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Περιγραφή
Αυτό που πραγματικά ποθεί κάθε ορειβάτης, είναι η αναρρίχησή του στις κορυφές. Θέλγεται και συγκινείται απ’
τα ύψη. Πόθος του κι αγώνας του είναι η κατάκτησή τους.
Όραμά του το Έβερεστ. Το ανέβασμα είναι ο σκοπός της ζωής του. Και ποτέ του δεν χορταίνει απ’ αυτό!
Μάλιστα η θέα μιας κορυφής, αποτελεί πρόκληση γι’ αυτόν να την ανέβει. Όσο δύσκολη κι αν είναι, όσες
κακοτοπιές κι αν έχει. Τόσο το καλύτερο μάλιστα. «Ψηλά, πάντα πιο ψηλά», είναι το σύνθημα που δονεί την
ψυχή του!
Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τον κάθε άνθρωπο, ιδιαίτερο δε τον νέο. Θέλει να επιτύχει οπωσδήποτε. Στα
όνειρα, στις σκέψεις, στα σχέδια, στους σκοπούς, στα οράματά του. Κι έχει πολλά, μα πάρα πολλά, για το αύριο
και τη ζωή.
Ναι, μέσα στα αγέρωχα νεανικά στήθη, λέξεις σαν κι αυτές αντιλαλούν συνέχεια: Επιτυχία! Επιτυχίες!
Κορυφές!

Όμως πως επιτυγχάνονται, πως κατακτώνται; Με ποια μέθοδο, ποιο σύστημα, ποια στρατηγική;
Ακριβώς σ’ αυτό απαντά τούτο το βιβλίο…

Περιεχόμενα
- ΠΡΟΛΟΓΟΣ
1. Όραμά μας οι κορυφές!
2. Ο ανήφορος είναι ο δρόμος μας!
3. Αποφασισμένοι γι’ αγώνα και μόχθο!
4. Μπορούμε γιατί θέλουμε!
5. Έχουμε στρατηγική, μέθοδο και σύστημα!
6. Προχωρούμε με αυτοπεποίθηση κι αποφασιστικότητα!
7. Είμαστε πάντοτε αισιόδοξοι!
8. Επιπλέον τολμούμε!
9. Ανεφοδιαζόμαστε συνεχώς!
10. Η αποτυχία δεν είναι το τέλος!
11. Αυτοί που απέτυχαν πριν επιτύχουν!
12. Μετά την επιτυχία;
13. Ανεβαίνοντας το Έβερεστ…
14. Καταφεύγοντας σ’ Εκείνον!
15. Λοιπόν, πως οι νικητές νικούν;
- ΕΠΙΛΟΓΟΣ
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