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Αφιερώνω ετούτο το βιβλίο στον πατέρα μου, ΟυίλιαμΤζ. Κουέιν.
Ο μπαμπάς, δυστυχώς, «έφυγε» την εποχή που έγραφα το βι-
βλίο. Ήταν εκπληκτικός πατέρας και μου λείπει καθημερινά.

Όσο ζούσε, έλεγε πάντα (για τον εαυτό του): «Είσαι τυχερός
άνθρωπος, Μπιλ Κουέιν». Ήταν η φράση που του έλεγε η μη-
τέρα μου κάθε φορά που του τηλεφωνούσε ένα από τα παιδιά
του, ή όταν πηγαίναμε για ψάρεμα παρέα, ή για οτιδήποτε από
τα χιλιάδες πράγματα που κάνουν οι γονείς με τα παιδιά τους.

Στην κηδεία του μπαμπά τον περασμένο Αύγουστο, το θέ-
μα του επικήδειου λόγου ήταν ακριβώς αυτό: «Είσαι τυχερός
άνθρωπος, Μπιλ Κουέιν».

Λοιπόν, ξέρεις κάτι, μπαμπά; Ήσουν τυχερός άνθρωπος,
Μπιλ Κουέιν.

Το ίδιο κι εγώ!
Σ’ ευχαριστώ, μπαμπά, όπως και την οικογένειά μου, τους

φίλους μου και τους αναγνώστες, για όλη την τύχη που έχω.
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Λίγα λόγια από τον συγγραφέα

Γεια σας, είμαι ο Μπιλ Κουέιν. Πρόκειται να διαβάσετε ένα από
τα καλύτερα βιβλία που έχω γράψει. Είναι από τα καλύτερα,
διότι μπορεί να σας βοηθήσει πραγματικά. Πριν ξεκινήσετε να
το διαβάζετε όμως, σας παρακαλώ να δώσετε μεγάλη προσο-
χή σ’ αυτή τη μικρή ενότητα.

Σας παρακαλώ, μην το διαβάσετε δίχως διακοπή.
Ονομάζεται «βιβλίο τυχαίας πρόσβασης»

και πρέπει να διαβαστεί με ιδιαίτερο τρόπο.

Διαβάστε την Εισαγωγή και το Κεφάλαιο Ένα, μετά κάντε
ένα μικρό διάλειμμα. Αργότερα, ρίξτε μια ματιά στα Περιεχό-
μενα, βρείτε ένα «Λάθος» που σας κινεί το ενδιαφέρον και δια-
βάστε μόνο αυτό το κεφάλαιο! Να σκέφτεστε ό,τι διαβάζετε και
να κρατάτε μερικές σημειώσεις. Ύστερα από λίγες μέρες επι-
λέξτε ένα άλλο «Λάθος» ή δύο (οποιαδήποτε) και διαβάστε τα
προσεκτικά. Να θυμάστε: μόνο ένα ή δύο τη φορά. Έπειτα ανα-
λογιστείτε τι μάθατε.

Έτσι πρέπει να διαβάσετε ετούτο το βιβλίο. Αργά.
ΓΙΑΤΙ;
Δεν πρόκειται για συνηθισμένο βιβλίο. Δεν ξεκινά με το Κε-

φάλαιο Ένα, το οποίο εξελίσσεται σταδιακά ή αποτελεί προοί-
μιο του επόμενου κεφαλαίου. Δε μαθαίνετε κάτι στην αρχή και
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ύστερα παίρνετε περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκρι-
μένη ιδέα. Δεν πρόκειται για μια ιστορία με συνέχεια.

Όχι, το παρόν βιβλίο έχει είκοσι κεφάλαια, το καθένα με ένα
συγκεκριμένο λάθος. Θα χρειαστεί να αφιερώσετε χρόνο σε
όλα ανεξαιρέτως.

Αυτό το βιβλίο θα αποτελέσει οδηγό για τη ζωή σας. Αν πά-
ρετε τον χρόνο σας, αν σκεφτείτε σοβαρά κάθε λάθος που ανα-
φέρω και ύστερα κάνετε κάτι γι’αυτό, θα έχετε μεγαλύτερη επι-
τυχία, καλύτερες σχέσεις, θα αποκτήσετε περισσότερη αυτο-
πεποίθηση και θα προσελκύετε κοντά σας επιτυχημένα άτομα,
όταν θα αρχίσετε να κάνετε σημαντικές αλλαγές στη ζωή σας.

Όμως, αν απλώς καθίσετε και το διαβάσετε, οι πληροφο-
ρίες θα σας πέσουν πολλές. Το μυαλό σας θα πηδά από θέμα
σε θέμα.

Εντάξει λοιπόν. Αυτά ήθελα να σας πω, πριν ξεκινήσετε την
ανάγνωση. Το έγραψα για σας. Τώρα εσείς πρέπει να το διαβά-
σετε για σας και για την οικογένειά σας.

�� ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Λάθη; Ποια λάθη;

Αυτό το βιβλίο επικεντρώνεται στα λάθη. Στα λάθη που σχε-
δόν κανείς μας δε συνειδητοποιεί πως κάνει, αλλά τα κά-

νουμε καθημερινά. Χάνουμε χρήματα, ύπνο, φιλίες, έρωτες και
το μέλλον μας εξαιτίας αυτών των λαθών.

Σε τούτο το βιβλίο θα μιλήσω για τα 20 πιο συνηθισμένα λά-
θη που κάνετε. Πώς ξέρω ότι τα κάνετε; Απλό. Όλοι τα κάνου-
με! Έχουμε διδαχτεί να τα κάνουμε. Η κοινωνία, το σχολείο και
τα κοινωνικά συστήματα μας λένε να τα κάνουμε.

Όμως όλοι αυτοί οι καλοπροαίρετοι δε λένε «_______________
(εδώ το όνομά σας), άντε να κάνεις αυτά τα λάθη». Η κοινωνία
δε σας λέει να κάνετε κάτι κακό. Οι δάσκαλοι και οι πολιτικοί δε
σας λένε: «Είναι ώρα να κάνετε λάθη. Εμπρός, έτοιμοι, πάμε!»

Αν έλεγαν κάτι τέτοιο, όλοι θα το καταλαβαίναμε και θα στα-
ματούσαμε να τα κάνουμε. Δε συμβαίνει όμως. Δεν είναι τόσο
απλό.

Αντιθέτως, η κοινωνία (ξέρετε, όλοι οι άνθρωποι που μας
λένε διαρκώς ποιο είναι το σωστό) επιμένει: «Κάνε αυτό που
έκανες πάντα. Είσαι καλός άνθρωπος. Ξέρεις πώς να είσαι κα-
λός πολίτης. Απλώς κάνε ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ απ’ όσα ήδη κάνεις και
θα πετύχεις».

Βλέπετε, αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα. Το πραγμα-
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τικό πρόβλημα είναι ότι κάνετε όλα ετούτα τα λάθη και όλοι
σας λένε ότι δεν είναι λάθη. Όλοι λένε «Πρέπει απλώς να κάνεις
περισσότερα». Σας τονίζουν:

1. Δούλευε περισσότερο.
2. Κάνε οικονομία.
3. Πάψε να σκέφτεσαι όσα δεν έχεις.
4. Μορφώσου και άκου τους δασκάλους και τους

καθηγητές σου.
5. Μην ταράζεις τα νερά.
6. Κτλ.

Το μεγάλο σας πρόβλημα δεν είναι ότι κάνετε λάθη. Το με-
γάλο σας πρόβλημα είναι ότι δεν έχετε ιδέα πως τα κάνετε.

Ας το σκεφτούμε

Είστε έξυπνοι άνθρωποι, σωστά; Εννοώ, διαβάζετε ετούτο
το βιβλίο, έτσι δεν είναι; Αυτό δείχνει ότι έχετε μια κάποια ευ-
φυΐα. Μπορείτε να διαβάσετε ένα τέτοιο βιβλίο και να σκε-
φτείτε όσα λέει. Κάτι που απαιτεί εξυπνάδα.

Τώρα, ως έξυπνοι άνθρωποι, αν ξέρετε ότι κάνετε ένα λάθος,
δε θα σταματούσατε να το κάνετε; Φυσικά και θα σταματούσατε.

Οπότε, τι θα κάνατε αν ανακαλύπτατε ότι κάνετε 20 λάθη κα-
θημερινά στη ζωή σας; Θα σταματούσατε να τα κάνετε ως έξυ-
πνοι άνθρωποι που είστε; Φυσικά.

Επομένως, τι συμπεραίνουμε;

Αν είστε έξυπνοι, κι ένας έξυπνος άνθρωπος παύει να κάνει
τεράστια λάθη αμέσως μόλις το συνειδητοποιεί, τότε συμπε-

�� ΜΠΙΛ ΚΟΥΕΪΝ
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ραίνουμε ότι δε γνωρίζετε πως τα κάνετε! Κι εδώ θα κάνω ακό-
μα ένα βήμα. Θα σας πω το εξής:

Δεν ξέρετε ότι κάνετε αυτά τα λάθη, διότι η κοινωνία μας
διαρκώς σας λέει ότι κάνετε τα πάντα σωστά, κι ότι απλώς πρέ-
πει να κάνετε περισσότερα απ’ όσα ήδη κάνετε, κι έτσι θα πε-
τύχετε.

Φίλοι μου, αυτό είναι πρόβλημα

Διαρκώς ακούμε: «Δούλευε περισσότερο και συνέχισε να
κάνεις ό,τι κάνεις. Κάποια στιγμή θα έχεις όσα θέλεις. Όλα θα
γίνουν. Τελικά, θα φτάσεις σε μια ικανοποιητική σύνταξη
(ύστερα από σαράντα, σαράντα πέντε χρόνια σκληρής δου-
λειάς – πολύ σκληρής). Θα είσαι μια χαρά, αν κάνεις αυτό που
κάνεις για λίγο περισσότερο και με λίγη παραπάνω ενέργεια».

Τα καταφέρνω;

Φίλοι μου, είναι ό,τι πιο επικίνδυνο έχετε αντιμετωπίσει. Όχι
μόνο κάνετε αυτά τα τρελά, αυτοκαταστροφικά λάθη που κλέ-
βουν τα όνειρά σας, αλλά πιστεύετε πως κάνετε το σωστό, με
αποτέλεσμα να συνεχίζετε. Με άλλα λόγια, είστε πεπεισμένοι
ότι δεν κάνετε λάθη και προσπαθείτε να κάνετε περισσότερα
απ’ όσα κάνετε ήδη – δηλαδή περισσότερα λάθη!

Ουφ, κουράστηκα

Θα σας κάνω μία απλή ερώτηση:
«Πώς τα πάτε;»
Αν μου απαντήσετε: «Υπέροχα. Τα πάω μια χαρά. Έχω πολύ

χρόνο και χρήματα. Δεν έχω στρες. Τα παιδιά μου σπουδάζουν

ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΣΩΣΤΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΛΑΘΟΣ ��
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και δεν έχουν υπέρογκα σπουδαστικά έξοδα. Έχω μελλοντική
οικονομική ασφάλεια και θα έχω τον χρόνο και τα χρήματα να
απολαύσω τη ζωή μου».

Τότε λοιπόν… φαντάζομαι πως πρέπει να πω ότι ΔΕΝ κάνε-
τε λάθη. Κάνετε τα πάντα σωστά. Συνεχίστε έτσι.

Όμως, φίλοι μου, αν δεν μπορείτε να το πείτε, αν πείτε ότι
έχετε στρες και ότι εργάζεστε πολύ σκληρά και δεν έχετε μελ-
λοντική οικονομική ασφάλεια, τότε απλώς ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ. Κάνε-
τε λάθη και το να τα κάνετε συχνότερα, ή για τα επόμενα είκο-
σι χρόνια, δε θα βελτιώσει τη ζωή σας.

Αυτά ήθελα να σας πω στην εισαγωγή του βιβλίου. Ήρθε η
ώρα να ανακαλύψετε τι κάνετε λάθος και να το σταματήσετε.
Ύστερα, είναι ώρα να αρχίσετε να κάνετε το σωστό και να συ-
νεχίσετε για την υπόλοιπη ζωή σας.

Δεν είναι δύσκολο. Λίγο τρομακτικό, ίσως. Είναι λίγο εκνευ-
ριστικό να συνειδητοποιείτε ότι η ζωή που κάνατε (πιστεύο-
ντας ότι κάνετε το σωστό) είναι στην πραγματικότητα λάθος.
Είναι ένα δύσκολο μάθημα να πάρει κανείς.

Όμως είναι το πρώτο βήμα για να ανατρέψετε τα πάντα. Εί-
ναι το σωστό.

Ξεκινήστε από το Λάθος #1 και μετά επιλέξτε
το αγαπημένο σας

Θα ήθελα να ξεκινήσετε από το πρώτο λάθος: Αποδεχόμα-
στε την αποτυχία, αντί να την πλασάρουμε σαν εμπειρία.

Φίλοι μου, ξέρω ότι θα σας σοκάρει. Είναι ακριβώς το ΑΝΤΙ-
ΘΕΤΟ απ’ ό,τι μας έχουν διδάξει.

Ξεκινήστε από κει. Είναι το λάθος το οποίο έμαθα και η αι-
τία που ξεκίνησα να γράφω ετούτο το βιβλίο. Θέλω να συνει-
δητοποιήσετε κι εσείς ό,τι συνειδητοποίησα εγώ.

�� ΜΠΙΛ ΚΟΥΕΪΝ
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Ύστερα, αρχίστε να επιλέγετε τυχαία κεφάλαια. Διαβάστε
πρώτα όσα σας κινούν περισσότερο το ενδιαφέρον.

Τέλος, συζητήστε αυτά τα λάθη με τους φίλους και τους συ-
ναδέλφους σας. Συζητήστε τα με τον/τη σύζυγό σας. Συζητή-
στε τα με έξυπνους, ανοιχτόμυαλους ανθρώπους. Κι όταν το
κάνετε, πάρτε απόφαση να σταματήσετε το μεγαλύτερο λάθος
όλων – να πιστεύετε ότι μέχρι τώρα δεν κάνατε λάθη.

Καλή διασκέδαση!
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Αποδεχόμαστε την αποτυχία, αντί
να την πλασάρουμε σαν εμπειρία

Λοιπόν, αυτό θα σας εκπλήξει πραγματικά. Πριν από πέντε
χρόνια, ήμουν σε μια συνάντηση με κάτι καθηγητές οικο-

νομικών στη Φιλαδέλφεια. Είχαμε έναν επίσημο ομιλητή: επεν-
δυτή που δάνειζε χρήματα σε νέες εταιρείες. Μας διηγήθηκε μία
απίστευτη ιστορία. Στην πραγματικότητα, ετούτη η ιστορία μού
έδωσε την ιδέα για το παρόν βιβλίο. Βλέπετε, μίλησε για ένα απί-
στευτο λάθος που κάνουν συχνά οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων.

Ορίστε η ιστορία του:
Η εταιρεία επενδύσεών του δάνεισε 50 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ δολά-

ρια σε μια νέα εταιρεία τεχνολογίας. Δε θυμάμαι τι είδους λογι-
σμικό υποτίθεται πως θα ανέπτυσσε η εταιρεία, αλλά δεν πήγε
καλά και σε περίπου έξι μήνες είχε χάσει και τα 50 ΕΚΑΤΟΜΜΥ-
ΡΙΑ. Ακριβώς, σε 6 μήνες 50 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ έγιναν καπνός!

Τι έκαναν τα στελέχη της τεχνολογικής εταιρείας; Πήγαν
στους επενδυτές και ζήτησαν άλλα 50 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ! Το πι-
στεύετε; Δεν είναι απίθανη ιστορία; Οι τύποι είχαν σπαταλήσει
όλα τα χρήματα των επενδυτών. Τα χρήματα είχαν κάνει φτερά
κι ωστόσο είχαν το θάρρος να ζητήσουν άλλα τόσα.

Τι λόγο πρόβαλαν; Τι πιθανό λογικό επιχείρημα μπορεί να
επινόησαν για να πάρουν το νέο ποσό; Εδώ λοιπόν άρχισε να
μου κινεί το ενδιαφέρον, διότι, όπως είπα, είναι ο λόγος που
έγραψα ετούτο το βιβλίο.
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Τα στελέχη της τεχνολογικής εταιρείας είπαν τα εξής στους
επενδυτές: «Χρειαζόμαστε άλλα 50 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ για να ξεκι-
νήσουμε το λογισμικό. Βλέπετε, κάναμε μερικά λάθη στην προ-
σπάθειά μας να το αναπτύξουμε». (Σιγά το νέο! σκέφτηκα όταν
άκουσα για πρώτη φορά την ιστορία). «Όμως μάθαμε από τα
λάθη μας. Δε θα τα ξανακάνουμε, διότι ήταν ένα μάθημα που
μας κόστισε πανάκριβα και δε θα το ξεχάσουμε ποτέ. Έτσι (αυ-
τό μου κίνησε το ενδιαφέρον), αν επενδύσετε σε εμάς ξανά,
στην ουσία θα εξοικονομήσετε χρήματα. Αν επενδύσετε τα
επόμενα 50 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ σας σε άλλη εταιρεία, το πιθανότε-
ρο είναι να κάνει τα ίδια λάθη!»

Κι έτσι, μας είπε ο ομιλητής, η εταιρεία του επένδυσε άλλα
50 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ στους ίδιους ανθρώπους που είχαν χάσει τα
πρώτα 50 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ.

Τι θα είχατε κάνει αν ήσασταν ο πρόεδρος
της τεχνολογικής εταιρείας;

Είναι μια ερώτηση που αξίζει να κάνετε στον εαυτό σας. Οι
περισσότεροι από μας θα είχαμε εγκαταλείψει τη χώρα, θα εί-
χαμε αλλάξει όνομα, θα κρυβόμασταν από την ντροπή μας και
θα σκεφτόμασταν: «Είμαι η απόλυτη αποτυχία. ΚΑΝΕΙΣ δε θα με
εμπιστευτεί ξανά. Νιώθω τέτοια ντροπή, ώστε θέλω να ανοίξει
η γη να με καταπιεί».

Έτσι δεν είναι πάνω-κάτω; Αυτό δε θα σκέφτονταν οι πε-
ρισσότεροι;

Ωστόσο, οι πραγματικοί νικητές δε βλέπουν ΠΟΤΕ την απο-
τυχία ως εμπόδιο για τη μελλοντική επιτυχία. Στην ουσία, οι
πραγματικοί νικητές, μέσα από τα βάθη της ψυχής τους, πι-
στεύουν ότι η νίκη έχει σχέση με το να κοιτάς μπροστά και όχι
πίσω. Βλέπετε, οι πραγματικοί νικητές στο παιχνίδι των επιχει-
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ρήσεων είναι πεπεισμένοι ότι η αποτυχία και τα λάθη αποτε-
λούν απλώς μέρος της διαδικασίας ανάπτυξης. Λένε: «Εντάξει,
κάναμε ένα λάθος. Και λοιπόν; Πάμε πάλι από την αρχή».

Και γιατί μπορούν να το κάνουν οι νικητές των επιχειρή-
σεων; Διότι επικεντρώνονται στην επιτυχία. Δεν εστιάζουν στα
λάθη που έκαναν. Αντιθέτως λένε: «Μάλιστα, έμαθα πολλά. Για
φαντάσου πόσο πιο γρήγορα θα πετύχω τώρα».

Εστιάζετε στο παρελθόν ή στους στόχους σας;

Κι εσείς πού εστιάζετε; Αν επενδύσετε σε μία επιχείρηση και
χάσετε κάποια χρήματα τους πρώτους τρεις μήνες, απομακρύ-
νεστε στα μουλωχτά και γεμάτος ντροπή για την αποτυχία; Ή
λέτε: «Λοιπόν, ίσως έκανα κάποια λάθη, αλλά το όνειρό μου δεν
έχει αλλάξει. Η επιθυμία μου να πετύχω παραμένει. Το μόνο που
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έχει αλλάξει είναι ότι έμαθα από τα λάθη μου. Τώρα είμαι καλύτε-
ρα εξοπλισμένος να πετύχω».

Γιατί ντρέπεστε τόσο για την αποτυχία και τα λάθη σας;
Αποκλείεται να είστε οι μόνοι στην οικογένεια και ανάμεσα

στους φίλους σας που έχετε ένα όνειρο ή ένα στόχο διαφορε-
τικό από όλους τους άλλους. Σίγουρα υπάρχουν πεθερικά, σύ-
ζυγοι, φίλοι και γνωστοί που ευχαρίστως σας λένε: «Είδες, δεν
πέτυχε. Γιατί δε με άκουσες; Σου το είπα ότι θα αποτύγχανες. Τι
τρομερό λάθος που έκανες».

Είναι δύσκολο να επικεντρώνεστε στον στόχο σας, όταν
υπάρχουν άνθρωποι που σπεύδουν να σας πουν: «Σου το έλε-
γα». Το ξέρω πως είναι δύσκολο. Αυτοί οι άνθρωποι όμως δεν
αποτελούν μέρος της επιτυχίας σας. Να θυμάστε, κι αυτοί κά-
νουν τα ίδια λάθη χρόνο με τον χρόνο. Η διαφορά ανάμεσά σας
είναι ότι δεν ξέρουν πως κάνουν λάθη. Πιστεύουν ότι κάνουν
το σωστό – συνεχώς.

Βρίσκεστε ήδη σε νέο επίπεδο

Διαβάζετε ετούτο το βιβλίο για έναν και μόνο σκοπό: να
αποκτήσετε επιπλέον πληροφορίες και να δώσετε περισσότε-
ρη σιγουριά στον εαυτό σας και στην επιχείρησή σας. Συνειδη-
τοποιείτε ότι αυτό και μόνο σας τοποθετεί σε άλλο επίπεδο από
τους περισσότερους που γνωρίζετε; Πόσοι αφιερώνουν χρόνο
να θέσουν στόχους και μετά να κάνουν κάτι γι’ αυτό; Πόσοι δο-
κιμάζουν κάτι διαφορετικό –κάτι νέο– για να επιτύχουν; Η απά-
ντηση είναι ότι μάλλον ελάχιστοι κάνουν οτιδήποτε διαφορε-
τικό. Αντιθέτως, ξυπνούν κάθε μέρα και κάνουν τα ίδια πράγ-
ματα. Το καλύτερο που μπορούν να ελπίζουν είναι σε μια με-
τριότητα, διότι κάνουν τα ίδια πράγματα που κάνει κάθε άλλος
μέσος άνθρωπος. Φοβούνται τα λάθη και την αποτυχία, όχι
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επειδή θα τους καθυστερήσουν στον δρόμο προς το όνειρό
τους, αλλά επειδή δε θέλουν να νιώσουν ντροπή.

Αυτό δεν είναι το δικό σας επίπεδο. Εσείς δε φοβάστε τα λά-
θη που θα κάνετε καθώς θα χτίζετε την τύχη σας. Αντιθέτως, φο-
βάστε μην κάνετε τα ίδια λάθη που κάνουν όλοι οι άλλοι – και
θα συνεχίσουν να κάνουν.

Να έχετε συναίσθηση, αλλά να μη φοβάστε
και να μη νιώθετε ντροπή

Λοιπόν, ετούτο το βήμα είναι εύκολο. Απλώς αποδεχτείτε το
γεγονός ότι η αποτυχία είναι μέρος της επιτυχίας. Αν προσπα-
θείτε να αλλάξετε τον τρόπο σκέψης σας από μια ζωή όπου
δουλεύατε πάντα για κάποιον άλλο, ώστε να χτίσετε ένα όμορ-
φο μέλλον για σας και την οικογένειά σας, πιστεύατε ότι θα τα
καταφέρετε με την πρώτη; Κι αν δεν τα καταφέρατε –αν κάνα-
τε κάποια λάθη–, φοβηθήκατε ότι θα καταστραφεί η φήμη σας;
Λοιπόν, αυτό είναι το λάθος! Το λάθος σας δεν ήταν ότι χάσατε
μερικά χρήματα, ούτε ότι μιλήσατε στους λάθος ανθρώπους.
Το λάθος σας ήταν που πιστέψατε ότι όλα αυτά είχαν σημασία.
Δεν έχουν.

Καταλαβαίνετε τι λέω; Βλέπετε τη διαφορά;
Θα το πω ακόμα μια φορά για σιγουριά:

Το λάθος σας δεν ήταν ότι χάσατε κάποια χρήματα. Το λά-
θος σας δεν ήταν ότι απευθυνθήκατε στον λάθος τομέα της
αγοράς. Το λάθος σας δεν ήταν καν το γεγονός πως δεν ξέρα-
τε να χειριστείτε τους ανθρώπους σωστά. Το λάθος σας ήταν
που πιστέψατε ότι όλα αυτά είχαν σημασία. Και πιστεύατε ότι
είχαν σημασία, διότι όλοι οι μέσοι άνθρωποι γύρω σας σας έλε-
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γαν ακριβώς αυτό. Ορίστε ποιο ήταν το λάθος σας – ότι τους πι-
στέψατε.

Ώρα για αποφάσεις

Ετούτο το βιβλίο έχει στόχο να σας βοηθήσει να κατανοή-
σετε τα λάθη που κάνετε και μετά να πάρετε την απόφαση να
κάνετε κάτι για το καθένα. Αυτό το κεφάλαιο δε διαφέρει. Τι
μπορείτε να κάνετε για να αλλάξετε τον τρόπο που σκέφτεστε
για τις προηγούμενες αποτυχίες σας; Δύο πράγματα μπορείτε
να κάνετε. Πρώτον, να αρχίσετε να κάνετε παρέα με επιτυχημέ-
να άτομα που δεν έχουν αφήσει λάθη του παρελθόντος να τα
κρατήσουν πίσω. Εύκολο. Ορίστε μια συμβουλή: αν σας έδωσε
κάποιος ετούτο το βιβλίο ή σας πρότεινε να το διαβάσετε, τότε
είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο πρέπει να κάνετε παρέα!
Πάψτε να αφήνετε τους άλλους να κλέβουν τα όνειρά σας.

Το δεύτερο που οφείλετε να κάνετε είναι να έχετε διαρκώς
μπροστά σας το όνειρό σας. Να επικεντρώνεστε στο παρόν και
στο μέλλον – και να αφήνετε πίσω το παρελθόν. Να κάνετε κά-
τι θετικό κάθε μέρα, κάτι που σας πάει μπροστά. Κάνατε ορι-
σμένα μεγάλα λάθη στο παρελθόν; Ωραία, κι εγώ. Τώρα όμως
μη μετατρέπετε τα λάθη του παρελθόντος σε μοιραίο λάθος.

Το ξέρω ότι μπορείτε να τα καταφέρετε.
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