
Πρόλογος

Η 9η Σεπτεμβρίου του 2004 είναι μια μέρα που δεν θα ξεχάσω ποτέ. 
Όταν ξύπνησα, ήταν απλώς ένα πρωινό σαν όλα τα άλλα, έμελλε 
όμως να εξελιχθεί στη σημαντικότερη μέρα της ζωής μου.

Όπως οι περισσότεροι άνθρωποι, πάλευα και μοχθούσα μια ζωή, 
αντιμετωπίζοντας αναποδιές και εμπόδια όσο καλύτερα μπορούσα. 
Αλλά το 2004 αποδείχτηκε μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για μένα και 
οι αντίξοες συνθήκες κυριολεκτικά με γονάτισαν την 9η Σεπτεμβρίου. 
Οι σχέσεις, η υγεία, η καριέρα και τα οικονομικά μου είχαν πιάσει 
πάτο, και δεν έβλεπα πουθενά φως στο τούνελ των δυσκολιών που 
με έζωναν από παντού. Και τότε συνέβη!

Η κόρη μου μου δώρισε ένα βιβλίο εκατό χρόνων* και στα ενε-
νήντα περίπου λεπτά που μου πήρε να το διαβάσω άλλαξε όλη μου 
η ζωή. Μπορούσα πλέον να καταλάβω πώς είχε προκύψει το καθετί 
στη ζωή μου, ήξερα αμέσως τι έπρεπε να κάνω για να αλλάξω όλα 
τα δεδομένα στην πιο θετική για μένα εκδοχή τους. Είχα ανακαλύψει 

* Wallace Wattles, The Science of Getting Rich. Το βιβλίο μπορεί να ανακτηθεί 
δωρεάν από την ιστοσελίδα The Secret, στη διεύθυνση www.thesecret.tv.
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ένα μυστικό: ένα μυστικό που μεταβιβαζόταν από γενιά σε γενιά στο 
διάβα των αιώνων και εντούτοις ελάχιστοι άνθρωποι στην ιστορία 
το κατείχαν πραγματικά.

Από εκείνη τη στιγμή, ο κόσμος που έβλεπα δεν ήταν ο ίδιος. Όλες 
μου οι πεποιθήσεις για τον τρόπο που λειτουργεί η ζωή αποδείχτηκαν 
το εντελώς αντίθετο από αυτό που ίσχυε στην πραγματικότητα. Είχα 
ζήσει δεκαετίες πιστεύοντας ότι τα πράγματα απλώς μας συμβαίνουν 
στη ζωή. Και να που τώρα μπορούσα να δω την απίστευτη αλήθεια.

Μπορούσα να δω επίσης ότι οι άνθρωποι στην πλειονότητά τους 
δεν γνώριζαν αυτό το μυστικό, και έτσι το έβαλα σκοπό να το μοι-
ραστώ με όλο τον κόσμο. Απέναντι σε κάθε εμπόδιο που μπορεί να 
φανταστεί κανείς, κατάφερα να γυριστεί το φιλμ Το Μυστικό, το 
οποίο κυκλοφόρησε το 2006. Αργότερα την ίδια χρονιά έγραψα το 
ομότιτλο βιβλίο, το οποίο μου έδωσε τη δυνατότητα να μοιραστώ 
περισσότερα από αυτά που είχα ανακαλύψει.

Όταν εκδόθηκε, Το Μυστικό ταξίδεψε με ταχύτητα φωτός και δια-
δόθηκε από στόμα σε στόμα σε όλο τον πλανήτη. Σήμερα, χάρη στη 
γνώση του, δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι σε όλες τις χώρες του 
κόσμου έχουν αλλάξει τη ζωή τους με τους πιο απίστευτους τρόπους.

Καθώς οι άνθρωποι μάθαιναν τον τρόπο να αλλάξουν τη ζωή τους 
με Το Μυστικό, μοιράζονταν μαζί μου χιλιάδες εκπληκτικές ιστορίες, 
παρέχοντάς μου όλο και βαθύτερη ενόραση για τις αιτίες που οι άν-
θρωποι βιώνουν τέτοιες δυσκολίες στη ζωή τους. Και μαζί με αυτή 
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την ενόραση ήρθε η γνώση της Δύναμης – μια γνώση η οποία μπορεί 
να αλλάξει άμεσα τη ζωή κάθε ανθρώπου.

Το Μυστικό αποκαλύπτει τον νόμο της έλξης – τον ισχυρότερο 
νόμο που εξουσιάζει τις ζωές μας. Η Δύναμη εμπεριέχει το απόσταγμα 
όλων όσα έμαθα από τότε που κυκλοφόρησε Το Μυστικό, το 2006. Στη 
Δύναμη θα κατανοήσετε ότι αυτό που χρειάζεστε για να αλλάξετε τις 
σχέσεις, την οικονομική σας κατάσταση, την υγεία, την ευτυχία, την 
καριέρα, όλη σας τη ζωή, δεν είναι παρά ένα μόνο πράγμα.

Δεν είναι απαραίτητο να έχετε διαβάσει Το Μυστικό για να αλλάξει 
η Δύναμη τη ζωή σας, γιατί όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε περιέχονται 
στη Δύναμη. Αν παρ’ όλα αυτά έχετε διαβάσει ήδη Το Μυστικό, τότε 
αυτό το βιβλίο θα προσθέσει απροσμέτρητα σε αυτά που ήδη ξέρετε.

Υπάρχουν τόσο πολλά να μάθετε. Υπάρχουν τόσο πολλά να κατα-
νοήσετε για τον εαυτό σας και τη ζωή σας. Και είναι όλα καλά. Στην 
πραγματικότητα, είναι καλύτερα από καλά, είναι καταπληκτικά!
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