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«Жасампаз жандардың 7 дағдысының» тұңғыш басылымы осыдан ширек гасыр бұрын жарық 
көрді. Содан бері Стивен Ковидің бұл еңбегі 13 мэрте жаңартылып, 40 тілге аударылды. 70-тен аса 
елде 30 миллион данамен таралған кітап №1 элемдік бестселлер мэртебесін иеленді. Жақсы өмірдің 
кілтін іздеген жасөспірімнен бастап, ісін өрге домалатқысы келетін көрнекті кэсіпкерлер мен саясат- 
керлерге дейін қызыға оқитын кітап миллиондаған адамның емір сүру әдістемесіне айналды.

Алдыма қойған мақсатқа жетудің жолы қандай? Айналамен қалай қатынас жасм-ан абзал? Өзім- 
нің де, өзгенің де ұпайын тұгел ететін ұтымды өмірлік ұстаным бола ма? Манызды эрі чтүгып шаруа- 
нық кайсысына алдымен кезек берген жөн? Күн сайын көлденең келетін жаңа сынақтарға төтеп беру 
үшін өзімді қалай жетілдіремін?

Әркайсымызды мазалайтын осы секілді сұрақтарға жауап беруге талпынатын кітап көп-ақ. 
Соньщ бірі де, бірегейі -  төрткүл дүниені түгел мойындатқан «...7 дағды».
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