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berbagai rintangan di lewati setahap demi setahap 
dengan ketekunan dan ilmu yang didapatkan dari 
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Pendahuluan 
 

Halo para pembaca yang terhormat, terima kasih telah membeli buku 

ini. Ijinkanlah sebelum anda membaca ebook ini saya ingin 

memperkenalkan 1 lagi Ebook yang akan sangat bermanfaat bagi 

anda. 30 Perjalanan Menuju kekayaan Di Indonesia. Jika anda 

mengikuti tahap-tahap yang di tulis di ebook ini, saya sangat yakin 

sekali anda akan mendapatkan manfaat yang sangat banyak. Bukan 

hanya hal keuangan saja tetapi hal-hal lainnya. Mulai sekarang 

sebelum anda membacanya mulailah berjanji pada diri anda sendiri! 

Sebelum memulai bisnis internet ini anda haruslah bertanggung jawab 

pada diri anda! Semua masalah yang datang anda memegang kendali 

penuh atasnya. Bukan berarti jika anda terkena masalah anda yang 

menyebabkannya. Tetapi anda bisa memegang kendali atas diri anda. 

Jika mood anda kurang baik atas kejadian itu. Anda bisa merubahnya 

segera. Pikirkanlah pikiran yang membuat anda senang. OK? Dan satu 

lagi anda bisa menceritakan ebook ini kepada yang lain. Karena 

pengulangan dapat membuat anda semakin mahir. Repetition Mother 

all skill! Anda bisa mulai dengan affiliate program yang saya tawarkan 

kepada anda. Itu pilihan anda sendiri. 

 

30 hari perjalanan menuju kekayaan di interent di tulis bagi siapa saja 

yang mau memulai bisnis onlinenya 

dan yang mau memulai Internet Marketing tetapi tidak tahu di mulai 
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harus dari mana dan bagi yang tidak serius mau menjalankanya, 

penulis menyarankan anda tidak perlu untuk melanjutkan 

membacanya. Lebih baik anda berikan kepada orang-orang yang 

serius dalam bidang ini. Melalui Internet ini, banyak netprenur di dunia 

telah lahir dan sukses. Beberapa di antaranya memulai dari bisnis 

kecil-kecilan. Dan di dalam hal ini pun anda bisa melakukannya. 

Sukses is my right, motto pak Andrie Wongso. E-book ini di tulis untuk 

anda sekalian dan dengan berbagai refrensi dan pengalaman yang 

penulis jalankan selama ini. Semua ini tergantung dengan keadaan 

yang sedang berlangsung. Penulis hanya memberikan peta untuk 

anda, tinggal anda mau menjalankan atau tidak. Anda tidak bisa 

membayar orang lain atau menyuruh orang lain untuk berolah raga 

untuk anda, anda harus melakukannya sendiri. Dan semoga Negara 

Indonesia maju terus, walaupun tertimpa berbagai masalah. Dengan 

tumbuhnya Internet marketer dan para E-commerce di Indonesia. GO 

INDONESIA!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
30 Hari Perjalanan Menuju Kekayaan di Internet 

 
Pembaca didorong untuk mencari nasihat hukum dan akuntansi yang kompeten sebelum 
mulai bekerja untuk setiap aktivitas bisnis.  
 
 
 
 

30 hari Perjalanan Menuju  
Kekayaan Internet 

 

 

 
 

30-hari, Langkah-demi-langkah, Rencana  Kekayaan di Internet!  
 
30-hari yang berikut rencana mendapatkan keuntungan di internet dirancang untuk 
siapapun (pemula atau veteran) untuk menerapkan dan dengan awal yang mudah 
mendapatkan suatu arus kas yang mantap dari keuntungan-keuntungan secara online.  
 
Jika anda mengikuti langkah-langkah, dan mulai bertindak, anda akan melihat hasil-hasil!  
 
Salam Hormat, 
 
 
Semmy 
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Hari 1: Kembangkanlah A 'Pola pikir Sukses'  
 
 
Hari pertama ini adalah tentang menemukan pusat anda dan menciptakan pola pikir 
yang benar! Ini sangatlah penting! Tanpanya, anda akan menemukan kesulitan untuk 
mewujudkannya. Ini mungkin lagu lama. Tetapi apapun, baik anda mau memulai bisnis 
online ataupun ofline anda harus mempunyai pola pikir “SUKSES” 
 
Anda boleh saja mempunyai perlengkapan dan strategi terbaik yang anda gunakan. Tetapi 
jika anda mempunyai suatu sikap dan pola pikir yang tidak baik, perlengkapan dan 
strategi tidak akan bekerja dengan baik untuk anda.  
 
Jika anda ingin sukses, anda harus membuang semua yang dapat membuat anda berhenti 
dan gunakan pikiran terbaik anda. Dan pikiran anda adalah aset yang terbesar yang anda 
punyai.  
 
Pertama-tama, sadarilah fakta yang sederhana ini bahwa setiap masalah sebenarnya ada 
satu peluang yang terselubung!  
 
Jika anda sama sekali baru atau gres dalam dunia pemasaran Internet, anda adalah orang 
yang sangat beruntung! Karena, anda mempunya kesempatan untuk memulainya dari nol! 
 
Anda tidak harus kembali lagi untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan lain yang hanya 
akan membuat anda frustasi di pekerjaan baru anda. Anda mempunyai kesempatan, 
sesuatu yang anda benar-benar senang melakukannya!  
 
Satu-satunya cara yang di katakana di atas. Dan itulah yang kita akan berfokus. Kita 
mempunyai satu peluang di sini untuk menemukan apa yang benar-benar kita senangi dan 
bersungguh-sungguh melakukannya! 
 
Di bawah ini adalah kata-kata yang HARUS anda pikirkan dan renungkan jika anda ingin 
benar-benar sukses. Dan anda berjanjilah kepada diri anda sendiri! OK?  
 
Aku akan menggunakan hari ini dengan jelas menguraikan secara singkat beberapa 
aturan-aturan untuk diriku untuk di ikuti, untuk sisa dari 30 hari: 
 

• Aku akan menyadari bahwa kegagalan-kegagalanku di masa lampauku. 
Kegagalan-kegagalan itu sudah hilang, lenyap, sudah menjadi barang usang! 
Aku tidak akan memikirkan kegagalan-kegagalan tersebut lagi atau menjadi 
terpuruk karena kegagalan itu! Hari ini adalah suatu hari yang baru dan aku  
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• akan memulai kembali! Aku akan belajar dari kekeliruan-kekeliruan masa 

lampau dan memperbaikinya di depan! 
 

• Aku tidak akan mencemaskan atau panik tentang situasi keuanganku, dengan 
mencemaskan dan panik akan situasi keuanganku tidak akan membantu 
sama sekali; karena hanya akan melambatkan aku. Jika aku bertemu setiap 
permasalahan akan aku jadikan tanatangan, aku akan memberikan sedikit waktu 
untuk masalah, selebihnya lagi menggunakan waktuku mengutamakan solusi!  

 
• Aku akan juga menyadarinya dan tetap mengingatkan diriku bahwa setiap 

masalah, setiap tantangan adalah suatu peluang yang baru! Dan itulah sebabnya 
yang aku harus lakukan adalah berfokus kepada -peluang.  

 
• Aku akan menghabiskan waktu 30 hari yang berikutnya memfokuskan, 

memusatkan hanya untuk kesuksesan, optimisme, solusi-solusi, dan bergerak 
maju.  

 
• Aku akan membuang pikiran orang-orang negatif ke luar dari hidup saya untuk 

sedikitnya 30 hari yang berikutnya.  
 

• Aku akan mengingatkan diriku bahwa ini secara total bisa lakukan! Ada orang-
orang di luar sana dengan sangat sedikit akal dan sumber daya dibanding aku 
bahwa sudah menciptakan hasil-hasil yang mengagumkan di Internet. Jika 
mereka dapat melakukan nya, aku dapat dengan pasti melakukan itu! Semua 
yang aku perlukan hanyalah mulai bertindak, memusatkan perhatian yang sedang 
saya lakukan dan memperbaiki setiap kesalahan-salahan…dan tetap berlaku!  

 
• Dan akhirnya, aku akan menyadari bahwa dunia ini benar-benar adalah 

suatu tempat yang penuh kelimpahan. Pandang saja di sekeliling. Anda 
mempunyai informasi seluruhnya di Internet, boleh anda gunakan! Dan seolah-
olah yang tidaklah cukup, anda mempunyai pustaka-pustaka publik penuh dengan 
informasi dan pengetahuan. Itu adalah milikmu untuk diambil dan di gunakan! 
Segala hal yang anda perlukan ada di sana, termasuk uang. Kita hanya harus 
mengusahakan tindakan dan mengklaim apa yang menjadi milik kita.  

 
 
Tiap pagi, sebelum aku melakukan sesuatu yang lain, aku akan mengingatkan diri ku. Gol 
–Ku adalah kesuksesan dan kepadanya aku berfokus. Bukan kepada Kegagalan  
 
Ini bukan suatu pilihan. Jika kapan saja sepanjang hari, aku mulai merasakan depresi 
atau kurang semangat, aku akan membaca dan merenungkan daftar tersebut lagi dan 
mendapat kembali pada semangat seperti yang pertama kembali. 
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Tiap malam, sebelum tertidur, aku akan membayangkankan bahwa diriku telah mencapai 
sasaranku dengan jelas dan dengan memperjelas imaginasiku ketika aku sudah 
mendapatkan itu semua. Aku akan juga masuk semua perasaanku, sentuhanku bahwa 
bersama visi itu dan benar-benar sudah terwujud. Aku akan lihat diri ku tepat seperti 
yang aku inginkan, kehidupan yang di inginkan, menyenangi berbagai hal dan 
pengalaman-pengalaman bahwa aku inginkan.  
 
 Ini adalah focus utamaku untuk 30 hari yang berikutnya.  
 
tolong lakukan setiap hari!.  
 
Ingat...  
 
Anda dapat mempunyai perlengkapan dan strategi terbaik dapat anda gunakan. Tetapi 
jika anda mempunyai pola pikir yang salah, perlengkapan dan strategi itu tidak akan 
berbuat banyak untuk anda.  
 
Dapatkan pikiran anda dengan kekuatan fokus ke dalam arah yang benar dan sisanya 
akan datang kepada anda dengan sendirinya. 
 
Percaya Bahwa Itu adalah Mungkin Untuk ANDA!  
 
Anda harus percaya bahwa anda dapat melakukan apapun juga dari hasil-hasil yang anda 
inginkan. Jika gol anda untuk mendapatkan sejuta dolar, anda harus meyakinkan diri 
anda bahwa anda dapat melakukannya.  
 
Cara yang paling mudah untuk melakukan itu adalah meluangkan waktu memperhatikan 
kisah-kisah sukses dari jutawan di sekitar Anda. Baca buku-buku mereka. Tontonlah 
Video-video tentang mereka. Dengarkan dari orang lain tentang jutawan tersebut. 
Lakukan apapun juga yang anda harus perbuat untuk Berfokus kepada kesuksesan, dan 
meluangkan waktu dengan orang-orang yang di sekitar anda yang setujuan dengan anda. 
 
Sesuatu yang sangat yang menarik terjadi ketika anda menggeser fokus anda dengan cara 
ini. Ada satu hukum yang universal yang akan  menarik, apapun yang anda inginkan jika 
anda berfokus kepada apa yang anda inginkan maka itu akan terjadi. ( Jangan bertanya 
kepada saya bagaimana ini terjadi. Sebenarnya, saya juga tidak mengetahui. ☺ ). Hanya 
untuk sekedar mengetahuinya, ini adalah suatu fakta yang sudah terbukti. Energi menarik 
energi. Bagaimana menjelaskannya? Akan mengambil beberapa halaman. ☺ Apakah 
anda sudah membaca buku The Secret? Buku itu menjelaskan factor penarik yang ada 
dalam diri kita. Dan buku tersebut sudah di dterjemahkan dalam bahasa Indonesia. 
 
Sebagai contoh, ketika anda belajar bermain gitar, anda akan tiba-tiba menemukan bahwa 
ada begitu banyak yang lain di sekitar Anda yang memiliki minat yang sama  
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bermain gitar. Mereka ditarik menuju anda. Anda tiba-tiba sadar bahwa ada orang-orang 
yang sependirian dengan anda hanya dengan merubah fokus anda ke arah yang  berbeda 
 
Maka, sebagai langkah awal carilah bukti di sekitar Anda. Bacalah kisah-kisah dan kasus 
tentang orang lain yang telah mendapatkan sejuta dolar. Biarkan kisah-kisah memotivasi 
anda dan buatlah menjadi kepercayaan anda. 
 
Kenyataannya adalah bahwa apapun wujudnya yang anda kehendaki di dalam hidup 
anda, anda dapat mempunyainya, JIKA anda pertama percaya bahwa anda dapat 
mempunyainya.  
 
Jika yang lain dapat melakukannya, andapun dapat melakukannya.Ini sesuatu yang 
sederhana.  
 
Di bawah adalah satu artikel saya tulis, mendiskusikan tentang kepercayaan-kepercayaan 
pembatasan yang umum, dan kebenarannya di balik mereka…  
 
10 hal kepercayaan tentang Uang Yang Umum & Mitos Sukses  
 
Dahulu Orang-orang percaya bahwa bumi datar, dan jika anda berjalan sampai keujung 
maka anda akan tejatuh! Orang-orang terperangkap; mereka terpaku di suatu dunia 
bahwa menggapai ke luar hanya sejauh mata mereka dapat memandang -suatu dunia yang 
lebih kecil dari bumi yang sebenarnya. Mereka terpaku bukan karena yang adalah semua 
yang mereka punyai tersedia untuk mereka, hanya karena itulah semua mereka 
"PERCAYA" mereka punyai.  
 
Mereka dengan kuat berpegang pada kepercayaan ini sampai suatu hari seseorang 
membuktikan kepercayaan mereka salah dengan berlayar mengelilingi dunia. Dan dalam 
perjalanannya, ia membuka suatu dunia baru yang utuh dengan berbagai kemungkinan 
dan peluang untuk setiap orang. Sisanya menjadi tersedia untuk mereka.  
 
Kepercayaan-kepercayaan seperti mahluk yang lucu. Anda lihat, kepercayaan-
kepercayaan tidak perlu didasarkan pada apa yang benar atau berdasar fakta di dalam 
dunia. Kuasa dari tiap kepercayaan datang hanya dari orang yang percaya  kepada 
kepercayaan itu; kekuatan kepercayaan anda bergantung pada bagaimana betul-betul 
anda percaya untuk menjadi benar.  
 
Itu berarti bahwa anda dapat percaya apapun juga yang anda ingin percaya. Karena, 
sepanjang anda percaya itu untuk menjadi benar, akan benar-benar terjadi dalam  hidup 
Anda. Sebagai konsekwensinya, anda akan menarik kejadian, pengalaman-pengalaman 
dari orang-orang di sekitar anda bahwa akan menyamakan kepercayaan-kepercayaan 
anda juga, yang akan memperjelas juga kepercayaan-kepercayaan tersebut. 
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Tingkat sukses dari seseorang tergantung kepada kepercayaan-kepercayaan mereka. Itu 
sangat  tergantung bagaimana mereka memandang dunia, melalui kepercayaan-
kepercayaannya. Untuk alasan ini, sangatlah berhati-hati dalam mengadopsi kepercayaan-
kepercayaan anda. Ambilah kepercayaan yang menguntungkan anda dan yang tidak 
mendukung anda, buanglah jauh-jauh 
 
Karena, kita tidak selalu melihat  apa yang "riil." Kita melihat dunia berdasar pada 
kepercayaan-kepercayaan kita. Ketika kita berjalan dalam kehidupan ini, kita mulai 
menyadari bahwa kita banyak belajar dari mitos-mitos tadi, tumbuh dewasa bahwa mitos-
mitos tersebut tidak berguna bahkan tidak benar. Kita mulai untuk menyadari bahwa 
hidup sebenarnya adalah "aneka pilihan." Bahwa kita dapat memilih untuk percaya 
apapun juga yang kita ingin. Dan jika suatu kepercayaan yang tertentu tidaklah 
bermanfaat, kita dapat mengubahnya.  
 
Anda sudah melakukannya sebelumnya. Dibutuhkan hasrat dan keberanian untuk 
memperhatikan kepercayaan-kepercayaan anda, lalu memutuskan apakah kepercayaan 
tersebut mendukung anda atau menyabotase anda, apakah baik atau buruk untuk di 
simpan atau di buang. Tetapi anda mempunyai pilihan itu. Anda mempunyai kuasa untuk 
mengubah kepercayaan-kepercayaan anda, dan untuk mengubah apa yang "riil" untuk 
anda.  
 
Di sini adalah beberapa kepercayaan-kepercayaan atau "mitos-mitos," yang secara umum 
di percayai yang menjauhkan diri kita dari kesuksesan 
 
 
MITOS #1: Aku tidak mempunyai apapun yang diperlukan agar berhasil dan kaya.  
 
Fakta: Sukses orang-orang yang tidaklah dilahirkan dengan cara itu. Sebenarnya, banyak  
dari orang hari ini yang paling berhasil mempunyai hidup sangat sulit. Mereka orang-
orang yang biasa yang menginginkan hidup lebih baik. Dan mereka memutuskan untuk 
melakukan tentang sesuatu yang dapat mengubah keadaan mereka. Siapapun dapat 
melakukan yang sama, termasuk anda dan saya.  
 
Sebagai contoh internet marketer dunia yang bernama Stephen Pirce, sebelum dia sukses 
dan bahkan menjadi GURU para GURU internet marketing. Stephen Pirce tidaklah tamat 
SD dan juga pernah mendirikan bisnis dan bangkrut 2 kali. Sebelah kiri kakinya masih 
ada peluru. Karena pada waktu dia menjadi gelandangan, Stephen Pirce tidur di peinggir 
jalan. Terjadilah tembak-menembak dia terkena tembakan di sebelah kaki kirinya. 
Akhirnya dia memutuskan untuk berubah. Dalam 5 tahun saja dia berubah menjadi 
milliader dalam internet! 
 
MITOS #2: Aku tidak mempunyai pengalaman atau pendidikan apapun.  
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Fakta: Banyak sukses orang-orang memulai dengan tidak ada pengalaman. Banyak di 
antara mereka juga gagal sekolah menengah dan tidak pernah mempunyai pendidikan 
perguruan tinggi.  
 
Satu-satunya cara untuk mendapat pendidikan dan pengalaman riil di apapun adalah 
dengan melakukannya ( take action ). Begitu anda awal yang melakukannya, anda belajar 
dengan cepat.  
 
Berpikir tentang semua hal bahwa anda mengetahui bagaimana caranya lakukan. 
Mengemudi mobil, mengendarai sepeda, olahraga-olahraga permainan, membaca, 
menulis, berbicara...bahkan yang berjalan. Semua  berbagai hal ini mempunyai satu hal 
yang sama: pada suatu waktu di dalam  hidup Anda, anda tidak mengetahui bagaimana 
caranya melakukan yang manapun.  
 
Dan meskipun kelihatanya mustahil untuk permulaan, anda putuskan untuk 
melakukannya bagaimanapun juga.  ini sama juga dengan kehidupan. Anda belajar 
dengan melakukan. Anda mendapat pengalaman dengan melakukan sesuatu beberapa 
kali. Mulai. Lakukan itu sekali, dua kali, tiga kali dan dalam perjalanan anda akan 
menjadi ahli dengan cepat sekali!  
 
 
MITOS #3: Agar berhasil, aku harus memulai membuka perusahaan, dan aku 
tidak mempunyai potongan menjadi pengusaha. Aku tidak mempunyai apapun 
yang diperlukan.  
 
 
Fakta: dengar...saya mengetahui beberapa orang yang dapat hampir tidak membaca atau 
menulis. Namun mereka dapat menjalankan bisnis mereka sendiri. Saya tahu ini sangat 
menakutkan. Tetapi pikirkan tentang hal tersebut sekarang, pada saat memulai anda 
sudah memiliki langkah raksasa untuk memulainya 
 
Satu-satunya perbedaan antara seseorang berpikir tentang yang memulai suatu bisnis dan 
yang lain sedang menjalankan perusahaan hanyalah karena. Salah satu dari  mereka 
melakukan dan  yang lain  hanyalah "berfikir" bagaimana melakukannya. Mereka kedua-
duanya mempunyai gagasan-gagasan dan mimpi-mimpi yang sama. Mereka kedua-
duanya mungkin mempunyai keraguan-keraguan dan ketakutan-ketakutan yang sama 
juga. Tetapi salah satu dari mereka memutuskan untuk mulai biar bagaimanapun, untuk 
mulai bertindak meskipun keraguan-keraguan dan ketakutan-ketakutan ada padanya. Satu 
mereka memutuskan bahwa jika orang lain dapat melakukan nya, lalu ia bisa juga.  
 
MITOS# 4: Uang itu tidak penting.  
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Fakta: katakanlah kepada keluarga yang kelaparan, atau kepada keluarga yang 
memerlukan uang untuk bantuan medis yang serius untuk seorang anggota keluarga 
mereka. Mereka akan mengatakan kepada anda seberapa penting uang.   
 
Kita telah mengkondisikan dari hari ke 1 untuk percaya bahwa uang tidaklah penting. kita 
telah dikondisikan untuk percaya bahwa menginginkan uang adalah salah dan tidak 
pantas. Namun seluruh dunia memerlukan uang 
 
Ini adalah salah satu mitos yang paling besar yang dikenal oleh banyak orang. Dan ini 
adalah salah satu alasan utama mengapa mayoritas itu orang-orang tersebut tidak kaya.  
 
Uang hanyalah suatu cara untuk mengukur jumlah harga yang anda ciptakan untuk yang 
lain. Jika anda mempunyai banyak uang, ini berarti anda sudah menciptakan banyak nilai 
tambah untuk orang lain. Jika anda tidak memiliki uang yang ingin anda miliki berarti 
anda belum mempunyai nilai untuk orang lain  
 
Lihat saja di sekeliling anda di negara-negara atau bahkan kota-kota yang mempunyai 
ketiadaan uang. Anda akan menemukan bahwa di dalam ini tempat-tempat yang sama, 
ada biasanya lebih banyak kejahatan-kejahatan, lebih banyak orang-orang mengambil 
keuntungan dari yang lain, lebih banyak penyakit-penyakit, lebih banyak penderitaan, 
lebih banyak kematian-kematian, dan tidak ada atau sangat sedikit pendidikan.  
 
Uang tidaklah menjadi hal yang paling penting dalam hidup, tetapi marilah kita 
menghadapi fakta-fakta di sini... Uang sangatlah penting pada jaman ini. Dengan 
memiliki uang anda dapat mensuport diri anda sendiri ! Dengan uang anda dapat 
membeli makanan, air, tempat perlindungan, pakaian. Dengan uang anda dapat 
membayar rekening/daftar medis. Dengan uang anda dapat membantu dan mendukung 
orang-orang lain di sekitar Anda, termasuk orang-orang yang dikasihi anda. Dan kita 
mengetahui kedua-duanya memiliki peranan penting! 
 
Ngomong-ngomong, jika anda merasa bahwa lebih penting kita berkontribusi kepada 
yang lain dari pada kaya, coba tebak, jika anda mempunyai banyak uang, anda dapat 
lebih berkontribusi! Anda dapat melakukan lebih banyak lagi! Hanya hal yang baik bisa 
datang jika memiliki banyak uang  
 
 
MITOS #5: Uang yang harus dibuat pelan-pelan.  
 
Fakta: Tidak bisa di buktikan kebenarannya. Satu-satunya cara untuk mencari uang 
adalah membuatnya dengan cepat!  Apa bagusnya jika anda tidak bisa menikmati uang 
anda tetapi baru bisa di nikmati 20 tahun mendatang? Semakin cepat anda menghasilkan 
uang semakin cepat anda merubah hidup anda. Tidak ada aturan yang mengharuskan  
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menghasilkan uang dengan cara pelan-pelan. Cara satu-satunya membuat uang adalah 
membuatnya dengan cepat! Dalam prosesnya anda juga akan menemukan semakin  
banyak anda menciptakaan kekayaan, semakin gampang anda menciptakannya karena 
anda mulai menggeser fokus anda dari hanya mencari selamat ke kemakmuran dan ke 
kontribusi. Dengan menggeser fokus anda maka dengan mudah anda menarik kekayaan 
untuk anda. 
 
 
MITOS #6: Jika anda yang tidak dilahirkan kaya, anda tidak akan pernah kaya.  
 
Fakta: Jutawan-jutawan dibuat setiap hari. Banyak di antara mereka menjadi jutawan-
jutawan dengan membuat kekayaan sendiri. Orang-orang yang memulai dengan tidak ada 
apa pun atau dekatpun tidak dan menimbun kekayaan. Hanya karena mereka 
memutuskan tidak membiarkan siapapun mengganggu mereka agar merka dapat 
mencapai sasaran mereka.  
 
Jika anda percaya bahwa anda harus dilahirkan kaya, anda sedang kehilangan akan semua 
kekayaan di luar sana, menunggu anda untuk di klaim.  
 
  
 
MITOS #7: Jika aku menang, orang lain harus rugi.  
 
 
Fakta: Ini adalah absolut, berkualitas tinggi, omong kosong bermutu tinggi. Ada peluang 
yang cukup dan uang cukup di dalam dunia ini dan di sekitarnya sehingga setiap orang 
bisa menjadi seseorang pemenang. Sebenarnya, ada lebih dari cukup. 
 
Satu-satunya alasan mereka bukanlah pemenang-pemenang adalah karena mereka tidak 
percaya bahwa mereka mampu secara etis dan secara moral melakukannya. ( “masih 
ingat cerita bumi datar?“  ) Secepat kita membuang kepercayaan lama kita dan bersedia 
masuk ke dalam kepercayaan yang baru, kita mulai mewujudkannya, menyadari berapa 
banyak kaya yang anda dapatkan. Anda juga menyadari bahwa menjadi seorang 
prmenang harus membantu orang lain menang juga. 
 
Anda dapat menjadi kaya dengan mengikuti tata cara hukum dan etis -tanpa harusan 
menipu atau yang lain dilukai. Sebenarnya, yang adalah satu-satunya jalan saya 
merekomendasikan bahwa orang-orang melakukan dengan cara yang paling mudah untuk 
menjadi kaya adalah menciptakan nilai tambah di dalam hidup orang lain. Tidak ada yang 
menjadi pecundang di skenario tersebut. 
 
MITOS #8: Membuat suatu keuntungan adalah suatu dosa.  
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Fakta: Jika anda menipu atau yang lain yang dilukai untuk membuat suatu keuntungan, 
YA!, di  kasus tersebut, membuat suatu keuntungan akan menjadi yang tidak baik. Tetapi 
jika anda menciptakan nilai tambah untuk yang lain, lalu membuat suatu keuntungan 
adalah selalu baik. Karena  menciptakan lebih banyak nilai tambah untuk yang lain, anda 
sedang membantu mereka menjadi hidup lebih baik. Tidak ada dosa satupun dalam 
membantu yang lain, melakukan suatu pekerjaan yang besar, dan mendapat bayaran 
darinya.  
 
Uang tidak membuat orang baik menjadi orang jahat. Uang hanya memperbesar kualitas 
dan tidak bisa dipisahkan di dalam seseorang. Jika anda adalah orang yang baik, 
mempunyai lebih banyak uang akan membuat anda melakukan lebih baik! Jika anda 
adalah seorang yang tidak baik, mempunyai lebih banyak uang akan membuat anda 
semakin jahat  
 
Dan kebanyakan dari kita benar-benar bersifat baik. Dan kita mempunyai banyak untuk 
membantu yang lain. Dan anda hanya dapat melakukan lebih baik dengan mempunyai 
lebih banyak uang.  
 
MITOS #9: mempunyai lebih banyak uang akan berarti bahwa saya akan harus 
bekerja keras sepanjang hari dan tidak mempunyai waktu untuk keluarga saya, 
teman-teman dan kesenangan.  
 
Fakta: Ada suatu perbedaan yang sangat besar antara bekerja dengan cerdas dan bekerja 
dengan keras. Orang-orang sukses bekerja dengan cerdas! Mereka sudah mempelajari 
kesukses orang-orang yang mereka dapatkan, memodel sehingga mereka jangan 
membuat kekeliruan-kekeliruan yang sama. Dan dengan melakukannya maka anda dapat 
menghemat banyak waktu, uang, sakit kepala.  
 
Menjadikan bisnis anda dan membuat bisnis anda berjalan membutuhkan usaha. Tidak 
ada jalan keluar yang lain. Tetapi anda tetap bisa membagi waktu anda terhadap orang 
yang anda cintai dan sayangi. Faktanya sangat di rekomendasikan anda melakukan hal 
itu. Jika anda menghabiskan banyak waktu anda untuk bisnis anda, pasti ada kesalahan 
dalam bisnis anda. 
 
 
MITOS #10: Jika saya mempunyai lebih uang, orang-orang akan menghakimi saya, 
dan mereka tidak akan senang kepada saya.  
 
Fakta: Orang-orang akan menghakimi anda biar bagaimanapun. Mereka sedang 
menghakimi anda sekarang! Itulah mereka, sayangnya, banyak orang tidak mengetahui 
siapa anda, bagaimanapun juga! Mereka tidak mengetahui "yang riil" dari anda. Mereka 
hanya mengetahui yang yang mereka pikir tentang anda, yang didasarkan pada informasi 
yang kecil yang mereka punyai tentang anda. Maka, biarlah mereka berpikir atau  
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merasakan apa yang mereka inginkan. Mereka tidak mengetahui lebih baik. Dan anda 
tidak usaha berfokus kepada mereka 
 
Ingat, menghormati dan persahabatan didapatkan. Jika mereka tidak bisa menghargai 
siapa Anda, lalu mereka tidak berhak atas waktu anda, atau pemikiran anda.  
 
Banyak dari mitos ini telah ada di sekitar kita untuk ratusan tahun yang lalu dan pada 
umumnya dikenangkan oleh orang-orang yang tidak mengetahuinya. Banyak di antara 
mereka di programkan ke dalam pikiran mereka ketika mereka masih sangat muda. 
Tetapi, kita adalah orang dewasa sekarang. Kita dapat berpikir untuk diri kita sendiri. 
Kita dapat memilih untuk mengambil hanya  kepercayaan-kepercayaan yang bermanfaat 
bagi anda dan tinggalkan yang .... sudah tidak lagi bermanfaat atau menguasakan. 
Semuanya terserah anda.  
 
Kepercayaan-kepercayaan sifatnya sangat hebat. Mereka, sebagian besar, mendikte mutu 
hidup anda. Ubah kepercayaan-kepercayaan anda dan anda mengubah hidup anda. 
Bebaskaan pikiran anda dari kepercayaan-kepercayaan yang tidak berterima maka sukses 
akan mengikutinya. 
  
Hal yang berikutnya anda lakukan adalah belajar untuk relax. Semakin banyak anda 
relax, semakin efisien pikiran anda dan tubuh anda akan berfungsi.  
 
Di sini adalah suatu teknik relaksasi yang sederhana anda dapat terbiasa dengan 
memusatkan pada diri sendirian: Berbaring di dalam tempat tidur atau duduk di suatu 
kursi yang nyaman. Tutup mata anda dan nafas-nafas pengambilan awal yang dalam, 
lambat. Biarkan pikiran anda meninggalkan semua pemikiran yang lain dan hanya 
berfokus kepada pernafasan anda. Keluar-masuk. Dengan masing-masing di dalam, 
nafas, melihat diri anda penuh dengan energi dan tenaga. Dan dengan masing-masing ke 
luar, nafas, melihat semua tekanan, ketegangan, kecemasan dan kebingungan yang 
mengapung ke luar dari tubuh Anda.  
 
Lakukan hal ini untuk 5 sampai 15 menit tiap pagi, dan beberapa waktu sepanjang hari 
ketika anda mengambil menyampaikan isi hati. Itu akan memusat anda dan tubuh Anda 
akan kendur ( tidak tegang ). Keduanya adalah penting bagi kinerja jumlah maksimum, 
dan sukses.  
 
Dan akhirnya, anda harus memelihara tubuh Anda tetap sehat! Tubuh Anda adalah sarana 
(angkut) anda, tanpa itu anda tidak akan mampu melakukan banyak. Konsumsi makanan-
makanan yang mengandung nutrisi dan karboidrat. Ketika kita berhadapan dengan 
situasi-situasi yang membuat kita dipresi atau yang tidak menguntungkan, kita cenderung 
untuk melecehkan ( merusak ) tubuh kita dengan makanan-makanan dan minuman-
minuman yang tak sehat. Berjanjilah untuk tidak melakukan ini. Hindari makanan-
makanan junk food, makanan-makanan berkadar gula tinggi dan minuman-minuman  
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yang tidak sehat, dan alkohol. Untuk 30 hari yang berikutnya, buatanlah satu usaha yang 
jujur untuk makan sehat sehingga pikiran dan tubuh anda dapat berfungsi pada taraf 
optimum.  
 
Ini juga sangat berguna dalam jadwal anda tambahankan sedikitnya 20 sampai 30 menit 
berjalan untuk menyegarkan tubuh anda. Anda dapat melakukan hal ini pagi-pagi, pada 
waktu siang hari, atau pada malam hari. Itu adalah pilihan anda. Jika anda tidak bisa 
melakukan itu setiap hari, melakukan itu sedikitnya 3 sampai 4 kali per minggu. Ini dapat 
juga satu waktu untuk anda istirahat sejenak dari segalanya untuk beberapa beberapa 
menit. Saya menemukannya sangat berguna membawa notepad atau alat perekam selagi 
saya meneruskan jalan saya. Saat anda releks segalanya akan menjadi mudah memikirkan 
gagasan-gagasan besar yang akan datang kepada anda. (Karena pikiran anda berubah 
menjadi rilex dan bebas menerawang.) 
  
Untuk sebagian orang, ini kelihatannya seperti pekerjaan yang tidak perlu, tetapi ini 
adalah sesuatu yang kritis untuk kesuksesan anda.  
 
Sekarang anda sudah menetapkan rencana untuk tubuh Anda dan pikiran anda, kini 
adalah waktunya untuk melangkah ke langkah yang berikutnya.  
 
Hari 2: Temukan Hasratmu!  
 
Sekarang saatnya untuk memilih target yang benar untuk di capai. Semakin jernih pikiran 
anda semakin baik anda mempunyai kesempatan untuk menembakan sasaran anda tepat 
pada lingkaran. 
 
Aku akan mengunci diriku di dalam kamarku dan mengambil telepon dan di 
matikan...atau bahkan lebih baik, menemukan suatu tempat yang jauh dari lingkungan 
anda yang normal, suatu tempat yang tenang, yang lebih disukai di alam bebas atau suatu 
taman yang manis, dll.  
 
 
Begitu aku sampai di sana, aku akan mengambil beberapa saat untuk relax dan 
merenungkannya, berasa nyaman. Dapat pikiran anda suatu yang tenang. (Anda dapat 
menggunakan teknik relaksasi yang saya sebutkan sebelumnya.) Lalu, aku akan mulai 
dengan membuat daftar semua hal yang aku senang lakukan, semua minat, hobiku, dan 
semua hasratku. Karena kita sedang memulai dari awal mula, kita dapat mengambil 
subjek bisnis yang kita sukai bukan? 
 
Saya akan menggunakan sedikitnya waktu untuk mencari informasi untuk bisnis saya ini. 
Berpikir tentang apa yang  Anda kerjakan atau karier-karier ideal yang anda sukai.  
ddd 
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1. Apa yang Anda senang lakukan di masa lampau?  
2. Apakah anda merasa senang sama seperti anak-anak?  
3. Apakah ada hal-hal yang membuat anda nampak hidup?  

 
Tambahkan segalanya dalam daftar. Jangan kuatir bagaimana Anda akan mencari uang 
dengan melakukan berbagai hal tersebut. Masukan semuanya itu dalam list anda. 
 
Jadi...Anda ingin lakukan apa yang Anda senangi, apa yang Anda cintai.  
 
 
Pertama ambilah gaya hidup yang anda mau!-Lalu buatlah bisnis di sekitarnya! 
 
Hanya setelah daftar anda selesai, perlu anda berpikir tentang hobi/minat/hasrat anda di 
buat menjadi bisnis anda. Ambilah 5 hal utama dari list anda dan berpikir tentang 
bagaimana Anda dapat membantu yang lain melalui hobi anda itu.  
 
Anda dapat melihat video bagaimana ide dapat menghasilkan uang silahkan kunjungi link 
ini http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=8178884413072587404&hl=en"
 
Sebagai contoh, jika anda benar-benar senang memasak dan itulah yang anda pilihan 
sebagai pilihan yang paling atas dari 5 pilihan anda, anda sekarang dapat memikirkan 
bagaimana caranya memulai bisnis anda sesuai dengan minat anda. Anda pasti bisa! 
Sebagai contoh anda dapat membagi informasi tentang resep anda kepada yang lainnya, 
mengajar mereka bagimana cara memasak seperti anda, atau bahkan anda dapat memasak 
untuk mereka. Secara pribadi saya senang menjual informasi. Jadinya saya memutuskan 
untuk menjual produk informasi, katakanlah sebuah buku memasak, belajar cara 
memasak atau sesuatu yang berkaitan dengannya 
 
“Kepercayaan saya adalah ketika anda melakukan sesuatu yang anda 
nikmati dan anda menemukan jalan untuk menolong orang lain ketika 
melakukannya, dan sisanya secara natural, anda akan mendapatkan 

uang” 
 
 
 
Bagaimanapun, jika anda belum sepenuhnya percaya diri seperti yang saya katakana, 
anda dapat selalu mencek permintaan akan produk anda sebelum anda melangkah lebih 
jauh. 
 
Pergi saja ke www.yahoo.com dan carilah apapun yang anda putuskan. katakanlah bahwa 
kita memutuskan untuk menjual resep-resep dan buku resep. Dalam hal ini, kita akan 
mencari kata-kata seperti: resep-resep, buku resep, buku resep, masakan, dll. Jika anda 
tidak menemukan web site yang berkaitan dengan resep-resep dan masakan. Anda lebih 
suka tidak mengambil resiko pencarian itu, anda dapat melanjutkan ke  pilihan yang  

http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=8178884413072587404&hl=en%22
www.yahoo.com
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berikutnya di daftar anda. Jika anda menemukan web site tentang resep, anda sudah 
menemukan bahwa orang-orang pada kenyataanya tertarik akan resep-resep dan buku 
resep.  
 
Alasan saya  memilih Yahoo untuk mencari adalah tidaklah gampang di listing oleh 
Yahoo.dan dapat sangat mahal. Itu berarti, jika ada perusahaan yang sudah lulus ujian  
 
dan di daftarkan di Yahoo, mereka mungkin telah melakukan yang sangat baik. Dengan 
kata lain, uang dapat di dapatkan dengan resep atau buku masakan 
 
Anda dapat juga menjalankan pencarian di www.amazon.com untuk buku resep dan/atau 
bahkan bisa pergi ke toko buku terdekat dan cek rak buku itu. 
 
Sementara kita sedang dalam subjek yang anda cintai, izinkan saya mengambil 
kesempatan ini untuk berbagi hal lain yang sangat penting.  
 
Banyak dari para pemula memulai bisnis mereka cendrung memulai menjual produk 
marketing. Dan selagi uang dapat di buat dari produk marketing, tetapi kenyataanya tidak 
seperti itu .Hari-hari ini, kompetisi di dalam ladang pemasaran sangatlah sengit/galak dan 
saya tidak melihatnya sebagai peluang. 
 
Anda dapat memiliki lebih banyak waktu untuk sukses dengan produk non marketing. 
Dalam kata lain “Nice market” ( pasar curuk ). Melakukan apa yang anda senangi dan 
apa yang anda nikmati, dan apa yang menjadi hasrat anda 
 
Izinkan saya juga menunjuk bahwa aku sudah membuat lebih banyak uang dengan 
memiliki nice market yang khusus. Dibanding dengan kombinasi semua produk-produk 
pemasaran saya yang lain! Dan saya mempunyai produk-produk pemasaran banyak juga 
di luar sana.  
 
Saya harapan saya memberikan ide yang bagus bagi anda agar anda memilih target 
market yang anda senangi, minati, dan mempunyai hasrat darinya daripada berusaha 
seperti orang lain dalam membuat uang.  
 
Jika anda secara mutlak menyukai pemasaran dan menunjukan ke yang lain bagaimana 
cara pemasaran anda dapat menjaual produk pemasaran. Atau juga, Besikukuh dengan 
apa yang anda senangi dan sayangi, dan jadilah raja ( atau ratu ) di nice market tersebut! 
 
 
 
Temukan Produk Yang Benar  
 
Hari 3: Berikutnya, aku akan menemukan atau menciptakan produkku. Menciptakan 
produk-produk anda sendiri tidaklah sulit. Bagaimanapun, itu memerlukan banyak waktu  

www.amazon.com
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sedikit untuk mewujudkannya, menciptakan surat penawaran, membuat site, menguji 
coba, dan lain-lain.  
 
Karena memiliki waktu dan uang yang sedikit, saya mungkin akan mulai dengan mencari 
produk-produk yang ada dengan memperoleh hak jual ulang lagi atau menjadi salah satu 
affiliasi.  
 
Anda dapat pergi ke www.clickbank.com, www,cj.com, www.cashpile.com dan telusur 
marketplace mereka untuk suatu produk, anda dapat menjadi affiliasinya. Aku suka 
clickbank karena clickbank  melakukan secara otomatis (dan dengan seketika) 
mentransfer komisi anda ke account anda.. Anda tidak harus bergantung pada pemilik 
produk, jadwal menerima komisi dilakukan tepat waktu. Dan, anda dapat menjadi satu 
afiliasi dari semua produk mereka secara gratis. ( karena clickbank tidak mengizinkan 
orang Indonesia menjadi member mereka saya sudah menemukan cara supaya kita bisa 
menjadi member mereka, anda tinggal pergi ke donload area dan carilah link donload 
click bank dan paypal Indonesia. ) 
 
Anda dapat juga pergi ke www.google.com (atau bahkan Yahoo) dan mencari-cari resep-
resep penjualan di web untuk menjual resep, buku masakan, buku resep, dll. dan mencari 
web yang anda bisa menjadi affiliasi darinya. Ini menjadi keuntungan anda yang akan 
bekerja bersama sites/products menawarkan suatu komisi yang adil (sedikitnya 50%.)  
 
Tip: Ketika Anda memeriksa web-web ini, perhatikanlah apakah web ini di buat secara 
profesional, lihat bagaimana meyakinkan surat penjualannya, dan juga bagaimana 
pembayaran mereka setelah kita menjual produk mereka. Jika anda secara pribadi 
merasakan baik web site tersebut, dan kesaksian yang baik, dan merasa bahwa anda akan 
ingin melakukan kerja sama dengan  perusahaan tersebut, anda mungkin telah 
menemukan suatu bisnis yang baik untuk dijadikan affiliasi anda.  
 
 (- Izinkan saya juga menunjuk di sini bahwa jika anda sungguh mempunyai beberapa 
pengalaman dalam hal menciptakan produk-produk anda sendiri, rasalah bebas untuk 
melakukannya. Produk anda tidak harus berisi 100 halaman. Produk anda dapat hanya 
memiliki sedikit halaman, sepanjang anda menyediakan informasi yang  padat, dan 
berharga.)  
 
 

Menemukan Nice anda 
 
Ketika berusaha untuk menemukan nice market anda, pertanyaan-pertanyaan anda yang 
harus anda tanyakan pada diri anda adalah...  
 
 Apa yang aku senang mengerjakan semuanya? Apa Yang keingina yang paling dalam di 
kehidupan saya? 

www.clickbank.com
http://www.cj.com/
www.cashpile.com
www.google.com
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Subjek-subjek apa yang paling kuat secara emosi yang saya rasakan? 
Apa yang secara natural saya baik terhadapanya dan secara insting juga demikan? (yang  
dengannya syarat yang anda senang lakukan!)  
 
Jika saya bangun dipagi hari dan memilih untuk melakukan satu hal, apakah itu?  
 
Apa yang menjadi kereatifitas pertamaku dan apa yang menjadi terbaik dari saya ketika 
saya melakukanya?  
 
Bagaimana aku dapat bermanfaat bagi diri ku dan yang lain jika aku harus menyatakan 
niat kreatif ku?  
 
Untuk sebagian orang, jawabnya dapat saja di jawab dengan mudah. Dan untuk sebagian 
dari kita, mungkin memerlukan sedikit waktu untuk mempertimbangkan masak-masak 
dan menemukan diri sendiri di sana.  
 
Jika anda memiliki kesulitan waktu untuk menjawab, tempatkanlah pikiran anda tersebut 
ke hal-hal umum dengan mempertimbangankan pertanyaan-pertanyaan tersebut, terutama 
sebelum anda pergi tidur pada malam hari (dan sebelum anda tertidur.) Kuasa dari fokus 
sedemikian sehingga itu akan mendapatkan pikiran anda bekerja di dalam latar belakang 
(selagi anda sedang tidur) untuk membawa jawaban atas anda.  
 
 Untuk sekarang, anda dapat memulai dengan bertanya...  
 
"- Apakah kegemaran-kegemaran favorit ku, minat, aktivitas, dll."  
 
Atau...  
 

"- Apakah ada sesuatu hal yang aku tidak mengetahui namun mempunyai suatu 
keinginan yang nyala untuk belajar lebih banyak tentangnya?" 

 
 Mulailah suatu daftar dan menambahkan semua menjadi favorit untuk anda  

Merubah Permasalahan menjadi Peluang 
 
 
Sadari bahwanya bukanlah hanya hasrat, hobi, dan minat anda harus memperhatikan. 
Juga melihat lebih dekat pada permasalahan dan tantangan-tantangan anda yang paling 
besar.  
 
Anda lihat, hidup mempunyai satu cara yang menarik untuk menaruh kita ke jalan yang 
benar...jika mau berhenti dan memperhatikannya. Sering kali, masalah utama dan 
tantangan-tantangan di dalam hidup kita muncul untuk membawa kita ke arah alur yang  
 



30 Hari Perjalanan Menuju Kekayaan di Internet 
 
benar, alur yang dapat kita duga; jalur di mana yang seharusnya kita tempuh. Namun 
banyak  dari kita mendapatkan terjebak kepada permasalahannya sendiri dan kita terus  
secara konsisten berjuang dan terus menekan kita tanpa melihat adanya peluang yang 
terbentang. 
 
Banyak dari rasa sakit dan tantangan-tantangan anda yang terbesar menjadi 
peluang untuk anda.! 
 
Sebagian dari para-penemuan kita yang terbesar muncul dari permasalahan dan tantangan 
datang dalam hidup mereka . Mereka memutuskan untuk berfokus kepada solusi daripada 
memberi semua energi dan pemikiran mereka kepada masalah.  
 
Selama depresi besar, selagi kebanyakan orang sedang menderita dan lulus dalam ujian 
tersebut, menemukan jalan untuk "memecahkan permasalahan" dan membantu yang lain 
untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dalam prosesnya mereka menjadi sangat kaya.  
 
 Anda anda dapat melakukan hal yang sama hari ini juga!.  
 
 
Mulailah mencari jawaban dan solusi-solusi atas permasalahan/problem yang utama di 
dalam  hidup Anda. Jika tidak menemukan jalan yang menyediakan satu solusi yang 
efektif kepada masalah, anda bisa saja yang menjadi permasalahan itu.  
 
Permasalahan ada mana-mana sejauh anda memandang, di setiap sudut, anda memutar. 
Pandang saja di sekeliling anda. Orang-orang sangat menyedihkan, mereka dapat 
menimbulkan amarah, mereka marah/gila!  
 
Sering kali, salah satu dari permasalahan anda juga di alami oleh seseorang juga. 
Temukanlah jalan keluarnya dan menjadi ahli di bidang tersebut agar seseorang melihat 
anda dapat menjawab kebutuhan mereka.  
 
Cara terbaik untuk menjadi kaya untuk menciptakan nilai dalam kehidupan seseorang. 
Mulailah dari permasalahaan anda sendiri dan temukan jalan membuat hidup seseorang 
lebih gampang. 
 
Buat  mereka menyadari apa yang benar-benar terjadi di sekitar mereka, tawarkan solusi 
untuk memecahkan masalah mereka. Sebagai balasan, mereka akan memberikan kepada 
anda penghargaan berupa uang! 
 
 

Subjek-subjek Yang paling Populer 
 
Jika anda masih kesulitan dalam menentukan nice market anda, lenjutkanlah untuk “ 
fokus” dalam melatih memberikan lebih dahulu. Dan lihatlah ini di sini adalah sebagian  
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daftar dari subjek-subjek yang paling popular yang sedang mereka cari dan bersedia 
untuk mebayarnya… 
 

• Dating, Seduction, Sex Advice, Relationships  
 

• Losing weight, gaining muscle, looking more attractive  
 

• Health & fitness, cures/reliefs from specific diseases & ailments  
 

• Spying, online privacy and security  
 

• Safety, personal security, and protection of self and loved ones (self defense, home 
security, scam prevention, etc.)  

 
• How to use computers and the Internet  

 
      • Mental influence, persuasion, and dominance 
 
      • General self-help, self improvement, personal development, and success  
 

• Hobbies and special interests: cooking, magic, UFO's, metaphysics, becoming more  
competitive in sports, activities, etc.  

 
• Making money, aside from marketing information: investing, stock market, futures t   
trading, real estate tips, and other related financial information  

 
       • And of course, having more control and freedom in their lives!  
 
Orang-orang selalu mencari cara membuat diri mereka berkembang atau beberapa area di 
kehidupan mereka. Mereka selalu berusaha untuk menemukan solusi-solusi untuk 
masalahan mereka.  
 
Ada websit-website di atas yang memberikan ribuan dolar-dolar setiap bulan. Saya juga 
sudah secara pribadi menjual produk-produk di sebagian dari kategori tersebut dan 
mendapatkan hasil yang baik juga.  
 
Kita bahkan masih belum memulai mendapatkan keuntungan yang sesungguhnya dari 
bidang-bidang di atas karena sangat kecil kompetisinya di dalam kebanyakan bidang-
bidang di atas, terutama ketika yang dibandingkan dengan "Bagaimana cara marketing"! 
Potensi untuk mencari uang dari kategori-kategori di atas sangatlah besar dan terbuka 
lebar-lebar!  
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Lebih dari itu, ketika semakin banyak orang-orang membeli digital produk, anda dapat 
dengan mudah membayangkan akan mendapatkan sejumlah uang yang sangat banyak 
dari topic-topik tersebut di masa yang akan datang. 
 
Anda bisa mengambil masing-masing dari subjek-subjek tersebut sesuai dengan minat 
pribadi anda.  
 
Temukan ( atau buat ) Laporan-laporan yang Dahsyat! 
 
Hari 4: Berikutnya, aku akan (memelihara faktor waktu di dalam pikiran) mencari 
artikel-artikel yang ada bahwa aku akan mendapat hak-hak cetak ulangnya lagi ( resaler 
right ). Ada begitu banyak artikel yang hebat di Internet di setiap subjek, anda dapat 
berpikir tentangnya. Temukan beberapa yang baik dan bertanyalah kepada pengarangnya, 
jika anda mendapatkan ijinnya untuk mempublikasikan untuk yang lainnya.  
 
Tentu saja, jika anda sudah mempunyai pengalaman menulis sebelumnya, dan pasti dapat 
dengan cepat menulis, anda bisa menulis beberapa artikel untuk diri anda sendiri. 
 
Ini merupakan suatu gagasan yang baik untuk menyertakan laporan dalam penjualan 
anda, Jadi, jika anda menjual resep, anda dapat menggunakan artikel yang membagikan 
resep masakan yang dahsyat! Tidak ada ilmu pengetahuan roket di sini. 
 
Jika anda berniat untuk menulis artikel-artikel anda sendiri tapi tidak mengetahui 
bagaimana caranya, temukanlah beberapa artikel/laporan yang bagus dan pelajarilah 
artikel-artikel tersebut. Perhatikan bagaimana cara mereka menulis, latar belakangnya, 
dlll. Pergi ke pustaka dan ambilah satu buku yang anda perlukan. Ini sama sekali tidak 
susah. Anda bisa dengan mudah memilih satu artikel satu hari.  
 
Hari 5: Sekarang, kita ingin menciptakan suatu ciri (yaitu. iklan) untuk laporan yang 
mempromosikan produk kita ke para pembaca kita. Ambilah satu surat penawaran untuk 
produk yang anda pilih dan pilihlah satu keuntungan yang paling baik yang dapat anda 
gunakan sebagai iklan mini. Berita utama ( headline ) dari surat penjualan biasanya 
bekerja dengan baik untuk ini.  
 
(Ini adalah alasan mengapa saya memilih produk yang sudah ada untuk  di jual. Surat 
penjualan telah di tulis dan mungkin telah di uji keefektifannya. Dan ...anda bahkan tidak 
perlu mempunyai web site anda sendiri.) 
Maka, jika berita utama ( headline ) dari surat penjualan dibaca "Dapat 25 kelezatan dan 
resep yang gampang untuk di persiapkan dalam setiap suasana ", iklan mu dapat hanya 
berkata...  
Dapat 25 kelezatan Dan Mudah Untuk dipersiapkan  
Resep-Resep Untuk Setiap Kesempatan! Kunjungan:  http://www.greatrecipesite.yum <--
sisipkan kode afiliasi anda untuk produk ini di sini)  
 

http://www.greatrecipesite.yum/
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Tambahkan iklan pendek ini hingga terakhir dari laporan anda. Sekarang laporan Anda 
siap untuk pergi!  
 

 
 
 
 
 

 
 
Contohnya seperti ini. Jika anda mau bergabung dan memasarkan affiliasi. Anda dapat 
membuat web seperti ini. Dan memberikan kepada para pengunjung laporan-laporan 
yang GRATIS untuk mereka. Kemudian anda dapat mengirimkan Email anda kepada 
mereka. Jangan khawatir jika anda tidak bisa membuatnya, saya sudah memberikan 
contoh bagaimana anda dapat membuat halaman web seperti ini silahkan kunjungi  
http://youtube.com/watch?v=s9IEpVcsN5Q
 
 

http://youtube.com/watch?v=s9IEpVcsN5Q
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Hari 6: Berikutnya, anda perlu untuk menemukan satu autoresponder. Kembali ke 
googlecom dan carilah 'free autoresponder' dan dapatkanlah satu. ( Kalo boleh saya 
sarankan, sebenarnya jika anda memilih autoresponder janganlah GRATIS, Anda bisa  
memilih www.aweber.com, www.1shopingcart.com, www.getrespon, dan masih banyak 
lainnya ) 
 
Autoresponder adalah system yang di buat untuk mengirimkan email kepada sang 
pembeli atau nasabah yang di lakukan secara otomatis. 

 
Isilah autoresponder anda dengan artikel anda dan test sistemnya ( dengan mencoba 
memasukan nama dan alamat email anda sendiri, dan test responnya,dll )  
 Jika anda cukup puas dengan AR (autoresponder) yang anda ambil, tambahkan beberapa 
pesan lagi kepada pesan AR mu...  
 Di atas email anda, menambahkan kata-kata...  
"- Terimakasih untuk permintaan resep yang Cuma-Cuma ini! Nikmatilah, dan merasalah 
bebas untuk membagikan artikel ini kepada teman anda dan keluarga anda."  
 Pada akhir pesan AR (sebelum iklan affiliasi anda), tambahkan kata-kata ini...  
"- Kita akan mengirimkan resep-resep yang lebih enak untuk anda, tip-tips, dan bahan-
bahan masakan segera! Jika anda tidak ingin menerima ini dari kami, dengan senang hati 
kami mengetahuinya."  
  
 
Hari 7: Kembali ke google.com dan carilah "forum-forum resep" dan/atau "forum-forum 
masakan." Pergilah ke forum-forum tersebut  dan buatlah sebuah catatan di 
notpad/wordpad tentang forum yang bagus., atau cukup menyimpan link favorit ke folder 
favorit anda di web browser (pencari). Carilah ke forum-forum tersebut. Dapatkan 
suasana apa yang ada di forum-forum itu. Bacalah aturan postingnya. Dan FAQnya jika 
ada.  
Catatan: Alasan kenapa saya memilih forum-forum masakan dan resep dari pada forum 
yanf memiliki para pembaca yang banyak adalah sangat sederhana. Aku ingin mendapat 
satu pembaca yang spesifik ketika saya dapat mendapakannya. Ini sangatlah penting.  
 
Lebih dari itu, semakin sedikit uang/waktu anda punyai, semakin perlu anda menargetkan 
pembaca anda. Karena anda tidak mempunyai uang/waktu untuk dihambur-hamburkan 
untuk orang-orang yang tidak memiliki respond dan tertarget.  
 
Lebih baik pergi ke suatu forum dari hanya 100 anggota yang sangat ditargetkan 
dibanding pergi ke suatu forum yang umum yang memiliki ratusan ribu anggota.  
 
Exposkan laporan dan ( dan iklan anda ); untuk medatangkan trafik 
 
Hari 8 -11: Berikutnya, ciptakan suatu ciri ketika anda membuat tulisan di forum. Yang 
akan menawarkan sebuah laporan yang Cuma-cuma kepada yang lain. jika laporan anda  
 

http://www.aweber.com/
www.1shopingcart.com
http://www.getrespon/
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menawarkan resep masakan ayam yang Cuma-cuma, anda bisa menggunakan tulisan 
seperti ini : 
 
INI adalah Ayam Digoreng Terbaik  
 
Resep yang saya anda dapatkan secara GRATIS! Dapat anda punya resep di sini: <-
alamat email autoresponder anda di sini.  
 
Sekarang anda siap untuk mengambil bagian di dalam forum-forum. Anda dapat 
menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti juga membantu yang lain dengan pertanyaan-
pertanyaan mereka. Masing-masing postiang anda akan membawa ciri anda (pada akhir 
postiang) promosikan resep ayam anda yang cuma-cuma tersebut.  
 
Siapapun tertarik akan resep itu dapat mengirimkan satu email kepada autoresponder 
anda dan mendapat resep di dalam beberapa menit. Mereka juga dapat ke melihat iklan 
anda untuk produk anda akhir resep.  
 
Anda adalah juga membangun daftar email anda ketika Anda pergi ke forum-forum. 
Suatu bonus yang terbatas!  
 
(-Catatan: Ketika anda mendapat tanggapan-tanggapan awal, mungkin ada beberapa 
orang yang akan minta untuk tidak mengirimkan lagi resep dan tips-tips. hapus itu email 
dari daftar anda segera.)  
 
Buat segera menjadi seperti virus! ( menyebar dari mulut ke mulut ) 
 
Untuk mendapat pengunjukan maksimum untuk laporan anda (dan produk afiliasi), 
tawarkan pembaca anda untuk bebas mencetak ulang hak-hak untuk laporan/recipe anda 
(sepanjang mereka menerbitkan nya dengan file nama anda di cantumkan.) Ini dapat 
membuat laporan anda menyebar seperti virus! 
 
Dalam posisi ini, jika anda ingin medapatkan web site yang gratisan. pergi  saja ke 
google.com dan mencari-cari 'situs web gratis'  atau 'ruang web yang gratis.'  
 
Sejauh ini, anda telah mampu menawarkan sesuatu yang mempunyai nilai kepada yang 
lain (resep anda yang gratis,) membangun daftar anda, dan mungkin menangkapi 
beberapa order(pesanan. Tanpa mempunyai produk anda sendiri atau bahkan suatu situs 
web. Tidak terlalu jelek bukan, eh? ;-) 
 
Hari 12: Di sini adalah cara yang lain untuk mendapat laporan-laporan anda (dan produk 
affiliasi) lebih banyak dipertunjukan. Jika anda sedang menulis laporan-laporan dan/atau 
resep-resep anda sendiri, tawarkan artikel-artikel anda kepada penerbit-penerbit yang lain 
(dari ezines atau situs web) sehingga mereka dapat juga menawarkannya kepada calon 
pembeli / pelanggan-pelanggan mereka.  
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Anda bisa yang manapun mencari sites/publishers ini di googlecom atau tanyalah di 
forum-forum itu untuk melihat jika siapapun yang tertarik akan pulikasi gratis ini atau 
situs web mereka. Ada banyak orang juga yang mencari content.  
 
Serahkan report/recipe anda kepada sebanyak mungkin webmaster/publisher yang anda 
bisa. Tidak setiap orang akan setuju dengan tawaran tersebut, tetapi tidak apa-apa. Dapat 
sebanyak mungkin yang anda bisa.  
 
Buat semua daftar publishers/webmasters yang setuju untuk menerbitkan laporan anda. 
Anda dapat menghubungi mereka kemudiannya untuk laporan-laporan anda yang lain, 
produk-produk, dan jalinan joint venture ( kerja sama ). (Sebenarnya, anda dapat juga 
menghubungi mereka yang tidak mau mempostingkan laporan anda. Mereka mereka bisa 
saja membuka peluang kerja sama untuk kerja sama ( joint venture) yang menguntungkan 
bagi mereka.)  
 
Catatan: Anda dapat melanjutkan untuk menggunakan strategi tersebut sepanjang itu 
bekerja. Ketika awal hasil-hasil anda mulai berkurang, dapatkan laporan gratis yang 
lainnya, ubahlah file ciri untuk postiang-postiang anda dan ulangi proses. Juga, berikan 
laporan-laporan yang baru kepada ezines yang lainnya.  
 
Hari 13: Ketika saya mempunyai sedikit pemasukan, dan saya mungkin membeli nama 
domain saya sendiri dan hosting yang murah untuk di setup. Sekali lagi, carilah di google 
search engine. Di sana akan memberikan anda banyak pertimbangan. Domain dan 
hosting apa yang bagus. www.godaddy.com juga bagus dan mempunyai servis yang baik. 
BTW, saya memakai www.idbloghost.com untuk web site saya. Hanya 82500/tahun dan 
900/perbulan untuk hosting. Dan mempunyai servis dan pelayanan yang bagus. 
 
Sekarang jika saya mempunyai pemasukan dan mempunyai web site sendiri, saya dapat 
memuli bekerja untuk membuat produk saya sendiri. Hal yang hebat jika anda 
mempunyai produk anda sendiri anda dapat menyimpan 100% keuntungan dan 
mempunyai kendali penuh. Yang berarti anda dapat menawarkan bekerja sama bagi hasil 
dengan orang lain dan mulai system affiliasi sendiri, dll. Satu kata yang akan saya tulis 
 
BUATLAH PRODUK ANDA SENDIRI! 
 
Hari 14 -17: Marilah kita katakan anda memutuskan untuk menciptakan "bagaimana 
cara" jenis produk mengajar orang-orang untuk memasak. Anda dapat pergi ke 
perpustakaan atau toko buku dan dapatkan ide dari garis besarnya, dari isi buku masakan, 
dari daftar isi, dll.  
 
Anda telah mengetahui bagaimana caranya menulis laporan-laporan dan artikel-artikel. 
Satu cara manual hanyalah memasang reports/articles secara kelompok dengan urutan 
yang logis. Lakukan riset anda, perhatikan buku yang lain dan laporan-laporan yang, dan 
mulai letakan laporan anda secara bersamaan. Ketika saya sebutkan sebelumnya, tidak 

http://www.godaddy.com/
http://www.idbloghost.com/
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harus mempunyai ratusan halaman untuk membuat uang. Jika pembaca menemukan 
manfaatnya, mereka akan membayar anda untuk itu.  
 
Hal yang besar tentang produk-produk informasil yang pendek (yang dikirimkan via 
Internet) anda dapat membuat profit yang banyak karenanya. (Kebanyakan dari produk-
produk saya kurang dari 20 halaman panjangnya, dan berharga sekitar $9.95 atau 
$39.95.)  
 
Lebih banyak uang yang di buat di luaran sana daripada yang pernah terjadi, oleh 
penjualan individu, laporan-laporan yang difokuskan! dan bertumbuh ke taraf yang tidak 
masuk akal.  
 
Contoh yang klasik yang selalu datang di benak saya adalah Internet Cash Machines oleh 
Allen Says. Bahwa buku diterbitkan beberapa masa yang lampau, walaupun demikian 
masih di jual ribuan exemplar sampai hari ini! Contoh-contoh yang besar lain adalah 
Magic Letters and 7 Secrets to Unlimited Traffic. Yang terahkhir tidak lebih dari 15 
halaman panjangnya. Tetap saja di download oleh ratusan pengunjung. 
 
Garis besarnya adalah...ketika anda mempublikasikan produk informasi, ukuran tidak 
terlalu berarti! Mutu yang mengatakannya! Anda bisa mendapatkan uang dengan 15 
halaman sama dengan 100 halaman. Faktanya anda dapat membuat lebih banyak. Saya 
akan segera menunjukan kepada anda bagaimana caranya.  
 
 
Mari kesampingkan potensi penghasilanya, ada banyak alasan mengapa menciptakan 
ebook yang singkat...  
 

• Ebook yang singkat sangat mudah dibuat; itu tidak memerlukan banyak 
pekerjaan.  

 
• Ebook yuang singkat dapat diselesaikan di dalam beberapa minggu-minggu, 

beberapa hari, dan kadang-kadang bahkan suatu sedikit; beberapa jam!  
 

• Membuat ebook yang singkat sebenarnya tidak sulit atau menggunakan banyak 
waktu untuk menjual.  

 
• Ebook singkat terutama sangat baik untuk pemasar-pemasar yang baru (dengan 

sedikitl atau tidak ada pengalaman) dan juga sangat mudah untuk sebagian 
marketer musiman. Dan...  

 
• Yang paling penting, ebook yang singkat mengizinkan anda untuk menyebarkan 

resiko anda.  
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Anda lihat, itu semua meringkaskan waktu dan uang yaitu.manajemen waktu dan arus kas 
positif.  
 
Waktu adalah suatu komoditas yang sangat mahal, terutama jika anda masih mempunyai 
suatu 9 sampai 5 jam pekerjaan untuk dilakukan. Dan, kita mengetahui bahwa semua 
proyek kita tidak akan kembali. Sebenarnya, ada suatu kesempatan yang membuat kita 
gagal. Yang pada kenyataan kebanyakan dari kita mengalami kegagalan tersebut.  
 
Jadi, jika anda menginvestasikan banyak waktu dan energi dalam menciptakan ebook 
yang mempunyai banyak halaman dan granatnya tak meledak, anda pasti telah 
kehilangan banyak waktu dan energi yang anda curahkan ke dalam proyek itu, dengan 
tanpa hasil apapun untuk di tunjukan. Menangislah anda! 
 
Dengan kata lain, jika anda telah menggunakan hanya beberapa minggu-minggu untuk 
menciptakan suatu ebook yang jauh lebih pendek yang yang juga ternyata granatnya tak 
meledak, anda bisa dengan cepat menarik ebook tersebut ke luar dan menggantikannya 
dengan yang pendek yang lainnya. Resiko-resiko anda secara dramatis dikurangi dan 
kesempatan-kesempatan anda sebagai pemenang ditingkatkan!  
 
 
Lebih baik untuk menciptakan 10 ebooks yang singkat per tahun dan mempunyai 2 
kegagalan tetapi dari (8 ebook menghasilkan uang tunai!) dibanding untuk hanya 
menciptakan satu atau dua ebooks yang memiliki halaman yang banyak di  tahun yang 
sama tersebut dan mempunyai resiko mereka kedua-duanya kegagalan. Ada juga suatu 
kesempatan yang jauh lebih baik bahwa 1 produk-produk anda akan menjadi best saler 
jika anda mempunyai 10 ebook di luar sana, sebagai ganti hanya satu atau dua.  
 
Sekarang, marilah kita memperhatikan potensi keuntunganany...  
 
Jika masing-masing dari ini 8 buku membawa pendapatan $1000 per bulan untuk anda, 
keuntungan-keuntungan itu dapat menjumlahkan dengan cepat. Jika gol anda untuk 
mendapatkan $100,000 dalam  tahun mendatang, anda mempunyai suatu kesempatan 
yang jauh lebih baik berhasil dengan 8 sampai 10 ebooks yang singkat menghasilkan 
$1000 per bulan masing-masing, daripada bersandar pada hanya satu ebook yang besar 
sendirian untuk mencapai $100,000.  
 
Dan…bahkan jika anda mendapatkan hanya beberapa ratus per bulan dari masing-masing 
dari 8 buku, sudah termasuk baik bagi kebanyakan orang sedang membuat uang di 
online.  
  
Di sini adalah beberapa hal lagi yang anda dapat pastikan bahwa keuntungan anda dari 
ebooks yang mempunyai halaman yang sedikit, sumur untuk masa depan anda…..  
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• Anda dapat menawarkan masing-masing sebagai suatu backend (followup) 

produk untuk yang lain. (produk yang lebih mahal setelah produk yang murah 
sudah di beli kostumer kita). Seperti kalu kita memperhatikan MCDonald, 
Kentucy. Pada waktu kita membeli makanan yang kita inginkan mereka selalu 
menawarkan makanan lainya, coba deh anda perhatikan. Mereka biasanya 
berbicara kentangnya pak/bu? Supnya pak/bu? Iyulah yang kita namakan 
backend. Menawarkan sesuatu setelahnya.  

 
• Anda dapat membuat bundel atas ebook tersebut dan menjual mereka sebagai 

suatu kemasan yang gres ( baru ), dengan suatu harga yang berbeda.  
 

• Anda dapat gunakan beberapa di antara ebook tersebut (terutama jika ebook yang 
tidak terjual baik di pasaran) sebagai bonus-bonus untuk produk-produk anda 
yang lain, untuk meningkatkan nilai yang dirasa dari 'kemasan.'  

 
• Anda dapat juga gunakan beberapa di antara mereka semata-mata untuk 

membangun email list anda. (Beri ebook secara Cuma-cuma, menukar ebook 
dengan pemasar-pemasar yang lain, atau apapun. Fakta bahwa itu hanya 
membutuhkan waktu anda satu minggu atau dua untuk menciptakan ebook, 
menawarkan anda banyak lebih banyak opsi dan fleksibilitas.) 

 
Dan, jika anda masih bersungguh-sungguh ingin menciptakan ebook yang memiliki 
banyak halaman, mengapa tidak membaginya menjadi projek yang lebih kecil dan 
mulailah untuk menjual dari masing-masing bagian sampai semuanya di rampungkan?  
 
Sebagai contoh, jika anda ingin menciptakan " secara lengkap" panduan 'pemasaran 
online', anda bisa mulai dengan menciptakan suatu ebook yang kecil yang hanya menjual 
'menulis surat penjualan' dan memulai menjualnya. Lalu, ciptakan yang lainnya untuk 
'pengembangan produk' dan jual juga. Dan seterusnya...  
  
Pada akhirnya, setelah anda membuat bundel ebook anda, atau di kombinasikan ke satu 
ebook yang memiliki halaman banyak dan jualah itu. Anda dapat menggunakan waktu 
anda dengan lebih baik dengan cara tersebut. Dan...anda juga mendapatkan uang tunai 
yang masuk sementara anda bekerja menangani proyek anda. 
 
Banyak  dari kita melanjutkan untuk mengejar gagasan satu juta dolar dan banyak 
kehilangan projek kecil yang benar-benar manghasilkan $100,000. 
  
Produk-produk yang kecil lebih mudah untuk di ciptakan, adalah banyak lebih mudah 
untuk diputar kembali, tidak memerlukan suatu investasi yang besar dari waktu anda, 
energi atau uang, dan ebook tersebut sangat mengurangi resiko-resiko anda.  
 
Dengan ebook tersebut mungkin juga cara yang paling cepat untuk mendapat nama anda 
di luar sana dan membangun kredibilitas untuk diri anda dan urusan bisnis anda. Anda  
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dapat benar-benar dapat keuntungan yang banyak dengan ebooks yang mini ini, 
sepanjang anda menyediakan informasi yang berharga pada mereka.  
 
Setelah produk anda selesai, pergilah ke www.adobe.com dan pergunakan, sistim 
percobaan mereka untuk mengubah dokumen anda ke dalam bentuk Adobe Acrobat. Ini 
adalah bentuk paling umum yang digunakan di Internet dan memenuhi kedua-duanya 
para pemakai PC dan Mac.  
 
Hari 18: Jika anda belum pernah melakukannya, pergi ke clickbank dan siapkan gerbang 
pembayaran anda untuk memulai melakukan penjualan produk anda. (di halaman terakhir 
akan saya tunjukan bagaiman anda dapat mengguankan click bank dan paypal) Alasan 
saya suka clickbank adalah karena mereka juga menawarkan satu cara mudah untuk 
membuat program afiliasi anda (cara yang hebat yang membuat bisnis anda cepat 
bertumbuh.)  
 
Jika anda tidak bisa membuka account di click bank, anda bisa berpaling ke 
www.paypal.com dan paypal membuat satu layanan yang gratis. Pasti untuk 
membuatnya. Ini untuk kemudahan transfer bank yang dapat memindahkan uang anda 
dari paypal ke rekening bank anda. ( Sekali lagi paypal tidak mengizinkan kita yang 
tinggal di Indonesia untuk menarik uang, tetapi saya sudah menyediakan ebook untuk 
anda! Anda tinggal mendownload dan membacanya ) 
 
Hari 19 -21: Dapat suatu surat penjualan (dan download halaman, dll.) tersedia bagi 
produk baru anda. Jika anda sudah memutuskan melakukannya tawarkan hak jual ulang 
kepada mereka, tambahkan informasi (dan link order) untuk penjualan langsung di akhir 
halaman penjualan. 
 
Tetaplah ingat selagi anda bekerja untuk prodak anda dan surat penjualan anda, artikel-
artikel yang gratis sedang tersebar dengan bantuan teknik viral ( virus ) dan list anda akan 
terus berkembang. Hal ini juga berarti bahwa anda mungkin mempunyai beberapa 
penjualan dari beberapa produk afiliasi anda. (Inilah alasan kenapa saya memulai dengan 
satu produk yang ada, untuk dapat bergerak cepat untuk arus kas masuk.)  
 
Di sini adalah bagaimana Anda dapat mambuat surat penjualan anda siap sangat dengan 
cepat dan dengan mudah…  
 
Sebagian penulis copywriting yang di bayar mahal, tidak menciptakan sales material 
yang hebat ( dan mahal ) sejak awal mula. Tidak. Itu berarti manggunakan banyak waktu 
dan bekerja keras! Mereka hanya "mencuri" gagasan-gagasan pemasaran yang cemerlang 
dan bahan-bahan penjualan yang sudah terbukti di masa yang lalu.  
 
 Mereka 'mencuri' dan meminjam dari gagasan-gagasan dan iklan-iklan yang diuji bahwa 
sungguh telah menangkapi berjuta-juta dolar-dolar.  
 

www.adobe.com
http://www.paypal.com/
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Mereka “mendaur ulang” apa yang telah terbukti bekerja dengan baik sebagai ganti 
menghabiskan waktu dengan menciptakan bahan baru yang tingkat kemungkinan 
gagalnya tinggi.  
 
Ya, ini juga berarti bahwa banyak marketer hebat juga membuat surat penjualan yang 
gagal Tidak seorang pun yang tidak pernah kegagalan. Itulah sebabnya mereka cukup 
cerdik untuk meminjam kesuksesan orang lain untuk meningkatkan kesuksesan mereka di 
masa yang akan datang. 
 
Jadi…. Bagaimana anda dapat menggunakan strategi ini di bisnis anda? 
 
Jadi, pertama-tama, saya ingin membuat semuanya lebih jelas bahwa saya tidak meminta 
anda untuk menyalin kata demi kata! Itu akan membuat anda mendapatkan hukuman ( 
dan dan juga secara salah secara etis ) ketika saya mengatakan “mencuri” yang saya 
maksudkan adalah “memodel” suatu iklan yang sukses atau web sitenya.  
 
 Mulailah dengan mencari pembuat uang yang paling top dari nice market anda. Pergilah 
saja ke pencari web yang popular, seperti google dan carilah produk yang akan anda jual 
Contoh: Jika anda sedang menjual kalkulator, carilah situs-situs yang paling top dan 
amatilah situs mereka. Belajar bentuk dan tampilan web mereka, belajarlah surat 
penjualan mereka.  Lalu, "model" web site site yang sukses tersebut untuk web anda.  
 
Tetapi, bagaimana mungkin anda dapat mengetahui bahwa web site tersebut merupakan 
web yang sukses atau tidak? Jika  merupakan suatu perusahaan yang terkenal mereka 
pasti sungguh-sungguh melakukan yang terbaik untuk produk mereka, anda dapat 
mengasumsikan mereka mempunyai salinan surat penjualan cukup baik.  
 
Bagaimanapun, jika anda tidak yakin bahwa apakah site/salespage tertentu memiliki sales 
copy yang bagus paling mudah adalah membacanya. Ini saatnya mengetes apakah sales 
copy yang baik atau tidak. Jika dengan membaca halaman tersebut, itu dapat membuat 
anda yakin untuk membeli produk, atau membujuk anda minimal mempertimbangkannya 
setidaknya mengecek produk tersebut, anda dapat bertaruh ini merupakan suatu surat 
penjualan yang hebat.  
  
 
Tidak hanya ini cara yang paling cepat untuk menciptakan surat penjualan anda sendiri, 
ini juga suatu cara yang pasti secara dramatis meningkatkan kemungkinana untuk 
berhasil. kemungkinan keberhasilan anda. Ketika anda memodel keberhasilan masa 
lampau, anda biasanya mendapat gransi kesuksesan di lavel yang sama.  
 
Bayangkan mempunyai suatu surat penjualan yang dapat menjadikan setiap 100 
penunjung membeli kepada anda. Itu berarti, setiap 100 pengunjung yang mengunjungi 
web site anda satu akan membelinya dari anda.  
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Sekarang... Bagaimana jika anda "mencuri" suatu berita utama (headline) yang hebat 
yang telah diuji. Surat penjualan yang sukses untuk suatu produk yang serupa dan dengan 
seketika menggandakan keuntungan-keuntungan anda----semalam! Dengan hanya 
mengubah berita utama (headline) dari surat penjualan anda! Dan, apa akibatnya jika 
anda memulai mengubah bagian lain dari surat penjualan anda menggunakan surat 
penjualan yang sudah diuji, surat penjualan yang sukses dan menggandakan, melipat 
tigakan, dikalikan empat keuntungan-keuntungan anda! (Ingat-ingat bahwa semua 
perubahan ini hanya mengambil waktu anda beberapa menit untuk melakukannya.)  
 
Apakah Anda berpikir anda mampu mendapatkan keuntungan gampang dan cepat seperti 
ini? Hey, jika strategi ini bekerja dengan baik di dalam urusan bisnis yang lain, mengapa 
ini tidak seharusnya bekerja untuk anda? Lebih penting lagi, mengapa anda tidak 
seharusnya menggunakan ini dan lihat hasil dari keuntungan yang bekerja untuk bisnis 
anda?  
 
Kebenarannya adalah, jika anda tidak menggunakan strategi sederhana ini untuk 
meningkat keuntung untuk urusan bisnis anda, anda akan bekerja lebih keras lagi! Dan 
anda akan memboroskan terlalu banyak waktu di trial-and-error.  
 
Ada cara yang mudah, lebih baik, gampang dan cara cepat untuk mendapatkan 
keuntungan dari membuat surat penawaran. Dan saya sudah memberi tahu kepada anda 
di tulisan yang di atas ☺ 
 
Gunakan in dan lihatlah keuntungan anda akan membumbung hanya……semalam!  
 
Hari 22 -23: kirim laporan gratis lainnya atau dua di antara list anda. 
 
Untuk kedua kalinya, termasuk beberapa informasi tentang buku anda yang anda sudah 
terbitkan!! Uraikan secara singkat manfaat-manfaat dari produk baru anda dan bawa 
langsung ke halaman penjualan anda. (Jangan mencoba untuk menjual dari dalam email. 
Biarkan halaman penjualan melakukan itu.)  
 
Anda dapat menawarkan para anggota di daftar anda potongan harga dan katakanlah 
bahwa tidak ada yang lain akan mendapat potongan tersebut. Buat mereka merasa 
khusus.  
 
Jika anda sudah mempuyai account di click bank dan memutuskan untuk tidak menjual 
hak jual ulang buku anda, anda dapat menawarkan masing-masing pelanggan yang sudah 
membeli buku anda dijadikan afiliasi anda. (Anda dapat mempunyai informasi ini di 
halaman thankyou/download anda juga.)  
 
Namun Jika anda belum mnejadi pelanggan clickbank yang berbayar, anda dapat 
menawarkan program afiliasi anda kepada mereka padalain kesempatan (setelah anda 
menjadi pelanggan clickbank.)  
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Menjalin hubungan dengan Pemasar-pemasar Yang Lain yaitu Usaha kerja sama ( joint 
venture)  
 
Hari 24 -28: Mulailah dengan menghubungi penerbit-penerbit dan webmasters yang 
menyetujui untuk menempatkan/ poska report/recipe anda di lists/sites mereka.  
 
Tawarkanlah kepada mereka presentasi keuntungan jika mereka menolong anda 
memasarkan produk anda. Yaitu jika mereka menawarkan produk anda dari data base 
prospek dan kostumer is web master. Kemudian hubungilah webmaster dan penerbit 
enzine yang lain dan tawarkan kerja sama dengan mereka. (Anda dapat mencarinya di 
forum atau di google search engine.) 
 
Semakin memikat, menguntungkan, dan penawaran unik and, semakin sukses kerja sama 
anda ciptakan. Jika ada nomer telpon di web site mereka, ambilah telpon dan telponlah 
mereka. Jika  tidak, kirimkanlah email (atau bahkan surat melalui pos) tentang penawaran 
kerjasama (JV) anda.  
 
Catatan: Berikanlah masing-masing prospek JV yang anda hubungi suatu salinan gratis 
dari produk anda, sehingga mereka dapat meninjau ulang sebelum mereka memutuskan 
untuk melakukan usaha kerjasama dengan anda.  
 
Penting: kerja sama yang sukses akan melejitkan prospek anda dan keuntungan anda! 
Jangan terkejut karena sering menerima order dari jalinan kerja sama tersebut. 
 
Hari 29: Demi Tuhan, saya tidak mengetahui, reaksi dari setiap email yang datang, 
amatilah pesanan yang datang dan...istirahatlah untuk hari berikutnya!  
  
Anda sudah bekerja keras selama 28 hari dan anda sedang memulai melihat hasil yang 
menyenangkan. Heri kerja 28 hari anda sudah lunas.  
 
Ambilah waktu sebentar untuk tersenyum dan adalah berterimakasih untuk semua 
berbagai hal besar yang sedang terjadi. karena, percaya saya, ini adalah hanya permulaan.  
 
Antara laporan-laporan viral (yang menyebar seperti virus), program afiliasi, dan 
sekarang usaha kerja sama, semuanya dapat di lakukan ulang dengan baik.  
 
Bulan 2 dan seterusnya: Dari sini, saya hanya perlu untuk berfokus pada beberapa hal...  
 

• Membangun daftar email saya secara konsisten, menggunakan teknik-teknik 
diuraikan di atas,  
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• Membangun suatu hubungan yang kuat dengan para anggota daftar ku saya dengan menawarkan 

mereka nilai menguntungkan melalui laporan-laporan yang gratis, artikel-artikel, 
dan tips-tips, DAN...  

 
• Menemukan dan membentuk hal positif baru dan hubungan-hubungan yang 

menguntungkan satu sama lain dengan para pemain yang berkuasa di lading 
mereka, yaitu.menjalin kerja sama ( Join Venture ) 

 
• Tawarkan mereka produk-produk dan jasa yang bagus dengan dasar yang 

konsisten! Produk-produk ini dapat juga salah satu adalah milik anda, produk-
produk afiliasi, atau produk-produk yang anda beli hak jual ulangnya. 

 
 
Jangan takut untuk berjualan di daftar email anda. Mereka yang hanyalah ingin 
mengambil prlengkapan gratis akan hilang. Dan, yang adalah suatu hal yang baik! Itulah 
yang anda ingin! Mereka yang menghargai nilai yang anda berikan akan menjadi 
pelanggan setia anda. 
 
Lanjutkan kepada usaha kerja sama dan buat kerja sama dengan penerbit-penerbit lain / 
webmasters untuk membangun jaringan anda, membangun daftar anda dengan baik akan 
mendatangkan keuntungan. 
 
Survey daftar anda dan temukan produk-produk macam apa yang mereka inginkan di 
masa mendatang. Temukan apa yang menjadi keinginan utama mereka, fokus mereka, 
dan permasalahan mereka. Lalu, temukan produk-produk yang sesuai atau ciptakan 
sendiri produk tersebut, dan tawarkan kepada mereka. 
  
Konsep yang sangat powerful lainnya yang anda dapat perkenalkan ke dalam bisnis anda 
mendambahkan arus pemasukan lain. Ini biasanya –bisnis (anda sendiri atau yang lain) 
yang secara terus menerus membayar anda setiap pelanggan yang anda bawa masuk. 
Anda membawa masuk pelanggan dan komisi akan anda dapatkan selama mereka masih 
di perusahaan tersebut.  
  
 
Suatu contoh yang bagus yang kebetulan saya temukan, yang membuat banyak orang 
menghasilkan uang dari tahun ke tahun, adalah Warrior Pro yang juga dikenal sebagai 
Host4Profit. Alasan layanan ini sangat populer karena mempunyai produk paket hosting 
yang baik, di kombinasiakan dengan berton-ton produk marketing yang sangat powerful  
dan , yang memberi kesempatan kepada anda mendapatkan arus pendapatan secara terus 
menerus. Bukan suatu yang buruk bukan.  
 
Setiap bisnis yang sukses memahami dan menguasai satu prinsip yang dasar. Bahwa 
prinsip tersebut dapat di ungkapkan dengan dua kata: pengulangan bisnis.  
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Ambil setiap nama bisnis besar: Microsoft, Walmart, Milik McDonald's . . . 
 
Alasan di balik kesuksesan mereka adalah pengulangan bisnis -fakta yang sederhana 
bahwa kebanyakan dari pelanggan-pelanggan mereka adalah membeli ulang. Pasti, 
mereka juga mendapatkan kostumer yang baru juga. Tetapi mayoritas dari bisnis mereka, 
dan keuntungan, datang dari para pelanggan yang membeli ulang. Bisnis-bisnis ini 
bergantung pada pelanggan-pelanggan mereka yang ada untuk mendapatkan keuntungan-
keuntungan secara konsisten.  
 
Dan ini tidak menjadi kejutan alasan pertama banyak bisnis bangkrut secara cepat 
karena..mereka tidak mempedulikan pelanggan-pelanggan mereka yang ada. Mereka 
tidak membangun suatu hubungan dengan pelanggan mereka, dan mereka dengan pasti 
tidak menjual kepada kostumer lebih dari sekali.  
 
Kira-kira anda lihat setiap bisnis, yang manapun online atau offline, begitu sibuk 
menemukan pelanggan-pelanggan “baru” bahwa mereka melupakan pelanggan-
pelanggan mereka yang yang ada.  
 
Anda ingin mengetahui rahasia pemasaran yang paling besar di planet ini? Rahasia ini 
ada di sini. Ini adalah rahasia yang paling besar. Ini tidak datang dari gagasan-gagasan 
marketing yang baru, atau mencoba setiap gagasan marketing yang baru lainnya yang 
anda dengar, atau berjalan setelah setiap gagasan marketing yang baru di tampilkan di 
web promosi untuk mengajarkan anda trik marketing baru.  
 
 Rahasia ini tidak menjadi rahasia hari ini...  
 

Ulangi kembali bisnis anda! 
Repetition is The mother all skill 

 
Itu adalah rahasia bisnis dan pemasaran yang sukses!  
 
Salah satu bagian yang paling powerful yang dapat anda lakukan untuk membangun 
bisnis dan mendapatk keuntungan yang banyak adalah menjual kepada pelanggan-
pelanggan yang sama berulang-ulang kali. Tidak ada salahnya dengan menemukan 
pelanggan-pelanggan baru, sepanjang anda melanjutkan untuk menjual kepada 
pelanggan-pelanggan anda yang yang ada! Itulah keuntungan yang sesungguhnya.  
 
Ini merupakan strategi sederhana. Tetapi strategi yag sangat powerful ! Dan itu bekerja 
baik sekali untuk saya dan kepada marketer yang lain. Mempunyai sendiri halaman opt-in 
atau leanding page ( anda bisa melihat contohnya di http://www.indobizsuccess.com, 
http://www.earlymillionaires.com ) untuk mengumpulkan list email mengijinkan anda 
mengguankan strategi pengulangan. 
 

http://www.indobizsuccess.com/
http://www.earlymillionaires.com/


30 Hari Perjalanan Menuju Kekayaan di Internet 
 
Tetapi . . .bagaimana akibatnya jika saya mengatakan kepada anda bahwa ada sesuatu 
yang bahkan lebih baik?!  
Bagaimana jika saya mengatakan kepada anda bahwa anda bisa menjual kepada 
pelanggan anda hanya sekali, dan mendapatkan mendapatkan keuntungan dalam hanay 
sebulan sekali, dalam bertahun-tahun-mungkin bahkan untuk sisa dari hidup anda?!  
 
Dan bagaimana jika saya memberitahu kepada anda bahwa anda mempunyai kostumer 
yang tidak terbatas yang membeli kepada anda? Itu berarti jika anda untuk menjual ini 
kepada 100, 1,000, atau bahkan 10,000 pelanggan, anda akan mendapatkan suatu 
keuntungan dari masing-masing pelanggan setiap bulan, tanpa keharusan untuk 
mengangkat suatu jari untuk melakukan setiap pekerjaan tambahan?  
 
Dengar baik-baik . . .percaya atau tidak, bisnis seperti itu ada! Dan anda bisa menjadi 
bagian darinya jadi anda bisa membagi keuntungan sekarang! 
 
Sekarang, anda akan masih perlu untuk menemukan pelanggan-pelanggan anda. Sudah 
barang tentu, dan anda mungkin melakukan itu sekarang. Tetapi keindahan dari sistim 
adalah ini . . . itulah yang harus anda lakukan semua!  
 
Yang lainnya dilaksanakan untuk anda! Produk, penjualan, tindak lanjut, dan percaya 
atau tidak, bahkan dukungan pelanggan dilakukan untuk anda!  
 
That leaves you with a lot of time and energy that you usually would have spent on doing 
the above tasks. With this model, you can use all that saved time and energy on getting 
more customers and increasing you cash payments every month!  
 
Anda akan mendapatkan banyak waktu dan energi yang biasanya anda habiskan untuk 
melakukan pekerjaan. Dengan model ini, anda dapat menyimpan banyak waktu dan 
energy yang anda gunakan untuk mendapatkan banyak pelanggan dan meningkatkan 
anda punya pendapatan setiap bulan 
 
 
Model bisnis yang terakhir ! 
 
Struktur dari model bisnis yang terakhir ini sederhana. Itu termasuk produk atau layanan 
jasa yang pelanggan mau bayar untuknya, tidak hanya hanya sekali tetapi setiap bulan l!  
Itu berarti anda menjual kepada pelanggan hanya sekali dan mendapat bayaran tiap bulan 
selama pelanggan tersebut menjadi nasabah. 
 
 
Dan karena orang lain sudah memproduksi produk ini, penjualan, pemenuhan pesanan, 
layanan pelanggan dan pengulangan pesanan tiap bulan, anda sudah tidak usah lagi 
memusingkannya lagi Anda hanya berkonsentrasi pada mendapatkan lebih banyak 
pelanggan dan meningkatkan keuntungan-keuntungan anda setiap bulan! 
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Ini ada tiga perusahaan yang secara pribadi bergabung dengan mereka yang akan 
mendatangkan pemasukan bagi anda pertahunnya. 
 
http://www.asianbrainjakarta.com
(anda harus bergabung menjadi membernya terlebih dahulu) 
http://www.about-secrets.com/simple.htm
(anda harus bergabung dengan mailing lisnya untuk mendapatkan laporan gratisnya) 
http://www.about-secrets.com/warrior.htm
 
periksalah ketiganya. Lebih bagus bergabung dengan mereka semua. Jika tidak mulailah 
satu terlebih dahulu. Waw, sudah sangat panas di sini dan dapat memberikan anda 
kesempatan untuk mendapatkan pendapatan yang fenomena. 
 
Banyak alasan dari system ini anda hanya bekerja sekali dan anda mendapatkan bayaran. 
Sekarang saya akan mengatakan “lakukan sedikit dan mendapatkan banya!” Lebih 
banyak sekali!” 
 
Siapa yang tidak akan suka bekerja untuk suatu waktu yang singkat dan terus di bayar 
untuk pekerjaan yang hanya anda lakukan beberapa bulan yang lalu bahkan beberapa 
tahun yang lalu? 
 
Ini adalah kesempatan bagi anda yang harus anda lakukan sekarang. 
Saya berharap anda mendapatkan keuntungan seperti saya dan banyak orang lainnya 
 

Penutup 
 
Sebagai penutupan, saya senang berkata bahwa strategy yang saya kemukakan kepada 
anda kedengarannya sederhana, tetapi bekerja! Jika anda menggunakan waktu anda dan 
tenaga anda dengan baik anda akan mendapatkan hasil yang memuaskan. 
Buatlah sederhana selama anda mampu dan teruslah mengembangkan dasar-dasarnya. 
 
 
Dan juga ingat di dalam pengembangan bisnis yang sukses, Anda juga harus 
berhubungan baik juga dengan para pemain yang ada dalam bisnis anda. 
Anda juga dapat menemukan keunikan bisnis anda dan saya yakin bahwa anda 
mempunyai keunikan. Dan akhirnya, jadilah unik dalam hal anda membuat atau menulis 
produk anda, kemaslah mereka, atau dalam level anda menawarkan produk layanan anda. 
Akhirnya tetaplah jaga pikiran anda di bisnis ini ( atau bisnis yang lainnya ), anda akan 
mendapatkan tantangan sepanjang jalan. Banyak suara-suara sumbang di dalam 
menjalankan bisnis ini. Anda akan menemukan berbagai tantangan dan hambatan. Jangan 
di ambil hati. Belajarlah dari tantangan dan hambatan tersebut dan teruslah maju. 
Tindakan dan konsistensi adalah kunci untuk kerajaan anda. 
 

http://www.asianbrainjakarta.com/
http://www.about-secrets.com/simple.htm
http://www.about-secrets.com/warrior.htm
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Untuk kesuksesan anda!  
 
 
 
Semmy 
CEO 30hari.com 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Spesial Bonus! 

 

80% Internet 

marketing yang sukses 

sekarang bergantung 

pada… 

TRAFIK, TRAFIK, TRAFIK…… 

MySpace 
YouTube 
Links 
(Bidclix.com,Adbrite.com) 
BloggingSocial 
Bookmarketing 

CraigsList 
Banner 
AdsArticles (Writing and 
Submitting) 
Press Releases 
Pay PerClickTraffic! 



 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


