
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΥΣΤΙΚΟ 
Δεν υπάρχει μυστική συνταγή για την επιτυχία – βρίσκεται εδώ ακριβώς μπροστά στα μάτια μας.  
Ο μοναδικός περιορισμός στην υλοποίηση του αύριο θα είναι οι αμφιβολίες του σήμερα. 
Οι επιτυχημένοι άνθρωποι διαθέτουν τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά την ημέρα για να αναλογιστούν τι κάνουν και τι θα 
μπορούσαν να κάνουν για να βελτιώσουν τη ζωή τους.  
Σκεφτείτε πόσο χαρούμενοι θα ήσασταν αν χάνατε όλα όσα έχετε τώρα και μετά τα ξαναβρίσκατε.  
Οι επτά αρχές της επιτυχίας είναι: 1. Ένας ξεκάθαρος στόχος/ 2. Ένα συγκεκριμένο σχέδιο/ 3. Αυτοπεποίθηση/          4. 
Σκοπός/ 5. Έλλειψη φόβου αποτυχίας/ 6. Δέσμευση / 7. Εορτασμός. 
Πρώτα πείτε στον εαυτό σας ποιος θέλετε να γίνετε. Και μετά κάνετε αυτό που πρέπει να κάνετε.  
Είναι άσχημο να είσαι τυφλός αλλά είναι ακόμη χειρότερο να έχεις μάτια και να μην μπορείς να δεις.  
Αν αποτύχετε να σχεδιάσετε, τότε σχεδιάζετε να αποτύχετε.  
Όταν τα πλάνα των ενεργειών σας σχεδιάζονται προκαταβολικά, είναι εκπληκτικό το πόσο συχνά οι περιστάσεις θα 
ταιριάξουν μαζί τους.  
Δώστε μου έναν αποθηκάριο που έχει στόχο και θα σας δώσω έναν άνθρωποι που θα γράψει ιστορία. Δώστε μου έναν 
άνθρωποι που δεν έχει καθόλου στόχους και θα σας δώσω έναν αποθηκάριο. 
Σχεδιάστε τη ζωή σας. Μην την αφήνετε στην τύχη.  
Η μεγαλύτερη απόλαυση στη ζωή είναι η πραγμάτωση αυτών που οι άλλοι λένε πως δεν μπορείτε να καταφέρετε. 
Κερδίστε ό,τι περισσότερο μπορείτε από την κάθε αποτυχία. Κοιτάξτε μπροστά.  
Όταν αποτύχετε, θα καταλάβετε πως κανείς δεν το πρόσεξε ούτε κι ενδιαφέρθηκε όσο εσείς.  
Εξετάστε με ακρίβεια τι είναι αυτό που φοβάστε και αναγνωρίστε ότι ο φόβος υπάρχει στο μυαλό σας. Όσο 
περισσότερο πιστεύετε πως αυτός ο φόβος είναι αληθινός, τόσο περισσότερο γίνεται η κυρίαρχη διανοητική εικόνα 
σας για το μέλλον και τόσο πιο πιθανό είναι να μετατραπεί σε μια αυτοεκπληρούμενη πρόβλεψη. Δείτε τους φόβους 
σας σαν αυτό που πραγματικά είναι – απλώς ψεύτικες προσμονές που φαίνονται να είναι αληθινές – και συντρίψτε 
τους.  
Οι στόχοι μας μάς δίνουν τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσουμε το σκοπό μας.  
Ο σκοπός και το πάθος είναι τα θεμέλια της προσωπικής κινητοποίησης.  
Η ποιότητα της ζωής ενός ανθρώπου είναι ευθέως ανάλογη με τη δέσμευσή του για κορυφαία διάκριση, ανεξάρτητα 
από τον τομέα που έχει επιλέξει.  
Γιορτάστε την επιτυχία, μάθετε από την αποτυχία και ζήστε στο τώρα.  
Μην τα παρατάτε. Τίποτε δεν μπορεί να αντικαταστήσει την επιμονή. Το ταλέντο δεν μπορεί – ο κόσμος είναι γεμάτος 
από αποτυχημένους ανθρώπους με ταλέντο. Η ευφυΐα δεν μπορεί – ο κόσμος είναι γεμάτος από ιδιοφυΐες που δεν 
αμείβονται. Η εκπαίδευση από μόνη της δεν μπορεί – ο κόσμος είναι γεμάτος από μορφωμένα ναυάγια. Η επιμονή και 
η αποφασιστικότητα είναι τα μόνα πανίσχυρα συστατικά.  
Αυτή τη στιγμή υπάρχει μέσα σας η δύναμη να κάνετε πράγματα που δεν είχατε ονειρευτεί ποτέ ότι θα μπορούσατε. 
Αυτή η δύναμη θα ενεργοποιηθεί αμέσως μόλις αλλάξετε τα πιστεύω σας.  
Ίσως θα ήταν καλή ιδέα, όσο κι αν ακούγεται ουτοπική, κάποια μέρα να κλείσουμε όλα τα τηλέφωνα, να 
σταματήσουμε κάθε μηχανή και να διακόψουμε κάθε δραστηριότητα για μία ώρα, ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα 
στους ανθρώπους να διερωτηθούν για το τι συμβαίνει, για το λόγο που ζουν και για το τι πραγματικά θέλουν.  
Από τη στιγμή που ξέρετε πού θέλετε να πάτε και πότε, θα ανακαλύψετε και το πώς.  
Κανένας άνθρωπος δεν έγινε σπουδαίος, παρά μόνο όταν πέρασε από πολλά και μεγάλα λάθη.  
 Δεν υπάρχουν σύντομοι δρόμοι για την επιτυχία – μόνο παγκόσμιες αρχές που πρέπει να εφαρμοστούν . 
Όλα τα εργαλεία που χρειάζεστε για την επιτυχία βρίσκονται μέσα σας.  
Ποτέ μη σταματήσετε να πιστεύετε στον εαυτό σας – ποτέ μα ποτέ.  
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