti jompo itu sudah
memberi sesuatu yang luar biasa, memberi waktu dan perhatian.
Setiap pulang kita yang sebenarnya lebih mendapat banyak berkat, kita merasa

kalau Anda tidak lakukan
Anda tidak bisa merasakannya
sangat bersyukur dan merasa hidup kita
lebih baik. Kita bisa memberi, kita bisa
salami mereka, kita bisa ngobrol, care itu
adalah perasaan yang luar biasa. Kalau
Anda tidak lakukan Anda tidak bisa merasakannya.
[AL] : Bagaimana caranya memberi dengan
tulus, ada tips - tipsnya?
[RL] : Saya ada teman yang sering sharing.
Kuncinya cuma satu. Tidak perlu selalu harus tulus atau ikhlas. Paksa diri Anda untuk
lakukan. Anggap belum tulus, tapi Anda
tau kalau memberi akan mendatangkan
berkali lipat kepada Anda.
Walaupun belum tulus, coba lakukan dan
lakukan. Ketika Anda disana, Anda merasakan sesuatu yang berbeda, lebih bahagia, bisa memberkati orang lain, bisa
memberikan sesuatu kepada orang lain
dan membuat diri kita ketagihan untuk
melakukannya. Akhirnya akan ada perubahan sikap mental dalam diri Anda.

[AL] : Adakah hal - hal yang perlu diperhatikan lainnya dalam memberi?
[RL] : Semakin banyak memberi, semakin
banyak kita akan menerima. Semakin kita
sukses semakin bisa memberi lebih banyak
kepada orang lain.
Selain tulus dan memberi, kita harus belajar
care, luangkan waktu dan cari tahu tentang
kehidupan mereka dan kita kesana untuk
menghibur. Akhirnya tumbuh satu mental
untuk melayani.
Sebagai seorang pemimpin harus belajar
untuk melayani dan ini juga akan sangat
bermanfaat untuk kehidupan, bisnis, dan
karir kita.

semakin kita sukses
semakin banyak kita bisa memberi

[AL] : Mungkinkah dan apa jadinya kalau semua orang
di dunia ini saling memberi?
[RL] : Itu luar biasa! Banyak orang sukses di dunia
sudah melakukannya. Bill Gates bersama istrinya
mendirikan Bill & Melinda Gates Foundation.
Warren Buffet pernah memberikan setengah dari
kekayaannya ke Bill Gates Foundation dan mendukung Bill Gates, bukannya ego atau bersaing mendirikan Foundation, karena dia tau Bill Gates mempunyai
hati dan panggilan yang besar untuk melakukan aksi
kemanusiaan dan beliau mendukungnya.
Aktor Asia yang sangat saya kagumi Jackie Chan saat
ini juga banyak melakukan Charity dengan Jackie
Chan Foundation dan Dragon Heart Foundation. Jet
Lee dengan One Foundation. Banyak orang sukses
melakukan.
Tentunya semua dimulai dari diri kita. Semoga di
Indonesia bisa menyebarkan kebiasaan memberi.
Sedikit-sedikit akan menjadi luar biasa. Bukan hanya
saat memberi tetapi perasaan bangga, senang, bersyukur yang akan membuat kehidupan kita berubah.
“Ubahlah apa yang Anda berikan, dan anda akan selalu, tanpa pengecualian, mengubah apa yang anda
terima, karena itulah rahasia hidup berkelimpahan.”

“

Ubahlah apa yang Anda berikan, dan Anda akan selalu, tanpa
pengecualian, mengubah apa
yang anda terima, karena itulah
rahasia hidup berkelimpahan.

”
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Profil Penulis

Adrian Luis

adalah seorang yang telah banyak memberikan inspirasi dan motivasi kepada pribadi yang memiliki keinginan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik baik
melalui coach, training dan seminar.
Dilahirkan di kota Cirebon, Jawa Barat tanggal 10 April 1983. Sejak kecil
selalu diajarkan oleh kedua orang tuanya untuk menjadi orang yang selalu bersemangat dan berjuang untuk menjadi yang terbaik serta membantu orang lain. Akhirnya Adrian tumbuh menjadi pribadi yang selalu
bersemangat dan ceria dalam setiap interaksinya dengan orang lain.
Semenjak tahun 2001, semasa kuliahnya di Universitas Bina Nusantara
(BiNus), Adrian Luis sudah mulai berkecimpung dan terlibat aktif dalam
membantu perorangan maupun organisasi baik non profit dan perusahaan untuk membantu mencapai tujuan mereka.
Di tahun 2008 - 2011, Adrian Luis bergabung dalam sebuah lembaga
training terkemuka di Indonesia, HR Excellency (PT. Solusi Daya Manusia
Excellency) yang dipimpin oleh Anthony Dio Martin - The Best EQ Trainer
Indonesia. Adrian Luis mendapatkan bimbingan langsung dari Anthony
Dio Martin dan Max Sandy yang merupakan trainer yang berskala nasional dan internasional. Disinilah kemampuan Adrian dalam memberikan
seminar, public workshop, in-house training, konseling, coaching diasah
secara luar biasa.
Saat ini Adrian Luis memiliki bisnis yang bergerak di bidang Teknologi Informasi. Adrian Luis juga banyak membantu perusahaan serta organisasi
untuk meningkatkan performance dalam meraih goalnya dengan strategi
yang pasti dan tepat sasaran baik dalam pengembangan kualitas Sumber
Daya Manusia, pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia yang

lebih baik, perencanaan visi dan strategi pencapaian, menciptakan dan
mendidik next leader yang berkualitas, serta strategi meningkatkan omzet
bisnis sebuah perusahaan. Sudah banyak perusahaan dan organisasi non
profit yang merasakan dampak dari coaching dan training yang diberikan.
Selain itu juga, saat ini Adrian banyak memberikan personal coach untuk
membantu seseorang mencapai potensi maksimalnya serta memberikan
terapi dan konsultasi untuk membantu mengatasi faktor penghambat
dalam meraih kehidupan maksimalnya.
Adrian Luis juga saat ini terlibat aktif untuk mengisi artikel di beberapa
media yang bisa Anda baca di www.adrianluis.com, serta merupakan Host
dari Program Radio “Sentuhan Motivasi“ yang disiarkan oleh Radio Rasika FM Network untuk kota Semarang, Ungaran, Salatiga, Ambarawa, Pekalongan, Kudus, Jepara, Pati, Lembang, Purwodadi dan Sleman.
Untuk mengetahui informasi lebih lengkap mengenai Adrian Luis.
Silahkan kunjungi websitenya di www.adrianluis.com
Follow Twitter : @adrianluis | Facebook : facebook.adrianluis.com.
Untuk mengundang Adrian Luis sebagai pembicara seminar dan in-house
training di perusahaan maupun organisasi Anda, silahkan email ke
adrian@adrianluis.com atau hubungi 021 - 92778157 | 0815.99.88.487.

The Winners Club
Sebuah komunitas khusus buat Anda yang bermental juara dan yang mau menjadi pemenang
dalam hidup ini. Pribadi-pribadi yang memutuskan untuk menjadi pribadi yang sukses dan berkelimpahan yang bisa menjadi berkat buat orang lain.
Kami mengundang Anda untuk bergabung dengan komunitas pemenang yang selalu akan melakukan dan memberikan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kita.
Kami akan mensupport Anda untuk menjadi pemenang dalam hidup ini dengan berbagai training,
seminar, gathering, forum, dan juga artikel motivasi / inspirasi hidup yang akan selalu memotivasi
dan menginspirasikan Anda untuk menjadi Pemenang.
Silahkan bergabung dengan kami, Be The Winners!

The Winners Club

Join us on Facebook : TheWinnersClub
Follow us on Twitter : @TheWinnersClub
Untuk informasi lebih lanjut hubungi :
Call Center : 021 - 7076 4896
SMS Center : 0812 8821 5150
Email
: winners.club@rudylim.com

43

