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PIS 100% adalah bisnis dengan konsep MLM satu-satunya di dunia, memiliki 
beberapa mesin uang yang memberi Anda komisi pasif bulanan 100% dari 
downline tingkat-1 Anda! Anda bahkan bisa menerima komisi pasif bulanan 
TANPA bergabung sebagai anggota berbayar ke mesin apa pun! Anda tidak 
mungkin akan melewatkan peluang bergabung ke PIS 100% !  
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 Waktunya… untuk Pemasaran Jaringan

... bentuk paling luar biasa dari perusahaan bebas untuk mendapatkan hormat 
dan pengakuan yang layak diterimanya.

Saatnya ... pemasaran jaringan bukan sekedar diterima. Saatnya ... pemasaran 
jaringan menjadi benar-benar dikagumi.

Inilah cara baru berbisnis di seluruh dunia. Perubahan telah terjadi dalam cara orang 
membeli dan menjual segala sesuatu. Pada saat yang sama, ada perubahan radikal 
dalam apa yang orang mau dan mampu lakukan untuk mencari nafkah hari ini. Kita 
melihatnya di mana-mana. Kita bisa merasakannya... dimana-mana. Semuanya 
berubah cepat.

Kebanyakan salahkan Internet. Kebanyakan berkat Internet 

Pemasaran jaringan memimpin perubahan ini. “Yang lain” harus mengikuti atau 
minggir.

Pemasaran jaringan adalah tentang melakukan hal-hal secara berbeda. "Bisnis 
sebagai tidak biasa" adalah identitas kita.

Kita adalah "bisnis untuk kita semua" dan jumlah "kita" bertambah 
lebih dari 70.000 orang baru di seluruh dunia setiap hari!

Saya akan menjelaskan apa yang membuat bisnis kita ini sangat berbeda... dan luar 
biasa. Saya akan menunjukkan mengapa semakin banyak orang memperhatikan 
betapa cerdas model bisnis ini (dan saya akan membuat lebih banyak orang lagi 
duduk dan memperhatikan).
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Saya akan membungkam para kritikus yang menyebut industri kita ini lelucon dan 
memberikan suara kepada orang-orang yang mengetahui yang sebenarnya: 
pemasaran jaringan adalah suatu kekuatan. Ia mengubah hidup, dan tak 
terbendung.

Saatnya ... pemasaran jaringan tidak sekedar diterima. Ia menjadi 
benar-benar dikagumi.

Pemasaran jaringan adalah ujung tombaknya perusahaan bebas.... (Tidak hanya “di” 
ujung tombak.” Ini-LAH ujung tombaknya.) Dan dunia belum mengetahuinya.

Pemasaran jaringan adalah cara paling ampuh dan persuasif untuk 
memperkenalkan konsumen pada produk dan jasa baru yang tidak mereka tahu 
ada. Dan dunia belum mengetahuinya.

Pemasaran jaringan memperkuat anjuran orang-ke-orang dari-mulut-ke-mulut 
dengan secara cerdas menambahkan program kompensasi insentif/imbalan. Dan 
dunia belum mengetahuinya.

Pemasaran jaringan adalah model bisnis di mana hubungan berkuasa. Ia…
 

 satu-satunya lapangan bermain bisnis yang sama rata, yang terbuka bagi 
siapa pun tak memandang usia, jenis kelamin, ras, pendidikan, atau sukses 
masa lalu...

 cara terbaik bagi orang biasa untuk mencapai penghasilan luar biasa...
 satu-satunya struktur bisnis yang dirancang untuk membangun organisasi 

sukses melalui kerjasama, bukan politik perusahaan dan kompetisi...
 “Waralaba Rakyat” yang terbukti dan terjangkau...
 satu-satunya sistem bisnis yang mendorong Anda untuk secara kreatif 

"melakukannya dengan cara terbaik bagi Anda" dan berhasil ...
 pilihan terbaik hari ini bagi semakin banyak pengusaha yang "paling tak layak 

dipekerjakan” ...
 desain bisnis yang otentik, cerdas, tepercaya yang membayar Anda apa yang 

Anda benar-benar layak terima ...
 model bisnis yang memberikan kebebasan waktu maupun uang...
 bisnis yang mengungkap ke semua orang "rahasia" penghasilan pasif dengan 

ungkitan ...
 bisnis yang mengungkap ke semua orang "rahasia" cinta kasih, sumbangsih, 

membuat perbedaan untuk nafkah...
 bisnis yang telah mengubah hidup jutaan orang lebih baik selamanya...

Pemasar jaringan yang sukses tahu semua itu. Dan sekarang...

Saatnya ... semua orang mengetahuinya!
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Hidup, Mencintai, Belajar... Meninggalkan 
Warisan

Kabar baiknya, industri pemasaran jaringan terus menjadi lebih baik. Para 
profesional industri ini menuntut lebih dari diri mereka sendiri dan dari 
perusahaan mitra mereka.

Hidup, mencintai, belajar, meninggalkan warisan.... Kegiatan-kegiatan hidup itu, 
menurut Stephen Covey, adalah empat kebutuhan dan motivasi dasar setiap 
manusia. Ketika kita menjalani hidup yang memenuhi keempatnya, kita 
teberdayakan. Kita memiliki energi tak terbatas. Kita terpuaskan. Kita menjalani 
kehidupan yang hebat.

Namun, lebih seringnya, hidup kita berbeda. Kita terjebak dalam "tumpukan hal-hal 
tetek bengek." Kita memang hidup, tapi itu hanya tampaknya, saat kita pergi bekerja, 
membayar tagihan, merawat keluarga kita, dan mencari jatidiri.

Hampir bukan kehidupan yang luar biasa, namun hampir semua dari kita pernah 
mengalaminya.

Anda mungkin pernah mengkhawatirkan hal itu ketika lulus SMA, berpikir tentang 
kuliah dan apa yang akan anda lakukan dengan hidup anda, ke mana anda mungkin 
ingin tuju dengan itu. Lalu datang pada anda suatu pemikiran yang sangat serius, 
yang tidak akan pernah anda lupakan. Saya menantikan hari saat anda berbaring di 
tempat tidur dengan hanya beberapa jam tersisa dari hidup anda.
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“Bagaimana jika,” pikir anda, “pada jam terakhir itu, anda 
mengenang seluruh hidup anda dan, tanpa waktu tersisa untuk 
mengubah apa pun, menyadari bahwa anda telah melewatkan inti 
dari semua itu?”

Pernahkah anda merenungkan kemungkinan yang menakutkan itu?
 
Anda mungkin tidak sebegitu beruntung orangtua anda. Anda mungkin kuliah di 
universitas yang bagus meski hanya selama beberapa semester. Anda mungkin 
tidak menemukan tujuan anda di sana. Ketika anda lalu bekerja, anda cepat sampai 
pada kesimpulan bahwa gaji bulanan, meskipun cukup besar, juga tidak terlalu 
memuaskan. Anda mungkin memulai beberapa bisnis. Masing-masing usaha 
memberi anda peluang untuk belajar dan melakukan hal-hal baru. Dan itu mungkin 
memuaskan, setidaknya untuk sementara.

Dan suatu saat anda menemukan profesi yang akan memungkinkan anda, 
sepenuhnya, untuk hidup, mencintai, belajar, dan meninggalkan warisan. 

Itulah pemasaran jaringan.
 
Bagi banyak orang, perubahan hidup dimulai setelah mereka menemukan suatu 
peluang pemasaran jaringan. Entah bagaimana, mereka menggali dalam jiwa untuk 
munculkan keberanian dan keyakinan. Mereka merancang impian dan memulai 
hidup baru.

Dan bagi sebagian dari mereka yang memulai hidup baru ini, beberapa tahun 
kemudian mereka mendapatkan penghasilan tahunan ratusan juta rupiah, telah 
membangun rumah impian, dan tidak hanya menjalani kehidupan baru, tetapi 
kehidupan yang luar biasa. Kisah sukses mereka menyentuh banyak hati. 

Mulailah hargai betapa bisa sangat berharganya sebuah peluang, setidaknya bagi 
mereka yang dengan sengaja dan berani mengambilnya. Karena kisah sukses 
mereka bisa mengubah hidup anda.

Yang anda lihat, dan banyak orang lain telah lihat, adalah sebuah wahana di mana 
anda bisa mendapatkan nafkah yang besar—potensinya memang tidak terbatas. 

Apa yang bisa anda lakukan seandainya uang bukan masalah? Anda melihat 
sebuah profesi di mana anda akan belajar dan tumbuh terus. Anda menemukan 
tempat di mana anda akan dikelilingi orang-orang positif, orang-orang yang tidak 
melihat masalah, hanya tantangan untuk dipenuhi dan ditaklukkan, orang-orang 
yang dengannya anda bisa menjalin hubungan yang bisa bertahan seumur hidup 
anda.

Dan yang paling penting...

Anda menemukan tempat di mana anda bisa membuat perbedaan 
nyata kepada orang lain, membantu orang mengubah hidup mereka 
dan menemukan harapan baru dan tujuan baru.
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Sekarang, anda mungkin sudah tahu profesi yang ingin anda terjuni. Pemasaran 
jaringan. Kabar baiknya, industri ini terus menjadi lebih baik. Para profesional di 
industri ini menuntut lebih banyak dari diri mereka sendiri dan dari perusahaan mitra 
mereka.

Ini mungkin bisa menjadi misi anda: Untuk menetapkan, 
mengajarkan, dan memeragakan standar tertinggi agar reputasi 
pemasaran jaringan akan menjadi apa yang ia benar-benar layak 
untuk menjadi: suatu profesi mulia.

Profesi mulia pemasaran jaringan ini akan:

 Memungkinkan anda Untuk Hidup lebih berkelimpahan daripada yang pernah 
anda bisa miliki sebaliknya—memiliki lebih banyak pilihan dan lebih banyak 
kebebasan.

 Untuk Mencintai lebih penuh dan mengungkapkannya dalam lingkungan yang 
semakin luas.

 Untuk Belajar tentang diri anda dan orang lain, tentang apa yang sebenarnya 
mungkin untuk dilakukan dalam hidup, dan betapa kuat pikiran dan sistem 
kepercayaan kita…

Dan yang paling memuaskan, melalui pemasaran jaringan anda akan menemukan 
cara Untuk Meninggalkan suatu Warisan. 
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Bukan Hanya Soal Uangnya

Saya yakin tidak ada model bisnis lain bisa memberi kita gaya hidup seperti 
yang diberikan oleh pemasaran jaringan. Dan persahabatan yang kita bangun 
dengan orang-orang di seluruh negeri menambah kekayaan yang tak 
tertandingi pada hidup kita.

Tidak diragukan, gaya hidup seorang pemasar jaringan karir membuat iri. Tetapi, 
saya percaya, hal paling penting yang terjadi pada kita dalam pemasaran jaringan 
belum tentu apa yang kita capai atau kumpulkan, tetapi menjadi apa dan siapa kita.

Jika kita menganut prinsip-prinsipnya, pemasaran jaringan memaksa kita untuk 
menumbuhkan kekuatan karakter dan profesionalisme kita untuk menumbuhkan 
bisnis. Pertumbuhan ini berkembang secara alami dari meninggalkan zona nyaman 
kita, memotivasi diri untuk menjadi yang terbaik yang kita bisa, dan membantu orang 
lain melakukan yang sama.

Berbeda dengan model bisnis perusahaan di mana karyawan bergantung pada 
majikan dan orang-orang harus bersaing dengan satu sama lain untuk maju, model 
pemasaran jaringan mendorong orang untuk mengambil inisiatif dan saling 
membantu untuk mencapai tujuan-tujuan yang saling menguntungkan. Kekayaan 
yang Anda ciptakan sebanding dengan jumlah orang yang Anda bantu, seberapa 
baik Anda melakukannya, dan apa yang mereka lakukan dengan itu. MARGIE 
ALIPRANDI
Jadi pemasaran jaringan, lebih dari yang anda tahu, 
memberdayakan orang untuk berkontribusi dan membuat 
perbedaan. Dan saya percaya bahwa dalam analisis akhir, 
perbedaan yang Anda buatlah yang terpenting.
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Ketika kita pergi dari sini, kami meninggalkan uangnya. Tapi kita membawa serta 
siapa kita sekarang dan pengaruh positif yang kita miliki pada kehidupan orang lain.

Soal pertumbuhan pribadi ini benar-benar menggembirakan. Anda mungkin pernah 
sangat negatif terhadap bisnis ini. Anda menolak tiap kali seorang mencoba 
merekrut anda ke dalam bisnis ini. Tetapi, sikap itu mungkin berubah ketika anda 
menemukan perusahaan yang tepat dan anda bergabung karena anda jatuh cinta 
penuh gairah dengan sebuah produknya, dan itu membuat anda melihat pemasaran 
jaringan sebagaimana seharusnya. 

Saya bisa mulai tanpa persyaratan khusus selain tekad, yang merupakan hal hebat 
lainnya tentang pemasaran jaringan. Hasrat dan dorongan berdampak jauh. 

Bila produk yang membuat anda jatuh cinta itu jenis barang yang perlu didemokan, 
anda misalnya bisa memutuskan untuk mengadakan pertemuan di rumah (home 
meeting). Undang sebanyak mungkin orang ke pertemuan anda. Bila ada dari para 
hadirin yang bergabung ke bisnis anda, anda mulai bisa melihat rasio di sini. 
Misalnya, jika anda mengundang cukup banyak orang dan setengah dari mereka 
bergabung, anda sudah bisa melihat prospek cerah.
 
Jika Anda memiliki kemauan untuk melakukan apa pun yang diperlukan, Anda bisa 
mencapai kebebasan uang dalam pemasaran jaringan. Dan apa yang dibutuhkan 
dari satu orang untuk sukses mungkin tidak sama untuk orang lain.

Membangun bisnis pemasaran jaringan mirip dengan menanami kebun. Anda harus 
menabur banyak benih dan Anda harus menanamnya sepanjang waktu. Anda tidak 
bisa hanya menanam satu dan berpikir itu akan memberi anda makan seumur hidup. 
Anda juga tidak bisa mengharapkan benih Anda untuk menghasilkan panen instan. 
Ada musim tanam dan musim menuai. Butuh waktu agar benih matang dan Anda 
harus memiliki unsur-unsur yang tepat untuk mengolah dan menumbuhkannya. 
Tentu, prinsip abadi ini berjalan seiring dengan konsep kegigihan dan ketekunan dan 
bertahan di sana.
 
Pemasaran jaringan menciptakan lebih banyak kisah sukses daripada bisnis lainnya. 
Anda bisa memiliki tim jaringan banyak negara, dan di antara mereka ada lebih 
banyak teman seumur hidup daripada yang bisa anda hitung. Karena pemasaran 
jaringan, terlepas dari permulaan anda yang sederhana, anda bisa memberi anak-
anak anda segala yang mereka butuhkan dan lebih lagi, termasuk sekolah bermutu 
dan perjalanan keliling dunia. 

Bagaimana Anda bisa memberi harga pada pengalaman-pengalaman seperti ini? 

Tapi yang terpenting, anda bisa memberi mereka waktu anda dalam lingkungan di 
mana anda tidak khawatir tentang bagaimana tagihan-tagihan akan dibayar dan 
anda bisa fokus pada hal selain bertahan hidup yang dasar.

Anda bisa menjalani hidup anda dengan cara anda. Anda bisa 
melakukan apa yang anda inginkan, ketika anda ingin 
melakukannya!
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Dan itu bukan hanya uang. Bagian yang akan paling anda hargai adalah 
pertumbuhan pribadi anda sendiri dan kepuasan luar biasa yang datang dari mampu 
membantu orang lain tumbuh juga.
 
Daya mental dan kedewasaan emosilah yang paling saya hargai. 
Bukan apa yang kita kumpulkan. Yaitu kita menjadi apa, dan untuk 
menjadi apa kita membantu orang lain.

Bagi saya, pemasaran jaringan sama mengenai pertumbuhan pribadi seperti 
pertumbuhan keuangan. Ia juga tentang melihat gambar besarnya, dan memegang 
visi tentang apa yang mungkin bahkan ketika para anggota tim Anda belum bisa   
melihatnya sendiri.
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Menjadi Pemasar Jaringan Profesional 

Saatnya beberapa pemimpin tampil dan mengeluarkan pemasaran jaringan 
dari kepompongnya menjadi kenyataan kupu-kupu baru. Mau bermain? Mau 
jadi salah satunya? Ini tidak akan mudah. Tapi ini akan setimpal. Kita bisa 
meraih arus penghasilan yang luar biasa bersama-sama dan mengubah hidup 
kita sendiri dan citra pemasaran jaringan selamanya.
 
Mari kita ngobrol tentang kebebasan uang. Saya percaya kita masing-masing 
membutuhkan banyak aliran pendapatan—real estate, reksa dana, pemasaran 
internet, di antaranya. Tetapi yang teratas dalam daftar puncak beberapa aliran ini 
adalah peluang pemasaran jaringan. Ia benar-benar "Mesin Uang Pamungkas".

Pemasaran jaringan mungkin peluang usaha yang paling sedikit 
dipahami dan paling difitnah di dunia.

Dan kesalahan atas kesalahpahaman ini terletak langsung pada banyak orang di 
industri pemasaran jaringan sendiri. Betul. Pemasaran jaringan itu bagus. Tapi 
pemasar jaringan amatir mengotori sarang dan sanga merugikan kita.

Saya anggap Anda tahu apa itu pemasaran jaringan. Jika Anda seperti kebanyakan 
orang saat pertama kali didekati tentang pemasaran jaringan (siapa yang belum 
pernah?), anda punya beberapa praduga yang, paling banter, tidak akurat. Selama 
puluhan tahun anda terus mengatakan "tidak" pada pemasaran jaringan 
berdasarkan apa anda pikir pemasaran jaringan itu.

Apa yang mungkin anda pikirkan? Anda pikir ia cara kelas rendah bagi orang-orang 
yang berpikiran kecil untuk menghasilkan beberapa puluh ribu ekstra dengan 
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mengganggu teman-teman dan keluarga mereka untuk membeli banyak produk 
mahal.

Memang begitulah MLM gaya lama tiga puluh atau empat puluh tahun yang lalu. 
Anda tahu apa yang mereka katakan tentang "kesan pertama?” Sulit diatasi. Jadi 
ketika ada yang mendekati kita tentang pemasaran jaringan, kesan MLM lama itu 
tertanam di kepala kita.

Anda mungkin keras kepala, agak sombong, skeptis, dan agak 
takut. Anda melihat diri sebagai orang profesional berkelas yang 
tidak akan tertangkap basah terlibat dalam suatu peluang bisnis 
recehan.

Sekarang saya ingin anda memandang MLM lebih serius. Ia bukan APA SAJA 
seperti yang telah anda pikirkan. Jika anda meneliti para pemain besarnya—
perusahaan-perusahaan yang telah ada selama lima, sepuluh, lima belas, dua puluh 
tahun—anda bisa mengerti mengapa mereka memiliki daya tahan. Ini perusahaan-
perusahaan yang berkelas dan sukses dengan produk-produk luar biasa dengan 
harga yang wajar. Terlebih lagi, sebagai bonus, para konsumen biasa mereka 
ditawari cara untuk menciptakan arus pendapatan yang luar biasa… pendapatan 
pasif (yaitu, uang saat Anda tidur) untuk berbagi produk-produk ini dengan orang-
orang lain yang tertarik.

Saya sangat percaya pada kewirausahaan dan kebaikan dari kebebasan. Dalam 
pemasaran jaringan, kita menemukan industri yang meratakan lapangan main 
wirausahanya. Daripada memulai bisnis dari awal (dengan biaya masuk dan keluar 
yang tinggi), pebisnis bisa membiarkan orang lain mengurus bagian-bagian sulit dari 
bisnisnya—penciptaan produk, pergudangan, distribusi, tunjangan karyawan, sewa 
peralatan, pencarian properti, dll.—sehingga mereka bisa berkonsentrasi pada 
pemasaran produknya dan mendapatkan aliran pendapatan besar untuk 
melakukannya.

Jika dilakukan dengan benar, pemasaran jaringan adalah cara cerdas dan murah 
membuat lebih banyak orang terlibat dalam kewirausahaan dan akhirnya, dalam 
mengendalikan nasib keuangan mereka sendiri. 

Itu bagian bagusnya. 

Inilah bagian jeleknya. Dengan meratakan lapangan mainnya—menghilangkan 
banyak penghalangnya—pemasaran jaringan telah menarik segolongan amatiran—
kumpulan penipu dan yang bicaranya cepat, yang ingin cepat kaya dengan mencoba 
menghasilkan banyak duit dari downline mereka dan akhirnya merusak nama baik 
industri ini.

Itulah yang membuat saya marah. Saya kira sudah waktunya kita mengambil 
kembali industri kita dari para amatir ini. Atau setidaknya melatih mereka lebih baik.
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Setiap profesi memiliki kode etik dan standar praktik dan sertifikasinya. Dokter 
meraih ijazah mereka. Pengacara harus lulus profesi. Atlet profesional harus 
memperkuat tim. Itulah yang membuat mereka profesional.

Waktunya para networker mematuhi standar keunggulan dan profesionalismenya 
sendiri. Seandainya saya bisa mengayunkan tongkat ajaib dan mengubah industri 
ini, itu adalah mengambil suatu gelar atau sebutan profesional baru dari keunggulan 
kewirausahaan: "PJP." Pebisnis Jaringan Profesional.

Untuk mendapatkan PJP, networker pemula akan setuju untuk mematuhi suatu 
Kode Komitmen. Setidaknya, inilah lima bidang komitmen.

Saya berjanji untuk mengatakan kebenaran.

Saya muak kalau mendengar seorang bicara tentang betapa mudah membangun 
kekayaan dalam pemasaran jaringan. Uang gampang! Itu bohong. Dusta terang-
terangan. Tidak ada uang gampang dalam bisnis ini atau bisnis lainnya. Akan sulit 
dari hari pertama. Jangan masuk jika anda kira uangnya akan mudah. Jauhi. 
Masuklah hanya setelah Anda memahami biaya-biayanya. Perlu kerja keras untuk 
membangun downline anda. Bisa makan waktu beberapa tahun. Tapi setelah 
pendapatan pasifnya mengalir, itu bisa menjadi hal paling menguntungkan yang 
pernah anda lakukan.

Ini yang benar:

Sukses akan lebih sulit dari yang Anda kira. Akan makan waktu 
lebih lama dari yang Anda harapkan. Akan makan biaya lebih dari 
yang Anda inginkan. Tapi saat Anda sukses, itu akan lebih 
berharga dari yang mungkin bisa Anda bayangkan.

Bisakah Anda memegang kebenaran?

Saya berjanji untuk menanamkan harapan-harapan yang realistis.

Ada begitu banyak kekecewaan pada para networker amatir karena harapan mereka 
meleset. Lagipula, ini pemasaran. Dan setiap pemasar profesional akan memberi 
tahu ini adalah permainan angka, dan angka-angkanya rendah. Misalnya, dari 100 
orang yang menerima brosur atau telepon penjualan anda, hanya 2 atau 3 akan 
membeli. 

Tetapi pemasar jaringan pemula didorong untuk membuat daftar seratus teman 
teratas mereka dengan harapan mendaftarkan banyak dari mereka! Tidak realistis! 
Satu rekan baru yang tajam dari seratus teman dekat adalah respons yang baik 
meskipun Anda memiliki produk paling menarik di dunia. Dua akan sangat baik. 
Tetapi jika seorang tidak diajari angka yang benar, mereka lari untuk mensponsori 
beberapa teman dan menemukan 99 penolakan menatap wajah mereka. Setelah 
dua puluh penolakan keras, mereka berhenti dan menyalahkan industri pemasaran 
jaringan. "Ini memang nggak jalan!” “Ini penipuan!”
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Saya beri tahu Anda apa itu penipuan—amatiran yang menanamkan harapan yang 
tidak realistis bahwa berbicara dengan beberapa teman dekat adalah satu-satunya 
yang dibutuhkan.

Menemukan rekan-rekan bisnis yang kokoh itu SULIT. Saya lebih 
suka orang-orang menduga bahwa itu akan sulit. Mungkin hal 
paling sulit yang pernah mereka lakukan.

Kemudian, jika mereka menemukan bahwa ini agak lebih mudah dari itu, mereka 
terdorong. Mereka ingin terus maju, melalui hal-hal sulit, sampai mereka berhasil. 
Dan sukses itu SANGAT MANIS!

Saya berjanji untuk menghargai nilai sebenarnya dari penghasilan pasif.

Sadarilah perbedaan kuat antara penghasilan linier dan penghasilan pasif. Dokter 
misalnya, mendapatkan penghasilan linier. Mereka hanya dibayar jika muncul 
bekerja. Jika mereka berhenti bekerja, pendapatan mereka berhenti.

Penghasilan dari pemasaran jaringan bisa pasif... yang berarti bisa 
terus mengalir kepada anda BAHKAN SETELAH ANDA BERHENTI 
BEKERJA.

Dokter Anda yang bergaji tinggi pun tidak bisa mengatakan itu. Itu sebabnya banyak 
dokter bergabung dengan organisasi-organisasi pemasaran jaringan bagus 
berbondong-bondong.

Lima juta rupiah sehari dalam pendapatan "ala-dokter" hampir tidak seampuh lima 
juta rupiah per hari dalam pendapatan "ala-jaringan". Satu pendapatan tipe dokter 
hanyalah itu—satu pendapatan. Tapi pendapatan tipe networker merupakan aliran 
pendapatan-pendapatan mendatang sejauh yang bisa Anda lihat ke masa depan.

Penghasilan pasif bahkan melampaui batas kematian. Itu sebabnya Anda bekerja 
keras untuk membangun aliran pasif Anda... hanya jika tiba saatnya Anda TIDAK 
BISA bekerja. Anda ingin arus-arus itu terus mengalir. bukan?

Saya berjanji untuk menolak tersinggung.

Yang ini tidak mudah. Kebanyakan dari kita sangat lembut dan lunak di dalam. Kita 
benci penolakan. Kita benci terlihat seperti orang bodoh. Kita benci gagal. Dan 
sekarang saya memberitahu Anda untuk siap terhadap angka kegagalan 98%?

Sebenarnya, ada cara sederhana untuk tidak tersinggung. Jawabannya terletak 
dalam kalimat ini dari guru pemasaran jaringan, Tom Schreiter:

Amatir meyakinkan; profesional memilih.

Pemasar jaringan amatir selalu menjual—berusaha untuk meyakinkan orang untuk 
bergabung dengan tim mereka atau untuk membeli produk mereka. Tidak heran 
mereka sangat dibenci. Tidak ada yang suka dijual.
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Profesional tidak pernah menjual. Mereka memilih. Mereka memiliki bayangan 
dalam pikiran mereka tentang anggota ideal tim mereka. Mereka mencari pelamar—
orang yang sudah terjual, sudah yakin. Ini perbedaan yang halus namun 
mendalam—perbedaan antara menjual dan memilih.

Orang yang memilih tidak mungkin ditolak karena merekalah yang 
memutuskan siapa yang masuk dan siapa yang keluar. Jika ANDA 
tidak memenuhi syarat, sang profesional tidak akan memilih Anda.

Anda paham itu? Beginilah profesional berperilaku. Anda ingin menjadi profesional?
 
Saya berjanji untuk menyelesaikan dengan kuat.

Mari kita tinjau kembali angka-angka nyatanya. Satu dari seratus adalah bagus. Dua 
dari seratus sangat bagus. Bersiaplah untuk 98 penolakan yang mungkin menjadi 
pengalaman Anda. Tetapi sadarilah bahwa sedikit penerimaan itu, jika diselesaikan, 
bisa menghasilkan Anda banyak uang.

Anda memperhatikan rahasia dalam kalimat terakhir itu? Garis 
bawahi kata-kata itu, jika diselesaikan.

Selesaikan atau tindaklanjuti— itulah rahasianya.
 
Kita ini mungkin kaum penyerah. Kita pemulai yang hebat, tapi penuntas yang buruk. 
Anda ingin rumus untuk kegagalan? Mulailah semangat, selesaikan dengan payah.

Inilah rumus yang lebih baik: mulailah dengan payah (kalau perlu), tetapi 
selesaikanlah dengan kuat.

Lebih baik lagi, inilah rumus sukses terbaik:

Mulailah kuat, lalu selesaikan lebih kuat.

Dalam hal pemasaran jaringan, Anda perlu membuat janji tiga-tahun. Taati itu. Cari 
jalan. Uangnya ada di garis finish, tidak peduli berapa lama waktu dibutuhkan.

Brian Tracy menjelaskan dua ciri terpenting para pemenang: optimisme dan 
ketekunan atau kegigihan.

Optimisme adalah keyakinan bahwa hari esok akan lebih baik dari 
hari ini. Kegigihan adalah kemauan untuk terus bergerak meskipun 
ia tidak bergerak.

Berpikirlah positif. Dan gigihlah.

Dan sebagai catatan akhir tentang tindak lanjut: Seperti halnya Anda mengharapkan 
para "pemula" anda untuk tidak pernah menyerah, mereka juga berharap Anda tidak 
akan pernah menyerah pada mereka. Ada tipe networker tertentu yang kita sebut 
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"monster sponsor." Mereka mendaftarkan orang-orang dengan cepat dan 
meninggalkan mereka secepat motto mereka: Jika Anda melempar cukup spageti ke 
dinding, sebagiannya akan menempel.

Ini tidak cerdas. Ini memberi industri kita nama buruk. Saya rasaya ingin 
mencengkeram leher orang-orang itu dan berteriak, “Jangan masukkan mereka ke 
bisnis Anda jika Anda tidak siap untuk melatih dan mendukung mereka. Jika Anda 
mencintai mereka dan meninggalkan mereka , mereka tidak hanya akan menjelek-
jelekkan Anda, mereka juga akan menjelek-jelekkan pemasaran jaringan.”

Inilah hikmahnya: Jika Anda akan memulainya, maka selesaikan dengan mereka. 
Mari kita lakukan untuk industri jaringan apa yang dilakukan Disney untuk industri 
taman hiburan. Sebelum Walt, bisnis taman hiburan penuh dengan operator licik dan 
barker karnaval bertato—pengalaman kelas rendah. Disneyland menjadi standar 
untuk ditiru. Sebuah pengalaman rapi, terpoles, berkualitas tinggi—cara yang 
seharusnya.

Ingin bermain? Ingin menjadi Disney? Tidak akan mudah. Tapi akan setimpal. Alih-
alih menjadi kaya raya, mari raih arus penghasilan besar yang luar biasa dan 
tercerahkan bersama dan ubah hidup kita sendiri dan citra pemasaran jaringan 
selamanya. 
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Apa yang Istimewa dengan Pemasaran 
Jaringan?

Semua keuntungan kepemilikan bisnis—kebebasan uang, kebebasan waktu, 
kebebasan pengambilan keputusan—ditambah keuntungan dari pekerjaan 
lazim dengan perusahaan besar—penawaran produk yang sangat canggih, 
akuntansi yang andal, dukungan pelanggan lapis-kedua, dan rencana untuk 
sukses yang terbukti.

Saya bisa membuat daftar panjang semua hal yang membuat pemasaran jaringan 
hebat: kebebasan uang, kebebasan waktu, fokus pada hubungan, dsb. Tapi apa 
yang membuat pemasaran jaringan tidak hanya hebat, tetapi juga unik dan 
istimewa?

Segala bentuk kewirausahaan bisa mengarah pada kebebasan uang. Segala bentuk 
penghasilan pasif dan terefisienkan bisa mengarah pada kebebasan waktu. Segala 
pekerjaan penjualan, pemasaran, atau pengembangan bisnis bisa berfokus pada 
hubungan.

Apa yang membuat pemasaran jaringan begitu istimewa—lebih dari sekadar 
kombinasi dari hal-hal ini?

Seperti yang saya lihat, ada dua hal yang membuat pemasaran jaringan benar-
benar menonjol dari semua jenis bisnis lainnya.

Terbaik dari Kedua Dunia

Dalam bisnis lazim, pada dasarnya ada tiga peran: pencipta (orang-orang yang 
membuat penawaran produk atau jasanya); pembuat transaksi (mereka yang 
memasarkan dan menjual produknya, atau yang membuat kesepakatan dengan 
orang lain untuk membantu menjual produknya); dan pendukung (orang-orang yang 
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mengurus kedua jenis itu—semua orang mulai bagian pengiriman hingga meja 
depan hingga CEO).

Sebagai solopreneur, atau pendiri bisnis kecil, Anda biasanya 
harus melakukan banyak peran ini, jika tidak semuanya.

Anda tidak hanya harus membuat penawaran produknya, Anda juga harus 
menyusun strategi pemasarannya, menciptakan bahan-bahan pemasarannya, 
keluar menjual produknya, mengirimkannya, menindaklanjuti untuk menagih uang 
yang terutang kepada Anda, dan memastikan bahwa karyawan dan subkontraktor 
anda terbayar.

Tetapi dalam pemasaran jaringan, Anda tidak perlu membuat produk atau jasanya. 
Sekelompok peneliti dan pengembang sudah bekerja untuk membuat dan menguji 
produk hebat untuk Anda. Manajer produk dan pemasar profesional telah 
mengembangkan kemasan, penetapan harga, dan pemosisiannya, ditambah 
sebagian besar bahan pemasaran yang Anda perlukan—tentu cukup untuk 
membuat Anda mulai.

Sponsor upline Anda sudah mengembangkan strategi sukses yang 
mungkin tidak menjamin kesuksesan Anda, tetapi setidaknya akan 
banyak meningkatkan peluang Anda jika Anda mengikutinya.

Dan perusahaan yang baik juga menyediakan sebagian besar dukungan yang akan 
Anda butuhkan. Komisi secara otomatis dihitung dari pesanan, dan Anda 
mendapatkan kiriman komisi secara andal. Sebuah divisi layanan pelanggan 
menangani masalah yang tidak dapat Anda atasi sendiri. Dalam banyak kasus, 
perusahaan menangani pemenuhan pesanan yang sedang berlangsung. Dengan 
perusahaan dan upline yang tepat, 

Anda mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Semua keuntungan kepemilikan 
bisnis—kebebasan uang, kebebasan waktu, kebebasan mengambil keputusan—
ditambah keuntungan dari pekerjaan khas dengan sebuah perusahaan besar— 
penawaran produk yang canggih, akuntansi yang andal, dukungan pelanggan 
tingkat-kedua, dan rencana sukses yang terbukti.

Andalah pilotnya, tetapi Anda tidak pernah terbang solo.

Kemampuan untuk Kecil

Saya tahu kita semua memiliki impian mengembangkan bisnis kita besar suatu hari, 
tetapi nikmati kemampuan Anda untuk melakukan hal-hal dalam skala kecil, 
terutama ketika Anda pertama kali memulai. Inilah salah satu hal yang membuat 
pemasaran jaringan langka, jika tidak unik.

Beberapa jenis bisnis bisa dimulai secara sampingan saat Anda melakukan 
pekerjaan lain—bisnis internet, produk yang Anda buat untuk dipasarkan, dll. Tapi 
banyak lainnya tidak bisa. Anda tidak bisa melakukan konsultasi di siang hari saat 
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Anda bekerja penuh waktu di tempat lain. Anda tidak bisa membuka toko ritel atau 
restoran hanya malam hari dan akhir pekan.

Namun, peluang MLM dapat dimulai paruh waktu saat Anda masih 
bekerja penuh waktu. Atau ia dapat dengan mudah ditambahkan 
secara bertahap ke campuran bisnis Anda yang lain.

Namun, bukan hanya saat Anda memulai. Ketika perusahaan menciptakan 
penawaran produk atau jasa baru, mereka menanggung risiko pengembangan itu, 
dan terserah Anda seberapa sedikit atau banyak Anda ingin mempromosikannya.

Anda bisa berpikir besar, tetapi Anda tidak harus lakukan yang 
besar—Anda bisa melakukan yang kecil, berulang-ulang.

Anda bisa melihat apa yang berhasil dengan satu pelanggan dan kemudian 
melakukannya lagi dan lagi. Saat Anda menambahkan distributor pertama di bawah 
Anda, Anda membagikan apa yang telah Anda lakukan dengan mereka sehingga 
mereka bisa mencoba mengulangi itu. Anda menyimak dan belajar dari mereka, dan 
memperbaikinya. Kemudian Anda menambahkan yang lain, dengan lebih banyaklagi 
kebijaksanaan untuk dibagikan untuk membantu mereka menjadi sukses.

Jika Anda menambahkan dua ciri pemasaran jaringan ini ke manfaat-manfaat nyata 
lainnya—kebebasan waktu, kebebasan uang, dan kebebasan pengambilan 
keputusan—ini gabungan yang unik dan meyakinkan. Dan keluwesan itu berarti 
tidak ada "satu cara benar” untuk melakukannya—ia bisa apa pun yang Anda 
tentukan dalam hidup Anda.
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Coba Pasang Harga pada Itu... Kalau Anda Bisa

Saya tahu tentang kebebasan yang uang bisa beli. Tapi kebebasan dari waktu 
Anda menjadi waktu ANDA? Tak ternilai!

Hal terbaik tentang pemasaran jaringan adalah mutlak, positif, 
tegas... kebebasan waktu! 
Bisa pergi tanpa berpikir untuk melapor ke siapa pun... Bisa pergi tanpa kecemasan 
tentang biaya tak terduga ... Bisa pergi dengan ketenangan pikiran... Itulah 
kebebasan.

Dan itulah kebebasan yang saya suka untuk bagi dengan orang lain 
melalui pemasaran jaringan…

… Kebebasan untuk pergi ke mana pun Anda ingin atau perlu, kapan pun Anda mau 
atau perlu, tanpa memperhatikan apa kata majikan atau bos atau apa mungkin 
akibatnya secara finansial.

Dari segi yang lebih ringan namun lebih penting: Dalam tiga tahun seorang pebisnis 
jaringan telah bekerja penuh waktu dalam pemasaran jaringan, dia adalah satu-
satunya ayah yang dia tahu yang telah mengikuti SETIAP program yang dimiliki 
anak-anaknya selama hari sekolah.
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Guru bimbingan konseling memberi tahunya bahwa dia SATU-
SATUNYA ayah yang pernah dia lihat datang dan makan siang 
bersama anak-anak itu!

Ya, kebebasan waktu jauh lebih berharga daripada uangnya. (Jangan salah 
paham... uangnya juga dihabiskan dengan baik! Tapi kebebasan dari waktu Anda 
menjadi waktu ANDA? Tidak ternilai!)

Dan satu lagi manfaat: Mendapat teman-teman baru hebat dan melihat mereka 
mencapai impian mereka—menghasilkan nafkah dan menciptakan kehidupan 
bekerja dengan orang-orang yang Anda sukai dan yang peduli dengan Anda. 
Pasanglah harga pada itu kalau Anda bisa! 
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Pemasaran Jaringan: Karir Empat-Tahun 

Pekerjaan penghasil-nafkah yang memungkinkan Anda tidak hanya 
mendapatkan penghasilan untuk saat ini, tetapi yang lebih penting menambah 
penghasilan demi masa depan. Bangun sesuatu sementara Anda 
menghasilkan yang terus menghasilkan. Ini disebut Penghasilan Pasif atau 
Penghasilan Royalti, dan orang-orang terkaya di dunia telah berfokus padanya 
selama ratusan tahun.

Karir tradisional 40-tahun tidak ada lagi. Rata-rata orang hari ini akan berganti 
pekerjaan lebih dari tujuh kali dalam karir kerja mereka.
.
Bayangan bekerja selama 40 tahun untuk pensiun dengan 
sepertiga dari penghasilan yang bahkan tidak cukup untuk 40 
tahun itu tidak masuk akal.

Namun ini masih paradigma yang berkuasa.

Menantang model karir 40-tahun ini adalah Karir 4-Tahun. Konsep ini sederhana: 
Pilih satu pekerjaan penghasil-nafkah yang memungkinkan Anda untuk tidak hanya 
menghasilkan pendapatan untuk saat ini, tetapi yang lebih penting menumpuk 
pendapatan untuk masa depan. 

Bangun sesuatu saat Anda menghasilkan yang terus menghasilkan. Ini disebut 
Penghasilan Pasif atau Penghasilan Royalti, dan orang-orang terkaya di dunia telah 
berfokus padanya selama ratusan tahun. Para penemu melakukannya. Para penulis 
lagu melakukannya. Para produser film melakukannya. Para aktor sekarang 
melakukannya. Para penulis melakukannya. Para pengembang real estate komersial 
melakukannya. Dan para pemasar jaringan melakukannya.
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Bangun sesuatu yang akan terus menghasilkan pendapatan, apakah Anda ada 
mengelolanya atau tidak. Ini menciptakan kebebasan uang, konsep yang tidak 
banyak dikenal, dijajaki, atau dinikmati oleh kebanyakan orang. Apa yang diperlukan 
untuk melakukannya di film, penerbitan, atau real estat? Sebagian besar saya tidak 
tahu. Ada ahli untuk membimbing Anda jika itu kecenderungan Anda.

Tapi saya tahu apa yang diperlukan dalam pemasaran jaringan.

 Apakah itu mudah? Tidak.
 Apakah Anda membutuhkan banyak uang atau pendidikan? 

Tidak.
 Apakah Anda membutuhkan waktu, banyak motivasi diri, dan 

perusahaan hebat untuk mendukung anda? Ya.
 Bisakah anda melakukannya? Ya.

Kebebasan uang memiliki arti berbeda bagi orang-orang berbeda. Tergantung selera 
masing-masing. Sebagian orang bisa bebas dengan Rp 10 juta sebulan, sementara 
yang lain membutuhkan Rp 20 juta atau Rp 30 juta per bulan. Lainnya lagi 
menginginkan sepuluh kali lipat. Terlepas dari jumlah untuk Anda, pikirkan bisa 
seperti apa hidup Anda (atau jika Anda lebih suka, mungkin telah seperti apa hidup 
Anda) seandainya Anda tidak perlu bekerja meraihnya.

Pikirkan minat-minat yang bisa telah Anda jajaki.
Pikirkan tempat-tempat yang bisa telah Anda kunjungi.
Pikirkan waktu yang bisa telah Anda tanamkan dalam hubungan Anda dengan anak-
anak Anda dalam pendidikan praktis mereka.
Pikirkan keasyikan yang bisa telah Anda dapatkan.
Pikirkan hal-hal yang bisa telah Anda ciptakan: tulisan, lukisan, bangunan, dan 
taman.

Belum terlambat untuk berpikir dalam waktu sekarang. Saya berpikir tentang kualitas 
hidup yang kebanyakan dari kita jalani sekarang. Kita memiliki kehidupan yang baik. 
Kita bisa mengalami cukup banyak dari apa yang ditawarkan hidup.

Tapi apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita bangun? Apa yang bisa kita 
buat dan sumbangkan seandainya "menghasilkan nafkah" bukanlah tugas harian 
wajib?

Bagaimana jika kita membuat kebutuhan uang dasar kita tertangani 
pada usia tiga puluh atau empat puluh atau lima puluh? Kualitas 
hidup apa yang bisa kita nikmati?

Saya tidak menyatakan bahwa uang adalah hal terpenting dalam hidup. Hanya saja 
kita menghabiskan sebagian besar waktu kita mencari nafkah, jadi kita harus 
memberi nilai sangat tinggi pada apa yang diberikannya. Pikirkan saja waktu yang 
bisa Anda bebaskan dan apa yang bisa Anda lakukan dengan itu yang lebih penting 
daripada uang.
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Tampaknya mungkin, dalam hal kualitas hidup, kita bisa menjungkirbalikkan 
masyarakat kita sendiri dengan merintis paradigma Karir 4-Tahun. Dalami suatu 
peluang penghasilan royalti yang Anda nikmati dan lakukan itu dengan penuh gairah 
dan cukup kuat untuk membuat diri Anda mapan selama sisa hidup. Anda dapat 
melanjutkan karir itu selama itu cocok untuk Anda, atau Anda dapat meluncurkan 
karir yang lain tanpa mengorbankan pendapatan.

Dengan kebebasan uang, impian Anda bisa mewujud sekalipun Anda hidup sampai 
120 tahun. Bayangkan hidup dua kali lebih lama dari nenek moyang Anda, dengan 
kualitas hidup sepuluh kali lipat. Saya kira itu sama dengan dua puluh masa hidup. 
Kebebasan Uang. Sumber Air Pemuda. Pemasaran Jaringan. 
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Anugerah dari Perusahaan Bebas Adalah 
Setiap Orang Mendapat Manfaat!

Keindahan membangun bisnis pemasaran jaringan yang sukses adalah bahwa 
itu hanya bisa dicapai dengan melayani orang-orang lain.

Dalam ekonomi berdasarkan usaha bebas, jumlah uang yang 
dihasilkan seseorang berbanding lurus dengan jumlah orang yang 
ia layani.

Dr. Martin Luther King, Jr. berkata, “Siapa pun bisa menjadi hebat, karena siapa pun 
dapat melayani.”

Bayangkan itu; siapa pun dari latar belakang apa pun, bila dia memutuskan untuk 
melayani orang lain, bisa menjadi sukses. Dan bagian layak dari kesuksesan adalah 
kekayaan—kemampuan untuk menjalani hidup lebih banyak dan menjalani lebih 
banyak kehidupan.

Kesuksesan uang melalui pemasaran jaringan—berdasarkan hal di atas tentang 
perusahaan bebas—bisa memungkinkan Anda menjadi lebih, memiliki lebih, dan 
melakukan lebih. Membangun sebuah organisasi pemasaran jaringan yang dinamis 
dan sukses, Anda bisa bekerja dengan siapa yang Anda inginkan, bepergian atau 
tidak bepergian sebanyak yang Anda inginkan, mengirim anak-anak Anda ke 
sekolah yang Anda inginkan, menyumbangkan lebih banyak ke badan-badan amal 
yang Anda percayai, dan secara keseluruhan... memiliki lebih banyak pilihan dalam 
hidup.

Wow!
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Dan semua ini, karena Anda mendukung produk atau jasa tertentu yang selaras 
dengan perusahaan yang Anda yakini, sekelompok orang yang Anda jadi kenal, 
sukai, dan percayai, dan memutuskan untuk melayani semakin banyak orang 
dengan membawakan kepada mereka manfaat produk-produk, jasa-jasa, dan/atau 
peluang yang Anda wakili.

Perusahaan bebas menghargai apa yang baik tentang sifat manusia 
dan menghambat apa yang buruk.

Bagaimana bisa? Mungkin penjelasan diperlukan karena kesalahpahaman umum 
hari ini tentang apa sebenarnya maksud dari istilah "perusahaan bebas"... serta tidak 
berarti apa ia.

Perusahaan bebas, doktrin ekonomi dan politik yang menyatakan bahwa suatu 
ekonomi kapitalis dapat mengatur diri dalam pasar yang bersaing secara bebas 
melalui hubungan penawaran dan permintaan dengan campur tangan dan regulasi 
pemerintah yang minimal, tidak boleh dirancukan dengan "menghasilkan penjualan 
dengan cara yang ilegal atau tidak etis.” Itu bukan perusahaan bebas; itu bukan 
kapitalisme. Ini pencurian. 

Kecenderungan alami manusia (baik pembeli maupun penjual) untuk menginginkan 
yang terbaik untuk diri mereka adalah pengatur terbaik dari bisnis yang pernah 
ditemukan. Karena ini, yang baik pada para pebisnis dihargai, dan yang buruk 
dihambat.

Mereka yang membangun bisnis mereka dengan kejujuran dan 
integritas membangun reputasi hebat; orang-orang mulai 
“mengenal mereka, menyukai mereka dan mempercayai mereka.” 
Orang-orang ingin berbisnis dengan mereka... dan mereka 
melakukannya.

Suatu penjualan bisa dihasilkan melalui cara yang tidak jujur, mungkin beberapa—
dan mari kita hadapi, kadangkala dan dan dalam keadaan dan situasi tertentu, 
bahkan banyak. Sebuah organisasi bisa mulai terbentuk melalui janji-janji palsu dan 
bahkan bisa menguntungkan sesaat.

Namun, dengan cepat orang yang mencoba membangun bisnis dengan cara itu 
akan melihat kurangnya etika mereka menjadi senjata makan tuan. Reputasi negatif 
mereka menyebar, dan penjualan serta bangun bisnis mereka akan hancur lebih 
cepat daripada kue basi yang jatuh di lantai dan diinjak.

Di sisi lain, mereka yang telah terbukti sebagai pemimpin sangat sukses dan jangka 
panjang telah secara konsisten belajar cara melakukan bisnisnya, mereka telah 
mengerjakannya secara konsisten, dan mereka telah memimpin organisasi mereka 
melalui teladan.

Teladan mereka mengatakan, “Awasi terus bolanya dan alihkan 
pandangan Anda dari diri sendiri. Terus layani orang lain. Berikan 
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nilai terbaik kepada para pelanggan Anda dan kepemimpinan 
terbaik kepada organisasi Anda.”

Lebih banyak superstar pemasaran jaringan telah mencapai sukses besar dengan 
cara ini karena ini bertepatan dengan prinsip manusia dasar: “Semua halnya 
dianggap sama, orang-orang akan berbisnis dengan dan merujuk bisnis kepada 
orang-orang yang mereka kenal, sukai, dan percayai.” Tidak ada yang dibuat-buat 
tentang ini. Ia didasarkan pada apa yang disebut "kepentingan pribadi yang 
tercerahkan."

Dalam ekonomi perusahaan bebas, kita memberi diri kita manfaat 
hanya dengan memberi manfaat—dan sejauh mana kita memberi 
manfaat—kepada orang lain.

Seperti yang dijelaskan Adam Smith dalam karya klasiknya, The Wealth of Nations, 
“Bukanlah karena kebaikan si tukang daging, pembuat bir, atau tukang roti kita bisa 
mengharapkan makan malam kita, tapi dari rasa hormat mereka pada kepentingan 
mereka sendiri.”

Dengan kata lain, mereka harus melayani kita untuk menghasilkan uang. Tidak 
hanya itu, mereka harus melakukannya lebih baik daripada para pesaing mereka. 
Nah, sama saja bagi pemasar jaringan.

Anda ditantang untuk menceritakan produk, jasa, dan/atau peluang 
anda kepada orang lain dan untuk mendidik dan membujuk mereka 
bahwa, sebagai hasil dari berbisnis dengan Anda, hidup mereka 
akan lebih baik.

Bergantung pada produk atau jasa Anda, itu akan memberi mereka lebih banyak 
kenyamanan, kesehatan, kecantikan, keamanan, ketenangan pikiran, perlindungan, 
atau keuntungan apa pun yang diberikannya. Jika Anda membagi peluang Anda 
dengn mereka, maka gaya hidup kebebasan waktu dan uanglah yang Anda jual.

Apa pun itu, demi kepentingan terbaik Andalah untuk bermanfaat bagi mereka dan 
untuk melayani kepentingan terbaik mereka .

Bisakah Anda memikirkan model bisnis lain yang, menurut sifat dan struktur 
desainnya, mendorong satu orang untuk menguntungkan banyak orang lain? 

Maksudnya, tidak seperti struktur perusahaan secara defensif merasa perlu untuk 
menjaga mereka yang bergabung setelah Anda dan lebih rendah di "tangga jenjang" 
tetap di bawah dan berjuang, dalam pemasaran jaringan, Anda benar-benar maju 
semakin banyak Anda membantu mereka yang bergabung setelah Anda untuk maju!

Ada banyak bisnis bagus di luar sana. Nafkah yang sangat baik bisa dihasilkana 
dalam berbagai bidang. Dan, memilik bisnis tradisional biasanya ide yang bagus, 
selama Anda siap untuk bekerja keras, mempelajari keahlian Anda dan, dalam 
banyak kasus, bekerja dengan para karyawan dan mengajari orang-orang lain di 
perusahaan Anda cara melakukan pekerjaan Anda.
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Satu kelemahannya, seringkali, orang-orang yang Anda telah menanamkan waktu, 
energi, dan uang dalam melatih akan berbisnis sendiri dan bersaing merebut para 
pelanggan Anda! Berapa kali itu telah terjadi? Terlalu banyak bagi mereka itu
terjadi bahkan sekali.

Dengan kata lain, jika Anda dalam bisnis tradisional dan Anda 
menumbuhkan "karyawan" yang sukses, Anda telah lebih dari 
mungkin menumbuhkan-sendiri pesaing mendatang Anda!

Sebaliknya, dalam pemasaran jaringan, karena orang dalam organisasi akan selalu 
ada dalam organisasi Anda, hal terbaik yang bisa Anda lakukan bagi diri sendiri 
adalah membantu orang ini mengembangkan bisnisnya. Mengapa? Karena mereka 
akan selalu ada dalam organisasi Anda, Anda memiliki kepentingan pribadi dalam 
membantu mereka untuk menjadi sukses (yang, omong-omong, adalah kepentingan 
pribadi sama orang yang merekrut Anda ke dalam bisnis itu miliki bagi dirinya... dan 
bukankah itu bagus!).

Sepertinya, jika Anda tetap fokus melayani dan memimpin (apa yang disebut Dr. 
King sebagai “Kepemimpinan Pelayan”) maka Anda berpeluang untuk menjalani 
hidup dan gaya hidup yang hanya dibayangkan oleh kebanyakan orang. Lebih baik 
lagi, Anda akan berada dalam posisi untuk membantu orang-orang lain melakukan 
hal yang sama.

Keindahan membangun bisnis pemasaran jaringan—mungkin contoh paling luar 
biasa dari perusahaan bebas yang pernah dibuat—adalah bahwa seorang yang 
benar-benar mencari peluang untuk memperbaiki dirinya, keluarganya, dan nasib 
umum mereka dalam hidup bisa membawa diri mereka dari mana pun mereka 
berada sekarang ke tempat ekonomi yang jauh lebih baik di dunia dengan melayani 
orang lain—dan hanya dengan melayani orang lain. Ingat... 

“Dalam suatu ekonomi berdasarkan perusahaan bebas, jumlah 
uang yang dihasilkan seseorang berbanding lurus dengan jumlah 
orang yang ia LAYANI."

Dan sudah tentu, jika Anda ingin menghasilkan jauh lebih banyak uang, maka 
temukan saja jauh lebih banyak orang untuk dilayani ... dan layani mereka dengan 
sangat baik. 
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Bepergian Bukankah Kemewahan—Ia 
Pekerjaan Rumah untuk Sebuah Kehidupan 

yang Bermakna

Asyik sekali ketika semua unsur pentingnya bersatu—dan komisinya terus 
mengalir kepada Anda dan banyak pemimpin lain di tim Anda!
 
Perjalanan atau petualangan mewah eksotik sangat mungkin Anda lakukan setelah 
Anda menikmati kebebasan waktu dan aliran penghasilan pasif yang besar dan 
stabil... hasil beberapa tahun kerja paruh waktu yang serius dan terfokus 
membangun sebuah tim aktif pada sebuah perusahaan pemasaran jaringan yang 
bagus.

Itulah yang paling kita hargai tentang bisnis ini—peluang yang kita miliki untuk 
meningkatkan secara signifikan kualitas masa depan kita dengan membangun suatu 
aset penghasil income yang abadi dan menguntungkan (organisasi kita) pada 
perusahaan pemasaran jaringan kita.

Uang bukanlah segalanya, tapi ada di atas sana dengan oksigen.

Banyaknya manfaat dari suatu aliran ekstra penghasilan pasif yang 
kuat memungkinkan kita menikmati lebih banyak pilihan dan 
sampai ke tempat yang kita benar-benar ingin tuju dalam hidup—
jauh lebih cepat, dan dalam gaya!
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Dan karena "sukses adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan", kita masih dalam 
perjalanan itu, dan kita secara aktif membangun dan mendukung tim jaringan kita.
 
Siapa lagi yang bisa melakukan itu dengan anak remaja mereka 
ketika mereka berusia awal 50-an?

SANGAT sedikit selain pemasar jaringan yang sukses, investor sukses, atau orang 
kaya mandiri! Pensiunan kaya bisa bepergian, tetapi seringkali baru saat mereka 
jauh lebih tua, dan jika mereka harus bekerja untuk seorang bos di pekerjaan harian 
sampai mereka berusia enam puluh tahun, mereka tidak bisa memberi manfaat 
kepada anak-anak mereka dengan pengalaman penting dari perjalanan-perjalanan 
luas. Anak-anak mereka bukan anak-anak lagi saat itu!

Pengembangan pribadi adalah manfaat besar lainnya dari berada di sekitar orang-
orang pintar dalam pemasaran jaringan, dan pelarian mendidik yang diberikan 
perjalanan dari rutinitas seseorang memungkinkan lebih banyak membaca dan 
pengembangan pribadi introspektif.

Kita tahu bahwa bisnis Anda hanya akan tumbuh secepat Anda tumbuh. Jadi, 
kecuali Anda terlibat dalam pengembangan pribadi, peluang Anda untuk benar-
benar memperluas bisnis Anda terbatas, karena Anda sendiri mungkin tidak banyak 
tumbuh—mengembangkan kemampuan, wawasan dan keterampilan Anda.

Memiliki kebebasan itu menghilangkan stres, karena kita memiliki cukup pendapatan 
untuk memberikan pilihan dan fleksibilitas. Kita bisa bepergian hampir kapan pun 
kita mau—termasuk selama “musim sepi” ketika orang banyak hilang dan cuaca 
lebih dingin. Kita bekerja dengan serius di bisnis kita, jadi kita tentu tidak bepergian 
sepanjang waktu, tapi saya percaya ...

...perjalanan bukanlah suatu kemewahan—ia pekerjaan rumah bagi 
hidup yang bermakna.

Ketika Anda bisa membuka diri Anda dan anak-anak Anda pada perjalanan, saya 
kira itu berdampak sangat positif dan penting pada mereka dan pada kualitas 
hubungan keluarga Anda. Itu memberikan perspektif sangat penting, dan 
memelihara hubungan yang menyenangkan dan memuaskan.
 
Bisa menjalani hidup dengan nyaman dan fleksibel adalah manfaat 
besar dari pemasaran jaringan! Kebebasan!

Tidak mudah menumbuhkan organisasi pemasaran jaringan. Anda harus 
menemukan perusahaan yang tepat—perusahaan yang memiliki manajemen sangat 
bagus, kepemimpinan yang hebat, dan lini produk habis pakai yang menarik, yang 
menciptakan dampak positif pada kualitas hidup orang-orang—dan Anda 
membutuhkan rencana pemasaran dan dukungan kuat dari perusahaan.

Lalu Anda harus bekerja cerdas dengan konsistensi dan fokus, biasanya selama 
beberapa tahun, untuk menjadikan kelompok Anda cukup besar untuk 
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mengembangkan momentum pertumbuhannya sendiri dan bagi para pemimpin 
untuk muncul dan berkembang.

Anda menginginkan produk unggulan dengan keunikan, eksklusivitas, dan daya 
Tarik yang bisa menciptakan dampak dan duplikasi. Sejumlah gaung di arena 
pemasaran juga membantu, yang memberdayakan banyak orang lain sehingga 
mereka bisa menciptakan sukses bagi mereka sendiri dan mengembangkan 
organisasi mereka.

Sangat menyenangkan ketika semua unsur penting itu bersatu, dan komisinya terus 
mengalir ke Anda dan banyak pemimpin layak lainnya di tim Anda! Inilah beberapa 
manfaat terbaik dari menumbuhkan suatu organisasi pemasaran jaringan dengan 
jalan yang benar. 
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Apa yang Sangat Hebat Tentang Pemasaran 
Jaringan?

Saya sungguh percaya bahwa kita telah memasuki masa kebangkitan 
pemasaran jaringan— lampu-lampu menyala dan menarik banyak orang yang 
berpikir bebas dengan semakin cepat yang tidak bisa dihentikan.
 
Saya bisa memikirkan banyak hal bagus tentang pemasaran jaringan! Bagaimana 
mempersempitnya ke hanya satu hal yang paling menggairahkan saya adalah tugas 
yang sulit.

Saya telah melihat persahabatan yang begitu hebat, orang-orang mampu bepergian 
ke negeri yang jauh, membeli rumah impian, membantu banyak orang keluar dari 
hutang dan terus membangun gaya hidup yang membuat banyak CEO iri dst dst..
 COREY CITRON
Tapi semua berkat yang luar biasa ini bermuara ke satu hal saja: 
Orang-orang.

Orang-orang positif, hebat dan berpikiran terbuka adalah yang membuat saya paling 
bersemangat. Kebanyakan orang salah mengira bahwa produk utama mereka 
adalah apa pun yang mereka jual, dan tentu, itu dalam satu hal. Tetapi produk 
sebenarnya Anda, baik Anda memasarkan kosmetik, krim kulit, jus, perawatan 
nutrisi, perhiasan, atau peralatan masak, adalah ORANG. Tapi bukan sembarang 
orang: lebih khususnyaa, orang-orang yang sedang mencari perubahan.
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Tapi bukan hanya orang-orang yang mencari perubahan: orang-
orang yang mencari perubahan yang JUGA bersedia melakukan 
sesuatu tentang itu.

Pemasaran jaringan memberi orang-orang macam ini suatu jalur untuk berlari yang 
dilengkapi dengan suatu sistem dan tim pendukung untuk memudahkan prosesnya. 
Model bisnis kita menciptakan budaya yang menganut konsep kelimpahan, dan 
keyakinan bahwa lebih banyak untuk Anda adalah lebih banyak untuk saya, bukan 
pemikiran perusahaan lebih banyak bagi anda berarti lebih sedikit bagi anda.

Suatu hal luar biasa terjadi ketika semua unsur ini ada—hasilnya mudah terbakar. 
Saat ini terjadi, kita bisa menyaksikan proses manusia yang paling ajaib: perubahan.

Orang-orang yang mengubah hidup mereka dengan membantu 
orang-orang lain sukses adalah paradigma pemasaran jaringan.

Menyaksikan lampu-lampunya menyala saat orang-orang menyadari bahwa tidak 
hanya mereka mengendalikan hidup mereka, tetapi juga bahwa apa pun adalah 
mungkin, adalah salah satu hal paling ajaib yang bisa saya bayangkan—bidang 
kemungkinan tak terbatas ... ranahnya TUHAN.

Tidak peduli apa agama Anda, saya kira kita semua bisa setuju bahwa ada banyak 
kehadiran Tuhan dalam diri masing-masing kita. Dan ketika orang-orang dalam 
kesulitan dan membutuhkan bantuan dalam bentuk lebih banyak uang, waktu, cinta, 
atau perhatian—Tuhan dalam diri orang lainlah yang datang menyelamatkan.

Bagi saya, pemasaran jaringan adalah suatu tali kehidupan yang tersedia bagi 
orang-orang istimewa yang bersedia mengguncang perahu, menghadapi kesulitan, 
namun ingin naik ke kapal terlepas dari semua itu—atau bahkan karena semua itu—
dan mendayung seperti orang gila ke tempat yang aman dan sukses bersama.

Orang-orang yang mengubah hidup mereka sendiri dan kemudian 
membantu orang-orang lain untuk melakukan hal yang sama 
adalah orang-orang yang membangun kerajaan terbesar.

Dan kemampuan untuk berinteraksi dan belajar dari orang-orang macam inilah yang 
paling menggairahkan saya. Saya menjadi antusias tentang orang-orang dengan 
keberanian dan tekad untuk mengejar impian mereka, terutama dalam situasi 
cobaan.

Ini adalah orang-orang yang fokus pada solusi daripada masalah... orang-orang 
yang mengerti bahwa bukanlah hambatan yang kita hadapi, tetapi mengatasi 
tantangan-tantangan itulah yang sebenarnya penting. Perjuangan itu memberi kita 
peluang untuk mengembangkan karakter, menjadi pemimpin sejati, dan sebagai 
hasilnya, menarik para pemimpin lain ke dalam usaha kita.

Karena, lagipula, kita ada dalam bisnis membangun dan menarik orang-orang dan 
para pemimpin. Dan tidak ada yang lebih saya sukai daripada meluangkan waktu 
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berkualitas dengan para pemimpin di seluruh dunia. Saya benar-benar percaya 
bahwa kita telah memasuki Kebangkitan pemasaran jaringan.
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Empat Ketakutan Terbesar Memulai Bisnis 
Sendiri

... dan bagaimana pemasaran jaringan menyingkirkan semuanya dengan 
kekuatan ledakan nuklir! Saya menantang Anda untuk secara jujur dan terbuka 
melihat pemasaran jaringan dan tidak menjadi terkesan dan tertarik!

Puluhan tahun lalu (1991), sebuah survei dilakukan oleh perusahaan riset 
MarketWave, Inc., atas hampir 7.000 orang yang bukan, juga belum pernah jadi, 
pemilik bisnis apa pun. Pertanyaannya sederhana:

Andaikan semua rintangan dihilangkan, maukah Anda memiliki 
bisnis sendiri?

Dengan kata lain, seandainya apa pun yang menghentikan Anda dari memulai 
sebuah bisnis tidak ada, akankah Anda setidaknya mencobanya? Apakah anda lebih 
suka menjadi pengusaha atau karyawan?

Delapan puluh lima persen menjawab Ya, mereka lebih suka bekerja mandiri. Yang 
berarti bahwa 15 persen salah paham tentang pertanyaan survei itu. Lagi pula, 
andaikata apa pun yang membuat anda cukup khawatir sehingga tidak mencoba 
suatu bisnis tidak ada, maka Anda tidak akan takut melakukannya.

Maksudnya, siapa yang tidak ingin mengendalikan hidup mereka sendiri? Memiliki 
kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri, mengerjakan jam kerjanya sendiri, 
dan menentukan gajinya sendiri?
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Jika kita menggunakan angka 85 persen konservatif itu pada kondisi kita, itu berarti 
sekitar 200 juta orang Indonesia ingin memulai bisnisnya sendiri tetapi belum pernah 
mencobanya! Pasti ada beberapa alasan sangat kuat sebabnya.

Yang tidak mengejutkan, hal itu tidak pernah karena mereka lebih 
suka bekerja pada bisnis orang lain, melainkan ketakutan yang 
melumpuhkan dari memulai bisnis sendiri.

Ada empat ketakutan yang sama.

Butuh terlalu banyak uang.
Orang-orang tidak punya ratusan juta atau milyaran rupiah untuk ditanamkan dalam 
suatu bisnis (dan mereka tidak tahu orang lainnya yang begitu).

Butuh terlalu banyak waktu.
Orang-orang tidak ingin bekerja delapan puluh jam seminggu untuk tahun pertama 
atau kedua untuk menjalankan bisnis mereka.

Terlalu banyak risiko.
Lebih dari 56 persen dari semua bisnis gagal dalam dua tahun pertama, dan mereka 
harus berhenti dari pekerjaan mereka, jadi tidak ada jaring pengaman.

Mereka tidak tahu ilmunya.
Kebanyakan orang tidak pernah mengikuti kursus bisnis. Mereka tidak punya 
pengalaman bisnis. Mereka tidak tahu apa-apa tentang pajak, akuntansi, 
pemasaran, dan segudang keterampilan lainnya yang harus dimiliki seorang 
wirausahawan yang baik.

Tidak semua menjawab dengan keempat keberatan, meskipun sebagian besar 
menjawab dengan lebih dari satu. Anehnya, “Saya tidak tahu ilmunya” adalah satu-
satunya tanggapan paling umum. Kata banyak orang mereka berharap telah 
mengambil risiko lebih awal dalam hidup mereka, tapi mereka bukan ahli seperti 
dulu. Mereka memiliki hipotek untuk dibayar dan keluarga untuk diberi makan. 
Mereka merasa itu “terlambat."

Sekarang bagian asyiknya.

Akankah Anda pernah mempertimbangkan untuk berbisnis sendiri jika: Total biaya 
awalnya di bawah Rp 5.000.000... total investasi waktunya bisa hanya 5-15 jam 
seminggu... Anda bisa terus bekerja di pekerjaan Anda yang sekarang sampai 
penghasilan dari bisnis Anda cukup untuk memberi Anda setidaknya penghasilan 
yang sama, jadi risiko akan sedikit ... dan yang terbaik, ada banyak konsultan yang 
tersedia untuk Anda yang ahli dalam menjalankan bisnis ini, siapa yang akan melatih 
dan menasihati Anda secara pribadi selama jam yang tidak terbatas, seumur hidup 
bisnis Anda, benar-benar gratis!

Tidak hanya itu, tetapi ada perusahaan lain yang akan mengurus semua penelitian 
dan pengembangan, pelabelan, inventaris, pengiriman, penggajian, berbagai pajak, 
sebagian besar pertanyaan hukum anda, dan sebagainya. Dan perusahaan ini akan 
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melakukan ini untuk Anda setiap bulan, seumur hidup bisnis Anda, seharga sekitar 
Rp 400.000 setahun.

Saat ini, Anda mungkin ingat pepatah lama, “Jika itu terdengara terlalu muluk untuk 
menjadi kenyataan ..." Baiklah. Tapi, andai-andai saja, akankah Anda 
mempertimbangkan untuk berbisnis sendiri JIKA semua ini benar? “Yah, tentu …” 
Anda mungkin berpikir, “... tapi pasti ada udang di balik batu."

Tidak hanya tidak ada udang di balik batu, saya bahkan tidak 
melebih-lebihkan promosinya sedikit pun. Inilah persis kondisi di 
mana puluhan ribu usaha pemasaran jaringan sukses telah dimulai.

Memang, beberapa pebisnis MLM yang terlalu bersemangat mungkin memberi tahu 
Anda akan jadi betapa kaya Anda, betapa mudah ini, dan betapa cepat itu akan 
terjadi. Harap catat, saya tidak mengatakan semua itu!

Pemasaran jaringan adalah bisnis serius, tidak kurang serius 
daripada segala cara lain yang Anda mungkin pertimbangkan untuk 
mencari nafkah selama sisa hidup Anda.

Kenyataannya, pemasaran jaringan itu kerja keras, butuh waktu, dan Anda mungkin 
akan kehilangan sejumlah uang pada awalnya.

Perbedaannya, sebagian besar pekerjaan tersulitnya dilakukan oleh orang lain, 
pekerjaan Anda dilakukan ketika Anda memilih untuk melakukannya, biasanya butuh 
waktu beberapa bulan untuk menghasilkan keuntungan (sebagian mencapai ini di 
bulan pertama) bukannya beberapa tahun, dan berapa pun jumlah kerugian Anda 
pada awalnya jauh jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kerugian rintisan dari 
kebanyakan bisnis konvensional.

Namun Anda masih bisa menuai manfaat pajak dari menjalankan bisnis Anda 
sendiri, dan Anda bisa memiliki potensi penghasilan yang sama banyak, jika tidak 
lebih, seperti kebanyakan bisnis konvensional!

Bayangkan menjadi mandiri secara finansial dalam satu hingga tiga tahun...

Tanpa harus merogoh kocek puluhan juta rupiah setiap bulan...
Tanpa harus bekerja berjam-jam tujuh hari dalam seminggu... 
Tanpa harus berhenti dari pekerjaan anda selama tahap 
pembangunan dan ...
Tanpa harus meraih gelar bisnis atau mempekerjakan orang yang 
memiliki gelar...

Jika Anda mempertimbangkan untuk memulai bisnis Anda sendiri, dan Anda 
memiliki akses ke, katakanlah, modal rintisan Rp 500.000.000 (asumsi sangat 
sederhana), bayangkan bisa betapa menguntungkan Anda, dan betapa cepat, 
andaikata Anda tidak harus mempekerjakan karyawan, Anda tidak perlu menyewa 
kantor... dan/atau toko... dan/atau gudang, Anda tidak perlu membayar pajak 
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penjualan atau gaji, Anda tidak perlu mengeluarkan satu sen untuk litbang, desain 
grafis, atau pengembangan materi promosi, dan Anda tidak perlu menyewa akuntan, 
pengacara, atau konsultan bisnis.

Dan bayangkan berapa lebih banyak uang yang bisa masuk ke saku Anda 
andaikataa Anda tidak membutuhkan para mitra bisnis untuk membantu Anda 
membiayai dan menjalankan bisnisnya. Pikirkanlah ini—dan cobalah untuk tidak jadi 
pusing.
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Patuh & Kayalah

Jika kita mematuhi prinsip-prinsip dan filosofi-filosofi industri ini, kita akan 
kaya. Kita akan sukses. Kita akan mandiri secara finansial dan menikmati 
semua kebebasan yang ditawarkan industri ini, tetapi yang lebih penting, kita 
akan menjadi orang-orang yang lebih baik dalam prosesnya.

Setiap hari jutaan pemasar jaringan menjelajahi dunia—berbagi, mewakili, merekrut, 
mendukung, mempromosikan, dan menggandakan peluang bisnis rumahan mereka.

Ada rasa urgensi, bahkan keputusasaan, saat orang-orang dari semua lapisan 
masyarakat mencari pembebasan dari belenggu keuangan. Pertumbuhan 
fenomenal, kesuksesan, dan ketahanan dari industri ratusan trilyun rupiah ini 
bukanlah suatu kebetulan—ini suatu revolusi, benteng terakhir perusahaan bebas.

Setiap upaya untuk menekan, mengendalikan, dan menghancurkan industri ini telah 
dan akan terus gagal, karena tidak mungkin untuk memadamkan harapan dan 
impian jutaan distributor termotivasi yang mendambakan tidak lebih dari kesempatan 
untuk mengalami kehidupan impian—kebebasan uang.

Yang menambah kekuatannya, pemasaran jaringan telah menjadi 
wadah peleburan budaya, bangsa, ras, kepercayaan, dan jenis 
kelamin dari segala usia tanpa hambatan atau batasan, kecuali 
yang kita kenakan pada diri kita.

Orang mungkin saja mencoba menentang hukum gravitasi sebagaimana menentang 
hukum-hukum mendasar yang mendorong semangat manusia—semangat inspirasi 
dan tekad.

Pemasaran jaringan pada akhirnya berkembang atas prinsi-prinsip yang sama ini. 
Untuk memasuki industri bernilai puluhan trilyun rupiah ini, Anda harus menyentuh 



39

jiwa manusia. Anda harus memanfaatkan prinsip-prinsip mendasar yang 
memungkinkan fenomena ini. Anda harus merangkul apa yang diwakili oleh 
pemasaran jaringan: Dunia baru orang-orang yang berfungsi sendiri, yang semua 
dipimpin oleh satu hukum yang sama: hukum tuai—Anda menuai apa yang Anda 
tabur.

Benih-benih industri ini selalu adalah orang-orang, bukan produk-
produk atau rencana pembayaran. Ketika kita taat dalam 
mengembangkan orang-orang dan menginspirasi jiwa manusia 
untuk berkembang, panen kita berlimpah.

Sayangnya, orang-orang memasuki industri ini dengan gagasan yang salah bahwa 
cara terbaik untuk sukses adalah menjanjikan keselamatan keuangan tanpa biaya, 
dengan sedikit atau tanpa usaha, dan dengan sedikit atau tanpa keterampilan. 
Mentalitas tunjangan ini dan pendekatan tumpangan-gratis terhadap pemasaran 
jaringan telah menciptakan rejeki nomplok bagi segelintir orang dan malapetaka 
massal dan bahkan kerusakan bagi banyak orang.

Seperti segala dunia, pemasaran jaringan bisa kejam dan tak kenal ampun, 
terutama dalam lingkungan budaya saat ini, di mana tanggung jawab dan 
pencapaian pribadi adalah wilayah yang terlalu asing. Untuk sukses jangka panjang 
dalam bisnis ini, Anda harus membangun dan mengangkat semangat manusia—
bukan meruntuhkan dan menghancurkannya dengan mendorong kemalasan atau 
menjanjikan pemuasan instan. 

Anda harus membangun kekuatan-kekuatan dan kemampuan-kemampuan masing-
masing orang dengan mendedikasikan diri untuk membantu mereka memperoleh 
keterampilan yang memungkinkan mereka untuk mengatasi ketakutan dan 
kelemahan pribadi mereka. Yang dibutuhkan dalam industri ini—sekarang lebih yang 
sudah-sudah—adalah tangan penuntun yang berpengalaman, bukan alasan-alasan 
perusahaan atau kegagalan individu.

Dalam banyak hal, pemasaran jaringan telah mengambil beban untuk 
ketidaksempurnaan dan kegagalan pribadi kita sendiri. Industri lain apa yang begitu 
unik hingga mengungkapkan kelemahan-kelemahan dan kekurangan kita?

Pikirkan itu...

 Jika kita malas dan kurang ambisi, kita akan gagal.
 Jika kita tidak berusaha dan memperoleh keterampilan yang dibutuhkan oleh 

industri ini, kita akan gagal.
 Jika kita terus menyalahkan orang lain atas masalah kita, kita akan gagal.

Di sisi lain...

 Jika kita ambisius, berdedikasi, dan termotivasi diri, kita akan berhasil.
 Jika kita mengambil tanggung jawab pribadi sebagai pemilik bisnis, kita akan 

berhasil.
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Ini hukum tidak tertulis dalam bisnis ini tanpa jalan pintas, dan tidak ada cara untuk 
menyiasatinya dengan mengambil jalan keluar yang mudah:

Pemasaran jaringan mengungkap siapa kita sebenarnya dengan 
mencerminkan karakter kita—kelemahan dan juga kekuatan kita.

Seringkali kita menjadi tidak puas dengan bisnis ini, ketika kita seharusnya tidak 
puas dengan diri kita sendiri. Itu sebabnya saya sangat mencintai dan menghormati 
industri ini. Ia tak kenal ampun. Ia menuntut kecakapan. Ia memaksa kita untuk 
menjadi lebih baik, yang membuat kita tumbuh.

Patuh dan kayalah adalah hukum pengatur dan mendasar dari pemasaran jaringan. 
Jika kita mematuhi prinsip dan filosofi industri ini, kita akan kaya. Kita akan berhasil. 
Kita akan jadi bebas uang dan menikmati semua kebebasan yang ditawarkan 
industri ini, tetapi yang lebih penting, kita akan menjadi orang yang lebih baik dalam 
prosesnya.

Pada akhirnya, kita menemukan bahwa, dalam industri ini, kita bisa menjadi sahabat 
terbaik kita sendiri atau musuh terburuk kita. Pemasaran jaringan memberi kita 
kuasa dan kebebasan untuk memilih. 


