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Message from translator…
Topik dalam eBook ini bersumber dari report (laporan) yang saya terjemahkan.
Saya pikir informasi ini cukup penting sehingga membuat saya memutuskan untuk duduk
dan menulis eBook ini untuk Anda.
Di dalam eBook ini Anda akan menemukan bagaimana memaksimalkan potensi Anda untuk
mendapatkan apapun yang Anda inginkan dalam hidup.

100% Buku-Profitable!
Anda sekarang memiliki dan dapat mendistribusikan eBook
ini!
Anda dapat mencetak, mendistribusi-kan atau menjual kembali
dengan harga terserah Anda dan simpan 100% keuntungannya!
Atau Anda diperbolehkan untuk meng-upload ke website anda untuk
meningkatkan traffic dengan memberikan eBook ini secara cuma cuma. Atau terserah Anda.
Tetapi Anda harus ingat bahwa Anda dilarang memodifikasi eBook ini
dengan jenis atau bentuk apapun.

EBook ini ditujukan untuk Anda yang suka mencari pengetahuan baru dan menerapkannya
dengan melakukan tindakan – tindakan mengubah hidup!

Sukses untuk Anda!

Publisher,
www.buku-profitable.com

P.S. “Buku-Profitable” adalah buku-ebook yang profitable (menguntungkan). Selain Anda
akan mendapatkan informasi berharga didalamnya, Anda juga bisa menghasilkan uang dari
ebook tersebut. Kunjungi www.buku-profitable.com, dan/atau
www.buku-profitable.com/recommend (Buku-Profitable yang disarankan).
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TENTANG [Laporan Khusus] INI

Topik dalam eBook ini bersumber dari report (laporan) yang diterjemahkan secara langsung
dan dibuat dalam format ini.
Copyright tidak termasuk report (laporan) secara individual tapi copyright pada format ini.
eBook ini versi 1.0, released 14 Desember 2006.
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Lihatlah diri Anda – luar dan dalam. Dimana Anda tinggal, apa pekerjaan Anda,
bagaimana Anda berhubungan dengan teman dan keluarga? Apa yang membuat Anda
tertarik untuk mengejarnya, petualangan apa yang Anda miliki?
Apa yang benar-benar Anda inginkan dalam hidup? Anda ingin kekayaan dan
kesuksesan, kebahagiaan dan kedamaian pikiran? Anda menginginkan keluarga dan tanah
yang luas, kapal pesiar pribadi atau mobil sport? Kemana Anda pergi? Apakah Anda memiliki
tujuan jelas atau hanya mengikuti hidup?
Anda dapat mewujudkan apapun yang Anda inginkan dalam hidup – itu benar. Ketika
Anda memiliki tujuan jelas, Anda dapat memenuhi keinginan itu dengan komitmen
memandang kedepan dan keyakinan total.
Tapi jika Anda tidak tahu apa yang Anda inginkan? Mungkin terwujud tujuan itu kecil
– seperti menurunkan berat badan, atau membeli mobil baru. Mungkin mendapatkan promosi
atau menemukan pasangan.
Apakah Anda ingin apartemen yang besar atau ingin menjadi presiden prusahaan,
jalan menuju keberhasilan dan kesuksesan terbuka untuk Anda jika itu benar-benar apa yang
Anda inginkan.
Tak ada tujuan terlalu kecil; Tak ada impian terlalu besar. Dan bahkan jika Anda tidak
jelas mendefinisikan keinginan, Anda dapat memikirkannya secara sadar untuk mendapatkan
jawaban dan untuk menemukan jalur untuk sukses.
Bisakah Anda mengubah hidup Anda – apakah Anda ingin? Dapatkah Anda
menggambarkan diri Anda sesempurna kesuksesan yang Anda bayangkan? Bagaimana
rasanya itu? Jika Anda memiliki keinginan untuk mewujudkan impian, komitmen untuk terus
mengikuti dan kemampuan kreatifitas membayangkan diri sendiri pada posisi impian Anda,
dan Anda sudah lebih dari setengah jalan ketika itu.
Kebanyakan pemimpin sukses dan artis melalui kisah jalan hidup yang spesifik dan
mengikuti hasrat hati mereka. Tetap berpikir terbuka dan terus berharap – lalu mengubah
cara berpikir. Letakan dalam pakaian kesuksesan. Bertindak sesuai pikiran yang telah Anda
buat untuk mencapai keinginan. Lalu dapatkan realitasnya.

APA YANG ANDA INGINKAN?
Tentukan pilihan: uang, kesehatan, energi fisik, kecantikan, kreatifitas, penghargaan,
kekuatan, petualangan, kepuasan, kesuksesan, ekspresi-sendiri, kepemilikan, cinta,
kedamaian pikiran, kebebasan. Apakah Anda menyukai itu? Jika Anda seperti kebanyakan
orang sekarang, kemungkinan Anda menginginkan SEMUA itu.
Tapi jika Anda mencari yang benar-benar Anda inginkan, mungkin Anda menemukan
beberapa hal yang paling Anda inginkan daripada yang lainnya. Dan, jika Anda terus
mencari, Anda akan menemukan satu keinginan yang telah lama bersama Anda dalam
seluruh hidup Anda dan itu adalah satu jalan yang perlu Anda ikuti.
Walaupun uang adalah hasrat yang jelas, itu tidak selalu tujuan akhir. Memang, uang
dapat, dan bisa membeli kebahagiaan – menjadi lebih baik. Ketika Anda memiliki banyak
uang untuk keamanan financial atau untuk membeli objek materi yang Anda ingninkan,
keinginan sesungghnya mungkin sesuatu yang lain.
Cinta adalah tujuan setiap hati orang. Apakah itu cita pada pasangan, atau keluarga,
atau hormat dan penghargaan dari rekan atau teman kerja, cinta adalah pengejaran
seumurhidup. Mistik mengatakan bahwa cinta adalah satu-satunya tujuan hidup – untuk
memberikan cinta dan untuk menemukannya.
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Tapi cinta datang dalam berbagai bentuk. Tidak hanya tampak kelakuan yang dibuatbuat atau perasaan yang benar-benar dari dalam, tapi disitu ada rasa hormat dan kepuasan
dari dalam yang pergi bersama keberhasilan. Untuk beberapa orang, kedamaian pikiran sejati
tidak akan dapat diraih hingga mereka menyelesaikan beberapa pekerjaan kreatif atau
mencapai tinggkat tertinggi dalam bisnis.
Banyak orang mencari kepemilikan yang datang dengan posisi pekerjaan bagus.
Bersama itu dapat datang penghargaan dan ketenaran. Walapun Anda mungkin ingin uang
itu berhubungan dengan level manajemen tinggi, banyak orang hanya mencari kepuasan
bekerja dari dalam lingkaran.
Tujuan setiap orang tanpa dipengaruhi latar belakang dan materi, adalah kesehatan.
Tubuh adalah pemberian yang akan membawa Anda ke tujuan lain. Bahkan diet baru dan
rencana latihan memberi Anda energi lebih – energi yang akan Anda butuhkan untuk
mencapai kesuksesan.
Petualangan dan perjalanan adalah daya pengendali banyak orang. Mereka mungkin
mencari pekerjaan yang melibatkan perjalanan, atau mereka mungkin membayangkan untuk
berlibur untuk mengunjungi daerah eksotis dan melihat dunia dari sisi lain. Jika Anda tidak
menginginkan petualangan panjang, mungkin Anda hanya menyukai beberapa minggu di
tempat peristirahatan yang cerah atau musim panas mewah dan liburan musim dingin setiap
tahun.
Lalu ada kreatifitas dan ekspresi-diri. Buku tentang apa yang ingin Anda tulis atau
kelas lukis yang akan Anda ambil? Ekspresi kreatifitas adalah pelepasan dari dalam yang
indah yang meledakkan kepercayaan diri dan memberikan Anda sesuatu pada kesuksesan.
Akhrinya, tanpa menghiraukan kekayaan dan kesehaan, ekspresi dan cinta, setiap orang
mencari kedamaian pikiran. Bukan kekosongan pikiran, tapi menghilangkan kegelisahan dan
kebingungan, untuk mengakhiri ketakutan dan hidup dalam kesadaran total. Itu tentu adalah
tujuan terjauh seumur hidup.

DAPATKAN DENGAN DIRIMU
Sekarang waktunya untuk mengevaluasi hidup Anda dan keinginan Anda. Lakukan
dan tes diri Anda – tak ada orang yang melihat. Cobalah untuk menemukan apa yang benarbenar Anda inginkan di dalam hati Anda yang paling dalam. Ketika Anda tahu, Anda dapat
formulasi rencana tindakan, lalu mencapai tujuan Anda.
Sekarang juga, tuliskan tiga hal yang Anda ingin. Jangan terlalu lama berpikir
tentangnya – tuliskan saja. Anda akan terkejut dengan apa yang Anda inginkan. Dapatkah
Anda lihat beberapa hubungan dengan tipe keinginan yang dicari banyak orang?
Kesuksesan apa yang paling Anda banggakan? Apa yang membuat Anda sendang –
cukup senang menjadi puas, untuk merasakan ketenangan total, dan untuk menimbulkan
senyum dalam wajah Anda.
Tanpa perasaan bersalah, kesalahan, atau perasaan tidak menyenangkan, …..
Pikirkan tentang tempat yang Anda inginkan, hubungan yang Anda jumpai, pendidikan yang
Anda terima. Tergantung perubahan dan posisi pekerjaan Anda, dan kesuksesan
berhubungan dengan kerja.
Letakan bintang pada penyelesaian paling penting dalam hidup Anda. Apakah ada
korelasinya dengan tiga hal yang paling Anda inginkan?
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BUAT RENCANA
Sebelum Anda melanjutkan kehidupan Anda, buatlah daftar untuk masa depan. Tulis
saja – jangan hanya memikirkannya. Apa yang Anda ingin capai di sepuluh tahun yang akan
datang? Rumah baru, posisi-dengan bayaran tinggi, rumah di kota baru, perjalanan keliling
dunia?
Buat daftar jangkan pendeknya, pencapaian pada lima tahun kedepan. Lalu buat satu
langkah pembagian pada enam bulan kedepan. Apa yang dapat Anda lakukan di beberapa
bulan kedepan untuk tahap Anda selanjutnya untuk mendapatkan tujuan jangka panjang
Anda?

LEMBAR TUJUAN
Keinginan terpenting saya adalah: ………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Seumur hidup saya, hal terpenting yang pernah saya selesaikan: …………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Jika saya mengingat dalam 20 tahun kebelakang, saya suka menyelesaikan: ……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dalam 10 tahun, saya ingin menjadi: …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dalam 5 tahun, saya ingin menjadi: ……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dalam enam bulan kedepan, ini adalah hal-hal yang harus saya kerjakan untuk mencapai
tujuan: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tanpa memikirkan komitmen keluarga atau relasi pribadi; tanpa memikirkan bisnis atau hal
yang bisa membuat rasa bersalah dengan apa yang Anda inginkan, apa yang benar-benar
Anda inginkan? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Beri penghargaan pada diri untuk apa yang telah Anda selesaikan, dan beri
penghargaan untuk tujuan selanjutnya. Anda dapat dan akan memperoleh semua tujuan
Anda, tujuan jangkan panjang dan jangka pendek jika Anda terus berjalan, langkah demi
langkah dan jika Anda yakin bahwa itu sangat bernilai bagi Anda.

ANDA ADALAH ORANG PALING PENTING DALAM HIDUP
ANDA.
Walaupun Anda dapat saja memikirk an lingkungan di sekitar dan semua orang di
sekeliling Anda, perhitungkan diri Anda. Yang Anda senangi, kebahagiaan Anda, kesuksesan
Anda. Buat perjanjian dengan diri sendiri sekarang juga bahwa Anda akan mencapai tujuan
Anda. Dan buat mereka nyata untuk digapai. Lalu satu demi satu, buat hidup Anda pantas
untuk mendapatkan kesuksesan.

Copyright © 2006, www.buku-profitable.com. All rights reserved.
Copyright tidak termasuk isi laporan ini tapi copyright dalam format ini.

SEBELUM BALAPAN – SANTAI
Langkah penting dalam mencapai ujuan adalah menjdai dapat santai. Yang tidak
Anda dapatkan darimanapun adalah tubuh dan pikiran yang gugup, dan loncat dari satu
tempat atau ide ke yang lainnya. Untuk focus pada tujuan Anda, Anda harus memusatkan
pada tujuan.
Ketenangan adalah keseimbangan mental, spiritual dan aspek fisik diri sendiri.
Luangkan waktu setiap hari untuk menikmati ketenangan – bukan tidur, tapi bersantai.
Keadaan santai adalah keadaan dari meditasi. Dimana Anda tidak memikirkan sesuatu. Tidak
ada sakit atau ketidaknyamanan fisik. Bernafas dengan dalam, mengisi paru-paru dengan
udara segar, dan menghembuskan semua udara kotor. Sirkulasi darah lancar melalui seluruh
bagian tubuh Anda. Anda melayang ke udara, menerobos takdir Anda sebenarnya.
Latihan atau olahraga adalah cara baik untuk mendapatkan ketenangan. Tubuh
membutuhkan stimulasi fisik untuk memompa darah ke semua ujungnya, dan untuk
memberikan hati pekerjaan baik. Latihan adalah cara terindah untuk menjadikan pikiran
tenang, seperti menempatkan pikiran Anda dalam gerak tubuh Anda. Untuk banyak orang,
olahraga dan latihan adalah cara menyenangkan untuk merasakan hidup, muda, dan
terpenuhi.
Maka luangkan waktu untuk santai. Sandarkan punggung Anda dan tarik lengan ke
belakang, telapak tangan ke arah atas. Selonjorkan kaki. Mungkin Anda harus melemaskan
otot dahulu, lalu lemaskan. Biarkan diri Anda melayang.
Jika Anda mendapat masalah khusus, sembunyikan di belakang pikiran Anda –
jangan simpan di depan. Lepaskan diri dan emosi Anda. Keluarkan perasaan dan emosi
negatif; bernafas dengan positif, udara yang memberikan kehidupan. Mengambang dengan
bebas. Tenang. PIKIRKAN YANG TERBAIK. Bayangkan kesuksesan; bayakan untuk
menyelesaikan keinginan; bayangkan kemenangan. Menerima sedikit, tapi berusaha keras
untuk mendapatkan lebih. Semakin tinggi tujuan Anda, Anda akan pergi kesana.
Bulan bukanlah masalah, tidak juga planet tetangga. Manusia akan segera melihat
bintang dan galaksi lebih dekat lagi. Jangan memiliki tujuan lebih rendah dari potensi penuh
Anda. Bidik jagat raya. Tuhan menciptakan kita tidak kurang.
Dan selain jagat raya, tetaplah di Bumi, di kantor atau studio, bekerja lebih dekat
dengan tujuan yang ingin Anda peroleh.
Anda memiliki hak untuk bahagia. Anda berniat menjadi sukses. Anda dapat sukses
dengan apa yang Anda inginkan.
Tanamkan selalu dalam pikiran bahwa faktanya Anda dalam perjalanan, mencapai
tujuan Anda, bergerak menembus hidup dengan tangguh, Anda sebagai aktor, dan setingnya
adalah panggung.
Tetap tanamkan pikiran dengan teguh pada keberhasilan dan keberuntungan.
Bayangkan bahwa Anda akan, faktanya, lebih dekat dengan pencapaian tujuan Anda. Sikap
seperti itu yang membuat orang mendapatkan kesuksesan.

APAKAH ANDA MEMILIKI POTENSI?
Di dalam Anda adalah kekuatan untuk mencapai apapun yang Anda inginkan. Tapi
itu tidak akan terjadi jika Anda tidak menyesuaikan pada keinginan Anda sebenarnya. Jangan
membohongi diri sendiri untuk kompormi sebelum menyelesaikan tujuan. Jika Anda ingin
menjadi artis, Anda mungkin tidak akan menjadi artis terkenal di dunia, jika Anda memiliki
kehendak itu, Anda akan menjadi artis. Jika Anda ingin sukses dalam bisnis, Anda mungkin
tidak akan menjadi mega-milyuner lain, tapi Anda akan sukses dalam usaha Anda.
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Kebanyakan orang menginginkan balasan penyelesaian. Setelah semua, apa yang
hebat dengan menyelesaikan sesuatu jika tak ada seorang pun peduli? Dan itu penting untuk
menerima penghargaan dan merasakan cinta itu.
Tetapkan tujuan yang dapat Anda wujudkan. Bagi kedalam pecahan kecil yang dapat
Anda selesaikan tiap hari, tiap bulan, tiap tahun. Tentukan tujuan Anda untuk sukses.
Lalu menuai penghargaan c secara konstan – setiap langkah. Dorong diri Anda untuk
menyelesaikan pekerjaan dengan baik, lalu bergerak. Mulai segera untuk menyelesaikan
tujuan yang telah Anda tetapkan. Faktanya, berikan Anda tugas yang dapat Anda selesaikan
besok. Pikirkan kesukesan usaha Anda. Renungkan ide yang Anda paksakan untuk
menyelesaikan tujuan Anda, dan bernapas setelah menyelesaikannya.
Dapatkah Anda lihat diri Anda setahun kedepan, mencapai beberapa tujuan?
Dapatkah Anda membuat keputusan dan komitmen untuk menjadi sukses dalam apa yang
Anda inginkan? Lalu Anda memiliki potensi untu menyelesaikan apapun yang Anda inginkan.

KEKUATAN DIRI - GAMBARAN
Membayangkan diri sebagai orang sukses dalam usaha Anda adalah tips dari dalam
diri dalam meyelesaikan apapun yang Anda inginkan. Jika Anda dapat menggambarkannya
secara spesifik menjadi seseorang yang Anda inginkan, Anda akan menerima kenyataan itu.
Maafkan diri Anda. Seperti pada orang lain, katakan pada diri bahwa itu baik-baik
saja untuk semua kesalahan, atau mengingat selalu dalam pikiran Anda. Jangan berdiam
karena masa lalu dan terhentikan oleh kejadian dari masa lalu.
Lepaskan ketakutan dan kekhawatiran. Walaupun tentu lebih mudah mengatakan
daripada melakukan, belajar untuk mengubah pikiran negatif menjadi tindakan positif. Apakah
Anda takut dengan kemiskinan – yang selalu Anda jumpai, atau tidak pernah membeli rumah
itu, atau menjadi miskin ketika Anda berhenti bekerja? Maka ubahlah itu menjadi tujuan positif
dari keamanan finansial.
Apakah orang membuat Anda khawatir? Mungkin Anda merasa lebih rendah, tidak
sebaik yang lainnya. Setiap orang merasakan kekurangan. Balikkan itu menjadi tujuan
posititf. Anda mungkin menjadi lemah oleh pikiran yang buruk. Ini adalah pemikiran yang
membuat jadi kenyataan. Ubah kelakuan Anda dan Anda akan mendapat teman baru. Dalam
banyak kasus, itu adalah pemikiran negatif dari diri yang menyebabkan Anda tetap berada di
tempat itu saja. Bergerak terus. Ambil resiko. Anda mungkin perlu mengubah pekerjaan, atau
pindah ke kota lain. Anda mungkin perlu olah raga atau melakukan hobi. Jadilah aktif dalam
hidup Anda – berpartisipasi. Dan Anda akan melihat Anda lebih jelas diri Anda.

SUKSES DALAM BISNIS
Mungkin yang paling banyak dicari setelah tujuan sosial adalah sukses dalam bisnis.
Apakah Anda menginginkan promosi untuk posisi manajemen, atau berharap untuk memulai
diri sebagai entrepreneur, pengetahuan dalam dunia bisnis adalah penting.
Selalu rencanakan tindakan untuk menelesaikan tujuan Anda, tetapkan dalam pikiran
tujuan kecil yang mendekatkan Anda pada tujuan akhir. Dan bersiap untuk sering
mengubahnya (memperbaiki). Mungkin Anda perlu pindah pekerjaan, atau mengambil
kesempatan di departemen lain yang membuka posisi itu.
Tumbuhkan aura sukses di sekirar Anda. Orang yang sukses melakukan cara itu.
Bahkan jika Anda tidak memiliki pendapatan tinggi, bertindak walaupun Anda telah berhasil –
tanpa menjadi sombong.

Copyright © 2006, www.buku-profitable.com. All rights reserved.
Copyright tidak termasuk isi laporan ini tapi copyright dalam format ini.

Amalkan keahlian Anda di lingkungan. Jangan menyimpan informasi khusus untuk
diri sendiri, tapi bergegaslah untuk mempelajari semua tentang posisi Anda dan pekerjaan
disekeliling menjadi selesai.
Ketahui orang di perusahaan dan orang di industri. Baca semua jurnal perdagangan
dan majalah yang berhubungan dengan perusahaan Anda. Buat janji dengan orang yang
sukses di posisi Anda dan belajar dari mereka.
Anda membutuhkan komitmen total untuk sukses dalam bisnis. Kebanyakan orang
yang berhasil menjadi dewan eksekutif menghabiskan banyak waktu, sering berkorban pada
yang lain. Selain usaha secara fisik, Anda harus secara mental mengarahkan perhatian pada
bisnis dan perusahaan Anda.
Dalam membantu diri membangun, Anda mungkin membutuhkan mentor, seseorang
yang akan menawarkan untuk mengajari Anda. Orang ini biasanya adalah seseorang yang
percaya pada kemampuan Anda, seseorang yang dapat Anda ajak kerjasama dalam
hubungan bisnis.
Beberapa orang menjadi sahabat dengan semua rekan-kerja dan menemukan itu
adalah jalan untuk maju. Tapi jangan mencoba untuk dekat jika ia benar-benar bukan untuk
Anda. Kebanyakan orang yang sukses menjalankan bisnis sendiri adalah individu yang suka
bekerja sendiri.
Seiring peningkatan aktifitas dan penyelesaian Anda, Anda akan meningkatkan
potensi Anda untuk meraih yang lebih tinggi. Lebih banyak Anda mendapatkannya, lebih
percaya diri Anda untuk membangun dan mendapatkan lebih keberhasilan. Anda tidak perlu
sama dengan orang lain. Jadilah unik, berbeda.
Pusatkan pada image-diri. Jangan menjadi korban pikiran-diri. Dan percaya pada
batin. Firasat dan perasaan dari dalam selalu menjadi rute terbaik dalam perjalanan, tanpa
mengabaikan pilihan logis. Buat keputusan dengan cepat dan dengan ketegasan. Pemimpin
sejati akan menangani tanggungjawab ini dengan efisien. Itulah yang membuat Anda
berbeda dan kenapa Anda meningkat ke posisi atas.
Teguhlah dalam mencapai tujuan Anda, tapi terbukalah dan jujur. Banyak orang
memilih tidak meningkatkan keberhasilan mereka. Itu akan mengantarkan dan memberikan
Anda cara yang benar menuju sukses.
Jika Anda memiliki masalah dengan rekan-kerja, cobalah untuk mengetahui lebih
tentang orang ini dari pandangan pribadi. Tertarik pada mereka dan keberhasilan mereka dan
tujuan mereka. Anda mungkin dapat membalikan oposisi menjadi persahabatan.
Semua itu, memanfaatkan sifat jujur Anda. Jika tujuan tidak sesuai dengan keinginan
hati, itu akan menjadi sukar untuk diperoleh. Jika metoda Anda tidak jujur, Anda akan
mendapat musuh. Jika tindakan Anda tidak menyenangkan, Anda akan menerima
konsekuensinya. Alihkan kualitas negatif menjadi aspek positif – lalu lihat saja keberhasilan
Anda.

TIPS UNTUK MEMPROLEH KEKAYAAN
Banyak orang menginginkan uang sebagai tujuan utama. Dan tidak ada yang salah
dengan menginginkan uang. Tapi sebelumnya, yakinkan bahwa tujuan Anda sebenarnya
adalah uang. Dapatkah Anda hidup, menghirup, memakan, dan meniduri uang? Apakah
Anda mimpi tentang uang, dan menginginkan itu lebih dari apapun?
Untuk penggila uang, Anda harus menjadi bos Anda sendiri. Penghasil uang yang
hebat semua dimulai dan menjalankan bisnis mereka sendiri. Dan, walaupun itu terlihat
sebagai ide bagus yang telah dijalankan, ada yang lebih lagi di luar sana.
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Rahasia dari orang terkaya adalah mencari keinginan khusus dan penuhi itu. Seperti
makanan cepat saji; seperti supermarket; seperti games elektronik. Apakah Anda
menemukan permainan baru atau gadget, atau melihat peluang spesial baru untuk
dipasarkan dengan cara baru, dunia terbuka untuk entrepreneur sejati. Dan mereka
membuatnya jadi nyata.

PELAJARI YANG PERLU ANDA PELAJARI
Hampir banyak tujuan Anda pilih – apakah kekayaan dan materi berlebih atau
perolehan spiritual – membutuhkan belajar. Berapa banyak pendidikan yang Anda miliki?
Apakah Anda ingin lebih? Mungkin tujuan Anda untuk mendapatkan gelar lain atau untuk
mendapatkan surat ijin khusus.
Kesempatan tak terhingga untuk belajar lebih tentang industri milik Anda atau untuk
mempelajari keahlian baru. Tidak hanya dari kuliah dan universitas, tapi ada masih banyak
sekolah perdagangan, sekolah korespondensi, dan grup khusus yang mengajari keahlian –
dengan harga pantas.

SELALU PIKIRKAN AKHIRNYA
Apa yang Anda ingin tahu untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan? Anda
mungkin tidak memerlukan gelar, tapi pengalaman nyata. Jadi perlu mengubah pekerjaan
atau menerima pekerjaan sampingan untuk mengembangkan keahlian Anda.
Lebih dari semua itu, orang meninggalkan pekerjaannya untuk belajar hal baru lalu
mulai dari bawah lagi untuk menjadi senang di pekerjaan mereka. Mungkin akan ada waktu
lebih di pekerjaan sekarang jadi Anda dapat menghemat uang untuk berlibur di tahun
berikutnya.
Walaupun kebanyakan posisi pemula ditawarkan pada yang lebih muda, Anda dapat
menemukan perusahaan yang memberikan Anda kesempatan baik untuk mengubah
pekerjaan Anda. Banyak waktu memungkinkan Anda untuk menemukan master senior yang
berbaik untuk mengajari atau bertukar keahlian.
Sekali Anda telah yakin untuk mempelajari keahlian baru, fokuskan semuanya pada
belajar. Rekatkan seratus persen. Ajukan pertannyaan dan dapatkan kritikan dari guru Anda
dan teman sekelas. Baca semua yang dapat Anda pelajari dengan baik. Itu membangun
keahlian yang akan membawa Anda kehadapan dan lebih dekat dengan tujuan Anda.
Selalu ada waktu yang baik untuk belajar lebih. Bahkan jika Anda senang dengan
pekerjaan, memperluas diri melalui pendidikan adalah aktifitas yang sangat berharga.
Mencoba Tenis, memasak atau seni lukis. Banyak aktifitas yang mendidik dan untuk berbagi
antusias.

BERHENTI MEMBUANG WAKTU
Bayangkan hal paling penting yang ingin Anda capai. Itu adalah prioritas tertinggi.
Lalu pikirkan tentang hal yang dapat menghabiskan banyak waktu Anda. Itu yang prioritas
rendah.
Pahami apa yang penting untuk dicapai dan lakukan hal itu dulu. Cepat kerjakan
tumpukan kertas itu. Sebaiknya pisahkan yang memiliki prioritas rendah di tempat lain dan
selesaikan materi penting lalu selesaikan semua tugas lain diatas meja Anda.
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Anda akan peduli lebih cepat untuk hal besar yang Anda capai daripada untuk
mengmbil deretan kertas. Jangan biarkan rekan kerja membuang waktu Anda dengan
berbincang jika Anda harus menyelesaikan sesuatu. Lakukan aktifitas sosial pada saat
makan siang atau setelah bekerja.
Tangani kertas sekali; putuskan untuk mengmbil tindakan dan selesaikan itu.
Minimalkan gangguan dan delegasikan tanggungjawab. Walaupun Anda lebih percaya pada
diri sendiri untuk melakukan pekerjaan itu dan Anda adalah satu-satunya yang mengerjakan
banyak hal, Anda dapat mengajarkan pada orang lain dan bergerak pada pencapaian tujuan
Anda.

JANGAN MENANGGUHKAN
Apa yang Anda tunggu? Sedikit kesempatan yang menuju Anda; Anda harus
membuat posisi dan situasi yang tepat untuk bergerak. Buat daftar hal-hal yang Anda
inginkan lalu lakukan segera.
Jika Anda sibuk dengan situasi kantor, buatlah daftar harian dan beri penghargaan
pada diri sendiri dengan hadiah ketika menyelesaikan. Dapatkan kesuksesan Anda.
Konsentrasi pada apa yang Anda lakukan dan lakukan satu hal pada satu waktu.
Tapi lakukan itu dengan cepat dan tangani hal berikutnya. Efisien dengan panggilan telepon,
mungkin menggubungi mereka pada waktu yang telah dijanjikan atau hubungi kembali pada
saat Anda merasa nyaman.
Tidak usah membuat catatan atau surat-surat yang membuat Anda seperti sedang
melakukan sesuatu. Atasan Anda akan tahu apa yang Anda kerjakan. Sibuk mengerjakan hal
penting daripada menulis apa yang telah Anda kerjakan.
Dan luangkan waktu untuk latihan fisik. Itu akan memberikan energi tambahan. Itu
akan membuat pikiran Anda lebih tenang dan menstimulasi kapasitas Anda untuk pencapaian
tujuan.

LIHAT KEDALAM
Inti di dalam dari semua keberhasilan adalah energi positif dari pikiran dalam. Jika
pikiran dalam telah sealiran dengan tujuan Anda dan mempercayainya, itu baik untuk Anda,
energi Anda akan secara langsung menembus tujuan itu.
Secara sadar Anda dapat membuat keadaan dan kondisi dari lingkungan dan
ketenangan fisik. Tapi itulah level dibelakang fisik luar yang mengarah ke kamanusiaan sejati
Anda. Ketika pikiran bawah sadar menerima ide, kekuatan dalam akan menyelesaikannya.
Itulah mengapa Anda dapat menyelesaikan apapun yang Anda inginkan – dengan
membuat semua keluar secara nyata dari pikiran bawah sadar menjadi tindakan. Seperti
Anda menentukan dan menuliskan tujuan, mengingatnya dua kali sehari. Perasaan ini
membawa pada level dalam.
Ketika Anda berpikir tentang tujuan dan keinginan Anda, pikiran bawah sadar Anda
mendengar itu. Jadi arahkan energi Anda – keduanya, luar dan dalam – untuk tujuan Anda
dengan satu-titik kesetiaan. Dengan cara itu, Anda dapat mengontrol takdir Anda.
Untuk mendapatkan hubungan dengan dalam diri Anda, tenang – lepaskan pikiran
Anda. Rasakan bagian dalam Anda yang membuat keputusan – ketenangan, insting, pikiran
dan perasaan. Tenangkan dan lepaskan pikiran dari kebiasaan mengoceh.
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Beberapa orang memunculkan masalah dalam pikiran dengan bertanya pada diri
sebelum mereka tidur. Seringkali jawabannya dalam pikiran mereka ketika mereka
terbangun.
Kejelasan melenyapkan kebingungan. Jika Anda dipenuhi dengan ketakutan dan
kecemasan, luangkan waktu untuk memikirkannya. Gunakan pendekatan logis,
pertimbangkan konsekuensi semua kemungkinan tindakan. Ketika Anda telah membuat
keputusan, ikuti terus dan jangan terlalu memikirkan “bagaimana jika?”.
Setiap orang memiliki potensi kreatif. Dan Anda tidak perlu menjadi artis untuk kreatif.
Setiap momen, setiap hari membangunnya untuk Anda, menjadi pribadi sejati Anda.
Biarkan diri Anda melihat kedalam. Lepaskan ketakutan dan kecemasan – bahkan
untuk sesaat. Anda akan tenang dan segar kembali.

MANFAATKAN KEYAKINAN
Teknik yang sama telah digunakan oleh investor hebat, pebisnis, figure politik:
pengulangan konstan dari tujuan dan keyakinan bahwa Anda dapat memperolah itu.
Jangan pernah berdiam dalam kritikan-sendiri atau apa yang Anda pikir tentang
ketidakcukupan Anda. Tapi, mengulang tujuan Anda dan kualitas yang akan membuat Anda
sukses.
Tuliskan tujuan yang masih harus dikerjakan. Dalam beberapa kata, jelaskan apa
yang ingin Anda peroleh. Lalu tulis apa yang akan Anda lakukan untuk memperoleh itu.
Energi dan usaha apa yang akan Anda tukar dengan kesuksesan.
Berikan batas waktu spesifik untuk menyelesaikan tujuan ini, dan waktu spesifik
untuk menuju langkah sementara. Letakkan kertas atau kartu catatan ini pada tempat yang
terlihat – seperti pada cermin – jadi Anda dapat melihatnya dan terus melihatnya setidaknya
dua kali sehari.
Orang gagal meyakinkan dirinya bahwa mereka akan gagal. Dan orang sukses
percaya bahwa mereka akan terus maju dan akan mencapai tujuan. Yakinlah pada diri. Anda
adalah segalanya dalam nilai kepercayaan.

BAYANGAN KREATIF
Dari kebiasaan sukses. Dengan setiap langkah yang Anda ambil dan setiap
keputusan yang Anda buat, membawa Anda lebih dekat dengan tujuan. Lalui jalur langkah
hidup Anda pada arah ini dan mereka akan datang pada Anda.
Bangun rasa percaya diri dan hargai diri. Tuntut diri Anda dan peroleh semua kualitas
istimewa dan sifat mengagumkan. Apa tujuan tertinggi Anda? Bagaimana untuk melihat diri
sendiri? Jadikan spesifik. Sangat spesifik. Bayangkan tempat tinggal Anda – ruangan, lukisan
di dinding, furniture dan kolam renang. Anggap situasi stabil keluarga dan finansial. Pikirkan
tentang tempat tinggal yang akan Anda tempati.
Lihat diri Anda. Pakaian apa yang Anda pakai dan terlihat seperti apa? Fisik Anda,
rambut Anda, kondisi tubuh Anda.
Lalu pikirkan tentang apa yang Anda lakukan. Olah raga apa yang Anda mainkan,
kelompok apa yang Anda miliki?
Jika Anda telah menyelesaikan keinginan Anda, kaji kembali dan lihat apa yang telah
Anda kerjakan untuk mendapatakan keinginan Anda. Pikirkan tentang kelas yang Anda ambil,
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pekerjaan dimana Anda bekerja, dan tempat yang telah Anda tinggalkan. Pikirkan tentang
tempat yang telah Anda telusuri dan pertemanan yang telah Anda buat.
Jadikan nyaman dengan image baru Anda. Ubah fantasi ke Anda yang lebih
sempurna. Kenapa Anda tidak tetap tinggal walapun Anda telah berada disini? Apa yang
menghentikan Anda untuk menjadi seseorang yang ahli?

JADILAH POTENSI PENUH ANDA
Tetapkan tujuan dan ambisi pada diri – jangan berbagi dengan siapapun, belum
saatnya. Tulis dan berpatoklah pada itu. Lihat kembali apa yang telah Anda tulis setiap bulan.
Bekerja dengan itu secara konstan, dan jangan takut untuk merevisi dan menulis ulang.
Tujuan selalu diperbaiki.
Berpikirlah dengan kemungkinan. Apa yang mungkin untuk Anda selesaikan di enam
bulan kedepan? Dan kejarlah itu. Jangan bermain aman dengan apa yang Anda mungkin
bisa dapatkan. Motifasi diri untuk selalu melangkah. Penghargaan lebih baik.
Rasakan kemenangan. Rasakan segera kesuksesan. Rasakan kesuksesan total dan
kedamaian pikiran. Hidup setiap hari walaupun Anda telah mencapai tujuan. Selalu ada
tujuan baru di depan Anda.
Jangan kemukakan tujuan Anda. Ini akan menjadikan kegagalan. Bahkan ketika
Anda membuat perjanjian dengan diri sendiri untuk memperoleh tujuan spesifik, jangan
mencela diri sendiri jika Anda gagal. Itu mungkin karena tidak realistis atau mungkin Anda
tidak cukup bekerja keras.
Lakukan sendiri. Tidak ada orang yang lebih baik untuk membantu Anda
mendapatkan keinginan Anda. Alirkan kekuatan pada kesadaran dan praktekan fantasi Anda.
Lalu mulailah. Bertindak dalam keyakinan Anda. Ikuti itu dengan kesetiaan lalu
menuai penghargaan. Anda DAPAT mewujudkan apapun yang Anda inginkan dalam hidup.

Sukses untuk Anda!

Publisher,
www.buku-profitbale.com
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