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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:
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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
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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 շն-
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չառությունը, 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,

Գրքի ամբողջական տարբերակը կարդալու համար անհրաժեշտ է գնել այն և ներբեռնել Իմ գրքեր
բաժնից:
Անցնել գրքի էջ
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