
ΑΝ ΚΥΝΗΓΗΣΕΙΣ ΔΥΟ ΛΑΓΟΥΣ...





...ΔΕΝ ΘΑ ΠΙΑΣΕΙΣ ΟΥΤΕ ΕΝΑΝ.
ΡΩΣΙΚΗ ΠΑΡΟΙΜΙΑ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Το ΕΝΑ Πράγμα     10
2. Ντόμινο    16
3. Ενδείξεις της Επιτυχίας    21

ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ
ΜΑΣ ΠΑΡΑΠΛΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΚΤΡΟΧΙΑΖΟΥΝ    28

4. Τα Πάντα Είναι Εξίσου Σημαντικά    36
5. Multitasking    48
6. Πειθαρχημένη Ζωή    60
7. Δύναμη της Θέλησης Κατά Παραγγελία    67
8. Ισορροπημένη Ζωή    79
9. Το Μεγάλο Είναι Κακό    92

1ΜΕΡΟ
Σ



Η ΑΛΗΘΕΙΑ
Ο ΑΠΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ    102

10. Το Ερώτημα της Εστίασης    110
11. Η Συνήθεια της Επιτυχίας    120
12. Ο Δρόμος Προς τις Σπουδαίες Απαντήσεις    127

2ΜΕΡ
ΟΣ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΑΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ    136

13. Ζήστε με Σκοπό    143
14. Ζήστε με Προτεραιότητα    154
15. Ζήστε για την Παραγωγικότητα    164
16. Οι Τρεις Δεσμεύσεις    183
17. Οι Τέσσερις Κλέφτες    198

18. Το Ταξίδι    217

Εφαρμόζοντας το ΕΝΑ Πράγμα    228
Σχετικά με την Έρευνα    234
Ευχαριστίες    236
Σχετικά με τους Συγγραφείς    241

3ΜΕΡ
ΟΣ



8

Στις 7 Ιουνίου 1991, η γη σείστηκε για 
112 λεπτά. Όχι ακριβώς, αλλά έτσι 
φάνηκε.  

Παρακολουθούσα την επιτυχηµένη 
κωµωδία Τι έκανες, µπαµπά, στην Άγρια 
Δύση; και το γέλιο του κοινού τράνταζε 
τον κινηµατογράφο. Θεωρείται από τις 
πιο αστείες ταινίες όλων των εποχών, 
είχε όµως και διάσπαρτες, απροσδό-
κητες δόσεις σοφίας και γνώσης. Σε 
µία αξιοµνηµόνευτη σκηνή, ο Κέρλι, ο 
σκληρός καουµπόι τον οποίο έπαιζε ο 

«Να είσαι σαν 
γραµµατόσηµο. 

Μείνε κολληµένος 
σε ένα πράγµα 

µέχρι να φτάσεις». 

-Τζος Μπίλινγκς

ΤΟ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑ1
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συγχωρεµένος Τζακ Πάλανς, και το παιδί της πόλης, ο Μιτς, 
που τον υποδυόταν ο Μπίλι Κρίσταλ, αφήνουν πίσω τους 
τους υπόλοιπους για να βρουν τα γελάδια που έχουν ξεφύ-
γει. Αν και στο µεγαλύτερο µέρος της ταινίας είχαν τις δια-
φωνίες τους, όταν βρέθηκαν πλάι πλάι καβάλα στα άλογά 
τους, συνδέθηκαν κατά τη διάρκεια µιας κουβέντας για τη 
ζωή. Ξαφνικά ο Κέρλι τραβάει τα ηνία για να σταµατήσει και 
γυρίζει πάνω στη σέλα του για να αντικρίσει τον Μιτς.

Κέρλι: Ξέρεις ποιο είναι το µυστικό της ζωής;

Μιτς: Όχι. Ποιο;  

Κέρλι: Αυτό. [Σηκώνει ένα δάχτυλο.]

Μιτς: Το δάχτυλό σου;  

Κέρλι: Ένα πράγµα. Μόνο ένα πράγµα. Μένεις σε αυτό              
     και τίποτα άλλο δεν έχει σηµασία.

Μιτς: Υπέροχα, αλλά ποιο είναι αυτό το «ένα πράγµα»; 

Κέρλι: Αυτό πρέπει να το βρεις µόνος σου.

Από το στόµα φανταστικών χαρακτήρων φτάνει στα αυ-
τιά µας το µυστικό της επιτυχίας. Είτε το ήξεραν οι συγγρα-
φείς είτε το έγραψαν ασυναίσθητα, ο διάλογος αυτός είναι 
η απόλυτη αλήθεια. Το ΕΝΑ Πράγµα είναι η καλύτερη προ-
σέγγιση για να αποκτήσετε αυτό που θέλετε.  

Το κατάλαβα µετά από πολύ καιρό. Είχα γνωρίσει επιτυ-
χίες στο παρελθόν, αλλά έπρεπε να συναντήσω ανυπέρβλη-
τα εµπόδια για να συνδέσω τα αποτελέσµατα που είχα µε τη 
συγκεκριµένη προσέγγιση. Σε λιγότερο από µία δεκαετία, 
είχαµε χτίσει µια επιτυχηµένη εταιρεία µε εθνικές και διε-
θνείς φιλοδοξίες, αλλά ξαφνικά τα πράγµατα δεν λειτουρ-
γούσαν σωστά. Παρά την αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά, 
η ζωή µου βρισκόταν σε αναταραχή και αισθανόµουν πως 
τα πάντα κατέρρεαν γύρω µου.  

Αποτύγχανα.  
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ΚΑΤΙ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 

Είχα φτάσει στο χείλος του γκρεµού και έβλεπα το τέλος, και 
τότε ήταν που αναζήτησα βοήθεια και τη βρήκα στο πρόσω-
πο ενός συµβούλου. Μοιράστηκα µαζί του κάθε λεπτοµέρεια 
της κατάστασής µου και µιλήσαµε ενδελεχώς για τις προ-
κλήσεις που αντιµετώπιζα, προσωπικές και επαγγελµατικές. 
Εξετάσαµε εκ νέου τους στόχους µου και την πορεία που 
ήθελα για τη ζωή µου και, όταν πια είχαµε κατανοήσει πλή-
ρως τα προβλήµατα, ξεκίνησε να βρει απαντήσεις. Η έρευνά 
του ήταν εξαντλητική. Όταν συναντηθήκαµε ξανά, είχε το 
οργανόγραµµά µου –ουσιαστικά µια γενική άποψη ολόκλη-
ρης της εταιρείας µου– κρεµασµένο στον τοίχο.

Η κουβέντα µας ξεκίνησε από µια απλή ερώτηση: «Ξέρεις 
τι χρειάζεσαι για να αλλάξεις την πορεία των πραγµάτων;» 
Δεν είχα ιδέα.  

Είπε ότι υπήρχε µόνο ένα πράγµα που έπρεπε να κάνω. 
Είχε εντοπίσει 14 θέσεις που χρειάζονταν νέα πρόσωπα και 
πίστευε ότι µε τα σωστά άτοµα στις κοµβικές εκείνες θέσεις, 
η εταιρεία, η δουλειά και η ζωή µου θα άλλαζαν ριζικά προς 
το καλύτερο. Σοκαρίστηκα και τον ενηµέρωσα ότι πίστευα 
πως θα χρειάζονταν πολλά περισσότερα από αυτό.

Είπε: «Όχι, ο Ιησούς χρειαζόταν 12, αλλά εσύ θα χρεια-
στείς 14».

Ήταν η στιγµή της µεταµόρφωσης. Δεν είχα ποτέ σκεφτεί 
πως τόσα λίγα µπορούν να αλλάξουν τόσα πολλά. Κατέστη 
φανερό πως, όσο συγκεντρωµένος και να νόµιζα πως ήµουν, 
δεν ήµουν αρκετά συγκεντρωµένος. Το πιο σηµαντικό εκεί-
νη τη στιγµή ήταν να βρω τους 14 αυτούς ανθρώπους. Με 
βάση αυτή τη συνάντηση, λοιπόν, πήρα µια τεράστια από-
φαση. Απέλυσα τον εαυτό µου.  

Αποχώρησα από τη θέση του Γενικού Διευθυντή και εστία-
σα αποκλειστικά στην εύρεση αυτών των 14 ανθρώπων. 

Αυτή τη φορά η γη όντως σείστηκε. Μέσα σε τρία χρόνια, 
ξεκίνησε µια περίοδος σταθερής ανάπτυξης µε µέσο όρο σα-
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ράντα τοις εκατό ανά έτος, για σχεδόν µία δεκαετία. Ήµα-
σταν τοπικοί παίκτες και γίναµε διεθνής δύναμη. Γνωρίσαµε 
εξαιρετική επιτυχία και δεν κοιτάξαμε ποτέ πίσω. 

Καθώς η µία επιτυχία έφερνε την άλλη, συνέβη και κάτι 
άλλο: από τη διαδικασία γεννήθηκε το ΕΝΑ Πράγµα.

Αφού βρήκα τους 14, άρχισα να συνεργάζοµαι µε τους κο-
ρυφαίους ανθρώπους µας ξεχωριστά για να χτίσουµε τις κα-
ριέρες και τις δουλειές τους. Από συνήθεια, οι εκπαιδεύσεις 
τέλειωναν µε µια ανακεφαλαίωση των λίγων πραγµάτων που 
συµφωνούσαν να πετύχουν πριν από την επόµενη. Δυστυ-
χώς, οι περισσότεροι θα ολοκλήρωναν τα περισσότερα, αλλά 
όχι απαραίτητα αυτά που είχαν τη µεγαλύτερη σηµασία. Τα 
αποτελέσµατα έπασχαν. Ακολουθούσε αγανάκτηση. Κι έτσι, 
σε µια προσπάθεια να τους βοηθήσω να πετύχουν, άρχισα να 
µικραίνω τη λίστα: Αν µπορείς να κάνεις µόνο τρία πράγµατα 
αυτή τη βδοµάδα... Αν µπορείς να κάνεις µόνο δύο πράγµα-
τα αυτή τη βδοµάδα... Τελικά, µέσα στην απελπισία µου, το 
µείωσα όσο το δυνατόν περισσότερο και ζήτησα: «Ποιο είναι 
το ΕΝΑ Πράγµα που µπορείς να κάνεις αυτή τη βδοµάδα και, 
αν το κάνεις, όλα τα άλλα θα γίνουν πιο εύκολα ή περιττά;» 
Και συνέβη το πλέον υπέροχο πράγµα.

Τα αποτελέσµατα απογειώθηκαν.  

Μετά από αυτές τις εµπειρίες, έκανα µια ανασκόπηση 
των επιτυχιών και των αποτυχιών µου και ανακάλυψα ένα 
ενδιαφέρον µοτίβο. Όπου είχα γνωρίσει µεγάλη επιτυχία, 
είχα περιορίσει τη συγκέντρωσή µου σε ένα πράγµα και εκεί 
που η επιτυχία µου ήταν αµφίβολη, το ίδιο ίσχυε και για τη 
συγκέντρωσή µου.  

Και τότε άναψε το λαµπάκι.  

ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟ ΜΙΚΡΟ 
Αν οι µέρες έχουν ίσο αριθµό ωρών για όλους, τότε γιατί µε-
ρικοί δείχνουν να καταφέρνουν πολλά περισσότερα από άλ-
λους; Πώς κάνουν περισσότερα, πώς κατορθώνουν περισσό-
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τερα, πώς κερδίζουν περισσότερα, πώς έχουν περισσότερα; 
Αν ο χρόνος είναι το συνάλλαγµα των επιτευγµάτων, τότε 
γιατί κάποιοι εξαργυρώνουν το µερίδιό τους για περισσότε-
ρα χρήµατα από άλλους; Η απάντηση είναι ότι το επίκεντρο 
της προσέγγισής τους είναι η προσέγγιση του επίκεντρου 
των πραγµάτων: Αναζητούν το µικρό.  

Όταν θέλετε τις απόλυτα καλύτερες πιθανότητες να πε-
τύχετε σε οτιδήποτε θέλετε, η προσέγγισή σας πρέπει πάντα 
να είναι η ίδια. Αναζητήστε το µικρό.  

Η αναζήτηση του µικρού αγνοεί όλα όσα θα µπορούσα-
τε να κάνετε και σας στρέφει προς αυτά που θα έπρεπε να 
κάνετε. Βοηθά να αναγνωρίσετε ότι δεν έχουν τα πάντα την 
ίδια σηµασία και να ανακαλύψετε ποια έχουν τη µεγαλύτε-
ρη. Είναι ένας πιο αποτελεσµατικός τρόπος να συνδέσετε 
αυτό που κάνετε µε αυτό που θέλετε. Θα συνειδητοποιήσετε 
ότι τα εξαιρετικά αποτελέσµατα καθορίζονται ευθέως από 
το πόσο αποτελεσµατικά έχετε εστιάσει στο στόχο σας. 

Προκειµένου να παίρνετε το καλύτερο αποτέλεσµα από τη 
δουλειά και τη ζωή σας πρέπει να αναζητάτε το όσο το δυ-
νατόν µικρότερο. Οι περισσότεροι πιστεύουν πως ισχύει το 
ακριβώς αντίθετο. Πιστεύουν πως η µεγάλη επιτυχία απαιτεί 
όλο το χρόνο τους και είναι περίπλοκη. Κι αυτό έχει ως αποτέ-
λεσµα να υπερφορτώνουν τις ατζέντες τους µε εξαντλητικές 
συναντήσεις και λίστες όσων πρέπει να γίνουν. Η επιτυχία 
αρχίζει να φαίνεται πια πέρα από τις δυνάµεις τους, οπότε 
συµβιβάζονται µε λιγότερα. Δε γνωρίζουν ότι η µεγάλη επι-
τυχία έρχεται όταν κάνουµε λίγα πράγµατα καλά, χάνονται 
στην προσπάθεια να κάνουν υπερβολικά πολλά και στο τέλος 
κατορθώνουν πολύ λίγα. Με τον καιρό, έχουν όλο και λιγότε-
ρες προσδοκίες, εγκαταλείπουν τα όνειρά τους και η ζωή τους 
γίνεται µικρή. Δεν είναι αυτή που πρέπει να κάνετε µικρή.

Έχετε περιορισµένο χρόνο και ενέργεια, οπότε όταν βρί-
σκεστε παντού καταλήγετε να µη βρίσκεστε πουθενά. Τα 
επιτεύγµατά σας θα πρέπει να λειτουργούν αθροιστικά, 
αλλά στην πραγµατικότητα κάτι τέτοιο χρειάζεται αφαί-
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ρεση, όχι πρόσθεση. Πρέπει να κάνετε λιγότερα πράγµατα 
που θα έχουν περισσότερο αντίκτυπο, αντί να κάνετε πε-
ρισσότερα πράγµατα µε πολλές παρενέργειες. Το πρόβληµα 
όταν προσπαθείτε να κάνετε υπερβολικά πολλά είναι πως, 
ακόµα κι αν πιάσει, το να προσθέτετε περισσότερα στην ερ-
γασία και τη ζωή σας χωρίς να αφαιρείτε τίποτα φέρνει µαζί 
του και πολλά κακά: προθεσµίες που περνούν, απογοητευ-
τικά αποτελέσµατα, πολύ άγχος, ατέλειωτες ώρες δουλειάς, 
ελάχιστο ύπνο, κακή διατροφή, καθόλου άσκηση και χαµέ-
νες ευκαιρίες να περάσετε χρόνο µε την οικογένεια και τους 
φίλους σας – όλα για χάρη της επιµονής να κυνηγήσετε κάτι 
που είναι ευκολότερο να πιάσετε απ’ όσο τυχόν φαντάζεστε.

Η αναζήτηση του µικρού είναι µια απλή προσέγγιση για 
εξαιρετικά αποτελέσµατα και πιάνει. Πιάνει κάθε φορά, πα-
ντού και µε τα πάντα. Γιατί; Επειδή έχει µόνο ένα σκοπό – να 
σας φτάσει τελικά στο στόχο σας.

Όταν επιδιώκετε το µικρότερο δυνατό, θα δείτε µπροστά 
σας µόνο ένα πράγµα. Και αυτό είναι το όλο νόηµα.


