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Ucapan Terimakasih:
Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua
pihak, tidak bisa disebutkan satu persatu, yang secara
langsung atau tidak langsung telah membantu proses
penerbitan buku ini.
Secara lebih khusus, penulis mengucapkan terima
kasih kepada website www.nulisbuku.com yang telah
memungkinkan cita-cita penulis yang telah lama ada,
yaitu menerbitkan buku sendiri, bisa menjadi
kenyataan. Make the dream comes true.
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Kunci Sukses Dasar yang Perlu Dipahami
Ada beberapa kunci sukses dasar yang perlu
dipahami, agar Anda sekalian lebih mudah
mengimplementasikan jurus-jurus kaya dan sukses
yang dipaparkan dalam buku ini.
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Anda semua, para pembaca buku ini,
dilahirkan
sebagai
orang-orang
yang
berpotensi meraih sukses. Kunsi sukses yang
harus diyakini dulu, tidak ada satu orang pun
yang dilahirkan di dunia ini dengan kondisi
nggak bakal bisa meraih sukses.



Sekalipun seseorang memiliki kekurangankekurangan fisik, mereka tetap mempunyai
peluang untuk meraih suatu kesuksesan.



Dengan memiliki lebih dari 100 milyar sel di
dalam otak, Anda semua mempunyai
kemampuan yang unlimited, kemampuan
yang sangat luar biasa. Sebagaimana yang
dikatakan oleh Anthony Robbins, bahwa di
dalam diri Anda sesungguhnya ada “a giant
within”, seorang raksasa (mengibaratkan
besarnya potensi), namun kemungkinan masih
tidur. Setelah Anda tahu dan menyadari
adanya potensi itu, maka Anda sendirilah
yang
harus
membangunkan
dan
memberdayakan raksasa yang ada dalam diri
Anda itu.



Selama menjalani kehidupan Anda, ada
beberapa pengaruh dari lingkungan, sistem
pendidikan, teman, yang mengubah karakter
Anda, memberikan pembatasan-pembatasan,
menyarankan Anda untuk jangan begini atau
jangan begitu, sehingga Anda menjadi kurang
kreatif, atau merasa kemampuannya menjadi
terbatas,
atau
tidak
yakin
dengan
kemampuannya, dan akhirnya sampai hari ini
belum
meraih sukses seperti yang
diharapkan.



Sukses berbeda dengan cita-cita. Kalau citacita diibaratkan sebagai tujuan akhir yang
hendak dicapai, maka sukses adalah
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keberhasilan-keberhasilan yang dapat diraih
di dalam perjalanan menuju cita-cita. Jadi
dalam perjalanan hidup ini, Anda berhak
meraih ratusan atau ribuan kali sukses.
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Perlu diketahui, bahwa semua kondisi yang
sedang Anda alami saat ini, termasuk kondisi
belum kaya dan belum sukses, semuanya
dapat diubah menjadi kondisi sukses atau
kaya, seperti yang Anda cita-citakan.



Kalau Anda sudah setuju dengan kunci-kunci
sukses dasar ini, silakan Anda mulai
mempelajari jurus demi jurusnya.

