
Sinussa on jotakin erityistä. Synnyit olemaan ja tekemään 
jotakin erityistä, johon kukaan muu meistä seitsemästä 
miljardista ei pysty. Sinun on tarkoitus elää erityinen elämä. 
On olemassa matka, joka sinut on tarkoitettu kulkemaan. 
Tämä kirja kertoo tuosta matkasta.

Kaksitoista maailman tällä hetkellä menestyneimpiin 
lukeutuvaa ihmistä on kulkenut tämän kartan mukaisesti. 
He kertovat mahdottomilta kuulostavat tarinansa ja 
paljastavat, että sinut on syntyessäsi varustettu kaikella, mitä 
tarvitset elääksesi suurinta unelmaasi. Kun teet niin, täytät 
oman tehtäväsi ja aivan kirjaimellisesti muutat maailmaa.

Olipa kerran Sankari.

Kuvittele, että olisi olemassa kartta, josta 
näkisit, kuinka päästä kohti loistavinta, 
rikkainta, tyydyttävintä ja säkenöivintä 
elämää, mistä ikinä osaat unelmoida. 
Kuvittele, että kartta näyttäisi sinulle 
jokaisen askeleen matkan varrella. Se 
näyttäisi, kuinka toteuttaa suurin unelmasi, 
ylittää esteet, voittaa haasteet, uhmata 
vastoinkäymisiä, ja että sinulla on jo kaikki 
ne väkevät kyvyt ja ominaisuudet, joita 
tarvitset ollaksesi voittoisa matkallasi.

Pitelet käsissäsi tuollaista karttaa. Tässä  
on kartta elämäsi varrelle – kartta kohti 
suuruutta.

Kaksitoista maailman menestyneimpiin 
lukeutuvaa ihmistä on kulkenut tämän 
kartan mukaisesti. Tässä kirjassa he 
kertovat mahdottomilta kuulostavista 
matkoistaan ja paljastavat, että meillä 
kaikilla on syntymästä saakka kaikki, mitä 
tarvitsemme elääksemme todeksi suurinta 
unelmaamme. Kun teemme niin, täytämme 
oman tehtävämme, löydämme kestävän 
onnen ja aivan kirjaimellisesti muutamme 
maailmaa.
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”Tässä on koe, jonka avulla saat selville, 

oletko saattanut päätökseen tehtäväsi maan päällä: 

jos vielä olet elossa, tehtäväsi jatkuu.”

Richard Bach 
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Kiitokset
Jokaiseen uuteen projektiin liittyy matka, joka alkaa ajatuksen 
siemenestä. Se kulkee omaa ainutlaatuista polkuaan, kunnes 
lopulta saa lopullisen muotonsa maailmassa. Rakastan tätä jännit-
tävää matkaa, sen odottamattomia käänteitä, yllätyksiä, jännitystä 
ja iloa. Mutta kun muistelen aloittamaani matkaa, tunnen ennen 
kaikkea nöyrää kiitollisuutta niitä uskomattomia ihmisiä kohtaan, 
jotka ovat olleet tärkeässä asemassa auttaessaan minua projektin 
toteuttamisessa. Sankari-kirjan luominen oli silkkaa iloa alusta 
loppuun, ja haluaisin kiittää seuraavia erikoislaatuisia ihmisiä, 
joiden ansiosta voit pidellä tätä erityistä kirjaa käsissäsi.

Sankari-kirjan teossa minua ovat avustaneet eri puolilta maailmaa 
olevat ihmiset, jotka ovat innostaneet ja rohkaisseet muita jakamal-
la kokemuksiaan. Minulla on ollut suunnaton kunnia ja etuoikeus 
saada työskennellä seuraavien henkilöiden kanssa: Liz Murray, 
Peter Foyo, John Paul DeJoria, Anastasia Soare, Michael Acton 
Smith, Peter Burwash, Mastin Kipp, G. M. Rao, Pete Carroll, Laird 
Hamilton, Layne Beachley ja Paul Orfalea. Kiitos siitä, että luotitte 
minuun, annoitte minulle epäröimättä arvokasta aikaanne ja 
tajusitte Sankari-kirjan näkemyksen ja mahdollisuudet silloin, kun 
se oli vasta ajatuksen siemen.

Kiitos myös avustajien loistaville apulaisille heidän korvaamatto-
masta avustaan. Kiitokset hämmästyttäville ihmisille, jotka työs-
kentelevät avustajien säätiöissä ja hyväntekeväisyysjärjestöissä. 
Kiitos, että olitte osa Sankari-kirjaa ja annoitte meidän kertoa 
tekemästänne suurenmoisesta työstä. Erityiskiitokset Mayra- 
Alejandra Garcialle, Luca Carpille, Bhuvana Chakravarthylle, 
Jaime Davernille, Megan McGrathille ja Tamara Azarille.



Kiitän Salaisuus-tiimin Skye Byrneä ja Paul Harringtonia, jotka 
työskentelivät läheisesti kanssani, kun suunnittelin Sankari-kirjan 
rakennetta. He tekivät valtavan työn kootessaan avustajien 
ajatukset, ja heillä oli nerokkaita oivalluksia koko kirjan tuottami-
sen ajan. Lisäksi kiitän Skyetä siitä, miten hyvin hän minua 
ymmärsi ja kuinka loistavasti hän toimitti kirjoittamaani tekstiä. 
Sankari ei olisi tällainen ilman hänen toimitustyötään.

Kiitän Glenda Belliä, joka toimi Sankari-kirjan projektijohtajana. 
Paitsi että hän hankki kirjaa varten avustajat, hän myös huolehti 
haastatteluaikatauluista ja oli yhteydessä avustajien järjestöihin. 
Kiitän myös Andrea Keiriä, joka työskenteli ahkerasti Glendan 
rinnalla juuri oikeiden avustajien löytämiseksi Sankari-kirjalle. Kiitos.

Jan Child on vastannut Salaisuuden kustantamisesta. Kiitän häntä 
rohkaisusta, innostuksesta sekä väsymättömästä Sankarin eteen 
tekemästään työstä, kun hän kokosi yhteen kustannusalan 
toimijat, graafikot sekä nettisivujen työryhmät eri puolilta maail-
maa ja yhdisti heidät yhdeksi luovaksi voimaksi.

Salaisuuden luova johtaja Nic George. Kiitän sinua Sankaria 
varten luomistasi loistavista piirroksista ja omaperäisistä taide-
teoksista ja siitä, miten innoitit minua jatkuvasti kirjoittamaan 
graafisten töidesi arvoisella tavalla. Kiitän Gozer Median graafikko-
työryhmää Shamus Hoearea ja Anna Buysia jälleen kerran työlle 
omistautumisesta ja lahjakkuudesta.

Kiitän Atria Booksin ja Simon & Schusterin ilmiömäistä julkaisu-
työryhmää siitä, miten he ovat tukeneet kirjojani, Salaisuus-kirjaa 
sekä minua. Kiitän Carolyn Reidyä, Judith Curria, Dennis Eulauta, 
Darlene DeLilloa, toimittajaani Sarah Branhamia neuvoista, Lisa 
Keimiä, Eileen Ahearnia, Paul Olsewskiä, Jim Thieliä, Daniella 
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Wexleriä sekä kustannustoimittajia Isolde Saueria ja Kimberly 
Goldsteinia.

Kiitän Salaisuus-ryhmän jäseniä, joiden kanssa minulla on 
suunnaton siunaus työskennellä joka päivä: Donald Zyck, Lori 
Shaparov, Mark O´Connor, Josh Gold, henkilökohtaiset avustajani 
Jill Nelsen, Cori Johansing, Peter Byrne, Chye Lee ja Marcy 
Koltun-Crilley.

Kiitän lainopillista ryhmäämme Greenberg Gluskerilla: Bonnie 
Eskenazia ja Aaron Mossia. Ikuiset kiitokseni Munger Tollesin 
Brad Brianille. Laura Reevelle ja PR-yhtiömme Edelmanin 
työ ryhmälle, kiitos.

Kiitokseni rakkaille ystävilleni ja perheenjäsenille, jotka tukevat ja 
innostavat minua työssäni jatkuvasti ja joiden läsnäoloa elämäs-
säni arvostan syvästi. Kiitos. Ja kiitos ihanille vanhemmilleni, te 
olitte ehdottomasti parhaita.

Kiitos tyttärelleni Hayleylle, joka opettaa minua etsimään vas-
tauksia tuntemamme näkyvän maailman ulkopuolelta, ja kiitos 
hänen täydelliselle luomukselleen Savannah Byrne-Croninille. 
Kiitos Kevin ”Kid” McKemy, kaunis Oku Den ja Paul Cronin, ja 
kiitos Angel Martin Velayosille jatkuvasta henkisestä ohjauksesta 
ja viisaudesta.

Lopuksi haluan kertoa, että ajatus Sankari-kirjasta ilmeni minulle 
välähdyksenomaisena oivalluksena eräänä iltana. Tunnen syvää 
kiitollisuutta Maailmankaikkeutta ja Universaalia mieltä kohtaan 
innoituksesta, jonka sain näin erikoista projektia varten. Kiitos 
siitä, että minua on ohjattu matkan jokaisella askeleella aina 
siihen asti, kun Sankari luotiin maapallollemme.
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Tämä kirja kertoo tarinasta. Kyseinen tarina muutti elämäni, ja 
kautta historian se on muuttanut monien muidenkin ihmisten 
elämän. Samaa tarinaa on kerrottu aikojen alusta asti. Se on ilmes
tynyt eri muodoissa jokaisessa maailman kulttuurissa ja maassa, 
mutta tarinan ydin on aina säilynyt samana. Se kertoo sankarista, 
joka lähtee maapallollamme rohkeutta vaativalle matkalle.

Tarina sijoittuu valtavan kauniille maapallolle. Se on täynnä 
suunnattoman suuria valtameriä, vuoria, viidakoita, hengästyttä
vän kauniita rannikkoja, leveitä tasankoja, mahtavia eläimiä ja 
muita olentoja. Tuon luonnollisen maailman kauneuden rinnalla 
kulkee kaikki se ilo, jota maapallon asukkaat tuntevat. Mutta kuten 
sankari huomaa, maapallon asukkaiden elämä on myös haasteita 
ja vaikeuksia täynnä. Kasvaminen tekee kipeää, olipa sitten lapsi, 
nuori, aikuinen tai lopulta vanhus, ja siihen kuuluu fyysistä 
kärsimystä, köyhyyttä ja surua, ja lopulta kaikki kuolevat.

Johdanto
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Tällä kauniilla maapallolla on sekä iloa että kärsimystä, koska 
maailma on kaksinainen – vastakohtaisuuksien maailma. Kaikella 
on kääntöpuolensa. On valoa ja on pimeyttä, on lähellä ja on 
kaukana, ylhäällä ja alhaalla, vasemmalla ja oikealla, kuuma ja 
kylmä, ja näitä vastakohtaisuuksia koemme elämän jokaisessa 
vaiheessa. On ystäviä ja vihollisia, rakastumisia ja rakastumisen 
tunteen loppumista, turvaa ja epävarmuutta, vaurautta ja köyhyyt
tä, autuutta ja epätoivoa, ja jokaisessa ihmisessä on positiivisia ja 
negatiivisia ominaisuuksia. Maapallolla kaikella on vasta
kohtansa.

Ja tähän maailmaan, jossa on yhtä suuret mahdollisuudet kokea 
niin suurta iloa, suurta rakkautta, valtavia haasteita kuin suurta 
kärsimystäkin, sinä halusit tulla. Halusit tulla tänne ja kokea, 
millaista on elää näin kauniissa mutta vaikeassa paikassa. Sinä 
päätit, ettei ole niin suurta vaikeutta, että se estäisi sinua etsimästä 
sisäistä sankariasi. Sinä halusit lähteä Sankarin matkalle... koska 
sinä olet tämän tarinan sankari.

Etkä lähtenyt Sankarin matkalle tyhjin käsin. Sinulla on ollut 
syntymästäsi lähtien äärimmäisen voimakkaat sisäiset kyvyt, 
joiden avulla voit toteuttaa haaveesi ja selvitä jokaisesta koettele
muksesta, esteestä ja haasteesta, jonka kohtaat. Mutta kun synnyit 
tähän maapallon rajalliseen, aineelliseen maailmaan, myös 
mielesi ja tietoisuutesi muuttuivat rajallisiksi, minkä vuoksi et 
muista todellista luontoasi etkä sisälläsi olevia voimakkaita 
kykyjä. Sinun on löydettävä ne itse.
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Ainoastaan kulkemalla Sankarin matkan ja antamalla korkeim
pien inhimillisten ominaisuuksien herätä itsessäsi sinusta tulee 
lopulta sankari. Silloin sydämessäsi herää uusi tavoite: auttaa 
tielläsi löytämin keinoin niitä, jotka ovat vasta Sankarin matkansa 
alussa.

Tämän kirjan avustajat ovat jo kulkeneet oman Sankarin matkan
sa. He ovat kokoontuneet eri puolilta maailmaa jakaakseen 
tarinansa ja kaiken kokemansa auttaakseen sinua aloittamaan 
oman Sankarin matkasi.

Liz Murray – Yhdysvallat
Liz Murray syntyi köyhään newyorkilaisperheeseen. 
Hänen vanhempansa olivat narkomaaneja. Kun Liz oli 
teiniikäinen, hänen äitinsä kuoli ja isä muutti kuntoutus
paikkaan. Lizistä tuli koditon. Hän ei saanut käytyä 
koulua loppuun. Hän nukkui rappukäytävissä ja varasti 
ruokaa selvitäkseen, mutta niihin aikoihin hänelle 
syttyi haave. Hän halusi päästä opiskelemaan Harvardin 
yliopistoon. Neljän vuoden kuluttua Liz toteutti 
unelmansa. Kertomalla tarinansa hänestä on tullut 
menestyskirjailija ja yksi maailman suosituimmista 
luennoitsijoista.

G. M. Rao – Intia
G. M. Rao varttui pienessä intialaiskylässä, jossa ei ollut 
sähköä eikä puhelimia, ja ihmisten piti jonottaa siellä 
saadakseen ruokansa. Vaikkei Rao läpäissytkään ensi 
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yrittämällä yläasteen loppukoetta, hän halusi liikealalle, 
jotta hän voisi jonain päivänä saada oman pienen yrityk
sen ja mukavan talon. Onneksi hän oli avoin kohdal
leen osuvien tilaisuuksien suhteen. Raon ensimmäinen 
yritys oli juuttikangasta valmistava tehdas. Hän laajensi 
ajan myötä liiketoimintaansa niin, että hänellä on nyt 
valtava imperiumi. Hänellä on voimalaitoksia, ja hänen 
yrityksensä rakentavat lentokenttiä ja autoteitä sekä 
asuinalueita.

Laird Hamilton – Yhdysvallat
Laird Hamilton kasvoi havaijilaisessa avioeroperheessä. 
Hän tunsi itsensä ulkopuoliseksi ja syrjityksi. Hän 
ymmärsi, että hänen pitäisi varttua nopeasti, joten hän 
harjoitteli surffaamista tullakseen alan huipuksi. Hän 
alkoi harrastaa surffaamista paikoissa, joissa kukaan 
muu ei ollut sitä tehnyt. Hänen äärimmäiset seikkailun
sa vedessä ja maalla johtivat vakaviin loukkaantumisiin 
ja lukuisiin luunmurtumiin. Laird Hamilton eksyi 
monta kertaa merellä, ja silti hän toteutti unelmansa 
ylittää mahdollisuuksien rajat. Hänestä tuli yksi maail
man parhaista suurten aaltojen surffaajista.

Anastasia Soare – Romania
Anastasia Soare ja hänen nuori perheensä pakenivat 
kommunistisesta Romaniasta paremman elämän toi
vossa, kun kylmä sota oli kovimmillaan. Hän saapui 
Los Angelesiin täysin rahattomana. Hän ei osannut 
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englantia ja hän teki 14tuntisia päiviä kauneus
salongissa. Kun Anastasia tajusi, ettei mikään hänen 
elämässään muuttuisi, ellei hän itse muuttaisi sitä, 
hän päätti avata oman yrityksen – Beverly Hillsissä. 
Anastasia menestyi välittömästi ainutlaatuisen kulma
karvojenmuotoilumenetelmänsä ansiosta. Vuosien 
myötä hän loi menetelmän ansiosta kansallisen ja 
maailmanlaajuisen imperiumin.

Paul Orfalea – Yhdysvallat
Paul Orfalea kärsi kouluaikoina vaikeasta lukihäiriöstä 
ja ADHD:stä. Vaikkei Paul käytännössä pystynyt edes 
lukemaan, hän halusi perustaa yrityksen, josta tulisi 
isompi kuin IBM:stä. Ylittääkseen luku ja kirjoitus
taitoon liittyvät vaikeutensa Paul kehitti tarkkaavaisuut
taan. Eräänä päivänä jonossa seistessään hän huomasi, 
että ihmiset tarvitsevat edullisia tulostus ja kopiointi
palveluja. Tuosta yksittäisestä ideasta Paul kehitteli 
Kinko’snimisen yrityksen, josta ajan myötä kasvoi miljar
dien dollareiden kopiointipalveluja tuottava yritys.

Peter Burwash – Kanada
Peter Burwash oli nuori jääkiekkoilija, kun hän kovan 
törmäyksen voimasta jäi makaamaan jäälle alaraajat 
halvaantuneina. Hän vannoi, että jos hän pystyisi 
kävelemään pois paikalta, hän luopuisi jää kiekosta 
ikuisiksi ajoiksi. Peter piti sanansa. Kun hän tuntia 
myöhemmin pystyi jälleen seisomaan, hän pakkasi 
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laukkunsa ja päätti ryhtyä tennisammattilaiseksi. Vaikka 
Peteristä ei koskaan tullut huippupelaajaa, hänestä 
tuli yksi kaikkien aikojen arvostetuimmista tennis
valmentajista, ja hänellä on maailman suurin tennisalan 
manageriyhtiö.

Mastin Kipp – Yhdysvallat
Koko maailma oli Mastin Kippille avoin, kun hän 
työskenteli yhtenä Los Angelesin musiikkiteollisuuden 
nuorimmista johtajista. Kiihtyvä huume ja alkoholi
riippuvuus johti kuitenkin lopulta hänen elämänsä 
suurimpaan sokkiin: Mastin sai potkut. Menetettyään 
koko maallisen omaisuutensa mutta kerrytettyään 
viisautta Mastin päätti uudistua. Hän on nykyisin 
lukijoitaan innoittava bloggari ja kirjoittaja, ja hänen 
The Daily Love nimisten nettisivujensa ja sähköposti ja 
twittertiliensä suosio kasvaa kasvamistaan.

Pete Carroll – Yhdysvallat
Pete Carroll haaveili elämässään vain yhdestä asiasta 
– että voisi urheilla ja kehittyä ammattilaispelaajaksi. 
Unelma kariutui kuitenkin pian, kun hän ei päässyt 
kansalliseen jalkapalloliigaan (National Football League, 
NFC). Petellä ei ollut aavistustakaan, mitä hän tekisi 
taidoillaan tai elämällään, kunnes tajusi, että hänen 
unelmansa voisi vielä toteutua täysin ennalta arvaa
mattomalla tavalla. Petestä tuli jalkapallovalmentaja, ja 
vaikka matkalla ammattivalmennuksen kärkeen olikin 
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ylä ja alamäkensä, hänestä tuli lopulta yksi kaikkien 
aikojen innoittavimmista amerikkalaisen jalkapallon 
valmentajista. NFC myönsi hänelle hiljakkoin Vuoden 
valmentaja palkinnon Seattle Seahawksien 
valmentajana.

Michael Acton Smith – Iso-Britannia
Valmistuttuaan yliopistosta Michael Acton Smith huo
masi, että hänen oli mahdotonta saada töitä. Hän päätti 
siirtyä liikealalle, mutta ei saanut pankista lainaa, joten 
hänen äitinsä lainasi hänelle tuhat puntaa. Useiden 
epäonnistuneiden yritysten jälkeen Michael oli vararikon 
partaalla, mutta hän tiesi vankkumattomasti, että hänen 
viimeisin ideansa oli jotakin aivan erityistä. Niin kävikin, 
että Moshi Monsters valloitti Britannian, ja Michaelista 
tuli maailmanlaajuinen ilmiö lelualalla.

Layne Beachley – Australia
Layne Beachleyn äiti kuoli traagisesti, kun tyttö oli 
vasta seitsemän vuoden ikäinen. Pian sen jälkeen Layne 
sai tietää, että hän oli adoptiolapsi. Layne käsitteli 
menetyksen ja hylkäämisen tunteitaan asettamalla 
itselleen tavoitteen, joka vielä osoittaisi maailmalle, 
miten arvokas hän on. Hänestä tulisi maailmanluokan 
lainelautailija. Layne Beachley pääsi tavoitteeseensa 
voittamalla maailmanmestaruuden – eikä vain kerran, 
vaan ennätysmäiset seitsemän kertaa. Hän on maail
man menestynein naissurffaaja.
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John Paul DeJoria – Yhdysvallat
John Paul DeJoria ja hänen veljensä asuivat lapsina 
neljä ja puoli vuotta sijaiskodissa, koska heidän sairas 
äitinsä ei pystynyt sekä käymään töissä että hoitamaan 
heitä. Pojat päätyivät katulasten jengiin itäisessä Los 
Angelesissa, ja yläasteen opettaja ennusti, ettei John 
Paulista koskaan tulisi mitään. Ennustus tuntui toteutu
neen, kun John Paul asui parikymppisenä vauvaikäisen 
poikansa kanssa autossa ja joutui keräämään tyhjiä 
pulloja elääkseen. Mutta John Paul oli päättänyt pärjätä 
elämässään. Saatuaan kolme kertaa peräjälkeen potkut 
hän otti liikekumppanikseen Paul Mitchellin, jonka 
kanssa perusti oman hiustenhoitotuotteita myyvän 
yrityksen vain 700 dollarin pääomalla. John Paul 
Mitchell Systemsin liikevaihto on nykyisin yli miljardi 
dollaria vuodessa.

Peter Foyo – Yhdysvallat
Peter Foyon vanhemmat olivat ankaraa työtä tekeviä 
siirtolaisia. Lapsena Peter haaveili huipputeknisestä 
tulevaisuudesta, jossa kaupungit toimisivat aurinko
voimalla ja puhelimet langattomasti. Varttuessaan hän 
haaveili omistavansa yrityksen, joka olisi niin valtava ja 
menestyksekäs, että hänestä tulisi koko Latinalaisen 
Amerikan paras yritysjohtaja. Kuka tahansa olisi kui
tannut hänen haaveensa mahdottomaksi, mutta Peter 
toteutti unelmansa. Hänestä tuli jättimäisen televiestintä
yritys Nextel Communications Mexicon pääjohtaja vain 
35 vuoden iässä.
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Minä puolestani synnyin vaatimattomaan australialaiseen 
työläisperheeseen. Minulla ei ollut suuria haaveita nuoruus
vuosinani, koska en uskonut, että suuret unelmat olisivat minua 
varten. Vuonna 2004 elämäni kuitenkin muuttui pysyvästi, kun 
löysin salaisuuden, ja valtavan suuri unelma otti minut valtaansa. 
Halusin jakaa löytämäni salaisuuden koko maailman kanssa. 
Vuonna 2006 Salaisuuselokuva ja kirja julkaistiin, ja ne tavoitti
vat koko maailman ja kymmenet miljoonat ihmiset.

Jos olet sellainen kuin minä joskus olin, etkä koskaan ajatellut 
haaveilla suuria, koska et uskonut haaveiden toteutuvan, tiedä, 
että kohta aloittamallasi matkalla sinun on mahdollista saada 
tietoosi kaikki, mitä tarvitset unelmiesi toteuttamiseen –  
vaikuttivatpa ne kuinka mahdottomilta tahansa.

Tämä on sinun tarinasi. Tämä on sinun päämääräsi. Tämän 
vuoksi sinä olet maapallolla, lähteäksesi Sankarin matkalle ja 
löytääksesi sisäisen sankarisi voimakkaiden kykyjesi sekä sen 
mittaamattoman arvokkaan viisauden kanssa, jonka pian saat 
vastaanottaa. Näin pystyt toteuttamaan unelmasi ja löytämään 
kestävän ja aidon onnen, jota me kaikki niin epätoivoisesti 
etsimme. Olipa elämäntilanteesi mikä vain, olitpa minkä ikäinen 
tahansa, ei ole koskaan liian myöhäistä tehdä unelmistaan totta.
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Sinussa on jotakin erityistä. Synnyit olemaan ja tekemään 
jotakin erityistä, johon kukaan muu meistä seitsemästä 
miljardista ei pysty. Sinun on tarkoitus elää erityinen elämä. 
On olemassa matka, joka sinut on tarkoitettu kulkemaan. 
Tämä kirja kertoo tuosta matkasta.

Kaksitoista maailman tällä hetkellä menestyneimpiin 
lukeutuvaa ihmistä on kulkenut tämän kartan mukaisesti. 
He kertovat mahdottomilta kuulostavat tarinansa ja 
paljastavat, että sinut on syntyessäsi varustettu kaikella, mitä 
tarvitset elääksesi suurinta unelmaasi. Kun teet niin, täytät 
oman tehtäväsi ja aivan kirjaimellisesti muutat maailmaa.

Olipa kerran Sankari.

Kuvittele, että olisi olemassa kartta, josta 
näkisit, kuinka päästä kohti loistavinta, 
rikkainta, tyydyttävintä ja säkenöivintä 
elämää, mistä ikinä osaat unelmoida. 
Kuvittele, että kartta näyttäisi sinulle 
jokaisen askeleen matkan varrella. Se 
näyttäisi, kuinka toteuttaa suurin unelmasi, 
ylittää esteet, voittaa haasteet, uhmata 
vastoinkäymisiä, ja että sinulla on jo kaikki 
ne väkevät kyvyt ja ominaisuudet, joita 
tarvitset ollaksesi voittoisa matkallasi.

Pitelet käsissäsi tuollaista karttaa. Tässä  
on kartta elämäsi varrelle – kartta kohti 
suuruutta.

Kaksitoista maailman menestyneimpiin 
lukeutuvaa ihmistä on kulkenut tämän 
kartan mukaisesti. Tässä kirjassa he 
kertovat mahdottomilta kuulostavista 
matkoistaan ja paljastavat, että meillä 
kaikilla on syntymästä saakka kaikki, mitä 
tarvitsemme elääksemme todeksi suurinta 
unelmaamme. Kun teemme niin, täytämme 
oman tehtävämme, löydämme kestävän 
onnen ja aivan kirjaimellisesti muutamme 
maailmaa.

Tämän vuoksi olet tällä planeetalla.Copyright © 2013 by Making Good LLC.

THE SECRET -kirjasin ja THE SECRET -logo ovat  
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tuli maailmanlaajuinen myyntimenetys. Se on 
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miljoonaa kappaletta.
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