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Очевидно, що прагнення до успіху є в практично 

кожної людини і це нормально.  

Але що таке успіх? Безперечно, що це не 

віртуальне поняття, успіх має свої базові складові, в 

гармонії яких і криється справжній успіх, що стає 

підставою для того, щоб бути щасливою людиною.  

 

 

 

Отже,  можна виділити такі необхідні складові 

успіху, які може вибудувати кожна людина: 

 

 



 

Перше: душевний (духовний) мир або мир з 

собою, те що я називаю пізнання і віра в Бога. Це 

базова складова. Людина була створена, як багато 

кажуть, надприродним розумом і завжди буде мати 

потяг до того, щоб у щось вірити. Пізнавши Бога, Його 

принципи – ми пізнаємо самого себе і наш світ, тим 

самим набуваємо мир з собою, мир з оточуючими, 

набуваємо тих необхідних знань та сил, які дозволяють 

нам бути успішними. Бог дає сенс життя і що 

найголовніше - Він дає вічне життя! 

 

 

 



 

Друге: любов до близьких і рідних людей 

(чоловіка, дружини, дітей, батьків). Ми створенні, щоб 

любити і щоб жити для цих людей. Вони збагачують 

нас, а ми збагачуємо їх. Збагачуємо любов’ю, 

розумінням, підтримкою, радістю…, розділяємо горе та 

проблеми. Ми не можемо жити, щоб не дарувати свою 

любов іншим, щоб не робити їх щасливими, щоб не 

служити їм…  

 

 

 

 

 



 

Третє: здоров’я. Без здоров’я світ немилий. Чи 

можеш ти себе назвати успішним, коли ти в депресії, 

коли в тебе хронічне захворювання, коли в тебе 

залежність… важко, хоча я не відкидаю того,  що є 

хворі люди, які знаходять в такому становищі свої 

джерела щастя… хоча, всі ми хочемо бути здоровими і 

десь 80% можуть бути такими, але безвідповідально 

ставляться до свого здоров’я, а потім про це глибоко 

жалкують… 

 

 

 



 

 

 

Четверте: реалізація свого внутрішнього 

потенціалу або реалізація свого життєвого покликання. 

Це коли ти працюєш або навчаєшся відповідно до 

закладеного в тобі таланту та спосібностей, до того 

життєвого поклику, який є глибоко в тобі. Для тебе 

робота є одним з найкращих часів твого життя, ти 

відчуваєш, що ти постійно ростеш та розвиваєшся. Ти є 

творцем і ти можеш багато досягнути саме в такій  

робочій сфері. 

 



 

П’яте: гроші. Хочемо ми, чи не хочемо – гроші 

відіграють дуже важливу роль в нашому житті. Вони 

мають здатність відкривати багато можливостей. 

Безперечно, що більшість людей хочуть бути багатими, 

але проблема в тому, що вони не знають як стати 

такими, та як управляти коштами. Вміння заробляти 

гроші, їх примножувати та розумно управляти ними є 

дуже важливим аспектом, для життєвого успіху 

людини. 

 

 

 

 



 

 

Розвиток ось цих, п’ять базових складових успіху, 

які є практично в кожної людини, є хорошим 

фундаментом для нашого зросту та нашого щастя. 

Давайте будемо вчитися як вірити в Бога і найти 

душевний мир, як розвивати хороші відносини зі 

своїми рідними людьми, як берегти своє здоров’я та 

укріплювати його, як знайти таку роботу, яка буде 

розвивати наш внутрішній потенціал та як 

примножувати кошти, які відкриють для нас багато 

можливостей.  



 

Що заважає досягнути своєї мети? 

 Внутрішнє протистояння.  

Всі ми знаємо, що наша підсвідомість грає важливу 

роль в нашому житті. Всі події, які відбуваються в 

нашому житті, погані або хороші, створюються нашою 

підсвідомістю. Але підсвідомість виконує лише наші 

вказівки. Якщо ви вважаєте, що вас оточують грубі і 

невдячні люди, то ваша підсвідомість буде залучати у 

ваше життя саме таких людей. Але варто впродовж 

всього декількох днів перейнятися ідеєю того, що 

навколо повно щирих і доброзичливих людей, як ви 

станете зустрічати їх повсюди, а всі невігласи просто 

зникнуть з вашого життя. 

Так що ж таке внутрішнє протистояння і як з ним 

боротися? Давайте візьмемо, для прикладу, один з 

найбільш поширених випадків. Ви хочете багато 

заробляти. Ви працюєте все більше і більше, 

підвищуєте свою кваліфікацію, шукаєте нову роботу, 

читаєте книги зі збагачення. Так минає місяць, два, рік, 



а результатів досі не видно. Ви все ще не можете 

дозволити собі відвідати дорогий ресторан, не можете 

відправитися в подорож у країну вашої мрії, їздите в 

кращому випадку на старенькій машині. І при цьому 

кожен день ставите собі питання: “Чому це 

відбувається? Адже я так хочу розбагатіти. Я так хочу 

стати успішним. Я додаю для цього стільки зусиль. 

Напевно, я невдаха”. Ви можете битися головою об 

невидиму стіну до нескінченності. Можете жаліти себе 

і дивуватися, чому ви так багато працюєте за такі 

маленькі гроші, але, на жаль, сльозами горю не 

зарадиш. Так в чому полягає проблема?  Вся справа у 

ваших внутрішніх переконаннях. Якщо ви хочете 

зустріти кохану людину, але глибоко всередині вірите, 

що всіх нормальних чоловіків або жінок вже давно 

розібрали, то можете навіть і не намагатися зустріти 

свою половинку, тільки дарма витратите час і енергію. 

А якщо, наприклад, ви хочете створити свою власну 

справу, але вважаєте, що вас задавлять податки, що у 

вас немає грошей для старту, навколо жахлива 

конкуренція, зараз не той час і місце для свого бізнесу, 



як ви вважаєте, чи варто вам намагатися що-небудь 

робити? Порада. Після того, як ви поставили собі мету і 

збираєтеся почати рухатися до її досягнення, 

подумайте, як ви можете самі собі перешкоджати? Які 

ваші переконання можуть перешкодити вам у 

досягненні вашої мети? Розчистити заздалегідь свій 

шлях від завалів, і ваш похід буде набагато швидше і 

комфортніше. 

 Невіра в себе і свої сили.  

Якщо ви не вірите в себе і в свій успіх, як ви збираєтеся 

досягти чогось у своєму житті? Багато хто вважає, що 

успішні люди впевнені в собі саме тому, що вони 

досягли успіху і можуть собі це дозволити. І мало хто 

здогадується, що ці люди досягли успіху завдяки своїй 

впевненості. Тобто спочатку з’являється впевненість, а 

потім успіх. І ніяк не навпаки. До невдах успіх не 

липне. Дуже важко бути впевненим у собі, коли життя 

не ладиться, робота не та, та й зарплата особливо не 

радує. Але саме в цьому і полягає сила цього 

випробування. Бути впевненим і щасливим не 



дивлячись ні на що. А успіх і удача не змусять себе 

довго чекати. 

 Відсутність сили волі та цілеспрямованості.  

Дуже багато людей читають розвиваючу літературу, 

відвідують спеціальні тренінги та комп’ютернi курси, 

багато міркують. Але, на жаль, лише від читання книг 

нічого в житті не змінюється. Ваше життя зміниться 

лише тоді, коли ви почнете діяти. З сьогоднішнього дня 

ви можете почати робити півгодинну ранкову зарядку. 

З завтрашнього дня стати повністю відповідальним за 

все, що відбувається у вашому житті. А ще через день 

пробачити всіх людей, які так чи інакше залишили 

неприємний осад у вашій душі. І так треба діяти кожен 

день. Тоді ви почнете зустрічати все більше і більше 

цікавих людей. Вам почнуть підвертається вигідні 

пропозиції. Вас будуть всі частіше хоронитель 

геніальні ідеї. І через зовсім невеликий відрізок часу ви 

зможете гордо заявити на весь світ: “Я задоволений 

всім, що відбувається в моєму житті, я сам створюю 

своє життя, і я добиваюся всього, чого захочу”! 


