14 Prinsip Sukses Yang Akan Merubah Hidup
Anda!
Hello teman-teman, di sini Tertius.
Tulisan berikut ini bukan milik saya. Saya tidak mau jadi plagiator, yakni mengakui tulisan atau karya orang lain
sebagai karya sendiri. Itu kejahatan. Sebagai seorang intelektual saya menghindari hal seperti itu.
Tulisan ini saya dapat dari browsing di internet dan setelah saya baca ternyata bermanfaat untuk dibaca. Ok.
Sekarang giliran anda untuk membacanya. SELAMAT MEMBACA!
Dengan Kusuma disini, apakabar?
Saya akan bagikan 14 prinsip yang sangat penting dalam melakukan Bisnis di Internet, Bisnis di
luar sana, atau dalam kehidupan secara umum.
Prinsip sukses ini bukan buatan saya, tetapi saya dapatkan secara tidak sengaja dari Internet…
kemudian saya baca berulang-ulang dan saya praktekkan, hasilnya memang benar-benar
AJAIB. Bahkan hidup saya berubah karena 14 prinsip sukses ini.
Harapan saya… anda juga akan menemukan kebenaran yang sama, menerapkannya dalam
hidup anda.. dan kemudian merubah hidup anda juga!
Jika saya akhirnya akan menyebutkan sukses/kaya, yang saya maksudkan bukan hanya sekedar
kaya uang, tetapi kaya dalam arti yang lebih luas… begitu juga sukses, bukan hanya sekedar
sukses secara penampilan, tetapi sukses secara keseluruhan. Sukses/kaya secara: hubungan,
materi, spiritual, sosial dll.
Baiklah tanpa berpanjang lebar inilah prinsip pertama: Keputusan!
Orang yang kaya/sukses, mereka memutuskan untuk mengumpulkan kemakmuran; mereka
sangat berhasrat terhadap kemakmuran dan PERCAYA bahwa mereka bisa mendapatkannya.
Mereka membuat keputusan yang bulat untuk hidup dalam keberlimpahan. Pada saat yang
sama, orang rata-rata mereka belum memutuskan menjadi makmur atau mereka tidak
percaya bahwa mereka bisa menjadi makmur.
Ketika memutuskan menjadi makmur/kaya, orang kaya bersedia melakukan usaha yang akan
memampukan mereka mencapai hasil yang mereka inginkan dalam hidup.
Jalan yang paling digaransi untuk mencapai kebebasan finansial adalah dengan membangun
bisnis milik anda sendiri. Adalah sangat sulit untuk menjadi kaya dengan cara bekerja terus
menerus bagi orang lain.
Anthony Robbins mengatakan: Pada saat keputusan itu diambil-lah masa depan anda akan
dibentuk.
Jadi ambillah keputusan yang tepat. Karena masa depan anda ada disana.

Kata Bijak untuk Anda renungkan: "Anda berhenti menjadi rata-rata pada hari dimana anda
memutuskan untuk menjadi PEMENANG, karena orang rata-rata tidak akan membuat
keputusan itu" - Tom Hopkins
Ini adalah prinsip yang pertama, bacalah, tuliskan ide yang anda dapat, baca ulang, resapi,
dan terapkan!

Prinsip 02: Orang Kaya Mencari Peluang dan Bukan
Keamanan!
Orang kaya mencari peluang, bukan keamanan.
Ketika peluang menampakkan diri, mereka bergerak cepat untuk memposisikan dirinya agar
dapat mengambil keuntungan dari peluang tadi.
Mereka terlibat dengan usaha-usaha menguntungkan dimana biasanya mengambil kesempatan
dari trend yang tersebar luas, menawarkan produk atau jasa yang cocok dengan keinginan pasar.
Orang yang bisa bergerak cepat untuk memuaskan keinginan dari orang lain dapat menghasilkan
keuntungan yang besar dengan cepat.
Sebaliknya, orang rata-rata, mereka mencari keamanan terlebih dahulu.
Kata Bijak Untuk dipikirkan: "Semakin anda mencari keamanan, semakin sedikit anda akan
memilikinya. Tetapi semakin banyak anda mencari PELUANG, semakin banyak tampaknya
anda akan mencapai keamanan yang anda inginkan." - Brian Tracy
Saya sangat suka dengan prinsip kedua ini, karena dari apa yang saya amati dan rasakan, bahwa
memang benar adanya, orang yang sukses, mereka adalah orang-orang yang mencari peluang,
bukannya keamanan.
Saya sendiri kebetulan memang tidak pernah bekerja dengan siapapun. Sejak lulus SMA saya
sempat kuliah 4 bulan, dan kemudian saya kepincut dengan nikmatnya ber-bisnis sendiri.
Mulailah petualangan bisnis saya sejak saat itu. Saya selalu mencari peluang, selalu mencari ideide mengenai apa yang saya bisa bisniskan, mengenai peluang apa yang bagus.
Sampai saya menemukan adanya peluang yang luar biasa di Internet. Sejak saat itu saya tidak
pernah menengok ke belakang lagi, saya benamkan diri saya sepenuhnya ke bisnis online,
sampai sekarang.
Saat keadaan menjadi sulit dan tampaknya tidak berpengharapan, saya tetap percaya, bahwa
peluang yang diberikan internet akan menjadi peluang TERBESAR yang pernah saya temukan.
Saya tidak mencari keamanan, tetapi saya percaya dengan peluang.

Dari 14 prinsip tersebut saya tahu bahwa saya sudah berjalan di track yang benar. Saya cocokkan
dengan diri saya, ternyata banyak yang saya sudah ada disana. Termasuk prinsip 01 dan 02. Saya
memutuskan untuk menjadi kaya, dan saya selalu mencari peluang. Nyatanya memang saya tidak
mencari keamanan.
Bagaimana dengan anda?
14 Prinsip yang baru saya ceritakan dua diatas, sudah diriset dan memang merupakan
karakteristik dari orang-orang yang paling sukses. Jadi kita bisa cocokkan, apakah kita sudah
seperti itu atau belum, jika sudah, bagus sekali, jika belum, belajarlah melakukan sesuai prinsip.

Kekuatan Dari Konsentrasi (Pinsip Sukses No 3.)
Wah saya senang banget nih dengan prinsip sukses yang ketiga ini.
Setelah anda memutuskan untuk Kaya, kemudian anda mencari peluang dan bukannya
keamanan, maka sekarang kita perlu FOKUS!
Orang yang kaya memprioritaskan aktivitasnya dan berkonsetrasi hanya kepada apa yang mereka
sangat inginkan.
Mereka fokus kepada hasil akhirnya. Mereka bertahan terhadap gangguan dan halangan, fokus
sepenuhnya kepada tujuan utamanya dan meninggalkan apa yang kurang penting dibelakang.
Mereka tidak memiliki hal-hal yang kurang penting terjadi dalam hidupnya pada saat yang
bersamaan.
Mereka secara terus menerus berpikir dan berbicara tentang Goal mereka.
Orang rata-rata biasanya berpikir dan berbicara mengenai ketakutan mereka, kekuatiran, dan
problem-problem mereka hampir sepanjang waktu. Oleh karena itu, mereka menciptakan lebih
banyak problem.
Kata Bijak untuk direnungkan: "Diatas segala tujuan; Milikilah tujuan yang mutlak dan
bermakna, dan curahkan diri anda sepenuhnya terhadap hal itu." - James Allen
Dari saya:
Bagus sekali kan prinsip yang ketiga ini? sudahkah anda mempunyai tujuan yang sangat
bermakna yang bermanfaat buat orang banyak dimana anda akan memperjuangkannya sepenuh
hati?
Apakah panggilan hidup anda di dunia ini? bisakah anda menjawabnya?

Ketika kecil seorang anak ditanya, mau jadi apa nantinya? maka kebanyakan anak akan
menjawab dengan lantang: "Presiden", "Pilot" - supaya bisa terbang kemana-mana, dan berbagai
tujuan mulia lainnya.
Semakin besar, si anak tadi mulai ragu dan mengecilkan IMPIAN-NYA, apakah anda seperti itu?
Beranikah anda terus bermimpi dan mencurahkan waktu, tenaga, pikiran anda untuk
mencapainya?
Maukah anda fokus dan membayar harga untuk mencapai IMPIAN yang paling anda inginkan?
Jika IMPIAN itu tercapai, apakah anda akan menangis karenanya? impian apakah yang akan
membuat anda menangis jika anda mencapainya?
Coba bayangkan:
Apakah anda ingin menggendong ibu anda yang sudah tua menaiki Tangga di tembok besar
China impiannya seumur hidup?
Apakah anda ingin mengantarkan anak-anak anda dan menyekolahkan mereka di sekolahsekolah yang TERBAIK?
Apakah anda ingin tinggal di sebuah rumah yang nyaman setelah anda pensiun dan bisa hidup
tenang tanpa masalah finansial?
Atau apakah anda ingin sekedar menjadi yang terbaik di bidang anda?
Apa yang paling anda inginkan?
Saya punya impian itu, saya akan membangun hidup saya di bidang Internet. Saya mau menjadi
Internet Marketer yang sukses dan dikagumi.
Dan saya akan membayar harganya. Saya akan
memfokuskan segenap tenaga, pikiran, dan uang untuk mencapainya. Karena berdasarkan
prinsip ketiga, kita akan sukses mencapai apa yang kita inginkan apabila kita fokus dengan
mencurahkan yang terbaik yang kita punya untuk mencapainya!
Bagaimana menurut anda?

Hasilkan Residual Income ( Prinsip 04)
Nah bagian ini dahsyat sekali. Siapa sih yang nggak suka bila nggak ngapa-ngapain tetap dapat
duit?
bisa nggak sih? jawabannya adalah bisa. Banyak orang kaya yang uangnya bekerja
untuk mereka.
Residual Income adalah income yang mengalir bahkan ketika seseorang sudah tidak bekerja lagi.
Mirip dengan royalty yang di dapatkan oleh penulis best seller atau pencipta lagu.

Kenyataanya adalah: Jika anda tidak membuat uang KETIKA anda sedang tidur, anda
mempunyai kesempatan yang sangat kecil, jikapun ada, untuk menjadi BENAR-BENAR Kaya.
Dimana ini masuk sebagai top 1% penghasil income tertinggi.
Oleh karena itu, KUNCI-nya adalah MENGHABISKAN waktu anda mengerjakan hal-hal
yang pada akhirnya menciptakan residual income bagi anda.
Kata-kata bijak untuk dipikirkan:
"Jika anda menggantungkan diri ke perusahaan anda untuk mengurusi pensiunan anda,
maka penghasilan anda di masa depan akan dibagi menjadi lima. Uruslah penghasilan anda
sendiri, dan anda bisa melipat gandakan penghasilan anda menjadi lima kali lipat!" - Jim
Rohn ( Penulis, Pembicara )
——
Nah bagaimana dengan anda? apakah anda menghasilkan penghasilan residual? Apakah anda
menghasilkan uang KETIKA anda sedang tidur? Jika tidak, ingat apa yang dikatakan diatas?
Anda akan mempunyai kesempatan yang sangat kecil untuk menjadi benar-benar kaya. Itu
karena semua orang-orang kaya, mengijinkan, membuat system, supaya uang yang bekerja
baginya, justru ketika mereka sedang tidur.
Ketika saya tidur, bisnis online saya tetap berjalan, website saya tetap bisa diakses oleh orang
lain, bahkan seringkali, ketika bangun, ada orang yang sudah mentransfer dana, masuk ke
rekening saya.
Uenak tenan kan? dan saya mau itu lebih banyak dan semakin banyak lagi.
Kuncinya apa? Habiskan banyak waktu anda untuk mengerjakan hal-hal yang akhirnya akan
memberikan pasive income buat anda.
Seperti apa misalnya, kegiatan yang AKHIRNYA bisa memberikan pasive income? banyak kan:
beternak burung wallet misalnya. Walau tidak gampang, jika sudah berhasil dapat memberikan
pasive income.
Beternak properti misalnya, juga dapat memberikan pasive income. Bisnis online yang
terotomatisasi juga bisa memberikan pasive income. Oleh karena itu, belajarlah menjalankannya
dengan benar. Anda tidak akan menyesal!

Terapkan Daya Ungkit (Leverage) Prinsip 05!
Nah ini dahsyat sekali, untuk menjadi sangat-sangat kaya, maka bisa dirumuskan dengan:
Nilai Tambah x Leverage kata bapak Tung Desem.
Leverage adalah kunci untuk melipatgandakan kemungkinan anda untuk sukses dan bebas
finansial. Hal ini meliputi menggunakan metode yang mengijinkan anda untuk mencapai (jauh)

lebih banyak hal dengan cara bekerja sama dengan orang lain, lebih daripada yang bisa anda
capai sendirian.
Setiap orang yang sukses, mereka mengambil keuntungan dari Leverage.
Anda bisa mencapai 100 kali lipat lebih banyak dengan bantuan TEAM atau organisasi daripada
yang dapat anda lakukan sendiri.
Hanya ada 24 jam dalam sehari, dan tidak perlu seberapa berbakatnya anda atau seberapa banyak
anda di bayar perjamnya, anda tetap dibatasi dengan banyaknya waktu dalam sehari, dan
mengerjakan semuanya sendirian artinya anda hanya menukarkan waktu dengan uang.
Oleh karena itu, sendirian anda tidak mempunyai LEVERAGE!
Tetapi, dengan belajar untuk LEVERAGE, anda juga menghasilkan keuntungan dari pesentase
dari usaha orang lain dan oleh karena itu secara dramatis meningkatkan penghasilan anda.
Adalah penting sekali untuk memanfaatkan keahlian, pengetahuan, pengalaman, relasi, dan
kredibilitas dari orang lain, terutama jika anda memang kekurangan di area-area itu.
Kata Bijak untuk direnungkan: "Anda TIDAK BISA sukses sendirian. Adalah sangat sulit
menemukan orang yang akan mewariskan kekayaannya kepada anda!" - Jim Rohn.

Ciptakan Nilai Untuk Orang Lain (Prinsip 06)
Orang yang kaya mengerti bahwa uang datang dari menciptakan nilai tambah untuk orang
banyak.
Oleh karena itu untuk mendapatkan nilai (uang), anda harus memberikan ( Nilai Tambah sebagai
ganti uang ) terlebih dahulu. Orang-orang kaya mereka mencari cara untuk MEMBANTU orang
lain mendapatkan apa yang mereka inginkan.
Mereka mengerti bahwa besarnya PENCAPAIAN kita dalam kehidupan adalah dalam proporsi
yang sama dengan NILAI dari LAYANAN kita ke orang banyak.
Oleh karena itu, adalah sangat masuk akal JIKA anda ingin meningkatkan penghasilan anda
(UANG), anda harus meningkatkan NILAI dari layanan anda kepada orang lain.
Dan jika lingkungan anda sekarang, tidak mengijinkan anda melakukannya, maka anda harus
mencari cara untuk menciptakan Nilai bagi orang lain.
Kata Bijak untuk direnungkan: "Anda akan mendapatkan apapun yang anda inginkan dalam
hidup, jika anda mau membantu cukup banyak orang mendapatkan apa yang mereka
INGINKAN!" - Zig Ziglar (Penulis, Pembicara).

Ambil Resiko Yang Diperhitungkan! Prinsip 07
Sukses adalah permainan angka; ada kaitan yang sangat dekat antara jumlah sesuatu yang anda
coba dan kemungkinan anda akhirnya sukses luar biasa.
Orang kaya mencoba jauh lebih banyak dibandingkan orang yang biasa saja. Menurut hukum
kemungkinan, semakin banyak hal berbeda yang anda coba untuk menjadi sukses, kemungkinan
anda akhirnya akan menemukan sesuatu yang TEPAT untuk anda semakin BESAR.
Anda tidak bisa menjadi PEMENANG dan pada saat yang bersamaan anda takut kalah. Jika anda
berpartisipasi dalam setiap percobaan, maka anda bisa menang dan juga bisa kalah. Kalah adalah
bagian dari kemenangan.
Kecenderungan untuk mengambil jalan yang lebih sedikit halangannya akan menggaransi
kegagalan dalam hidup. Orang yang bermain aman secara terus menerus akan jarang sekali
membuat kemajuan.
Ketika anda bertindak dengan berani, kekuatan yang tak terlihat akan membantu anda.
Kata Bijak Untuk Dipikirkan: "Ada resiko dan Harga untuk setiap tindakan yang anda ambil,
TETAPI itu masih jauh lebih kecil daripada harga yang harus anda bayar dengan tidak
bertindak dan hanya berada di zona kenyamanan saja." - John F Kennedy (Bekas Presiden
Amerika)

Miliki Mindset Jangka Panjang! Prinsip 08.
Orang-orang yang sangat sukses di masyarakat kita mereka mengambil jangka waktu yang
paling panjang untuk mengumpulkan kekayaan. Para ekonom dunia mengatakan bahwa ketidak
mampuan menunda kesenangan yang mana kecenderungan secara alami untuk menghabiskan
semua yang dihasilkan bahkan lebih banyak lagi (berhutang), dan juga mindset untuk melakukan
hal-hal yang menyenangkan, mudah dan santai - adalah sebab utama dari kegagalan seseorang di
kehidupan dan keuangannya.
Sebaliknya, mendisiplinkan diri anda untuk melakukan hanya apa yang anda tahu BENAR
adalah sangat PENTING, walaupun sulit, ini adalah jalan tol menuju, kepercayaan diri, rasa
bangga, dan kesuksesan keuangan.
Tidak ada yang namanya: "Cara Cepat Kaya" dan tidak ada yang namanya: "Mendapatkan
sesuatu tanpa sesuatu ( Makan siang gratis, karena setelah makan, pasti ada orang yang
membayari :)".
Jauhkan diri anda dari orang-orang yang mengatakan bahwa anda bisa mendapatkan hasil tanpa
suatu usaha. Pengorbanan jangka pendek adalah HARGA yang harus anda BAYAR untuk
kebebasan finansial dalam jangka panjang.

Anda akan menghadapi perjuangan dan kemudian sukses, atau anda akan menghadapi
'perjuangan' dan kemudian gagal, TETAPI anda tetap harus melakukan perjuangan.
'Perjuangan' bisa menjadi pengalaman positive atau pengalaman negative. Itu Positif KETIKA
anda belajar darinya, tumbuh lebih bijaksana dan maju kedepan.
Kata Bijak: "Tak seorangpun yang mungkin mencapai sesuatu yang berharga dan
kesuksesan jangka panjang atau menjadi kaya di bisnis dengan jalan menjadi seorang
Kompromis!" - J Paul Getty.
Bapak Tung pernah menceritakan mengenai sebuah penelitian, yang dilakukan terhadap
sekelompok anak TK, dimana Ibu guru mengatakan bahwa Ibu akan memberikan kue untuk
masing-masing anak, lalu ibu akan tinggal sebentar, jika mau dimakan silahkan, tetapi jika tidak
dimakan, maka ibu akan tambahkan satu kue.
Apa yang terjadi? beberapa anak memakannya, dan beberapa anak tidak memakannya. Nah
kemudian beberapa puluh tahun kemudian dicheck, TERNYATA anak yang tidak memakan kue,
SEMUANYA jauh lebih sukses dari anak yang memakan kuenya.
Menarik kan? itu adalah kisah nyata. Untuk menjadi sukses, anda harus mau bersabar jangka
pendek, untuk hasil jangka panjang. Jangan hanya melihat hasilnya dalam bentuk materi, tetapi
lihatlah apa yang anda bisa menjadi secara pribadi, karena itu lebih jangka panjang.
Saya sering ditanya, bagaiman bisa sukses di bisnis online dengan cepat? saya jawab, maaf, tidak
begitu caranya, karena anda harus membangun dasar dulu, ada keahlian dasar yang harus anda
kuasai, dan itu perlu waktu.
Orang yang lain bertanya, jika saya beli panduan RahasiaSearchEngine.com, bapak, apakah saya
bisa jadi 10 besar dalam dua minggu? Lalu saya bilang, bahkan sayapun nggak bisa! :), karena
anda harus baca panduannya dulu, praktekkan, dan jangan harapkan sukses terlalu cepat, karena
lewat praktek dan pengalaman, anda akan membangun keahlian yang bisa anda gunakan
seterusnya.
Jadi, sesuaikan harapan anda, jika anda masih baru di bisnis online? Good, realistislah, buatlah
target yang masuk akal, jangan harapkan mendapatkan banyak uang minggu depan, karena anda
harus membangun:
- Pemahaman,
- Pengetahuan,
- Keahlian,
- Sikap,
- Try and error,
- Relasi,
- Asset berupa jumlah website/domain…

Dan semuanya diatas perlu waktu. Saya sudah 8 tahun minimal di bisnis online, dan 4 tahun
lebih belajar seo, saya sudah melalui prosesnya, dan masih terus belajar, sehingga wajar kan jika
saya sudah menikmati sebagian dari hasil yang saya sudah investasikan dulu?
Untuk anda, bangunlah dasar, terapkan 14 prinsip sukses, miliki mindset jangka panjang, dan
sampai jumpa di puncak sukses!

Terima Tanggung Jawab Untuk Semua Yang Terjadi!
ini adalah prinsip sukses yang merubah hidup saya yang ke 09.
Orang yang kaya mengetahui sepenuhnya bahwa mereka bertanggung jawab untuk hasil-hasil
yang mereka dapatkan dalam hidup mereka. Oleh sebab itu, mereka menolak untuk membuat
alasan-alasan, menyalahkan orang lain untuk keadaan mereka; mereka membuat sendiri keadaan
yang mereka inginkan dalam kehidupan mereka.
Motto mereka adalah: "Jika itu harus terjadi, maka semuanya terserah saya", dalam bahasa
Inggrisnya: "If It's to be, It's up to me"
Sebagai orang yang sudah dewasa sepenuhnya, anda bertanggung jawab. Anda adalah arsitek
dari nasib anda sendiri. Jika anda ingin masa depan anda berbeda, anda harus membuat pilihanpilihan yang berbeda. Oleh karena itu, JIKA ada sesuatu dalam hidup anda yang anda tidak
menyukainya, adalah terserah anda untuk merubahnya.
Tidak ada seorangpun yang akan menolong anda. Anda bertanggung jawab.
Kata Bijak: "Menjauhlah dari 97% kerumunan massa, Jangan menggunakan alasan-alasan
mereka. Ambil alih semua tanggung jawab dalam hidup anda." - Jim Rohn (Penulis,
Pembicara)

Menjadi Berorientasi Tindakan! Prinsip 10.
Orang yang kaya mereka mempunyai tingkat inisiatif yang tinggi. Mereka tidak menunggu
sesuatu terjadi, mereka membuatnya terjadi.
Mereka mendisiplinkan dirinya untuk menyelesaikan keputusannya dengan cara mengambil
tindakan yang diperlukan.
Dunia ini penuh dengan orang-orang yang kompeten yang bermaksud melakukan sesuatu
BESOK, atau sesegera mungkin setelah mereka punya waktu untuk melakukannya. Apa yang
mereka capai, jarang sekali menyamai orang yang agak kurang berbakat tetapi diberkati dengan
perasaan MENDESAK untuk mengambil tindakan SEGERA.
Bukan apa yang anda katakan, tetapi apa yang anda lakukanlah yang diperhitungkan.
Mengertilah bahwa ide yang TERBAIK atau keinginan saja, di dunia ini tidak akan bekerja

kecuali anda melakukannya. Mereka tidak membuat aktivitas terjadi. Andalah yang
membuatnya. Oleh karena itu, ambillah tindakan SEGERA!
Kata Bijak: "Di Dunia Ini ada orang yang berharap dan ada orang yang melakukan, dan
dunia dan semua isinya, akan SELALU menjadi MILIK dari mereka yang melakukan!" Anonim.
"Orang yang buta huruf di abad 21 adalah bukan mereka yang tidak bisa membaca dan
menulis, melainkan adalah mereka yang tidak bisa belajar, tidak mau belajar, atau tidak
belajar lagi!" - Alvin Toffler.
Mantep Toh? Enak Toh?

Mau Melakukan Apapun Yang Diperlukan (Prinsip 11)
Orang yang kaya sudah membentuk sebuah kebiasaan untuk melakukan hal-hal yang orang lain
tidak mau lakukan (bukan tidak bisa, hanya tidak mau) meskipun mereka sendiri sebenarnya
tidak suka melakukannya.
Orang kaya tetap melakukannya saja karena mereka mengerti bahwa inilah harga yang harus
mereka bayar untuk sukses yang mereka idamkan. Mereka bahkan bersedia untuk kelihatan
sedikit canggung ketika mereka sedang belajar dan menjadi semakin nyaman dan percaya diri
dengan kebiasaan barunya itu.
Orang kaya pantang menyerah ketika mengalami masalah dan kesulitan. Sikap mereka adalah:
"Gigih - Kegagalan adalah bukan sebuah pilihan" Mereka bukan orang yang berhenti;
terlepas apapun halangan yang diletakkan di depan jalan mereka, mereka akan menemukan jalan
diatas, dibawah atau melaluinya.
Kata-kata bijak: "Saya akan persisten sampai saya sukses. Selalu akan mengambil langkah
yang lain. Jika itu gagal, saya akan melangkah lagi, dan lagi. Sebenarnya, satu langkah
setiap kali adalah tidak terlalu sulit. Saya tahu, langkah kecil itu yang diulang-ulang akan
menyelesaikan sesuatu yang besar. " - Og Mandino (Penulis, Pembicara)

Bergaul Dengan Orang Yang 'Benar' (Prinsip 12)
Dikatakan bahwa lebih dari 90% dari kesuksesan anda akan ditentukan oleh orang-orang, dengan
siapa anda bergaul sepanjang waktu. Oleh karena itu, sangat penting untuk bergaul dengan
orang-orang yang optimis, dan yang mempunyai goal dan maju di dalam kehidupannya - Orang
yang membantu anda mencapai impian anda dalam hidup.
Orang yang kaya mengembangkan hubungan dengan orang yang berorientasi hasil.
Kata Bijak: "Kehidupan banyak orang adalah cerminan langsung dari linkungannya"
Anthony Robbins (Pembicara, Penulis).

Komitmen Belajar Seumur Hidup! (Prinsip 13)
Coba pikirkan pernyataan berikut sebentar: Penghasilan Jarang Melampaui Perkembangan
Kepribadian.
Adalah benar bahwa hidup anda hanya menjadi lebih BAIK jika anda menjadi semakin lebih
BAIK, Itulah ketika, anda belajar dan menerapkan "Prinsip-prinsip sukses". Sukses adalah
sesuatu yang anda TARIK dengan menjadi orang seperti apa anda.
Oleh karena itu, anda harus terus menerus mencari perkembangan diri.
Orang yang sukses, adalah orang yang berkomitmen untuk belajar seumur hidup, mereka terus
menerus mengembangkan dirinya. Seperti yang dikatakan: Semakin BANYAK Anda Belajar
maka semakin BANYAK anda Menghasilkan!
Kata Bijak: "Seseorang HANYA belajar dengan dua cara, satu dengan MEMBACA, dan
lainnya dengan cara bergaul dengan orang-orang yang lebih PINTAR" - Will Rogers
(Pelawak).

Orang Yang Kaya Menggunakan System (Prinsip 14)
Orang Kaya menggunakan sebuah system ( proses atau perencanaan ) untuk mencapai Goalnya,
system ini misalnya: sebuah Franchise seperti Jco Donuts ataupun Mac Donalds juga adalah
sebuah system.
Orang yang sukses apakah mereka membuat system mereka sendiri atau mengadopsi system
yang sudah tersedia yang sudah terbukti bekerja.
Sebaliknya, Orang yang tidak sukses, biasanya tidak mempunyai system. Mereka cenderung
untuk melemparkan dirinya sendiri ke goal mereka dengan cara yang tidak teratur, dan kemudian
selalu terkejut ketika mereka hanya mencapai sedikit sekali.
Oleh karena itu, adalah sangat penting untuk anda menggunakan system yang benar sebagai
mekanisme anda untuk mencapai kesuksesan finansial.
System yang benar, akan memberikan kepada anda kemajuan yang sangat NYATA dan
Leverage terus menerus.
Kata Bijak: "Tak seorangpun hidup cukup lama untuk belajar semua yang mereka perlu
ketahui dari nol. Untuk menjadi sukses, kita seharusnya, secara positif, harus menemukan
orang-orang yang sudah membayar harganya untuk belajar hal-hal yang ingin kita pelajari
untuk mencapai IMPIAN kita" - Brian Tracy (Pembicara, Penulis)

Okay, itulah ke 14 prinsip sukses yang sudah merubah hidup saya menjadi jauh lebih baik dan
focus. Saya menjadi tahu… kualitas apa-apa saja yang penting untuk saya miliki. Dengan
menerapkan ke 14 prinsip sukses diatas dalam hidup kita… maka kita juga akan menjadi sukses.
Semoga bermanfaat, selamat menerapkan!
Kusuma

