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Результат Ви отримаєте лише в тому випадку, якщо будете 
поетапно виконувати прописані тут методики. Інтелекту-
альне пізнання цієї книги не дасть Вам нічого більше, окрім 
невеличкої мотивації та знань, які Ви, можливо, ніколи не 
застосуєте. Тому налаштуйтесь, насамперед, на втілення 
усіх тих знань, які отримаєте при прочитанні цієї книги.
Усі вправи детально описані в цій книзі, і їх виконання не 
складе Вам особливих труднощів. Однак діяти потрібно 
за поданими стратегіями, не забігаючи наперед і нічого не 
змінюючи. У такому випадку Ви зможете відчути перші ре-
альні результати вже наприкінці другого тижня дотримання 
поданих стратегій.
Я пишу цю книгу з метою допомогти якомога більшій кіль-
кості людей розвинути самодисципліну, продуктивність 
та впевненість у собі. Тому я буду дуже вдячним, якщо 
Ви відправите мені свою історію успіху сюди —support@
vitaliyivanov.com
Також, якщо у Вас виникатимуть запитання у процесі про-
читання цієї книги, Ви можете надсилати їх на цю поштову 
скриньку, і я обов’язково відповім! 
Розпочати цю книгу я хочу своєю історією, щоб Ви розумі-
ли хто я, через що пройшов та чому ділюсь з Вами своїм 
досвідом.

Про що ця книга

Дорогий читачу, зараз Ви тримаєте в руках книгу, яка ста-
ла результатом тривалого розвитку, роботи над собою та 
досвіду людей, яким мої методики допомогли покращити 
своє життя.
У цій книзі йдеться про розвиток фундаментальних на-
вичок людини 21 століття, таких необхідних у сучасному 
швидкоплинному та вимогливому світі. Насамперед, мова 
йде про самодисципліну, і книга здебільшого акцентується 
саме на ній. Самодисципліна допоможе Вам контролювати 
себе, швидко реалізовувати свої цілі та досягати успіху. 
У книзі не лише описані принципи розвитку самодисци-
пліни, але й подані чіткі вправи та стратегії, які дозволять 
розвинути цю навичку швидко та з шаленим позитивом. 
Основний акцент покладається на розвиток через засвоєн-
ня позитивних звичок, які залишаться з Вами на все життя 
і кожного дня будуть допомагати Вам реалізовувати свої 
цілі, мрії та бажання!
У форматі розвитку самодисципліни Ви також зможете 
розвинути ще дві не менш важливі навички, а саме: продук-
тивність, яка дозволить Вам встигати робити більше справ 
за менший проміжок часу, та впевненість у собі, що допомо-
же Вам сміливо рухатись вперед до самореалізації.
Окрім цього, це книга з життя про життя, і Ви знайдете тут 
багато моментів, розуміння яких допоможе значно легше 
впоратися з життєвими труднощами та з усмішкою руха-
тись вперед.

Як працювати з цією книгою?
З цією книгою варто працювати, насамперед, як з практи-
кумом. У книзі подані чіткі стратегії та інструкції, які забез-
печать розвиток самодисципліни, продуктивності та впев-
неності у собі. 
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Цей період мого життя просто “пропав”, його наче і не було, 
а залишились лише наслідки.
Дуже важко було усвідомлювати, що два роки життя зник-
ли, і їх більше ніколи не повернеш… За цей час можна було 
дуже багато реалізувати, прожити, відчути, побачити. Але 
цього не було, і все що залишилось — це пустота. Я опустив-
ся на дно мого життя, від якого я став відштовхуватись 
потім.

День, який змінив хід історії

Одного дня, я зрозумів одну дуже просту, але надзвичайно 
важливу річ: саме ми відповідальні за своє життя, і лише 
ми винні в тому, що з нами відбувається, тільки від нас за-
лежить те, що відбуватиметься далі…
І в цей день, я ніби заново народився. З цього часу я почав 
постійно працювати над собою, своїми навичками та вмін-
нями. Звичайно ж, спершу це був дуже важкий, повільний 
та довгий шлях, але з кожною новою прочитаною книгою, з 
кожним новим досвідом, з кожною новою перемогою ситу-
ація змінювалась. 
 У віці шістнадцяти років мені вдалось успішно долучитися 
до громадської діяльності, де мені часто доводилося спіл-
куватися з різними за статусом людьми і розвивати свої 
лідерські навички, вміння мотивувати та виступати. Час 
від часу, доводилось виступати на телебаченні, давати ін-
терв’ю на радіо та у пресу, організовувати різноманітні мас-
штабні події, відгуки про які могли звучати по всій Україні.
Мені це вдавалось доволі легко, і саме в цьому напрямку я 
досягнув чималих успіхів. У свої шістнадцять я став най-
молодшим в Україні громадським лідером, який отримав 
фінансування своїх проектів від іноземних фондів (NDI за 
сприяння USAD). І це при тому, що попередні два роки я 
проіснував у цілковитій залежності від відеоігор…

Моя історія

Речі, про які мені колись було соромно розповідати...

Ще, мабуть, декілька років тому я б не захотів розповідати 
Вам свою історію, я б не хотів, щоб Ви знали, ким я був рані-
ше, оскільки мені було дуже соромно за це. Але розуміння 
того, що мій досвід може бути корисним для Вас, спонукає 
мене поділитися деякими дуже особистими речами. Я хочу 
розповісти Вам, ким я був та ким я став, і Вам легше буде 
зрозуміти, чому я пишу цю книгу, і чому варто втілити на 
практиці ті прийоми та методи, які описані в ній.
Народився я у Львові, вчився у звичайній середній школі. 
Чесно кажучи, вчився я погано. Мій середній бал до 10 
класу був чотири за 12-бальною системою. До шістнадцяти 
років я не прочитав жодної книги, а фізично був настільки 
слабким, що не міг віджатися від підлоги більше п’яти разів…
 У період з чотирнадцяти до шістнадцяти років я був 
справжнім “задротом” (затятим геймером), який не знав 
нічого окрім Lineage II. Залежність від відеоігор спричиняла 
дуже багато особистих проблем, оскільки я не міг завести 
стосунків, у мене не було друзів, а мої мрії були відкладені в 
далекий та глибокий ящик під назвою «потім». 
Я усвідомлював, що марную своє життя, але нічого з цим 
не міг зробити. І так проходили дні, дні переростали в тижні, 
тижні в місяці, місяці у роки. Ці два роки я просто проісну-
вав так, ніби їх і зовсім не було в моєму житті.
Важко інколи усвідомлювати, що ти рухаєшся в нікуди, що у 
тебе немає жодних перспектив, ніякого майбутнього. Такий 
собі живий мрець, який наче живе в іншому світі та періо-
дично виходить з нього щоб поїсти та подрімати..
 Це позначалося і на здоров’ї, яке теж було занедбане. Мені 
загрожувала аритмія через безперервне сидіння на місці. 
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з максимальною віддачею та дисципліною, за рік я зміг засвоїти 
те, що більшості не вдається за одинадцять років.
У результаті, я вступив у Львівський національний універ-
ситет ім. І.Франка на історичний факультет, а згодом пе-
ревівся на заочне навчання і вступив на денне відділення 
на філософський факультет, на спеціальність «політоло-
гія». Таким чином, я успішно здобував одночасно дві вищі 
освіти.
Розробляючи і застосовуючи різноманітні методики, я зміг 
значно покращити своє життя, здоров’я та фізичну форму. 
Протягом усього часу мого розвитку, я проаналізував без-
ліч інформації, яка сьогодні є доступною по темі розвитку. 
Знаючи як рухаються потоки інформації і маючи розуміння 
методів та способів розвитку навичок, які можуть значно 
покращити якість життя людей, у мене з’явилося стійке 
бачення результату, який я можу дати людям. 
Зараз я займаюсь тим, що допомагаю людям розвивати 
самодисципліну, яка стане надійною опорою на шляху до 
досягнення цілей; впевненість у собі, яка дозволить сміли-
во та ефективно реалізовувати мрії, цілі та ідеї; продуктив-
ність, яка дозволяє якнайшвидше дійти до того ідеального 
образу свого життя, який є у наших головах. 

Тому я заснував проект “Людина 21 століття”
Цей проект допомагає людям швидко розвивати такі на-
вички, як самодисципліна, впевненість у собі та продук-
тивність, а в подальшому цей список буде поповнюватись 
навичками необхідними для успіху людини 21 століття.
Мій досвід, описаний в цій книзі у форматі розвитку на-
вичок, базується на напрацьованих у результаті тривалої 
роботи з людьми практик, побудованих на принципі послі-
довності засвоєння нових звичок та навичок, які стануть 
Вам вірними помічниками на шляху до успіху. У результаті, 
успіх для Вас стане лише питанням часу.

Усі ці події допомогли мені суттєво зміцнити свій характер, 
розвинути силу волі, самодисципліну, комунікабельність, 
сміливість, стати впевненим у собі, та, що найважливіше, 
зрозуміти декілька важливих істин:
1. Ми, і тільки ми відповідальні за те, що відбувається у 
нашому житті!
2. Немає нічого неможливого. Якщо шістнадцятилітньому 
“задроту” вдалося повністю змінити своє життя та стати на 
шлях розвитку та успіху – це під силу кожному!
3. Щоб чогось в житті досягнути, треба цьому відповідати, 
а щоб цьому відповідати, потрібно розвиватися. Якщо ж 
людина не розвивається, то повільно вмирає.
З цього часу продовжувався мій безперервний розвиток. Я 
зумів розвинути в собі самодисципліну, яка дозволила мені 
взяти цілковитий контроль над собою і стати володарем 
власного часу та життя.
Постійно розвиваючись та інвестуючи у свої знання, я 
зрозумів, що одне з найбільших задоволень — це постійний 
розвиток і безперервний рух уперед. І це чудово! Це те, чого 
я бажаю кожному, адже це те, що робить людське життя 
по-справжньому легендарним.
Одним із основних завдань, які стояли переді мною у сім-
надцять років, було вступити до вищого навчального закла-
ду, але коли у тебе раніше середній бал був всього чотири, 
особливих надій немає, чи не так? Однак здатися було б 
найпростішим рішенням. Тому перше, що я вирішив зроби-
ти – це вивчити спеціалізовану літературу по ефективному 
запам’ятовуванню та конспектуванню. Завдяки цьому, я 
зміг суттєво “прокачати” свої інтелектуальні навички та 
розпочати ґрунтовну підготовку до ЗНО.
Я розробив для себе програму, по якій готувався. Кожного 
дня я прокидався о 5:30 та сідав за конспектування нової 
інформації, необхідної для здачі ЗНО (за спеціально розро-
бленою методикою). Щоденно виконуючи усі пункти програми 
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Два вектори розвитку

Уявіть собі свій буденний ранок: Ви прокидаєтесь, вмиває-
тесь та приступаєте до своїх звичних справ, і так щодня, з 
дня у день, з тижня у місяць, з місяця у рік. Щоб справля-
тись зі всіма Вашими обов’язками, Вам доводиться постій-
но удосконалювати себе, свої навички, читати відповідну лі-
тературу, проходити тренінги та семінари. Але Ви розумієте, 
що робите це без особливого ентузіазму та задоволення. 
Зранку Вам хочеться більше поспати, а по закінченню своїх 
звичних справ Ви відчуваєте себе надзвичайно втомлени-
ми та не здатними нінащо більше, окрім як завалитись на 
диван та поспати…
Знайомо? Проходить рік, другий, життя поступово починає 
сіріти, втрачати свої барви, з роками розвитку у Вас нако-
пичується багаж інтелектуальних знань, який можна було 
би прирівняти до однієї з найбільших енциклопедій. Коли 
до Вас хтось приходить за порадою, Ви знаходите тисячі 
методик та порад для цієї людини, однак чомусь те, що Ви 
це все знаєте, ніяким чином не допомагає Вам самим.
Багаж накопичених знань не приносить реальної користі і 
Ви задумуєтесь над тим, заради чого провели сотні годин 
за прочитанням літератури для саморозвитку, проходили 
семінари та тренінги. Окрім цього, щоб це все осилити, 
довелось прикласти чимало зусиль, що нерідко приносило 
негатив. Але який тут кінцевий результат? Розвиток заради 
розвитку?
Нажаль, це шлях, яким розвивається більшість людей. Вони 
заставляють себе розвиватись, заставляють себе робити 
дії, які їм не подобаються, які нерідко приносять негатив-
ні емоції. Часто люди, намагаючись розвинути силу волі, 
починають робити це, відмовляючись від речей, які вони 
люблять, які їм потрібні та приносять радість. Вони застав-

 Проект “Людина 21 століття”, це щось більше..
 Це цілий світ, місія якого полягає у створенні людей но-
вої ери, людей 21 століття, а саме: сильних, впевнених, 
цілеспрямованих лідерів, які здатні жити продуктивно та 
виступати публічно; людей, які вміють висловити та захи-
стити власну думку, переконати співрозмовника, бути ефек-
тивним у комунікації та змінювати світ довкола нас.
Це не просто розвиток навичок, це створення легендарного 
життя!
І Вам це під силу! Ви створите своє легендарне життя! Я 
Вам у цьому допоможу.
Я у Вас вірю!
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маєтесь тим, що Вам не подобається, тим, що Вам «треба». 
Другий варіант — це принципово інший підхід до власного 
розвитку, підхід із позиції позитиву. Ви вивчаєте ті мето-
дики і знання, які реалізовуєте на практиці та отримуєте 
результат. З розвитком Ви отримуєте позитив та радість.
Так, елементи самозаставляння не пропадуть, але резуль-
тат стане наявним, а процес буде протікати із задоволен-
ням.
Найпростішим способом перевірити, чи працює позитивний 
вектор розвитку, є вправа, з якою я хочу Вас ознайомити. 
Ця вправа — це усмішка. Підійдіть зараз до дзеркала та 
посміхніться собі.
Дивні відчуття, чи не так? Посміхніться знову, розсмійтесь, 
просто хвилинку потіштесь з того, що Ви бачите. Зарядіть-
ся цим позитивом, відчуйте всю радість, та просто відчуйте 
себе щасливими, це ж так просто.
Сподобалось? Вашим завданням буде робити це кожного 
ранку. Не важливо коли Ви прокинетесь і як будете почу-
вати себе зранку, Вашим завданням буде посміхатись. І це 
буде чудовим способом розвитку сили волі, оскільки ран-
кова посмішка приноситиме Вам такий позитив постійно, 
наповнюватиме Вас радістю, щастям та позитивом.
Перші дні Ви будете цьому сильно радіти та будете цим 
вмотивовані, пройде ще 1-2 дні, і жодного бажання посмі-
хатись собі у дзеркало у Вас не буде. Доведеться трішки 
себе позаставляти. Ви все одно отримаєте весь цей пози-
тив, однак Вам доведеться застосувати силу волі для того, 
щоб це зробити. У результаті таких систематичних дій Ви з 
легкістю та позитивом зможете підвищити свою здатність 
до самоконтролю (чому так, ми розберемо детальніше у 
розділі про розвиток самодисципліни) та будете заряджа-
тись позитивом із самого ранку, який залишиться з Вами 
протягом усього дня!
Уся ця книга побудована на прийомах позитивного ро-

ляють робити себе непосильну роботу та намагаються при-
кладати титанічні зусилля до справ, які їх мало цікавлять, 
лише для того, щоб розвинути цей «м’яз».
У короткостроковій перспективі цей спосіб може бути 
виправданим: людина прикладає великі зусилля, розви-
ває себе… Але в довгостроковій перспективі ця стратегія 
завжди провальна.
Давайте поглянемо на цей процес збоку. Така людина 
отримує від свого розвитку масу негативу. Їй доводиться 
витрачати дуже багато енергії на речі, які їй не дуже потріб-
ні, та ще й, на додачу, вони не мотивують. І, з часом, людина 
просто здається, так і не досягнувши того бажаного ре-
зультату, на який вона націлювалась, так себе до кінця і не 
реалізувавши.
А тепер давайте уявимо дещо іншу ситуацію: кожен день Ви 
робите те, що приносить Вам користь, позитив та радість. 
Кожен Ваш ранковий підйом супроводжується радістю 
новому дню, готовністю приступати до свого супер-продук-
тивного дня та реалізації своїх мрій та бажань.
Ви розвиваєтесь із позитивом, читаєте потрібну Вам літе-
ратуру, яка приносить Вам задоволення та користь, яку Ви 
реалізовуєте на практиці та отримуєте позитивні результа-
ти. Не тому що Вам потрібно, а просто тому що Вам у кайф, 
тому що це приносить Вам радість. Ви не здаєтесь навіть 
тоді, коли Вас спіткають невдачі, та з часом починаєте 
бачити всі результати своїх попередніх дій, і це ще сильніше 
Вас надихає та мотивує до того, щоб нести свою користь 
у цей світ, реалізовувати свою життєву місію та бути при 
цьому радісним і щасливим.

Яка з ситуацій Вам подобається більше? Як би Ви хотіли 
себе почувати, розвиваючись завтра, післязавтра, через 
рік, два, десять?
Перший варіант — це розвиток через негатив, коли Ви зай-
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Ставлення

Ой, як це все нудно. Ну для чого мені цим займатись? Ці дії 
ніколи не приведуть мене до результату. А я хочу його вже і 
негайно, де ця чарівна кнопочка, на яку натискаєш, і багат-
ство посиплеться тобі на голову? Я знаю, Ви десь ховаєте її 
від мене.
Ви коли-небудь слідкували за своїми думками? Думали над 
тим, як Ви бачите цей світ? І над тим, що хтось може бачити 
його по іншому? Подумайте над цими питаннями.
Від того, як Ви ставитесь до тієї чи іншої події, речі, справи 
залежить дуже багато. І в одному випадку це може прине-
сти багато позитиву, в іншому — негативу, обирати насправ-
ді лише Вам!
Уявіть себе студентом: припустимо, Вам завтра потрібно 
прокидатись дуже рано та йти на першу пару. Як Ви до цьо-
го поставитесь?
а) уммм, ранковий підйом, я так його люблю, прокидатись 
разом із першими променями сонця, ранкова посмішка, 
душ, дорогою в університет я прослухаю чудову аудіокнигу, 
дізнаюсь багато чого корисного для себе, а день в універси-
теті буде чудовим!
Б) бееее… ненавиджу ранкові підйоми. Хто взагалі придумав 
першу пару? Для чого? Що це за мазохізм? Знущаються 
над чесним народом та не дають йому виспатись. Ой, а 
ще той університет з довгими нудними парами… не хооооо-
чууууу, ніііііі!!!!!!!
Який з варіантів Вам більше підходить? Поспостерігайте за 
собою, це стосується практично всіх сфер життя. Коли ми 
мислимо варіантом Б, наш мозок це сприймає як загрозу 
для себе, а він завжди намагається максимально ефектив-
но розподілити свої енергетичні ресурси, щоб завжди мати 
запас «про всяк випадок». Але, нажаль, він мислить лише в 

звитку. Дії, які Ви можете здійснити та отримати позитив, 
радість, користь, і при цьому розвинути себе, свої навички 
та вміння.
Коли люди починають втілювати прийоми та засоби, які 
будуть описані в цій книзі на практиці, життя починає змі-
нюватись. Звичайно це не приходить в один момент, деко-
ли ці зміни стають помітними лише за 2-3 місяці, звичайно 
ж, за умови систематичного дотримання прийомів та мето-
дик, однак це дає неймовірний результат. Вони починають 
відчувати себе значно щасливішими, у них підвищується 
здатність до самоконтролю, продуктивності та впевненості 
у собі, це ж очікує і Вас!
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Важко уявити таку картину, чи не так? А тепер уявіть, що Ви 
вперше спробували намалювати картину, Вам здавалося, 
що Ви намалювали її надзвичайно красиво, а інші не оці-
нили і дуже сильно розкритикували Вас… І не важливо, що 
малюнок був макаронами по стіні, зате як гарно!
Яке у Вас ставлення буде після цього до малювання? Особ-
ливо, коли цей процес пройшов у ранньому дитинстві, якщо 
Вас за це сильно насварили, і Ви сприйняли це близько до 
серця. Навряд чи після такого Вам коли-небудь процес ма-
лювання буде здаватись цікавим. Більше того, Ви можете 
і не пам’ятати багатьох речей зі свого дитинства, але вони 
все одно накладатимуть свій відбиток на Ваше життя.
Відповідно, у Вас формується певна парадигма, певне ба-
чення цього світу. Бачення формується у кожного особисте, 
тому інші люди бачать цей світ по-іншому, не буквально, але 
доля правди в цьому є. Щоб краще це зрозуміти, погляньте 
на наступну картинку:

короткостроковій перспективі. І таке мислення він сприй-
має як загрозу ефективному використанню своїх ресурсів.
– А для чого я буду виділяти енергію на те, що мені не 
потрібно? Це нахабне марнування моїх ресурсів. Якщо ж 
раптом завтра подача енергії припиниться, що я буду роби-
ти? 

                                                                                             – Мозок 
Приблизно такою логікою наш мозок керується майже 
завжди, але у нього немає розуміння довгострокової пер-
спективи та загрози. Мозок не розуміє, що відсутність дис-
ципліни приводить до загроз, яких він намагається уникну-
ти. Наш мозок здатний мислити лише в категорії «зараз», 
що часто буває згубним для наших мрій.
Коли Ви мислите категорією Б, у Вас формується негативне 
ставлення до того, що потрібно зробити, мозок сприймає це 
як загрозу. Він не бажає виділяти на це енергію, але ж Вам 
все одно необхідно це зробити. І Вам доводиться заставля-
ти себе, застосовувати свою силу волі, свій самоконтроль, 
відчуваючи при цьому масу негативу та невдоволення, що 
призводить до малоефективних результатів.
Якщо ж Ви мислите категорією А, мозок сприймає постав-
лені задачі як щось легке, що не потребує особливих зу-
силь, в мозку виділяється дофамін, оскільки Ви переконує-
те себе, що це буде класно та цікаво, і Ви будете виконувати 
поставлені задачі зі значно вищим ентузіазмом, що, в свою 
чергу, забезпечує позитивний результат. І цю схему можна 
застосувати практично в усіх сферах нашого життя.

Як змінити своє ставлення
Те, як ми ставимось до тих чи інших подій або речей, визна-
чається нашим життєвим досвідом, який ми набуваємо в 
результаті нашого світосприйняття. Уявіть собі малюка, який 
думає: «Та ну… вчитись ходити це так нецікаво, для чого це взагалі 
придумали? Повзали б усі на четвереньках і було би все добре!»
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цим потрібно працювати постійно. Одного місяця тут може 
бути недостатньо. Негативні думки формувались протягом 
десятиліть, а Ви хочете їх позбутись за одну годину?
Головне — не здавайтесь, з кожним днем думки ставати-
муть все більш позитивними, а разом з цим буде змінюва-
тись і Ваше ставлення. Витісняйте думки «мені потрібно» 
на «я хочу», «це важко» на «це принесе задоволення», і Ви 
зовсім скоро помітите, наскільки простіше стає жити, як 
підвищується ваша результативність і життя наповнюєть-
ся барвами, а те, що раніше заганяло Вас у депресію, посту-
пово стає простим та радісним, бо Ви так вирішили!
А що ж робити з подіями, які виникають у Вашому житті?
Обирайте свою реакцію на них! Вченими доведено, що 
між подією, яка відбулась і реакцією на неї, є невеличкий 
проміжок часу і саме у цей проміжок Ви вирішуєте, як 
реагувати на ту чи іншу ситуацію. У когось цей проміжок 
менший, а в когось більший, але усвідомлення цього дозво-
ляє Вам почати по-іншому сприймати все, що відбувається 
у Вашому житті, і реагувати на це так, як Ви хочете на це 
реагувати!
Але для цього ще потрібно знати, як Ви хочете реагувати 
на ті чи інші події. Це має бути Ваш орієнтир, про який Ви 
пам’ятатимете та яким будете керуватись.
Все що перераховано вище — це інструменти та засоби, які 
забезпечать Вам позитивний вектор розвитку! Прийміть 
просто зараз рішення розвиватись шляхом позитиву та 
радості, рухатися до реалізації Ваших планів та цілей, ніко-
ли не здаватись та дійти до вершин Ваших найзаповітніших 
мрій. І нехай так воно і буде!

Що ви бачите на цій картинці? А тепер підійдіть до когось 
іншого і попросіть їх сказати Вам, що Вони тут бачать. 
Можливо це Вас здивує, оскільки відповіді будуть різними. 
Хтось казатиме, що бачить молоду дівчину, а хтось стару 
бабцю.
На цьому малюнку є і те, і інше. Є контури і бабці, і дівчи-
ни, але від вашого світосприйняття залежить, що саме Ви 
побачите, а коли Ви дізнаєтесь про двозначність даного 
малюнку, Ви можете це побачити.
Таким чином, можна змінювати свою парадигму, побачив-
ши більше, усвідомивши щось нове, поглянувши на ситуа-
цію з іншої сторони.
Аналогічно і зі ставленням, коли Ви бачите іншу точку зору, 
Ви можете її сприйняти або не сприйняти, і вирішувати 
лише Вам. Проаналізувавши, де саме є негативне ставлен-
ня та негативні думки, Ви визначите сфери, які потребують 
Вашої уваги.
Щоб це зробити, протягом тижня часу послідкуйте за свої-
ми думками та почніть записувати їх у блокнот. Не боріться 
з ними, просто запишіть. Коли Ви їх випишете, то проа-
налізуйте з різних сторін і постарайтесь побачити все, чого 
Ви не бачите та погляньте на них з іншого боку.
Це допоможе почати змінювати парадигму, але звичка — 
річ страшна. Вона може бути Вашим найкращим союзни-
ком або ж найлютішим ворогом, все залежить від того, як 
Ви будете себе з нею поводити. Звичка мислити категорією 
Б залишиться, і вже нікуди не подінеться. Все, що Ви може-
те зробити, — це витіснити її позитивною звичкою. 
Спершу, змінивши своє ставлення до тих чи інших подій, а 
далі, працюючи над своїми думками, щоразу, як Ви поба-
чите, що мислите не так, як Вам необхідно, Ви фіксуєте цей 
момент і замінюєте його позитивною думкою. 
Але не здавайтесь наперед і не кажіть щось типу: «Я вже 
так пробував, це не працює». Щоб воно запрацювало, над 


