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ВСТУПВСТУП

ТИ Є ТИМ,  ТИ Є ТИМ,  
ЩО ТИ РОБИШЩО ТИ РОБИШ

Звичку, друже мій, практикують роками,  
і вона зрештою стає невіддільною від людини.

Евенос

Д якую, що читаєте цю книжку. На сторінках, що чекають 
на вас, ви дізнаєтеся про низку перевірених стратегій і тех-

нік, які можете використати для досягнення більшого успіху 
та щастя в кожній сфері свого життя. Я поділюся з вами так 
званими «секретами успіху», до яких вдаються більшість тих, 
хто коли-небудь досягнув у житті чогось вартісного. Коли на-
вчитеся цих практик і почнете їх застосовувати, ви змінитеся 
назавжди.

Вирішальне запитанняВирішальне запитання

Багато років тому я почав запитувати себе: «Чому одні успіш-
ніші за інших?» Над цим питанням я виконав численні дослі-
дження, які привели мене у понад 120 країн, змусили прочи-
тати тисячі книжок і статей з філософії, психології, релігії, 
метафізики, історії, економіки та підприємництва. З часом 
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відповіді прийшли до мене одна за одною, поволі викристалі-
зовуючись у ясну картину та просте визначення:

Ви завдячуєте тим, де ви є і ким ви є, собі. Усе, ким ви 
сьогодні є — чи ким станете в майбутньому, — залежить 
тільки від вас. Ваше теперішнє життя — це підсумок ваших 
актів вибору, ваших рішень та дій до сьогодення. Ви здатні 
створювати власне майбутнє, змінюючи свою поведінку. 
Ви можете обирати інакше та приймати інші рішення, 
якщо вони більше відповідають тому, якою особистістю ви 
прагнете стати й чого досягнути у своєму житті.

Поміркуйте-но! Ким ви є і ким колись станете — обирати тіль-
ки вам. І межі того, ким ви можете стати, що робити і що мати, 
визначає тільки ваша уява. Ви цілком здатні контролювати 
свою долю, керуючи своїми думками, словами та діями відни-
ні й надалі.

Сила звичкиСила звички

Напевно, найголовніше відкриття в психології успіху — те, що 
аж 95 % ваших думок, відчуттів, дій та досягнень є наслідком 
звички. З дитячих років у вас розвивалась низка умовних 
рефлексів, які змушують вас машинально, не замислюючись, 
поводитись у майже будь-якій ситуації.

Простіше кажучи, успішні люди мають «звички успіху», 
а в неуспішних їх немає. Успішні, щасливі, здорові люди легко, 
машинально та невпинно чинять як слід і промовляють пра-
вильні слова доречно та в слушний час. Унаслідок цього вони 
досягають удесятеро чи удвадцятеро більше, ніж пересічна 
людина, яка ще не набула таких звичок чи не натренувалась 
так поводитися.
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Вступ . Ти є тим, що ти робиш 

Визначення успіхуВизначення успіху

Мене часто просять визначити, що таке успіх. Моє улюблене 
визначення таке:

Успіх — це здатність прожити життя так, як ви прагнете 
його прожити, роблячи те, що вам найбільше до душі, 
в оточенні людей, якими ви захоплюєтесь і яких поважаєте.

У ширшому сенсі, успіх — це здатність здійснювати мрії, ба-
жання, сподівання, прагнення, досягати мети в кожній вагомій 
для вас царині життя.

Попри те, що кожен з нас — унікальна, відмінна від решти 
людина, ми всі маємо спільні чотири цілі та прагнення. За 
шкалою від одного до десяти, де один — найнижчий бал, а де-
сять — найвищий, ви можете швидко оцінити своє життя, став-
лячи себе на ту чи іншу сходинку в кожній з цих чотирьох сфер.

ЗДОРОВ’Я ТА ФІЗИЧНА ФОРМАЗДОРОВ’Я ТА ФІЗИЧНА ФОРМА

Найперша для всіх нас спільна мета — здоров’я. Ми прагнемо 
бути здоровими й мати чудову фізичну форму, високий запас 
сил, жити без болю та хвороб. Сьогодні завдяки неймовірному 
поступу в медицині якість нашого здоров’я, фізична форма 
і тривалість життя здебільшого визначаються моделлю життя, 
а не випадковістю. Люди зі здоровими звичками здоровіші, 
енергійніші, живуть довше і краще за тих, які мають погані 
звички. Згодом у нашій книжці ми переглянемо ці золоті звич-
ки та побачимо, як можемо їх перейняти.

ЧУДОВІ СТОСУНКИЧУДОВІ СТОСУНКИ

Друга наша спільна ціль — тішитися чудовими стосунками 
(близькими, особистими чи соціальними) з людьми, яких ми 
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любимо та поважаємо і які люблять та поважають нас навзаєм. 
На думку психолога Сідні Журара, аж 85 % вашого щастя ви-
значає якість ваших стосунків на кожній стадії, у кожній сфе-
рі вашого життя. Те, наскільки добре ви ладнаєте з людьми, 
подобаєтеся їм, вас люблять та поважають, має більший вплив 
на якість життя, ніж, можливо, будь-який інший фактор. Чи-
таючи цю книжку, ви дізнаєтеся про ключові звички у спілку-
ванні та поведінці, які сприяють розбудові й підтримці чудо вих 
стосунків з іншими людьми.

РОБИТИ ТЕ, ЩО ЛЮБИШРОБИТИ ТЕ, ЩО ЛЮБИШ

Третя спільна мета, яка є в усіх нас, — насолоджуватись своєю 
працею, виконувати її добре та отримувати за неї добру плат-
ню. Ви прагнете посісти й зберегти за собою бажану посаду, 
заробляти більше, швидше здобувати підвищення. Незалежно 
від того, у чому полягає ваша робота, ви прагнете заробляти 
якнайбільше на кожному етапі кар’єри. Завдяки цій книжці ви 
навчитеся, як розвинути звички найуспішніших та найбільш 
високооплачуваних людей у кожній царині.

ДОСЯГТИ ФІНАНСОВОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІДОСЯГТИ ФІНАНСОВОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Четверта ціль, що поєднує нас усіх, — досягнення фінансової 
незалежності. Ви хочете дожити до того дня, коли у вас буде 
удосталь грошей, щоб більше ніколи не доводилося через них 
перейматись. Ви хочете цілковито позбавитись турбот, пов’я-
заних із грошима. Ви прагнете замовляти обід у ресторані, 
навіть не дивлячись на ціни в меню.

Розвиток «звичок на мільйон»Розвиток «звичок на мільйон»

На наступних сторінках ви дізнаєтеся, як розвинути «звички 
на мільйон» за зразком тих людей, які досягли неабиякого 
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добробуту за одне покоління. Ви навчитеся мислити ефектив-
ніше, приймати кращі рішення та вдаватись до більш дієвих 
вчинків, ніж решта людей. Ви навчитеся організовувати своє 
фінансове життя так, що досягатимете цілей набагато стрімкі-
ше, ніж можете зараз уявити.

Одна з найважливіших цілей, якої ви повинні досягти, щоб 
бути щасливим та успішним у житті, — розвиток вашого 
характеру. 

Ви прагнете стати прекрасною людиною з будь-якого по-
гляду, такою, на яку інші рівнялися б та якою захоплювалися б. 
Ви маєте докладати всіх зусиль, щоб стати лідером у своїй 
спільноті та зразком для наслідування в особистій майстернос-
ті для вашого оточення.

Вирішальним у тому, чи досягнете ви цих цілей, є розвиток 
особливих звичок, що автоматично та неухильно ведуть до 
результатів, яких ви прагнете.

Усі звички  Усі звички  
можна виробитиможна виробити
На щастя, всі звички можна виробити, практикуючи й повто-
рюючи їх. Ви здатні виробити будь-яку звичку, яку вважати-
мете потрібною чи бажаною. Завдяки силі волі та дисципліні 
ви спроможні формувати свою особистість та характер майже 
як вам заманеться. Можете написати сценарій свого життя, 
а якщо не почуватиметеся щасливим, можете порвати його та 
написати новий.

Як ви завдячуєте добрим звичкам більшістю своїх успіхів та 
щастя в сьогоденні, так само у ваших проблемах та розчару-
ваннях винні погані звички. Та оскільки погані звички теж 
набуті, можна від них відучитися, замінивши на добрі, тими ж 
таки практикою та тренуваннями.

Вступ . Ти є тим, що ти робиш 
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НАЙПЕРШИЙ У ХАРАКТЕРІНАЙПЕРШИЙ У ХАРАКТЕРІ

Джорджа Вашингтона, першого президента США та головно-
командувача у війні за незалежність, цілком заслужено нази-
вають «батьком нації». Ним захоплювались за якості вдачі, 
вишукані манери та бездоганну поведінку.

Але своє життя Джордж Вашингтон почав зовсім інакше. 
Він походив з родини середнього класу, що давало небагато 
переваг. Якось іще підлітком, прагнучи успіху та добробуту, 
він натрапив на книжечку, що називалась «Правила ввічливо-
сті та порядної поведінки в товаристві та спілкуванні». Ва-
шингтон переписав усі 110 правил у нотатник, усюди носив 
його з собою та переглядав упродовж усього життя.

Завчаючи «правила ввічливості», він розбудував у собі звички 
в поведінці та манерах, завдяки яким його вважають «першим 
у серцях співвітчизників». Рішуче опрацьовуючи на практиці 
та повторюючи звички, які він найбільше хотів прищепити 
своїй вдачі, Вашингтон з усіх поглядів став «людиною, яка 
зробила себе сама». Він виробив звички, яких потребував, щоб 
стати такою людиною, якою хотів стати.

ПЕРШИЙ МІЛЬЙОНЕРПЕРШИЙ МІЛЬЙОНЕР

Одночасно з цим Бенджамін Франклін, який починав поміч-
ником у типографії й зрештою став першим в американських 
колоніях мільйонером, що зробив себе сам, застосовував такий 
самий процес особистого розвитку.

Замолоду Франклін почувався трохи неотесою, мав погані 
манери, полюбляв сперечатись. Усвідомлюючи, що його став-
лення та поведінка спричиняють ворожість до нього помічни-
ків і співробітників, він вирішив змінитись, перекроюючи та 
розвиваючи свою особистість.

Він розпочав процес особистісного розвитку, створивши пе-
релік з 13 чеснот, які, на його думку, повинна мати бездоганна 
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людина. А потім зосередився на тому, щоб щотижня розвивати 
одну з них. Протягом усього тижня, опікуючись своїми буден-
ними справами, він пильнував за тим, щоб тренувати одну з чес-
нот — скажімо, стриманість, ощадливість чи спокій, — щоразу 
як у ній виникала потреба. З часом, коли Франклін розвинув ці 
чесноти, перетворивши їх на частину своєї вдачі, він узявся 
практикувати одну чесноту протягом двох тижнів, згодом — 
трьох, а потім — по одній чесноті на місяць.

З плином часу він посів чільне місце серед найпопулярніших 
особистостей та державних діячів свого часу. Набув неаби-
якого впливу в Парижі як посол США під час війни за неза-
лежність і у Філа дельфії під час Конституційних зборів, коли 
тривали перемовини, обговорення та прийняття Конституції 
Сполучених Штатів. Працюючи над собою, щоб розвинути 
звички особистої майстерності, Франклін перетворився на 
людину, яка змогла змінити плин історії.

У вас усе під контролемУ вас усе під контролем

Правда в тому, що створити добрі звички важко, але жити 
з ними легко. І навпаки, погані звички легко формуються, але 
з ними важко жити. Щоразу, роблячи вибір, приймаючи рі-
шення та обираючи, як поводитись, ви створюєте або погану 
звичку, або хорошу.

Педагог Горас Манн казав: «Звичка — це дріт, ми вплітаємо 
в нього по нитці щодня, і він стає настільки цупким, що його 
неможливо розірвати».

Однією з ваших найголовніших цілей у житті має стати роз-
виток звичок, які покращують здоров’я, сприяють щастю та 
справжньому добробуту. Ви маєте ставити собі за мету розвину-
ти у своєму характері звички, які допоможуть вам стати найкра-
щою людиною, якою, на вашу думку, ви тільки здатні стати. 

Вступ . Ти є тим, що ти робиш 
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Найвища ціль вашого життя має полягати у вихованні звичок, 
які дадуть вам змогу цілковито реалізувати свій потенціал.

Далі на цих сторінках ви дізнаєтесь, як розвиваються ваші 
моделі звичок і як ви можете трансформувати їх у кращий бік. 
Навчитеся, як стати такою особистістю, котра неминуче та 
невпинно, як океанська хвиля, рухається вперед, здіймаючись 
угору, на шляху до здійснення кожної цілі, яку ви поставили 
перед собою.

Спочатку ми формуємо звички,  
а потім звички формують нас.

Джон Драйден



13

РОЗДІЛРОЗДІЛ

11
З ЧОГО ПОЧИНАЮТЬСЯ  З ЧОГО ПОЧИНАЮТЬСЯ  

ВАШІ ЗВИЧКИВАШІ ЗВИЧКИ

Будь-яка часто повторювана дія невдовзі перетворюється  
на звичку; а звичка, якщо їй дозволити, поступово набуває сили. 

Спочатку вона немов павутина,   
з неї легко виплутатись, але якщо їй не опиратись,  

то скоро вона закує вас у сталеві кайдани.

Трайон Едвардс

В и надзвичайні! Ви прийшли в цей світ із більшим запасом 
талантів та можливостей, ніж здатні використати. І за сто 

життів ви б не вичерпали свій потенціал до дна.
У вашому дивовижному мозку міститься 100 мільярдів 

клітин, кожна з яких поєднана аж із 20 тисячами інших ней-
ронів. Кількість можливих комбінацій та видозмін ідей, 
думок, висновків, які можуть виникнути у вас, дорівнює оди-
ниці та восьми аркушам нулів після неї. За словами фахівця 
з вивчення мозку Тоні Бузана, ви здатні обмірковувати думок 
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більше, ніж молекул у пізнаному всесвіті. А отже, хай чого ви 
досягли донині у житті, — це лише дрібка того, на що ви на-
справді здатні.

Психолог Абрагам Маслоу якось написав: «Історія люд-
ства — це історія про те, як люди себе недооцінюють». Пере-
січна людина погоджується на набагато менше, ніж вона 
насправді здатна досягти. Порівняно з тим, на що ви здатні, 
все, чого ви вже досягли, — лише дрібка ваших справжніх 
можливостей.

Випробування полягає в тому, що ви приходите у світ з не-
ймовірним мозком, навколо якого необмежені можливості для 
успіху, щастя, досягнень, але починаєте життя без посібника 
з інструкціями. Тож мусите до всього доходити самостійно. 
А більшості це так ніколи й не вдається. 

Люди проживають життя, щосили стараючись, але так і не 
наближаються впритул до того, щоб робити, мати і стати всім 
тим, на що спроможні.

Вийти в лідериВийти в лідери

Я розпочав своє життя, маючи обмаль переваг. Батько не зав-
жди мав роботу, а в родині, здавалось, ніколи не було грошей. 
У десять років я почав працювати і з власної кишені платити 
за свій одяг та витрати, перебиваючись випадковим неквалі-
фікованим заробітком у своєму районі. Я полов бур’яни, роз-
носив газети, стриг газони, згрібав листя. Коли підріс, мені 
дали місце мийника посуду на кухні в готельчику. І найбіль-
шим моїм підвищенням на той час було перейти від миття 
тарілок до каструль та пателень.

Школи я не закінчив, пропрацювавши чорноробом кілька 
років. Я складав дрова на лісопильні та спилював сухі гілки 
в лісі. Копав канави та колодязі. Працював на фермах та ранчо. 
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На заводах і будмайданчиках. Певний час навіть був помічни-
ком на камбузі на норвезькому вантажному судні в північній 
Атлантиці. Я заробляв собі на життя потом та кров’ю.

А коли більше не міг знайти роботи як чорнороб, почав 
працювати за комісійні, рекламуючи товари та послуги, ти-
няючись від дверей до дверей, з офісу в офіс. Тривалий час 
я перебував на відстані одного продажу від того, щоб стати 
безхатьком. Якби я котрогось дня нічого не продав би й від-
разу не отримав свої комісійні, щоб сплатити за кімнату в гур-
тожитку, мене б миттю видворили на вулицю. Аж ніяк не 
чудове життя.

Ключ до успіхуКлюч до успіху

Але якось я почав запитувати себе: «А чому одні успішніші за 
інших?» Точніше: «Чому одні агенти з продажів успішніші 
за інших?»

Шукаючи відповідь на це одненьке питання, я зробив дещо, 
що змінило моє життя і стало початком формування звички, 
яка мала глибокий вплив на моє майбутнє. Я пішов до най-
успішнішого фахівця з продажів у моїй компанії та запитав, 
що він робить не так, як я. І він відповів. І я зробив так, як він 
порадив. І продажі в мене виросли.

У Біблії є такі слова: «Просіть і отримаєте»  1. І невдовзі я взяв 
собі за звичку, як тільки міг, у кожного питати відповідей, які 
допомогли б мені стрімко просуватися вперед. Я почав читати 
книжки про збут і застосовувати прочитане. Я слухав аудіопро-
грами, коли ходив пішки, а згодом — за кермом. Я відвідував 
кожен семінар з продажів, який тільки міг знайти. І взяв собі 

1 Тут і далі уривки зі Святого Письма наведено в перекладі І. Огієнка. (Тут і далі 
прим. пер.)
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за мету негайно втілювати в життя пораду, яку отримав, чи 
гарну ідею, про яку почув.

Не дивина, що внаслідок цього продажі в мене зростали 
й зростали, а незабаром я перевершив усіх у компанії. Не-
вдовзі мене зробили менеджером з продажів та попросили 
наймати людей і навчати їх тих самих умінь, які сприяли 
моєму успіху. Незабаром я наймав продавців через оголошен-
ня в газетах, навчаючи їх методик та технік продажів, які опа-
нував сам, і посилав їх шукати нових перспектив та покупців. 
І мої учні стрімко почали багато продавати, просуваючись 
по життю вперед і вперед. Сьогодні чимало з тих продавців 
стали мільйонерами.

Залізний закон всесвітуЗалізний закон всесвіту

Я на власному досвіді пізнав великий закон причиново-наслід-
кового зв’язку. Це основоположний принцип західної філосо-
фії та думки загалом. За цим законом, кожна дія має наслідок. 
На все є причина. Ніщо не трапляється випадково. З цього 
закону випливає, що навіть якщо ви не знаєте причини, чому 
щось відбувається, цьому все одно є пояснення.

І ось один з найважливіших принципів успіху: якщо ви чи-
нитимете так, як роблять інші успішні люди, ви врешті досяг-
нете тих самих результатів. А як не будете, то не досягнете.

Природа — безстороння. Природа не віддає перевагу одній 
людині над іншою. У Біблії сказано: «[Бог] дощ посилає на 
праведних і на неправедних». 

Коли ви раз у раз робите те, що роблять інші успішні люди, 
ви зрештою добудетеся тих самих результатів. І річ не в удачі, 
щасті чи випадковості. Річ у законі.

Для мене це стало надзвичайною думкою. Навіть нині без-
межна сила цього простого принципу викликає в мені благо-
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говіння. Якщо ви прагнете бути щасливим, здоровим, успіш-
ним, відомим, життєрадісним, упевненим, просто дізнайтесь, 
як інші люди, котрі вже мають усі ці гаразди, поводились, 
і робіть те саме, що й вони. 

Міркуйте так само. Відчувайте те саме. Робіть ті ж дії. І як 
два плюс два завжди чотири, ви зрештою дістанете такі ж ре-
зультати. І ніякого дива.

Ви можете навчитись будь-чогоВи можете навчитись будь-чого

За багато років я працював у багатьох виробничих сферах та 
видах бізнесу. Я подорожував до 120 країн, вивчив кілька мов 
та набув найрізноманітніших умінь. У тридцять з гаком я за-
кінчив навчання й отримав диплом з підприємництва в про-
відному університеті. На кожній посаді та в кожній ситуації 
я починав із запитання «За якими правилами та принципами 
досягають успіхів у цій сфері?» А потім читав книжки, відвіду-
вав курси та розпитував усіх, кого міг знайти, просячи дати 
мені підказку чи ідею.

Ставши менеджером з продажів, я читав кожну книжку 
і статтю, які тільки потрапляли на очі, з менеджменту прода-
жів, застосовуючи ідеї та принципи, про які дізнавався, щоб 
створити штат успішних агентів з продажів і керувати ним. 
Коли почав працювати в галузі забудови, я прочитав десятки 
книжок на цю тему. Розпочавши без копійки та без жодного 
контракту, я за рік створив і збудував торговельний центр 
вартістю 3 мільйони доларів та вийшов з бізнесу, воло діючи 
25-відсотковою його часткою.

Коли зайнявся імпортом та дистрибуцією японських авто-
мобілів, я читав книжки, розмовляв з фахівцями, досліджу-
вав, намагаючись збагнути, як розбудувати дилерську мережу. 
Протягом наступних чотирьох років я заснував 65 дилерських 
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центрів, імпортувавши та спродавши машин на понад 100 міль-
йонів доларів.

За останні 35 років, працюючи з понад тисячею великих 
корпорацій, я цілком зосереджувався на продажах, доходах та 
прибутках у кожному виді бізнесу чи виробництва, потім ви-
значаючи, які принципи можна використати, щоб досягти 
таких результатів, як у найуспішніших компаніях.

Коли люди хвалили мене за успіхи, я радо ділився з ними 
тим, чого навчився. Я переконував їх, що вони теж здатні на-
вчитися всього, що їм потрібне, аби досягати будь-якої цілі, 
яку поставлять собі. Їм треба було лише знайти, у чому полягає 
причиново-наслідковий зв’язок у конкретній сфері, та засто-
совувати його у своїй діяльності. Зробивши так, вони невдов-
зі отримають такі самі результати, як і решта успішних людей.

Брати контроль над життям  Брати контроль над життям  
у власні рукиу власні руки
Та люди не дослухаються до цієї поради, а натомість кивають, 
усміхаються, погоджуються, а потім, розвернувшись, беруться 
до звичних справ. Вони починають працювати в останню мить, 
марнуючи більшу частину дня на теревені з колегами, ледарю-
вання, електронну пошту, сторінки в соцмережах та особисті 
справи; вони йдуть з роботи якомога раніше і гайнують свої 
вечори на балачки та перегляд телевізора.

У відчаї я почав вивчати психологію й метафізику. Згодом 
я дізнався, що існує низка універсальних принципів та істин, 
непідвладних часові, які розтлумачують більшість успіхів і не-
вдач, котрих зазнає людина. Ці принципи пояснюють, звідки 
беруться щастя й нещастя, багатство і злидні, добре і слабке 
здоров’я, добрі та погані стосунки. Вони є поясненням тому, 
чому в одних людей життя чудове, а в інших — ні.
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ЗАКОН КОНТРОЛЮЗАКОН КОНТРОЛЮ

Спершу я відкрив закон контролю. Він такий: «Ви почуваєте-
ся настільки щасливим, наскільки відчуваєте, що контролює-
те своє життя. Ви почуваєтеся нещасним настільки, наскільки 
відчуваєте, що не контролюєте власного життя».

Сучасні психологи називають це «локус контролю». Психо-
логи розрізняють внутрішній і зовнішній контрольні локуси. 
Ваш локус контролю розташований там, де ви відчуваєте, 
що контролюєте кожну сферу свого життя. Це місце визнача-
тиме ваше відчуття щастя чи нещастя більше за будь-який 
інший фактор.

Наприклад, якщо ви відчуваєте, що у своєму житті ви є дже-
релом первісної творчої сили, приймаєте рішення самостійно 
і все, що з вами трапляється, є наслідком вашої особистості 
та вашої поведінки, то ви наділені потужним внутрішнім цент-
ром контролю. 

Унаслідок цього ви почуватиметеся сильним, упевненим 
і щасливим. Ви міркуватимете ясніше та будете показувати 
себе на вищому рівні, ніж пересічна людина.

З іншого боку, якщо відчуватимете, що ваше життя залежить 
від інших факторів чи людей: вашої роботи, начальника, досві-
ду, якого ви зазнали в дитинстві, рахунків, здоров’я, вашої 
родини чи будь-чого іншого, — то у вас зовнішній контрольний 
центр. І ви почуватиметеся жертвою. Заручником у руках долі. 
І невдовзі сформуєте в себе те, що доктор Мартін Селіґман 
з Пенсильванського університету називає «набутою безпо-
радністю». Ви почуваєтеся так, ніби не в змозі змінити чи 
покращити обставини свого життя, а невдовзі у вас з’явиться 
звичка звинувачувати інших та вигадувати виправдання для 
своїх проблем. А такий хід думок неминуче спричиняє злість, 
розпач та невдачі. Далі в цьому розділі ми поговоримо про це 
більш розлого.
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СИЛА ВІРИСИЛА ВІРИ

Наступним відкритим мною законом був закон віри. Це основ-
ний принцип, на якому ґрунтуються більшість релігій, психо-
логія, філософія та метафізика. Закон такий: «Те, у що ви пе-
реконано вірите, стає вашою реальністю».

У Новому Заповіті Ісус каже: «По вірі вашій буде дано вам». 
У Старому Заповіті сказано: «…тому що які думки в душі її, 
така й вона». Гарвардський професор Вільям Джонс у 1895 ро-
ці писав: «Повірте в те, що ваше життя варте того, аби його 
прожити, і ця віра допоможе вам перетворити це на дійсність».

Річ у тім, що ви вірите не в те, що бачите, а радше в те, у що 
вже вірите. Переконання, що живуть глибоко у вас, викрив-
ляють ваш світогляд, змушуючи бачити речі не такими, як 
вони є, а такими, якими є ви.

Найгіршими є самообмежувальні переконання. Це переко-
нання, які сформувались у вас протягом життя, зазвичай вони 
помилкові і змушують вас думати, що ви в чомусь так чи інак-
ше обмежені. Ваші негативні переконання невдовзі пере-
творюються на звичний хід думок. Може, ви гадаєте, що вам 
бракує розуму, креативності, непересічності, вміння виступа-
ти на публіці, здатності мати високі заробітки, спроможності 
скидати вагу чи вміння досягати цілей. Унаслідок властивих 
вам самообмежувальних переконань ви постійно «продаєтеся 
задешево». Легко відмовляєтеся від гонитви за своєю метою 
і — що навіть гірше — розповідаєте іншим про те, що вам бра-
кує певних якостей чи вмінь. І ваші переконання перетворю-
ються на реалії вашого життя. «Ви не те, чим ви гадаєте, що ви 
є; ви є те, про що ви думаєте».

Щоб розвинути звички на мільйон доларів, перш за все 
треба поставити під сумнів переконання, що обмежують вас. 
Цей процес почнеться, коли ви уявите, що для вас не існує 
жодних обмежень. Коли ви розвинете свій розум настільки, 
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що непохитно повірите у свою здатність утілити будь-що, 
на чому зосередите думки, то знайдете спосіб обернути це 
переконання на реальність. А отже, ваше життя цілковито 
зміниться.

Ми поговоримо про це згодом, але переконання змінити 
найважче. Утім, є чудова новина: всі переконання завчені. 
Усього, чого ми навчилися, можна розучитися. Вашими нови-
ми переконаннями можуть стати сміливість, упевненість у со-
бі та невгамовна наполегливість, потрібні для того, щоб ви, 
певним чином перепрограмовуючи свою підсвідомість, досяг-
ли величезного успіху.

ВЛАСНІ САМОЗДІЙСНЮВАНІ ПРОРОЦТВАВЛАСНІ САМОЗДІЙСНЮВАНІ ПРОРОЦТВА

Наступний закон, який я пізнав, — це закон сподівань: «Те, на 
що ви впевнено сподіваєтеся, перетворюється на ваше власне 
пророцтво, що здійснюється саме по собі». Іншими словами, 
ви не обов’язково отримаєте те, чого прагнете, а радше те, на 
що очікуєте.

Якщо ви з упевненістю сподіваєтеся, що щось трапиться, 
це сподівання вкрай сильно впливає на те, як ви ставитеся до 
своєї особистості. І що більше сповнені впевненості ваші 
сподівання, то більш імовірно ви робитимете і говоритиме-
те те, що якнайбільше збігається з тим, на що ви очікуєте. 
І ви різко збільшите ймовірність того, що досягнете саме 
сподіваного.

А найчудовіше у сподіваннях те, що ви здатні винаходити 
власні. Ви можете щоранку, прокидаючись, казати: «Я вірю, 
що сьогодні зі мною трапиться щось чудове». Повторюючи ці 
слова протягом дня, ви створюєте сильне поле з позитивною 
енергетикою, що огортає вас та впливає на людей, з якими ви 
взаємодієте. І якось неймовірним чином з вами протягом дня 
трапиться багацько малих і великих дивовиж.
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Успішні люди наперед сподіваються на успіх. А щасливі — 
бути щасливими. Відомі особи очікують, що людям вони по-
добаються. Вони прищеплюють собі звичку сподіватись, що 
за будь-яких обставин з ними трапиться щось добре. Очікують 
отримувати зиск із кожної ситуації — навіть у разі виникнення 
перепон чи невдач. Вони сподіваються на найкращі якості 
в людях, вірячи в їхні найліпші наміри, і рідко розчаровуються.

Протилежністю позитивних сподівань є негативні, наявні 
в багатьох. Нещасливі люди частіше вірять у невдачу, ніж 
в успіх. Вони вірять у те, що інші підведуть чи розчарують їх. 
Вони гадають, що їхні зухвалі задуми очікує кепський кінець. 
Не сподіваючись найкращого, вони натомість очікують на 
найгірше, і через те, що цей закон є безстороннім, вони нечас-
то розчаровуються.

Одне з найважливішого, що ви можете зробити, щоб забез-
печити собі в житті щастя, здоров’я, успіх, — це сподіватися 
на все найкраще від кожної людини та кожної ситуації, хай 
якими здаються обставини наразі. Розвивайте звичку мати 
позитивні сподівання. І ви здивуєтеся, як це вплине на вас 
особисто та на людей навколо.

ВИ — ЖИВИЙ МАГНІТВИ — ЖИВИЙ МАГНІТ

Наступний закон, про який я дізнався, — закон притягання: 
«Ви є живим магнітом: ви незмінно притягуєте у своє життя 
людей, задуми та обставини, які узгоджуються з вашими панів-
ними думками».

Про цей закон писали, його навчали ще п’ять тисяч років 
тому. Це один з найважливіших принципів, які пояснюють 
успіхи і невдачі. У законі притягання йдеться про те, що дум-
ки запускаються вашими емоціями, як позитивними, так 
і негативними, і здатні створювати навколо вас потужне енер-
гетичне поле, що, достоту як магніт притягує залізні ошурки, 
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приваблює у ваше життя саме тих людей і ті обставини, які 
збігаються з вашими думками.

Як і всі наведені закони, закон притягання безсторонній. 
Міркуючи позитивно, ви притягуєте позитивних людей і по-
зитивні обставини. Якщо у вашій голові негативні думки — ви 
приваблюєте негативних людей і обставини. Успішні, щасли-
ві люди постійно міркують і розмовляють про те, що прагнуть 
привабити у своє життя. А нещасні, неуспішні — постійно 
розповідають про людей та обставини, через які зляться та 
відчувають розпач.

Одна з найвагоміших звичок, які ви можете розвинути, — це 
звичка сповнювати свої думки захопливими, позитивними, 
емоційними о`бразами саме тих речей, які прагнете матеріалі-
зувати у вашому житті та у світі навколо вас. Цієї практики 
чи не найважче навчитись, але вона відплатить вам у найдиво-
вижніший спосіб.

ЯКИЙ УСЕРЕДИНІ, ТАКИЙ ЗЗОВНІЯКИЙ УСЕРЕДИНІ, ТАКИЙ ЗЗОВНІ

Підсумковим законом усіх законів, про які ми з вами говорили, 
є закон відповідності. Ось який: «Ваш зовнішній світ — це 
відображення вашого внутрішнього світу».

Ніби ви живете в 360-градусному дзеркалі. Хоч куди кинете 
оком, ви бачите, як ваше відображення відбивається до вас. 
Люди поводяться з вами так, як ви поводитесь із ними. Те, що 
ви думаєте про своє фізичне тіло, відбиватиметься у звичках 
щодо вашого здоров’я й зовнішності. Те, що ви думаєте про 
людей і ваші взаємини, відбиватиметься до вас у вигляді друж-
би та сімейного життя. Ваше ставлення до успіху та добробуту 
відбиватиметься у ваших кар’єрних досягненнях та матеріаль-
ному житті. І щоразу світ навколо вас відображає вам, як дзер-
кало, саме те, що ви думаєте в найглибших закутках своєї 
свідомості.
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Застосовуючи закони причиново-наслідкового зв’язку, конт-
ролю, сили віри, сподівань, притягання та відповідності всі 
разом, ви дістанетесь до великого всесвітнього принципу, який 
пояснює ваше життя і все, що з вами відбувається: «Ви стаєте 
тим, про що найбільше думаєте».

Поміркуйте-но! Ви стаєте тим, про що найчастіше думаєте. 
Те, про що розмірковуєте, ви приносите у своє життя. Ви завжди 
рухаєтесь у напрямку, визначеному вашими панівними дум-
ками. Усе у світі навколо вас контролюється та визначається 
тим, що ви думаєте у своєму внутрішньому світі.

Але добра новина в тім, що у світі є лише одна річ, яку ви 
цілком контролюєте, і це — зміст вашої свідомості. І тільки вам 
вирішувати, про що ви найчастіше розмірковуєте. І, на щастя, 
це єдине, що вам потрібно контролювати, щоб моделювати своє 
життя і визначати майбутнє. Цілковито опанувавши свої свідо-
мі думки, ви здатні спрямовувати своє життя. Перебравши на 
себе контроль над життям, ви почуватиметеся щасливим, мо-
гутнім, упевненим у собі та вільним. Ви станете неспинним.

ВПРАВИ, ЩОБ ДІЯТИ

• Погляньте, якою сьогодні є сфера вашої діяльності. Визнач
те три найголовніші причини, чому дехто успішніший за 
інших людей.

• Візьміть на себе цілковиту відповідальність за своє життя 
і все, що з вами відбувається; не вигадуйте виправдань і ні 
в чому не звинувачуйте інших.

• Визначте, чи котрісь із ваших переконань стримують вас. 
А що як вони — цілковита неправда?

• Сподівайтеся від себе й від людей найкращого. Що б ви 
зробили інакше, якби знали, що успіх вам гарантовано?
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• Кого ви притягнули у своє життя панівними думками та 
емоціями? Як ви можете це змінити?

• Визначте, які зміни ви б хотіли бачити у житті. Що вам слід 
змінити у своєму внутрішньому світі, якщо прагнете поба
чити такі зміни у світі навколо?

• Визначте три найголовніші звички, що стосуються думок 
про себе та інших людей, які ви б могли розвинути, щоб 
бути щасливішим та успішнішим у майбутньому.

Ви здатні на все те, у здатність на що вірите. Це знання — буквально 
дар богів, адже завдяки йому ви можете розв’язати будь-яку 

з людських проблем. Воно має перетворити вас на невиліковного 
оптиміста. Бо це розчинені до добробуту двері.

Роберт Кольєр
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