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Народившись у дуже бідній сім’ї, дуже рано стик

нувшись зі смертю близької людини, провівши кілька років 

життя в токсичному вуличному середовищі, я завжди вірив 

у краще і не обмежував себе у мріях. Звичайний хлопчи

на з невеличкого містечка здолав довгу дистанцію, сповне

ну проб і помилок, яка привела до запаморочливого успіху. 

Мій шлях — це шлях від безпритульника до мільйонера, від 

абсолютної відсутності моральних орієнтирів до внутрішньої 

гармонії, від одного китайського верстата для випалювання 

по дереву до масштабного бізнесу, що завойовує світ і дарує 

радість людям.

Передмова
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Справжній сенс життя я знайшов у духовності, Богові та вірі. 

Створив велику міцну сім’ю. Досліджую світ, виховую дітей 

і щодня працюю над своїм особистісним розвитком. Займа

юся улюбленою справою й пишаюся командою, яка зі мною 

працює. Сьогодні я точно знаю, що кожен із нас здатний зроби

ти більше, ніж він думає. Що бідність — це не вирок, а чудова 

мотивація до руху вперед. Що найкращий учитель — це до

свід невдач, а болісну втрату вилікує час. Що сильну людину 

відрізняє від слабкої здатність звестися на ноги після нищів

ного нокауту. І, нарешті, найголовніше — що ніколи не можна 

здаватися!

Ми не спроможні змінити свій старт, але здатні вплинути 

на свій фініш! Моя історія — яскраве цьому підтвердження. 

На сторінках цієї книжки я чесно і без купюр розповім вам 

про боротьбу з самим собою та обставинами — боротьбу, 

яка доводить: для людини з потужним внутрішнім стрижнем 

у цьому світі немає нічого неможливого. Ця книжка не про 

те, як швидко розбагатіти. Це — збірка мотиваційних епізодів 

із життя людини, яка, попри всі зовнішні перепони, навчилася 

вірити в себе і досягати мети.

У цій книжці ви знайдете безліч практичних порад щодо побу

дови та розвитку бізнесу, управління фінансами й найціннішим 

ресурсом — часом. Я розкрию для вас філософію мислення 

переможця, поділюся секретами особистої продуктивності, 

тривалого міцного шлюбу. Вірю, що моя історія — історія 

трансформації безпритульного в мільйонера — захопить вас, 



надихне і змусить поглянути на власну реальність під дещо ін

шим кутом зору. А цінні рекомендації, викладені у цій книжці, 

допоможуть вам перебудувати своє мислення, поставити пе

ред собою амбітну мету і зробити все для того, щоб досягти її. 

До того ж зробити це так, щоб на шляху до вершини тріумфу 

не розгубити духовні цінності, не зрадити себе і близьких лю

дей. А ще я вірю: якщо у вашому житті виникнуть нездоланні, 

на перший погляд, труднощі, ви, після прочитання цієї книж

ки, пригадаєте історію хлопця — безпритульного в минулому, 

який гідно протистояв обставинам, подолав сам себе і досяг

нув неабиякого успіху. І, згадавши про мене, рухатиметеся 

далі, знаючи, що вам обов’язково все вдасться!





Частина 1  

Становлення особистостіособистості
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Першим щепленням, яке я отримав у дитинстві, було 

щеплення соромом і бідністю. Коли в дитячому садку прово

дили новорічне свято, максимум, на що я міг розраховува

ти, — це костюм, пошитий матір’ю з білого простирадла. Коли 

в молодшій школі однолітки навипередки бігли до вітри

ни з солодощами, ми з сестрою стояли осторонь, розумію

чи, що цукерки — розкіш за межею наших можливостей. Наша 

сім’я просто не мала на це коштів. Добре пам’ятаю пронизли

ве почуття сорому — почуття, яке вражає все тіло до мозку 

кісток і створює відчуття неповноцінності. Змушує усвідоми

ти, що життя з його можливостями та радощами — це для ін

ших. А ти мусиш задовольнятися малим.

Я мав стати ніким
Розділ 1
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Пізніше мені вдалося впоратись із почуттям сорому та не

повноцінності, сформувати гідне оточення, викинувши з жит

тя усіх токсичних людей. Життєві обставини я сприйняв 

як виклик самому собі, про що ніколи не пошкодував. Адже 

саме тотальна бідність стала моєю персональною точкою 

зростання, трансформувала мислення, навчила грамотно 

розставляти пріоритети і ніколи не здаватись. Крок за кро

ком я вибудовував нову реальність, зрозумівши, що щастя 

людини аж ніяк не залежить від матеріального достатку. Пе

реживши фантастичні пригоди, сьогодні я задоволений тим, 

чим наповнений кожен мій день: улюблена справа, чудова 

родина, духовний розвиток, подорожі. Я люблю і мене люб-

лять. Я отримую задоволення, спостерігаючи за тим, як ро

стуть мої доньки. Я масштабую бізнес, який вже завойовує 

світ. Я побудував духовний зв’язок із Богом, що дало мені 

можливість пізнавати себе і все навколо. Але інколи я повер

таюся в дитинство — у той період, коли мені довелося пере

жити сильний булінг.

Ставлення до нашої сім’ї загалом і до мене зокрема було, м’я

ко кажучи, зневажливим. Майже ніхто з батьків моїх одноліт

ків не хотів, щоб їхні діти зі мною товаришували. Мабуть, вони 

вважали, що мати будь-які стосунки з бідняками — нижче 

за їхню гідність. Із глумом, хамством і глузуваннями на свою 

адресу я стикався щодня. Але моя внутрішня сила, міцний 

стрижень і впевненість завжди сприяли тому, що я чинив опір 

кривдникам. До того ж у мою ДНК вочевидь вбудовано ін

стинкт захисника. Тільки-но я бачу явну несправедливість, 
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як емоції всередині мене закипають і виникає бажання мит

тєво розібратися в ситуації й зробити так, щоб добро пере

могло. Нерідко справи доводилося вирішувати за допомогою 

сили. Я був завсідником шкільних підворіть і постійним учас

ником бійок.

Пам’ятаю, як, навчаючись в одній із київських шкіл, я регу

лярно чув від однокласників на свою адресу образливе сло

во «бомж». Першу скрипку в цькуванні грав задерикуватий 

хлопчак, який вважався неформальним лідером класу. Ціка

во, що «ватажок банди» був слабшим за мене — як фізично, 

так і морально. Ми обидва це розуміли. Якось стався дуже 

показовий випадок. Суперник зізнався, що однокласники по

просили його побитися зі мною. Однак він боявся, що коли 

зазнає поразки в бійці, то втратить авторитет у дитячому ко

лективі, тож попросив, щоб я йому піддався. Ця пропозиція 

викликала в мене лише посмішку. Звісно, в нашій показовій 

шкільній сутичці я здобув перемогу, а «ватажок» просто роз

плакався. Після цього випадку однолітки не припинили драж

нити мене, але булінг став «дозованим». Побачивши мою 

рішучість, силу характеру та цілеспрямованість, однокласни

ки пригальмували зі цькуванням. Завдяки цій події я зробив 

дуже важливий життєвий висновок: якщо тебе всіляко при

нижують і ображають, визнач головну токсичну людину в на

товпі кривдників і дай відсіч саме їй.

Неодноразово я запитував себе: чому діти бувають таки

ми злими і жорстокими? Найімовірніше, відповідь криється 
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у площині особистісних якостей вчителів і системи шкіль

ної освіти. Коли вчителі ставляться до дитини як до індивіда, 

їй хочеться вчитися новому, докладати зусиль, щоб гризти го

резвісний граніт науки. Та в моєму випадку школа не була 

місцем, де добре і спокійно, де хотілося б отримувати знан

ня, заводити дружбу і пізнавати світ. Школа була для мене 

полем бою.

Яскраві спалахи пам’яті періоду шкільних буднів — кілька ви

падків, пов’язаних із моїми вчителями. Щойно переступивши 

поріг третього академічного класу столичної школи (класу, 

де було багато відмінників), я одразу зауважив негативну ре

акцію класної керівниці. «ЩО ви нам даєте?!» — запитала вона 

завуча, показуючи в наш із сестрою бік. Вчителька побоюва

лася, що ми зіпсуємо ідеальну картинку загальної успішності 

класу, тож ідентифікувала нас як «ЩО», а не «ХТО». Вона 

зовсім не вірила в нашу здатність до навчання, таким чином 

ставлячи на нас тавро невдах. Ця вчителька не раз демон

стративно принижувала нас і ганьбила перед усім класом. 

Вона вважала, що ми за замовчуванням найгірші в дитячо

му колективі. Гірші, бо бідні, а отже, заслуговуємо на зневагу 

та висміювання. Вже тоді я зрозумів і відчув на власній шкурі, 

що таке соціальна класовість і несправедливість. Усім своїм 

єством я протестував проти того, що відбувається, захищав 

свою честь і честь сестри. 

Одного разу після уроків однокласники заховали мій напліч

ник. Того дня ми з сестрою поспішали на електричку (до шко

ли і назад додому доводилося добиратися саме таким чином), 
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тож дорога була кожна хвилина. Сестра попросила вчительку 

групи продовженого дня втрутитися у ситуацію й допомогти 

відшукати рюкзак. Реакція не забарилася. «Так йому і тре

ба!» — відповіла педагогиня. Від таких слів на свою адресу 

спершу я отетерів. Певно, так буває, коли від людини, якій 

довіряєш, отримуєш удар у спину. Потім мене охопили злість 

і лють. Я підійшов до вчительки і за допомогою матюків вис

ловив усе, що накипіло на душі. Наступної миті я вже шкоду

вав про скоєне, картав себе за нестриманість, але в той час 

уся гама емоцій трансформувалася саме в нецензурну лай

ку. Вгадайте, що зробила наша класна керівниця, дізнавшись 

про інцидент? Щойно зайшовши у клас, без жодного слова, 

вона... вліпила мені ляпаса. Рівень приниження зашкалю

вав, тіло противилося тому, що відбувається, а мозок волав: 

«Біжи!» Я кулею вилетів із класу і після цього довго не з’яв

лявся у школі. Поки я шукав розради на вулиці, мама разом 

із класною керівницею та правоохоронцями шукали мене. 

Я настільки майстерно ховався, що ці пошуки тривали місяць. 

До загального цькування долучалися і родичі. Наприклад, 

сестри моєї бабусі жили за принципом: якщо за день не ска

жеш хоча б одній людині бодай однієї гидоти, то день ми

нув намарно. «З тебе нічого не вийде!», «По тобі буцегарня 

плаче!», «Лише дурниці в голові!», «Безбатченко!» — такі 

й подібні фрази повсякчас сипалися з їхніх уст. Соціаль

на стигматизація була настільки виражена, що все навколо 

ніби програмувало мене: ти маєш стати ніким! Але в битві 

з токсичним суспільством я мав явну перевагу — оптимізм 
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і позитивне мислення. Я не реагував на тригери, а натомість 

навчився абстрагуватися від зовнішнього руйнівного фону. 

Мене зачіпали, штовхали, збивали з ніг, а я усміхався і йшов 

далі.

Аналізуючи досвід минулого з урахуванням свого нинішнього 

становища, можу з упевненістю сказати, що булінг позитив

но вплинув на моє становлення та успіх. Хоч би як парадок

сально це звучало. Цькування в дитинстві загартувало мій 

характер, сформувало потужний внутрішній стрижень і ба

жання завжди і скрізь бути переможцем. Булінг спричинив 

п’ять важливих наслідків у моєму житті:

1.1. Мене дуже складно, а точніше, практично немож

ливо вибити з колії. Завдяки життєвому досвіду 

мені вдавалося будь-яку кризу трансформувати 

у точку зростання. А фраза Never give up! стала 

девізом мого життя;

2.2. Щоб справді мене скривдити, треба дуже по

старатися, адже я набув навички не ображати

ся на оточення. Всі очікування від інших людей 

я поміняв на подяку, а емоційна броня стала чу

довою противагою тим образам, що прилітають 

на мою адресу;

3.3. Я вибудовую життя за принципом: думка інших 

людей — це лише думка інших людей. І крапка. 

Я навчився жити, не зважаючи на токсичний фон;
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4.4. Для мене має значення лише думка близьких лю

дей. А вони мене люблять і цінують незалежно 

від обставин. Цього більше ніж достатньо для до

сягнення успіху. Що б там не говорили люди, але 

якщо моя дружина скаже: «Ти молодець! У тебе 

все вийде!», я неодмінно спробую виконати за

думане. А решта думок не варті уваги;

5.5. Треба вміти за себе постояти. Завжди. Прига

дайте: до мене проявляли агресивне ставлен

ня лише доти, поки я, виявивши найзухвалішого 

учня у класі, не показав йому, хто сильніший.

Мене зачіпали, штовхали, 

збивали з ніг, а я усміхався 

і йшов далі.
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