“Je bent niet je omstandigheden;
je bent je mogelijkheden”
- Stedman Graham

Dit is Stedman Grahams rechtdoorzee en dynamische
boodschap die je zal inspireren je doelen vast te
stellen en je dromen waar te maken.
Graham combineert zijn persoonlijke ervaringen met professioneel advies. Hij laat
je zien hoe je jezelf kunt bevrijden van twijfel en een laag zelfvertrouwen, hoe je je
verleden achter je kunt laten en je kunt toeleggen op jouw visie voor een succesvolle,
bevredigende toekomst!

Stedm a n

in dit boek over zijn rel atie met

Opr a h W inf r e y

Stedman Graham is president en CEO van S. Graham & Associates, een
firma in sportmanagement, marketing en advies, en de oprichter van Athletes
Against Drugs, een non-profitorganisatie opgericht om alcoholen drugsmisbruik te verslaan en
jeugdleiderschap te promoten. Hij
woont in Chicago, Illinois.
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Stedman
Graham

“Gedurende de laatste twintig jaar heb ik een relatie met een van de
meest buitengewone en beroemde vrouwen ter wereld, Oprah Winfrey.”
“De waarheid was dat ik me steeds ongemakkelijker voelde
in onze relatie sinds Oprah een nationale beroemdheid was geworden.”
“Lange tijd vrat het aan me als mensen
me alleen maar als Oprahs vriendje behandelden.”
“Oprah probeerde me te laten inzien dat
de ware bron van mijn pijn zich in mijn verleden bevond.”
“Als je niet zeker van je zaak bent, sta je waarschijnlijk niet open
voor liefde, zorg en hulp van de mensen om je heen.”
“Ik ontdekte dat toen ik uit probeerde te vinden waarom Oprahs roem
en de publieke reactie op onze relatie zo verlammend voor me waren.”

NEEM JE TOEKOMST IN EIGEN HAND

In Neem je toekomst in eigen hand zet een van
Amerika’s meest vooraanstaande zakelijke en
maatschappelijke leiders zijn negenstappenplan
uiteen om hindernissen te overwinnen en succes te
behalen in elk onderdeel van je leven.
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