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Про автора

Маргарита Січкар народилася 24 квітня 1968 року у Владивосто-
ку, портовому місті Росії. На час написання книжки встигла чима-
ло зробити: 

• Закінчила Київський торговельно-економічний інститут (1985-
1990). Фах: інженер-технолог громадського харчування. 

• Двічі перебувала у шлюбі. Загальний стаж подружнього жит-
тя 20 років.

• Народила трьох дітей (Євгена, Віталія, Василісу).

• Стала відомою рестораторкою в Україні, відкривши 6 ресто-
ранів, відвідувачами яких були сотні відомих людей, зокре-
ма Ален Делон, Пʼєр Карден, Томас Андерс, гурт «Scorpions» 
у повному складі, Тото Кутуньйо та інші. 

• Встановила памʼятник котові Пантелеймонові біля Золотих во-
ріт, який став місцем паломництва туристів і ввійшов у топ  100 
місць, де здійснюються бажання. 
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• Реконструювала фонтан біля Золотих воріт, повернувши йому 
первісної подоби. 

• Написала чотири книжки, якщо не рахувати тієї, що її ви три-
маєте в руках, («Щоденник ресторатора», «Життя без паніки», 
«Щоденник успішної жінки» і «Почуттярити»).

• Заснувала Школу щасливого життя, адже є гуру зі щастя.

• Побудувала «Щастя Хаб» (2014-2018).

• Відкрила фонд анімалотерапії і придумала проєкт школи май-
бутнього «Камелія». 

• Брала участь у телешоу перших каналів України (СТБ, 1+1, Ін-
тер, УТ-1, Сіті, МАХ ТВ).

• Придумала і реалізувала проєкт реаліті-шоу «Історія одного 
ресторана: Комунальна квартира».

• Створила соціальні проєкти «Квіткове щастя», «Театр біля мі-
крофона» (www.teatrumikrofona.com.ua), «LobanHub».

• Зняла соціальні ролики, створивши «Щастя продакшн».

• Знімалася в кіно, кліпах.

• Стала лідеркою думки у соц. мережах.

• Ішла до своєї головної мрії – створення «Міністерства Щастя» 
в Україні!

• Далі буде…
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Передмова автора

Вітаю тебе, друже! Ти тримаєш у руках цю книжку, а отже, ти вже став 
на стежку, назва якої — Щастя. Вітаю! Домовмося одразу: ти мені до-
віряєш. Без довіри важко чогось досягти. Перш ніж з’явилася на світ 
ця книжка, у пошуках щастя я набула величезного життєвого досвіду. 
Я прочитала сотні книжок про щастя, відвідала кількадесят майстер- 
класів, де навчали і давали «інструменти» для щасливого життя. Я за-
стосовувала на практиці все, щось засвоїлося, щось ні. Увесь цей по-
тік я пропустила крізь себе, адже так само як і ти, мій друже, хотіла 
тільки одного — бути щасливою! Перед тобою «діамант», де кожна 
грань — це навичка, частина тебе майбутнього. Від народження ми всі 
алмази, і тільки ставши гранувальником ти зробиш його діамантом! 

Закріплюй все на практиці. Виконуй завдання. Можеш це робити 
в будь- якій послідовності всередині кожного «секрету», однак я ре-
комендую слідувати інструкції.



Поділися своїми успіхами з іншими. Стань для них учителем. 
Адже в житті учень → учитель → учень — це закономірний кругообіг 
мудрості серед людей. Я завжди вчуся, потім закріплюю на практи-
ці і знову вчуся.

Наприкінці книжки є мої координати — поділися і зі мною влас-
ними досягненнями! Цим ти поповниш мою скарбничку щасливих 
історій. Хтозна, можливо, з часом ми заприятелюємо в реальному 
житті, або ти станеш героєм моєї книжки про щасливих людей (ідея 
створення якої вже є в моїй голові).

Ну що, готовий?!
  Тоді вперед!

  До щастя!
З вірою в тебе,

Маргарита Січкар

#амбасадорщастя

Відеоінструкція:



СЕКРЕТ №1 — 
ЗНАЙДИ!
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Кого шукатимемо? Тебе! Знайди себе! Хто ти? У чому твоя особли-
вість? Я пропоную зазирнути всередину себе. Це дуже захоплива по-
дорож. У цьому розділі я надам тобі інструменти для пошуку скар-
бів — вони є в кожній людині. Просто в міру нашого дорослішання 
їх «закопували» люди, серед яких — наші рідні, близькі, шкільні педа-
гоги й інші «вчителі». Не варто їх ні в чому звинувачувати, адже роби-
ли вони це через незнання. Як із такими людьми правильно взаємо-
діяти, читай у Секреті №2. А зараз повертаймося до тебе, «коханого». 

Спершу хочу подати тобі кілька базових речей, які допоможуть 
зрозуміти, хто така взагалі людина. 
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Людина складається з:

• фізичного тіла (тіло);

• інтелектуального тіла (розум);

• енергетичного тіла (емоції);

і є ще одне тіло ефірне — те, що ото-
чує нас, зокрема це оточення (люди, при-
рода, будинок, квартира тощо).

Наше тіло:

• яке воно?

• як ми його підтримуємо?

• як піклуємося?

• чим його живимо?

• з ким ми проводимо час?

Наш розум:

• чим ми його наповнюємо?

• що дивимося, читаємо?

• де вчимося?

• з ким спілкуємося?
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• як його розвиваємо?

• який досвід отримуємо?

 
Наші емоції:

• про що мріємо?

• чого прагнемо?

• про що думаємо?

• від чого отримуємо задоволення?

• з ким?

Ми є те, що в себе впускаємо.
Ось чому важливо інвентаризувати

все, з чим ми стикаємося.
Тому перше, з чого почнемо –

з вивчення себе.
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Крок 1.    Опиши себе, 
використовуючи таблицю

Опиши себе сьогоднішнього, подивися і подумай, яким ти хочеш ста-
ти. Які корисні звички ти хочеш в собі розвинути. Створи «ідеаль-
ний образ себе». Наступний крок — дії. Що мені потрібно зробити? 
Від чого відмовитися? Які звички розвинути? Хто і що мені в цьому 
допоможе?

ОПИС: СЬОГОДНІ

Тіло:
вага, зріст, статура, харчування, спорт, 
(активність), догляд, сон, з ким спілкуюся, хто 
ці люди?

Розум:
освіта, навички, досвід, самоосвіта (книжки, 
тренінги, додаткове навчання), з ким спілкуюся?

Енергія (емоції):
бажання, мрії, страхи, сильні сторони, слабкі 
сторони, оточення
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ЯК ХОЧУ:
ЗАВТРА МІЙ ІДЕАЛ ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ

Тіло:
вага, зріст, статура, 
харчування, 
спорт, (активність), 
догляд, сон, з ким 
спілкуюся, хто 
ці люди?

Розум:
освіта, навички, 
досвід, самоосвіта 
(книжки, тренінги, 
додаткове 
навчання), з ким 
спілкуюся?

Енергія (емоції):
бажання, мрії, 
страхи, сильні 
сторони, слабкі 
сторони, оточення
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Крок 2.  Пройди тест, щоб більше 
дізнатися про себе

Психогеометричний тест
Розглянь ці фігури і пронумеруй їх від 1 до 5, починаючи з тієї, яка 
тобі найбільше до вподоби. Тобто під номером 5 буде фігура, яка тобі 
подобається найменше. 

Результат тесту перевір на сторінці 169 і заповни таблицю.

ФІГУРА ЯКОСТІ ХАРАКТЕРУ, ЗДІБНОСТІ

1

2

3

4

5
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Протестуй своє оточення:

ЛЮДИНА ФІГУРА ОПИС
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Крок 3.  Зроби SWOT- аналіз своєї 
особистості

Можливості:
всі горизонти, які ти можеш підкорити, 
використовуючи сильні якості.

Мої сильні сторони:
досягнення, навички, звички, ділові якості
комунікативні здібності.

SWOT          аналіз
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SWOT          аналіз

Слабкі сторони:
страхи, недоліки, негативні звички, 
слабкості.

Ризики:
діяльність і сфери, які ти не любиш через 
свої слабкі якості.
На що ти не можеш впливати?
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Крок 4. Визнач власну самооцінку
Самооцінка — це пізнання і визначення особистості через осмислен-
ня ХТО Я? На неї впливають думки інших людей.

У перших трьох кроках саме це ти і робив. Тепер важливо дізна-
тися, що з цього приводу думають інші.

Завдання: напиши 5-10 звернень до своїх близьких друзів: «До-
рогий друже! Прошу тебе назвати 5 сильних моїх якостей характеру, 
чеснот і переваг. Дякую за щирість».

ДРУГ ВИПИШИ ТЕКСТ 
ПОВІДОМЛЕННЯ

ВИДІЛИ 
ГОЛОВНЕ

КОРОТКА РОЗПОВІДЬ- ЕСЕ ПРО 
СЕБЕ. ХТО Я? МОЇ ПОЗИТИВНІ 

ЯКОСТІ НА ДУМКУ МОЇХ ДРУЗІВ

1

2
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ДРУГ ВИПИШИ ТЕКСТ 
ПОВІДОМЛЕННЯ

ВИДІЛИ 
ГОЛОВНЕ

КОРОТКА РОЗПОВІДЬ- ЕСЕ ПРО 
СЕБЕ. ХТО Я? МОЇ ПОЗИТИВНІ 

ЯКОСТІ НА ДУМКУ МОЇХ ДРУЗІВ

3

4

5

6
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Крок 5.  Оціни Відчуття Власної 
Переваги

ВВП — це ступінь впевненості людини у власній значущості 
і здібностях.

Виходячи з самооцінки, зробленої вище, випиши свої основні 
можливості, які роблять тебе значущим, тобто помітним.

МОЇ ЗДІБНОСТІ В ЯКІЙ СФЕРІ
Я ЇХ ЗАСТОСОВУЮ?

В ЯКИХ ОБЛАСТЯХ
МОЖНА МАКСИМАЛЬНО

ЇХ ЗАСТОСУВАТИ?
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МОЇ ЗДІБНОСТІ В ЯКІЙ СФЕРІ
Я ЇХ ЗАСТОСОВУЮ?

В ЯКИХ ОБЛАСТЯХ
МОЖНА МАКСИМАЛЬНО

ЇХ ЗАСТОСУВАТИ?
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Крок 6. Впевненість у собі
Впевненість у собі — це переконання, що у тебе достатньо знань, дос-
віду та вмінь, щоб жити повноцінним життям, справлятися з постав-
леними завданнями і долати труднощі.

МОЇ СИЛЬНІ 
СТОРОНИ ЗНАННЯ ДОСВІД НАВИЧКИ



25

СЛАБКІ СТОРОНИ КОМПЛЕКСИ СТРАХИ ЩО НЕ ВМІЮ
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Крок 7. Самоповага
Самоповага — це усвідомлення значущості власної особи.

Уважно вивчи свої кроки 1–6 і склади про себе розповідь.
Постав собі запитання: в чому моя цінність? у чому моя 

унікальність?
Якщо це складно зробити зараз, пропоную повернутися до цьо-

го завдання після опанування всіх секретів. І після дій, які ти вико-
наєш на своєму шляху до Щастя.

Чи гідна я поваги людина?
(Розповідь)
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Крок 8.  Мої бажання. 
Чого я прагну?

Заведи окремий зошит, в якому щодня, впродовж 30 днів, на окре-
мій сторінці записуй 10 своїх бажань. Пиши лишень те, чого справді 
хочеш. Не переписуй! Прислухайся до себе.

Останню сторінку бажань (на 30 день) випиши в табличку, пода-
ну нижче. І поміркуй над своїми відповідями «Навіщо?».

БАЖАННЯ НАВІЩО?
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БАЖАННЯ НАВІЩО?
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МОЇ ОСНОВНІ БАЖАННЯ ЩО ЦЕ МЕНІ ДАСТЬ? ЧОМУ І НАВІЩО
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МОЇ ОСНОВНІ БАЖАННЯ ЩО ЦЕ МЕНІ ДАСТЬ? ЧОМУ І НАВІЩО
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Крок 9.  Що мені подобається 
робити? Від чого я отримую 
задоволення?

(Випиши і поповни список)

ПОДОБАЄТЬСЯ РОБИТИ ТЕ, ЩО ПРИНОСИТЬ ЗАДОВОЛЕННЯ
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ПОДОБАЄТЬСЯ РОБИТИ ТЕ, ЩО ПРИНОСИТЬ ЗАДОВОЛЕННЯ
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Крок 10.  Що я люблю?
(Випиши і доповни список)

ЩО ЛЮБЛЮ ЧОМУ?
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ЩО ЛЮБЛЮ ЧОМУ?
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Крок 11.  Довідайся більше про 
свого внутрішнього 
критика 

— В яких ситуаціях він з’являється?
— Як він тебе називає?
— Які вимоги він висуває?
— Дай йому ім’я. Як його звати?
— Намалюй його.



37

Крок 12.  Твій добрий внутрішній 
помічник

— Опиши ситуацію, коли він тобі допоміг.
— Дай йому ім’я.
— Намалюй!
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Крок 13.  Твої успіхи, досягнення. 
Опиши їх

ПЕРІОД УСПІХ, ДОСЯГНЕННЯ ЧОГО НАВЧИВСЯ? 
ТВОЇ ТРОФЕЇ
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ПЕРІОД УСПІХ, ДОСЯГНЕННЯ ЧОГО НАВЧИВСЯ? 
ТВОЇ ТРОФЕЇ
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Крок 14.  Читати книжки
Перелік книжок, рекомендованих для прочитання від Марго.

НАЗВА АВТОР КОМЕНТАР

Практичний курс «Щастя» Джон Кехо

Квантовий воїн.
Свідомість майбутнього

Джон Кехо

Ікіґай. Секрети щастя по- 
японському

Кен Моґі

Внутрішня інженерія. Шлях 
до радості

Садгуру

Впевненість в собі Івонн Рубін

Оновлення Браян Трейсі

Переконання Браян Трейсі

Вийди із зони комфорту Браян Трейсі

Священна подорож 
мирного воїна

Ден Міллман

Одна звичка на тиждень. 
Зміни себе за рік

Бретт 
Блюменталь
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Доповни своїми знахідками

НАЗВА АВТОР КОМЕНТАР
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Крок 15.  Переглядати кінофільми, 
рекомендовані 
Маргаритою

НАЗВА КОМЕНТАР

«Мирний воїн»

«Ангел- А»

«Велика маленька Я»

«Поліанна»

«Цілитель Адамс»

«Шоу Трумена»

«До опівночі»

«Сім’янин»
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НАЗВА КОМЕНТАР

«Феномен-2»

«Це дивовижне життя»

«Зелена миля»

«Завжди кажи ″так″»

«Час»

«В гонитві за щастям»

«Форрест Гамп»

«Король говорить!»

«Втеча з Шоушенка»

«Траса-60»

«Десь у часі»
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Пам’ятка: коли переглядаєш фільм, тримай при собі папір і ручку. 
Записуй фрази, які тебе зачепили. Формуй скарбничку кіноафоризмів.

Доповни своїми знахідками

НАЗВА КОМЕНТАР
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НАЗВА КОМЕНТАР
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Крок 16.  Пройти курси, майстер -
класи, рекомендовані 
Маргаритою

— курси Олени Тараріної;
— письменницький курс Юлії Дикої;
— школа візуальних презентацій Ігоря Заболотного;
— студія «Чорний квадрат» Анатолія Нейолова;
— школа комедійної імпровізації Юрія Кляцкіна;
— програма «IMPROVision» Сергія Величанського.
Додай до «пошуку» своїх гуру.

ДАТА КУРС АВТОР ПРИМІТКИ
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ДАТА КУРС АВТОР ПРИМІТКИ
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Крок 17.  Оцінити своє оточення
«Ми щось середнє між тими п’ятьма людьми, з якими найбільше про-
водимо час».

Спробуй проаналізувати своє оточення.

ОТОЧЕННЯ ПЕРЕВАГИ НЕДОЛІКИ
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ОТОЧЕННЯ ПЕРЕВАГИ НЕДОЛІКИ

Зроби висновки.
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Крок 18.  Об’єкт захоплення — 
це наш «прихований» 
двійник

Склади список людей, якими ти захоплюєшся, чому і чим?

ОБ’ЄКТ 
ЗАХОПЛЕННЯ

ЩО ВИКЛИКАЄ ЗАХВАТ
(зовнішність, талант, навички, 

риси характеру)

ЯК Я МОЖУ ЦЕ РОЗВИНУТИ 
В СОБІ?
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ОБ’ЄКТ 
ЗАХОПЛЕННЯ

ЩО ВИКЛИКАЄ ЗАХВАТ
(зовнішність, талант, навички, 

риси характеру)

ЯК Я МОЖУ ЦЕ РОЗВИНУТИ 
В СОБІ?

Отже, ти пройшов перший етап і відкрив перший секрет на шля-
ху до щасливого життя. Ти пізнав себе. Пам’ятай, що це лишень по-
чаток шляху. Відкривати себе потрібно щодня, працюючи над собою, 
не опускаючи рук, і тоді ти помітиш зміни. Неможливо змінити щось, 
не змінивши себе! Якщо ти виконав усі кроки, опиши себе. Хто ти? 
Спробуй зробити це у вигляді захопливого есе, від прочитання яко-
го з тобою захоче спілкуватися весь світ!

Починаймо!..
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Історія про неймовірному людину
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СЕКРЕТ №2 — 
ЗРОЗУМІЙ!
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У першому розділі ти спробував зрозуміти себе. Наступний крок, се-
крет щастя — це зрозуміти інших.

Ми живемо у соціальному світі, щодня стикаючись із певною кіль-
кістю людей різного віку, соціального статусу, національності тощо. 
То як з усіма ними взаємодіяти? Для цього необхідно розібратися 
в природі людини.

Отже, існує три кола спілкування. Перше — це «Я». Це те, з чого 
ми почали. Поки людина не зрозуміє хто вона, їй буде складно зро-
зуміти когось іншого.

Друге коло називається «Ми». «Ми» — це переважно наші рідні 
і близькі, з якими ми щодня спілкуємося, це друзі, з якими ми час-
то зустрічаємося, це наші колеги, тобто всі люди, з якими ми пе-
реважно проводимо час, вони є частиною нашої «команди». Сім’я, 
бізнес — це «Ми».

І третє коло людей — малознайомі, нові знайомі і незнайомці. 
Це коло називається «Вони».

Ось основні три базові кола, в яких рух іде від центру:
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Я → Ми → Вони

Як же ж зрозуміти інших людей і навчитися взаємодіяти з ними?
Секрет №2 — про те, як зрозуміти інших людей з метою побудови 

з ними добрих взаємин. Кожен із нас прагне ні з ким не сваритися, 
а тим паче не воювати, чи не так? Як цього досягти? Всі війни і не-
згоди виникають через нерозуміння людської природи, відсутність 
знань про те, що спонукає людину до тих чи інших дій. Дам тобі кіль-
ка порад, які допоможуть під іншим кутом зору розглядати будь- які 
твої взаємини.

«Добрі стосунки з людьми» — ось основний постулат цього «Се-
крету». А як, запитаєш, добре ставитися до людей, які поводяться 
геть не «феншуйно»? Спершу пропоную тобі почати дивитися на лю-
дей з точки зору не поганий / добрий, а щасливий / нещасний. Ща-
сливих людей видно одразу: завжди усміхнені, позитивні, завжди 
знаходять вихід із будь- якої ситуації і ніколи не скаржаться. Не об-
говорюють політиків, не клянуть на всі заставки «погану» погоду 
тощо. А нещасні люди (їх теж одразу видно) — це переважно люди, 
які пред’являють претензії, ображаються, заздрять, вступають у кон-
флікти тощо. Добре, коли ці люди перебувають у колі «Вони», тоб-
то ми їх не знаємо і спокійно проходимо повз них. Та коли ці люди 
належать до кола «Ми»? Адже це можуть бути наші батьки, родичі, 
близькі нам люди. Вони жили в інший час і не мали знань, які зараз 
можемо мати ми завдяки інтернету, швидкому одержанню інформації 
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та її обміну. То що робити, якщо нещасна людина входить до кола 
твого життя? Як із нею взаємодіяти?

Спершу необхідно зрозуміти, що людськими вчинками і словами 
рухають певні внутрішні механізми. Зазвичай нещастя виникає з двох 
причин: у людини є проблема і вона не здатна її подолати, тому дуже 
злиться і цей негатив виливається в агресію на інших людей, претен-
зії, обрáзи, конфлікти; друга — це відсутність самореалізації люди-
ни, або іншими словами — у людини немає мрії, планів на майбутнє. 
Спробуй протестувати своє оточення, коло «Ми». Я б навіть тобі ре-
комендувала завести таємний щоденничок- досьє, в якому ти запису-
ватимеш усі свої міркування щодо кожної близької людини. У Секреті 
№1 я подала дуже класний робочий інструмент, завдяки якому можна 
одразу розкрити основні зовнішні і внутрішні риси людини, які влас-
не і керують її поведінкою. Почни із психогеометричного тесту. По-
тім запитай: «А яка в тебе мрія?». Постав це запитання своїм батькам, 
дітям, братам і сестрам, тіткам, дядькам. Постав це запитання коле-
гам на роботі і поступово перейди до проблеми. Звісно, не варто все 
робити за один вечір, розтягни задоволення, спробуй якомога більше 
дізнатися про людей, що оточують тебе. Знаєш, я тобі напевне можу 
сказати, що ти однозначно глибше пізнаєш людей, у тебе виникне 
до них почуття емпатії. Це почуття дозволяє співпереживати люди-
ні. Ти не злитимешся на неї, вона вже не дратуватиме тебе. Навпаки, 
коли ти отримаєш першу інформацію про людину, її якості характеру 
+ її прагнення і проблеми, постав собі наступне запитання: «Чи можу 
я допомогти цій людині стати щасливішою?», «Чи можу я допомогти 



цій людині вирішити її проблему?». Ці незначні дії допоможуть тобі 
зробити людину трохи щасливішою. І останнє: ти зрозумієш цю лю-
дину завдяки психогеометричному тесту. Спробуй це все записувати, 
переглядати, аналізувати. Намагайся не піддаватися емоціям, спо-
стерігай за людьми. Веди свій «щоденник спостережень», і в ході ви-
вчення інших людей ти усвідомиш, що більше пізнаєш себе.

Ще дуже рекомендую знайти в інтернеті і почитати «Теорію поко-
лінь» — для глибшого розуміння ходу думок дітей, підлітків, поколін-
ня «У» і покоління «бебібумерів», тобто наших батьків. Я не заглиблю-
ватимуся в дану тему, однак рекомендую тобі самостійно пошукати 
інформацію. У своїй книжці я залишаю тобі місце для короткого кон-
спекту інформації про «Теорію поколінь».

Що ще необхідно знати про взаємини? Звичайно ж, мова йтиме 
про болісну для багатьох тему — розуміння чоловіками жінок, а жін-
ками чоловіків. Звичайно, на цю тему написано багато книжок, і я теж 
не можу її пропустити, тому докладніше про взаємини між чолові-
ком і жінкою я розповім у Секреті №4.



ПРАКТИЧНІ 
ЗАВДАННЯ

«Як стати доброзичливою людиною 
і почати змінювати своє оточення»
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Крок 1 — Усміхайся!
Нехай твоя усмішка буде природною, тренуйся. Зроби фотосесію 
з друзями на тему «Сміх — наше все», це стане чудовим мотивато-
ром, аватаркою. Погодься, усміхнена людина завжди приваблива. Ре-
агуй на негатив усмішкою. Усміхайся незнайомцям, веди статисти-
ку і бий власні рекорди. Практикуй сміхотерапію. Для цього знайди 
канали зі смішними шоу, сформуй добірку на випадок, коли раптом 
тебе накриє туга (або ж когось із твоїх знайомих). Створи власний 
перелік чудових комедій.

Крок 2 — Медитуй!
Знайди своє місце для тиші, визнач свій час. Концентруйся на твор-
чості, спогляданні, диханні, на об’єкті. Вивчай різні практики. Нехай 
це стане твоєю звичкою. 

Крок 3 — Цінуй інших!
Постарайся бути великодушним. Уникай узагальнення — кожна люди-
на унікальна. Реалістично оцінюй інших. Обережно і послідовно роби 
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висновки. Постарайся зрозуміти причину свого критичного ставлен-
ня до інших. Говори компліменти, при цьому захоплюйся щиро. 

Крок 4 — Дякуй!
Склади список із 5 пунктів, проаналізувавши, за що й кому 
ти вдячний.

№ ПОДІЇ ЯК ЦЕ ТЕБЕ ЗМІНИЛО

1

2

3

4

5
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Веди щоденник подяки:

КОМУ І ЗА ЩО 
Я ВДЯЧНИЙ ЩО СТАЛОСЯ ЯК ЦЕ ВПЛИНУЛО НА МЕНЕ
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Дрібниць не буває! Дякуй за мале!

ПРЕДМЕТ ПОДЯКИ ЯК ЦЕ ВИРОСЛО В ТВОЇХ ОЧАХ
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Найближчі рідні, їм теж дякуй.

БЛИЗЬКІ РОДИЧІ ЗА ЩО МИ ДЯКУЄМО
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Дякуй за минуле.

ЗА ЩО ДЯКУЄМО ЯК ЦЕ НА МЕНЕ ВПЛИНУЛО
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Крок 5 — Вчися висловлювати 
власні думки!

Оціни свої слабкі сторони:

ПИТАННЯ ВІДПОВІДІ

Коли мені комфортно 
висловлювати свої 
думки?

Коли мені важко 
висловлювати свої 
думки?

Що змушує мене 
мовчати?

Що хорошого станеться, 
якщо я висловлю свої 
думки?

Що поганого станеться, 
якщо я висловлю свої 
думки?

Щоб я зробив, 
щоб виправити 
погані наслідки від 
висловлених думок?
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Тренуйся у самовираженні: читай книжки вголос (це розвиває ора-
торську майстерність і розширює словниковий запас), запишись 
на курси ораторського мистецтва.

Почуй інших!
У даній таблиці ти зможеш проаналізувати думку іншої людини, 

яка викликала у тебе сумніви, або ж незгоду.
Стань детективом, спробуй проаналізувати.

ДУМКА ІНШОГО ТВІЙ АНАЛІЗ І АРГУМЕНТИ
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Крок 6 — Вивчай психологію!
Аналізуй своє оточення через психогеометричний тест.

ОТОЧЕННЯ (ІМЕНА) ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ТЕСТУ ЯК ІЗ НИМ ВЗАЄМОДІЯТИ
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ОТОЧЕННЯ (ІМЕНА) ХАРАКТЕРИСТИКА ПО ТЕСТУ ЯК ІЗ НИМ ВЗАЄМОДІЯТИ
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Крок 7 — Розвивайся творчо
Запишись на курси письменницької майстерності Юлії Дикої, Олени 
Рок, Густава Водички (рекомендація від Маргарити). Відвідай занят-
тя з живопису, жестового малювання, запишись у театральний ама-
торський театр «Improveclub. Чорний квадрат».

Почни фотографувати й організуй власну фотовиставку.
Веди щоденник «Мої ідеї». Записуй будь- які ідеї, навіть не свої, 

тренуй креативний м’яз.

Крок 8 — Дружи з людьми!
Опиши своє коло спілкування.

ЩО ТИ ЦІНУЄШ У НИХ ЩО ТИ МОЖЕШ ЇМ ДАТИ

Близькі родичі

Друзі

Колеги, партнери, знайомі

VIP- персони і люди, з якими 
хотілося б спілкуватися:
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Пам’ятка: «Як бути хорошим другом»:
— завжди налаштовуйся на позитив;
— уважно слухай;
— стався до інших так, як хотів би, щоби ставилися до тебе;
— будь вірним другом;
— будь чесним і щедрим;
— фільтруй своє оточення за шкідливими звичками.

Крок 9 — Обіймайся! 
Дотики можуть принести велику користь. Проаналізуй особистий 
досвід дотиків. Чи подобається тобі торкатися до інших? Яка твоя 
зона безпеки? Що ти при цьому відчуваєш?

Проведи флешмоб «Обійми мене»:
а) в офісі; б) на своїй вулиці; в поїздці; г) влаштуй event із компа-

нією друзів. Обіймай дітей мінімум 5-6 разів на день, батьків 5-6 ра-
зів на день, обіймай своїх домашніх улюбленців.

Придумай свої ритуали обіймів, жестів, знаків. Наприклад, я три-
чі стискаю руку своїм дітям і це означає «я тебе люблю». Це наш та-
ємний жест підтримки — радо ділюся ним із тобою! 
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Крок 10 — Проси про допомогу!
Прохання про допомогу — аж ніяк не ознака слабкості або невмін-

ня. Це знак вищого рівня відвертості й інтелекту.
Чого ти потребуєш?

ПРОБЛЕМА ЩО Я ЗРОБИВ ЗАДЛЯ РІШЕННЯ 
ЦІЄЇ ПРОБЛЕМИ?

ЯКА ДОПОМОГА МЕНІ 
ПОТРІБНА? ХТО ЗДАТЕН МЕНІ ДОПОМОГТИ В ЦЬОМУ? ПРИМІТКИ

Пам’ятка «Коли ти потребуєш допомоги?»:
— тоді, коли в тебе обмаль часу;
— коли бракує знань, навичок або досвіду;
— коли тобі щось незрозуміло;
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Крок 10 — Проси про допомогу!
Прохання про допомогу — аж ніяк не ознака слабкості або невмін-

ня. Це знак вищого рівня відвертості й інтелекту.
Чого ти потребуєш?

ПРОБЛЕМА ЩО Я ЗРОБИВ ЗАДЛЯ РІШЕННЯ 
ЦІЄЇ ПРОБЛЕМИ?

ЯКА ДОПОМОГА МЕНІ 
ПОТРІБНА? ХТО ЗДАТЕН МЕНІ ДОПОМОГТИ В ЦЬОМУ? ПРИМІТКИ

Пам’ятка «Коли ти потребуєш допомоги?»:
— тоді, коли в тебе обмаль часу;
— коли бракує знань, навичок або досвіду;
— коли тобі щось незрозуміло;

— коли ти маєш емоційні перевантаження.
Пам’ятка «Як просити про допомогу?»:
— тільки при особистій зустрічі;
— викладати все зрозуміло і прямо, а головне відверто;
— звертатися до людей, які справді можуть допомогти;
— обов’язково дякувати! Навіть за відмову.



74

Крок 11 — Розвивай 
великодушність і щедрість

Великодушність — це здатність співчувати іншим, надавати їм допо-
могу і проявляти до них любов. Великодушність лине від серця і про-
являється в діях.

Згадай свої миті великодушності. Чим ти допоміг і що при цьо-
му відчував?

ТВОЄ КОЛО СПІЛКУВАННЯ ЧИМ ТИ МОЖЕШ 
ДОПОМОГТИ? ФАКТИЧНІ ДІЇ

Близькі
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ТВОЄ КОЛО СПІЛКУВАННЯ ЧИМ ТИ МОЖЕШ 
ДОПОМОГТИ? ФАКТИЧНІ ДІЇ

Партнери

Незнайомці
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Крок 12 — Мрії інших
Частіше дізнавайся про мрії інших. Це може тобі допомогти в май-
бутніх проєктах, подарувати можливість більше дізнатися про своє 
оточення і зробити його щасливим.

ТВОЄ КОЛО МРІЯ ЧИМ Я МОЖУ 
ДОПОМОГТИ? ФАКТИЧНІ ДІЇ
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ТВОЄ КОЛО МРІЯ ЧИМ Я МОЖУ 
ДОПОМОГТИ? ФАКТИЧНІ ДІЇ
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Крок 13 — Розшир своє коло 
знайомств!

Виконай таку практику: 100 незнайомців за місяць (це щодня три- 
чотири людини), і занось їхні дані до цієї таблиці:

ІМ’Я 
НЕЗНАЙОМЦЯ КОНТАКТ ЯК 

ПОЗНАЙОМИЛИСЯ

ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО 

НЕЗНАЙОМЦЯ
ВИСНОВОК
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ІМ’Я 
НЕЗНАЙОМЦЯ КОНТАКТ ЯК 

ПОЗНАЙОМИЛИСЯ

ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО 

НЕЗНАЙОМЦЯ
ВИСНОВОК

Отже, якщо ти виконав усі ці практичні завдання, то стовідсотко-
во відчув приплив енергії, азарту і впевненіше почуваєшся. Я навіть 
не сумніваюся, що зміни в тобі помітило і твоє оточення, яке, до речі, 
також стало якіснішим.

Напиши свої думки з цього приводу.
Прислухайся до нового відчуття себе!
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Рекомендація до Секрету №2
Книжки:

«Ігри, в які грають люди» Ерік Берн.
«Ви нічого не знаєте про чоловіків» Стів Гарві.
«Нариси з психології сексуальності» Зигмунд Фрейд.
«Становлення особистості. Погляд на психотерапію» Карл 

Роджерс.
«Я у себе одна» Катерина Михайлова.
«Перш ніж ваша дитина зведе вас з розуму» Найджел Латта.
«Чоловік, який сплутав дружину з капелюхом» Олівер Сакс.
«Мати чи бути?» Еріх Фромм.
«Книжка, яка нарешті пояснить тобі геть усе про батьків (чому 

вони змушують тебе їсти овочі й таке інше)» Франсуаза Буше.
«Чоловіки на моїй кушетці» Бренді Енглер.
«Я читаю ваші думки» Лілліан Гласс.

Фільми:
«Пацієнти» (2008)
«Розумник Вілл Хантінг» (1997)
«Ігри розуму» (2001)
«Я та інші» (1971)
«Психологині» (2017)
«Перерване життя» (1999)



«Необхідна жорстокість» (2011)
«Небезпечний метод» (2011)
«Досліди над людською поведінкою» (2006)
«Шосте чуття» (1999)
«Пролітаючи над гніздом зозулі» (1975)
«Патрик» (2018)
«До кісток» (2017)
«Управління гнівом» (2003)
«Газове світло» (1944)



СЕКРЕТ №3 — 
СТВОРИ!
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Йтиметься про реалізацію твоєї мрії. Повернімося до таблиці, в якій 
ти записував свої бажання. По завершенні 30 дня ти виявиш 10 сво-
їх істинних бажань. Вивчи цей список і вибери бажання, яке мож-
на перетворити на проєкт. Буде це твій перший стартап, а чи новий 
проєкт для душі — не важливо! Основні дивіденди — отримати задо-
волення від процесу створення проєкту, пройти всі етапи від мозко-
вого штурму і придумування цікавих піар- ходів, до реалізації моне-
тизації твого проєкту.

Цей навик я даю на своєму інтенсиві «Happyстартап», тому в цьо-
му розділі я максимально дам тобі інструмент, своєрідний «ске-
лет», який легко лягає на будь- який проєкт. Він знадобиться і як тест 
на проєкт, яким ти вже займаєшся, але який, можливо, застряг чи по-
требує апгрейду. Або ти втомився і тобі хочеться створити щось нове 
і тут можеш стартонути з нуля і закріпити навички, які дозволять на-
далі використовувати цей «скелет» при створенні будь- якого про-
єкту. Будь- якого.
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Тому «Створи» — це розділ, в якому ми вже усвідомили, чого 
прагнемо. Оскільки ми визначилися зі своїми справжніми бажан-
нями, ми можемо вибудовувати комунікацію і з розумінням стави-
тися до людей. Всі ці навички також нам знадобляться у створенні 
проєкту, адже будь- який проєкт починається з однієї людини, але 
повноцінно реалізується тільки в команді. Один у полі не воїн — ось 
гасло розділу «Створи», адже в будь- якому, навіть невеличкому про-
єкті, тобі знадобляться люди, які допоможуть його реалізовувати.

То з чого ж почати свій проєкт? Почнімо з визначення основно-
го бажання, що його ти прагнеш реалізувати. Далі ти маєш зрозумі-
ти, що в реалізації будь- якого проєкту існує п’ятиступінчаста «ко-
робка передач». Це як з рухом автомобіля — коли хочеш рушити, тобі 
обов’язково слід перемкнутися на першу швидкість і так до п’ятої.

Аналогічно з реалізацією будь- якого проєкту — існує 5 основних 
послідовних кроків (етапів) і хаотичне перестрибування з одного 
на інший тільки призведе до більшої кількості помилок, емоційних 
і, відповідно, фінансових втрат, тому подаю цю структуру.

Перше, з чого завжди починається будь- який проєкт — з отриман-
ня теоретичних знань. Це як у школі: ми вчимося, отримуємо теорію, 
яку в подальшому закріплюємо на практиці. Так і наш перший крок — 
це вивчення теорії і матчастини. Це отримання інформації щодо по-
ділу або інтересу, від якого ти відштовхуватимешся. Наприклад, якщо 
ти вирішив, наприклад, створити якийсь проєкт, для початку вивчи 
інформацію про подібні проєкти у світі. Особисто я завжди вчуся 
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у кращих, і якщо у мене виникає певна ідея, то я намагаюся знайти 
кращі зразки і приклади у світовому просторі. Тому перший етап — 
це обов’язкове накопичення інформації з даного питання. Ти почи-
наєш рахувати, дивитися, аналізувати, накопичувати.

Для цього рекомендую завести окрему папку (в електронному 
вигляді або паперову). Наприклад, я дуже люблю тактильні відчут-
тя, тому заводжу окрему фізичну папку на кожен свій проєкт. Раджу 
одразу ж оточувати себе красивими речами, а тому придбай гарну 
папку, заведи окремий симпатичний блокнотик, в який вклеювати-
меш інформацію і виписуватимеш усі свої думки й ідеї. Ось, напри-
клад, я замислила реалізувати свій проєкт «Школа майбутнього» і вже 
формую для нього бібліотеку. У моїй шафі є окрема полиця, на якій 
стоять усі книжки на дану тему. Я стежу за всіма світовими новин-
ками у сфері інноваційної освіти і збираю всю необхідну літерату-
ру. Ба більше, я читаю, щось занотовую в окремий блокнот, який так 
і називається «Школа майбутнього». У ньому я викладаю свої дум-
ки і думки авторів, які перегукуються з моїм внутрішнім сприйнят-
тям. Роби й ти так.

Збір інформації починай із придбання книжок. Сформуй влас-
ну бібліотеку. Всі статті, які є в інтернеті, копіюй в окрему папку 
на комп’ютері, а краще роздрукуй, щоб потім робити нотатки, а ос-
новні тези виписувати у блокнот, в якому накопичуватиметься най-
важливіша інформація, що стосується даного проєкту. 

Наступний момент, з якого теж дуже важливо починати створення 
проєкту, я називаю «ангелом проєкту». Ангел проєкту — це зазвичай 
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якийсь візуальний образ. Подумай, з чим або ким у тебе асоціюється 
твій проєкт. Якщо це, наприклад, освіта, як у моєму випадку, то який 
символ у тебе з цим асоціюється? Це могла б бути мудра сова, але 
в моєму випадку «Школа майбутнього» пов’язана з кіньми, тому 
мій талісман — кінь. Коні у мене зображені на картинах, на робочо-
му столі стоїть статуетка коня, а на заставці телефона — світлина, 
на якій я стою біля коня. Так я щоразу нагадую собі про головний 
проєкт життя, про «Школу майбутнього». І ти так само можеш об-
рати «ангела проєкту», свій символ, і міцно триматися за нього. Ан-
гел повсякчас допомагатиме тобі концентруватися на проєкті, тебе 
нічого не відволікатиме. Це дуже важливо, адже саме концентра-
ція уваги дозволяє успішно рухатися до реалізації проєкту. Я всюди 
оточую себе символами моїх проєктів, щоб завжди про них пам’я-
тати. Наприклад, у мене є талісман — статуетка Маленького прин-
ца, з ним я пов’язую проєкт «Браслет Екзюпері». Каву я п’ю з чашки 
із зображенням Маленького принца. Талісман мого проєкту «Шко-
ла щасливого життя» — кульбаба, і він також скрізь мене супрово-
джує: на клумбі скульптура кульбаби, світильник- кульбабка, в моєму 
бренд- буку курсу «Щасливого життя» повсюди є кульбабки. Шукай 
своє. Це дуже крутий творчий процес, і навіть якщо твій проєкт спіт-
катиме найгірший варіант і він не буде реалізований, ти однаково 
здобудеш корисну творчу навичку для того, щоб у майбутньому всі 
твої проєкти були з чимось пов’язані. Можливо навіть, це може стати 
твоїм брендом, візуалізацією твого проєкту, яка ляже в основу твого 
бренд- буку. Це теж дуже важливо.
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Другий етап починається після того, як ти зібрав інформацію. Тут 
я люблю наводити приклад із фізики, коли у соляному розчині пере-
стає розчинятися вода і він перетворюється на міцний соляний роз-
чин. У нашому випадку потік інформації, який ти всотуєш, зрештою 
досягне межі, коли твій мозок відмовлятиметься приймати інфор-
мацію. І тут варто зробити паузу. І якщо повернутися до фізики, коли 
ми в соляний розчин опускаємо ниточку, то на ній згодом виникають 
кристали солі. Коли ти відпустиш ситуацію, то перестанеш впуска-
ти в себе нову інформацію, а та інформація, яку ти вже всотав, поч-
не давати візуальні образи, думки. І ось нарешті починається другий 
етап, коли ти повинен виловлювати ці образи і думки. Це буде щось 
на штиб візуалізації, коли мозок сам тобі видаватиме якусь інформацію 
щодо твого проєкту. Тобі ж лишається це тільки фіксувати. Тобто дру-
гий етап — це візуалізація. Якщо мова йде про створення мас штабного 
проєкту, то переважно він виливається в архітектурний. Ось, припу-
стімо, «Школа майбутнього» в моєму випадку перетворюється на ві-
зуальну презентацію архітектурного дизайн- проєкту, в якому ми вже 
бачимо будівлю певної форми. 

У твоєму випадку це може бути офіс, магазин або якась продук-
ція, і ти можеш уявити, яка вона буде на вигляд. Ось тут, на друго-
му етапі, вкрай важливо фіксувати всі свої візуальні картинки. Тобі 
це може навіть снитися. Причому робота з інтуїцією — це дуже клас-
ний інструмент, коли ти ввечері можеш просто поставити собі якесь 
запитання і під час сну тобі можуть приходити певні цікаві інсайти. 
Не забудь усе це занотувати.
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Третій етап. Коли ти вже бачиш візуалізацію, вона зрозуміла, 
ти з нею якийсь час пожив, ти можеш уже поділитися нею з людь-
ми через соціальні мережі, через групове обговорення, в якому тобі 
цікаво почути думку інших про твій проєкт. Попереджаю: завжди за-
прошуй до обговорення тільки тих людей, які справді налаштовані 
на позитив, і навіть якщо у них з’являється критика, то вона буде кон-
структивною і поліпшить твій проєкт, а не знецінить його. На цьо-
му етапі це дуже важливо. Принагідно згадаймо про пункт нашо-
го 2 секрету, про те, що будувати взаємини з людьми потрібно так, 
щоб ці люди були націлені на твій розвиток. Далі дуже важливий мо-
мент, коли ти вже починаєш фактично оголошувати всьому світу про 
те, що хочеш зробити. Я б рекомендувала тобі почитати книжку «По-
кажи свою роботу» Остіна Клеона. Це книжка, яка дасть тобі покро-
кову інструкцію, як заявити про себе в світі.

Отже, третій крок — реалізація. Після візуалізації, коли ти заявив 
про себе, свою ідею, вже маючи навігаційну, «дорожну» карту, ти по-
чинаєш поступовий рух. Тобто ти заявив світу про проєкт — це вже 
дія, і далі ти починаєш проводити перемовини, шукати партнерів, 
прораховувати бюджет тощо. І лишень на цьому етапі ти запускаєш 
повноцінний процес реалізації власного проєкту. Для втілення цього 
проєкту хтось реєструє торгову марку, хтось реєструє компанію або 
ФОП, а хтось уже почав вести комунікацію, бо якщо, припустімо, твій 
проєкт пов’язаний із якимось івентом,  в якому ти хочеш щось заяви-
ти світові, то не обов’язково відкривати компанію, достатньо зібрати 
однодумців, з якими ти почнеш це реалізовувати.
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Четвертий етап — презентація відкриття твого проєкту. Завжди 
є момент, коли ми ставимо не зовсім фінальну крапку, адже немає 
межі досконалості і твій проєкт завжди вдосконалюватиметься (саме 
це і є п’ятим етапом розвитку проєкту). Відкриття проєкту — це пев-
ний фундамент, яким ти заявляєш, що ти створив цей проєкт. Затим 
відбувається етап поліпшення. Розвиватися він має в різних напря-
мах, бо, якщо згадати, наприклад, «Школу майбутнього», то дата від-
криття школи — це початковий етап нового напряму розвитку. Школа 
відкривається, далі додаються нові цікаві навчальні кейси, випуска-
ється література, проводяться конференції, робиться франшиза або 
своїми напрацюваннями ти ділишся зі світом через міжнародні плат-
форми. Виступи на конференціях і проведення конференцій безпосе-
редньо всередині цієї школи. Навчальні кластери для викладацького 
складу тощо. Усі ці напрацювання ми розвиваємо в різних напрямах. 
Тобто метафорично, якщо взяти планету (твій проєкт), то супутни-
ки навколо планети — це те, що обертається навколо проєкту, нада-
ючи йому нових цікавих граней і відповідно нових цікавих мініпро-
єктів, які доповнюють твій основний проєкт.

Це все надзвичайно важливо! Ти маєш розуміти, що ці кроки іде-
альні і підійдуть до будь- якої ситуації. Наприклад, проєкт «Вийти 
заміж за принца (або побратися з принцесою)». Тут так само необ-
хідно пройти ці ж п’ять сходинок, інакше не вийде. Бо коли ти хо-
чеш зустріти принца, то мусиш принаймні дізнатися, чим живе цей 
принц, які у нього смаки й інтереси тощо. Потім ти підтягуєш свій рі-
вень до рівня принца. Не зайве буде згадати вираз «хочеш зустріти 
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короля — стань королевою». Тому у тебе з’являється візуалізація, тоб-
то ти вже уявляєш себе в майбутньому і починаєш реалізовуватися. 
Потім ти зустрічаєш принца, виходиш за нього заміж, а далі — робота 
над розвитком взаємин, адже коли ти доможешся свого, то для збе-
реження шлюбу мусиш невтомно працювати. Це приклад реалізації 
різних типів проєктів: від приватних до глобальних.

У секреті «Створи» мова йде про реалізацію через соціальний 
аспект, такий як улюблена робота або улюблена справа. Я згадую 
про улюблену роботу, бо ми всі починаємо свій стартап саме з того, 
що йдемо працювати в якусь компанію, в якій або закріплюємо знан-
ня, отримані у виші, або набуваємо навички і здобуваємо нові знан-
ня, необхідні для самостійної роботи. Для тих, хто не має досвіду, 
я б рекомендувала просто найнятися на роботу, але з урахуванням 
стратегії, дивлячись у майбутнє на реалізацію своєї мрії. Тому дуже 
добре, якщо твоя мрія пов’язана з роботою, на яку ти наймаєшся. 
Там ти зможеш перевірити на екологічність свою мрію, зрозуміти, 
чи дійсно вона твоя, чи запалює вона тебе, і що тобі не вистачає. Та-
ким чином ти зможеш поєднати дві дуже важливі речі: самореаліза-
цію через улюблену роботу, навички і знання, які допоможуть в май-
бутньому створити власний бізнес.

Отже, в роботі існує певна еволюція: перший рівень — це звичайна 
праця заради грошей. Дуже часто на певних етапах ми це проходи-
мо. Але головне — не застрягти на цьому етапі, тому що тут ти навряд 
чи отримуватимеш задоволення, а робитимеш це тому, що просто 
потребуєш засобів для існування. Другий рівень — це коли кар’єра 
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будується заради задоволення власного еґо, робота є продовженням 
навчання. Третій рівень — природний дар, доля, покликання. Досить 
часто це відбувається в родинах лікарів, акторів, художників тощо. 
Дитина, яка народилася в такому середовищі, чи не з пелюшок всо-
тує професійні знання, а згодом робить усвідомлений вибір — про-
довжує династію. І найвищий ступінь еволюції роботи — самореалі-
зація. Коли справа твого життя перетворюється на сенс життя.

Що ж, рухаймося далі і пригадаймо наш перший секрет «Хто я?». 
Зрозумій, хто ти! І тут я попрошу тебе виконати своєрідну контроль-
ну роботу.

Заповни, будь ласка, таблицю:

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.
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Наприклад, якщо ти маєш смак і, можливо, у тебе є хист худож-
ника, стиліста, залежно від того, на що ти звертаєш увагу. Припусті-
мо, ти стильно вдягаєшся, тобто ти стиліст (впиши у таблицю «я сти-
ліст»), якщо ти любиш організовувати щось, тоді ти організатор, якщо 
у тебе добре виходить керувати — значить ти менеджер, якщо лю-
биш танці, музику, то можеш написати, що ти або танцюрист, або му-
зикант. Тобто ти повинен описати себе з точки зору своїх якостей 
і перевести їх у певну професійну діяльність. Далі подивися на ці 10 
пунктів і відповідай на питання: чому ти написав це? Що конкретно 
тебе до цього спонукає? Наприклад, якщо ти написав, що ти архітек-
тор, то опиши, що саме в цій сфері тобі подобається. Наприклад, по-
добається створювати, вигадувати, реалізовувати і бачити результати 
своєї праці. Дуже важливо визначити, що саме в цій самокласифіка-
ції тебе мотивує, що саме тебе хвилює і саме це дуже важливо зазна-
чити під кожним формулюванням.

Проаналізувавши цю таблицю, заповни наступну, в якій акцент 
робиться на спільних знаменниках. Якщо ти бачиш, що слова повто-
рюються, наприклад, ти пишеш, що тебе цікавить ефективність і ре-
зультат, це означає, що для тебе це важливо і це слід вписати в дру-
гу таблицю. На основі цього й робляться висновки.

У колонці «Що мені варто застосувати / врахувати у своїй кар’єрі, 
щоб бути щасливим, почуватися потрібним і досягти успіху?» мають 
вказуватися твої базові основи, які принципово завжди залишаться 
з тобою. Якщо ти людина, якій до вподоби сам процес, то ти — про-
єктний менеджер, якщо ти любиш створювати, придумувати, 
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а не реалізовувати, оскільки це не твоя сильна сторона — ти гене-
ратор ідей, вигадник. Якщо ти любиш аналізувати, то ти аналітик. 
Тобі потрібно ширше подивитися на свої можливості і сформулю-
вати найважливіше для тебе.

Спільні знаменники
Що мені варто застосувати / врахувати 

у своїй кар’єрі, щоб бути щасливим, 
почуватися потрібним і досягти успіху?
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Спільні знаменники
Що мені варто застосувати / врахувати 

у своїй кар’єрі, щоб бути щасливим, 
почуватися потрібним і досягти успіху?

А щоб зрозуміти, куди рухатися далі, маєш ще й заповнити 3 важ-
ливі елементи таблиці.
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Перша: «Твої інтереси. Що тебе хвилює?»
Наприклад, тебе може хвилювати екологія, може хвилювати пси-

хологія взаємин тощо. Визнач для себе всі сфери, які тебе завжди 
емоційно вмикають. Ти дивишся програми, читаєш статті або спеці-
альні книжки, в яких невтомно шукаєш відповіді на ці питання. Де-
тально опиши ці сфери інтересів, навіть те, що ти робиш поза робо-
тою. Наприклад, ти любиш готувати і тобі до вподоби випробовувати 
нові рецепти. Максимально відобрази все це у таблиці.

Наступний елемент: «Твої особливості характеру. Як саме ти хо-
чеш будувати взаємини з оточуючими?»

Інтереси.
Що тебе хвилює?

Особливості характеру.
Як само ти хочеш 

будувати взаємини 
з оточуючими?

Навички та здібності, 
природні та набуті;

те, що тобі легко 
дається



Інформацію ти можеш взяти з таблиці психогеометричного тес-
ту, який характеризує тебе за основними характеристиками. І про-
сто переписати їх сюди.

І останній: «Навички та здібності, природні та набуті».
Коли таблиця буде заповнена, у певних місцях ти зауважиш збіги. 

Ти помітиш, що певні моменти поєднуються. Спробуй їх проаналізу-
вати і виписати окремо. Із цього ти можеш зробити висновок. Ці три 
основні базові речі дають можливість представити себе перед будь- 
яким роботодавцем. І що більше ти подаси про себе інформації, в якій 
описані всі твої інтереси, навички, здібності і риси твого характеру, 
то влучніше буде «потрапляння» в роботу твоєї мрії.



ПРАКТИЧНЕ 
ЗАВДАННЯ 

«ТРИ ЗАПИТАННЯ»
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Яка твоя «золота середина» згідно з цими даними?

Опиши її тут:
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Згадай події, які тебе дуже хвилювали, опиши чому. Тут дуже важ-
ливо згадати події не тільки позитивні, а й негативні, тому що ці по-
дії включають певні ресурси, і тобі їх слід проаналізувати.

Напиши імена тих, хто є для тебе взірцем для наслідування, оха-
рактеризуй їх. Це можуть бути люди, яких ти особисто знаєш, мо-
жуть бути люди з твого близького кола, це може бути людина, 
з якою ти мрієш познайомитися, тому що ти, наприклад, дивишся 
його youtube- канал і поділяєш його цінності, або ти прочитав його 
книжки. Це може бути людина, якої вже немає серед нас, але вона 
є для тебе взірцем. Знайди фотографію, портрет цієї людини, і вклей 
у цю таб личку, описавши основні її характеристики, які тебе захо-
плюють. Це слід зробити тому, що все, що тебе захоплює в іншій лю-
дині, є твоїми нерозкритими природними даними. Це допоможе тобі 
зрозуміти, що ти маєш у собі розвивати, щоб наблизитися до свого 
ідеалу.

Яким ти хочеш залишитися в пам’яті друзів? Зосередься, це дуже 
важливе питання, це фактично те, що буде написано на твоєму над-
гробку. Спробуй пофантазувати на тему: «Якою людиною ти хо-
тів би залишитися в пам’яті людей?»



ПРАКТИЧНЕ 
ЗАВДАННЯ  

«ТРИ ЗАПИТАННЯ» 

ТАБЛИЦЯ
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ПОДІЇ
ЗРАЗОК ДЛЯ 

НАСЛІДУВАННЯ І ЙОГО 
ХАРАКТЕРИСТИКА

ЯКИМ ТИ ХОЧЕШ 
ЗАЛИШИТИСЯ В ПАМ’ЯТІ 

ДРУЗІВ?
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Наступне практичне завдання дуже цікаве і знадобиться нам для 
того, щоб у п’ятому секреті ми повернулися до цього завдання, а за-
раз – тренування. Отже, завдання дуже просте і називається «Спад-
щина». Уяви собі, що десь, в якійсь точці земної кулі у тебе з’явив-
ся далекий родич і в своєму заповіті він вказав твоє ім’я, залишивши 
у спадок 18 млн доларів. Але задля їхнього одержання ти мусиш ви-
конати певні умови.

Перша умова: впродовж року ти маєш одержати нові знання. При 
цьому ти повністю фінансово забезпечуєшся. Єдина заборона — нав-
чання в коледжах і вишах. Тобі потрібно отримувати знання і дос-
від у людей, які тебе захоплюють. Тому повертаймося до таблиці, 
де складений перелік цих людей, звісно, сучасники, адже повчити-
ся у тих, кого немає серед живих ти зможеш хіба за книжками. Твоє 
завдання на даному етапі — практикуватися і подорожувати сві-
том, тому постарайся не прив’язуватися локально до України, хоча 
і в нас є чимало людей, які можуть дати достатньо якісних знань, 
але я б хотіла, щоб ти розширив географію, і тебе нічого не зупиня-
ло. Спробуй пофантазувати на цю тему і написати, куди б ти поїхав, 
що б вивчав. Розплануй увесь свій рік, впродовж якого подорожу-
ватимеш світом, опановуватимеш нові знання і навички. Найголов-
ніше — навички, обов’язково випиши їх у таблицю. Дуже важливо 
вказати, для чого тобі потрібні ці навички і з якою метою ти нама-
гаєшся їх здобути.
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Другого року, коли ти поїздив- помандрував, тобі видають 9 міль-
йонів, але при цьому ставлять умову, що ці гроші ти маєш інвесту-
вати в благодійний соціальний проєкт. Подумай, що це може бути 
за проєкт. Акцентую увагу на тому, що, виконуючи це завдання, до-
волі часто люди припускаються помилки, не прив’язуючи свої знання 
до другого року. А здобуті знання минулого року ти маєш трансфор-
мувати у соціальний проєкт. Завжди є чим ділитися з людьми безо-
платно, при цьому створюючи соціальний продукт. Тому подумай, 
що це може бути за проєкт, в якому твої знання, набуті впродовж по-
переднього року, можуть придатися для створення соціального про-
єкту. Крок за кроком розпиши назву проєкту, його учасників, розро-
би детальний план його створення. 

Практика. «Спадщина»

Спадщина

18 млн доларів

2-й рік

Нові знання

Що ти вивчатимеш?
Як удосконалюватимешся?

Повне забезпечення на
роз’їзди і навчання

(Виключаються коледжі
й виші)

Благодійність?
Який проєкт?

1-й рік
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Напиши невелике оповідання:
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За рік у тебе відкриття соціального доброчинного проєкту і тобі 
вручається чек ще на 9 мільйонів. При цьому тобі висувають нову 
умову: із цими грошима ти можеш робити все, що забажаєш. Будь 
ласка, коротко опиши, яке життя приноситиме тобі найбільшу втіху? 
Де ти житимеш, із ким? Як ти проводитимеш час? Вкажи свій рід ді-
яльності, чи взагалі плануєш ти самовдосконалюватися?

Для того, щоб тобі було легше розписати ці 9-ть мільйонів, про-
поную формулу, що називається «Управління стилем життя». Вона 
складається з восьми основних параметрів:

9 млн доларів

3-й рік

Яке життя приноситиме тобі найбільшу втіху після цих 
завдань? Де ти житимеш? Із ким? Як проводитимеш 

час? Чим займатимешся? Чи плануєш далі 
самовдосконалюватися?
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Образ і стиль. Твій вигляд.

Твоє здоров’я.

Твоя друга половина.

Діти.
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Улюблена робота.

Освіта.

Благодійні та соціальні проєкти.

Хобі, таланти.
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Заповни таблицю, розписуючи свої 9 млн. У що ти інвестуєш, 
згідно з цими вісьмома параметрами? У тебе вже є благодійний 
проєкт, а також знання, які ти поглиблюватимеш, тому спробуй усе 
заповнити.

До речі, виконання цього завдання дозволяє тобі визначитися, 
чи ті знання ти здобував. А оскільки це все для нас практика, практика 
на папері, у тебе є можливість переглянути свої погляди і спробува-
ти переробити це завдання з урахуванням того, що ти в собі відкрив. 
Дуже важлива підказка в рішенні задач може виявитися в першому 
секреті, де ти розписав свої 10 бажань. Із цих бажань ти можеш по-
черпнути інформацію, куди рухатися далі.

Після того, як ти все проаналізуєш, ти побачиш, які види діяльно-
сті приносять тобі найбільшу втіху. Будь ласка, випиши ці види діяль-
ності, все, що ти робитимеш із задоволенням. Затим опиши людей, 
з якими ти хочеш проводити час. І тут слід уявити, побачити себе, 
з ким ти спілкуєшся і з ким дружиш. Що це за люди? Звідки вони?

І останнє — допомога іншим. Опиши характер своєї допомоги, 
те, чим ти можеш ділитися з людьми.

Види діяльності; що ти робитимеш із задоволенням.
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Люди, з якими ти хочеш проводити час.

Допомога іншим (опиши характер своєї допомоги).

Заповни таблицю, в якій запечатана формула, фактично те, чим 
і для кого ти займатимешся.

ДОПОМАГАТИ
(Дієслово)

ЛЮДЯМ
(Іменник)

ДІЯ
(Дієслово)

1

2

3

4



111

Коли ти заповнюєш цю таблицю, ти маєш зрозуміти, що в ре-
зультаті ця таблиця дасть тобі три ключових відповіді на питання. 
Перша колонка дасть тобі цінність, яку ти несеш і пропонуєш. Друга 
колонка дасть тобі клієнта, на якого слід орієнтуватися. І третя ко-
лонка — ключові види діяльності, які ти монетизуєш. У такий спосіб 
ти формуєш декларацію своєї мети. Випиши це у вигляді розповіді, 
яка дозволить тобі переходити до другого розділу секрету «Ство-
ри» — створення свого власного проєкту, здійснення своєї мрії, 
де ти є і власником, і автором ідеї.

Розповідь «Декларація мети»
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Маю тебе попередити: буває й таке, що аж ніяк не вдається ви-
значити свою мету. Що ж тоді робити? Ти не самотній, адже лише 
у 33% людей вистачає рішучості нарешті знайти свою мрію і рухати-
ся до неї. Домогтися успіху ти зможеш, якщо зосередишся на будь- 
якій справі, хоч би якою незначною вона здавалося іншим. Візьми 
найпростішу, найлегшу справу і спробуй її вдосконалити.

Нестала декларація цілей — таке також трапляється, але слід 
пам’ятати, що основні інтереси і здібності найчастіше залишаються 
незмінними, а ось форма вираження може еволюціонувати. З кож-
ним разом ти робитимеш це більш професійно, регулярно оновлюю-
чи формулювання цілей відповідно до змін життя і поглядів. Це дуже 
важливо, тому слід виконувати завдання «10 бажань», з допомогою 
якого ти протестуєш: твої це бажання чи ні. Пам’ятаймо, що цю впра-
ву слід виконувати впродовж 30 днів.

Ну, і резюме першої частини 3-го Секрету. Завжди тримай курс 
на Полярну зірку, а не на Північний полюс. Полярна зірка — це рушій-
на сила, яка невтомно узгоджує спільні зусилля, а Північний полюс — 
це завдання, яке замінюється іншим одразу після його виконання. 
Краще обирати певний напрямок, аніж зациклюватися на виконанні 
однієї задачі. Адже, по суті, ти збираєш нову інформацію, на підста-
ві якої визначаєш, правильний обрав шлях чи ні. Хочу згадати фразу 
Форбса, що «найбільша помилка — не намагатися заробляти на тому, 
що приносить найбільше задоволення». Виконуй завдання і переходь 
до другої частини.



ПРАКТИЧНІ 
ЗАВДАННЯ
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Ну і переходимо до безпосереднього виконання практичних за-
вдань, які дозволять тобі ширше і глибше проаналізувати твій про-
єкт. Це 6 етапів, які дозволять отримати всю інформацію, якої бракує, 
побачити свій проєкт з різних ракурсів, оцінити його слабкі і сильні 
сторони, і найголовніше: опрацьовуючи кожне практичне завдання, 
ти зможеш відкрити для себе нові можливості.

Отже, перед тим як переходити до першого етапу, необхідно чітко 
визначити поле діяльності твого проєкту. Тобто або це буде послуга, 
або продукт — від цього ми відштовхуємося і починаємо.

Для виконання цих практичних завдань 
раджу на кожен проєкт заводити 

окремий блокнот!
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Перший етап — аналіз і підготовка 
проєкту

Що для цього потрібно?

1 По- перше, здається мені, що ти міг десь чути про так звану 
ліфтову презентацію. Це короткий таймінг, який дається тобі, 
якщо раптом у ліфті ти зустрінеш людину, яка може підтри-
мати твій проєкт. Зазвичай на презентацію у тебе є десь 15 
секунд. Тож дуже важливо так описати свою продукцію, щоб 
це дозволило людині швидко прийняти рішення. Тому тре-
нуйся, напиши розповідь про свій проєкт і не забудь, що в тебе 
на це є лишень 15 секунд. 

2 Наступна практика — приклади для наслідування. Я вже зга-
дувала про те, що інформація — це те, з чого ми завжди почи-
наємо. Знайди в інтернеті подібний досвід, знайди тих натх-
ненників і порадників, які можуть дати тобі ідеї і визнач, хто 
для тебе є прикладом, скажімо high- class, до якого ми всі праг-
немо. Визнач цю саму вершину.

3 Вигідна позиція. Для того щоб реалізувати свої ідеї, одно-
го ентузіазму явно замало, потрібні навички. Постав собі за-
питання: «Які здібності з тих, якими я володію, допоможуть 
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мені досягти мети?» Даю підказку — зверни увагу на свій swot- 
аналіз, саме там і є твої сильні якості. Оціни, чи зможуть вони 
придатися у твоєму проєкті?

4 В якому віці найкраще запустити цей стартап? Насправді вік 
не завада, головне розуміти свою цільову групу. Тобто якщо 
ти молодий чоловік, то, звичайно, тобі повірить твоя аудито-
рія, якщо ти людина з досвідом, то, відповідно, твоя аудиторія 
та, яка довірятиме твоєму досвіду. Тому тут потрібно оціню-
вати свій вік і враховувати, на яку цільову групу розрахований 
твій продукт.

5 Які ресурси у тебе є на сьогодні? Опиши ці ресурси. Це можуть 
бути твої зв’язки, звісно, гроші, а ще активи, наприклад, неру-
хомість або у тебе є пересувний транспорт. Тобто ти повинен 
описати всі ключові ресурси, якими володієш.

6 Не варто також забувати про досвід. В житті кожної лю-
дини був негативний досвід, тому кожен розуміє, що ри-
зики є завжди. Ризики, пов’язані не тільки з твоїми особи-
стісними якостями (знову повертаємося до swot- аналізу), 
а й об’єктивні причини, як- от ситуація в країні, можливості 
ринку тощо. Без ризику помилок не вдається реалізувати жо-
ден проєкт. Згадай, наведи приклад, коли ти зазнав пораз-
ки у своїх починаннях. Тобі потрібно проаналізувати, в чому 
полягала причина твоїх невдалих проєктів, щоб надалі цьо-
го не повторилося. 
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7 Яким ти бачиш свій успіх?
Ти повинен уявити фінальну картинку, якої прагнеш досяг-
нути. Це візуалізація твого майбутнього. Що ти при цьому 
відчуваєш і як це виглядає? Що ти матимеш? І тут ти маєш 
обов’язково описати свої емоції і візуальні картинки омрія-
ного фіналу, які виникають у твоїй уяві.

8 Шукай амбасадора бренду. Я вже згадувала про те, що по-
трібно шукати сенс. Шукай метафору, шукай талісман. Так 
от талісманом може бути не тільки якийсь, скажімо, символ, 
а й людина. Коли готуєш якийсь проєкт, обери собі ідеальну 
людину, якій стовідстоково сподобається твій задум. Амбаса-
дор бренду — це людина, яка буде в захваті від твоєї продук-
ції і яка розповідатиме про неї незалежно від того, платити-
меш ти їй за це чи ні. Амбасадор ділитиметься з людьми твоїм 
приголомшливим брендом або послугою.

9 Особиста мотивація. Навіщо тобі це потрібно? Запитай у себе, 
задля чого ти це робиш? Що за цим стоїть? Тут ти маєш бути 
максимально чесним із собою, бо коли це твоє еґо, яке про-
сто хоче заявити про себе, звернути на себе увагу, то, мож-
ливо, це свідчить про твою занижену самооцінку. Тоді вар-
то повернутися до першого секрету цієї книжки і вирішити 
питання із власною самооцінкою. Варто трошки попрацюва-
ти над собою, щоб у тебе з’явилася впевненість у собі. Тому 



що іноді, досягаючи чогось, ми не отримуємо бажаного, а от-
римуємо ще більше негативу і спустошення. Щоб із тобою цьо-
го не сталося, будь ласка, визнач власну мотивацію — для чого 
тобі це потрібно? Дай відповідь на це запитання.

10 Ну і останнє на початковому етапі підготовки твого бізне-
су і тестування його на «феншуйність». Ти маєш подумати, 
як одягатимуться співробітники твоєї компанії. Який вигляд 
вони матимуть. Визнач корпоративну культуру, стиль. Або 
якщо ти сам є носієм свого бренду, то яким чином ти змо-
жеш візуально, через свій стиль і образ, передати те, чим ти за-
ймаєшся? Ось я, наприклад, виконуючи це завдання, сама собі 
сформувала жіночний стиль, і оскільки я є Амбасадором щас-
тя, то в моєму гардеробі обов’язково повинен бути колір щас-
тя — жовтий. Це певні акценти, кульбаба — яку я також вва-
жаю символом щастя. Тому навіть у виборі свого гардероба 
я намагаюся використовувати ці колірні рішення або симво-
ли і принти. Подумай, як ти можеш просувати власний бренд.
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Другий етап — аналіз і пошук

1 Знову ж таки, повертаючись до розділу збору інформації: які 
є альтернативи? Чи є аналог твого продукту або послуги? 
Тобто на другому етапі тобі необхідно вивчити ринок. Зараз 
ти роззираєшся, приглядаєшся. Якщо на першому етапі нам 
було важливо зрозуміти сенс, значення, важливість і причини, 
що нас спонукають створювати цей проєкт, то зараз, на друго-
му етапі, ми все розглядаємо і скануємо. Отже, чи є аналог або 
альтернатива твоєму продукту або послузі? Вивчи цей ринок.

2 Де тобі буде корисно побувати, щоб почерпнути більше інфор-
мації? Ось, наприклад, я поставила собі за мету подорожувати 
країнами, які входять до п’ятірки найщасливіших країн світу — 
це Данія, Швеція, Норвегія, Фінляндія й Нідерланди. У моє-
му списку подорожей ці країни у пріоритеті. Коли я їду туди, 
я читаю книжки про щастя авторів, які живуть у цих країнах. 
Для мене досвід читання цих книжок і подорож стає джере-
лом натхнення. Тому й ти виріши, куди тобі корисно поїхати, 
щоб надихнутися і підкреслити нові цікаві ідеї.

3 Уяви собі, як живе твій клієнт. Спробуй описати його день, як він 
його проживає? До речі, є чудова книжка, яка називається «Ви-
несення мозку» відомого маркетолога Мартіна Ліндстрома. 
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Цікаво, що коли цей чоловік отримує замовлення на розробку 
якоїсь продукції, він місяць живе в родині потенційного іде-
ального клієнта. Йому знаходять сім’ю, де він живе, веде що-
денники, спостерігаючи, як живуть члени сім’ї, як живе той 
основний член сім’ї, для якого призначений цей продукт. Від-
бувається оцінка оточення, яке теж впливає на прийняття рі-
шення цієї людини. Тому побудь у чужій шкурі, уяви себе тим 
клієнтом, на якого ти націлений.

4 Наступний, четвертий, крок — незвичайні аналогії. Що це може 
бути? В якій геть інакшій сфері ти можеш почерпнути для себе 
щось нове? Шукай у тих сферах, які не мають стосунку до тво-
го продукту. Є класна техніка, коли люди шукають рішення 
проблем і привертають людей з інших галузей, які на цю про-
блему дивляться свіжим, незамиленим оком. Це доволі ефек-
тивна навичка, де можна знайти дуже багато цікавих рішень 
у тестуванні бізнесу. До речі, багато геніальних ідей були взя-
ті з геть інших сфер. 

5 Уміння слухати. До чиєї думки варто прислухатися? Визнач 
для себе лідерів і по змозі спробуй обговорити з ними свій 
проєкт. Тобто не полінуйтеся піти і заплатити за консульта-
цію ідейного лідера і вислухати його. До речі, такі консультації 
проводжу і я, й доволі часто трапляються випадки, коли лю-
дина кардинально змінює фокус своєї уваги, перемикається, 
тому що в процесі консультації ми з’ясовуємо, що це не така 
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вже й важлива для нього тема. На першому етапі це дуже за-
ощадить і гроші, і час, і нервові клітини.

6 Яка марка машини у твого клієнта? Це дуже цікаво, адже тоді 
ти розумітимеш, який стиль життя обирає людина. Вибір ав-
томобіля людиною завжди диктується певними її внутрішні-
ми цінностями.
Якщо це «феррарі», то це сановита людина, яка тяжіє до хи-
зування. Або людина, яка їздить на автомобілі середнього 
рівня, але для неї, наприклад, важлива простота і зручність. 
Зауваж також, який це автомобіль — новий чи старий, догля-
нутий чи ні тощо. Я вважаю, що навіть із цього ти зможеш по-
черпнути дуже багато інформації про потенційного клієнта. 
До речі, коли ти дізнаєшся, на якому автомобілі він їздить, на-
далі це також дасть можливість стовідсотково знаходити кон-
версії саме твого клієнта. За умови, якщо ти знатимеш, як він 
живе і який його стиль життя. 

7 Чиї інтереси потрібно враховувати завжди? Ти повинен знати, 
від кого безпосередньо залежить успіх твого підприємства. Ін-
вестори, співробітники, члени сім’ї — цих людей краще не засму-
чувати, тому їх називають стейкхолдерами, тобто власниками рі-
шень. Бо коли ти щось створюєш, ти маєш розуміти, що є також 
і внутрішнє коло людей, яким теж має бути комфортно. Тобто 
все, що ти робиш, має збігатися з їхніми інтересами.



8 Дивись ширше і відвідуй заходи. Це можуть бути цікаві великі 
заходи, на яких, впевнена, ти довідаєшся багато цікавого, на-
приклад, великі виставки, конференції, де ти можеш зустріти 
цікавих людей. Особисто я завжди відвідую різні заходи, адже 
там знаходжу для себе щось свіже, нове і обов’язково це яки-
мось чином потім інтегрую у свої проєкти.

9 До кого звернутися, щоб отримати об’єктивну оцінку? Я вже 
згадувала про необхідність пошуку консультанта, якому до-
віряєш, який викликає у тебе повагу й інтерес. Звичай-
но ж, не варто консультуватися з мамою (якщо, певна, річ, твоя 
мама не профі). Варто знайти людину, до думки якої ти точно 
дослухаєшся як до авторитетної.

10 Спробуй приблизно оцінити масштаб своєї аудиторії. Не за-
вадило б порахувати кількість людей, які могли б користува-
тися твоїми послугами. Це дасть можливість в майбутньому 
прогнозувати дохідну частину, таку необхідну для організа-
ції твоєї справи.
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Третій етап — презентація 
продукції

1  Один добре, а два краще. Тому поміркуй, із ким об’єдна-
ти зусилля, щоб разом знайти краще рішення. Створи клуб 
за інтере сами, в якому ти міг би обговорювати і вислуховува-
ти думки людей. Створи фокус- групу, в якій можна обговори-
ти свій проєкт і попросити людей висловити свою думку, вне-
сти якісь цікаві пропозиції.

2 Будь- яку теорію необхідно перевіряти. Наведи приклад непе-
ревіреного ключового припущення про своїх клієнтів, яке по-
трібно перевірити. Якщо є сумніви і ризики, то краще підстра-
хуватися і перевірити ще раз.

3 Проведи інтерв’ю зі своїм потенційним клієнтом. Знайди лю-
дину, на яку ти розраховуєш, і попроси її описати, чи згодна 
вона буде користуватися твоєю послугою.

4 Чим ти можеш прислужитися клієнтові? Опиши основні пере-
ваги свого продукту, послуги і що конкретно ти обіцяєш своїм 
клієнтам, якщо вони придбають цю продукцію.

5 Настає етап, коли ти обдумуєш усі ризики. Ти маєш для себе 
прописати (бо не все залежить від нас, враховуй вплив зовніш-
ніх факторів на життя суспільства і форс- мажори). Політичні 
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події в країні можуть негативно позначитися на твоєму про-
єкті, можуть його законсервувати і так далі. Опиши ці ризики, 
щоб «на кожну отруту створити свою протиотруту».

6 Опиши ситуацію, в якій клієнт зіштовхнеться з проблемою, 
а ти її вирішиш. Адже коли ти це зробиш, в майбутній розмо-
ві з клієнтом ти одразу зможеш розповісти про переваги сво-
го продукту.

7 Який відомий бренд можна навести як приклад, щоб описа-
ти твій продукт або послугу? Шукай архетипи. Знайди відомі 
бренди, які так чи інакше десь у чомусь подібні до твого про-
єкту. Це десь перетинається з тим завданням, коли ми шука-
ємо для себе зразки для наслідування.

8 Стратегія блакитного океану. Варто придумати альтернатив-
ні способи пошуку клієнтів. Проведи мозковий штурм — са-
мостійно або збери компанію, яка, можливо, тобі підкаже не-
сподівані рішення.

9 Тайм- менеджмент. Установи часовий ліміт для всіх кроків 
процесу. Це допомагає зосередитися на конкретних завдан-
нях. Таймінг дуже важливий, тому розбий етапи свого проєк-
ту і розрахуй час, коли ти маєш пройти кожен етап.
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Четвертий етап — безпосередньо 
сам продукт

Протестуймо його?

1 Назви ключову рису свого продукту. Необхідно визначити го-
ловний меседж, на який ти збираєшся тиснути. Якщо у ньо-
го є багато позитивних характеристик, вибери найголовнішу, 
ключову, на твій погляд.

2 Розставляємо пріоритети. Що було б чудово, але необов’язко-
во додати до твого продукту? Як ти можеш його прикрасити? 
Що б ти додав до цього продукту? Це може бути, наприклад, 
яскрава або незвичайна упаковка, або цікавий спосіб достав-
ки тощо. Будь креативним.

3 Візуалізуй свої ідеї. Який матеріал ідеально підійде для про-
тотипу твого продукту? Спробуй тут теж пофантазувати, адже 
прототип допомагає краще зрозуміти, що ти маєш на ува-
зі. Байдуже, з чого він буде зроблений: з паперу, глини, дере-
ва або іншого матеріалу. Це все про занурення в продукт, для 
того, щоб він набув більше граней, заграв барвами.

4 Поділи мету на короткі відрізки. Я застосовую метод зворотно-
го проєктування: коли ти ставиш дату презентації свого про-
дукту, наприклад, через пів року, і ти відмотуєш плівку назад. 
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Методом зворотного проєктування ділиш пів року на відрізки, 
етапи до реалізації. Зроби це у вигляді таблиці, розділи на ета-
пи і обов’язково простав таймінг.

5 Опиши найбільш багатообіцяючий клієнтський сегмент для 
свого продукту. Тобі потрібно чітко розуміти, де найбільше 
буде попит на твою продукцію. Це допоможе тобі тримати 
фокус.

6 Конструктив. Чи є інші способи подолати обмежену схему 
мислення? Завжди є якісь сумніви, однак намагайся не мис-
лити категоріями «але», а додавати до своєї думки «так» і роз-
вивати її далі.

7 Брендинг. Якщо твій продукт ще не має назви — придумай її. 
Якщо вже все придумано до тебе — знайди альтернативну наз-
ву. Брендинг дуже важливий, тому що всі твої попередні впра-
ви, які ти виконував, уточнюватимуть це. Якщо навіть ти давно 
з усім визначився, то в процесі виконання завдань назва може 
трансформуватися у значно влучнішу. Тому зараз, на даному 
етапі, дуже важливо уявляти собі брендинг твого продукту.

8 Які зміни потрібно внести, щоб стати доступними для фізич-
них осіб? Хто купуватиме твій продукт або послугу? Кінце-
вий покупець або корпоративні клієнти? Визначся із цільо-
вою групою.

9 Ризики. Що може змусити тебе здатися? Часом сили вичер-
пуються, часом ти відчуваєш, що опинився в глухому куті. 
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Ти маєш бути готовим до подібних моментів, і якщо вони ви-
никнуть, то не опускай рук. Просто опиши, що може тебе зму-
сити опустити руки.

10 І останнє в цьому розділі: які допуски, дозволи, сертифікати 
потрібно отримати, щоб продавати твій продукт або послугу? 
Тут ми потрапляємо на поле закону, тому якщо твій продукт 
потребує сертифікації, варто також про це потурбуватися.

П’ятий етап – запуск

1 На цьому етапі ти починаєш діяти і реалізовувати свій проєкт. 
Починається етап інвестування. 

2 Насамперед потрібно чітко і остаточно визначитися — чи пра-
вильний ти обрав шлях? Подивися на це таким чином: пла-
нуй — роби — перевіряй — роби краще. Ти вже маєш розуміти, 
що зараз ти починаєш вкладати ресурси і вже не буде ворот-
тя. Або ж виявиться, що тобі потрібно буде щось переробити. 
Сім разів відмір — один раз відріж.

3 Є така система — канбан. Це японська система, суть якої — по-
стійна синхронізація членів команди. Кожен учасник має є пе-
релік завдань, всі його функції чітко визначені. Будь- який про-
єкт вимагає формування команди. І тут необхідно встановити, 
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хто чим займатиметься і хто відповідальний. Найкраще вно-
сити це в таблицю (використовуй дошку зі стікерами).

4 Протестуй свій продукт. Тобі потрібно спробувати створити 
власну продукцію і протестувати її у фокус- групі, щоб отри-
мати зворотний зв’язок і доопрацювати певні нюанси, що мо-
жуть виникнути.

5 Склади план на майбутнє. Якою буде твоя компанія через рік? 
Постав собі цілі. Вони можуть бути виражені матеріально, кіль-
кісно, тому ти повинен розуміти, куди рухаєшся далі.

6 Зворотний зв’язок. Опиши, як можна отримати безпосередній 
відгук від клієнта про твою продукцію. Яким чином ти дізна-
єшся про те, що твоя продукція корисна людям? Тобто пови-
нен бути якийсь зворотний зв’язок.

7 З часом твої клієнти дорослішатимуть. Як дорослішання твоєї 
клієнтури вплине на продукт або послугу? Тобі потрібно на-
вчитися адаптуватися, тому демографічний фактор дуже важ-
ливий. До речі, тут знову придадуться знання теорії поколінь. 
Це дозволить тобі чітко розуміти, що рухає кожним поколін-
ням у виборі послуги або товару.

8 Екологічність. Наскільки екологічний твій проєкт? Як він змі-
нює світ на краще? Важливо, щоб ти залишив чистий слід 
на планеті. Зелений слід.

9 Хто твій головний конкурент? Ти повинен простежити за тим, 
що він робить, і якщо ти виходиш на поле, де вже є подібний 



товар або послуга, то маєш весь час тримати носа за вітром. 
Склади список своїх конкурентів і відстежуй їхні дії, щоб ко-
ригувати свої дії або поліпшити свій продукт.

10 Можливості отримання додаткових інвестицій або грантів 
на твій проєкт. Проаналізуй, де ти можеш розширити інвес-
тиційний простір. Ще інформація з приводу пошуку інвесто-
рів: є таке поняття як бізнес- ангели. Це інвестори, які готові 
ризикнути і вкластися у твій продукт. Тому стеж за подіями 
на ринку бізнесу. Досить часто бізнес- ангели проводять ін-
вестиційні форуми, на яких вони заявляють про проєкти, які 
вони готові фінансувати. Можливо, саме ти потрапиш до цьо-
го списку.
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Шостий етап — запуск і просування
Ну ось, твій продукт уже на виході, і ти готовий його запускати. На-
став час обговорити його просування, тобто про піар- акції, про ре-
кламу продукту. Розгляньмо декілька варіантів:

1 На яких заходах ти міг би заявити про свою продукцію? Опи-
ши, склади їх перелік і спробуй це зробити.

2 Який стиль лідерства більше підходить для твоєї компанії? 
На сьогоднішні найпопулярніший стиль управління — це здо-
рова, міцна сім’я, в якій є чіткі зони відповідальності кожно-
го її члена. Тобто член сім’ї як член твоєї команди і ти як го-
ловний хедлайнер проєкту. Думаю, тут має бути все прозоро, 
все екологічно, адже величезна кількість проєктів у світі реа-
лізується вдома і тут дуже важливі довіра і взаєморозуміння.

3 Показник ефективності. Їх називають ще КіПіАй (КРІ) — 
це те, що ти зможеш виміряти і зрозуміти ефективність сво-
го бренду. Припустімо, для магазину — це кількість покупців 
і середній чек, те ж стосується і ресторану. Якщо ми говори-
мо про охоплення аудиторії — це теж ефективність. Ну і зви-
чайно ж повинна бути конверсія від охоплення до покупки.
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4 Цінність. Що перше спадає на думку, коли йдеться про твій 
бренд? Дуже цікаво знати, яка асоціація виникає у людей 
і що ти маєш просувати в маси.

5 Реклама. Яка твоя улюблена реклама? На що буде схожа твоя 
реклама? Я одразу можу сказати, що на сьогодні реклама 
«в лоб» не працює. Зараз активно використовуються промо 
як соціальна реклама, в якій закладені певні цінності. Бажано, 
щоб ці цінності збігалися і несли в собі пряму метафору. Чому 
ці метафори, про які я згадувала раніше, дуже важливі? Тому 
що саме метафора дозволить тобі створити якийсь продукт, 
який викликатиме асоціацію. Якщо це кінь, то, звісно, у моїх 
роликах буде присутній кінь, якщо кульбаба — значить у моїх 
роликах буде кульбаба. Використовуй це. Сьогодні велика кіль-
кість компаній вкладає у соціальне кіно, соціальні ролики, які 
поширюються як вірусний маркетинг. Подібні ролики ти явно 
бачив у соцмережах. Візьми собі їх за основу і подумай, яким 
чином ти можеш зробити щось подібне, але своє, оригіналь-
не, наслідувавши найкращий приклад.

6 Визнач ключові слова, за якими твій продукт знаходитимуть 
у пошукових системах. Так, соціальні мережі рулять, тому 
що є контекстна реклама, коли люди шукають за ключовими 
словами. Тому це теж потрібно використовувати.
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7 Придумай ефективний слоган для своєї компанії. Це дуже кру-
то, коли є слоган, і тут теж потрібно проявити креатив. Про-
веди мозковий штурм.

8 Подумай над тим, як можна безкоштовно привернути увагу 
до свого продукту або послуги. Шукай платформи, на яких 
ти можеш про це заявити. Записуй всі думки з цього приводу. 
Ми вже згадували про Амбасадора, тож знайди у соціальних 
мережах ідейних лідерів, які могли б привернути увагу твоїх 
потенційних клієнтів. Таких людей зараз дуже багато.

Я також весь час отримую пропозиції розповісти про чиюсь про-
дукцію, і я дію за головним принципом — підтримувати вітчизняно-
го виробника. Тому я залюбки це роблю, єдина умова — цей продукт 
повинен мені сподобатися. Тому будь чесним і пропонуй людям свою 
продукцію, не вимагаючи публікації. Деякі такі Амбасадори, ідейні 
лідери, беруть за це серйозні гроші. На цьому непогано заробляють 
в Instagram і на YouTube. Це їхні ресурси, це їхній актив, тому норв-
мально, коли люди це монетизують.

Отже, створи свій проєкт і приверни до нього увагу. Твій проєкт 
повинен бути безпосередньо пов’язаний із твоїми внутрішніми по-
требами. Згадуємо пройдене вище, коли ми рухаємося від центру на-
зовні: твоє бажання трансформується в проєкт, до якого ти залучаєш 
людей, з’являється оточення «ми», яке створює продукт для «них». 
Тобто ми захоплюємо третє коло.



Ось такий він третій секрет, який дасть можливість підвищити 
твою самооцінку, розвине твій творчий потенціал, додасть знань і на-
вичок. Уже на цьому етапі ти відчуєш, що став іншою людиною. Ти за-
хоплений, у тебе палають очі і найголовніше — ти стаєш магнітом, 
який притягує у своє життя цікаві події, хороших людей, ідеї. І я щиро 
тішуся за тебе, бо якщо ти дійшов до цього етапу, то твоє життя вже 
почало змінюватися і ти стовідсотково став на шлях до абсолютно-
го щастя. А наступний крок — «Віддавай»!
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Рекомендація до Секрету №3
Книжки:

«Твоя бізнес- модель» — Тім Кларк.
«Покажи свою роботу» — Остін Клеон.
«Кради як художник» — Остін Клеон.
«Чорне обличчя, кам’яне серце» — Чу Чін- Нінґ.
«Номер 1» — Ігор Манн.
«Сенс життя і його маркетинг» — Тетяна Жданова.
«Люди — ″начиння″ бренду» — Марк Шуманн, Ліббі Сартейн.
«Мільйони на метеликах» — Михайло Хомич, Юрій Мітін.
«Доставляючи щастя» — Тоні Шей.
«Розвиток лідерів» — Іцхак Адізес.

Фільми:
«Пірати Силіконової долини» (1999)
«Корпорація» (2003)
«Продавець» (2009)
«Містер Селфрідж» (2013)
«99 франків» (2007)
«Generation ″П″» (2011)
«Тінейджер на мільярд» (2011)
«Тут курять» (2005)
«Джеррі Магваєр» (1996)



«Авіатор» (2004)
«Атлант розправив плечі» (2011)
«Стів Джобс. Втрачене інтерв’ю» (2012)
«Диявол носить Prada» (2006)
«У гонитві за щастям» (2006)
«Божевільні» (2007)
«У всі тяжкі» (2008)
«Я не знаю, як вона це робить» (2011)
«Залізна леді» (2011)
«Замерзла з Маямі» (2009)
«Ділова жінка» (1988)
«Принцеса Монако» (2014)



СЕКРЕТ №4 — 
ВІДДАВАЙ!
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Секрет №4 — Віддавай. Це дуже важливий розділ, оскільки я вва-
жаю, що віддавати — означає любити. У цьому розділі я хочу розкри-
ти поняття любові, оскільки ми з вами, принаймні більшість із нас, 
виросли на «псевдолюбові». Такого предмета немає у шкільній про-
грамі, тож вважаю за необхідне це надолужити і сподіваюся, що не-
вдовзі у школах, особливо старших класах, з’явиться предмет «мис-
тецтво любити». Принаймні я максимально постараюся до цього 
докласти зусиль.

Отже, любов. Любов — значить віддавати. Саме в любові ми здат-
ні на альтруїзм, саме в любові ми здатні віддавати, нічого не вима-
гаючи натомість. Справжнє почуття любові не вимагає компенсації.

Про любов я прочитала не один десяток книжок, тому постара-
юся максимально скласти сухий залишок із одержаних знань. Обго-
ворімо спершу міфи:

1 «Хочу, щоб мене любили» — доволі розповсюджена фраза, міф.

2 «Любити просто, а знайти об’єкт любові — проблема» — 
ще один міф.
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3 «Людина — товар по кишені» — тобто будь- яку любов мож-
на купити.

4 «Любов нічому не вчить, це хімія» — дуже поширений міф, 
в який певний час навіть сама вірила.

То що ж узагалі таке любов у сучасному суспільстві? Любов — 
це властивість людини зрілого характеру. Розвитку любові сприя-
ли соціальна структура сучасної цивілізації і дух, навіяний засоба-
ми масової інформації. 

До речі, останнім часом кіновиробництво сфокусувалося на ре-
абілітації людської душі. Якщо подивитися останні фільми, пред-
ставлені на Канському, Берлінському, Венеціанському кінофестива-
лях — це фільми про людську душу, про її трансформації. Мене цей 
напрям дуже тішить, адже це свідчить про те, що світ справді пере-
вернувся з ніг на голову і його потрібно поставити на місце. Чому? 
Тому що ми звикли, що ринкові відносини впливають на наші суспіль-
ні взаємини. Суспільні взаємини ми розглядаємо як товар, відповід-
но ми вважаємо, що будь- які відносини можна купити. Ти думав про 
те, яка головна проблема сьогоднішнього суспільства? Я зараз її озвучу.

А як це впливає на людину, до яких наслідків призводить?

1 Втрата власного «Я». Ось чому важливий перший секрет 
на шляху до щастя — пізнання власного «Я», твоїх справжніх 
бажань. Дуже часто ми потрапляємо в інформаційне поле, яке 
захаращує і приховує наші справжні бажання.
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Сучасний капіталізм потребує людей, 
які можуть легко, без збоїв, працювати 

у великих командах. Людей, які 
прагнуть споживати, дедалі більшає, 
люди, чиї смаки нівельовані, легко 

піддаються впливу і легко змінюються. 
Сьогодні потрібні люди, які вважають 

себе вільними і незалежними, які 
не підпорядковуються будь- якій владі 
або принципам совісті, але при цьому 

прагнуть отримувати наказ виконувати 
те, що від них чекають. Сучасний 
капіталізм потребує людей, добре 

пристосованих до соціальної машини, 
якими можна керувати без примусу, 

яких можна вести без вождя, спонукати 
до дії без будь- якої мети, крім однієї — 

щось робити, бути в русі, функціонувати, 
кудись іти.

На цьому все й тримається. 
Еріх Фромм
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2 Втрата зв’язку з близькими. Дуже часто ми спостерігаємо не-
повагу до старшого покоління. Втрачені родинні зв’язки, особ-
ливо на пострадянському просторі.

3 Втрата зв’язку з природою. Ми просто спостерігаємо, як нее-
кологічно використовуємо ресурси.

4 Ми — товар. Ми починаємо оцінювати себе як товар, а наші 
сили ми оцінюємо, як наш актив, капітал.

Взаємини між людьми перетворюються на взаємини автома-
тів. Ми стаємо керованим натовпом. Самотність — лихо сучасного 
людства. У країнах з високим рівнем щастя за шкалою, прийнятою 
Організацією Об’єднаних Націй, найвищий відсоток самогубств. 
Про що це свідчить? Про те, що самотність людини призводить 
до думок про суїцид. Невпевненість в собі, тривога, провина і втра-
та сенсу життя стимулюють людину замислюватися над суїцидом. 
Ось такі наслідки для людини дає нам сучасний світ. Чим він це нам 
компенсує? Тут чудово працює розважальна система, торговельні, 
розважальні центри, кількість алкоголю, яке мало не ллється зу-
сібіч, шопінг і телевізійні шоу, які запрошують нас до телевізора, 
і ми починаємо жити не своїм життям, а життям учасників телешоу. 
Що в підсумку? А в підсумку виходить середньостатистичний пор-
трет людини, добре одягненої, сексуальної, задоволеної, але поз-
бавленої власного «Я». Сумна ситуація, адже, здебільшого, ці авто-
мати не здатні любити. Форма псевдолюбові присутня як взаємне 
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статеве задоволення, як робота у складі команди і прихисток від 
самотності, адже нас необхідно повсякчас чимось завантажувати.

Що таке взагалі псевдолюбов? Ми ж виросли на класиці, на Ромео 
і Джульєтті, де шаблонно прописані гойдалки емоцій, неначе на аме-
риканських гірках. Є кілька видів цієї псевдолюбові:

1 Невротична. Невротична любов — тут вирують пристрасті, 
де люди практично доводять одне одного до божевілля.

2 Ідолопоклонство. Коли ми вибираємо собі кумира і заради 
нього кладемо на вівтар свою жертву, живучи у вигаданому 
світі.

3 Сентиментальна. О, цих прикладів предосить. На цю тему нас 
затоплює лавина серіалів.

4 Проєктивна. Згадуємо історію про Пігмаліона, який створив 
свою Галатею.

То що ж таке любов? Це мистецтво чи це емоція? Можу сказати, 
що любов — це мистецтво, коли ми прагнемо чогось. Будь- який ху-
дожник прагне піднімати свій рівень майстерності, так і в любові. 
Для того, щоб навчитися по- справжньому любити, слід опанувати 
ключові етапи. 

Теорія. Потрібно розуміти матеріальну частину, і я вже згадува-
ла про те, що перш ніж реалізовувати якийсь проєкт, необхідно ви-
вчити інформацію. Потрібно всотати інформацію, яка надасть вам 
далі можливість це практикувати. І найголовніше — вона повинна 



142

для вас мати виняткову важливість, тому що любов — це сильна 
зброя. 

Тож почнімо з теорії. Головна проблема людини — подолати свою 
відчуженість, самотність. Як стати самодостатньою людиною? Існу-
ють незрілі форми любові, вона ще називається симбіотичною.

Першою йде біологічна любов. Біологічна любов — це природ-
не. Ми народжуємося, і коли в дитинстві ми любимо своїх батьків, 
ми прив’язані до них певними емоційними і фізіологічними зв’язками.

Є пасивна любов, коли ми дозволяємо собою маніпулювати. Від-
носини мазохіста — це відчуття людиною певного емоційного під-
йому, коли людина відчуває, що нею керують, їй роблять боляче і та-
ким чином вона виправдовує свою прихильність.

Активна. Під активною любов’ю мається на увазі маніпуляція 
людьми. Це люди, які отримують задоволення від маніпулювання ін-
шою людиною. Досить поширений вид взаємин, які ми часто спосте-
рігаємо, так званий симбіоз: активного і пасивного характерів. Сво-
єрідне садо- мазо, я б сказала, коли хтось стає жертвою, а хтось усе 
життя робить із себе цю жертву, ставить у певні рамки. У таких сто-
сунках живе величезна кількість людей на пострадянському просто-
рі. Але любов — це дієва сила, яка руйнує завади між людьми, об’єд-
нує їх, долаючи почуття самотності і допомагаючи залишатися самим 
собою і зберігати цілісність — ось справжня любов. Любов — це здат-
ність віддавати, а не отримувати. Це аксіома!

Що значить «давати»? Це не жертва і не жертвування. Це не ри-
нок, де ти мені, а я тобі. Це не збіднювати себе, це не віддавати 
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останню сорочку. Давати — це найвищий прояв могутності. Коли 
ти здатний віддавати те, що у тебе в надлишку, коли ти наповнений, 
тоді відбувається справжній акт любові. Коли ти віддаєш і відчуваєш 
свою силу і владу, своє багатство — і все це сповнює тебе радістю, 
відчуттям життя — ось що значить віддавати.

Що ми можемо віддавати? Ми можемо віддавати людські цін ності, 
ми можемо віддавати матеріальне і ми можемо віддавати через від-
носини (мається на увазі статеві стосунки між партнерами, об’єктом 
любові).

Людські цінності — це те, що ти можеш дати людині. Дати добро-
ту, підтримку, розуміння, турботу. Матеріальне — це ділитися тим, 
що ти маєш в надлишку, і ось чому завжди потрібно віддавати ту де-
сятину, яка повертається сторицею. У статевих відносинах віддача — 
це енергія. Коли на рівні енергії ми зливаємося і отримуємо ось той 
справжнісінький оргазм. Багатий не той, хто має багато, а той, хто ба-
гато віддає. В цьому випадку я можу навести як приклад людину, яка 
для мене є мегаособистістю, яка віддає світу дуже багато — це Ілон 
Маск. Суть його вчинку полягає в тому, що ця людина дала всьому 
світу патент на електродвигун. Це свідчить про широту душі і здат-
ність цієї людини любити і віддавати світові те, на що він здатний.

Від чого ж залежить здатність любити? Є ознаки, за якими можна 
визначити, що людина здатна на любов. Це дуже важливо знати, тому 
що таким чином ти зможеш, по- перше, протестувати себе на здат-
ність любити, і по- друге, зрозуміти, чи здатна любити людина, з якою 
ти хочеш побудувати взаємини. Отже:
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1 Плідний діяч. Людина, яка здатна творити і створювати, сто-
відсотково спроможна любити.

2 Це людина, якій невідоме самозамилування, вона не бере уча-
сті в рейтингах і не прагне підвищити власний рейтинг. Вона 
настільки самодостатня, що їй не потрібно стверджуватися 
за рахунок інших.

3 Людина, в якої відсутня схильність до накопичення і пону-
кання іншими. Якщо людина щедра, якщо людина не при-
нижує інших людей, не намагається піднятися за рахунок 
них — це людина, яка відноситься до всіх однаково. Ця лю-
дина здатна любити.

4 Віра людини у власні сили дозволяє визначити, що людина так 
само здатна на любов.

5 Цілеспрямованість. Ці люди завжди знаходять цілі, вони завж-
ди до них ідуть, і не по трупах, а спрямовано, органічно, при 
цьому отримуючи задоволення на кожному етапі.

А тепер про формулу любові. Вона існує. Формула любові базу-
ється на чотирьох основних навичках: турбота, відповідальність, по-
вага і знання. Розгляньмо кожну з цих складових:

1 Турбота — це піклування про того, кого ми любимо.

2 Відповідальність — це добровільний акт, відповідь на потре-
би іншої людини.
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Відповідальність може бути вираженою і не вираженою. 
Виражена відповідальність — це коли ви заявляєте про 
те, що ви готові підтримати людину і для цього докладаєте 
максимум зусиль. Невиражена — це те, що ми робимо таєм-
но. Старше покоління пам’ятає книжку «Тимур і його коман-
да», де діти допомагали літнім людям. Ось приблизно така не-
виражена відповідальність. Ти допомагаєш людині, коли вона 
про це не просить, але ти щиро прагнеш, щоб ця людина була 
щаслива. Пам’ятаєш, у нас була вправа «мрії і проблеми на-
шого оточення»? Ось саме це воно і є.  Коли ти, знаючи про-
блеми людини або її мрії, тихесенько допомагаєш їй, а вона 
про це не знає.

1 Повага — це здатність бачити іншу людину такою, якою вона 
є. Усвідомлювати її індивідуальність.

2 Знання — це здатність вивищитися над турботою про себе, 
побачивши іншу людину з позиції її власних інтересів. Знан-
ня — це розуміння психології людини, що нею рухає. Не осуд, 
а прийняття і розуміння.

Союз протилежностей народжує єдність. Згадуємо інь- ян. Ми, ко-
жен із нас, складається з Інь і Ян — це комбінація чоловічих і жіно-
чих енергій. Закладається це у нас ще в утробі матері. І розвивається 
у стосунках мати / дитина. Саме на стадії дитинства в нас формують-
ся ось ці дві важливі складові. Мати для кожної людини — це рідний 
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дім. Природа — це безпека. Тут дуже важливе посилання мате-
рі «Я люблю тебе за те, що ти є» — це безумовна любов. Любити — 
значить віддавати, і я завжди повторюватиму це. Я люблю тому, 
що мене люблять, а не за щось. Є дві крайності: «Я люб лю тебе, тому 
що ти мені потрібен» — згадаймо історію про «Подати склянку води», 
і друге «Ти мені потрібен, тому що я люблю тебе». «Тому що я лю-
блю тебе» — це найважливіше у відносинах між дитиною та батьком. 
Дуже важливу функцію являє собою батько в становленні дитини 
і формуванні чоловічих енергій в нас. І тут найголовніше посилан-
ня — «Я люблю тебе, тому що ти виправдуєш мої надії, тому що ти ви-
конуєш свій обов’язок, тому що ти схожий на мене». Батько в житті 
дитини — це наставник. І що ми отримуємо? В результаті ми беремо 
якісь риси характеру і від батька, і від матері. Тож якщо все гармо-
нійно, ми народжуємося гармонійними, і ми стаємо гармонійними. 
Але якщо все криво, перше що потрібно робити — піти до психоло-
га. Будь- який похід до психолога завжди починається з розбору взає-
мин між батьками у вашому дитинстві. Існують також об’єкти любові, 
пропоную їх також проаналізувати. Є об’єкт любові до себе, є любов 
братська, материнська, еротична і любов до Бога.

Любов до себе. Існують три форми любові до себе — егоїзм, нар-
цисизм і самодостатність. Любов до себе — це становлення власно-
го життя, свого щастя, розвитку і свободи. Егоїзм — це еґо. Є тіль-
ки я, а решта нехай крутяться навколо мене. Нарцисизм — це коли 
«я так сам себе люблю, що готовий із собою переспати». І само-
достатність — це коли «само достатній — дуже промовисті слова. 
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Ти наповнений, тобі не потрібно самостверджуватися за рахунок ко-
гось або чогось.

Братська любов. Фразу «полюби ближнього свого, як самого себе» 
ми можемо почути на релігійних проповідях і не тільки. Власне кажу-
чи, досить відома істина. Так от справді, ставитися до інших потріб-
но так, ніби перед тобою брат чи сестра. Треба намагатися поважати 
цих людей і всіляко підтримувати, якщо у тебе є для цього ресурси.

Материнська любов — дуже важлива річ. Знаєте, є таке поняття 
як «молоко і мед». Так ось матері дуже важливо дати «молоко» і дуже 
важливо також дати «мед». Що таке «молоко» в цьому контексті? Мо-
локо — це те, що ми забезпечуємо: проживання, навчання, умови для 
життя, а от смак життя формує «мед». Саме «медом» ми називаємо 
смак життя. Ти повинен показати своїй дитині, що життя прекрасне 
і тільки людина самодостатня, що любить життя, що насолоджуєть-
ся життям, може це дати. Тому якщо ти цього не даси своїй дитині, 
то ти не побачиш того світлого майбутнього, на яке всі ми, батьки, 
націлені. Еротична любов — це енергія, яка притягує чоловіка і жін-
ку. Це основа взаємин. І ось основні відмінності любові у стосунках — 
це присутність такого важливого компонента як ніжність. Ніжність — 
це саме і є лакмусовий папірець, доказ любові. Це глибина взаємин, 
життєлюбність і сила кожного з двох. Ось той плід, за яким розпіз-
нається любов.

Любов до Бога. У кожного свій бог. Я маю на увазі вселенську лю-
бов, що її має в душі кожна людина. Ось кінцевою метою, скажімо 
так, «релігією», є не правильна віра, а правильні дії. Це те, що робить 
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вас людиною і любов до Бога — це швидше емоційний інтелект і по-
чуття єдності. Для мене ідеальним храмом такої релігії є Храм Лото-
са, що в Індії. Рекомендую почитати історію цього храму. Як на мене, 
це релігія майбутнього, де немає вір, всі люди рівні, єдине що важли-
во — це спілкування зі своїм внутрішнім богом у просторі, що стоїть 
на місці сили. Як матимеш можливість, неодмінно відвідай цей храм.

А зараз про практику. Практика любові вимагає: дисципліни, зо-
середженості, терпіння і зацікавленості.

Здатності любові:

1 Навчися бути самітником. Недарма придумані ретрити, які 
дозволяють побути наодинці з собою. Завдання: спробуй по-
чати з одного дня на місяць, впродовж якого ти відключений 
від усіх джерел інформації, звуків і так далі. Спробуй побути 
24 години в тиші. Це дуже важко, адже за інерцією твоя голо-
ва кипітиме від думок, страхів і сумнівів, а щоб легше пережи-
ти цей день, візьми з собою блокнот і ручку й занотовуй все, 
що виникатиме у твоїй голові. Так ти очищатимеш свій розум 
від страхів і комплексів, і серед потоку твоїх думок напевне 
зрине якесь дуже- дуже зріле зерно, яке згодом дозволить інак-
ше подивитися на світ, на своє майбутнє.

2 Вивчай  життя духовних людей. Обов’язково формуй свою 
бібліотеку, читай книжки авторів, на яких ти орієнтуєшся. 
Це ще одна можливість для твого вдосконалення. 



149

3 Тут і зараз. Спробуй зробити це тут і зараз, не відкладати 
на завтра. Навчися вже зараз формувати ці навички, звички. 
Говори про сьогодення. Потрібно проживати цей момент і от-
римувати від нього задоволення.

4 Намагайся спілкуватися з приємними людьми, сформуй влас-
не коло приємних людей, свій клуб.

5 Навчися слухати, відчувати себе.

Якості, важливі для здатності любити:

1 Викорінення нарцисизму.

2 Здатність об’єктивного сприйняття.

3 Розумна скромність.

4 Віра в людей і їхні можливості. Віра в себе, віра в людство. 
Віра — це мужність, здатність ризикувати, терпіти біль і роз-
чарування. А любов — це акт віри. І ще раз запам’ятай, що лю-
бов — це дія. Для мене гідним прикладом людини, яка прожи-
ла прекрасне життя, була оточена любов’ю і увагою — є історія 
Чарлі Чапліна. Прочитай про його життя і кохання, це тебе не-
одмінно надихне. Якщо людина продуктивна в будь- якій сфе-
рі діяльності, вона буде продуктивною і в любові. Запам’ятай 
цю важливу істину.

І наостанок невелика притча:
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Притча про любов
Якось жінка вийшла на ґанок свого будинку і побачила у дворі трьох 
людей похилого віку з довгими білими бородами.

«Ви, мабуть, голодні. Будь ласка, заходьте до будинку і поїжте», — 
запропонувала сердобольна жінка.

«Ми не можемо зайти до будинку разом», — відповіли вони.
«Чому ж?», — здивувалася господиня.
 «Його звати Багатство, — промовив старець, вказуючи на одно-

го зі своїх друзів. — Його звати Здоров’я, — вказав він на другого. — 
А мене звати Любов, — відрекомендувався подорожній сам. Опісля 
додав: Зараз іди додому і порадься з чоловіком, кого з нас ви хоче-
те бачити своїм гостем».

Жінка пішла і розповіла чоловікові про почуте. Її чоловік дуже 
зрадів.

«Як добре! — сказав він. — Якщо вже треба зробити вибір, запро-
сімо Багатство. Нехай увійде і наповнить наш дім багатством!»

Дружина заперечила: «Любий, а чом би нам не запросити 
Здоров’я?»

Їхню розмову почула донька і без вагань запропонувала: «Запро-
сіть краще Любов. Адже тоді в нашому домі запанує любов!»

«Згоден із нашою дівчинкою, — сказав чоловік дружині. — Запро-
си Любов стати нашим гостем».



Жінка вийшла і запитала трьох старих: «Хто з вас Любов? Заходь 
до оселі і будь нашим гостем».

Старий на ім’я Любов попрямував до будинку, а за ним іще двоє.
Здивована жінка запитала Багатство і Здоров’я: «Я ж запросила 

тільки Любов, чому і ви йдете?»
А старці на те їй відповіли: «Якби ви запросили Багатство або Здо-

ров’я, двоє з нас залишилися б надворі, та оскільки ви запросили Лю-
бов, куди вона — туди й ми за нею. Любов завжди супроводжують Ба-
гатство і Здоров’я».
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Рекомендація до Секрету №4
Книжки:

«Чоловік і жінка» — Михайло Литвак.
«Вона не пояснює, він не здогадується. Японське мистецтво діа-

логу без сварок» — Тацунарі Іота.
«Жінка. Поради для чоловіків » — Дуглас Абрамс.
«Любов, любов, любов: Про різні способи поліпшення відносин, 

про прийняття інших і себе» — Ліз Бурбо.
«Роби як жінка, думай як чоловік» — Стів Харві.
«Мистецтво любити» — Еріх Фромм.
«Природа любові» — Еріх Фромм.
«Чому ми любимо?» — Хелен Фішер.
«Квантова теорія любові» — Денні Шейман.

Фільми:
«Один день» (2011)
«Любов — це все, що тобі потрібно» (2012)
«7 днів і 7 ночей з Мерилін» (2011)
«Любов» (2012)
«Остання любов на землі» (2011)
«Париж- Мангеттен» (2012)
«Магія місячного світла» (2014)
«Хоч раз у житті» (2013)



«Краща пропозиція» (2013)
«Остання любов містера Моргана» (2013)
«Анонімні романтики» (2010)
«Гарний хлопчик» (2018)
«P. S. Я тебе люблю» (2007)
«Якби Біл- стріт могла б заговорити» (2018)
«Щоденник пастиря» (2017)
«Зелена книга» (2018)
«Корона» (2016)
«Абатство Даунтон» (2010)
«Мільярди» (2016)



СЕКРЕТ №5 — 
ВПЛИВАЙ!
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Ми підійшли до п’ятого секрету — «Впливай». Резюмую викладене 
вище: до цього кроку ти підійшов із усвідомленням себе, ти навчив-
ся розуміти інших, здобув навички зі створення проєктів і визначив, 
що таке любов. Дізнався, чи здатний ти любити, а також попрацював 
над своїми навичками любити, і ми нарешті підійшли до найважли-
вішого кроку — впливай!

Коли ми щось віддаємо в цей світ, то здатні впливати на нього. 
Ось чому навичка любити є основною навичкою, що дозволить тобі 
зробити п’ятий, основний крок — впливати на цей світ. Всі набуті то-
бою знання дозволять тобі змінити цей світ, ощасливити не лишень 
себе, а й зробити інших щасливими, адже коли ти почнеш змінюва-
ти цей світ, ти отримаєш колосальний заряд енергії і щодня, щоми-
ті почуватимешся щасливою людиною. Впливати — це важлива місія 
кожної людини в цьому світі. Наше завдання зробити кращу версію 
цього світу через кращу версію себе.

Згадай попередні наші уроки, що світ рухається від центра: 
я — ми — вони. Коли ти самодостатній, коли ти розумієш людей, 
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ти здатен концентрувати навколо себе все найкраще, зокрема й най-
кращих людей. І ця чудова команда на чолі з тобою починає зміню-
вати світ. Ось у цьому полі «впливати» з’являється публічність, попу-
лярність. Людина, яка щось створює і робить це не тільки для себе, 
а й для інших, цим впливає на їхнє життя, покращуючи його, робля-
чи їх щасливішими. Звісно, така людина стає відомою, цікавою для 
оточуючих, до неї тягнуться не тільки люди, її помічають засоби ма-
сової інформації. У неї накопичується достатньо досвіду, щоб поді-
литися цим з іншими. Коли мене запитують: «Як ви стали публіч-
ною персоною?», я відповідаю дуже просто: «Я ніколи не ставила собі 
за мету стати публічною персоною. Я лише ставила собі за мету зро-
бити щось, що змінить цей світ на краще». Не знаю яким чином, але, 
мабуть, ця місія була закладена спочатку, бо скільки себе пам’ятаю, 
з дитинства я завжди щось змінювала. Я рятувала бездомних тварин, 
робила чистішими подвір’я, вигадувала театральні постановки тощо. 
Все це дозволило мені сьогодні, в дорослому житті, діяти так само, 
тільки у більших масштабах. 

Цей крок я ще називаю «впливай на цей світ і змінюй його на кра-
ще». Як я можу вплинути на цей світ, поліпшуючи його? У світі 
не меншає проблем, які стосуються людей і всього живого на цій 
планеті, і є мрії, спільні для всього людства. І якщо ти допомагаєш 
людині, наближаючи її до мрії, то цим ти робиш її щасливою. Якщо 
ти допомагаєш людині вирішити її проблему — ти робиш її щасливою.

Створюй проєкти саме соціального спрямування, спрямуван-
ня на людське благо. Все матеріальне тлінне, звідси ми нічого 
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не заберемо, ми з’явилися на цей світ голими, голими й підемо 
з нього. Ми обернемося на прах. Але є те, що ми залишимо після 
себе. Який слід ми залишимо на землі, які свої проєкти? Я дуже ча-
сто ставлю це запитання забезпеченим людям і пропоную їм таку 
гру: уяви собі, що з тобою щось раптово, тьху- тьху- тьху, стається. 
Що залишиться після тебе? Все, що ти купив, накопичив, побудував 
для власних потреб згодом продадуть твої родичі. З часом усі забу-
дуть, що ти докладав до цього зусиль. Що ж не забудеться? Зазвичай 
не забувається те, що пов’язано з іншими людьми. Чужі нам люди, для 
яких ми щось створюємо, подумки нам і дякуватимуть. Ми й досі чи-
таємо класику і дякуємо поетам, прозаїкам за те, що вони залишили 
нам у спадщину. Ми користуємося величезною кількістю архітектур-
них споруд: інститутами, лікарнями, храмами, які будувалися на гро-
ші забезпечених людей і тих, хто прагнув щось після себе залишити. 
Це саме те, що продовжує нашу пам’ять на цій землі, те, що відкри-
ває нам рятівне віконечко, що відкривається за межі життя. Тому крок 
«впливати» дуже важливий, і він стосується соціальних проєктів. 

Оскільки я маю чималий досвід у реалізації соціальних проєк-
тів, і вважаю, що саме на цьому ми повинні робити акцент, а май-
бутнє підприємництва безпосередньо пов’язуватиметься з таким 
поняттям як соціальне підприємництво. Воно дуже поширене в Єв-
ропі, в цивілізованому світі, там, де вже в основі бізнесу закладено 
вирішення соціальних проблем суспільства і при цьому воно моне-
тизується. Соціальне підприємництво і соціальні проєкти створю-
ються за принципом бізнес- моделі, різниця полягає лишень у тому, 
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що дохідна частина знову інвестується в соціальні проєкти. Тобто 
знову вливається в систему. Я вважаю, що це найбільш екологічний 
вид підприємництва, в якому людина і заробляє, і вирішує важливі 
соціальні завдання. Як же визначити цей напрям для себе? Ти вико-
нував завдання у секреті №3, яке називалося «спадок» і, як ми пам’я-
таємо, в завданні було інвестувати 9 млн у соціальний проєкт, і ось 
саме зараз ми повертаємося туди і дивимося на цей соціальний про-
єкт і розкладаємо його по принципу бізнес- моделі. Починаючи від 
назви і розкручуючи по всіх етапах, як це робиться в бізнес- моделях. 
Для того, щоб привнести ще кілька нюансів, я б попросила тебе від-
повісти на наступні запитання: яку проблему ти намагаєшся вирі-
шити? Кому саме ти збираєшся допомагати? Чи можеш ти накидати 
швидкий портрет людини, якій збираєшся допомогти? Що показу-
ють останні дослідження з цієї проблеми? Які великі тренди вплива-
ють на область, в якій ти плануєш почати соціальний проєкт? У чому 
новизна твого підходу? З якими агентствами ти працюватимеш? Яку 
бізнес- модель ти можеш використовувати і при цьому гарантувати 
собі доходи, щоб підприємство працювало на самоокупності?

Аналізуючи відповіді на ці запитання, ти допоможеш собі сфор-
мулювати точне усвідомлення того, що ти можеш зробити і хто 
за це платитиме, звідки черпатимеш фінансування проєкту.

Для того щоб, ще опрацювати і отримати максимум інформації, 
ти маєш створити власну бізнес- модель. Чому ці люди звертати-
муться саме до тебе? Як люди почнуть користуватися цими послуга-
ми? Що ти робитимеш для них? Як довго ти працюватимеш із ними? 
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Що відчуватимуть люди, користуючись твоїми послугами? Які ти ма-
тимеш докази успіху? Скільки це коштуватиме для бенефіціарів? І які 
будуть рахунки?

Коли ти відповіси на ці запитання, є ще серія додаткових питань, 
які допоможуть сфокусувати увагу на стратегії. Яким ти бачиш май-
бутнє свого підприємства? Яка мета і місія твого проєкту? На вирі-
шення яких проблем вона спрямована і кому може допомогти? Хто 
є твоїм конкурентом? Яка твоя модель ведення бізнесу і підхід до на-
дання допомоги людям? Яким буде підприємство, коли відкриєть-
ся? Що являє собою трирічний бюджет? Яким чином твоє підпри-
ємство зможе процвітати і розвиватися? Чому ти потребуватимеш 
фінансової підтримки? В підсумку ти маєш бачити кінцевий резуль-
тат, визначитися з цілями й місією. Місію слід розглянути детальні-
ше. І ось які її особливості:

1 Далекоглядність. Ця особливість дає уявлення про те, яким 
має бути майбутнє підприємство. Вона допомагає людям зро-
зуміти, яка основна функція бізнесу і яким чином вони можуть 
допомогти в її реалізації.

2 Масштабність. Формулювання місії повинно бути достатньо 
всеохопне, щоб дозволити компанії задовольнити всі потре-
би, не змінюючи при цьому саму місію.

3 Реалістичність. Мало хто повірить нереалістичному форму-
люванню місії. Щоб уникнути недовіри, воно мусить бути пря-
мим і дієвим.
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4 Мотивація. Формулювання місії повинно викликати інтерес 
співробітників і потенційних спонсорів.

5 Стислість і лаконічність. Формулювання місії не має переви-
щувати 30 слів. Воно, певна річ, має бути досить коротким, щоб 
будь- який співробітник міг легко запам’ятати його і повторити.

6 Теоретик менеджменту Пітер Друкер вважає, що формулю-
вання місії повинне бути таким коротким, щоб уміститися 
на майці.

7 Ясність. Формулювання має бути написане простою, легкою 
для розуміння мовою і бути переконливим. Ти можеш пере-
вірити формулювання місії за допомогою так званого бать-
ківського тесту. Ознайомившись із місією, чи зрозуміють твої 
батьки суть діяльності твого підприємства?

Не зайве було б ще візуалізувати твій успіх. Для цього є кілька пра-
вил. Заплющ на кілька хвилин очі і подумай над наступними питан-
нями, згодом розплющ очі і запиши «побачене».

1 Через 3 роки моє нове підприємство реалізовуватиме таке со-
ціальне провадження за допомогою...

2 Ми працюватимемо з...

3 Ми зробили світ кращим завдяки...

4 Ми домоглися успіху, бо...

5 Моя роль полягатиме в тому, щоб...
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Це дозволить візуалізувати твій успіх, тобто побачити тебе 
і те, де ти перебуватимеш за 3 роки.

Ще важливий момент — цілі. Як правильно сформулювати цілі? 
Цілі мають наступні ознаки і випливають із формулювання місії. 
Спершу необхідно поставити собі запитання: що нам знадобиться 
для досягнення нашої місії?

1 Орієнтування на виконання завдання. Тут важливо виконува-
ти, впроваджувати, провести замість розпливчастих визначень 
процесу, полегшити або взяти до уваги.

2 Короткострокові. Цілі повинні досягатися у трирічний термін. 
У більшості бізнес- планів, як правило, для досягнення цілей 
поєднується кілька термінів.

3 Конкретні. Що точніше ти визначиш мету, то легше буде зро-
зуміти, що від тебе вимагається, і простіше буде прорахува-
ти успіх.

4 Стимулюючі. Мета повинна стимулювати людей, які прагнуть 
реалізувати цю мету. Реалізація мети повинна передбачати до-
кладення зусиль і при цьому вона повинна бути здійснена. Для 
цього було б непогано скласти і заповнити таблицю.

Далі ми діємо за принципом бізнес- моделі, який є в третьому 
пункті. Спробуй за тими схемами розписати свій проєкт.
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Є ще така таблиця «Планування створення проєкту» — це необ-
хідно для впорядкування накопиченого матеріалу. Коротенько по 
кожному пункту:

1 Назва проєкту має бути чіткою і зрозумілою для кожного і від-
повідати основним видам діяльності.

2 Логотип привабливий, зрозумілий і пасує до фірмового сти-
лю як складова бренд- буку.

3 Місія організації — це філософія призначення, сенс існування 
організації. Формується у двох варіантах: стислий (1–2 корот-
кі пропозиції, і слоган організації, спрямований на формуван-
ня іміджу організації в суспільстві); розширений (детальний, 
що розкриває всі необхідні аспекти місії, мету, область, фі-
лософію, методи досягнення поставленої мети, методи взає-
модії організації з суспільством, соціальна політика організа-
ції). Інтернет- ресурси. Сайт швидко завантажується, зручний 
у користуванні. На ньому має відображатися основне спряму-
вання проєкту. Соціальні мережі, такі як Facebook, Іnstagram 
і YouTube — основне джерело донесення інформації, обов’яз-
ково пов’язані з сайтом.

4 Членство в асоціаціях. Членство в благодійній організації не-
обхідно для обміну інформацією, юридичного захисту контак-
тів, упізнаваності, престижу.
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5 Відвідування конференцій, виступи на конференціях, ін-
терв’ю — обов’язкова умова для того, щоб залучити партне-
рів і цільову групу. Звіти про діяльність і підсумкові висновки.

6 Колектив — хто ці люди? Їхня мотивація, знання, перспекти-
ви зростання — твої активи.

7 Соціальний об’єкт споживачів — хто він? Сім’я, освіта, інтере-
си, хобі, статистика. Якими послугами користуються органі-
зації? Їхні проблеми і бажання. Ідеальна модель — ведення.

8 Планування публічних акцій. Залучення спонсорів, регулярне 
проведення заходів, планування бюджетів.

9 Хто твої сусіди? База даних за категоріями: компанії, мешкан-
ці будинку, комунальні служби, соціальні працівники, чинов-
ники, молодіжні та громадські організації, дитячі установи. 
Чим ви можете бути корисні одне одному? Волонтерство, 
матеріально- технічна база, меблі, консультація, господарські 
потреби, канцтовари і так далі. Бажано скласти список потреб. 
Вакансії, збирання досьє на сусідів і головне — не підлабуз-
нюватися і не давати хабарів. Тільки партнерські відносини.

10 Планування бюджетування на рік, три роки, п’ять років.

11 Де шукати спонсорів? Можна читати і аналізувати «Фокус», 
«Форбс». Шукай людей, читай інтерв’ю, монітор в інтерне-
ті, пиши листи. Зацікавлених завжди можна знайти. Рекла-
ма у цих виданнях переплітається з твоєю діяльністю — роби 
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пропозиції. Реаліті- шоу: орієнтуйся на зірок і експертів, це мо-
жуть бути люди, яких зацікавить твоя тема.

12 Патронство. Можна залучити зірку, відому людину, у якої не-
має ще фундаменту, але вона соціально активна. Наявність 
напору і харизми обов’язкова. Лояльний політик, той, кому 
довіряють. Таких мало, але вони є. Читай журнал «Народ-
ний депутат». Громадський діяч, письменник, актор чи ре-
жисер і так далі. Запам’ятай, патрон не фінансує, він приваб-
лює гроші.

13 Саморозвиток засновника фонду, організації. Звичайно ж, 
управлінські навички, маркетинг, відвідування дорогих се-
мінарів. Знання плюс контакти перших осіб компаній, неви-
мушене спілкування, зовнішній імідж відповідної діяльності, 
статусність. Ти партнер, ви рівні. Ти допомагаєш бізнесу, а він 
тобі. Колесо — корпоративна соціальна відповідальність.

І наостанок висловлювання Ісхака Адізеса: «Коли ви приносите 
користь іншим людям або суспільству загалом — ви вже успішні, не-
залежно від ваших прагнень. Успіх залежить від того, як ваша робо-
та торкнеться інших. Те, що залишиться після вас. Коли ваше жит-
тя успішне, ви не вмираєте, ваші справи завжди нагадуватимуть про 
вас».
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Таблиця: «Планування створення 
проєкту»

Назва проєкту. Наскільки вона відповідає діяльності і чи зрозуміла людям?

Логотип. Чи є бренд- бук і фірмовий стиль?

Місія: брендова і внутрішня.

Інтернет- ресурси: сайт, Facebook, Instagram, YouTube.

Членство в асоціаціях.

Досвід роботи в даній області. Якими навичками ти володієш?

Колектив. Хто ці люди?
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Хто твої споживачі? Опиши їх. Яка їхня кількість?

Акції, публічні заходи, які відбуватимуться для просування твого проєкту.

Партнери, сусіди, залучені до спільної роботи бізнес- волонтери, чиновники, 
громадські організації.

Планування діяльності. Твої результати через рік; через 3 роки; через 5 років.

Бюджет. Планування на рік; 3 роки; 5 років.

Спонсори. Наявність постійних спонсорів, соціальні партнери по бізнесу.

Зірки і постійні партнери.

Державні партнери.

Саморозвиток засновника фонду організації.
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Рекомендація до Секрету №5
Книжки:

«Ваш шанс змінити світ» — Дарден- Філліпс Крейг.
«Як змінити світ: Соціальне підприємництво і сила нових ідей» — 

Девід Борнштейн.
«Олівець надії» — Адам Браун.
«500 способів змінити світ» — Банк глобальних ідей. Інститут со-

ціальних винаходів.
«Як змінити світ на краще» — Альберт Ейнштейн.
«Жити віддаючи» — Білл Клінтон.
«Технологія життя. Книга для героїв » — Володимир Тарасов.
«Мистецтво війни» — Сунь Цзи.
«Школа майбутнього» — Кен Робінсон.
«Таємниці геніїв» — Михайло Казіник.

Фільми:
«Основні принципи добра» (2016)
«Хочу як ти» (2011)
«Краса всередині» (2012)
«Заплати іншому» (2000)
«1 + 1» (2011)
«Містер Доля» (1990)
«День бабака» (1993)



«З 13 в 30» (2004)
«Гра» (1997)
«Обережно, двері зачиняються» (1998)
«Завжди кажи ″так″» (2008)
«Неймовірне життя Волтера Мітті» (2013)
«Брюс Всемогутній» (2003)
«Список останніх бажань» (2007)
«Загадкова історія Бенджаміна Баттона» (2008)
«Учитель на заміну» (2011)
«Ефект метелика» (2004)
«Хористи» (2004)
«Скафандр і метелик» (2007)
«Саймон Бірч» (1998)
«Провина зірок» (2014)
«Безумовний» (2012)
«Моє життя без мене» (2003)
«А в душі я танцюю» (2004)



ПІСЛЯМОВА
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Дорогий друже!
Ось ми і наблизилися до фіналу «Особистої справи щасливої 

людини» і ти маєш набір інструментів для щасливого життя. Єди-
не, що тобі потрібно — це постійно самовдосконалюватися. З кож-
ним опрацюванням додавай щось нове, розкривай себе. Немає межі 
досконалості — це про тебе. Якщо ти виконав усі вправи, твоє життя 
однозначно на 100 % наповнене змістом, тобто ти живеш щасливим 
життям, отримуєш задоволення від кожної прожитої секунди. Що-
разу, коли ти відкриватимеш нові грані, ти поповнюватимеш власну 
колекцію навичок, знань і умінь.

Завжди порівнюй себе і тільки себе. Де ти був на початку року 
і де ти перебуваєш наприкінці року. Аналізуй власне життя. Рівняй-
ся на кращих, але не мавпуй, а обирай найкращі якості і розвивай 
їх у собі. Вони повинні бути природні, ось чому важливо знати, хто 
ти є насправді, в чому твоя місія, в чому полягає твій вплив на цей 
світ. Коли ти почнеш змінювати цей світ, ти змінишся сам. Уяви 
лишень, що було б, якби кожна людина опанувала ці всі 5 секретів 
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на шляху до щасливого життя! Я впевнена, що саме так ми зробимо 
цей світ щасливим. Тому, дорогий мій друже, я прошу тебе ділити-
ся своїми знаннями з іншими, бути щедрим. Ділитися і перемогами, 
і невдачами, і поширювати цю формулу щастя.

Зробімо це разом!

Твій друг —

Амбасадор щастя

Маргарита Січкар

Психогеометричний тест 
С. Деллінґер (адаптація 
А. А. Алексєєва, Л. А. Громової)

Психогеометрія як система склалася в США, її авторка — Сьюзен Дел-
лінґер. Точність діагностики за допомогою психогеометричного ме-
тоду досягає 85 %! Пропонований тест дозволяє швидко визначити 
форму або тип особистості, дати детальну характеристику особи-
стих якостей і особливостей поведінки будь- якої людини зрозумі-
лою кожному мовою, скласти сценарій поведінки для кожної фор-
ми особистості в типових ситуаціях.

Інструкція. Подивіться на п’ять фігур: квадрат, трикутник, прямо-
кутник, коло, зиґзаґ. Виберіть із них ту, що перша привернула вашу 
увагу. Запишіть її назву під №1. Тепер проранжуйте останні чотири 
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фігури в порядку зростання (згідно з вашими уподобаннями) і запи-
шіть їхні назви під відповідними номерами. Яку б фігуру ви не поміс-
тили на перше місце, це ваша основна фігура або суб’єктивна форма. 
Вона дає можливість визначити ваші головні, домінуючі риси харак-
теру та особливості поведінки. Решта чотири фігури — це своєрідні 
модулятори, які можуть задавати тон вашої поведінки. Сила їхньо-
го впливу зменшується зі збільшенням порядкового номера. Однак 
може виявитися, що жодна фігура вам на 100 % не підходить. Тоді 
вас можна описати комбінацією з двох або навіть трьох форм. Важ-
ливо також значення останньої фігури — вона вказує на тип люди-
ни, взаємодія з якою вам дається найважче.

Квадрат
Квадрат — невтомний трудівник! Працьовитість, старанність, що доз-
воляють домагатися завершення роботи, — ось чим перш за все слав-
ляться істинні Квадрати. Витривалість, терпіння і методичність за-
звичай роблять Квадрата висококласним фахівцем у своїй галузі. 
Цьому сприяє і постійна потреба в інформації.
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Квадрати — колекціонери різноманітних даних. Всі відомості сис-
тематизовані, розкладені по поличках. Тому Квадрати заслужено 
вважаються ерудитами, принаймні у своїй галузі. Аналітичний ро-
зум — сильна сторона Квадрата. Якщо ви твердо вибрали для себе 
Квадрат — фігуру лінійну, то, найімовірніше, ви є одним з «лівопів-
кульних» мислителів, тобто одним із тих, хто переробляє дані, вислов-
люючись мовою інформатики, в послідовному форматі: а- б- в- г тощо.

Квадрати швидше «вираховують» результат, ніж здогадують-
ся про нього. Квадрати надзвичайно уважні до деталей, подробиць. 
Квад рати люблять раз і назавжди заведений порядок. Ідеал Квадра-
та — розплановане, прораховане життя, і йому не до душі «сюрп-
ризи» та зміни звичного плину подій. Він постійно «впорядковує», 
організовує людей і речі навколо себе. Всі ці якості сприяють тому, 
що Квад рати можуть стати (і стають!) чудовими адміністраторами, 
виконавцями, але, на жаль, рідко бувають хорошими розпорядника-
ми, менеджерами.

Надмірна пристрасть до деталей, потреба у додатковій, уточню-
ючій інформації для прийняття рішення позбавляє Квадрата опе-
ративності. Акуратність, порядок, дотримання правил можуть роз-
винутися до крайнощів, що паралізують діяльність. І коли настає 
час приймати рішення, особливо пов’язане з ризиком, з можливою 
втратою статус- кво, Квадрати навмисно чи мимоволі затягують його 
прий няття. А ще раціональність, емоційна сухість і холодність зава-
жають Квадратам швидко встановлювати контакти з різними особа-
ми. Квадрат неефективно діє в аморфній ситуації.
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Життєві цінності: традиції, стабільність, безпека, надійність, 
минуле.

Ролі: консерватор, надійність і опора, педант, хранитель тради-
цій, виконавець.

«Сильні» якості: організованість, дисциплінованість, старанність, 
пунктуальність, акуратність, охайність, законослухняність, працьо-
витість, терплячість, завзятість, наполегливість, вірність слову, чес-
ність, обережність, розсудливість, раціональність, ощадливість, 
практичність.

«Слабкі» якості: відсталість, негнучкість, інертність, педантизм, 
сухість, однобічність, нерішучість, упертість, консерватизм, опір но-
вому, страх ризику, обмежена фантазія, замкнутість, скупість, дріб’яз-
ковість, схильність до бюрократизму. 

Зовнішній вигляд: охайний, строгий, неяскравий, стриманий, кон-
сервативний, «як треба».

Робоче місце: кожна річ на своєму місці, все «паралельно і пер-
пендикулярно».

Мова: повільна, монотонна, логічна, багато акцентів на авторите-
ти і на те, «як треба».

Тілесні прояви: пози напружені, переважно симетричні. Хода по-
вільна, поважна, навіть «солідна». Жестикуляція скупа, але точна. Мі-
міка практично відсутня — Квадрат скупий на прояви почуттів.

Підходящі професії: бухгалтер, аналітик, заступник директора 
із загальних або господарських питань, дільничний інспектор мілі-
ції, керівник у бюрократичній організації, «жорсткий» секретар.
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Як спілкуватися з Квадратом. Вислуховувати Квадрата до кін-
ця, не перебивати, якщо ви не його начальник. Бути в очах Квадрата 
більш компетентним, більш статусним за нього. Знати всі інструкції 
і закони. Аргументувати свою позицію ліпше фактами і цифрами; за-
стосовувати таблиці.

Робити компліменти — досить прямі, щоб Квадрат їх зрозумів (він 
трохи тугодум), але акуратні, без панібратства і ризикованих паса-
жів. Нововведення пропонувати порційно. Утримуватися від емо-
ційних проявів.

Трикутник
Ця форма символізує лідерство, і багато Трикутників відчувають 
у цьому своє призначення. Найбільш характерна особливість істин-
ного Трикутника — здатність концентруватися на основній меті. Три-
кутники — енергійні, нестримні, сильні особистості, які ставлять чіт-
кі цілі і, зазвичай, досягають їх!

Як  і Квадрати, вони, належать до лінійних форм і також є «ліво-
півкульними» мислителями, здатними глибоко і швидко аналізува-
ти ситуацію. Однак на противагу Квадратам, орієнтованим на дета-
лі, Трикутники зосереджуються на головному, на суті проблеми. Їхня 
сильна прагматична орієнтація спрямовує мисленнєвий аналіз і об-
межує його пошуком ефективного (за даних умов) рішення проблеми.
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Трикутник — це дуже впевнена людина, яка хоче мати рацію 
в усьому! Сильна потреба мати рацію і контролювати стан справ, ви-
рішувати не тільки за себе, а й, по можливості, за інших робить Три-
кутника особою, яка постійно змагається, конкурує з іншими. До-
мінуюча установка в будь- якій справі — це установка на перемогу, 
виграш, успіх! Він часто ризикує, буває нетерплячим і нетерпимим 
до тих, хто вагається в ухваленні рішень.

Трикутники дуже не люблять помилятися, і вкрай рідко визнають 
свої помилки, можна сказати, що вони бачать те, що хочуть бачити, 
тому не люблять змінювати свої рішення, часто бувають, категорич-
ні, не визнають заперечень і в більшості випадків діють по- своєму. 
Однак вони досить успішно вчаться тому, що відповідає їх прагма-
тичній орієнтації, сприяє досягненню головних цілей, і вбирають, 
як губка, корисну інформацію.

Трикутники — честолюбні. Якщо справою честі для Квадрата 
є ідеальне виконання роботи, то Трикутник прагне посісти висо-
ке становище, досягти високого статусу, інакше кажучи — зроби-
ти кар’єру. Перш ніж взятися за справу або прийняти рішення, Три-
кутник свідомо чи несвідомо ставить перед собою питання: «А який 
зиск я з цього матиму?». З Трикутників виходять чудові менеджери 
на найвищому рівні управління. Вони прекрасно вміють перекона-
ти вище керівництво у значущості власної роботи і роботи своїх під-
леглих, за кілометр відчувають вигідну справу і в боротьбі за неї мо-
жуть «зіштовхнути лобами» своїх супротивників.
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Головна негативна якість «трикутної» форми: сильний егоцент-
ризм, спрямованість на себе. Трикутники на шляху до вершин вла-
ди не проявляють особливої педантичності щодо моральних норм і в 
ході досягнення своєї мети здатні переступати через інших. Це ха-
рактерно для «брехливих» Трикутників, яких ніхто вчасно не зупи-
нив. Трикутники змушують все і всіх обертатися навколо себе, без 
них життя втратило б гостроту.

Життєві цінності: влада, лідерство, кар’єра, статус, перемога, 
майбутнє.

Ролі: лідер, пробивний, воїн, пророк, герой.
«Сильні» якості: раціональність, ефективність, лідерські якості, 

енергійність, харизматичність, висока працездатність, ініціативність, 
сміливість, рішучість, незалежність суджень.

«Слабкі» якості: владність, самовпевненість, егоїзм, категорич-
ність, різкість, уїдливість, нетерпимість до протилежних думок, бе-
запеляційність («або по- моєму, або ніяк»), бездушність («пройде 
по трупах»).

Зовнішній вигляд: залежно від обставин. Якщо потрібно для спра-
ви, то одягнений помітно й «статусно», якщо не потрібно, то схиль-
ний одягатися зручно.

Робоче місце: все у вищій мірі функціонально, багато оргтехніки — 
якщо дозволяють кошти, то дорогої, але при цьому надійної і зручної.

Мова: швидка, зрозуміла, чітка, лаконічна, все тільки «по суті», 
часто «на підвищених тонах» і з використанням сленгу й іншої «не-
формальної» лексики.
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Тілесні прояви: Вільні «широкі» пози. Швидка, енергійна хода. 
Упевнені жести, часто подібні на удари. Міміка виразна, але небагата.

Відповідні професії. Керівники в ієрархічних організаціях, зокре-
ма і вищі, лідери проєктів, лікарі- хірурги, психотерапевти «зоряно-
го» типу, гіпнотизери.

Як спілкуватися з Трикутником. Говорити тільки по суті, чітко, 
впевнено, але без «наїздів». Домовлятися, при цьому все записувати, 
пам’ятати про те, що всі спірні моменти Трикутник трактує на свою 
користь. Мотивувати вигодою. Можна показати свою владу, але при 
цьому слід бути готовим до «перевірки на міцність». Бути готовим 
до шантажу з боку Трикутника, до обману «заради інтересів спра-
ви», до присвоювання загальних результатів.

Прямокутник
Символізує стан переходу і зміни. Це тимчасова форма особистості, 
яку можуть «носити» інші чотири порівняно стійкі фігури в певні пе-
ріоди життя. Це люди, не задоволені нинішнім своїм життям, а тому 
зайняті пошуком кращого.

Причини прямокутного стану можуть бути різні, але об’єднує 
їх одне — значущість змін для певної людини. Основним психічним 
станом Прямокутника є більш- менш усвідомлюваний стан збенте-
ження, заплутаність у проблемах і невизначеність. Найбільш харак-
терні риси Прямокутників — непослідовність і непередбачуваність 
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учинків впродовж перехідного періоду. Прямокутники можуть карди-
нально змінюватися з дня на день і навіть упродовж дня! Вони мають, 
як правило, низьку самооцінку, прагнуть стати кращими в чомусь, 
шукають нові методи роботи, стилю життя. Якщо уважно придиви-
тися до поведінки Прямокутника, то можна помітити, що він засто-
совує протягом усього періоду одяг інших форм: «трикутний», «кру-
глий» тощо.

Блискавичні, круті і непередбачувані зміни в поведінці. Прямокут-
ники зазвичай бентежать і насторожують інших людей, і вони можуть 
свідомо ухилятися від контактів з «людиною без стрижня». Прямо-
кутники гостро потребують спілкування з іншими людьми, і в цьо-
му полягає ще одна складність перехідного періоду. Та як і у всіх 
людей, у Прямокутників виявляються позитивні якості, які притягу-
ють до них оточуючих. Це передусім допитливість, жвавий інтерес 
до всього, що відбувається довкола, і... сміливість! Прямокутники на-
магаються робити те, чого ніколи досі не робили; ставлять запитання, 
на що раніше у них не вистачало духу. В даний період вони відкриті 
для нових ідей, цінностей, способів мислення і життя, легко засво-
юють все нове. Правда, зворотним боком цього є надмірна довірли-
вість, наївність. Тому Прямокутниками легко маніпулювати. «Пря-
мокутність» — всього лише стадія. Вона мине!

Життєві цінності: залежно від зовнішніх обставин.
Ролі: розмазня, нерішучий, цап відбувайло, невдаха, тюхтій.
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«Сильні» якості: довірливість, відкритість, чутливість, допитли-
вість, готовність до змін, висока здатність до навчання, «дитячість», 
неамбіційність.

«Слабкі» якості: наївність, безхребетність, невпевненість, нерішу-
чість, ненадійність, психічна нестійкість, «проблемність».

Зовнішній вигляд: часто неадекватний у певній ситуації, але при 
цьому не екстравагантний, як у Зиґзаґа, а переважно залежний від 
того, «що знайшлося в гардеробі».

Робоче місце: суміш порядку і безладу.
Мова: невпевнена, нечітка, плутана, з довгими паузами, раптові 

незрозумілі коливання гучності, швидкості і висоти тону, «екання» 
і «мекання», відповіді питанням на запитання.

Тілесні прояви: дивні, затиснуті пози, незграбні різкі рухи, невпе-
внені жести, шаркаюча хода, метушливий або скляний погляд.

Відповідні професії. Оскільки Прямокутник — перехідна, найчас-
тіше «кризова» фігура, то найкраще відправити його на певний час 
у відпустку або на навчання. Ідеальне заняття для Прямокутника — 
вчитися чи відпочивати. Прямокутник може бути хорошим експер-
том або консультантом, але тільки в тих питаннях, де він визнаний 
авторитет.

Як спілкуватися з Прямокутником. Зрозуміти, в якому амплуа він 
зараз виступає. Перемкнути його в зручний для вас стан. Постійно 
підтримувати і спрямовувати своєю увагою і впливом.
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Коло
Це міфологічний символ гармонії. Той, хто впевнено вибирає його, 
щиро зацікавлений у добрих міжособистісних взаєминах. Вища цін-
ність для Кола — люди, їхній добробут. Коло — найбільш доброзичли-
ва з п’яти форм. Воно найчастіше служить тим «клеєм», який скріп-
лює і робочий колектив, і сім’ю, тобто стабілізує групу.

Кола — найкращі комунікатори з- поміж п’яти форм, перш за все 
тому, що вони добрі слухачі, чутливі, мають розвинену емпатію — 
здатність співпереживати, співчувати, емоційно відгукуватися на по-
чуття іншої людини. Коло відчуває чужу радість і чужий біль як свої 
власні. Кола вболівають за свій колектив і надзвичайно популярні 
серед колег по роботі. Однак вони, здебільшого, слабкі менеджери 
і керівники у сфері бізнесу.

По- перше, Кола більш спрямовані на людей, ніж на справу, дуже 
вже намагаються догодити кожному. Вони намагаються зберегти мир 
і заради цього іноді уникають займати «тверду» позицію і приймати 
непопулярні рішення. Для Кола немає нічого складнішого, ніж всту-
пати в міжособистісний конфлікт. Коло щасливе тоді, коли всі лад-
нають одне з одним. Тому, коли у Кола виникає з кимось конфлікт, 
найбільш ймовірно, що Коло поступиться.

По- друге, Кола не відрізняються рішучістю, слабкі в «політичних 
іграх» і часто не можуть подати себе і свою «команду» належним чином. 
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Все це призводить до того, що над Колами часто керують сильніші осо-
бистості, наприклад, Трикутники. Однак в одному Кола проявляють 
стійкість — якщо справа стосується питань моралі або несправедливості.

Коло — це нелінійна форма, і ті, хто впевнено ідентифікує себе з ним, 
швидше вважаються «правопівкульними» мислителями. Правопівкуль-
не мислення — більш образне, інтуїтивне, інтеграційне, ніж спрямоване 
на аналіз. Тому опрацювання інформації у Кола здійснюється не в послі-
довному форматі, а переважно мозаїчно, проривами, з пропуском окре-
мих ланок. Це не означає, що Кола не дружать із логікою, просто фор-
малізми у них не отримують пріоритету у вирішенні життєвих проблем.

Основні риси їхнього стилю мислення — орієнтація на суб’єктив-
ні чинники проблеми (цінності, оцінки, почуття тощо) і прагнення 
знайти спільне навіть у протилежних точках зору. Можна сказати, 
що Коло — природжений психолог. Однак щоб очолити серйозний 
великий бізнес, Колу не вистачає «лівопівкулевих» організаційних 
навичок своїх «лінійних братів» — Трикутника і Квадрата.

Життєві цінності: спілкування, комфорт, загальне благополуччя, 
допомога людям.

Ролі: миротворець, душка, хранитель затишку, домашня людина.
«Сильні» якості: доброзичливість, м’якість, делікатність, безкон-

фліктність, терпимість, комунікабельність, доброта.
«Слабкі» якості: пасивність, конформізм, схильність до впливів, 

до компромісів, неакуратність, неорганізованість, непунктуальність, 
нерішучість, залежність від думки оточуючих.



183

Зовнішній вигляд: часто недбалий, немодний, мішкуватий, голов-
не, щоб було комфортно; в одязі переважають м’які тканини і фасони.

Робоче місце: затишний безлад, пампушки з маком упереміш із ді-
ловими паперами, багато старих речей, які «шкода викинути».

Мова: неквапна, миролюбна, часто непослідовна або «не по спра-
ві», досить емоційна, часто- густо використовуються компліменти 
і захоплені оцінки.

Тілесні прояви: розслаблена поза, усмішка, кивки головою на знак 
згоди, «підтакування», м’яка хода, міміка досить багата, але переваж-
но миролюбна.

Підходящі професії: «м’який» секретар, HR-менеджер, педагог, 
лікар- терапевт, сімейний психолог, священник.

Як спілкуватися з Колом. М’яко, але наполегливо спрямовувати 
розмову у суть справи, при цьому не кричати, не лаятися. Бути го-
товим до того, що Коло пообіцяє, але не зробить (йому легше пого-
дитися з вами, а потім «якось усе обійдеться»).

Зиґзаґ
Ця фігура символізує креативність, творчість, хоча б тому, що вона 
найбільш унікальна з п’яти фігур і єдина розімкнена фігура. Якщо 
ви твердо вибрали Зиґзаґ як основну форму, то ви, імовірніше за все, 
істинний «правопівкульний» мислитель, інакодумець.
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Отже, як і вашому найближчому родичу — Колу, тільки ще більшою 
мірою, вам властива освіченість, інтуїтивність, інтегративність, мозаїч-
ність. Сувора послідовна дедукція — це не ваш стиль. Думка Зиґзаґа ро-
бить відчайдушні стрибки: від А... до ...Я! Тому багатьом лінійним, «лі-
вопівкульним» важко зрозуміти Зиґзаґів. «Правопівкульне» мислення 
не фіксується на деталях, тому воно, спрощуючи в чомусь картину світу, 
дозволяє будувати цілісні, гармонійні концепції і óбрази, бачити красу.

Зиґзаґи зазвичай мають розвинене естетичне чуття. Домінуючим 
стилем мислення Зиґзаґа найчастіше є синтетичний стиль. Комбіну-
вання абсолютно різних, несхожих ідей і створення на цій основі чо-
гось нового, оригінального — ось що подобається Зиґзаґам. На відмі-
ну від Кіл, Зиґзаґи зовсім не зацікавлені в консенсусі і добиваються 
синтезу не шляхом поступок, а навпаки — загостренням конфлікту 
ідей і побудови нової концепції, в якій цей конфлікт отримує свій доз-
віл, «знімається». Причому, використовуючи свою природну дотеп-
ність, вони можуть бути дуже уїдливими, «відкриваючи очі іншим» 
на можливість нового рішення.

Зиґзаґи схильні бачити світ мінливим. З цієї причини немає ні-
чого більш нудного для них за стабільність, рутину, шаблон, прави-
ла та інструкції, статус- кво або людей, які завжди погоджуються або 
вдають, що погоджуються. Зиґзаґи просто не можуть продуктивно 
працювати в добре структурованих ситуаціях. Їх дратують чіткі вер-
тикальні і горизонтальні зв’язки, суворо фіксовані обов’язки і постій-
ні способи роботи. Вони прагнуть розмаїття і високого рівня стиму-
ляції на робочому місці.
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Вони також хочуть бути незалежними від інших у своїй роботі. 
Тоді Зиґзаґ оживає і починає виконувати своє основне призначен-
ня — генерувати нові ідеї і методи роботи. Зиґзаґи ніколи не задо-
вольняються способами, за допомогою яких речі робляться в даний 
момент або робилися в минулому. Зиґзаґи спрямовані в майбутнє 
і більше цікавляться можливістю, ніж дійсністю. Світ ідей для них 
такий же реальний, як і світ речей для решти.

Чималу частину життя вони проводять у цьому ідеальному світі, 
звідси і беруть початок такі риси, як непрактичність, нереалістич-
ність та наївність. Зиґзаґ — найбільш захоплений, найбільш емоцій-
ний з усіх п’яти фігур. Коли у нього з’являється нова і цікава думка, він 
готовий розповісти її всьому світові! Зиґзаґи — невтомні проповід-
ники своїх ідей і здатні мотивувати всіх навколо себе. Однак їм бра-
кує політичності: вони нестримні, дуже експресивні («ріжуть правду 
в очі»), що вкупі з їхньою ексцентричністю часто заважає їм втілюва-
ти свої ідеї в життя. До того ж вони сильні в опрацюванні конкретних 
деталей (без чого матеріалізація ідеї неможлива) і не дуже наполег-
ливі в доведенні справи до кінця (оскільки із втратою новизни втра-
чається й інтерес до ідеї).

Життєві цінності: творчість, новизна, ризик, швидкість, самови-
раження.

Ролі: любитель епатажу, артист, екстремал, екстреміст, вітрогон, 
серцеїд.

«Сильні» якості: спонтанність, креативність, впертість, дотепність, 
легкість на підйом.
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«Слабкі» якості: некерованість, мінливість, непередбачуваність, 
нестриманість, ексцентричність, збудливість, індивідуалізм, нена-
дійність, відчайдушність і безбашеність.

Зовнішній вигляд: екстравагантний, демонстративний, мод-
ний, часто неохайний, схильний до еклектики, до поєднання 
«непоєднуваного».

Робоче місце: фантастичний безлад у комплексі з кричущо- 
декоративним оформленням.

Мова: яскрава, швидка, образна, асоціативна, запальна, багато 
жартів і дотепів.

Тілесні прояви: часто мінливі пози, різноманітні рухи, жвава 
жестикуляція, стрімка, іноді розхитана хода, багата жвава міміка, 
манірність.

Підходящі професії: працівник креативної сфери, артист, вільний 
художник, страховий агент або продавець «на відсотках».

Як спілкуватися з Зиґзаґом. Девіз: «Твердість, доброзичливість, 
безмежне терпіння». Вплинути на Зиґзаґа практично неможливо. 
Іноді спрацьовує прийом «від зворотного» — запропонувати щось 
Зиґзаґу, щоб він захотів зробити навпаки. Головне у подібних випад-
ках швидко з ним погодитися. Можна прихилити Зиґзаґа на свій бік, 
захопившись його ідеями, та однак це ненадовго. Завжди слід бути 
готовим до різких змін рішень і тем розмови.
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Взаємовідносини деяких фігур

• «Квадрат — Квадрат». Можна, але тільки у випадку, якщо пов-
ністю збігаються картини світу обох партнерів: правила, тра-
диції, звички.

• «Трикутник — Трикутник». Тільки якщо це вигідно їм обом. 
І тільки доти, поки один трикутник не підім’яв під себе дру-
гого. У переважній більшості випадків Трикутники «дружать» 
за принципом «два ведмеді в одному барлозі».

• «Коло — Коло». Все мило, але нудно і непродуктивно. 
До того ж такий безлад!

• «Зиґзаґ — Зиґзаґ». Якщо потрапили в резонанс, якщо збіг-
ся напрямок «кидка», то результати фантастичні. Але зазви-
чай це ненадовго. У всіх інших випадках — битва не на жит-
тя, а на смерть. Після чого один Зиґзаґ лежить «мертвий», 
а інший — втомлений.

• «Прямокутник — Прямокутник». Тільки під наглядом сильної 
фігури (Квадрата або Трикутника).

• «Квадрат — Коло», «Трикутник — Коло». Постійні претензії 
і обрáзи.

• «Квадрат — Зиґзаґ». Тільки з метою саморозвитку обох. І ба-
жано під керівництвом зрілого Трикутника.
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• «Квадрат — Трикутник». Гарна «західна» пара. Трикут-
ник диктує напрямок, Квадрат забезпечує тили. Типовий 
приклад — «бос- секретарка».

• «Коло — Зиґзаґ». Гарна «східна» пара (інь- ян). Зиґзаґ дає Колу 
новизну і враження. Коло — забезпечує Зиґзаґу тепло і зати-
шок. Типовий приклад — «артист і його вірна дружина».

• «Прямокутник — Трикутник», «Прямокутник — Квадрат». 
Можливо, але важко. Хоча дуже корисно для Прямокутника.

Джерела:
http://psylikbez.at.ua/publ/psikhologija/krugi_zigzagi_i_drugie_ljudi/
1-1-0-43 

http://psylikbez.at.ua/publ/psikhologija/krugi_zigzagi_i_drugie_ljudi/1-1-0-43
http://psylikbez.at.ua/publ/psikhologija/krugi_zigzagi_i_drugie_ljudi/1-1-0-43
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