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Amikor eldöntöttem, hogy leülök megírni ezt a könyvet, és megosztom a vi -
lággal azokat az hatékonynak bizonyuló szokásokat, amelyek kiemeltek a 
keményen dolgozó, de nehezen boldoguló nemzedékek sorából, magasabbra, 
mint amiről álmodni mertem, reméltem, hogy amit mondok, hatással lesz 
majd azokra, akik elolvassák. De hogy őszinte legyek, azt soha nem gondol-
tam volna, hogy egy világszerte ismert és olvasott bestseller szerzője leszek. 
Miközben a két új fejezet kapcsán íródó bevezetést írom, már 300 000 eladott 
példányt tudhatok magam mögött, és ez a szám egyre gyorsabban növek-
szik. Úgyhogy ne vedd fél vállról ezt a könyvet. Ne rakd félre az első néhány 
fejezet után azzal, hogy majd később újra előveszed. Szívd magadba a leírta-
kat, és hagyd, hogy megváltoztassák a mindennapi életedet. Mielőtt elfelejte-
ném: most még többet kapsz a pénzedért, mert két új fejezettel gazdagodott 
a könyv: az egyik a produktivitásról szól, a másik pedig arról, hogy tudsz 
nagyobb teljesítményeket elérni, mint bárki más körülötted. Eljött a te időd! 
Váltsd valóra az álmaidat!

1944 tavaszán emigráns szülők gyermekeként született egy fiú, akit mi csak 
J. P.-nek fogunk nevezni. J. P. Los Angeles szívében, nem túl kellemes kör-
nyéken nőtt fel. Szülei elváltak még kétéves kora előtt, az édesanyja anyagi 
nehézségekkel küszködött, és kilencéves korára J. P.-nek is be kellett száll-
nia a mindennapi kenyérre való megkeresésébe. Újságok, cserepes növények, 
karácsonyi képeslapok – a fiú minden létező dolgot árult valamikor az élete 
során. Amikor az édesanyjuk nem tudott tovább gondoskodni J. P.-ről és a 
testvéréről, árvaházba kerültek.

Kamaszként, szülői felügyelet nélkül, J. P. rossz társaságba keveredett, tag-
ja lett egy helyi bandának, és nehézségei voltak a Los Angeles-i John Marshall 
Gimnáziumban. Egyszer tizenegyedik osztályban az egyik tanára rajtakap-
ta őt, hogy az órán a barátnőjével, Michelle-lel, idétlenkedtek és leveleztek. 
Kiállította őket az osztály elé, és ezt mondta a többieknek: „Látjátok ezt a két 
semmirekellőt? Tartsátok távol magatokat tőlük, mert ők semmire sem fogják 
vinni. Egy munkahelynek sincs szüksége ilyen alkalmazottakra.”

Az ilyen pillanatok alakítják ki a szokásainkat: a jókat is, de azokat is, 
amelyek hátráltatnak, amelyek nem engednek minket teljesen kibontakozni. 
„Semmit sem fogok elérni” – mondhatta volna magának J. P. Ehelyett ezt 
mondta: „A pokolba ezzel az emberrel! Majd megmutatom neki!”
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Az első olyan szokást, amelynek a későbbi sikerét köszönhette, J. P. az első 
munkája során vette fel. Így mesélte: „Egész életemben dolgoztam, kilencéves 
koromtól kezdve. Tizenegy éves koromban elkezdtem újságokat kihordani, 
és folytattam középiskolásként is. Még egy helyi mosodában is dolgoztam, 
felmostam és más feladatokat is elvégeztem egy iszonyatosan szűkmarkú 
tulajnak. Olyan keményen dolgoztam, amennyire csak tudtam, ezért 1 dollár 
25 centet kaptam óránként. A főnök egyik nap magához hívott, és azt mond-
ta: »Tegnap este benéztem a szekrények mögé, és sehol, még a szőnyegek 
alatt sincs egy porszem sem! Úgy takarítasz, mintha folyamatosan ott állnék 
feletted.« Erre azt feleltem, hogy azért fizet, hogy takarítsak, és az a munkám, 
hogy megtegyek minden tőlem telhetőt. Annyira elégedett volt, hogy kaptam 
huszonöt cent fizetésemelést. Olyan volt ez tőle, mintha Oscar-díjat adott 
volna. Őszintén szólva az egyik legfontosabb leckét tanultam meg életem-
nek ebben az időszakában. A sikeres emberek, akár másnak dolgoznak, akár 
maguknak, mindig a képességeikhez mérten a legjobbat nyújtják – mintha 
a főnökük minden nap minden órájában ott állna fölöttük, és figyelné őket. 
Megtanultam, hogy ha már csinálsz valamit, akkor azt a lehető legjobban 
érdemes csinálnod.”

Néhányan úgy gondolhatják, hogy ezzel a hozzáállással csak ki fogják 
használni őket. Szerintem ez egy olyan szokás, amely a siker egyik alapköve, 
és amelyet mindenkinek érdemes elsajátítania. Segítségével gyakran jelentős 
előnyre lehet szert tenni az élet sok területén. Ebben a példában ez a szokás 
segített J. P.-nek elvégezni egy unalmas feladatot, amely a jövőben újabb, már 
szívesen végzett munkákhoz juttatta.

Mielőtt folytatnám J. P. történetét, szeretnék mesélni egy kicsit a sikerszo-
kásokról, és arról, hogy ez a könyv hogyan segít a kialakításukban.

Mutatok majd egy technikát, amellyel elsajátíthatod ezeket a módszere-
ket. Nem kell a feje tetejére állítanod az életedet azzal, hogy egyik napról a 
másikra megpróbálod megváltoztatni a szokásaidat – úgysem fog sikerülni. 
Azt szeretném megmutatni, hogyan tudsz alig észrevehető változtatásokat 
végrehajtani a mindennapi életedben azzal, hogy kigyomlálod a haszontalan 
dolgokat, és új szokásokat ültetsz a helyükbe, amelyek kikövezik majd a gaz-
dasághoz és jóléthez vezető utat. Nem számít, hogy vállalkozó, üzletvezető, 
vezérigazgató, befektető, alkalmazott, esetleg pályakezdő vagy, aki még életé-
ben nem dolgozott. A következő fejezetekben olvasható szokások, vezérelvek 
és receptek kapaszkodót nyújtanak, hogy elérhesd a következő szintet.

Ugyan a könyv fő témája a pénzügyi siker, az itt tárgyalt módszerek segít-
séget nyújthatnak az élet számtalan más területén is, köztük a családi, baráti 
és romantikus kapcsolatok, spiritualitás, egészség, erőnlét, szerelem, szenve-
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dély és meghittség megerősítésében. Nem számít, hogy mit hallottál másoktól 
korábban; képes vagy elérni és megérdemled az örömet, a jólétet és az elége-
dettséget az élet minden egyes területén!

Sokféle módszert fogok mutatni, amelyek segítenek kialakítani ezeket a 
szokásokat. Megosztom majd veled az általam ismert legsikeresebb embe-
rek történeteit. Elmesélem, ők hogyan tanulták meg és alkalmazták azokat a 
viselkedésformákat és rutinokat, amelyek olyan hihetetlenül messzire juttat-
ták őket az életben. Mutatok olyan gyakorlatokat, amelyek segítenek megérte-
ni és elsajátítani az új szokásokat. És hozok majd példákat a saját életemből, 
amelyek reményeim szerint rávilágítanak a helyes útra.

Minderről majd később bővebben. Most térjünk vissza a barátunkhoz, 
aki, amikor legutóbb láttuk, nagy erőfeszítéssel és hozzáértéssel söpörte egy 
mosoda padlóját.

J. P. befejezte a középiskolát, de nem ment egyetemre. Ehelyett csatlakozott 
az amerikai haditengerészethez, és két évig a USS Hornet nevű repülőgép-
hordozó hajó fedélzetén szolgált. Miután leszerelt, J. P. egyik rosszul fizető 
munkától a másikig vándorolt. Dolgozott többek között takarítóként, ben-
zinkutasként és biztosítási ügynökként. Egy darabig a Redken Laboratories 
alkalmazottjaként tevékenykedett, ahol hamar összetűzésbe került a főnöké-
vel, és kirúgták. Egy időben azzal kereste a pénzt, hogy házról házra járt, és 
enciklopédiákat próbált eladni.

J. P. azt mondja, visszaemlékezve erre az időre, hogy egy másik hasznos 
szokást tanult meg ekkor. „Ötven ajtón kopogtattam, és mind az ötvenet rám 
csukták, amikor megtudták, hogy mit akarok. Meg kellett tanulnom, hogyan 
legyek ugyanolyan lelkes az ötvenegyedik vagy a százötvenegyedik ajtónál, 
mint az elsőnél.” Megtanulta elfogadni az elutasítást, odafigyelni az embe-
rekre, és meggyőzni őket, hogy cselekedjenek. Nem volt épp egy álommunka, 
de közben kidolgozott egy olyan szokást, amely később nagy hasznára vált. 
Nem vette észre, de ez segített neki kitartóvá válni. Abban az időben a leg-
többen háromnapi házról házra járás után feladták; J. P. három és fél évig 
csinálta.

Munkakedve ellenére J. P. fiatal felnőttként hajléktalan lett. „A húszas 
éveim elején oda jutottam, hogy elvesztettem az otthonomat. A feleségem 
nem bírta tovább az anyaságot, ezért otthagyta a két és fél éves fiunkat a kar-
jaimban, és lelépett az összes pénzünkkel. Nemsokára kiderült, hogy három 
hónapja nem fizetett albérletet, amit én nem tudtam miből pótolni, így az 
utcára kerültünk. Éppen munkák között voltam, és egy régi autóban próbál-
tunk meg élni a fiammal. Emlékszem, ahogy biztattam: »Át fogjuk vészelni 
ezt is közösen.« Elhagyott telkekre mentem kólás és 7UP-os üvegeket gyűj-
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teni, mert abban az időben két centet adtak egy kicsiért és ötöt egy nagyért. 
Amikor nincs semmi pénzed, alig futja ételre – ezek a napok teszik a legjob-
ban próbára a férfit és az apát. Ebben a helyzetben azt tanultam, hogy amikor 
lent heversz a gödör alján, akkor nem tehetsz mást, csak felfelé nézni.”

Akármilyen nehezek voltak is J. P. életkörülményei, volt valamije, ami 
sokaknak nem adatott meg: életcélja. El akart indítani egy saját céget, és a 
három és fél, ajtókon kopogtatással töltött év után tudta, hogy nem akar más-
nak dolgozni. Nem akart senki mástól függeni.

Mindennek volt egy jelentős akadálya: J. P. nevén mindössze hétszáz dol-
lár volt. Mindenki azt mondta neki, hogy nem tud saját céget indítani, mert 
hiányzik a szükséges pénz, végzettség, tapasztalat, tudás, és még sok min-
den más. Ismerősen hangzik? Miután végighallgatott minden tanácsot, azt 
tette, amit a legtöbb sikeres ember: saját magára hallgatott mindenki mással 
szemben, és nekivágott a vállalkozásnak. J. P. újabb sikerhez vezető szokása 
az volt, hogy hitt saját magában, és nem foglalkozott a vészmadarakkal. „Ret-
tenetesen nehéz dolgom volt. Hogyan indítasz be egy céget, fizeted a szám-
láidat, és jársz házról házra eladni a saját termékedet, amikor egy fillért sem 
keresel vele? Nagyon megterhelő volt. Az első két évben mindennap csődbe 
kellett volna mennünk, de a második év után egyszer csak volt elég pénz a 
hónap elején. Nemcsak arra volt elég, hogy kifizessük időben a villanyszám-
lát, hanem még arra is maradt, hogy rendezzük az összes tartozásunkat. 
Emlékszem, ahogyan felkiáltottam: »Megcsináltuk! Még mindig maradt két-
ezer dollárunk! Megcsináltuk! Sikeresek vagyunk!«”

J. P. képes volt arra használni a kommunikációs képességeit, hogy egyre 
nagyobb ugrásokkal fejlődjön a cég. Emellett megtanult egyre jobban figyelni, 
és megtanult olvasni a vásárlók apró jelzéseiből. „Azt hiszem, a legnagyobb 
tehetségem a figyelés. Ahelyett, hogy azon gondolkoznék, mit fogok vála-
szolni nekik, tudok arra figyelni, hogy mit mondanak valójában az emberek. 
Beletelt egy kis időbe, amíg ezt megtanultam, de azt hiszem, most már elég 
jó vagyok benne.”

Kitartással és a megfelelő szokásokkal – azzal, hogy odafigyelt, tisztában 
volt a saját céljaival, önmagához képest a lehető legjobban végzett minden 
munkát, figyelmen kívül hagyta a károgókat, és képes volt elviselni az elutasí-
tást – J. P. nemzetközi szinten is sikerre vitte vállalkozását.

Talán hallottad már a régi mondást: „Nem az számít, hogy honnan jöt-
tél, hanem az, hogy hová jutottál.” J. P. erre az élő bizonyíték. A semmiből 
jött, és mára a világ egyik leggazdagabb embere. 2015-ben a Forbes maga-
zin mint a 234. leggazdagabb amerikait listázta, 2,8 milliárd dollár nettó 
vagyonnal. J. P. teljes neve John Paul DeJoria. Ő a Paul Mitchell hajápolási 
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termékek forgalmazója, a Patrón tequila és egy tucatnyi más sikeres üzlet 
alapítója.

DeJoria gyakran tanácsolja a fiatal vállalkozóknak, hogy alakítsanak ki jó 
szokásokat, bízzanak a megérzéseikben, és vállaljanak kockázatokat. „Nem 
hagyhatod, hogy mások letörjenek. Mit tudnak ők? Annyiszor mondták 
nekem, hogy nem tudok betörni a szépségpiacra. Mindenki azt mondta, hogy 
túl nagy a verseny, és hogy nincs elég pénzem. Amikor elkezdtem a Patrónt, 
kinevettek. »Tequila? 37 dollárért? Megőrültél? Tizedennyiért tudok venni 
bármelyik boltban!« Szóval csak hallgass a megérzéseidre, és mindig tegyél 
jót valaki mással.”

John Paul DeJoria történetének minden része nagyszerű, de engem a leg-
jobban a középiskolai tanár esete fog meg, aki azt mondta neki és a barát-
jának, Michelle Gilliamnek, hogy nem fogják semmire sem vinni. Hát erre 
alaposan rácáfoltak mindketten. John Paul egy milliárdos, aki emberek életét 
változtatja meg világszerte, Michelle Gilliam pedig, akit ma inkább Michelle 
Phillipsként ismernek, a hatvanas évekbeli folk-rock zenekar, a The Mamas & 
The Papas alapítója, amely több mint negyvenmillió lemezt adott el. Michelle 
felkutatta a tanárt John Paul ötvenedik születésnapjára. A tanár, amikor szem-
besült volt diákjai sikerével, csak annyit tudott mondani, hogy „ó, a fenébe”.

A jó szokások új utakat nyitnak

Tudod, inspiráló meghallgatni egy olyan történetet, mint John Paulé. Lehet 
ez Rocky, Rudy vagy bármelyik egyszerű ember története, aki a társadalom 
legalján kezdte, és felküzdötte magát a legtetejére. De akármilyen lelkesítők 
is ezek a történetek, hatásukra esetleg megkérdőjelezed a saját képességeidet. 
„Én nem vagyok John Paul, én erre nem vagyok képes. Bennem nincs meg ez 
az energia, én nem vagyok elég bátor” – gondolhatod. Ha így gondolkodsz, 
fogadd el, hogy egyáltalán nem számít a múltad. Csak az számít, hogy most 
hol vagy, és hová akarsz eljutni.

Muszáj elkötelezned magad, hogy eljuss oda. Ezer más dolgot csinálhat-
nál ahelyett, hogy ezt a könyvet olvasod. Sok esetben ezek nagy része mono-
ton munka, amely eltompítja az érzékeidet, és még jobban odaláncol életed 
jelenlegi szakaszához.

Az emberek ma elfoglaltabbak, mint eddig bármikor. Szeretem a techno-
lógiát, de minden találmány, amely könnyebbé akarta tenni az életünket, csak 
gyorsabbá tette. Nézzünk szembe vele: a sok fejlődés mindenkit elfoglaltabbá 
tett. Folyamatosan e-mailek és üzenetek csipognak a zsebünkben, csak egy 
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karnyújtásnyira vannak a legújabb alkalmazások, a közösségi hálók. Mind-
ezek csak összezavarnak, elterelik a figyelmünket, amely megoszlik a renge-
teg apró dolog között. Sokan úgy érezzük, hogy egész nap loholunk, mégsem 
jutunk sehova. Megnyugtatlak, ezt nem csak képzeled. Gyorsabban mész, 
mint eddig bármikor, de nem egy létrán mászol, hanem egy mókuskerék-
ben pörögsz. Mielőtt próbálnád felgyorsítani a lépteidet, győződj meg arról, 
hogy jó irányba mész, különben hiába lépkedsz szaporábban, csak azt éred
el, hogy hamarabb fogsz eltévedni. Ha kialakultak a megfelelő szokások, 
elkezdhetsz sprintelni, mert tudni fogod, hogy milyen irányba kell futnod. 
Ezeket a szokásokat egyszerűen befogadható formában fogom neked átad-
ni, hogy később könnyen tudd őket használni. Hamarosan rá fogsz ébredni, 
hogyan tudod elcsitítani a zajokat az életedben, és megtalálni az utat a követ-
kező állomás felé. Lehet, hogy már próbálkoztál ezzel, és nem jártál sikerrel. 
Hadd mondjam el, hogy most miért lesz más.

Ahogyan John Paul, te is látni fogsz lehetőségeket számtalan apró változta-
tásra, amelyek később nagy hatással lesznek az életedre. Hetedikes koromban 
el kellett viselnem Ms. Thompson, a saját tanárom gúnyolódását, aki nem hitt 
bennem, mert nehezen tudtam olvasni. Butának nevezett, de arról egyikünk 
sem tudott, hogy diszlexiás vagyok, ezért esik nehezemre megtanulni az írás-
olvasás alapjait. Egyszerűen nem értettem. De természetesen volt jó olda-
la a küzdelmeimnek és még Ms. Thompson viselkedésének is. Valójában a 
későbbiekben sok hasznom származott az akkori nehézségeimből. Szeretnék 
is egyet kiemelni, ami neked is hasznos lehet.

Mivel nem tudtam úgy elolvasni és megérteni az írott szöveget, mint a töb-
biek, kénytelen voltam kifejleszteni egy új képességet. Emiatt a hátrány miatt 
megtanultam képek és hallás után tanulni, és létrehozni könnyen követhető 
recepteket a sikerhez. Egy receptet pedig jóval gyorsabban lehet követni, mint 
rájönni valamire magadtól, pusztán próbálkozás útján.

A receptekkel időt nyersz

A megfelelő receptek gyorsan sikerhez juttathatnak. Ha el szeretnéd készíteni 
a barátaidnak a kedvenc olasz éttermed ínycsiklandó spagettijét, ahhoz sokfé-
leképpen hozzáállhatsz. Elmehetsz Olaszországba, és hónapokon keresztül 
tanulmányozhatod a helyi ételek elkészítésének művészetét. Meglátogathatod 
az Amerikai Kulináris intézetet a New York-i Hyde Parkban, ahol pár év 
után papírt kaphatsz arról, hogy ismered az olasz konyhát. Próbálkozhatsz 
tucatnyi recepttel egymás után, míg végül megtalálod a titkos összetevőket.
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