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αγαπητέ φίλε, σε ευχαριστούμε. μέρος των χρημάτων
που επένδυσες στο Γίνε πλούσιος – μάθε πώς θα προσφερθεί
από το συγγραφέα για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Το παρόν βιβλίο είναι εκπαιδευτικό και σε καμιά περίπτωση βιβλίο επενδυτικών συμβουλών. Σκοπό έχει να εξοικειώσει τον αναγνώστη με τις βασικές
έννοιες του αντικειμένου που καλύπτει. Ο συγγραφέας έχει καταβάλει κάθε
δυνατή προσπάθεια για την ορθότητα και ενημέρωση του περιεχομένου
του, εντούτοις πολλά από τα δεδομένα του βιβλίου ενδέχεται να αλλάζουν
(π.χ. το φορολογικό πλαίσιο). ως εκ τούτου, προτείνεται ο αναγνώστης, πριν
από κάθε του ενέργεια σχετική με το αντικείμενο του βιβλίου, να συμβουλεύεται έναν αρμόδιο επαγγελματία. Ο εκδότης ή ο συγγραφέας δε φέρουν
καμία ευθύνη για λάθη ή παραλείψεις στο περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου καθώς επίσης και για καμία πράξη, βλάβη ή ζημία, θετική ή αποθετική, προβλεπτή ή απρόβλεπτη, γεγενημένη ή μη, που δύναται να σχετίζεται
ή να απορρέει από τη χρήση του παρόντος βιβλίου, με όποιον τρόπο και αν
προέρχεται αυτή καθώς η ως άνω αναφορά είναι ενδεικτική.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τπραγματικά πλούσια και μεγάλη ζωή. είναι αφιερωμένο
ο βιβλίο αυτό είναι αφιερωμένο σε όσους αναζητούν

σε όσους αναρωτιούνται τι πρέπει να κάνουν για να φτάσουν
στους στόχους τους, να ζήσουν τα όνειρά τους.
Διαβάζοντάς το θα διαπιστώσεις πως όλοι μας –και εσύ–
έχουμε ίσες ευκαιρίες για να πλουτίσουμε και να ζήσουμε τη
ζωή που επιθυμούμε. θα καταλάβεις ακριβώς τι πρέπει να
κάνεις για να αδράξεις τη δική σου ευκαιρία.
Όλοι θέλουμε κάτι^ επιτυχία, πλούτο, τη δυνατότητα να προσφέρουμε, το καλύτερο για την οικογένειά μας, αναγνώριση,
ευτυχία, υγεία κτλ. Όλοι έχουμε κάποια επιθυμία και θέλουμε
την εκπλήρωσή της.
γιατί σε αυτό ο ένας άνθρωπος πετυχαίνει ενώ ο άλλος αποτυγχάνει; Υπάρχει απάντηση. θα τη βρεις σε αυτό το βιβλίο. μια
απάντηση δομημένη σε ένα σύστημα επιτυχίας που έχει δουλέψει για αιώνες.
Το βιβλίο αυτό θα σε ταξιδέψει σε μια καταπληκτική πορεία προς την επιτυχία και τον πλούτο^ το δικό σου ταξίδι.
Δεν είναι απαραίτητο να ξεκινήσεις να το διαβάζεις από την
αρχή. Πήγαινε πρώτα στον πίνακα περιεχομένων στις προηγούμενες σελίδες, κοίταξε τους τίτλους των κεφαλαίων, και
αν κάποιοι σε τραβήξουν περισσότερο, σου φανούν πιο ενδιαφέροντες, διάβασε τις σελίδες των συγκεκριμένων κεφα-
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λαίων. μετά μπορείς να ξεκινήσεις το βιβλίο από την αρχή.
Όταν νιώσεις έτοιμος –και αφού το έχεις διαβάσει όλο
τουλάχιστον μία φορά– πέρνα στον «Οδηγό δράσης», που
βρίσκεται στο τέλος του βιβλίου. θα σε καθοδηγήσει πρακτικά βήμα βήμα.
μπορείς να διαβάζεις το βιβλίο σου συνέχεια, αφού κάθε
φορά θα ανακαλύπτεις κάτι νέο και θα σε παρακινεί όταν το
χρειάζεσαι. Καθώς προχωράς, θα διαπιστώσεις πως έχει μια
περίεργη δύναμη, και πως γράφτηκε για εσένα προσωπικά.
αισθάνσου ελεύθερος να υπογραμμίσεις, να σημειώσεις στα
περιθώρια, να τσακίσεις τις σελίδες.
Ο Ουίλιαμ Σέξπιρ έγραψε κάποτε πως το καλύτερο βιβλίο
είναι εκείνο που ανοίγουμε με λαχτάρα και κλείνουμε με κέρδος. είμαι σίγουρος πως θα ανοίξεις αυτό το βιβλίο με λαχτάρα για απαντήσεις, πλούτο, ευτυχία, αφθονία. είμαι σίγουρος πως θα το κλείσεις με κέρδος μεγαλύτερο από όσο
ακόμα φαντάζεσαι.*
Καλή ανάγνωση,
Κωνσταντίνος Ποδότας

* Σε αυτή την περίπτωση περιμένω το τσεκ με το ποσοστό μου από
τα κέρδη σου… και δε θέλω τσιγκουνιές.
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ας ρίξουμε μια κλεφτή ματιά σε αυτά που θα ακολουθήσουν:
Ενότητα 1: Η φόρμουλα της επιτυχίας και του πλούτου
(ή Πώς να πετύχεις τα πάντα)
Ένα βήμα πέρα από τον «αλχημιστή» ή το «μυστικό»: Ο
τρόπος σκέψης και δράσης που «προσελκύει» σε εσένα κάθε
επιτυχία. Τα 12 κλειδιά που θα σου ξεκλειδώσουν την επιτυχία σε οποιονδήποτε τομέα, μέσα από τα παραδείγματα των
πιο επιτυχημένων όλων των εποχών.
μια απόλυτα συγκεκριμένη συνταγή, όπως εφαρμόστηκε
τα τελευταία εκατό χρόνια από κάθε μεγιστάνα.
Τι πρέπει να κάνεις για να δουλέψει και για εσένα; Ποια είναι τα βασικά συστατικά που θα σου φέρουν την επιτυχία σε
οποιοδήποτε στόχο της ζωής σου; Τι είναι αυτό που μεταμόρφωσε καθημερινούς ανθρώπους στις μεγαλύτερες προσωπικότητες του πλανήτη;
επίσης, στο τέλος θα διαβάσεις για τους πλουσιότερους
ανθρώπους της Ιστορίας, αλλά και της εποχής μας, και πώς
εφάρμοσαν την παραπάνω «φόρμουλα» μέσα από την πορεία τους.
Ενότητα 2: Χρήμα
( ή Ο δρόμος προς την οικονομική ελευθερία)
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Ο απόλυτος τρόπος να βάλεις το χρήμα να δουλεύει για σένα, αντί να δουλεύεις εσύ για το χρήμα μια ζωή. Το μανιφέστο
της Οικονομικής ελευθερίας του σύγχρονου ανθρώπου.
θα μάθεις τα απλά πρακτικά βήματα προς τον πραγματικό πλούτο. (εφικτά και εφαρμόσιμα για όλους: είτε ξεκινάς
χωρίς κεφάλαιο, είτε έχεις ήδη υψηλό εισόδημα, είτε δε θες
να αφήσεις τη σημερινή δουλειά σου, είτε θέλεις να γίνεις μεγιστάνας.)
Πώς ξεκινάμε εύκολα, από σήμερα κιόλας;
Πώς θα αποκτήσεις νέες πηγές εισοδήματος;
Οι 10 κανόνες για τη δημιουργία περιουσίας που θα σου
δίνει εισόδημα για πάντα.
Όλοι οι πιθανοί δρόμοι απόκτησης μεγάλου πλούτου – όλα
τα μέσα που χρησιμοποίησαν οι σημερινοί μεγιστάνες– που
μπορείς να χρησιμοποιήσεις και εσύ με επιτυχία για να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει.
Πώς να επενδύσεις σε μετοχές, ακίνητα, χαρτοφυλάκιο,
πνευματική ιδιοκτησία ή και να ξεκινήσεις τη δική σου επιχείρηση.
Ενότητα 3: Συμβουλές και συνήθειες δισεκατομμυριούχων
Οι δισεκατομμυριούχοι και οι πολύ πετυχημένοι έχουν συγκεκριμένες –κοινές όλοι– συνήθειες, που το υπόλοιπο 99%
του κόσμου αγνοεί. Ποιες είναι αυτές;
Ποιες απλές συμβουλές θα σου έδιναν, αν τους είχες όλους
συνέχεια δίπλα σου, να σε καθοδηγούν στην πορεία σου;
μικρές συμβουλές και συνήθειες που, αν ακολουθήσεις,
θα σου αλλάξουν τη ζωή από σήμερα.
Ενότητα 4: Εμείς και οι άλλοι
(ή Ο δρόμος της επιτυχίας είναι μια ανθρώπινη υπόθεση)
Ό,τι πετυχαίνουμε στη ζωή περνά μέσα από άλλους αν-
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θρώπους – ως εκ τούτου το βιβλίο θα ήταν ελλιπές χωρίς αυτή την ενότητα.
Ποιες είναι οι 33 αρχές για επιτυχία σε κάθε επικοινωνία,
διαπραγμάτευση, πώληση; (Χωρίς αυτές όση αξία και να έχεις
πιθανότατα θα πάει χαμένη.)
Πώς μπορείς να αξιοποιείς την επαφή σου με τους ανθρώπους, να φτιάξεις την ομάδα σου, να βρίσκεις τους ιδανικούς συνεργάτες, τους σωστούς συμβούλους, χρήσιμους μέντορες και να αξιολογείς σωστά τους ανθρώπους.
Ενότητα 5: Τόπος: Ελλάδα, Χρόνος: Σήμερα
Πώς φτάσαμε να μιλάμε για τη γενιά των 700 ευρώ;
γιατί η μεσαία τάξη –παγκοσμίως και στην ελλάδα– φτωχαίνει;
Τι γίνεται πραγματικά με το ασφαλιστικό στη χώρα μας;
Τι μπορεί να κάνει και ποια είναι η καλύτερη λύση για τον
καθένα μας;
Και γιατί μέσα από την κρίση και μέσα στα επόμενα 15 χρόνια έχουμε τη μοναδική ευκαιρία στην ιστορία μας να γίνουμε «χώρα εκατομμυριούχων»;
Ενότητα 6: Τι περιμένεις;
Τι θα έκανες αν ζούσες σε έναν κόσμο όπου δεν υπήρχε το
ρίσκο της αποτυχίας;
Ποια είναι η μεγαλύτερη επένδυση της ζωής σου;
Όλα ξεκινάνε τώρα: πώς περνάς στη δράση.
Οδηγός δράσης
Το δικό σου βιβλίο, που θα είναι μαζί σου στην πορεία
προς το στόχο σου.
βήμα βήμα, πώς ξεκινάς σωστά και συνεχίζεις αποτελεσματικά.
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Hνα ευτυχήσεις. για αυτό βρίσκεσαι εδώ.

αποστολή σου σε αυτό τον κόσμο είναι να επιτύχεις και

Ο καθένας από εμάς μπορεί να γίνει πλούσιος, όσο πλούσιος θέλει. Δε λέω ότι είναι εύκολο. είναι όμως μια δυνατότητα που έχουμε πλήρως όλοι μέσα μας. Και επειδή τα πολλά
λόγια είναι φτώχεια, αν θέλεις να πλουτίσεις, ο καλύτερος
τρόπος είναι να το μάθεις από αυτούς που το πέτυχαν. από
τον δοκιμασμένο τρόπο όλων των πλούσιων και επιτυχημένων. από ανθρώπους που στην εποχή τους και στους γύρω
τους φαινόταν σαν να έκαναν θαύματα.
Έχει εφαρμογή παντού, από το πιο μικρό έως το πιο μεγάλο επίτευγμα. Όχι μόνο για τον πλούτο, αλλά και για την επιτυχία γενικότερα: να οδηγηθείς σε οποιονδήποτε στόχο βάλεις στη ζωή σου.
Όσοι ακολουθούν αυτές τις αρχές –είτε συνειδητά είτε κατά τύχη– γίνονται πλούσιοι, πετυχαίνουν σε ό,τι επιθυμούν.
Όσοι πάλι τις παρακάμπτουν παραμένουν φτωχοί, όσο σκληρά ή όσα χρόνια κι αν δουλεύουν. Οποιοσδήποτε μάθει και
εφαρμόσει αυτές τις αρχές γίνεται πλούσιος με μαθηματική
ακρίβεια.
αυτό το βιβλίο έχει γραφτεί για να δείξει αυτό τον ακριβή
τρόπο. Οι αρχές που έχουν δημιουργήσει τους πιο πετυχημένους ανθρώπους που ξέρουμε όλοι, δομημένες σε μια
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απλή και πρακτική φόρμουλα, μαζί με αληθινές ιστορίες της
πορείας τους.
Άκου τους πιο επιτυχημένους και πλούσιους του πλανήτη,
μάθε τι ήταν αυτό που τους οδήγησε εκεί, το οποίο θα οδηγήσει και εσένα.
με όλη τη σεμνότητα σε πληροφορώ πως όποιος –οποιοσδήποτε– κάνει όλα και ακριβώς ό,τι περιγράφει αυτό το βιβλίο θα γίνει πλούσιος 100%. Πάντα είχε επιτυχία. θα πετύχει
ό,τι στόχο θέσει για τη ζωή του 100%.
είμαι σίγουρος πως μέσα από τις πολλές πραγματικές ιστορίες αυτού του βιβλίου, για τα πιο πλούσια και πετυχημένα
άτομα και το πώς έφτασαν στην κορυφή, θα δεις τον εαυτό
σου. νιώσε ότι μοιράζονται τις εμπειρίες τους μαζί σου, σε
συμβουλεύουν, για την εποχή που ήταν ακριβώς σαν εσένα.
αυτό το βιβλίο είναι πολύ προσωπικό. απευθύνεται σε
εσένα και γράφτηκε για εσένα προσωπικά. Και δε βρέθηκε
τυχαία στα χέρια σου. αυτό θα το αντιληφθείς αμέσως καθώς
το διαβάζεις. Έχει γραφτεί με σκοπό να σε καθοδηγήσει πρακτικά. Διάβασέ το με ανοιχτό μυαλό. Συμφωνώ απόλυτα με
την άποψη του Χένρι φορντ, πως ιδεαλιστής είναι ο άνθρωπος που βοηθάει τους άλλους να ευημερούν.
Ξεκίνα αυτό το ταξίδι μαζί μου με τον ενθουσιασμό που θα
έδειχνες σε κάποιο κυνήγι θησαυρού, τον οποίο η δική σου
ζωή φυλάει για σένα.
Σου εύχομαι καλή ανάγνωση και καλή αρχή.
Κωνσταντίνος Ποδότας

© ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΔΟΤΑΣ 2010 / ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ 2010

ΠΛΟΥΤΟΣ

Γ Όταν μιλάμε για πλούτο, δεν αναφερόμαστε απλώς στην

ια αρχή, ας ξεκαθαρίσουμε την ουσία των πραγμάτων.

κατοχή χρημάτων, αλλά σε αυτά που τα χρήματα μπορούν να
προσφέρουν, στον διαθέσιμο χρόνο που μας παρέχουν ώστε
να τα απολαμβάνουμε, στην αφθονία στη ζωή μας, την υγεία,
τις λύσεις που προσφέρουν σε προβλήματα, στο να μπορείς να
κάνεις αυτό που θέλεις, αυτό που αγαπάς, να γίνεις αυτό που
μπορείς, να εκφραστείς, και να έχεις τη δυνατότητα να προσφέρεις στους δικούς σου ανθρώπους και στο σύνολο. γενικά
να αποκτήσεις μια ζωή όπως την έχεις ονειρευτεί, να πραγματοποιήσεις τους στόχους σου. είναι κάτι που όλοι μπορούμε να
κατακτήσουμε, είναι κάτι που αποτελεί δικαίωμά μας.
Δε μιλάμε απλώς για χρήμα, μιλάμε για πολύ παραπάνω^
μιλάμε για δυνατότητες, για επιλογές. να είσαι ελεύθερος, να
είσαι αυτό που θέλεις, να γίνεις όλα αυτά που θέλεις. Καλύτερος άνθρωπος για έναν καλύτερο κόσμο. Το χρήμα είναι μορφή ενέργειας – περισσότερη ενέργεια και δυνατότητες στη
ζωή σου.
υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να εμποδίσεις για πάντα το
χρήμα να εξουσιάζει τη ζωή σου: να το αποκτήσεις.
είναι το χρήμα κακό;
με ένα μαχαίρι μπορείς να κόψεις ψωμί και να ταΐσεις τους
ανθρώπους. με το ίδιο μαχαίρι μπορείς να σκοτώσεις ανθρώ-
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πους. είναι απλώς ένα εργαλείο. Έτσι είναι και το χρήμα. είναι
άοσμο, άγευστο, άχρωμο. Ένα απλό, ουδέτερο εργαλείο της
εποχής μας. (Ίσως το καλύτερο εργαλείο.) Δεν μπορεί να είναι κακό ή καλό.
Ο πλούτος δεν είναι το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή αλλά αποτελεί την προϋπόθεση για να έχεις τη δυνατότητα και το
χρόνο για τα αληθινά σημαντικά πράγματα στη ζωή σου.
Δεν υπάρχει τίποτα το κακό ή το ανήθικο στο να θέλεις να
γίνεις πλούσιος. εκφράζει τη φυσική ανάγκη του ανθρώπου
για καλύτερη και πιο ευτυχισμένη ζωή. είναι κάτι απόλυτα καλό και θεμιτό. επίσης σημαίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε στα αγαπημένα μας πρόσωπα, στην κοινωνία, σε όσους
έχουν ανάγκη, και φυσικά στον εαυτό μας. Σημαίνει να μπορείς να ζήσεις πραγματικά, και όχι να τρέχεις και να χάνεις το
χρόνο σου –που είναι στην ουσία η ζωή σου– για να πληρώνεις λογαριασμούς. μιλάμε για την ανάγκη για περισσότερη
ζωή. μιλάμε για την ανάγκη για ελευθερία.
Το να θέλεις περισσότερα από τη ζωή σου είναι σωστό, είναι φυσικό, είναι το μόνο που φέρνει αποτελέσματα. είναι η
ουσία της ανθρώπινης εξέλιξης. η ανάγκη –η επιθυμία για περισσότερο πλούτο, περισσότερη αγάπη, περισσότερη επιτυχία, περισσότερη γνώση, περισσότερο χρήμα, περισσότερη
ελευθερία, περισσότερη ευτυχία, στην τελική περισσότερη
ζωή– είναι φυσική. Έχει οδηγήσει σε ό,τι καλό έχουμε σήμερα.
η επιθυμία για περισσότερα είναι θεμιτή, είναι καλή. Δεν
είναι απληστία. απληστία είναι η χαζή αντίληψη ότι μπορώ να
παίρνω για πάντα χωρίς να δίνω τίποτα ως αντάλλαγμα, να
θέλω να παίρνω περισσότερα χωρίς να δίνω περισσότερα.
μην έχεις ενοχές. είναι απόλυτα φυσιολογικό να θες να γίνεις πλούσιος. μάλιστα θεωρώ πως το να γίνεις πλούσιος είναι ο πιο ευγενής σκοπός που μπορείς να έχεις σήμερα στη
ζωή σου^ η πραγματοποίηση του στόχου αυτού και η πορεία
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σου προς αυτόν περιλαμβάνει όλα τα άλλα. Το πιο ευγενές
πράγμα που μπορείς να κάνεις για την ανθρωπότητα είναι να
αξιοποιήσεις πλήρως τις δυνατότητές σου και να γίνεις το καλύτερο που μπορείς.
υπάρχει έμφυτη η τάση στον άνθρωπο να θέλει να κάνει
και να γίνει όλα όσα είναι ικανός να γίνει, όλα όσα θέλει να γίνει. είναι ο λόγος για τον οποίο υπήρξε και υπάρχει πρόοδος
ανά τους αιώνες. η φυσική τάση να έχουμε καλύτερη ζωή και
να τη βελτιώνουμε διαρκώς ήταν αυτό που έδωσε ώθηση
στην ανθρωπότητα.* Σε όλο το σύμπαν κυριαρχεί παντού η
τάση για περισσότερη ζωή, για αύξηση. γιατί λοιπόν εμείς να
θεωρούμε ανήθικο ένα φυσικό νόμο του σύμπαντος; αμαρτία για μένα είναι να γίνεις κάτι λιγότερο από αυτό που αξίζεις, από αυτό που μπορείς και γεννήθηκες για να γίνεις.
η θέληση για περισσότερο πλούτο, επιτυχία, ευτυχία είναι
η ίδια φύση που κάνει το δέντρο να μεγαλώνει, να απλώνει
ρίζες, κλαδιά, να γέρνει εκεί όπου παίρνει περισσότερο ήλιο,
να απλώνεται εκεί όπου παίρνει περισσότερο νερό, να δίνει
περισσότερους καρπούς. η ζωή σε όλες τις εκφάνσεις της επιδιώκει την αύξηση. η ζωή ζητά περισσότερη ζωή. Και για να
έχουμε περισσότερη ζωή, καλύτερη, πιο άφθονη, πρέπει να
έχουμε στη διάθεσή μας περισσότερα εφόδια (όπως το δέντρο
έχει τον ήλιο, το νερό, τον αέρα). Στην εποχή μας ο πλούτος
βοηθάει σε αυτή την κατεύθυνση.
βλέπουμε λοιπόν πως μία τέχνη ή, καλύτερα, μια επιστήμη του πλούτου είναι απαραίτητη, και αν την αγνοήσουμε χάνουμε το καλύτερο από αυτό που θα μπορούσαμε για όλους.

* για όποιον αμφιβάλλει, ένας σημερινός μικρομεσαίος έχει μακράν
καλύτερη ποιότητα ζωής και ευκολίες από ένα βασιλιά κατά το μεσαίωνα ή από τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου πριν από 150 χρόνια.
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υπάρχει πραγματικά συνταγή του πλούτου;
υφίσταται επιστήμη του πλούτου;

Ο

πλουτισμός είναι επιστήμη, μια επιστήμη με νόμους που,
αν ακολουθηθούν, παράγουν ακριβή αποτελέσματα, με
μαθηματική ακρίβεια. μια επιστήμη που δε μας διδάσκουν
τα σχολεία και η κοινωνία μας.
μέσα από έναν αιώνα μελέτης της ζωής των πλουσιότερων
ανθρώπων του κόσμου, προκύπτει πως οι πιο επιτυχημένοι
έχουν όλοι τα ίδια κοινά στοιχεία, που δεν έχουν οι αποτυχημένοι, σκέφτονται και δρουν με έναν κοινό τρόπο. αυτό δεν
μπορεί να είναι και –όπως θα δεις– δεν είναι τυχαίο. ασχέτως
από καταγωγή, μόρφωση, κληρονομημένο πλούτο, έμφυτο
ταλέντο, ή τομέα δραστηριότητας. Άρα κάποιος άλλος είναι
ο παράγοντας που παίζει ρόλο. Άλλωστε στη συντριπτική
πλειονότητά τους είναι αυτοδημιούργητοι. Δεν είναι τυχαίο
πως το 95% του πλούτου βρίσκεται στα χέρια του 5%. αυτό το
5% ξέρει και κάνει κάτι διαφορετικά από τους υπόλοιπους.
για να γίνεις πλούσιος δε χρειάζεται να είσαι προνομιούχος, δε χρειάζεται να έχεις γεννηθεί με κάποια ιδιαίτερα ταλέντα, δε χρειάζεται να είσαι τυχερός. απλώς χρειάζεται να είσαι διατεθειμένος να γίνεις πλούσιος, να είσαι διατεθειμένος
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να πετύχεις. αν δεν είσαι, μη διαβάζεις άλλο – χάρισε το βιβλίο σε κάποιον που θα τον βοηθήσει πραγματικά.
απλώς να είσαι διατεθειμένος να εστιάσεις και να δώσεις
ενέργεια σε αυτό.
Άνοιξες, όπως όλοι, αυτό το βιβλίο με την ίδια απορία: πώς
θα γίνω πλούσιος; Δες τι κάνουν οι πλέον πλούσιοι και πετυχημένοι και ακολούθησε το παράδειγμά τους. Δες τι κάνουν
στα οικονομικά ζητήματα οι φτωχότεροι και ασθενέστεροι
γύρω σου. Τώρα ξέρεις τι θέλεις να αποφεύγεις. αν λοιπόν
υποθέσουμε ότι υπάρχει κάποια φόρμουλα για την επιτυχία
και ενδεχομένως για την αποτυχία, αυτό που απαιτείται είναι
να γνωρίσουμε και τις δύο, να ακολουθήσουμε την πρώτη και
να αποφύγουμε τη δεύτερη. Το καλύτερο δε σου το είπα ακόμα: αυτή η δουλειά έχει γίνει ήδη για σένα!
εδώ και αιώνες, οι πιο πλούσιοι και πετυχημένοι του κόσμου εφάρμοσαν τις συγκεκριμένες και μεταξύ τους κοινές
αυτές πρακτικές, τις οποίες το πλήθος των υπολοίπων δεν
ήξεραν, δε χρησιμοποίησαν. Το βιβλίο αυτό σου προσφέρει
αυτές τις δοκιμασμένες κοινές τακτικές επιτυχίας και τον τρόπο χρήσης αυτών. Δεν έχει σκοπό ούτε να πείσει κανέναν ούτε να εξηγήσει πώς δουλεύουν. Παρέχει απλώς αυτά που
φέρνουν αποτελέσματα. Δομημένα πρακτικά σε αυτό το βιβλίο, θα ανακαλύψεις όλα αυτά που ουσιαστικά συντελούν
στη δοκιμασμένη φόρμουλα κάθε πλούτου και επιτυχίας.
Το βιβλίο αυτό δεν ανακαλύπτει εκ νέου τον τροχό. αναφέρεται σε δυνάμεις που έχουμε παρατηρήσει όλοι μας και
έχουμε χρησιμοποιήσει σχεδόν όλοι μας κατά καιρούς και
κατά τύχη. Τώρα μπορούμε να τις επιστρατεύσουμε συνειδητά για να πετύχουμε τα όνειρά μας, τώρα μαθαίνουμε πώς.
ως επιστήμη, ως μελέτη άρχισε από άτομα όπως ο ναπόλιον Χιλ τη δεκαετία του ’30 υπό την καθοδήγηση του Άντριου
Κάρνεγκι (αυτοδημιούργητου μεγιστάνα της χαλυβουργίας
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και πεπεισμένου πως υπάρχει η φόρμουλα του πλούτου και
πρέπει να διαδοθεί) μέσα από σαράντα χρόνια ερευνών. Ή
τον γουίλιαμ γουάτλς πιο πριν. από τότε βέβαια έχουν γίνει
πάρα πολλά.
θα διαβάσεις τις εμπειρίες και τις συμβουλές των πιο πλούσιων και πιο πετυχημένων ανθρώπων. Συμπληρωμένα από
όλα τα σημερινά δεδομένα και στοχευμένα στη σύγχρονη ελλάδα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα ευκολοδιάβαστο και πρακτικό βιβλίο.
Δεν έχει τόση σημασία ο κλάδος απασχόλησης ή το επάγγελμα. γνωρίζω ηθοποιούς πάμπλουτους και απένταρους.
αθλητές και μουσικούς άλλους πάμπλουτους και άλλους που
δυσκολεύονται να βγάλουν το μήνα. επιχειρηματίες και εμπόρους ζάμπλουτους και φαλιρισμένους. υπαλλήλους, στελέχη
και επιστήμονες επιτυχημένους και με πλούσια ζωή, αλλά και
αποτυχημένους και απελπισμένους. αυτό που τελικά μετρά
είναι να λειτουργείς και να σκέφτεσαι με συγκεκριμένο τρόπο. αυτό που τελικά μετρά είναι να ακολουθείς τις αρχές εκείνες πάνω στις οποίες στηρίχτηκαν όλοι οι επιτυχημένοι του
κόσμου που περιγράφονται σε αυτό το βιβλίο.
Όποια και αν είναι η ασχολία σου, ό,τι κι αν επιλέξεις να κάνεις, μπορείς να πετύχεις τα όνειρά σου μέσα από αυτό που
αγαπάς, ακολουθώντας τις αρχές της επιτυχίας. είναι παγκόσμιες και αιώνιες. Ισχύουν για όλους τους ανθρώπους, σε όλους
τους τομείς. (μπορείς να πετύχεις εσύ ενώ ο διπλανός σου
συνάδελφος αποτυγχάνει.)
Και δε χρειάζεται να ξεκινήσεις με το προφίλ ή το background που θεωρείς πως απαιτείται για την επιτυχία. η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι από τους πιο πετυχημένους παγκοσμίως, όταν ξεκινούσαν, είχαν λιγότερα εφόδια από σένα.
αυτό που είναι το καθοριστικό είναι ο τρόπος που κάνεις ό,τι
κάνεις. βλέπουμε ότι πλούσιοι και επιτυχημένοι έγιναν νέοι και
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γέροι, με περιουσία πίσω τους ή άφραγκοι, ταλαντούχοι ή
ατάλαντοι, μορφωμένοι ή αμόρφωτοι. Τελικά όλα αυτά είναι
δευτερεύοντα. Άλλο είναι εκείνο που μετράει. Κάτι που δε μας
μαθαίνουν στο σχολείο. Κάτι που αν ακολουθήσει κάθε άντρας
και κάθε γυναίκα μπορεί να πλουτίσει, μπορεί να πετύχει τα
πάντα, με απόλυτη σιγουριά. η διαδικασία του πλουτισμού
είναι αποτέλεσμα ενεργειών, συγκεκριμένων και πλέον με
έτοιμη μέθοδο.
Πολλοί άνθρωποι αδυνατούν να πιστέψουν πως υπάρχει η
δυνατότητα, ακόμα και η συνταγή, που εγγυάται τον πλούτο
και την επιτυχία. Πιστεύουν πως ο πλούτος είναι πολύ περιορισμένος, διαμαρτύρονται, γκρινιάζουν και θεωρούν πως το
ισχύον πολιτικό σύστημα και οι θεσμοί πρέπει να αλλάξουν,
γιατί όπως είναι διαμορφωμένη σήμερα η κατάσταση, είναι
αδύνατον να τους επιτραπεί η πρόσβαση στον πλούτο. θέλουν να αλλάξουν όλα τα άλλα γύρω τους, χωρίς προηγουμένως να βελτιωθούν οι ίδιοι. αυτό δεν είναι αλήθεια. για την
ακρίβεια, αυτό είναι συνταγή αποτυχίας. αν οποιοσδήποτε
κάνει αυτά που πρέπει, αυτά που μπορεί να κάνει, όπως περιγράφονται στα βήματα αυτού του βιβλίου, καμία κυβέρνηση, κανένα κράτος, καμία πλουτοκρατία δεν μπορούν να τον
κρατήσουν στην ανέχεια.
θα δεις ότι επικεντρώνομαι στον μεγάλο πλούτο, αλλά και
στη μεγάλη επιτυχία· δεν είναι τυχαίο, καθώς ο πλουτισμός
είναι επιτυχία στο οικονομικό επίπεδο. Και ο πλούτος έρχεται
ως φυσικό επακόλουθο της μεγάλης επιτυχίας σε όποιον τομέα επιλέξεις να ασχοληθείς. Και η συνταγή της επιτυχίας που
ξετυλίγεται σε αυτό το βιβλίο ισχύει παντού, όποιο όνειρο κι
αν θες να πραγματοποιήσεις.
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ενότητα 1

Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
(Ή ΠΩΣ ΝΑ ΠΕΤΥΧΕΙΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ)
βαΛε ΣΤΟΧΟ
ΧρηΣΙμΟΠΟΙηΣε Τη Δυναμη ΤηΣ ΣΚεΨηΣ
Κανε μεγαΛεΣ ΣΚεΨεΙΣ
εΠΙθυμΙα & η Δυναμη ΤηΣ θεΛηΣηΣ
εΠΟμενΟ βημα: ΠΙΣΤεΨε!
Ο εΠΙμενων νΙΚα
μεΙνε ΣυγΚενΤρωμενΟΣ
βαΛε φανΤαΣΙα
αΚΟΛΟυθα ΤΟ ΠαθΟΣ ΣΟυ
ευγνωμΟΣυνη
ΔωΣε γΙα να ΠαρεΙΣ
ΟΙ ΠΛΟυΣΙΟΤερΟΙ ΤΟυ ΚΟΣμΟυ

Ολοκληρώνοντας την πρώτη ενότητα θα γνωρίζεις τα χαρακτηριστικά
των ανθρώπων που γίνονται οι πιο πλούσιοι και επιτυχημένοι, τα χαρακτηριστικά που και εσύ καλείσαι να επιστρατεύσεις.
Στις υπόλοιπες ενότητες θα μάθεις τον τρόπο που μπορείς να τα καταφέρεις και εσύ.
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ΒΑΛΕ ΣΤΟΧΟ

Τι είναι επιτυχία; να κάνεις αυτό που αποφάσισες να κάνεις,
και σταδιακά να φτάνεις στο στόχο σου.
Και ποιος τα καταφέρνει; αυτός που ξέρει πού πηγαίνει.

ΤΙ αΞΙα εΧεΙ εναΣ ΣΤΟΧΟΣ;

Βθα έμπαινες ποτέ στο αυτοκίνητο και θα άρχιζες να οδηάλε στόχο. Και φρόντισε να είναι συγκεκριμένος.

γείς χωρίς να ξέρεις πού πηγαίνεις και όλο να παραπονιέσαι
γιατί δε φτάνεις; γιατί να κάνεις το ίδιο με τη ζωή σου; Πριν
απ’ όλα πρέπει να ορίσεις τον κύριο στόχο σου.
Ο άνθρωπος που ζει δίχως στόχο μοιάζει με κάποιον που
σκάβει ένα τούνελ για να βγει στο φως, χωρίς όμως να σκάβει προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά τυχαία, μια δεξιά μια
αριστερά. Όσο σκληρά κι αν σκάψει, όσα χρόνια κι αν σκάψει,
δε θα είναι έκπληξη που δε θα βγαίνει στο φως. «μα σκάβω
τόσο σκληρά τόσα χρόνια, γιατί δε φτάνω;» γιατί δε φτάνεις
πού ακριβώς;
H επιτυχία λοιπόν ξεκινά από την καθαρότητα του σκοπού,
και απαιτεί πολύ λιγότερη εργασία από αυτή που απαιτεί η
αποτυχία.
Οι άνθρωποι είμαστε φτιαγμένοι έτσι ώστε να αναζητού-
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με διαρκώς την ευτυχία, προσμένοντας και επιδιώκοντας αυτό που ακόμα δεν έχουμε κατακτήσει. Όποιος έχει πάψει να
ονειρεύεται το μέλλον κυκλοφορεί ανάμεσά μας σαν νεκρός.
θα σου πω μια πραγματική ιστορία, μία από τις πολλές
που θα διαβάσεις σε αυτό το βιβλίο. Κάποτε ένας νεαρός από
την αυστρία, που δε διέθετε μόρφωση, λεφτά, διασυνδέσεις
ή κάποιο ιδιαίτερο ταλέντο, έβαλε στόχο να φτιάξει ένα πολύ γεροδεμένο αθλητικό σώμα. Και τα κατάφερε· κέρδισε τον
τίτλο του Mr Universe στα είκοσί του, και έγινε ο νεότερος
μπόντι μπίλντερ που είχε πάρει τον τίτλο.
Έβαλε δεύτερο στόχο^ να γίνει ηθοποιός στο Χόλιγουντ.
(ας σημειωθεί ότι δε μιλούσε καθόλου αγγλικά, και όσο για
ταλέντο…) Παρ’ όλα αυτά, κατάφερε να γίνει από τους πιο
γνωστούς, και μάλιστα o πιο καλοπληρωμένος σταρ του Χόλιγουντ στη δεκαετία του ’90.
Έβαλε και τρίτο στόχο^ να ασχοληθεί με την πολιτική. (Παρά το γεγονός ότι δεν είχε αμερικανική υπηκοότητα ούτε πανεπιστημιακή μόρφωση, κατάφερε να τα αποκτήσει και τα
δύο.) εκλέχθηκε κυβερνήτης της πολυπληθέστερης και πιο
πλούσιας Πολιτείας των ηΠα, της Καλιφόρνια.
Το αγόρι αυτό, που χωρίς εφόδια και τις βασικές προϋποθέσεις έβαζε στόχους και τους πραγματοποιούσε ήταν ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ.
επομένως, αφού μπορούν οι άλλοι, μπορείς και εσύ. Όσοι
ξέρουν τι θέλουν από τη ζωή θέτουν ψηλούς στόχους και
τους κυνηγούν. μπορούν να φτάσουν παντού. Και αυτό είναι
το πρώτο βήμα.
Συχνότερα το πρόβλημα βρίσκεται όχι στο ότι δεν πετυχαίνουμε το στόχο, αλλά στο ότι δεν έχουμε θέσει έναν.
Κάποιοι ίσως απέτυχαν μία φορά και δεν ξανάθεσαν στόχους από φόβο μην αποτύχουν πάλι και απογοητευτούν. Και
έτσι αφήνουν τις περιστάσεις να τους παρασύρουν ακυβέρ-
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νητους. Σαφώς αυτή δεν είναι η πιο έξυπνη επιλογή – τουλάχιστον το πιθανότερο είναι ότι δε θα τους οδηγήσει κάπου καλά.

ΤΟ «γΙαΤΙ» ΤΟυ ΣΤΟΧΟυ ΣΟυ
Προτού όμως καθορίσεις τον κύριο στόχο σου, πρέπει να κάνεις
κάτι άλλο. Πρέπει να αναρωτηθείς γιατί θέλεις να γίνεις πλούσιος. Τι είναι αυτό που πραγματικά θέλεις από τη ζωή σου; αιτιολόγησέ το γιατί μια απλή επιθυμία δεν είναι επαρκής. Χρειάζεσαι ένα ισχυρό κίνητρο. Πρέπει να ξέρεις γιατί ο στόχος σου
είναι σημαντικός για σένα, αλλιώς δεν είναι σημαντικός. αυτό
θα σε κάνει να συνεχίζεις και να επιμένεις ώσπου να πετύχεις,
παρά τα όποια εμπόδια. η επιτυχία απαιτεί ισχυρό κίνητρο.
Πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους που ενώ ξέρουν ακριβώς τι πρέπει να κάνουν και πώς να το κάνουν, παρ’ όλα αυτά δεν πετυχαίνουν. Πρέπει να το αισθάνεσαι, να έχεις κίνητρο, να έχεις το ισχυρό «γιατί» στις πράξεις σου. απόκτησε το
ισχυρό κίνητρο. Απόκτησε το φάρο σου. είναι το πρώτο βήμα.
θα σου δείχνει το δρόμο και θα σου δίνει δύναμη στις πιο
σκοτεινές ώρες.
Σκέψου και κάτι ακόμα: πολλοί κυνηγούν στόχους που δε
θέλουν πραγματικά. Οι στόχοι της ζωής σου είναι δικοί σου ή
κάποιου άλλου; γράψε τους λόγους που τους θέλεις.

ΣΤΟΧΟΙ, ΟΧΙ ευΧεΣ
Λένε συχνά για κάποιον πετυχημένο πως είχε αστέρι, πως
ήταν τυχερός. εγώ πάλι λέω πως ήξερε τι ήθελε και πήρε στα
χέρια του τη ζωή του. Το πρώτο βήμα για το δικό σου ταξίδι
είναι να θέσεις τον δικό σου βασικό στόχο. Και, ακόμα καλύ-
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