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Նախաբան

Հարգելի՛ ընթերցող, երբ Ձեր ձեռքում հայտնվի
այս գիրքը, հավանաբար Ձեզ կհետաքրքրի` իսկ ո՞վ
է գրքի հեղինակը: Արդյո՞ք հաջողության մասին
խոսող
այս
մարդն
ինքը
կյանքում
մեծ
հաջողությունների է հասել, թե՞ հասարակ մի մարդ է,
ով պարզապես խորհուրդներ է տալիս: Չէ՞ որ երբ
կարդում ես նման բովանդակությամբ գիրք,
ցանկալի է, որ հեղինակն այնպիսի մարդ լինի, ով
այդ ոլորտում մեծ հաջողությունների է հասել,
համապատասխան փորձ ունի, մի խոսքով`
հասկանում է, թե ինչի մասին է գրում:
Այդ հարցին ես կպատասխանեմ այսպես.
հաջողությունը ճանապարհ է` երկար ճանապարհ:
Կարծում եմ` ես գտնվում եմ ճիշտ ճանապարհի
վրա: Խորհուրդները, որ գրված են այս գրքում,
փոխել են իմ կյանքն ամբողջությամբ: Այստեղ գրված
է միայն այն, ինչ ես զգացել եմ, ինչի փորձն ունեմ,
ինչն ինձ ավելի վստահ ու երջանիկ է դարձրել, և
ինչի շնորհիվ այժմ ես վայելում եմ կյանքիս
յուրաքանչյուր օրը` որպես ինձ տրված մեծագույն
պարգև:

Ինչպես սկսվեց ամեն ինչ
Մի քանի տարի առաջ ես սկսեցի ուսումնասիրել
հաջողության թեման: Սկսեցի հաջողության մասին
գրքեր կարդալ, հաջողակ մարդկանց կյանքի
պատմություններն
ուսումնասիրել,
սեմինարների
հաճախել: Նախկինում ես երբեք չէի մտածել այն
մասին, թե ինչու, օրինակ, մեր հայրենակից Քըրք
Քըրքորյանը հաջողակ գործարար է և միլիարդատեր,
իսկ ես կամ իմ շրջապատի մարդկանց մեծ մասը` ոչ:
Այդ հարցը այնպես հանկարծակի գլխումս ծագեց, որ
նույնիսկ զարմացա` ինչպե՞ս ավելի շուտ մտքովս չէր
անցել: Թվում էր, թե պատասխանը պարզ է. մարդը
հաջողակ բիզնես է արել ու մեծ նվաճումների հասել:
Բայց ինչո՞ւ ես չեմ կարողանում նման բիզնես անել,
ինչո՞ւ այն պահին, երբ այդ միտքը գլխումս ծագեց, ես
ընդհանրապես բիզնես չունեի: Եթե գաղտնիքը
բիզնեսի մեջ է, ինչո՞ւ մեր մյուս հայրենակիցը` Շառլ
Ազնավուրը, նույնպես աշխարհի ամենահաջողակ
մարդկանցից մեկն է` առանց որևէ բիզնես սկսելու:
Ո՞րն է գաղտնիքը: Տաղա՞նդը: Այդ դեպքում ինչո՞ւ
տաղանդավոր շատ մարդիկ իրենց ողջ կյանքի
ընթացքում այդպես էլ չեն կարողանում նման
հաջողությունների հասնել: Ուրեմն, պատճառն ավելի
խորն է, ամեն ինչ այնքան էլ հեշտ չէ հասկանալ, բայց

ես շատ էի ուզում հասկանալ: Եվ սկսեցի իմ
ուսումնասիրությունները: Ու ինչպես հետագայում
պարզվեց, դա իմ նոր կյանքի սկիզբն էր:

Առջևում ճանապարհորդություն է...
Հաջողակ մարդկանց կյանքի պատմություններն
ուսումնասիրելը մեծ ազդեցություն էր թողնում վրաս:
Հիշում եմ, օրերով կարդում էի հաջողության թեման
ուսումնասիրած
աշխարհի
խոշորագույն
մասնագետներից
մեկի`
Նապոլեոն
Հիլլի
գլուխգործոցներից մեկը` «Մտածիր և հարստացիր»
գիրքը, և դրա ամեն մի բառն այնպես էր վրաս
ազդում, կարծես հենց այդ պահին ներսումս մեծ
փոփոխություններ էին տեղի ունենում: Նապոլեոն
Հիլլն ուսումնասիրել էր իր ժամանակի խոշորագույն
և հանճարեղ մարդկանց կյանքը, հանդիպել էր
նրանցից շատերին, հարցազրույցներ էր վերցրել
նրանցից և իր ուսումնասիրություններն ամփոփել
այդ գրքում:
Որքան շատ էի խորանում թեմայի մեջ, այնքան
ավելի էի հասկանում, որ հաճախ մենք չենք անում
այն, ինչ պետք է անենք մեր կյանքը երջանիկ
դարձնելու համար: Մենք չենք կենտրոնանում նրա

վրա, ինչն իսկապես կարևոր է, փոխարենը գծում
ենք մեր շուրջ ինչ-որ թվացյալ սահմաններ և ապրում
ենք դրանց ներսում: Ես հասկացա, որ կյանքը, որով
ես ապրում էի, այն չէր, ինչ ես ուզում էի: Նախկինում
ես երբեք չէի մտածել այն մասին, թե ինչպես եմ ես
ապրում, արդյո՞ք դա այն է, ինչ ինձ պետք է, և եթե
ոչ, ապա ինչո՞ւ եմ այդպես ապրում: Վերջիվերջո,
անհրաժեշտ էր հասկանալ գլխավորը` ի՞նչ եմ ես
կյանքից ուզում:

Երկրորդ շնչառություն
Կարծում եմ` յուրաքանչյուր մարդու կյանքում
գալիս է մի պահ, որից հետո նրա կյանքը փոխվում է:
Այդ պահը ես անվանում եմ երկրորդ շնչառություն:
Որպեսզի
հասկանաք, թե ինչ
է
երկրորդ
շնչառությունը, պատկերացրեք, որ մեր կյանքը մի
մեծ լողավազան է, որի մեջ բոլորը սուզված լողում
են: Ջուրը լիցքաթափում է. ջրում դու թեթև ես. ջրում
հանգիստ է: Ջրում բոլորը լողում են, ամեն մեկն իր
ուղղությամբ, ոմանք` խմբերով, մյուսները` մենակ,
բայց, միևնույնն է, բոլորը ջրում են, բոլորը լողում են:
Հանկարծ հայտնվում են մարդիկ, ովքեր չեն ուզում
լողալ բոլորի պես, նույն մակարդակում, այլ ուզում են
գնալ ավելի ու ավելի խորքերը, բացահայտել ջրի

գաղտնիքները, սուզվել այնտեղ, ուր դեռ ոչ ոք չի
եղել: Բայց խորը սուզվելը հեշտ չէ, այնտեղ կարելի է
խեղդվել, և ոմանք կեսից հետ են լողում: Գտնվում են
նաև մարդիկ, որ անկախ ամեն ինչից շարունակում
են սուզվել, և երբ շատ են սուզվում, հանկարծ նրանց
մոտ բացվում է երկրորդ շնչառությունը:
Երկրորդ շնչառությունը բոլորին չէ, որ ծանոթ է:
Մարդիկ, ովքեր ապրել են երկրորդ շնչառությունը,
պատմում են, որ գալիս է մի պահ, երբ կարծես
խեղդվում ես, բայց հետո հանգստություն ես զգում և
կարողանում ես շնչել: Երկրորդ շնչառությունից
հետո մարդը փոխվում է: Նա սկսում է ավելի
գնահատել կյանքը, դառնում է ավելի ուժեղ և
ինքնավստահ: Կյանքում նույնպես այդպես է: Մենք
հանգիստ ապրում ենք` լողալով կյանքի ջրերում,
բայց գալիս է մի պահ, երբ որոշում ենք սուզվել
ավելի խորքերը: Եվ այդ պահին կա՛մ բացվում է մեր
երկրորդ շնչառությունը, կա՛մ մենք խեղդվում ենք:
Երկրորդ շնչառությունից հետո մարդու կյանքում
ամեն ինչ փոխվում է: Դա սովորաբար լինում է այն
բանից հետո, երբ մարդուն թվում է, թե ինքը
խեղդվում է: Երկրորդ շնչառությունը մեկի մոտ
բացվում է այն ժամանակ, երբ նա կարևոր մարդու է
հանդիպում, մյուսի մոտ` երբ նրա գլխում հանճարեղ
միտք է ծագում, երրորդի մոտ` երբ նրա կյանքում

ինչ-որ անսպասելի իրադարձություն է տեղի
ունենում: Ամեն դեպքում, եթե մենք ուղղակի
սպասենք և ոչինչ չանենք, մեզ մոտ երբեք չի բացվի
երկրորդ շնչառությունը, և մենք կշարունակենք
հանգիստ լողալ կյանքի ջրերում: Իսկ եթե մտածենք
այդ ուղղությամբ, քայլեր ձեռնարկենք, աշխատենք
մեզ վրա, շարունակենք սուզվել և մարզել մեր
շնչառությունը, մեզ մոտ էլ կբացվի երկրորդ
շնչառությունը, և մեր կյանքը հիմնովին կփոխվի:
Երկրորդ շնչառությանը կարելի է բազմաթիվ այլ
անվանումներ տալ` բեկում, աչքերի բացում,
վերածնունդ և այլն, և այլն: Իմ կյանքում այդ բեկումը
տեղի ունեցավ այն պահին, երբ ես սկսեցի
ուսումնասիրել
հաջողակ
մարդկանց
կյանքը:
Սկզբում
դա
նման
էր
մաթեմատիկա
ուսումնասիրելուն` ուղղակի սովորում ես, ոչ մի
զգացմունք: Բայց, ինչ-որ պահից սկսած, դա
դարձավ «հիվանդություն», և ես շատ ուրախ եմ, որ
վարակվեցի այդ «հիվանդությամբ»:

Հավատա ինքդ քեզ
Մարդու հաջողությունները սկսվում են այն
պահից, երբ նա սկսում է հավատալ ինքն իրեն: Ես

դա գիտեմ սեփական փորձից: Նախկինում մտքովս
անգամ չէր անցնում, որ մի օր կարող եմ սեփական
ընկերություն ունենալ, բիզնեսով զբաղվել կամ նման
գիրք գրել: Բայց երբ սկսեցի հավատալ ինքս ինձ,
ամեն ինչ փոխվեց, իսկ դրա ապացույցն այժմ Ձեր
ձեռքերում է:
Ես շատ եմ ուզում, որ բոլորը զգան դա: Ես շատ
եմ ուզում, որ հասարակ մարդը, ով ապրում է իմ և
Ձեր մեջ, գտնվում է մեր կողքին և հենց հիմա
կարդում է այս տողերը, հավատա, որ ինքը կարող է
դառնալ այն, ինչի մասին անգամ վախենում է
մտածել կամ մտածում է, որ դա իր ուժերից վեր է:
Ես ուզում եմ, որ հասարակ դաշնակահարը
հավատա, որ մի օր կարող է Մոցարտ դառնալ. որ
նկարիչը, ով այսօր անգործ է, հավատա, որ կարող է
Պաբլո Պիկասո դառնալ. որ սկսնակ գրողը, ում
տողերն այսօր միայն իր հարազատներն են
կարդում, հավատա, որ մի օր կարող է Ժյուլ Վեռն
դառնալ. որ երիտասարդ հոգեբանը հավատա, որ մի
օր Ֆրեյդ է դառնալու. որ հասարակ ծրագրավորողը
հավատա, որ մի օր ինքն էլ Facebook է գրելու և
Մարկ Ցուկերբերգ է դառնալու:
Այսօր մեր մեջ ապրում են հազարավոր
Մոցարտներ,
Պիկասոներ,
Ժյուլ
Վեռներ
և
Ցուկերբերգներ: Նրանք չեն էլ կասկածում, թե ինչ

ապագա է իրենց սպասվում, և որքան բարձր իրենք
կարող են թռչել: Նրանք երբեք էլ չեն իմանա այդ
մասին, եթե չհավատան իրենք իրենց: Երբ մարդը
սկսում է հավատալ ինքն իրեն, նրա թաքնված
հնարավորությունները սկսում են բացահայտվել, նա
սկսում է ուղիներ ու լուծումներ փնտրել, հակառակ
դեպքում ոչինչ էլ չի փնտրում, ուղղակի սպասում է.
«Ինչ լինելու է, թող լինի»: Իսկ այդ դեպքում ավելի
հավանական է, որ ոչինչ էլ չի լինի:
Ինքդ քեզ պետք է հավատաս, նույնիսկ
մանրուքներում: Օրինակ, եթե մեքենա վարել ես
սովորում, հենց սկզբից պետք է հավատաս, որ քեզ
մոտ ամեն ինչ հեշտությամբ կստացվի: Կամ եթե
քննություն ես հանձնում, հենց սկզբից պետք է
հավատաս, որ դու այնքան խելացի ես, որ անպայման
ամենաբարձր միավորը կստանաս: Եթե ոչ դու, ապա
ո՞վ: Պետք է հավատաս, որ դու այնքան ներուժ ունես,
որ կարող ես հասնել ցանկացած արդյունքի: Եթե ոչ
դու, ապա ո՞վ:
«Ես հավատում եմ ինքս ինձ, բայց դա չի
օգնում»,- գուցե կմտածեք Դուք: Ո՛չ: Ուրեմն ինչ-որ
բան այնպես չէ, ուրեմն Դուք դեռ կասկածներ ունեք:
Ես շատ քիչ մարդկանց եմ հանդիպել, ովքեր իրոք
հավատում են իրենց ուժերին: Եթե հավատում ես
ինքդ քեզ, ապա պետք է անես դա անմնացորդ`

առանց մեկ տոկոս կասկածի: Չպետք է լինեն
«բայց...»-եր, «իսկ եթե...»-ներ և նման այլ անվստահ
արտահայտություններ: Մեկ
«բայց»-ն
արդեն
նշանակում է, որ Դուք դեռ վստահ չեք Ձեզ վրա և
աշխատելու տեղ ունեք: Հավատացեք ինքներդ Ձեզ,
և ողջ աշխարհը կհավատա Ձեզ:

Երբեք մի՛ ասեք` չեմ կարող
Ես «զայրանում եմ», երբ ինձ ասում են` չես
կարող: Ի՞նչ է նշանակում` չես կարող: Գուցե այդ
պահին չեմ կարող, բայց եթե աշխատեմ, ձգտեմ
դրան, հաստատ կարող եմ: Եթե աշխարհում կա
գոնե մեկ մարդ, ով կարող է, ուրեմն ես էլ կարող եմ:
Նույնիսկ եթե աշխարհում նման մարդ չկա, ես կրկին
կարող եմ, քանի որ յուրաքանչյուր մարդ յուրօրինակ
է: Երբ ինձ ասում են` չես կարող, դա ինձ լրացուցիչ
ուժ է տալիս, ես մարտահրավեր եմ նետում ինքս
ինձ, որպեսզի անցնեմ այդ սահմանը: Իսկ որքան
շատ սահմաններ ես հաղթահարում, այնքան ավելի
ուժեղ ու փորձառու ես դառնում, այնքան ավելի
հեշտ է ամեն ինչ ստացվում:
Երբեք մի՛ ասեք` չեմ կարող: «Չեմ կարող»-ը
միայն բառեր չեն: Դա հրահանգ է Ձեր ուղեղին, որ

տվյալ խնդիրը Ձեզ համար անլուծելի է: Իսկ Ձեր
ուղեղը լսում և հնազանդվում է Ձեզ: Երբ Դուք ասում
եք նրան, որ չեք կարող, նա պատասխանում է.
«Այո՛, դու չես կարող»:
Փորձեք այն ամենը, ինչ Ձեր մտքով անցնում է,
նույնիսկ եթե դա անհնար է թվում: Հավատացե՛ք
սեփական ուժերին և երբեք մի՛ մտածեք, թե կա ինչոր բան, որ Դուք չեք կարող: Երբ ես վերլուծում եմ
այն ամենը, ինչին հասել եմ վերջին տարիների
ընթացքում, հասկանում եմ, որ այն, ինչը հիմա ինձ
համար սովորական է դարձել, ընդամենը մի քանի
տարի առաջ թվում էր անհնարին: Բայց դա արդեն
անցյալում է, դա արդեն հաղթահարված է: Եվ դա ինձ
այնքան ուժ է տալիս, այնքան ամուր է նստել
ուղեղումս, որ ես վստահ կարող եմ ասել. «Չկա
այնպիսի բան, որ Դուք չեք կարող: Ուղղակի վստահ
եղեք»:

Ճակատագիրը Ձեր ձեռքերում է
Ես չեմ հավատում ճակատագրին: Ես չեմ
հավատում, որ մարդու կյանքը կանխորոշված է: Ես
հազարավոր անգամներ դիտել եմ ինձ հայելու մեջ և
երբեք չեմ տեսել, որ իմ ճակատին ինչ-որ բան

գրված լինի: Երբ հայացք եմ նետում դեպի անցյալ,
տեսնում եմ, որ իմ կյանքի բոլոր լավ ու վատ օրերի,
հաջողությունների
ու
անհաջողությունների,
ուրախությունների
ու
տխրությունների
միակ
պատճառը ես եմ եղել` իմ որոշումները, իմ
արարքները,
իմ
բնավորությունն
ու
սովորությունները: Եվ հիմա, առավել քան երբևէ, ես
հասկանում եմ, որ ճակատագիր չկա, որ ամեն ինչ
մեր ձեռքերում է: Ինչպե՞ս կարող է մարդու
ճակատագիրը նախապես որոշված լինել, իսկ ո՞ւր
մնացին մարդու ուղեղը, երևակայությունն ու
ձգտումները: Չգիտեմ` ով է հորինել ճակատագիրը,
բայց մարդիկ, ովքեր հավատում են դրան,
սահմանափակում են իրենց հնարավորությունները:
Տեսնում ես` ինչ-որ մեկը տխուր, ճնշված նստած
է: Հարցնում ես` ի՞նչ է եղել: Պատմում է իր
խնդիրների մասին ու վերջում ավելացնում. «Սա է
իմ ճակատագիրը»: Ո՛չ, դա չէ քո ճակատագիրը: Դա
ուղղակի ժամանակավոր է, ինչը բոլորիս էլ
պատահում է: Այդ ժամանակավորը կարող է տևել
մեկ օր, կարող է` մի քանի տարի: Ամեն ինչ կախված
է քեզանից: Գիտե՞ս` իրականում ինչով է որոշվում
քո ճակատագիրը: Այն ամենով, ինչի հետ դու կապ
ունես.
արթնացար
հաճույքով
ու
բարձր
տրամադրությա՞մբ, թե՞ դժվար ու տհաճությամբ.

առավոտյան հարևանիդ բարևեցիր ժպիտո՞վ, թե՞
խոժոռ դեմքով. նախաճաշեցիր ու մեկ բաժակ տաք
թե՞յ խմեցիր, թե՞ «սոված փորով» գործի գնացիր.
ճանապարհին անօթևան մարդուն օգնեցի՞ր, թե՞
անտարբեր անցար կողքով. աշխատանքի վայրում
ժամանակդ սպանեցի՞ր, թե՞ ինչ-որ կարևոր գործ
արեցիր. օրվա ընթացքում ինչ-որ մեկին օգնեցի՞ր,
թե՞ միայն ուրիշներից խլեցիր. պլանավորածդ
գործերն ավարտեցի՞ր, թե՞ հետաձգեցիր. երբ սխալ
գործեցիր, ընդունեցի՞ր և ներողությո՞ւն խնդրեցիր,
թե՞ ինքնասիրությունդ թույլ չտվեց ու ոչինչ
չասացիր. երբ քեզ նեղացրին, փորձեցի՞ր հասկանալ
դիմացինին և քեզ զսպեցի՞ր, թե՞ հարձակվեցիր
վրան ու կոպտեցիր. երբ գումար աշխատեցիր, մի
մասը խնայեցի՞ր ու ներդրեցի՞ր, թե՞ ամբողջն ուտելխմելու վրա ծախսեցիր. երբ քեզ լավություն արեցին,
շնորհակալություն հայտնեցի՞ր, թե՞ ոչինչ չասացիր.
երբ երջանիկ մարդ տեսար, ուրախացա՞ր ու քեզ
լավ զգացիր, թե՞ նախանձեցիր ու տխրեցիր. այս
ամենը կարդալիս ինչ-որ բանի շուրջ մտածեցի՞ր,
թե՞ ուղղակի կարդացիր:

Մենք մեր մտքերում և իրականում
Մեզանից յուրաքանչյուրի մեջ երկու ես է ապրում:
Առաջինն այն է, ինչպիսին կանք մենք մեր մտքերում,
այսինքն` ինչ ենք մտածում ինքներս մեր մասին,
ինչպես ենք մեզ պատկերացնում, ինչպես ենք մեզ
զգում: Երկրորդն այն է, ինչպիսին մենք կանք
իրականում, այսինքն` ինչպես են մեզ տեսնում
շրջապատի մարդիկ, և ինչի ենք մենք իրոք հասել:
Այս երկու ես-երը հիմնականում տարբերվում են
իրարից: Մտքում մարդը կարող է լինել ճանաչված
լրագրող, հայտնի գործարար, աշխարհահռչակ
երգիչ կամ բանաստեղծ, իսկ իրականում` հասարակ
մի մարդ, ով լուրջ հաջողությունների դեռ չի հասել:
Շատերը հարցնում են` ի՞նչ է հաջողությունը:
Հաջողության տարբեր սահմանումներ կան: Ինձ
համար հաջողությունն այն է, երբ այն մարդուց, որ
մենք կանք իրականում, վերածվենք այն մարդուն, որ
ապրում
է
մեր մտքերում:
Իսկ
մտքերում
յուրաքանչյուրս գծում է իր կատարյալ պատկերը:
Մտքերում մենք ստեղծում ենք այն աշխարհը, որտեղ
կուզենայինք ապրել, որտեղ երջանիկ կլինեինք և
որին հասնելով` այլևս ոչնչի չէինք ձգտի: Հետևաբար,
հաջողությունը կամ հաջողակ լինելը ճանապարհ է`
իրական աշխարհից դեպի հորինված, կատարյալ

աշխարհ:
Շատերը վախենում են իրենց մտքերից, վախենում
են, որ իրենց մտքերը կարող են իրականություն
դառնալ: Այդ վախը ծնվում է սեփական ուժերի
հանդեպ անվստահությունից: Նրանք տեսնում են
իրենց իրական ես-ը և չեն հավատում, որ մի օր այն
կարող է դառնալ այն ես-ը, որ նրանք տեսնում են
իրենց մտքերում: Այդ մարդիկ սպանում են իրենց եսը: Հենրի Ֆորդն ասել է. «Այն, ինչ հնարավոր է
պատկերացնել, հնարավոր է նաև անել»: Մի փոքր
փոխելով Հենրի Ֆորդի բառերը` կստանանք.
«Այնպիսին, ինչպիսին դու կաս քո մտքերում, կարող
ես դառնալ նաև իրականում»: Իսկ դրա համար նախ
պետք է ճամփա ընկնել: Ճանապարհը տանում է
իրական ես-ից դեպի մտքերի, ներաշխարհի ես-ը:
Ճամփորդությունը երկար է լինելու, բայց եթե Դուք
գտնվում եք ճիշտ ուղու վրա և անընդհատ շարժվում
եք առաջ, ապա վաղ թե ուշ կհասնեք դրա վերջին:

Մտքի ուժը
Մեր մտքերը ձևավորում են մեր կյանքը: Սա այն
հիմքն էր, որի վրա ես սկսեցի կառուցել հետագա
կյանքս: Ես հասկացա, որ այն, ինչ մեր մտքերում է,
ժամանակի ընթացքում իրականություն է դառնում:
Եվ կարևոր չէ, թե մեր մտքերում լավն է, թե վատը,
միևնույնն է, դա իրականություն է դառնալու: Եթե
մենք ներքուստ դժգոհ ենք, անընդհատ ինչ-որ
բանից բողոքում ենք, համարում ենք, որ կյանքը մեր
հանդեպ անարդար է գտնվել, ապա միշտ էլ կլինեն
պատճառներ, որ մենք դժգոհ լինենք, բողոքենք, և
կյանքը միշտ էլ մեր հանդեպ անարդար կլինի:
Հետևաբար, մեր մտքերում մենք պետք է պահենք
միայն այն, ինչ ուզում ենք ստանալ կյանքից:
Այն ամենը, ինչ Դուք հենց նոր կարդացիք,
տարբեր ձևակերպումներով կարող եք հանդիպել
հաջողության մասին պատմող մի շարք գրքերում:
Գիտե՞ք` ինչու: Որովհետև բոլոր հեղինակները,
ովքեր գրել են այդ գրքերը, ինչ-որ պահի նույնպես
զգացել են մտքի ուժը: Իսկ երբ դա զգում ես, կյանքդ
իրոք սկսում է փոխվել, և ուզում ես այդ
«գաղտնիքը» մարդկանց հետ էլ կիսել:
Աղքատ մարդը մտածում է. «Ես միշտ աղքատ եմ
եղել, ես բախտ չունեմ, ես ի վիճակի չեմ ինչ-որ բան

փոխել, պետությունը վատն է, մարդիկ վատն են, ես
կապեր չունեմ, և այլն, և այլն»: Արդյունքում նրա
կյանքում ոչինչ չի փոխվում: Նա ներքուստ
պատրաստ չէ այդ վիճակից դուրս գալուն, նա
պատրաստ չէ փոփոխության: Եվ այդպես էլ
կշարունակվի, եթե մի օր նա ուշքի չգա և
համարձակություն չունենա ասելու. «Այո՛, ես մինչև
հիմա աղքատ եմ եղել, ես տարբեր խնդիրներ եմ
ունեցել, և ես հասկանում եմ, որ միակ մեղավորը ես
եմ եղել, որովհետև քիչ եմ աշխատել, սխալ եմ
ապրել, սխալ արժեքներ եմ ունեցել: Որովհետև ես
հեռատես չէի, աշխատելու, կրթվելու կամ ինչ-որ
բան ինքնուրույն ձեռնարկելու փոխարեն ամբողջ
օրը հեռուստացույց էի դիտում, սրճարաններում էի
լինում, խնջույքների էի մասնակցում, ապագայի
մասին չէի մտածում: Իհարկե, այդպես էլ պետք է
լիներ,
ոչ
ոք
իմ
արարքների
համար
պատասխանատու չէ: Բայց ես համոզված եմ, որ
այսուհետև ամեն ինչ լավ է լինելու: Ես կաշխատեմ
ինձ վրա, կսկսեմ զրոյից և չնայած գիտեմ, որ դժվար
է լինելու, բայց համոզված եմ, որ դուրս կգամ այս
իրավիճակից և կհասնեմ այն ամենին, ինչ
ցանկանամ»: Միայն այսպիսի մտածելակերպի
դեպքում է հնարավոր ինչ-որ բան փոխել, միայն այս
դեպքում
է
մարդը
սկսում
ամենուր

հնարավորություններ փնտրել:
Արտաքինի հետ խնդիրներ ունեցող աղջիկը
մտածում է. «Ես տգեղ եմ, ինձ վրա ոչ ոք
ուշադրություն չի դարձնում, շրջապատում այնքան
գեղեցիկ աղջիկներ կան, ինչո՞ւ պետք է ինչ-որ մեկն
ինձ ընտրի: Ես ողջ կյանքում միայնակ կլինեմ. ես
երբեք էլ հաջողություն չեմ ունեցել տղաների
շրջանում: Իմ բախտն ուղղակի չի բերում, ինչ մեղք
եմ ես, և այլն, և այլն»: Այս մտքերն անպայման
իրականություն կդառնան, եթե մի օր նա չհասկանա
և համարձակություն չունենա ասելու. «Այո՛, ես
արտաքինի հետ կապված խնդիրներ ունեմ, բայց ոչ
ոք կատարյալ չէ: Ես, իհարկե, գեղեցկուհի չեմ, բայց
ունեմ մի շարք առավելություններ, որ չունեն
ուրիշները:
Աշխարհում
յուրաքանչյուր
մարդ
յուրօրինակ է: Ես համոզված եմ, որ կգտնվի մեկը,
ով կսիրի ինձ այնպիսին, ինչպիսին ես կամ: Մենք
ամուր ընտանիք կկազմենք և ողջ կյանքում երջանիկ
կլինենք: Իսկ հետագայում ես կլուծեմ նաև
արտաքինիս հետ կապված խնդիրները. չէ՞ որ
բժշկությունն այժմ այնքան արագ է զարգանում»:
Միայն այսպիսի մտքերը կարող են ինչ-որ բան
փոխել:
Հիշե՛ք,
մտքերը
ֆիզիկական
են: Գուցե
տարօրինակ է հնչում, բայց դրանց ազդեցությունն

իրոք ֆիզիկական է: Եթե ուզում եք փոխել Ձեր
կյանքը, սկսեք Ձեր մտքերից: Բոլոր մեծ
հաղթանակները լինում են մտքում, բոլոր անբուժելի
հիվանդությունները բուժվում են մտքում, և
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