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BEVEZETŐ

Üdvözöllek, kedves olvasó!

Bárki is vagy, bármit is értél már el eddig az életed során, és bár-
milyen kihívások álljanak is még előtted, azt biztosan tudom: azért 
választottad ezt a könyvet, mert eredményeket akarsz. Elismeré-
sem az elhatározásodhoz, barátom. Ígérem, ha mindvégig velem 
tartasz az elkövetkező oldalakon, nagyobb jutalomban lesz részed, 
mint hinnéd.

Az Óriás léptek az Ébreszd fel a benned szunnyadó óriást c. siker-
könyvemben bemutatott elvek, eszközök, technikák és stratégiák 
legjobbjaira épül. Célom egyrészt, hogy fellelkesítselek, másrészt 
pedig, hogy rávegyelek apró, egyszerű cselekedetek következetes 
elvégzésére, és ezáltal a megfelelő mederbe tereljem az energiáidat, 
hogy kézzelfogható eredményeket érhess el. A napi rendszerességű, 
ihletett, apró tettek révén hatalmas – óriáshoz méltó – lépéseket 
tehetsz az életminőséged javítása felé.

Ezt az útmutatót úgy terveztem, hogy könnyen beilleszthesd a 
zsúfolt hétköznapjaidba; a különböző technikákat, stratégiákat és 
gondolatokat kis, könnyen emészthető részekre daraboltam, így 
elég mindössze pár percet szánnod rájuk naponta. Segítségükkel 
hamar eljuthatsz a puszta döntésképességtől – az életed bármine-
mű megváltoztatásához szükséges alapvető erőtől – a kapcsolata-
id, pénzügyeid, egészséged és érzelmeid minőségét meghatározó 
konkrét eszközökig.

Használd tehát az Óriás lépteket úgy, ahogyan az neked a legjob-
ban megfelel, meríts belőle erőt és ihletést. Haladhatsz az elejétől 
a végéig (ez a legjobb), de ha kedved tartja, ugrálhatsz is ide-oda 
a fejezetek között, kiszemezgetve a leginkább kedvedre való pasz-
szusokat. Célom, hogy egy év leforgása alatt megszerezhesd a leg-
fontosabb információkat, s a lehető legrövidebb időbefektetéssel a 
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lehető legjobb eredményeket érhesd el.
Ehhez mindössze három egyszerű szabályt kell betartanod: 
1) olvass el egy oldalt 
2) gondold át az olvasottakat 
3) jegyezd le az azzal kapcsolatos gondolataidat és meglátásaidat 

egy naplóba vagy jegyzetfüzetbe 

Legfontosabb azonban, hogy az olvasást követően azonnal cse-
lekedj is az olvasottaknak megfelelően. Elvégre mit ér a lelkesedés, 
ha nem követi tett?

Köszönöm, hogy lehetőséget adtál rá, hogy megoszthassam 
veled mindezt. Bízom benne, találsz majd valamit ebben a könyv-
ben – még ha csak egyetlen mondatot, egy jó ötletet vagy gondo-
latot is –, ami különleges hatással lesz rád. Ez engem is végtelenül 
boldoggá tenne.

Remélem, élőben is találkozhatunk majd egy napon. Addig se 
feledd, élj szenvedéllyel!

Anthony Robbins
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1. fejezet
ÁLOMBÓL VALÓSÁGOT

Döntés és célkitűzés

„Minden egy álommal kezdődik.”
 Carl Sandburg

1

Mindenkinek vannak álmai… Lelkünk mélyén mindannyian hin-
ni akarjuk, hogy van valami különleges adottságunk, hogy változ-
tathatunk valamin, hogy megérinthetünk másokat, s jobb hellyé 
tehetjük a világot.

Te mire vágysz? Van egy régi álmod, amiről már meg is feled-
keztél, vagy amiről talán már le is mondtál? Milyen lenne az életed, 
ha ez ma valóra válna?

Dőlj hátra egy kicsit, és merengj el rajta, mit is szeretnél kihozni 
az életedből.

2

Nem az számít, amit csak néha-néha teszünk, hanem az, amit min-
dig – folyamatosan és következetesen. És miből fakad minden tett? 
Mi határozza meg a leginkább, mivé válunk, és mire jutunk az élet-
ben? A döntéseink. Ezek a pillanatok formálják a sorsunkat. Min-
denekfelett hiszem, hogy a sorsunkat nem az életkörülményeink, 
hanem a döntéseink határozzák meg.
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3

Ki gondolta volna, hogy egy csendes, szerény ember – egy pacifis-
ta ügyvéd – meggyőződése megdönthet egy egész birodalmat? És 
mégis, Mahatma Gandhi döntése, az erőszakmentességbe, mint az 
indiai nép önrendelkezése visszaszerzésének eszközébe vetett hite 
váratlan események sorozatát indította meg.

Az abszolút meggyőződéssel azonnal tettekre váltott döntés 
hatalmas erővel bír. A titok a nyilvános kötelezettségvállalás – ami-
től már nem léphetsz vissza. Bár a legtöbben képtelenségnek tar-
tották Gandhi álmát, ő mégis következetesen kitartott a döntése 
mellett, és vitathatatlanul valóra váltotta.

Mi mindent érhetnél el te magad is ugyanilyen szenvedéllyel, meg-
győződéssel és elkötelezett cselekvéssel előidézett fékezhetetlen lendü-
lettel?

4

Mindannyiunkban megvan mindaz, amire csak szükségünk lehet 
minden álmunk valóra váltásához, és még annál is több. Egyetlen 
döntéssel megnyithatjuk a gátakat, boldogsággal vagy bánattal, gaz-
dagsággal vagy szegénységgel, társasággal vagy magánnyal árasztva 
el az életünket, valamint meg is hosszabbíthatjuk vagy meg is rövi-
díthetjük azt.

Még ma dönts egy olyan kérdésben, ami azonnali pozitív vál-
tozást hozhat az életedbe. Végezz el valamit, amit már régóta halo-
gatsz; tanulj meg valamit; légy emberséges és tiszteletteljes; hívj fel 
valakit, akivel már évek óta nem beszéltél. Tudatosítsd magadban, 
hogy minden döntésnek következményei vannak. Ha nem döntesz 
– az is egy döntés a maga módján.

Mely, a múltban meg (nem) hozott döntéseid gyakorolják a mai 
napig is a legnagyobb hatást az életedre?
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5

1955-ben Rosa Parks eldöntötte, hogy szembeszáll egy igazságta-
lan törvénnyel, mely hátrányosan különböztette meg őt a szárma-
zása miatt. Annak pedig, hogy nem volt hajlandó átadni a helyét 
a buszon, százszorta messzemenőbb következményei lettek, mint 
hitte volna az adott pillanatban1. Meg akarta ő változtatni egy tár-
sadalom szerkezetét? Bármi is volt a szándéka, a magasabb élet-
színvonal iránti elkötelezettsége vezette.

Milyen messzemenő következményei lehetnének annak, ha te is 
még ma megemelnéd az életszínvonalad iránti elvárásaidat, és való-
ban eldöntenéd, hogy teszel is értük?

6

Mindannyian hallottunk már olyan emberekről, akik áttörték a 
körülményeik korlátait, szemléltetve az emberi lélek korlátlan 
hatalmát.

Te is legendássá teheted az életedet mindössze azzal, ha bátran 
és tudatosan kezedbe veszed az életed irányítását. Az élet minden 
eseménye felett persze nem nyerhetsz hatalmat, de azt már nagyon 
is meghatározhatod, hogyan reagálsz rájuk.

Ha van valami – a kapcsolataidban, az egészségedben, a kar-
rieredben –, amivel nem vagy elégedett, most azonnal döntsd el, 
miként fogsz javítani rajta.

1 Afroamerikai polgárjogi aktivista. A buszvezető utasítása ellenére sem adta 
át a helyét egy fehér utasnak. Letartóztatták – ennek nyomán pedig kirobbant a 
feketék polgárjogi mozgalmát nagyban fellendítő montgomery-i buszbojkott-
megmozdulás. – a ford.
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7

Minél több döntést hozol, annál könnyebb lesz döntened. Nem csak 
a hús-vér izmaidat fejlesztheted rendszeres használattal, hanem a 
„döntőmuszklijaidat” is.

Még ma hozz meg két olyan döntést, amit már régóta halogatsz: 
egy könnyűt és egy hosszabb távút, majd azonnal kezdj is bele a 
megvalósításukba – és kitartóan munkálkodj tovább rajtuk, napról 
napra. A döntőképességed ilyetén fejlesztésével az egész életedet 
megváltoztathatod.

8

El kell köteleznünk magunkat amellett, hogy tanulunk a hibáinkból 
ahelyett, hogy egyre csak rágódnánk rajtuk – különben a jövőben 
is el fogjuk követni őket újra és újra. Ha ideiglenesen zátonyra is 
futsz, jusson eszedbe: nincsenek kudarcok, csak eredmények. Gon-
dolkodj el ezen: a siker egy jó döntés eredménye, a jó döntés alapja 
a tapasztalat, a tapasztalat forrása pedig sokszor egy rossz döntés.

Mi olyan tanulsággal szolgált egy múltbéli ballépésed, amit ma 
felhasználhatsz arra, hogy jobbá tedd az életed?

9

A siker és a kudarc általában nem csupán egyetlen eseményből 
fakad. A kudarc apró döntések sorozatából áll össze: ha az ember 
fel sem emeli a telefont; ha feladja; ha nem mondja ki, hogy „szeret-
lek”. Ugyanígy, a siker is lépésről lépésre épül fel, kezdeményezés-
sel; kitartással; az őszinte szeretet szépséges kifejezésével.

Milyen apró, egyszerű lépést tehetnél meg még ma annak érdeké-
ben, hogy továbblendítsd magad a siker felé?




