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* MIMPI = Keinginan Kuat dan Keteguhan Tekad
   MIMPI bukan khayalan atau sekedar kemauan
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STOP!!!
E-Book ini bukan  untuk menenangkan hati
Bukan pula  yang akan membuat Anda tersenyum
Bukan pula  untuk mengisi kekosongan waktu
apalagi

 penghibur kesendirian Anda

Anda membaca
Anda langsung praktekkan
Segera Anda beraksi
Hati dan pikiran Anda meledak-ledak
untuk segera mempraktekkan 
Tidur Anda tidak nyenyak memikirkan  e-Book ini!!!!

novel
cerpen
berita

bacaan

E-Book ini adalah E-Book Motivasi
Artinya
Ia tidak akan bermanfaat kalau Anda tidak segera
mempraktekkan
Ia tidak akan berguna bagi hidup Anda, 
kalau Anda hanya membaca, diam dan meletakkan

E-Book ini benar-benar akan merubah hidup Anda
Jika

Tapi
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E-Book ini gratis.
Boleh Anda sebarkan kepada siapa saja yang membutuhkan 

tanpa mengubah isi e-Book ini.
Dilarang menyebarkan secara komersil.

Segera print e-Book ini agar Anda mudah memahaminya

Takut akan kegagalan 
seharus tidak boleh menghalangi Anda 

untuk mencoba hal yang baru

Masa depan Anda  masa lalu,

Masa depan Anda 
yang Anda buat saat ini

tidak dipengaruhi

tergantung dari keputusan kecil 

Tapi

Selamat Datang di dunia Motivasi

Sebuah keputusan tepat jika Anda mau menginvestasikan
waktu Anda untuk membaca e-Book ini.
E-Book ini bisa merubah Anda menjadi
lebih baik, lebih bermakna, dan lebih berharga
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Sebelum Anda melanjutkan membaca e-Book ini,
jawablah pertanyaan di bawah ini dari dalam hati Anda terdalam.

Jika tidak ada satupun yang sesuai dengan kondisi Anda saat ini,
maka singkirkan e-Book ini, karena Anda telah bahagia dan bermakna!
Namun,
Jika ada salah satu pertanyaan di atas sesuai dengan kondisi
Anda, maka Anda berada pada jalan yang tepat untuk membaca
dan mempraktekkan apa yang ada di e-Book ini.

Apakah hidup Anda saat ini membosankan?

Apakah Anda merasa hari-hari Anda stagnan?

Apakah kesibukan Anda sehari-hari telah membuat Anda
tidak memiliki semangat hidup yang menyala-nyala?

Apakah Anda ingin mencoba sesuatu yang dapat merubah
hidup Anda?

Apakah Anda merasa ada sesuatu yang kurang sehingga
kebahagiaan Anda kurang lengkap?

Apakah Anda ingin merasakan hidup yang penuh makna dan
penuh arti ?

Apakah Anda ingin membahagiakan orang-orang terdekat
yang Anda cintai?
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Selamat Bagi Anda,
karena Anda berani membuka dan membaca halaman ini, 
berarti .

Kalau Anda telah  menyala-nyala untuk berubah,
maka itu adalah 80 % keberhasilan Anda

Pertahankan semangat Anda, karena itulah 
dalam perjalanan Anda menemukan kekuatan untuk berubah.

Jadi bacalah dengan seksama  ini,
 untuk segera Anda praktekkan.

Jalankan  di bawah ini, maka
hidup Anda AKAN BERUBAH!!!

Strategi Pertama : 
Strategi Kedua : 
Strategi Ketiga : 

Ketiga Strategi Luar Biasa di atas tidak hanya akan 
merubah hidup Anda saat ini,
tapi ia akan 

.

Jadi, siapkan mental, pikiran, jiwa dan tenaga Anda!!!

Anda siap berubah

bersemangat

modal awal

3 Strategi Luar Biasa

3 Strategi Luar Biasa

baca dan pikirkan

merubah hidup Anda dan orang-orang sekitar
Anda

Rubah PARADIGMA ANDA
Ukir MIMPI TERBESAR ANDA
Praktekkan LANGKAH DAHSYAT
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Rubah PARADIGMA ANDA

Apapun yang akan Anda lakukan untuk berubah,
tapi dalam otak Anda masih memiliki Paradigma Lama,
maka Anda tidak akan berhasil!

Jadi,
syarat utama Anda berubah
syarat paling dasar agar Anda berubah 
adalah

Ingat,
akan sia-sia waktu yang Anda investasikan membaca e-Book
ini, seandainya Anda merasa pikiran Anda benar, Anda merasa
tidak perlu merubah pikiran Anda, Anda merasa memiliki
pikiran orang-orang sukses!!!

Sebesar apapun keinginan Anda untuk memperbaiki 
hidup Anda, tapi isi kepala Anda sama dengan isi kepala 
Anda beberapa tahun belakang, maka Anda tidak akan 
bisa merubah hidup Anda!!

Sekuat apapun semangat Anda untuk memaknai hidup Anda,
jika pikiran Anda sama dengan pikiran orang kebanyakan,
maka Anda hanyalah memiliki khayalan!!!

rubah isi otak Anda
rubah isi kepala Anda
rubah pikiran Anda
rubah PARADIGMA ANDA
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Tunggu Dulu ...

Ukurlah keinginan dan kemauan Anda untuk berubah!!!!!!!

Sekali lagi,

Jika dalam hati Anda masih menyimpan kalimat :

Jika ternyata di dalam hati Anda masih ada setitik kecemasan,
kenyamanan, ketidakpercayaan,
maka

Tanyalah lagi,

J

Apakah Anda ingin berubah?

Apakah Anda benar-benar  ingin berubah?

Apakah Anda ingin berubah?
Apakah Anda ingin kondisi Anda seperti sekarang?
Apakah Anda tidak ingin membahagiakan orang terdekat Anda?

hidup yang saya jalani sekarang juga sudah enak,
hidupku sudah mapan,
tidak usah ngoyo-lah, terima apa adanya saja,
Ngapain mikirin yang tidak-tidak
Memang dengan membaca e-Book ini bisa merubah hidup

lebih baik Anda jangan lanjutkan membaca e-Book ini.

ika dalam hati Anda sudah membuncah semangat
untuk berubah, maka lanjutkan membaca halaman 
selanjutnya

Rubah PARADIGMA ANDA
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Ada  yang harus Anda ganti segera
dengan 

inilah paradigma kebanyakan orang.
Jika Anda bertanya pada orang lain, maukah Anda sukses?
Maka
kebanyakan orang akan mernjawab : saya mau/berharap sukses
95 % orang memiliki paradigma salah ini.
Paradigma salah ini disebut 

Rubahlah menjadi :

Kalau ingin sukses berarti Anda mempunyai keharusan untuk
sukses! 
Paradigma hebat ini disebut 
Anda tidak akan menerima apapun yang membuat Anda
tidak sukses. 
Anda akan melakukan apapun agar Anda sukses.
Walaupun Anda harus tidur 2 jam sehari, jika itu keharusan, maka
Anda akan senang hati melakukannya.
Anda akan melakukan strategi jitu dengan berkerja keras untuk
memperoleh kesuksesan.
Apapun halangan akan dihadapi dengan optimis.
Apapun kegagalan yang dicapai itu adalah feedback yang harus
segera dilakukan perbaikan!!

 2 PARADIGMA LAMA

#1 saya mau/berharap sukses

PARADIGMA PECUNDANG

PARADIGMA BARU

Saya ingin/harus sukses

PARADIGMA PEMENANG

Rubah PARADIGMA ANDA
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Pola Pikir PEMENANG
INGIN

KEHARUSAN
Mereka 5%  sukses
Sukses adalah 
Mereka mau melakukan apapun yang diperlukan
untuk mencapai kesuksesan.
Mereka mau berkorban apa saja agar kesuksesan dapat
tercapai

Mereka 95%  sukses
Tidak apa-apa kalau mereka tidak sukses
Mereka hanya mau melakukan yang disukai
Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukan inovasi
Mereka telah nyaman pada kondisi sekarang
Mereka sering  atau

Mereka akan mencari-cari alasan untuk tidak mencoba
Mereka memiliki ribuan alasan untuk tidak berubah

Pola Pikir PECUNDANG
MAU

MENYALAHKAN ORANG LAIN
MEMBOHONGI DIRI SENDIRI

Jadi 
Jika Anda INGIN sukses, miliki PARADIGMA PEMENANG
Anda adalah yang berkuasa terhadap diri Anda
Dengan mengubah strategi dan tindakan, Anda akan
mengubah hidup
Hidup Anda tergantung dari Paradigma yang Anda
miliki,
Jadi, ubah PARADIGMA Anda menjadi
PARADIGMA PEMENANG

Rubah PARADIGMA ANDA
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#2 saya tidak yakin bisa sukses
tanyakan pada diri Anda
Apakah Anda yakin bisa memiliki mobil BMW
Apakah Anda percaya Anda bisa jalan-jalan ke luar negri
Kebanyakan orang,
mereka sangat tidak percaya kalau mereka bisa punya BMW
mereka juga sangat tidak yakin kalau mereka bisa ke luar negri

Rubahlah menjadi :

Sebelum Anda sukses, Anda harus memiliki keyakinan bisa sukses
Anda harus percaya bahwa Anda pasti bisa dan ini menyenangkan
dan mudah
Mengapa?
Karena keyakinan Anda sangat berpengaruh terhadap sistem kerja
otak Anda.
Mereka akan menentukan tujuan yang Anda tetapkan
Mereka juga akan menentukan kerja apa yang harus diambil agar
Anda sukses
Mereka akan mentukan apakah Anda akan mencoba sesuatu atau tidak
Mereka akan menentukan apakah Anda dengan mudah menyerah
setelah kemunduran atau Anda akan tetap gigih

saya yakin bisa sukses

Keyakinan

Tindakan

Potensi yang
terbuka

Hasil OTAK

Rubah PARADIGMA ANDA
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Dari Mana Keyakinan Timbul?

Bandingkan :

saya tidak mungkin memiliki mobil BMW dan rumah mewah
    Efeknya :
       saya tidak pernah mau mencoba
       apapun yang saya usahakan pasti akan gagal
    Sumber keyakinan ini :
       pengalaman masa lalu
       label yang melekat dari luar yang mempengaruhi diri

saya tidak akan pernah kaya
saya akan mengalami kegagalan
saya akan kesulitan menjadi orang sukses

Bandingkan dengan :

    Efeknya :
       saya akan kerja keras agar sukses
       saya akan berjuang tanpa kenal lelah
       apapun syarat kesuksesan akan aku lakukan
       semua potensi saya  akan muncul dan berkembang
    Sumber keyakinan  ini :
       pengalaman orang-orang yang sukses
       keinginan untuk berubah menjadi lebih baik

saya akan sukses
saya bisa memiliki mobil BMW
saya akan memiliki rumah mewah
saya akan bisa pergi naik haji

Rubah PARADIGMA ANDA
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Sebenarnya,
Jika Anda melakukan  pertama ini,
Anda sudah memiliki 80% syarat orang sukses.
Anda telah berbubah menjadi manusia  bukan
manusia  lagi
Hari-hari Anda akan menjadi hari-hari yang penuh 
perjuangan dan kerja keras meraih kesuksesan

Namun,
strategi pertama ini akan sia-sia kalau Anda tidak segera
mempraktekkan.

Kami belum akan melanjutkan kepada 
yang kedua jika Anda belum memiliki KEMAUAN YANG KUAT
Oleh karenanya,
Jika Anda benar-benar ingin sukses dan ingin merubah
hidup Anda menjadi lebih berarti, lebih baik dan lebih 
bermakna
Kami tunggu Anda!!!

Di E-Book seri 2 akan dijelaskan secara lengkap : 
 

 

Kami tunggu kesungguhan Anda dengan cara :
kirim email ke :  dengan isi :

.
Dengan senang hati kami akan kirimi E-Book Seri 2

Strategi Luar Biasa

Strategi Luar Biasa

PEMENANG

Aku Ingin Sukses, Minta E-Book Seri 2

PECUNDANG

Bagaimana 
cara memiliki keyakinan yang sukses? Bagaimana 
menetapkan keyakinan agar keyakinan itu memiliki 
kekuatan untuk merubah Anda? Bagaimana 
keyakinan itu bisa mempengaruhi kerja otak Anda?
Bagaimana agar keyakinan sukses Anda tetap terjaga 
sampai Anda mencapai kesuksesan?
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