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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Μην παιδεύεστε με το λάθος φάντασμα 

ο 2013 τα είχα βάλει με το λάθος φάντασμα.  

Εκείνη τη χρονιά εξέδωσα ένα βιβλίο με το οποίο παρό-

τρυνα τους αναγνώστες να ξεκινήσουν. Τους προκαλούσα να 

σηκωθούν από τον καναπέ. Τους έλεγα να βρουν το θάρρος να 

ξεκινήσουν μια επιχείρηση. Τους ενθάρρυνα να ξεκινήσουν δίαιτα 

ή να γράψουν ένα βιβλίο, ή να κυνηγήσουν ένα εκατομμύριο άλ-

λους στόχους που ονειρεύονταν επί χρόνια.  

Σκεφτόμουν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα των ανθρώπων 

είναι το φάντασμα του φόβου που τους εμποδίζει να ξεκινή-

σουν. Κι αν μπορούσα να τους δώσω ένα σπρωξιματάκι προς τη 

γραμμή εκκίνησης, όλα θα έπαιρναν τον δρόμο τους. Θεωρούσα 

ότι ο φόβος είναι αυτός που βάζει φραγμούς και ο μόνος τρόπος 

να τον νικήσει κανείς είναι να ξεκινήσει.  

Δεν είχα απολύτως δίκιο.  

Το ξεκίνημα όντως έχει σημασία. Η αρχή είναι σημαντικός 

παράγοντας. Τα πρώτα λίγα βήματα είναι κρίσιμα, αλλά δεν 

είναι ό,τι σημαντικότερο.  

Ξέρετε τι έχει περισσότερη σημασία; Ξέρετε τι είναι αυτό 

που κάνει την αρχή να μοιάζει βλακώδης, εύκολη και σχεδόν 

ασήμαντη; 

Τ 



12 ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΤΟ! 

Ο τερματισμός. 

Χρόνια ολόκληρα, σε εκδηλώσεις οι αναγνώστες με έπαιρ-

ναν κατά μέρος και μου έλεγαν: «Ποτέ δεν είχα πρόβλημα με το 

ξεκίνημα. Έχω ξεκινήσει ένα εκατομμύριο πράγματα, αλλά ποτέ 

δεν τα τελειώνω. Τι να κάνω για να τα ολοκληρώνω;» 

Δεν είχα απάντηση, αλλά χρειαζόμουν κάποια και για τη 

δική μου ζωή.  

Έχω ολοκληρώσει κάμποσα πράγματα. Έτρεξα σε ημιμαρα-

θώνιους, έγραψα έξι βιβλία και σήμερα ντύθηκα ωραία, αλλά 

αυτές είναι οι εξαιρέσεις στην ημιτελή ζωή μου.  

Από όσα βιβλία έχω στη βιβλιοθήκη μου, μόνο το 10% έχω 

καταφέρει να διαβάσω μέχρι το τέλος. Μου πήρε τρία χρόνια για 

να ολοκληρώσω έξι μέρες ενός προγράμματος γυμναστικής ενε-

νήντα ημερών στο σπίτι. Όταν ήμουν είκοσι τριών χρονών  

έφτασα μέχρι την μπλε ζώνη στο καράτε, σχεδόν 76 ζώνες κάτω 

από τον στόχο της μαύρης ζώνης. Στο γραφείο μου έχω 32 μισο-

ξεκινημένα σημειωματάρια μάρκας Moleskin και στο μπάνιο μου  

υπάρχουν 19 μισοτελειωμένα στικ για σκασμένα χείλια. Το κον-

δύλι στον προσωπικό μου προϋπολογισμό για προϊόντα προστα-

σίας χειλιών θα τρέλαινε οποιονδήποτε οικονομικό σύμβουλο.  

Το γκαράζ του σπιτιού μου είναι επίσης μαυσωλείο σχεδόν 

για οτιδήποτε. Εκεί μέσα υπάρχει ένα τηλεσκόπιο (που χρησι-

μοποιήθηκε πέντε φορές), ένα καλάμι ψαρέματος (που χρησι-

μοποιήθηκε τρεις φορές) και το σνόουμπορντ με ένα πάσο  

ελευθέρας για κάποιο βουνό της περιοχής (που δεν χρησιμοποιή-

θηκαν ποτέ). Και ποιος μπορεί να λησμονήσει το σκουτεράκι 

που αγόρασα πριν από τρία χρόνια με το οποίο έκανα συνολικά 

35,5 χιλιόμετρα; Δεν του έβγαλα καν άδεια κυκλοφορίας. Ζω 

παίζοντας κρυφτούλι. Κρυφτούλι με την ολοκλήρωση των 

πραγμάτων.  

Τουλάχιστον δεν είμαι ο μόνος που αφήνει μισοτελειωμένα 

πράγματα.  
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Σύμφωνα με μελέτες, το 92% των αποφάσεων που παίρνει 

ο κόσμος την Πρωτοχρονιά πέφτει στο κενό. Κάθε Ιανουάριο  

οι άνθρωποι ξεκινούν με ελπίδα και ενέργεια, πιστεύοντας πως 

αυτή θα είναι η Νέα Χρονιά που θα αναδείξει πράγματι τον Νέο 

Εαυτό τους.  

Όμως, από τους εκατό που ξεκινούν κάτι μόνο οι οκτώ 

φτάνουν στο τέρμα. Από στατιστική άποψη οι πιθανότητές σας 

να ολοκληρώσετε αυτό που έχετε βάλει στόχο είναι όσες και το 

να εισαχθείτε στην περίφημη σχολή Τζούλιαρντ για να γίνετε 

χορευτές. Τα ποσοστά αποδοχής στην Τζούλιαρντ για να γίνετε 

μικροί χορευτές είναι περίπου 8%.  

Νόμιζα πως το πρόβλημά μου οφειλόταν στο γεγονός ότι 

δεν προσπαθούσα αρκετά. Αυτό σας λέει κάθε διαδικτυακός 

γκουρού με κατάλευκο χαμόγελο. «Πρέπει να πιεστείτε! Πρέπει 

να μοχθήσετε! Αφήστε τον ύπνο για όταν πεθάνετε!» 

Ίσως ήμουν απλώς τεμπέλης.  

Στο κάτω κάτω, ήξερα ότι τα «κότσια» μου κυμαίνονταν σε 

επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα. Το κατάλαβα όταν μετρήθηκα 

στην «Κλίμακα σθένους» της Άντζελα Ντάκγουορθ (Angela 

Duckworth). Η βαθμολογία μου ήταν τόσο χαμηλή, ώστε δεν 

μπήκα καν στον κόπο να κάνω το διάγραμμα. Θα έπρεπε να 

υπάρχουν επιπλέον πόντοι για όσους ολοκληρώνουν το τεστ, 

το οποίο παραδόξως ολοκλήρωσα.  

Άρχισα να ξυπνάω νωρίτερα το πρωί. Τα ενεργειακά ποτά 

που έπινα αρκούσαν για να ξεκάνουν άλογο. Προσέλαβα έναν 

καθοδηγητή και κατανάλωνα περισσότερες σούπερ τροφές.  

Τίποτα δεν είχε αποτέλεσμα, παρότι όντως παρουσίασα ένα 

υπέροχο τρέμουλο στο βλέφαρο εξαιτίας όλης εκείνης της κα-

φεΐνης που κατανάλωνα. Θα νομίζατε ότι το μάτι μου σας έγνε-

φε πολύ, πολύ γρήγορα.  

Καθώς ήμουν απασχολημένος με το να μου βγαίνει το λάδι 

και οι φιλοδοξίες μου ανταγωνίζονταν εκείνες του Αμερικανού 
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προέδρου Έιμπ Λίνκολν, δημιούργησα στο διαδίκτυο μια άσκηση 

διάρκειας 30 ημερών. Λεγόταν «30 Days of Hustle» («30 Ημέρες 

Μόχθου») και ήταν ένα βιντεοσκοπημένο μάθημα που βοήθησε 

χιλιάδες ανθρώπους να φέρουν σε πέρας τους στόχους τους. 

Αυτό που συνέβη στη συνέχεια ήταν, στην καλύτερη πε-

ρίπτωση, τυχαίο. Είναι κάτι που υποτίθεται ότι στα βιβλία δεν 

το παραδέχεσαι έτσι απλά. Όταν γράφεις ολόκληρους τόμους 

για την αυτοβοήθεια, μπαίνεις στον πειρασμό να ξαναγράψεις 

το παρελθόν σου χρησιμοποιώντας το ως απόδειξη ότι έχεις τα 

προσόντα να βοηθήσεις κάποιον άλλο αναφορικά με το μέλ-

λον του.  

Ο ηγέτης που σκόνταψε κατά λάθος στην επιτυχία ανατρέ-

χει στο παρελθόν και επινοεί δέκα βήματα που τον οδήγησαν 

στο σημείο όπου βρίσκεται, ώστε να μπορέσει να γράψει ένα 

βιβλίο που το τιτλοφορεί Δέκα βήματα που θα σας οδηγήσουν 

στην επιτυχία. Ειλικρινά, δεν είχα σχεδιάσει τι πρόκειται να σας 

πω. Εξεπλάγην κι εγώ όσο θα εκπλαγείτε κι εσείς. Αν μη τι άλ-

λο, είμαι απλούστατα ενθουσιασμένος που είχε ουσιαστικά απο-

τελέσματα.  

Την άνοιξη του 2016 με προσέγγισε ένας ερευνητής από  

το Πανεπιστήμιο του Μέμφις ονόματι Μάικ Πίζλεϊ (Mike 

Peasley) κάνοντάς μου μια πρόταση.  

Ήθελε να μελετήσει ανθρώπους οι οποίοι είχαν παρακο-

λουθήσει το διαδικτυακό μάθημά μου «30 Days of Hustle» με  

αντικείμενο τη στοχοθέτηση, προκειμένου να αναλύσει τι ήταν 

αποτελεσματικό και τι όχι. Ολοκλήρωνε το διδακτορικό του και 

ήθελε να γράψει εργασίες σχετικά με τις αποκαλύψεις της μελέ-

της του. Τους μήνες που ακολούθησαν ο ερευνητής μίλησε με 

περισσότερους από 850 συμμετέχοντες στο μάθημα για να χτί-

σει σταθερά θεμέλια για τα πραγματικά δεδομένα.  

Ήταν πρωτόγνωρη εμπειρία για μένα, επειδή πριν από αυτό 

λειτουργούσα σύμφωνα με τον θεσμό του 2003 που λέει «Επι-
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νοήστε ό,τι θέλετε να πείτε στο διαδίκτυο χωρίς να το υποστη-

ρίζετε με γεγονότα». 

Τα ευρήματα του Μάικ άλλαξαν ολόκληρη την προσέγγισή 

μου σχετικά με την ολοκλήρωση των πραγμάτων, με το βιβλίο 

αυτό και, κατά κάποιον τρόπο, με τη ζωή μου.  

Ο Μάικ διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που ολοκλήρωσαν  

το μάθημα είχαν 27% περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας συ-

γκριτικά με άλλες φορές που είχαν επιχειρήσει να θέσουν κά-

ποιο στόχο. Αυτό, παρότι ενθαρρυντικό, δεν ήταν άξιο απορίας, 

δεδομένου ότι, όταν εργάζεστε για κάτι με συνέπεια επί τριάντα 

ημέρες είναι αναμενόμενο να βελτιωθείτε.  

Αυτό που με εξέπληξε είναι κάτι που κανονικά θα έπρεπε να 

είναι πιο προφανές σε όλους μας: Οι ασκήσεις που συνέβαλαν 

στη θεαματική πρόοδο των ανθρώπων ήταν εκείνες που μείωσαν 

την πίεση, εκείνες που ήταν απαλλαγμένες από την καθηλωτική 

τελειομανία εξαιτίας της οποίας ο κόσμος εγκαταλείπει τους στό-

χους του. Είτε προσπαθούσαν να χάσουν κιλά, είτε να γράψουν 

σε ένα μπλογκ με περισσότερη συνοχή, είτε να πάρουν αύξηση 

μισθού, τα αποτελέσματα ήταν τα ίδια. Όσο λιγότερο αποσκο-

πούσαν στο τέλειο τόσο πιο παραγωγικοί γίνονταν.  

Φαίνεται ότι η περισσότερη προσπάθεια δεν είναι η απά-

ντηση όσον αφορά την ολοκλήρωση των πραγμάτων.  

Ο περισσότερος μόχθος δεν είναι η λύση.  

Όσοι πάσχουν από το χρόνιο σύνδρομο να ξεκινούν κάτι 

και να μην το τελειώνουν μπορούν να καταφέρουν να ολοκλη-

ρώνουν τις προσπάθειές τους με συνέπεια. 

Μπορούμε να ολοκληρώνουμε ό,τι αρχίζουμε.  

Παραδεχτείτε το, είχατε την εντύπωση ότι αυτό το βιβλίο 

θα έμοιαζε με διαφήμιση της Red Bull. Ότι θα σας έδινα μερικές 

συμβουλές, θα σας κινητοποιούσα, θα σας έδειχνα πώς να απο-

κτήσετε αποφασιστικότητα και θα σας βοηθούσα να κάνετε πε-

ρισσότερα κι ακόμη περισσότερα! 
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Τι αποτελέσματα θα είχε αυτό για σας; Θα συνέβαλλε στο 

να προσπαθείτε περισσότερο; Το να προσπαθείτε περισσότερο 

σας κάνει να σας αρέσει η ζωή πιο πολύ; Βοήθησαν έστω και 

λίγο κάποιο από τα μυστικά παραγωγικότητας, τα κολπάκια 

διαχείρισης του χρόνου ή τα τεχνάσματα; 

Δεν βοήθησαν και ούτε πρόκειται να βοηθήσουν.  

Αν θέλετε να τελειώνετε ό,τι αρχίζετε, πρέπει να κάνετε 

ό,τι περνά από το χέρι σας για να απαλλαγείτε μια και καλή από 

την τελειομανία σας. Πρέπει να μπορείτε να διασκεδάζετε, να 

κόβετε τον στόχο σας στα δύο, να επιλέγετε να κάνετε πράγμα-

τα στα οποία θα σκίσετε και να προβαίνετε σε μερικές άλλες 

ενέργειες τις οποίες αρχικά δεν θα προβλέπετε.  

Αυτό ήταν το εκπληκτικό σε όλη αυτή την περιπέτεια.  

Τα πρακτικά μαθήματα που με δίδαξε η έρευνα σχετικά με αυτό 

που απαιτείται για να φτάνω πραγματικά στο τέρμα είναι τόσο 

απροσδόκητα, ώστε τα περισσότερα δίνουν την εντύπωση ότι 

αποτελούν τον σύντομο δρόμο. Νομίζετε ότι κάνετε ζαβολιά  

ή ότι αυτό που κάνετε «δεν μετράει».  

Νιώθετε λίγο ένοχοι για τη φράση «σύντομος δρόμος»; 

Μήπως θυμάστε κάθε προπονητή, αφεντικό ή γονιό που σας 

είπε: «Στη ζωή δεν γίνεται να παίρνετε τον σύντομο δρόμο»; 

Καλώς. Υποσχεθείτε μου μόνο ότι θα σταματήσετε να 

χρησιμοποιείτε το Google κι ότι την επόμενη φορά που θα θε-

λήσετε να μάθετε κάτι θα γράψετε επιστολή στη Βιβλιοθήκη 

του Κογκρέσου. Σε χαρτί. Με γραμματόσημο που θα πρέπει να 

γλείψετε επειδή τα αυτοκόλλητα γραμματόσημα είναι σύντο-

μος δρόμος.  

Αυτό ουσιαστικά αναγκάστηκαν να κάνουν οι αδερφοί Ράιτ 

για να βρουν πού να δοκιμάσουν τα αεροπλάνα τους. Έγραψαν 

στην αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία στην Ουάσιγκτον 

και ρώτησαν σε ποιο σημείο της χώρας έπνεαν οι καλύτεροι  

άνεμοι. Κάποιος γραφειοκράτης έκανε λίγη έρευνα, συγκέ-
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ντρωσε μετεωρολογικές αναφορές και ύστερα τους απάντησε. 

Αφού μελέτησαν τα δεδομένα, επέλεξαν το Κίτι Χοκ στη Βόρεια 

Καρολίνα. Κατόπιν, έγραψαν στον διευθυντή του ταχυδρομείου 

εκεί για να πάρουν πληροφορίες για το νησί και περίμεναν να 

λάβουν την απάντησή του.  

Η διαδικασία ήταν απίστευτα χρονοβόρα, τουλάχιστον 

σύμφωνα με τα πρότυπα της εποχής μας, επειδή τώρα υπάρχουν 

σύντομοι δρόμοι.  

Όταν βρίσκεστε διακοπές κάπου και ζητάτε να σας πουν σε 

ποια παραλία να πάτε, είναι σύντομος δρόμος. 

Όταν απενεργοποιείτε το wifi στον φορητό υπολογιστή 

σας επειδή θέλετε να συγκεντρωθείτε σε κάτι, είναι σύντομος 

δρόμος.  

Το να αρνείστε να έχετε παγωτό στο σπίτι σας όταν προ-

σπαθείτε να χάσετε βάρος είναι σύντομος δρόμος.  

Αν κουραστήκατε να ξεκινάτε κάτι και να μην το τελειώνε-

τε, έχω να σας δείξω μερικά πραγματάκια. Και όλα ξεκινούν από 

το πώς αντιμετωπίζετε τη σημαντικότερη μέρα οποιουδήποτε 

στόχου.  

 





 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Η επομένη της ημέρας που 

δεν κάνατε το τέλειο 

φράση «Η αρχή είναι το ήμισυ του παντός» είναι από τις 

αγαπημένες μου ψευδείς δηλώσεις παρακίνησης. Η άλλη 

είναι «Μερικές φορές πρέπει να πηδήξεις στο κενό για να βγά-

λεις φτερά καθώς πέφτεις». Αυτό το είδα να συμβαίνει σε μια 

φωτογραφία που απεικόνιζε έναν λύκο, πράγμα που με μπέρδε-

ψε, καθώς, βάσει των περιορισμένων γνώσεων που έχω για το 

ζωικό βασίλειο, κανένας λύκος δεν έβγαλε ποτέ φτερά. Ευτυχώς 

δηλαδή, επειδή αν ποτέ οι λύκοι κατακτούσαν τη λειτουργία 

της πτήσης, θα την είχαμε άσχημα. 

Συνήθως δίνουμε υπερβολική έμφαση στο ξεκίνημα. Με 

αυτόν τον τρόπο χάνουμε τη μοναδική ημέρα που καταστρέφει 

περισσότερους στόχους από οποιαδήποτε άλλη. Τα πρώτα σα-

ράντα ένα χρόνια της ζωής μου δεν είχα καν ακούσει κάποιον 

να αναφέρει αυτή την ημέρα. Ήμουν ανίδεος, όπως ακριβώς  

ήταν και οι φανταστικοί άνθρωποι που εξακολουθούν να ζουν 

στην παραλία όπου κινηματογραφήθηκε η ταινία Τα σαγόνια 

του καρχαρία. Κανονικά δεν έπρεπε να γυριστεί η ταινία Τα σα-

γόνια του καρχαρία 2. Αυτή η ταινία έπρεπε τιτλοφορηθεί Ένα 

μάτσο κάτοικοι της παραλίας που μετοίκησαν στο Οχάιο όπου 

Η 
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δεν υπάρχουν καρχαρίες. Μπορεί ο τίτλος να μη χωρούσε στη 

μαρκίζα του κινηματογράφου, αλλά τουλάχιστον θα είχε απο-

φευχθεί άλλη μια καταστροφή με καρχαρίες.  

Παρά τις προσπάθειες που καταβάλλουμε για τον σχεδια-

σμό των στόχων μας, παρά τα καινούρια αθλητικά παπούτσια, 

τις δίαιτες και τα επιχειρηματικά πλάνα, παραβλέπουμε την  

ημέρα με τη μεγαλύτερη σημασία, την ημέρα που δεν μου επι-

τρέπεται να αγοράσω πια μαύρα φασόλια από τα σουπερμάρκετ 

Costco. 

Δεν θα μου το απαγορέψει το κατάστημα, δεν είναι απόφαση 

της διεύθυνσης, παρότι κάνω κατάχρηση των δωρεάν δειγμάτων 

που προσφέρει. Μια ημέρα μοίραζαν δωρεάν μπισκότα Oreo για 

τους ελάχιστους Αμερικανούς που δεν τα είχαν δοκιμάσει.  

Η κουβέντα με τον υπάλληλο που τα μοίραζε ήταν αμήχανη  

επειδή ένιωθα ότι έπρεπε να προσποιηθώ ότι τα έβλεπα πρώτη 

φορά. «Πώς τα λέτε αυτά; Σοκολατένια γεμιστά μπισκότα; Όχι; 

Πώς λέγονται; “Oreo”; Το προφέρω σωστά; Πολύ ευφάνταστο!» 

Ο λόγος για τον οποίο δεν μπορώ να αγοράσω μαύρα φα-

σόλια είναι επειδή πωλούνται μόνο σε τεράστια ποσότητα. Δεν 

γίνεται να αγοράσω μόνο μία κονσέρβα, αλλά χίλιες.  

Μιλάμε για πολλά φασόλια, αλλά τουλάχιστον μία φορά 

τον χρόνο νομίζω ότι τα χρειάζομαι. 

Ενώ γυμνάζομαι, αποφασίζω να «το πάρω στα σοβαρά». 

Θυμάμαι ότι στο βιβλίο του The 4-HourBody ο Τίμοθι Φερίς 

(Timothy Feriss) συστήνει ένα απλό πρόγευμα με αυγά, μαύρα 

φασόλια, σπανάκι, κύμινο και σάλτσα. Όταν η οικογένειά μου 

με βλέπει να ψαχουλεύω το ντουλάπι για να βρω μαύρα φασό-

λια, όλοι αναστενάζουν: «Αμάν, άντε πάλι τα ίδια». 

Γνωρίζουν ότι τις επόμενες δώδεκα ημέρες θα τρώω μαύρα 

φασόλια.  

Γιατί μόνο δώδεκα; Επειδή τη δέκατη τρίτη θα είμαι πολύ 

απασχολημένος, θα έχω κάποια σύσκεψη ή θα βρίσκομαι σε κά-
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ποιο επαγγελματικό ταξίδι χωρίς τα φασόλια μου. Έχοντας χά-

σει μία ημέρα, θα εγκαταλείψω όλη την προσπάθεια.  

Μόλις χάσω τη σειρά μου, δεν μπορώ να ξαναρχίσω την 

προσπάθεια. Η πορεία μου δεν είναι πια τέλεια κι έτσι εγκατα-

λείπω εντελώς. Πρόκειται για μια εξαιρετικά συνηθισμένη αντί-

δραση στα λάθη.  

Αν ρωτήσετε τους ανθρώπους γιατί εγκαταλείπουν τους 

στόχους τους, όλοι θα χρησιμοποιήσουν τις ίδιες εκφράσεις.  

«Έμεινα πίσω και δεν μπόρεσα να ξαναμπώ στον σωστό 

δρόμο». 

«Συνέβησαν διάφορα γεγονότα και τα σχέδιά μου πήγαν 

κατά διαόλου». 

«Το εγχείρημα πήγαινε κατά διαόλου και έγινε τόσο μα-

ντάρα ώστε ήταν αδύνατον να διορθωθεί». 

Η διατύπωση ίσως είναι διαφορετική, ωστόσο πάντα λέει 

το ίδιο περιττό πράγμα: «Όταν κάτι σταματά να είναι τέλειο, 

σταματώ κι εγώ».  

Διακόψατε για μία ημέρα τη δίαιτά σας και ύστερα αποφα-

σίζετε ότι όλη η προσπάθεια ήταν ανοησία.  

Ένα πρωινό είστε πολύ απασχολημένοι και δεν μπορείτε να 

γράψετε, κι έτσι ξαναβάζετε το ανολοκλήρωτο βιβλίο σας στο 

συρτάρι.  

Χάσατε μία απόδειξη αγορών και αμελείτε ολόκληρο τον 

μηνιαίο προϋπολογισμό σας.  

Δεν σας κατσαδιάζω επειδή ενδίδετε στην τελειομανία. Την 

έχω πατήσει κι εγώ πολλές φορές. Έναν Φεβρουάριο έτρεξα 121 

χιλιόμετρα. Ύστερα, τον Μάρτιο, έτρεξα 115 χιλιόμετρα και τον 

Απρίλιο 117 χιλιόμετρα. Ξέρετε πόσα χιλιόμετρα έτρεξα τον 

Μάιο; Δεκατρία. Μπορείτε να μαντέψετε πόσα χιλιόμετρα έτρε-

ξα συνολικά τον Ιούνιο; Πέντε.  

Γιατί; Επειδή όταν η τέλεια, αδιάλειπτη άσκησή μου συνά-

ντησε κάποιο εμπόδιο, τη διέκοψα.  
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Αυτό είναι το πρώτο ψέμα που σας λέει η τελειομανία για 

τους στόχους: Αν κάτι δεν είναι τέλειο, παράτησέ το.  

Σε αυτό το πρώτο ψέμα υποκρύπτεται μια δυσδιάκριτη ευ-

φυΐα. Δεν λέει «όταν» κάτι δεν είναι τέλειο, διότι αυτό υποδη-

λώνει ότι στην πραγματικότητα δεν θα είναι τέλειο. Όχι, η τε-

λειομανία σάς λέει «αν» κάτι δεν είναι τέλειο, που είναι σαν να 

σας λέει ότι υπάρχει πιθανότητα να τα δώσετε όλα στο γυμνα-

στήριο χωρίς να σας βγει το λάδι.  

Αυτό μας ενοχλεί, επειδή, όταν θέτουμε έναν στόχο, δεν 

θέλουμε κάτι λιγότερο από το τέλειο. Θέλουμε το άριστα, ιδίως 

αν πρόκειται για στόχο που έχουμε στο μυαλό μας κάποιο διά-

στημα. Όταν υποπέσει στην αντίληψή μας κάποιο σφάλμα ή 

ατέλεια στις επιδόσεις μας, θα σπεύσουμε να εγκαταλείψουμε 

όλη την προσπάθεια. Και ούτε καν αυτό, αλλά θα φτάσουμε στο 

σημείο να τα εγκαταλείψουμε προκαταβολικά, πριν καν ξεκινή-

σουμε.  

Γι’ αυτόν τον λόγο πολύς κόσμος δεν βάζει κάποιο νέο 

στόχο. Προτιμά να πάρει μηδέν παρά πενήντα. Πιστεύει ότι το 

τέλειο είναι η μόνη προδιαγραφή και, αν δεν μπορεί να το πετύ-

χει, δεν θα κάνει καν το πρώτο βήμα. Τους ανθρώπους τούς πε-

ριβάλλει μια μίζερη αίσθηση που λέει «τι νόημα έχει;» και πέφτει 

επάνω τους σαν πυκνή ομίχλη. Αν δεν προσπαθήσω, δεν πρό-

κειται να αποτύχω.  

Στο διάστημα της έρευνας που έκανα για να γράψω αυτό 

το βιβλίο, στο πλαίσιο ενός διαδικτυακού γκάλοπ ρώτησα χίλια 

άτομα αν είχαν ποτέ αρνηθεί έστω και να σημειώσουν μια ιδέα 

επειδή δεν τη θεώρησαν αρκετά καλή. Πίστευα πως ίσως ήμουν 

ο μόνος με κάποιο φίλτρο τελειομανίας που ξεδιάλεγε ιδέες 

προτού καν αυτές μπουν στο χαρτί. Περισσότερο από το 97% 

όσων συμμετείχαν στο γκάλοπ απάντησε θετικά.  

Δεν ξέρω πώς να σας το πω, αλλά ο στόχος σας δεν θα είναι 

τέλειος. Λυπάμαι πολύ που πρέπει να το ακούσετε από μένα, 
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αλλά είναι αναμενόμενο να αποτύχετε. Ίσως παταγωδώς. Ίσως 

αμέσως μόλις ξεκινήσετε. Μπορεί ακόμη και να σκοντάψετε στη 

γραμμή αφετηρίας.  

Δεν πειράζει.  

Γιατί; Γιατί άραγε σας παροτρύνω να αποδεχτείτε την ατέ-

λεια; Εντάξει, κατά πρώτον γιατί αν κάνετε κάτι που δεν είναι τέ-

λειο δεν πρόκειται να έρθει το τέλος του κόσμου. Νομίζουμε ότι 

θα έρθει, και γι’ αυτό συγκρίνουμε την απουσία προόδου με σιδη-

ροδρομικό ατύχημα. «Δεν μπόρεσα να μπω στον σωστό δρόμο, τα 

σχέδιά μου εκτροχιάστηκαν». Ο εκτροχιασμός ενός συρμού είναι 

ένα σημαντικό, σοβαρό ατύχημα. Σε πολλές περιπτώσεις πεθαίνει 

κόσμος, προκύπτουν ζημιές εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων και 

για την επισκευή χρειάζονται ημέρες, αν όχι εβδομάδες.  

Ξέρετε τι συμβαίνει όταν χάνετε μία ημέρα από τον στόχο 

σας; Τίποτε από όλα αυτά.  

Κανείς δεν πεθαίνει. Δεν χρειάζονται 400.000 δολάρια για 

να ξαναβρείτε τον δρόμο σας. Δεν χρειάζονται τέσσερις εβδο-

μάδες για να αποκατασταθεί η ζημιά.  

Δεύτερον, η ανάπτυξη ανοχής απέναντι στην ατέλεια είναι 

ο πρωταρχικός παράγοντας που μετατρέπει όσους ξεκινούν κά-

τι και δεν το τελειώνουν σε άτομα που τελειώνουν ό,τι αρχίζουν 

με συνέπεια. Αυτοί που συνήθως ξεκινούν κάτι και δεν το ολο-

κληρώνουν εγκαταλείπουν την προσπάθεια όταν δεν είναι τέ-

λειοι. Τι νόημα έχει; Χάθηκε η σειρά. Καλύτερα να βυθιστώ στο 

λάθος. Αφού χτες το βράδυ έφαγα το καταπέτασμα, τι πειράζει 

αν σήμερα φάω πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό σαν να μην 

υπάρχει αύριο; 

Η φράση «τι πειράζει αν» είναι από τις πιο επικίνδυνες της 

αγγλικής γλώσσας. Ή της πολωνικής, μιας και για κάποιο λόγο 

τα βιβλία μου συνήθως μεταφράζονται σ’ αυτή τη γλώσσα προ-

τού μεταφραστούν στα ισπανικά. Τα βιβλία μου σπάνε τα τα-

μεία στην Κρακοβία.  
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Η φράση «τι πειράζει αν» δεν αφορά ποτέ κάτι καλό. Δεν 

λέμε ποτέ «Τι πειράζει αν βοηθήσω όλα αυτά τα ορφανά;» ή 

«Τι πειράζει αν φυτέψω κάτι υγιεινό σ’ αυτόν τον κοινοτικό 

κήπο». Συνήθως αυτή η φράση ισοδυναμεί με τη λευκή σημαία 

της παράδοσης. «Έφαγα μία τηγανητή πατάτα, τι πειράζει αν 

φάω χίλιες;» 

Τέτοια πράγματα λέμε την επόμενη ημέρα που χάσαμε το 

τέλειο, και αυτή η ημέρα είναι ζόρικη.  

Ξέρετε ποια ημέρα είναι πιθανότερο να εγκαταλείψει κά-

ποιος το διαδικτυακό μου μάθημα στοχοθέτησης «30 Days of 

Hustle»; Ο περισσότερος κόσμος θα έλεγε την 23η ημέρα ή τη 

15η, αλλά απέχει μακράν.  

Η δεύτερη ημέρα είναι αυτή που βλέπω να εγκαταλείπουν 

οι περισσότεροι. Μάλιστα. Η κρίσιμη ημέρα που οι περισσότε-

ροι άνθρωποι σταματούν να ανοίγουν το ηλεκτρονικό τους τα-

χυδρομείο με τις ασκήσεις είναι η δεύτερη. Γιατί όμως; Επειδή η 

ατέλεια δεν αργεί να κάνει την εμφάνισή της. Καθίσατε στο 

γραφείο σας ένα πρωινό Δευτέρας και σκεφτήκατε: «Είναι εννιά 

το πρωί. Πώς είναι δυνατόν να έχω μείνει ήδη τόσο πίσω; Πώς 

γίνεται να πήγε ήδη στράφι ολόκληρη η εβδομάδα;» 

Η ατέλεια είναι γρήγορη και όταν ενσκήπτει, συνήθως τα 

παρατάμε.  

Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντική η επομένη της ημέρας που 

δεν κάνατε το τέλειο. 

Αυτή είναι η ημέρα που κρίνει την επιτυχία ή την αποτυχία 

κάθε στόχου. Είναι η επομένη από την ημέρα που δεν πήγατε για 

τρέξιμο. Είναι η επομένη από την ημέρα που δεν καταφέρατε να 

ξυπνήσετε νωρίς το πρωί. Είναι η επομένη από την ημέρα που 

θεωρήσατε ότι ένα ολόκληρο κουτί ντόνατς είναι μία μερίδα.  

Η επομένη της ημέρας που δεν γίνεται το τέλειο είναι αυτή 

που διαχωρίζει εκείνους που ολοκληρώνουν ό,τι ξεκινούν από 

εκείνους που απλώς ξεκινούν και τα παρατούν.  
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Η επίτευξη ενός στόχου δεν είναι σχεδόν καθόλου σαν να 

παίρνετε το τρένο για να διασχίσετε μια χώρα απ’ άκρη σ’ άκρη 

και είναι περισσότερο σαν να οδηγείτε ένα απ’ αυτά τα συ-

γκρουόμενα αυτοκινητάκια του λούνα παρκ. Κάποιες ημέρες θα 

πορεύεστε χωρίς το παραμικρό εμπόδιο. Τίποτα δεν θα μπαίνει 

στον δρόμο σας και για μερικές φευγαλέες στιγμές θα έχετε την 

εντύπωση ότι αυτό το αυτοκινητάκι πηγαίνει γρήγορα. Άλλες 

ημέρες κάποια εντελώς απρόβλεπτη, ανεξήγητη κατάσταση θα 

σας τη φέρει απ’ το πλάι. Ή θα παγιδευτείτε μέσα σε έναν πραγ-

ματικά ενοχλητικό σμήνος από άλλα αυτοκινητάκια και θα νιώ-

θετε ότι πήγατε πέντε βήματα πίσω.  

Συμβαίνουν αυτά.  

Δεν θα είστε τέλειοι, αλλά ξέρετε τι είναι ακόμη σημαντικό-

τερο από την τελειότητα; Ξέρετε τι θα σας χρησιμεύσει για πολύ 

μεγαλύτερο διάστημα από όσο θα μπορούσε ποτέ να σας χρησι-

μεύσει η τελειομανία;  

Να τραβάτε μπροστά χωρίς να κάνετε το τέλειο.  

Απορρίψτε την ιδέα ότι η επομένη της ημέρας που δεν κά-

νατε το τέλειο ισοδυναμεί με αποτυχία.  

Δεν είναι αλήθεια αυτό.  

Μπορείτε να ξαναδοκιμάσετε.  

Σήμερα, αύριο, την επόμενη εβδομάδα.  

Δυστυχώς, η τελειομανία αργεί να ξεθωριάσει. Είναι επί-

μονη και ιδιαίτερα επικίνδυνη επειδή μεταμφιέζεται σε αρι-

στεία. Μερικοί αναγνώστες νιώθουν ήδη άβολα με αυτό το 

κεφάλαιο επειδή νομίζουν ότι το αντίθετο της τελειομανίας 

είναι η αποτυχία. Δεν είναι. Το αντίθετό της είναι η ολοκλή-

ρωση.  

Αυτές είναι οι πόρτες μπροστά από τις οποίες στεκόμαστε σε 

αυτό το βιβλίο και στη ζωή μας. Στη μια αναγράφεται η λέξη 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ και οδηγεί σε απερίγραπτες περιπέτειες, ευκαι- 

ρίες και ιστορίες. Στην άλλη αναγράφεται η λέξη ΤΕΛΕΙΟΜΑΝΙΑ 
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και οδηγεί σε ένα ακλόνητο τείχος απογοήτευσης, ντροπής και 

ανεκπλήρωτων ελπίδων.  

Το χειρότερο σε όλη αυτή την κατάσταση είναι ότι το να 

ξεκινάτε να φέρετε σε πέρας κάποιο στόχο και να μην τα κατα-

φέρνετε ποτέ σας κάνει να νιώθετε φρικτά.  

Όταν θέτετε έναν στόχο, δίνετε μια υπόσχεση στον εαυτό 

σας. Λέτε ότι θα χάσετε μερικά κιλά, ότι θα τακτοποιήσετε ένα 

ντουλάπι, ότι θα αρχίσετε ένα μπλογκ, ότι θα τηλεφωνήσετε  

σ’ έναν παλιό φίλο. Τη στιγμή που θέτετε έναν στόχο δίνετε μια 

σιωπηρή υπόσχεση. Όταν δεν τον ακολουθείτε μέχρι το τέλος, 

αθετείτε αυτή την υπόσχεση. Είπατε ψέματα σε αυτόν με τον 

οποίο περνάτε τον περισσότερο χρόνο σας. Στον εαυτό σας.  

Αν αθετήσετε αρκετές υποσχέσεις, αρχίζετε να αμφισβητείτε 

τον εαυτό σας. Αυτό δεν είναι παράδοξο. Αν κάποιος σας πει 

δέκα φορές ότι θα σας συναντήσει για να πιείτε έναν καφέ και 

δεν εμφανιστεί καμία, θα χάσετε την εμπιστοσύνη σας σε απέ-

ναντί του. Αν ο γονιός σας σας υποσχεθεί ότι θα έρθει να σας 

πάρει έπειτα από μια προπόνηση ποδοσφαίρου και δεν έρθει, 

δεν θα τον πιστεύετε. Αν το αφεντικό σας υποσχεθεί ότι θα σας 

δώσει προαγωγή και οι μήνες περνούν, ενώ εκείνος δεν τηρεί 

την υπόσχεσή του, θα σταματήσετε να τον πιστεύετε.  

Γιατί τόσο πολλοί άνθρωποι εγκαταλείπουν τις αποφάσεις 

που παίρνουν το νέο έτος; Επειδή τις εγκατέλειψαν την προη-

γούμενη και την προπροηγούμενη και την προπροπροηγούμενη 

χρονιά. Αν εγκαταλείψετε κάτι κάμποσες φορές, το να τα παρα-

τάτε δεν είναι πια μια πιθανότητα κάθε φορά που ξεκινάτε να 

φέρετε σε πέρας έναν καινούριο στόχο· είναι η ταυτότητά σας, 

και αυτό σας κάνει να νιώθετε άσχημα.  

Ο κόσμος θυμάται περισσότερο τους ανολοκλήρωτους 

στόχους από εκείνους που εκπληρώθηκαν. Η ανικανότητά σας 

να αφήσετε κάτι πίσω σας, να το προσπεράσετε, εκείνη η αίσθη-

ση ότι κάτι ανολοκλήρωτο σας ταλανίζει, δεν είναι απλώς μια 
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αίσθηση. Είναι μια γρατζουνιά σε ένα βινύλιο, μια λακκούβα 

στον δρόμο, μια διαρκής υπενθύμιση μιας τρύπας που δεν κλεί-

σατε. Αυτό συμβαίνει σε όλους μας όταν θέτουμε στόχους και 

ύστερα έρχεται η ζωή και τους διακόπτει.  

Αντιθέτως, το να ολοκληρώνετε κάτι που σας ενδιαφέρει 

είναι η καλύτερη αίσθηση που υπάρχει. Το ξεκίνημα προσφέρει 

οπωσδήποτε μια στιγμιαία έκρηξη ευφορίας, αλλά δεν είναι τί-

ποτα συγκριτικά με τη στιγμή που φτάνετε πραγματικά στο 

τέρμα. Κρατάτε το μετάλλιο που πήρατε όταν τερματίσατε την 

πρώτη κούρσα σας των πέντε χιλιομέτρων. Δεν σας ενδιαφέρει 

καν πόσο χρόνο κάνατε για να φτάσετε στο τέρμα. Τα καταφέ-

ρατε. Περάσατε εκείνη τη γραμμή του τερματισμού και κάθε 

ημέρα προπόνησης άξιζε τον κόπο. Το πτυχίο σας, το πρώτο 

δολάριο που κέρδισε μια επιχείρηση που στήσατε, η επαγγελμα-

τική κάρτα που αναγράφει «συνέταιρος» – μικρό ή μεγάλο, το 

μέγεθος του στόχου δεν έχει σημασία. Τον ολοκληρώσατε και 

αυτό το συναίσθημα είναι υπέροχο.  

Το πρόβλημα είναι ότι η τελειομανία μεγεθύνει τα λάθη 

σας και υποβαθμίζει την πρόοδό σας. Η τελειομανία δεν λαμβά-

νει υπόψη τη σταδιακή επιτυχία· απεικονίζει τον στόχο σας σαν 

πύργο από τραπουλόχαρτα. Αν κάτι δεν γίνει τέλεια, όλο το 

οικοδόμημα καταρρέει. Το παραμικρό στραβοπάτημα ισοδυνα-

μεί με την ολοκληρωτική αποτυχία του στόχου.  

Επίσης, η τελειομανία μάς κάνει άνω κάτω με τον να μας 

αναγκάζει να στοχεύουμε υπερβολικά ψηλά. Ίσως υπάρχουν 

χίλιοι λόγοι για τους οποίους το 92% των αποφάσεών μας πέ-

φτει στο κενό, αλλά ο σημαντικότερος είναι και ο πιο δόλιος. 

Όταν θέτουμε έναν στόχο, αποσκοπούμε σε κάτι καλύτερο. 

Θέλουμε να φανούμε καλύτεροι. Θέλουμε να αισθανθούμε κα-

λύτερα. Θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι. Αλλά ύστερα το καλύ-

τερο μετατρέπεται στο κάλλιστο. Δεν θέλουμε τη μικρή βελτίω-

ση. Θέλουμε τη μεγάλη επιτυχία εν μία νυκτί.  




