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Setiap kata membawa energi yg bisa
di rasakan,  terlepas dari apa yg

kamu pikirkan, bicarakan, dengarkan
atau apa yang kamu baca di suatu

halaman.  Banyak elemen
berdampak pada energi kata

Sharon Anne Klingler





Covid 19

Covid 19

New 
Normal

Sekolah sekolah, 
Kampus dan lembaga

lainnya mulai diliburkan

Virus Corona Mulai
Menjadi Perhatian
serius oleh banyak

orang termasuk
pemerintah Pusat dll

dan berpengaruh
diberbagai sector salah

satunya pendidikan

Siswa siswa, 
mahasiswa, guru guru, 
dosen sudah merasa

bosan dirumah

Siswa dan mahasiswa
belajar dirumah

Dancing with pandemi
covid19

. 

Pemerintah mulai buat
terobosan dengan
meluncurkan Istilah

“New Normal”. 

Covid 19

Covid 19

Covid 19

Covid 19 



sebuah sikap dalam “dancing with 
pandemi covid19”..

New Normal
Bukan Normal atau situasi Normal. 
Artinya adalah ancaman dan bahaya
covid 19 masih ada di sekitar kita

New Normal

Melakukan aktifitas penting dengan
memastikan protokoler kesehatan
menjadi garda di depan, Menggunakan
masker dan mentaati prinsip kesehatan
dengan ketat

New Normal
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Dancing With Pandemi Covid 19



Mmbingkai ulang (re-design) sebuah
kejadian dengan mengubah sudut
pandang (new mindset)

Reframing
Tidak ada cara lain adalah merangkul

situasi ini dengan protokoler yang ketat.  

Embrace New Normal

Kemampuan seseorang untuk dapat
mengubah arah dengan cepat dan tepat
pada waktu bergerak tanpa kehilangan
keseimbangan

Agility

Growth mindset vs fixed mindset

Carol Dweck Prof dari Starlnford University

Dancing With Pandemi Covid 19 (New Normal Strategi) 

Perubahan
Pola Pikir



Lakukan kegiatan positif

Saat anda menghadapi masalah
coba untuk tidak memikirkan
apapun dan tidak melakukan
tindakan apapun selama
beberapa menit, minimal 3 menit
tenangkan diri anda

Manfaat berpikir Positif
Tubuh menjadi sehat, dapat
membantu mengambil keputusan
secara tepat, selalu berbaik
sangka sehingga anda juga akan
disukai banyak orang

Mengembangkan Pikiran Positif

Anda adalah magnet, apa yang anda
pikirkan itulah yang akan tertarik, jika
anda berfikir negative maka hal
negative yang akan terjadi, jika anda
berpikir positif hal positif yang akan
datang.

Positive Mind



You only have control 
over three things in your 

life: the thoughts you 
think, the images you 

visualize, and the actions 
you take. (Jack Canfield)

Setiap orang memiliki energi
positif dan energi negatif

pada dirinya masing-masing.  

Kita adalah hasil dari apa 
yang kita pikirkan

think positive
to stay positive 
to spread positivity

Meningkatkan getaran positif dalam diri
Anda adalah cara paling efektif untuk

mencapai kehidupan yang benar-benar ingin
Anda jalani

Positive Vibes

Jika pikiran kita 
positif maka energi 
yang terpancar dari 

diri kita adalah 
energi positif, 
begitu juga 
sebaliknya









Meningkatkan daya
Tahan Fisik

Dan di kondisi sekarang in, kita
butuh banyak sekali Vibrasi Posi
tif. Untuk diri kita dan Untuk me

mbantu orang lain

Apa dampaknya menstimulasi dan menyebarkan vibrasi positif?



How to Create Positive Vibes? We Must

Mendekatkan diri
dengan ALLAH. 

To Stay Positive

Selalu ingat untuk
bersyukur. 

Jangan memaksakan
diri.

Hibur diri sendiri, fokus
aja pada hal-hal yang 

disukai

Vibes

Vibes

Vibes

Vibes



Smile Forgiveness

Say ‘HI’ Say something good 
about something or 
someone

Stop complaining and 
let it go

Do things you love

How to Spread a Positive Vibes?

Think positively Give some respect



Positive mind
Positive Vibes
Posi t ive l i fe

A negative mind will 
never give you a 

positive life.”



THANK YOU
Seminar Bk UNIPA 2020
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