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Я сидів у приватному літаку із Седріком «Розважником». Ми летіли після 

зйомок передачі «Шоу Стіва Харві» в місто, де мав відбутись наш черговий 

виступ у рамках туру «Королі комедії». Цими королями були я, Берні Мак і Сед. 

Усі пасажири літака спали. Я подивився в ілюмінатор і побачив сяючі вогні міста. 

Раптом я відчув, як по моєму обличчю КОТЯ'ГЬСЯ сльози. 

На тому етапі свого життя я не усвідомлював сповна всіх досягнень та благ, 

якими обдарувала мене доля. Я не міг повірити, що сиджу на борту літака вЗ, 

наданого організаторами туру. Я думав: «Це ж треба,  
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як змінилося моє життя. Мені казали, що я ніколи нічого не зможу досягти. 

Чого мені тільки не довелось пережити: я працював чистильником килимів і про-

давав страховки — робота, яку я ненавидів; я тижнями подорожував країною і не 

мав жодного виступу; в мене не було домівки, мене ЗВІЛЬНЯЛИ І Я 

ЗВІЛЬНЯВСЯ; я потрапляв під скорочення. Я усвідомив, що мені багато через що 

довелося пройти. 

Несподівано мене охопило відчуття задоволення і мої очі знову наповнились 

сльозами. Я раптом усвідомив, що мої думки справджуються. Я хотів стати одним 

із найвідоміших у країні гумористів, і став ним. Назва нашого туру — «Королі 

комедії» — говорила сама за себе, і, виходячи на сцену, ми доводили її 

правдивість. Ми стали комедійним проектом, який отримував найбільший 

загальний прибуток Цей тур заробив 58 мільйонів доларів! Мої мрії нарешті 

справджувалися. Саме тоді, на борту того літака, я вперше відчув смак успіху — 

справжнє відчуття радості, задоволення та розуміння, що я займаюсь тим, для 

чого мене створив Господь. 

Для мене успіх — це не те, яку я воджу автівку, в якому будинку я живу, яким 

класом подорожую чи які ношу костюми. Звичайно, частково мій успіх і доходи 

позначаються на способі життя моєї родини. Але кожен, хто мене добре знає, 

скаже вам, що гроші — це найменша складова мого успіху. Мій успіх — це мій 

щасливий шлюб із жінкою, яка допомагає мені розкривати мої кращі сторони; це 

почуття любові до моїх дітей та можливість працювати з ними над 
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створенням і розширенням моєї справи; це щоденна важка робота і 

усвідомлення того, якою мірою вона мені подобається. 

Ваше визначення успіху може відрізнятись від мого, але зазвичай усі ми 

прагнемо в житті одних і тих же речей — душевного спокою, вірних друзів та 

люблячої сім’ї, міцного здоров’я і певного рівня фінансового комфорту. Яке б 

визначення успіху не дали ви, ця доленосна книжка наведе вас на добру путь для 

його досягнення. 

Якщо ви витрачаєте свої кревно зароблені гроші на покупку книги «Діяти як 

переможець, думати як переможець», це свідчить про вашу серйозну 

налаштованість вийти на новий рівень і отримати від життя все, що воно може 

вам запропонувати. І ця книжка стане вам при цьому у пригоді та не дасть 

опустити руки. Я писав ці сторінки для широкого кола читачів — для студентів, 

для нещодавніх випускників, що намагаються знайти своє місце на ринку праці, 

для пенсіонерів, які не знають, чим заповнити вільний час, чи для тих, хто дістався 

вершини і намагається там утриматись. Ця книжка — для вас, якщо ви тільки-но 

починаєте свій шлях або якщо ви вирішили покласти край своїм стражданням 

через обставини та перебороти їх, або якщо ви вже почали дертись на гору і 

втратили стимул, щоб продовжити цей шлях. Вона для тих із вас, хто падав. Вона 

для тих, хто вже пройшов частину шляху і зрозумів, що життя може 

запропонувати більші перспективи. 
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Моя перша книжка «Діяти як жінка, думати як чоловік» допомогла мільйонам 

жінок по-новому поглянути на свої взаємовідносини та на свою поведінку на 

початковому етапі знайомства. «Діяти як переможець, думати як переможець» 

допоможе вам оцінити ваші життєві цілі та визначити шляхи їх досягнення. Мої 

попередні книжки були орієнтовані в першу чергу на жінок. Але ця книжка 

створена для того, щоб дати кожному можливість проявити себе: чоловікам і 

жінкам, молодим і старим, новачкам у трудовому колективі та пенсіонерам. Вона 

допоможе подолати обраний вами шлях незалежно від того, на якому етапі 

подорожі ви знаходитесь. 

«Діяти як переможець, думати як переможець» доносить до вас думку про те, 

що недостатньо просто існувати. В житті є більш важливі речі, ніж відбувати час 

на нудній роботі в гонитві за зарплатою. Ваше життя не повинно перетворюватись 

на пошук потрібної можливості, яка допоможе вам просунутись уперед і знайти 

себе. Не слід стояти на місці, спостерігаючи, як інші досягають успіху. Слова у 

цій книзі спонукають вас прожити своє життя сповна, скориставшись тим, що у 

вас уже є — вашим даром. 

Мій дар у тому, щоб змушувати людей сміятись. У вас також є свій особливий 

дар. Наш Творець, у своїй безмежній мудрості, наділив даром кожну душу. Ваш 

дар може бути абсолютно унікальним чи подібним до дару іншої людини, але 

знайте, що він тільки ваш. 
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Коли ми використовуємо свій дар, Всесвіт дякує нам розмаїттям багатств — 

від численних можливостей до міцного здоров’я та фінансового благополуччя. 

Якщо ви залишаєте грунт Всесвіту незасіяним, у вашому житті настає засуха і 

розруха. Але якщо ви засієте Всесвіт своїм часом, своєю пристрастю і своєю 

відданістю іншим, світ запропонує вам безліч можливостей для процвітання. 

Зробіть свій дар невід’ємною частиною свого житія, поділіться ним з іншими і ви 

відчуєте радість, пристрасть та завзяття прожити це життя на повну. Ця книжка 

навчить вас реалізувати свій дар. 

У цьому виданні також йдеться про те, як ви можете втілити свій дар в інших 

важливих сферах життя, як-от налагодження кращих робочих взаємовідносин із 

начальником, збільшення інвестицій у своє найближче оточення чи зміцнення 

сім’ї. «Діяти як переможець, думати як переможець« змусить вас задуматись над 

абсолютно новими способами покращення свого життя. Успіх, яким я зараз 

насолоджуюсь, не прийшов до мене за одну ніч. Мені довелось навчитись бути 

успішним і тепер я можу назвати своє життя втіленою мрією. «Діяти як 

переможець, думати як переможець» містить безліч інформації про уроки, які я 

засвоїв на своєму шляху до самореалізації. Я хочу поділитися нею з вами, щоб ви 

також пересвідчилися в тому, як ваші мрії втілюються у вашому житті. 

У частині І, «Всьому є межа», розповідається про необхідність оцінити свою 

поточну ситуацію. Слід  
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бути максимально чесним із собою, щоб подолати страхи, позбутись обмежень 

і зрушити з мертвої точки. 

У частині II, «Розкрийте свій дар і скористайтесь ним», ви навчитесь визначати 

свій дар. Коли ви зрозумієте, у чому він полягає, я пораджу вам, як знайти 

відповідні засоби його реалізації, щоб змінити своє життя. Ви робитимете те, що 

вам подобається. Коли ви скористаєтесь цією можливістю, то у ваше життя 

прийдуть великі зміни. В першу чергу вони відбудуться з вами. Ви почнете 

випромінювати світло, яке, наче магніт, притягуватиме до вас інших нала-

штованих на успіх людей з подібними прагненнями та амбіціями. Ви потрапите в 

реальність успішного мислення. Я раджу створити дошку візуалізації, яка буде 

вашим постійним дороговказом на шляху до кращого життя. 

Після того як ви знайдете правильні засоби реалізації свого дару, вам 

доведеться переглянути структуру своєї зайнятості. Так ви дозволите своєму дару 

розкритися повною мірою. 

У частині III, «Скористайтесь своїм даром сповна», наведено способи 

посилення вашого дару. Ці розділи містять цінну інформацію про методи 

акцентування та використання ваших навиків, зокрема поради про встановлення 

цілей та їх взаємозв’язок із втіленням ваших мрій. Ці практичні рекомендації ви 

можете негайно почати втілювати в життя. Можливо, ваше життя не стане 

ідеальним, але, принаймні, набуде мети і змісту. 
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Ви дізнаєтеся, що ключ до успіху криється в здатності самостійно та відверто 

оцінити свої сили. У цій частині також йдеться про цінність часу і про необ-

хідність навчитись говорити «ні» та просити про те, що вам потрібно, а також 

боротись із невпевненістю у власних силах. Крім того, я розгляну концепцію «Не 

всіх, хто хоче йти з вами, слід брати з собою». 

Завершується книжка словами, які надихають вас ділитися своїм достатком. У 

частині IV, «Створіть власний набуток», висвітлюються три важливі теми: як 

позбутись тих, хто ненавидить ваш успіх, як зробити своє життя гармонійним та 

як використати свої блага на благо інших. 

Я написав книгу «Діяти як переможець, думати як переможець» не для того, 

щоб ви просто прочитали її та залишили все без змін. У кожному розділі є під-

розділ «Кроки до успіху». Тут ви можете записати свої думки, сподівання та 

бачення свого життя. Це стане вашим планом успішних дій. Тільки на вас лежить 

відповідальність за результати, отримані завдяки розкриттю свого дару і таланту. 

Якщо вам потрібна мотивація, зберіть команду і застосуйте інструменти, які 

приведуть вас до успіху. Разом із вашою командою ви можете читати книжки, 

ділитися нотатками і визначати цілі. Завдяки цьому ви отримаєте підтримку, 

необхідну для 'того, щоб вийти на наступний рівень успіху. 

Я також створив онлайн-спільноту для людей, що налаштовані діяти як 

переможець та думати як переможець, за адресою www.actlikesuccess.com. 
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Ви можете об’єднатися з людьми зі всього світу, які працюють над покращенням 

свого життя. Ви можете використати цю веб-сторінку, щоб розробити свій 

власний план успішних дій. На ній ви знайдете розділ, в якому зможете 

відстежувати зміни в своєму світогляді та діях, отримувати надихаючі послання 

від цікавих та неординарних людей, що мешкають у різних куточках нашої 

планети, і навіть залишати власні свідчення свого росту. 

Якщо ви є в Твіттері чи в Інстаграмі, то можете надіслати мені твіт або відео 

про ваш прогрес на @ActLikeSuccess, використавши хештег #IAmSuccess. 

Більшість надихаючих книжок із самовдосконалення переконують своїх читачів, 

що для досягнення величі їм необхідно здобути щось таке, чого у них немає. Я 

маю це заперечити: не обов’язково закінчувати ще одні курси, вивчати ще одну 

мову, налагоджувати зв’язки з новими людьми чи витрачати гроші, яких у вас 

немає. Щоб стати насправді успішними в житті, ви повинні почати зі свого дару. 

Будьте певні, він у вас уже є! На жаль, дехто з вас досі не знає, в чому полягає 

його дар. Інші можуть про нього здогадуватись, але не знати, як ним скористатись, 

як його вдосконалити і як його реалізувати, щоб досягти успіху, про який вони 

навіть і не мріяли. На цих сторінках ви знайдете всі відповіді. 

На своєму шляху до успіху я усвідомив, що здатність утримати успіх — це не 

менше мистецтво, ніж здатність його здобути. Коли ви зробите кроки для того, 

щоб діяти як переможець і думати як переможець, то отримаєте всі багатства, які 

пропонує життя. Це і є те благословенне життя, якого я вам бажаю. 
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