KIAT-KIAT ANTI MISKIN
Berikut kumpulan beberapa artikel untuk menghindarkan Anda dari kemiskinan
dan agar Anda bisa sukses secara finansial
_____________
ANDA BERHAK UNTUK KAYA !!!
HAK UNTUK KAYA
KEKAYAAN adalah hak setiap orang. Uang harus dimiliki untuk
menikmati hidup yang sempurna, bahagia dan sejahtera. Manusia
dilahirkan untuk tumbuh, berkembang secara mental, spiritual dan
material. Manusia mempunyai hak untuk menyatakan dirinya didalam
semua bidang tersebut. Ia harus mencukupi dirinya dengan kenikmatan
dan keindahan.
Kenapa harus puas dengan secukupnya jika Anda bisa menikmati
kelebihan yang ditawarkan. Keinginan Anda untuk kaya hendaknya
diselaraskan dengan keharusan untuk hidup bahagia dan sempurna. Ini
merupakan dorongan alami. la bukan saja baik, tetapi sangat baik.
UANG HANYALAH SIMBOL
Uang adalah simbol pertukaran. Uang membawa kebebasan dari keinginan
dan memberikan keindahan, kesempurnaan dan perbaikan. Jika darah
beredar dengan bebas, berarti tubuh Anda sehat. Tetapi kalau uang
itu mulai disembunyikan dibalik kasur dan timbul rasa cemas, maka
itu berarti ekonomi tidak sehat.
Uang telah mengambil bentuk bermacam-macam sejak dahulu.
Kadang-kadang kekayaan seseorang diukur dari jumlah ternak yang
dimilikinya. Untuk memudahkan, sekarang manusia membawa uang untuk
keperluan pertukarannya, dan tidak lagi membawa ternak.
MENUJU KEKAYAAN
Pengetahuan tentang bawah sadar adalah jalan menuju segala jenis
kekayaan, spirituil, mental atau finansil. Tanpa memperdulikan
keadaan ekonomi, kita selalu akan mempunyai cukup persediaan, dalam
segala bentuknya. Ini karena gagasan kesejahteraan itu telah
tertanam didalam bawah sadarnya yang akan memberikannya kembali di
mana pun kita berada. Karena kita yakin bahwa materi akan selalu
mengalir bebas dan berlebihan. Kalaupun terjadi kekacauan ekonomi,
ia akan selalu terpelihara dalam segala kepentingannya.
MENGAPA ANDA TIDAK MEMILIKI LEBIH BANYAK UANG ?
Banyak orang yang menerima penghasilan yang lebih rendah dari yang
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sepatutnya. Salah satu alasannya adalah karena mereka secara terbuka
maupun tersembunyi mencaci uang. Mereka mengatakan uang sebagai
'sumber segala kejahatan'. Alasan lainnya karena mereka lebih senang
berada dalam kemiskinan. Hal ini mungkin karena pendidikan sejak
kecil, kepercayaan khayal atau penafsiran yang salah dari ayat-ayat
Kitab Suci.
UANG DAN HIDUP YANG SEIMBANG
Pernah seorang pria berkata kepada saya, "Saya pailit. Saya tidak
suka uang. Uang adalah penyebab segala kejahatan." Pernyataan ini
mencerminkan keadaan pikiran yang kacau. Kecintaan yang berlebihan
terhadap uang akan menimbulkan keadaan yang tidak seimbang. Di dunia
manusia diperintahkan untuk menggunakan wewenang dan kekuasaannya
dengan seimbang. Jika seseorang hanya menginginkan uang atau
kekuasaan, ia akan memperolehnya. Tetapi ia lupa bahwa ia harus
hidup dengan seimbang. Anda juga harus memenuhi kebutuhan ketenangan
pikiran, kasih sayang, kegembiraan dan kesehatan yang sempurna.
Dengan membuat uang sebagai tujuan utama, berarti Anda telah salah
pilih. Setelah bersusah payah mengumpulkan segalanya akan ternyata
bahwa bukan hanya uang yang dibutuhkan di dalam kehidupan ini. Anda
juga membutuhkan pencetusan bakat, keindahan dan kesenangan dalam
menolong orang lain. Dengan mengerti bawah sadar, Anda bisa menjadi
jutawan tanpa meninggalkan ketenangan pikiran, kesehatan yang
sempurna dan ekspresi diri yang sempurna.
KEMISKINAN ADALAH PENYAKIT MENTAL
Tak ada keuntungan dalam kemiskinan. Ia merupakan penyakit mental.
Jika secara fisik Anda merasa tidak beres, maka Anda akan mencari
bantuan dan nasehat. Jika Anda tidak mempunyai cukup uang dalam
peredaran hidup, maka tentu juga ada yang tidak beres.
Dorongan hidup adalah ke arah pertumbuhan, perkembangan dan
kesejahteraan. Manusia tidak dilahirkan untuk sengsara, papa dan
lapar. Manusia harus bahagia, sejahtera dan berhasil.
JANGAN SALAHKAN UANG !
Bersihkan pikiran dari semua keyakinan yang aneh dan tahayul tentang
uang. Jika Anda menganggap uang sebagai jahat atau kotor maka ia
akan menjauh. Anda akan kehilangan apa yang Anda caci. Anda tidak
akan bisa menarik sesuatu yang Anda cela.
SIKAP YANG TEPAT TERHADAP UANG
Disini diberikan cara yang praktis untuk melipat gandakan uang dalam
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hidup Anda. Ucapkanlah beberapa kali dalam sehari, "Saya suka uang.
Saya menyenanginya, mempergunakannya dengan bijaksana dan membangun.
Uang selalu beredar di dalam hidup saya. Saya melepaskannya dengan
senang hati karena ia akan kembali berlipat ganda. Uang mengalir
berlebihan. Saya bersyukur atas kebaikan dan kekayaan pikiran saya."
PANDANGAN PEMIKIR ILMIAH TERHADAP UANG
Jika Anda menemukan emas, perak, tembaga atau besi dari dalam tanah,
apakah Anda akan menyatakannya sebagai unsur jahat? Semua kejahatan
datang dari salah pengertian manusia; dari penafsiran hidup yang
salah, dan dari penyalahgunaan bawah sadarnya. Benda-benda itu semua
bisa digunakan sebagai alat pertukaran, seperti juga uang. Para ahli
sekarang telah menemukan bahwa perbedaan di antara benda-benda
adalah terletak pada susunan atomnya saja. Mereka akan bisa merubah
suatu benda menjadi benda lain dengan merubah susunan atomnya.
Mungkin mahal untuk ukuran sekarang, tetapi yang penting bisa
dilakukan. Jelas tidak mungkin elektron, proton dan netron dianggap
sebagai unsur kejahatan.
Uang berbeda dengan logam hanya karena susunan atomnya.
MENARIK UANG YANG DIBUTIHKAN
Seorang anak ingin menjadi dokter tetapi ia mengatakan, bahwa ia
tidak mempunyai biaya untuk mencapai cita-citanya itu. Saya katakan
padanya bagaimana sebiji bibit di tanah akan menarik semua yang ia
butuhkan untuk pertumbuhannya. Tanamkan saja cita-cita itu sebagai
bibit. Untuk membiayai sekolahnya ia biasa membersihkan kantor
seorang dokter. Ia sangat senang membersihkan pigura yang menyimpan
ijazah sang dokter. Anak ini membayangkan namanyalah yang tertulis
di atas ijazah itu. Karena keinginannya yang kuat, akhirnya is
menjadi dokter juga seperti apa yang dicita-citakannya.
Seorang dokter merasa tertarik kepada anak ini. Ia lalu mengajarkan
berbagai macam ilmu kedokteran dan mengangkatnya menjadi asisten
teknik di kantornya. Lalu dokter ini mengirimkannya ke sebuah
sekolah kedokteran. Sekarang is sudah menjadi dokter yang berhasil
di Canada. la menerapkan prinsip: 'Dengan membayangkan akhirnya,
berarti sudah menemukan jalan untuk mencapainya.' Akhir di sini
adalah menjadi dokter.
Anak muda ini membayangkan, merasa dan melihat dirinya sebagai
seorang dokter. la memelihara, memupuk dan menjaga bayangan ini
sampai menembus ke dalam bawah sadarnya dan menjadi keyakinan
baginya. Dengan demikian segala sesuatu yang diperlukan untuk
mencapai keinginannya itu tertarik untuk mendekatinya.
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KENAPA PENDAPATAN ANDA TIDAK MENINGKAT ?
Jika Anda menggerutu bahwa Anda tidak memperoleh kenaikan
penghasilan, dan tidak memperoleh penghargaan semestinya, maka
secara di luar sadar Anda sudah memutuskan hubungan dengan tempat
Anda bekerja. Sebagai alat dari bawah sadar ini mungkin atasan Anda
akan memecat Anda. Sebenarnya Anda sendiri yang memecat diri, dengan
pikiran negatip tadi. Ini merupakan contoh dari hukum aksi-reaksi.
Pikiran Anda bertindak sebagai aksi, reaksinya adalah tanggapan dari
bawah sadar.
RINTANGAN DAN BEBAN MENUJU KEKAYAAN
Rasa iri adalah penghalang terbesar ke arah kekayaan, karena ini
berarti mencela sesuatu yang sebenarnya kita inginkan. Pikiran yang
negatip ini akan menyirigkirkan kekayaan dan kesejahteraan yang
diinginkan.
Keinginan semacam ini selalu mempunyai dua arah. Suatu saat kita
berkata, "Kekayaan sekarang mengalir ke dalam diri saya." Tetapi di
saat lain bekata, "Saya membenci kekayaan orang itu." Ingat selalu
untuk turut bergembira melihat kemajuan orang lain.
AMANKAN MODAL ANDA
Jika Anda mencaci petunjuk dalam soal penanaman modal, atau cemas
terhadap modal yang sudah tertanam, katakanlah, "Semua urusan
keuangan saya terpelihara, apa pun yang terjadi akan menguntungkan
saya." Maka Anda akan teramankan dalam segala macam penanaman modal.
JANGAN MENGHARAPKAN KEUNTUNGAN TANPA PENGORBANAN
Hal ini tidak berbeda dengan seorang pencuri yang menginginkan
sesuatu tetapi tidak mau mengeluarkan uang. Orang semacam ini berada
dalam kondisi mental yang sempit dan terbatas. Mereka mencuri dari
dalam diri mereka sendiri berupa kedamaian, keyakinan, kejujuran,
kepribadian dan kepercayaan kepada diri sendiri. Mereka juga menarik
segala macam kehilangan seperti kehilangan karakter, prestise,
status sosial dan ketenangan pikiran. Mereka tidak mempunyai
keyakinan akan adanya sumber tak berbatas dan cara kerja pikiran.
Dengan mengerahkan kekuatan bawah sadar mereka tidak akan mengalami
kekurangan. Dengan didukung oleh kejujuran, integritas dan keutuhan
mental, mereka akan membawa manfaat kepada dirinya sendiri dan
kepada masyarakat luas.
SUMBER UANG YANG TAK PERNAH KERING
Kekuatan bawah sadar adalah jalan menuju kekayaan, kebebasan dan
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sumber yang tak terbatas. Mental Anda mempunyai ekspresi matematik
dan mekanismenya yang tersendiri. Ekspresi ini akan mewujudkan
segala yang diinginkan.
JALAN MENUJU KEKAYAAN :
Beranilah untuk menyatakan bahwa Anda berhak untuk menjadi kaya.
Bawah sadar akan menghormati pernyataan tersebut.
Jangan puas hanya dengan cukup. Anda harus mempunyai uang untuk
melakukan apa saja dan kapan saja. Kenali kekayaan pikiran Anda.
Uang yang beredar dalam kehidupan menyadakan kehidupan yang sehat.
Pasang surutnya selalu teratur. Ketika surut, Anda harus yakin
akan datangnya pasang.
Dengan mengenal bawah sadar, Anda akan selalu berkecukupan.
Masalah yang tidak ada habisnya dan tidak cukup adalah karena
mereka mencaci uang.
Jangan mengewakan uang. Ia hanya lambang. Kekayaan yang sejati ada
dalam pikiran. Dan manusia dilahirkan untuk menjalani hidup yang
seimbang.
Jangan membuat uang sebagai satu-satunya tujuan. Mintalah
kekayaan, kebahagiaan, damai dan kasih sayang. Bawah sadar akan
memberikannya berlipat kali.
Tidak ada keuntungan dalam kemiskinan. Ia adalah penyakit mental.
Anda harus berusaha untuk sembuh secepat mungkin.
Manusia tidak dilahirkan untuk menderita, melainkan untuk
sejahtera.
Jangan mencaci atau mencela uang. Tidak ada yang baik atau yang
jahat. Pikiranlah yang menentukan baik buruknya sesuatu.
Ulangi berkali-kali, "Saya suka uang; menggunakannya dengan baik;
melepaskannya dengan suka hati karena akan kembali berlipat
ganda."
Uang bukan unsur kejahatan, seperti juga benda lainnya. Kejahatan
disebabkan oleh penyalahgunaan pikiran.
Menggambarkan hasil akhir membuat bawah sadar mewujudkannya.
Jangan mau memperoleh sesuatu tanpa pengorbanan. Tidak ada yang
gratis di dunia ini. Pergunakan prinsip memberi dan menerima.

Sukses Untuk Anda
Joko Setiawan
http://www.rahasiabisnispraktis.cjb.net
_______________
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PARADIGMA BARU, KEBEBASAN FINANSIAL
Orang-orang terkaya di dunia mencari dan membangun
jaringan, orang lain mencari pekerjaan.
(Robert Kiyosaki)
Memiliki kebebasan finansial (kaya materi) dan
kebebasan waktu adalah impian tiap orang. Dengan
memiliki kelebihan materi berarti kita memiliki
lebih banyak kesempatan untuk berbuat baik
membantu keluarga ataupun orang lain secara
finansial.
Cara paling cepat menjadi kaya bukanlah menjadi
karyawan namun menjadi pengusaha yang memiliki
banyak jaringan bisnis.
Menurut Robert Kiyosaki, jaringan inilah yang membuat
lompatan quantum untuk menuju kebebasan finansial
secara cepat.
Salah satu aset terpenting orang kaya yang telah bebas
secara finansial adalah memiliki pendapatan pasif
yaitu pendapatan yang secara kontinu Anda raih
seumur hidup meskipun Anda tidak bekerja lagi.
Dengan bergabung bersama kami Anda akan memiliki
pendapatan pasif tidak terbatas...!!!
Paradigma Lama:
Sekolah -> capai nilai tinggi -> cari pekerjaan ->
keamanan finansial
Paradigma Baru:
Sekolah -> capai nilai tinggi -> bangun bisnis ->
kebebasan finansial
Contoh bisnis yang bisa melepaskan anda dari masalah finansial
bisa anda lihat di http://www.rahasiabisnispraktis.cjb.net
__________________
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Cara Memulai Bisnis Internet Dan Cepat Dapat UangCara Sukses Memulai
Bisnis Internet Dan Mendapatkan Uang Secara Mudah Dari Bisnis Internet
Saudara yang saya hormati,
Mengapa sebagian besar orang yang memulai bisnis internet tidak segera
mendapatkan penghasilan seperti yang diharapkan ? Dan bagaimana cara memulai
bisnis internet yang benar, sehingga bisa mendapatkan uang secara mudah ?
Ada beberapa trik sukses dalam memulai bisnis internet / bisnis online. Trik
sukses dalam memulai bisnis internet tersebut antara lain :
1. Pilihlah produk yang telah memiliki segmen pasar di internet
Langkah pertama di bisnis internet adalah memilih produk. Dalam memilih produk,
pilihlah produk yang telah memiliki segmen pasar. Dalam bisnis internet,
janganlah Anda berusaha menciptakan pasar. Kecuali produk Anda benar-benar
memang menarik dan Anda bisa memprediksikan diterimanya produk tersebut.
2. Miliki situs bisnis sendiri
Memiliki situs bisnis sendiri. Memiliki situs sendiri adalah wajib bagi siapa
saja yang ingin serius menekuni bisnis internet. Toh, memiliki situs sendiri
tidaklah mahal.
Jika Anda ingin cara mudah untuk memiliki situs bisnis sendiri, silahkan
kunjungi http://www.klikabadi.com/?id=xtraincome atau
http://www.formulabisnis.com/?id=xtraincome
3. Kemauan untuk belajar tentang bisnis internet.
Salah satu penyebab kegagalan paling sering di bisnis internet adalah keengganan
untuk belajar. Padahal belajar adalah kunci sukses di bisnis internet.
Belajarlah tentang bisnis internet, khusunya tentang internet marketing.
Sebagai contoh, jika Anda ingin bisnis ebook, Anda bisa banyak belajar bagaimana
cara memulai dan mengembangkan bisnis ebook. Anda bisa menjadikan situs
www.carabisnis.com sebagai referensi.
4. Gunakan semua stratagi marketing bisnis internet
Ada banyak strategi dan cara marketing bisnis internet, antara lain iklan baris,
milis, optimasi search engine, tukar link, tukar banner, dan lain sebagainya.
Situs yang bisa Anda jadikan referensi marketing bisnis internet antara lain :
http://www.formulabisnis.com/?id=xtraincome dan
http://www.mediafinansial.com/id-xtraincome
Semoga sukses !!!
Joko Setiawan
http://www.formulabisnis.com/?id=xtraincome
________________
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Kiat Mencari Dan Menemukan Peluang Bisnis di Internet
Rekan Internet. Anda sudah siap menjalankan bisnis. Jika anda
sudah menentukan bisnis yang akan anda jalankan,
segeralah jalankan bisnis anda.
Mengapa Bisnis?
Bisnis adalah satu-satunya bidang yang bisa memungkinkan anda
melipatgandakan penghasilan anda. Bekerja pada orang lain
memang memungkinkan anda memiliki penghasilan TETAP
Bisnis memungkinkan anda memiliki penghasilan BERLIPAT-LIPAT!
Alih-alih anda menjalankan bisnis orang lain, mengapa anda tidak
berusaha membangun bisnis anda sendiri dan membiarkan
orang lain ikut menjalankan bisnis anda?
Jika anda saat ini sudah bekerja, mulailah mengalihkan uang
hasil keringat anda untuk membangun bisnis. Jika anda masih
menganggur, inilah saatnya anda menghadapi dunia nyata,
mulailah membangun bisnis anda sambil menunggu lowongan
kerja untuk anda. Sama-sama menunggu lowongan kerja, tentu
lebih menyenangkan menunggu dan mendapat penghasilan.
Jika anda belum mempunyai pandangan bisnis apa yang akan
anda jalankan, mungkin situs http://www.fbisnis.cjb.net
perlu anda kunjungi untuk mendapatkan informasi tentang
bisnis internet seperti apa yang sebaiknya anda jalankan.
Web http://www.rahasiabisnispraktis.cjb.net juga menyediakan
informasi macam bisnis internet yang layak anda jalankan
dan akan menghasilkan uang berlimpah.
Memang banyak informasi gratisan yang bisa diperoleh
melalui internet, tetapi anda memerlukan waktu, tenaga
dan biaya yang tidak sedikit untuk mengumpulkannya.
Alih-alih ingin berhemat, ternyata justru pemborosan waktu,
tenaga dan uang yang anda peroleh.
Kedua situs tersebut telah menyediakan informasi siap pakai
yang telah dikumpulkan dan diupdate oleh pengelolanya.
Supportnya juga berlangsung seumur hidup sehingga sangat
membantu kita untuk menemukan dan mengembangkan bisnis.
Selamat menekuni bisnis dan sukses luar biasa semoga menyertai anda
Semoga Informasi ini berguna
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Wassalam... Wr Wb
Joko Setiawan
http://www.ebooks-gratis.cjb.net
___________________
MENGAPA ANDA HARUS MEMILIKI BISNIS SENDIRI
Kebanyakan orang merasa cukup puas dan aman jika
mendapatkan penghasilan dengan menjadi karyawan.
Lantas mengapa kita harus memiliki bisnis meski sudah
mendapatan pekerjaan yang bagus?
Sebuah survey Harvard membuktikan bahwa pada usia 65 th,
orang terbagi dalam beberapa keadaan sebagai berikut :
- 35 % meninggal dunia
- 5 % masih bekerja
- 4 % pensiun / tabungan pas-pasan
- 55 % miskin (tergantung pada anak, gelandangan, dll)
- 1 % kaya
Ternyata 1 % orang kaya tersebut berasal dari profesi sbb:
- 10 % CEO, Top manager
- 10 % dokter ahli, pengacara, artis (profesional yang sukses)
- 5 % sales asuransi, sales rumah
- 1 % lain - lain (lotre, judi, undian)
- 74 % bisnis (pemilik usaha)
Apa itu Bisnis? Bisnis adalah bukan sekedar jual produk / jasa
tetapi ditambah dengan SISTEM.
Bagaimana memiliki SISTEM ? Menurut pakar bisnis
Robert T. Kiyosaki ada 3 cara sbb:
1. Membuat sendiri (misal perusahaan, modal > 1 M)
2. Membeli waralaba (modal > 100 juta)
3. Mengikuti pemasaran jaringan
Pemasaran Jaringan adalah suatu proses investasi yang
sederhana. Jika begitu sederhananya proses untuk sukses,
mengapa tidak banyak orang yang berhasil?
Jawabannya persis seperti yang diutarakan oleh
Robert T. Kiyosaki dalam bukunya GUIDE TO INVESTING bahwa:
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Investasi adalah sebuah rencana yang sederhana, suatu
proses menjadi kaya yang sering kali membosankan, tidak
menggairahkan dan nyaris mekanis.
Manusia cepat bosan dan ingin menemukan sesuatu yang lebih
menyenangkan dan menggairahkan. Itu sebabnya hanya 3 dari
100 orang menjadi kaya.
Mereka mulai mengikuti suatu rencana, dan tak lama kemudian
mereka bosan. Maka mereka berhenti mengikuti rencana itu
dan kemudian mencari kembali cara jitu untuk menjadi kaya
dengan cepat.
Mereka mengulangi proses kebosanan, kesenangan, dan
kebosanan lagi selama sisa hidup mereka. Itu sebabnya
mereka tidak menjadi kaya. Mereka tidak mampu menanggung
rasa kebosanan akibat mengikuti rencana sederhana yang
tidak rumit untuk menjadi kaya. Kebanyakan orang mengira
ada suatu daya magis untuk menjadi kaya lewat investasi.
Atau mereka mengira jika suatu rencana tidak rumit, maka
rencana itu pasti tidak bagus.
Percayalah, jika sampai pada masalah investasi, sederhana
adalah lebih baik daripada rumit (disadur dari buku
GUIDE TO INVESTING - Robert T. Kiyosaki).
Ketika mendapatkan kesempatan bisnis ada 2 golongan orang:
90 % mau menunggu bukti (menunda)
10 % mau menjadi bukti (bergerak cepat untuk merealisasikannya)
Dari 2 golongan di atas, mana yang akan sukses? Sudah pasti
mereka yang ingin MENJADI BUKTI yang akan sukses.
Anda ingin berada pada golongan yang mana? Keputusan
anda saat ini adalah masa depan Anda sendiri.
Dapatkan Penghasilan Hingga lebih dari 30 MILIAR RUPIAH !!!! Dan
BUANYAK BONUS lainnya cuma dgn MODAL 100 Ribu Dgn SEDIKIT
KERJA minim PromosiI ! http://www.klubbisnis.com/?id=xtraincome
atau http://www.klubbisniskita.cjb.net
Artikel ini di bagikan Gratis oleh
Joko Setiawan
http://www.ebooks-gratis.cjb.net
Join Milis Ebooks Gratis di : http://groups.yahoo.com/group/ebooks-gratis
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__________________
Saya dapat artikel menarik tentang cara
"Mendapatkan Ide Bisnis"
Kalau Anda sudah pernah baca,
jangan protes Ya :)
Berikut ini artikelnya.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mendapatkan Ide Bisnis
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Oleh Rahmat*
Cari Ide Sesuai dengan Bidang atau Keahlian Anda.
Apa pun bidang atau keahlian Anda, ada peluang bisnis di sana. Contoh
sederhananya ialah seorang akuntan yang bekerja sebagai akuntan disebuah
perusahaan beralih profesi menjadi penyedia jasa akutansi bagi pengusaha
kecil. Apa bidang Anda atau apa keahlian Anda yang bisa diubah menjadi ide
bisnis?
Buka Mata Anda
Saat Anda bepergian, gunakan waktu luang atau waktu diperjalanan untuk
menemukan ide bisnis. Sering kali suatu produk atau jasa di suatu daerah
tidak terdapat di daerah lain. Jika Anda menemukannya Anda bisa menjadi
agen tunggal di kota Anda. Atau jika Anda bisa menciptakan produk atau
jasa sejenis itu juga silahkan selama tidak melanggar hak paten atau hak
cipta seseorang. Sebelum itu dilakukan semua, pastikan bahwa produk atau
jasa tersebut sukses di daerah asalnya.
Lihat Perubahan di Sekitar Anda
Setiap perubahan mengandung peluang. Perubahan apapun, mulai dari
perubahan harga, perubahan teknologi, perubahan peraturan, dan sebagainya.
Sebagai contoh saat harga BMM naik, ada peluang baru di sana, yaitu
menyediakan sumber energi non minyak. Contohnya ialah seperti yang saya
kemarin tonton di sebuah TV, bahwa ada mahasiswa yang berhasil menjadikan
minyak kelapa bekas sebagai ganti solar. Di Amerika, mobil listrik sudah
mulai dipasarkan. Kenaikan harga listrik, memberi ide ke salah seorang
pengusaha untuk membuat alat penghemat listrik dan sebagainya.
Perbaiki Sesuatu
Sekali lagi lihat sekeliling Anda, adakah produk atau jasa yang bisa Anda
perbaiki? Anggaplah ada sebuah salon di dekat rumah Anda. Tetapi sering
kali seorang Muslimah batal nyalon karena tidak mau auratnya terbuka. Ini
masalah yang bisa Anda perbaiki, Anda bisa membuka salon khusus muslimah,
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dimana setiap muslimah yang nyalon terjamin akan tertutupnya aurat.
Cobalah lihat bengkel, rental, rumah makan, tukang bakso, dan sebagainya,
adakah yang bisa Anda perbaiki?

*Rahmat adalah pengusaha, pembicara, trainer, dan pemilik serta penulis
utama Buletin Mingguan Motivasi Islami.
Ebook "Paket Spektakuler, Rahasia menghasilkan Uang secara Otomatis"
klik http://www.geocities.com/wawanbiz/paket_spektakuler.zip
Salam Sukses dan jabat Erat
Joko Setiawan
http://www.iklanpalingpraktis.cjb.net
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ebook "Rahasia Orang Bebas Finansial, Robert Kiyosaki"
http://www.geocities.com/Setyawan_on7/bebasfinansial.zip
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
___________________
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kiat Mengembangkan Modal Pas-Pasan
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
oleh : Joko Setiawan ( http://www.iklancyber.cjb.net )
Rekan Netter..
Kendala yang dihadapi oleh calon pebisnis saat akan mulai
membangun bisnis adalah MODAL pas-pasan.
Kiat yang saya lakukan untuk mengatasi masalah ini adalah
dengan ikut pada sebuah program reseller. Program semacam
ini mengijinkan kita menjual kembali produknya melalui situs
replikasi yang disediakan oleh pengelolanya dengan fee
antara 30% hingga 60%.
Program reseller yang saya ikuti pertama kali ikuti adalah
Formula Bisnis http://www.fbisnis.cjb.net . Modal bergabung
waktu itu masih Rp 90.000,- (saat ini sudah Rp 98.000)
Setelah bergabung saya mulai mendownload produkproduknya dan mulai mempromosikan URL afiliasi yang
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saya dapatkan dari Formula Bisnis.com
Waktu itu saya sama sekali belum pengalaman berpromosi
online dan hanya mengandalkan milis dan iklan baris gratis
untuk berpromosi. Hasilnya saya sudah balik modal dalam
waktu kurang dari 2 minggu, saya menghasilkan 2 kali
penjualan dari URL afiliasi saya sehingga mendapatkan bonus
Rp 90.000 X 50% = Rp 45.000 , Rp 45.000,- x 2 penjualan = Rp 90.000,( BEP alias balik modal dalam 14 hari, cukup cepat untuk saya waktu itu yg
belum pengalaman dalam internet marketing dan masih mengakses
internet dari warnet seminggu sekali dengan lama akses 2 jam itupun
sambil browsing ke situs berita, cek email, surfing ke situs sana-sini
dan ke situs ehem ehem., he.. he.. he.. )
Jika anda tertarik untuk memiliki produk Formulabisnis dan mau
jadi resellernya silahkan join lewat http://www.fbisnis.cjb.net ,
jika keanggotaan anda sudah aktif silahkan hubungi saya,
wawanbiz@yahoo.com , nanti saya kasih bonus dan suport
Setelah BEP alias balik modal, saya makin semangat melakukan
promosi dan mulai meraih keuntungan pada hari-hari selanjutnya.
sampai saat artikel ini saya tulis penghasilan total saya "hanya" dengan menjadi
reseller formulabisnis sudah lebih dari Rp 12 JUTA.
Bayangkan Modal cuma Rp 90.000,- jadi Rp 12 JUTA lebih dan
inipun terus bertambah terus dan terus dan terus...
Sebagian pengasilan dari program reseller formula bisnis ini, saya gunakan
untuk bergabung di program-program reseller atau afiliasi lainnya
yang memiliki produk berbeda dan saya butuhkan dgn sistem berbeda pula.
Inilah berbagai situs reseller yang saya ikuti dan semuanya
menghasilkan keuntungan yang besar buat saya.
http://www.klubbisnis.com/?id=xtraincome
http://www.mesinuangdanpulsa.cjb.net
http://www.iklanpalingpraktis.cjb.net
http://www.klikabadi.com/?id=xtraincome
http://www.iklan-hebat.cjb.net
http://www.pulsa4you.com/?id=xtraincome
http://www.rahasiabisnispraktis.cjb.net
http://www.fbisnis.cjb.net
http://www.agenduitku.cjb.net
http://www.iklancyber.cjb.net
http://www.infodanaku.cjb.net
http://www.bonus-web.cjb.net
http://www.autocashmoneyku.cjb.net
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Kesimpulannya, jika modal anda terbatas, kembangkan modal
anda dulu dengan mengikuti sebuah program reseller yang
disediakan oleh pebisnis internet lain.
Usahakan memiliki rekening di BCA.
Saya tidak memaksa anda untuk ikut program2 reseller yang
telah saya ikuti diatas . Silahkan kunjungi dan lihat-lihat dulu.
Jika anda memutuskan untuk ikut melalui link saya tersebut,
saya akan memberi support dan bonus untuk meningkatkan
kesuksesan anda.
Ingat jika anda punya uang berlebih sisihkan sebaian uang
anda untuk investasi di program bisnis lain. Atau untuk membangun bisnis
sendiri lewat panduan situs ini Investasi merupakan hal yang dilakukan
para Milyuner Sukses. Mereka selalu menginvestasikan uangnya
di berbagai bidang usaha untuk mendapatkan uang yang lebih
banyak lagi, setelah menghasilkan banyak uang mereka lalu
menyisihkan sebagian dan menginvestasikannya lagi di tempat lain
dan begitu seterusnya.
Itulah salah satu sebab mengapa orang kaya biasanya
semakin kaya. Mereka menjadikan uang bekerja untuk dirinya
dan bukan dirinya bekerja demi uang. Bisnis dan sistemnya
merupakan satu-satunya cara yang membuat uang bekerja
untuk anda.
Salam Sukses untuk anda pembaca
lain kali di sambung dengan artikel saya yang lain
Joko Setiawan
http://www.iklancyber.cjb.net
___________________
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CARA MENCIPTAKAN KERJA YANG ANDA CINTAI DI WEB
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
oleh Sue Barret
Tak ketemu suatu pekerjaan yang anda sukai? Mungkin anda perlu
menciptakannya! Konsepnya mungkin terdengar konyol atau berlebihan
awalnya, tapi kalau anda mengurainya menjadi langkah-langkah, anda akan
lihat betapa bisa mudah ia sebenarnya.
Ada 3 langkah dasar yang bisa anda ikuti untuk membangun sebuah bisnis
menguntungkan di Internet yang anda senangi. Ide di balik strategi
membangun-bisnis ini adalah memakai ketrampilan atau minat-minat anda
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dengan cara yang bisa memberi penghasilan bagi anda sementara pada saat
yang sama memperkaya hidup orang lain.
1. MINAT-MINAT ANDA
Lakukan curah ide (brainstorming). Apa minat-minat khusus atau
bidang-bidang keahlian anda? (Saya tahu anda setidaknya punya satu.)
Pastikan itu hal yang betul-betul anda sukai. Ini bisa membuat perbedaan
besar dalam sukses bisnis anda. Kalau anda mencintai apa yang anda
kerjakan, anda akan merasa terpuaskan, dan usaha yang anda keluarkan tak
akan terasa seperti kerja.
2. WEBSITE ANDA
Informasi adalah barang yang sangat dibutuhkan. Anda bisa menemukan
orang-orang yang berminat membeli informasi tentang hampir segala pokok
masalah. Bila anda menyediakan informasi berharga ini secara gratis di
website anda, anda bisa menarik segala macam pengunjung yang berminat
terhadap masalah tertentu itu.
Sekarang, mari kita kembali ke apa yang anda senang lakukan. Anda ingin
menyediakan informasi atau ide-ide tentang subyek SPESIFIK anda.
Kebutuhan-kebutuhan apa yang dimiliki orang-orang, dan bagaimana anda bisa
mengisinya? Bayangkan hal-hal yang pernah anda inginkan dulu, tapi tak
bisa temukan (atau berharap ada cara yang lebih cepat, lebih baik, lebih
mudah).
Misalnya, umpama hobi anda makan acar. Ada banyak ide yang bisa anda
masukkan ke dalam website anda.
- cara memasak dengan acar, pengawetan dengan cairan cuka dsb, resp-resep
acar - cara mengembangkan acar - festival atau kegiatan acar manfaat-manfaat kesehatan dari acar - cara mengirim acar sebagai hadiah di mana membeli acar ahli.
Informasi bisa digambarkan dalam beragam format berbeda. Pertimbangkan ide
anda dan pemirsa yang sedang anda bidik. Metode apa akan berhasil terbaik
bagi bisnis anda?
- berita-berita saat ini - newsletter mingguan atau bulanan - petunjuk
kerja - perbandingan produk, layanan atau perusahaan.
Ingat, anda ingin menyediakan isi atau muatan berguna yang akan menjaga
para pengunjung anda terus kembali dan memperkenalkan orang lain. Secara
tetap perbarui isi anda dengan ide-ide baru yang informatif dan berbeda.
Anda tak perlu menjadi maha-tahu saat anda pertama memulai. Jangan takut
untuk belajar seiring anda melangkah.
3. PENGHASILAN ANDA
Banyak perusahaan kini menawarkan program affiliate atau associate online.
Bila anda mengizinkan mereka mengiklankan produk-produk atau jasa-jasa
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mereka di website anda, anda bisa menghasilkan uang atas segala pembelian
yang dilakukan lewat situs anda.
Selain membayar anda, perusahaan-perusahaan ternama dan bereputasi bisa
menambah kredibilitas pada bisnis anda. PLUS, banyak yang akan mengerjakan
sebagian besar kerjanya bagi anda. Ini mencakup menyimpan inventaris,
menerima order, mengirimkan produk, menangani pengembalian dan keluhan
pelanggan, penagihan dan membayar anda, tentu.
Jadi, produk-produk atau layanan-layanan apa akan meningkatkan isi website
anda dan menarik para pengunjung anda?
Anda bisa menemukan program-program affiliate dalam segala macam industri
berbeda (produk atau jasa keuangan, terkait-Internet,
berorientasi-anak-anak atau keluarga, perjalanan, rumah dan kebun,
olahraga, kerajinan/hobi, pendidikan, dll). Tapi mari kita kembali ke
website acar. Apa sih yang akan diminati orang-orang ini?
- klub-klub makanan ahli - belanja kado online - produk nutrisi - perkakas
masak - jasa pengantaran-masakan - alat penanam sayur - majalah kesehatan
atau memasak vegetarian - buku (informasi lebih banyak tentang acar)
Anda tak perlu secara drastis mengubah hidup anda untuk memulai suatu
bisnis tapi anda jelas perlu mengubah cara berpikir anda. Membangun sebuah
bisnis kerja-di-rumah yang sukses mengharuskan anda untuk terbuka pada
ide-ide baru dan berubah. Luweslah terhadap masukan pengunjung dan buat
penyesuaian-penyesuaian bila pantas.
Bekerjalah dengan irama/kecepatan anda sendiri, dan jadikan bisnis anda
sebesar atau sekecil yang anda mau. Fokuslah pada yang anda cintai, dan
anda bisa menciptakan suatu pekerjaan yang anda cintai di web.

-------------------------Sue Barret bekerja untuk Fapublications dan menjalankan the Home Business
Center, yang telah menolong ratusan orang sukses memulai bisnis rumahan
sendiri. Untuk informasi lebih banyak tentang Cara Menciptakan suatu
Pekerjaan yang Anda Cintai kunjungi www.homebusinesscenter.com/create.html
Artikel ini dibagikan Gratis oleh : http://www.ebooks-gratis.cjb.net
Milisnya di : http://groups.yahoo.com/group/ebooks-gratis
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Miliki Ebook "Panduan Lengkap Membuat Situs Web"
di : http://www.geocities.com/kasno01/plmsw.zip
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________
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Apa Yang Bisa Dilakukan Oleh Uang Anda?
Anda tentu sudah pernah mendengar istilah "Uang Bekerja Untuk Kita, BUKAN
kita bekerja Untuk Uang"?! Pertanyaanya adalah apa yang bisa dilakukan oleh
uang anda saat ini untuk menghasilkan uang? Jawabannya tergantung anda. Jika
anda men-set up uang anda sedemikian rupa, maka untuk selanjutnya uang tersebut
akan bekerja untuk anda ?
Saat anda menyimpan Uang anda di Bank, sesungguhnya anda telah menset up
uang tersebut agar bisa bekerja untuk kita sehingga menghasilkan uang! Pertanyaan
selanjutnya adalah berapa jumlah uang yang harus kita set up di bank, sehingga
bisa menghasilkan uang, dimana sekarang suku bunga sangat rendah? ( Kalau ngak
salah 4% - 8% pertahun). Atau anda meletakkan uang anda di perusahaan
reksadana, membeli saham bluechip, ataupun membeli program asuransi.
Semuanya di sebut mekanisme set up uang!. Semuanya bertujuan agar Uang
BEKERJA untuk kita!
Set Up Uang juga bisa dilakukan lewat ikut bisnis afiliasi multi-tier online yang
banyak bertebaran di Internet. Caranya cukup mudah, Anda tinggal mendaftar
menjadi member pada sebuah program afiliasi. Keanggotaan anda akan aktif
setelah anda melakukan konfirmasi transfer pembayaran untuk mendapatkan
produk dari program afiliasi tersebut sekaligus biaya keanggotaan seumur hidup
sekali untuk selamanya. Kemudian tugas anda adalah mempromosikan URL atau
situs afiliasi yang anda dapatkan. Promosi bisa anda lakukan lewat situs mesin
pencari, iklan baris, mailing list, banner atau link exchange, email marketing dan
berbagai macam cara promosi yang lainya.
Setelah anda rajin melakukan promosi maka aliran rupiah akan mengalir ke
rekening bank anda. Yaitu para member atau pembeli baru yang mendaftar atau
membeli lewat URL afiliasi anda. Jika afiliasi program yang anda ikuti adalah
bersistem multi tier 2 level atau lebih, maka orang yang mendaftar atau membeli
lewat situs anda akan menjadi downline anda. Makin banyak downline maka kerja
anda untuk berpromosi akan makin santai. Biasanya dalam tempo 1 sampai 2 tahun
kemudian anda akan memiliki banyak downline.
Dengan memiliki banyak downline maka penghasilan yang akan anda dapatkan
akan makin besar dan akan mengalir lancar ke rekening bank anda. Info lengkap
tentang bisnis afiliasi bisa anda baca lengkap lewat Ebook "Sukses dan Kaya Raya
dari Bisnis Afiliasi di Internet" yang bisa di download gratis lewat Web berikut ini
: http://www.ebooks-gratis.cjb.net
Artikel ini di bagikan gratis oleh : http://www.fbisnis.cjb.net
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