3 Rahasia Sukses Utama Bill Gates

Jika meneliti rahasia sukses Bill Gates, kita menemukan banyak hal yang positif. Namun bukan
berarti semua yang dia lakukan adalah positif. Selama yang namanya manusia, tentu saja
memiliki banyak kekurangan. So, tirulah hal-hal yang positif untuk meraih sukses. Jika melihat
sosok Bill Gates, ada 3 kualitas utama yang dia miliki. Tiga kualitas tersebut ialah keunggulan,
determinasi, dan berpikir positif. Mari kita bahas satu persatu tentang ketiga kualitas ini.

1. Keunggulan. Sejak kecil Bill Gates sudah dikenal sebagai ahli membobol sistem keamanan
komputer. Sejak SMA dan saat dia kuliah (sebelum berhenti) dia sudah melahap banyak buku
bisnis dan hukum perusahaan. Dia sejak muda sudah sangat piawai dengan masalah hukum
perusahaan. Sementara banyak diantara kita yang mengabaikan membaca buku dengan
alasan “ah hanya teori”. Ini adalah bantahan kepada mereka yang masih enggan untuk belajar
dengan membaca buku dan produk pendidikan lainnya. Membaca buku adalah sangat
bermanfaat untuk meraih sukses.

2. Determinasi Tinggi. Hal ini bisa digambarkan dengan kebiasaan tidurnya yang aneh. Dia
biasa melek sampai 36 jam atau lebih, kemudian dia tidur 10 jam, bangun, membeli pizza, dan
bekerja kembali. Saat membangun bisnis, Bill hidup “hanya” di depan komputer, makan dan
tidur juga disana. Mungkin hanya buang air saja dia harus meninggalkan komputer. Tentu saja
ini tidak usah kita tiru, karena ini berlebihan. Kita masih punya kehidupan lainnya selain bisnis.
Namun hikmah yang bisa kita ambil ialah, untuk sukses memang diperlukan kerja keras dan
komitmen yang tinggi.

3. Berpikir Positif. Bill Gates menganut prinsip berpikir positif, yaitu jika dia berpikir bisa maka
dia bisa. Dia memiliki keyakinan yang sangat tinggi dan sangat percaya diri. Saat masih SMA
dia mengatakan: “Saya akan mencetak 1 juta dolar saya yang pertama pada usia 25 tahun.”
Saat itu, US$ 1 jt adalah sangat besar (bahkan sekarang juga masih sangat besar), dan keluar
dari mulut seorang ABG. Buktinya, saat Bill berusia 24 tahun, Microsoft telah berpenghasilan 7
juta dolar Amerika hanya dengan 40 orang karyawan. Jika Anda mencari-cari bukti hukum daya
tarik (law of attraction) dan berpikir positif, maka buktinya sudah ada di depan mata Anda.
Selain itu dia memiliki pandangan ke depan sangat jauh untuk memprediksi apa yang akan
terjadi dimasa mendatang.

Kualitas lain yang dia miliki, namun bukan khas dia, ialah kemampuan manajemen yang sangat
baik ditambah kemampuan hukum yang dia pelajari semenjak remaja. Kesimpulannya, jika
Anda ingin seperti Bill Gates atau sekedar mendekatinya, maka belajarlah, raihlah keunggulan,
bekerja keras, dan tetaplah berpikiran positif.
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