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Կյանքը փոխելու 100 ուղի 

Լարիսա Պարֆենտևա 

 

 
 

Գիրքը թարգմանվել է ՀՊՄՀ Հոգեբանության ամբիոնի դասախոս Անի Խուդոյանի, 

Հոգեբանության բաժնի ուսանողուհիներ  Սոնա Մխիթարյանի, Հեղինե Սիմոնյանի, 

Միլենա Մխոյանի, Աննա Ղազարյանի, Լիանա Մանուկյանի, Նատալյա Մանուկյանի 

կողմից։ Խմբագիր՝ Ստելլա Սահակյան 
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Ներածություն 

Մի քանի տարի առաջ ես հայտնվեցի  խորը փակուղում՝ ոչնչով  չբավարարող  

աշխատանք, 30 կիլոգրամ ավելցուկային քաշ, շատ վատ սովորույթներ, 

վարձակալած բնակարան, վարկեր, ընդմիշտ անհաջող հարաբերություններ և 

ամբողջական անհեթեթություն: Բայց  դա ամենավատ բանը  չէր, այլ 

անբավարարվածության զգացումը: Ես ինչ-որ ուժ զգացի իմ ներսում։  Ես ինքս իմ 

ներուժը տեսա: Ես գիտեի, որ կարող եմ ավելի լավը լինել: Ինչ-որ կերպ Գյոթեից 

մեջբերում հիշեցի.  «Մարդու  մեջ  մի  ստեղծագործական ուժ կա, որը կարող է 

ստեղծել այն, ինչ պետք  է, որը մեզ հանգիստ չի թողնելու, մինչև չարտահայտենք 

այն»: Ես անընդհատ հարցնում էի ինքս ինձ. «Ինչպե՞ս կարող եմ իրականում 

հասկանալ․․․ և ի՞նչ է դա նշանակում: Որտեղի՞ց սկսել: Ինչպե ՞ս դուրս գալ այս 

արատավոր շրջանից: Ես կարդացել  եմ հաջողված պատմություններ և կարծում եմ, 

որ դրանցով  փորձում են խաբել ինձ, քանի որ նմանատիպ հեքիաթների մեջ միշտ 

ամեն բան վատ է, և հանկարծ լավ ավարտ է ունենում: Սակայն ոչ մի խոսք այն 

մասին, թե ինչպես է ճանապարհ բացվում։ Ինչպե՞ս է միայնակ մայրը, ով 7 տարի 

շարունակ աշխատել է որպես մատուցողուհի, դարձել   կյանքի <<մարզիչ>> և 

միլոնավոր մարդկանց  օգնում է գտնել իրենց ճակատագրերը: Ինչպե՞ս է տղան, ով 

չուներ նույնիսկ կոշիկ, կարողացել դերասան դառնալ և ստանալ «Օսկար»: 

Քսանութամյա այն աղջիկը, ով ապրում էր ծանր սոցիալական պայմաներում իր տղա 

երեխայի հետ, որտեղի՞ց է գտել ուժ ավարտելու իր գիրքը, որը հետագայում 

համաշխարհային  ճանաչում ստացավ: Ինչպես Վոլթ անունով մի տղա չի կոտրվել, 

երբ թերթից հեռացվել է «երևակայության բացակայության» համար և հայտնի դարձել 

որպես «Walt Disney» ընկերության, մուլտիմեդիա կայսրության ստեղծող: Ինչպե՞ս էր 

յոթանասունութամյա Լինն Միլլեր անունով տատիկը հայտնվել բեմում առաջին 

անգամ և դարձել «Սթենդափ» դերասան: Ինչու՞ գիտնական Թոմաս Էդիսոնը  չի 

հրաժարվել տասը հազար փորձերի ձախողումից, եվ ի վերջո հայտնաբերել շիկացած 

լամպը: 

Եվ ես գտա պատասխանները, որոնք օգնեցին ինձ փոխվել: Եվ հիմա ես օգնում եմ 

ուրիշներին `գրքերում, վարպետության դասերի ընթացքում և ելույթների ժամանակ: 

Բոլոր պատասխանները այս գիրքում են, որը ծնվել է «Մանն, Իվանովն ու Ֆերերը» 

հրատարակչատան կայքում տեղադրված «Իմ կյանքը փոխելու 100 ուղիներ» 

շաբաթաթերթից:  
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Միայն այն ժամանակ, երբ հայտնվեց, այս վերնագիրը, այն  շատ արձագանքներ 

ստացավ: Մարդիկ սկսեցին գրել, թե ինչպե՞ս են տարբեր պատմությունները օգնում 

նրանց առաջ շարժվել: 

       

Գրքում դուք կգտնեք շատ հարցերի պատասխաններ: 

• Ինչպե ՞ս արտահայտել այն ուժը, որ ունեմ ներսում: 

• Ինչպե ՞ս կարող եք թողնել ձեր չսիրելի   աշխատանքը և ուրիշ բանով զբաղվել: 

• Ինչպե ՞ս կատարել առաջին քայլը՝ նոր կյանքի առաջին քայլը: 

• Ինչպե ՞ս հաղթահարել վախերը։ 

• Ինչպե ՞ս համատեղել աշխատանքը և սիրելի բիզնեսը: 

• Ինչպե ՞ս գտնել միջավայր, որը կաջակցի: 

• Ինչպե ՞ս զարգացնել ձեր ներքին ուժը և ստանալ այն, ինչ ցանկանում եք 

տիեզերքից: 

• Ինչպե ՞ս ներել հին վատ արարքները ձեր հանդեպ՝ «հանել դանակը   մեջքից» 

Բացի այդ, դուք կստանաք երջանկության անձնական բանաձևը յոթ բաղադրիչներից: 

Գիրքը ներառում է «Նպատակ», «Մոտիվացիա», «Շարժում», «Կյանքի օրենքներ» 

բաժինները: Դրանցից յուրաքանչյուրը բաղկացած է մի քանի փոքր ենթաբաժիններից: 

Այսպիսով դուք կարող եք հանգիստ կերպով ընթերցել ցանկացած էջից: 

Գիրքը համընդհանուր նվեր է այն մարդկանց համար, ովքեր ցանկանում են 

բարելավել իրենց կյանքը և ավելի երջանիկ դառնալ: Ես գրեթե վստահ եմ, որ դա 

կփոխի յուրաքանչյուր մարդու կյանք, ով առնվազն մեկ ժամ կտրամադրի: 

Կարդացեք: 

Ներշնչվեք: 

Երազեք: 

Կատարեք: 

Փոխեք ձեր կյանքը: 

Դուք հաջողություն կունենաք: 
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Մոտիվացիա  

Ինչպե՞ս հրաժարվել  տհաճ  աշխատանքից, նիհարել 30 կիլոգրամ և գտնել 

ինքդ քեզ 

 Առաջին պատմությունը այն բանի մասին է, թե ինչպես կարելի է ամեն բան դեն 

նետել  և կյանքը փոխել 180 աստիճանով։ Սա իմ պատմությունն է։ Այսպիսով, երեք 

տարի առաջ Մոսկվայի մետրոպոլիտենով մեկ անգամ ճանապարհորդելուց հետո իմ 

կյանքը արմատապես փոխվեց... բայց կարճ այն մասին, թե ով  էի ես այն ժամանակ: 

Կողքից ամեն բան շատ լավ էր: Ես ավարտել եմ Մոսկվայի պետական 

համալսարանի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետը, աշխատել եմ Մոսկվայի մի շարք 

լրատվամիջոցների համար, փայլուն զրուցակից էի, շփվում էի  բոլոր աստղերի հետ 

Ալլա  Պուգաչովայից մինչև Կիանու Ռիվզ: Թվում էր, թե դա գերազանց էր: Ես 

զուգահեռաբար հեռարձակեցի հեռուստաընկերության ծրագիրը, և այդ ժամանակ իմ 

աշխատանքի վերջին վայրն էր «Ռուս լավագույն մոդել հեռուստահաղորդումը», որը 

ղեկավարում էր Քսենյա Սոբչակը: Նկարահանումներ ենք կատարել Լոնդոնում, 

Մայամիում, Նյու Յորքում: Ընդհանուր առմամբ, արտաքինից ամեն ինչ իրոք 

գերազանց էր: Բայց ներսում ինձ ինչ-որ մի բան  մշտապես տանջում էր: «Սա այն չէ, 

ինչ ես իսկապես ուզում եմ»: Թվում էր, որ իմ իրական կյանքը դեռ չի սկսվել:   

 

 

 

Վերջին կաթիլը 

2012թ.-ի ապրիլին ես ճանապարհորդում էի Մոսկվայի մետրոյով․․․կանգնած էի: 

Հանկարծ առջևի նստած տատիկը վեր կացավ և ասաց. «Նստի՛ր աղջիկ, դա քեզ 

անհրաժեշտ է, դու երեխայի ես սպասում»։ Երբևէ մետրոյում տատիկ տեղ զիջե՞լ է 

ձեզ, լուրջ ես ամաչում էի: Ի՞նչ կարող էի ասել նրան: «Ներեցեք տատիկ, սա երեխա չէ, 

այլ 133 պիցցա, 196 բուրգեր և 838 սենդվիչ, որոնք ես վերջին մի քանի տարիներին եմ 

կերել»: Ես չէի կարող հիասթափեցնել նրան, հետևաբար ժպտալով և իր 

երևակայական երեխային պահելով, նստեցի իր տեղը: Այսպես մենք հասանք վերջին 

կայարանին՝ ես և իմ երեխա ճարպը: Այս պատմությունը փոխեց իմ կյանքը: Ես 
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թողեցի ամեն ինչ և գնացի իմ հայրենի քաղաք Ուֆա: Այստեղ ես գտա իմ իրական 

սիրելի զբաղմունքը: Կառուցեցի, հեռացա վատ սովորություններից, փոխեցի իմ 

վերաբերմունքը աշխարհի հանդեպ, և այժմ ես օգնում եմ մարդկանց  անել առաջին 

քայլը նոր կյանք ստեղծելու։ 

 

Ի՞նչպես կատարել առաջին քայլը 

Մարդկանց մեծամասնությունն ասում է <<Որքա՞ն կարողեմ հանդուրժել սա>>։ Բայց 

ճիշտ հարցը սա է. «ի՞նչ կարող եմ անել այսօր, որը կարող է փոխել  իմ  հետագա 

կյանքը»: Հոգեբանները ունեն մի հասկացություն «Օրվա մեջ մեկ ժամ»: Ենթադրվում 

է, որ եթե մարդը մեկ ժամ զբաղվում է իր սիրած գործերով, վաղ թե ուշ նա հասնում է, 

եթե ոչ փայլուն, այլ ակնհայտ հաջողությունների նույնիսկ տաղանդի և պայմանների 

լիակատար բացակայության դեպքում: Օրինակ՝ Մարգարիտ Միտչելը «Քամուց 

քշվածները» գլուխգործոցը ստեղծել է տասը տարում: Նա ամենաշատը անցկացրեց 

օրվա մեջ 20-30 րոպե, գրելով տախտակամածների և թղթերի վրա տեքստ, որը 

բաղկացած  էր մի քանի պարբերությունից  յուրաքանչյուրը մեկ արտահայտությամբ 

և այսպես ստեղծվեց այս գլուխգործոցը: Աբրահամ Լինքոլնը գիշերային 

հերթապահության ընթացքում է սովորել, երբ հսկում էր ապրանքների պահեստը:  

 Ես նույնպես որոշեցի մեկ ժամ անցկացնել, ինքս ինձ գտնել, գրքեր կարդալ, 

մարդկանց հետ հաղորդակցվել, քայլել և մտածել: Վեց ամիս անց հասկացա, թե ինչն է 

ինձ դուր եկել՝ մարդկանց ոգեշնչել և գրքեր ընթերցել: Այնուհետև միացա 

«Վկոնտակտե» խմբին և սկսեցի կիսել իմ մտքերը: Ես չէի մտածում որ դա կարող է 

աշխատել կամ չաշխատել, ուղղակի անում էի այն ինչն ինձ հոգեհարազատ էր: Հիմա 

ես գիտեմ, որ գոհունակությունն ու հաջողությունը կարող են միայն գալ այն դեպքում, 

երբ  դուք իսկապես սիրեք: Համոզված եմ `մեզանից յուրաքանչյուրը բնական ռեսուրս 

է: 

 

Եվ եթե ձեզ տրվում է յուրահատուկ տաղանդ օրինակ՝ զավեշտային կատակերգու 

լինել, իսկ դուք գրասենյակում նստած եք ներդրումային հաշվետվություններով, ապա 

աշխարհի  տեսանկյունից վատ բնական ռեսուրս եք: Միայն այն ժամանակ, երբ մենք 

անում ենք այն ինչին մեր հոգին է ձգտում, այդ ժամանակ միայն կյանքը սկսում է 

աջակցել մեզ: 

 

Ի՞նչ անել վախի հետ 
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Յուրաքանչյուր ոք վախենում է դուրս գալ հարմարավետության գոտուց և նետվել 

«ծանր» վայրեր: Սակայն, ինչպես ամերիկացի գործարար Ջորջ Էդիրն է ասել. «Այն 

ամենը ինչի մասին   երազում եք գտնվում է ձեր վախի մյուս կողմում»: 

Փիլիսոփայությունը պարզ է. Եթե ցանկանում եք ապրել, ինչպես երազում եք, պետք է 

հաղթահարել վախը: Եվ դրա համար պետք է հավատալ արդյունքին: Վախի և 

արդյունքի միջև անդունդ է: Մի վախեցեք այդ անդունդի վրայով ցատկել, և վախը 

կվերանա: Երբ հեռացա Մոսկվայից և հեռացա հեռուստատեսությունից, իմ 

հիմնական վախը նույնն էր, ինչպես շատերինը. Ես վախենում էի, որ կվերջանա 

գումարս: Եվ գիտե՞ք: Այդպես էլ եղավ: Բայց ոչ մի սարսափելի դեպք տեղի չունեցավ, 

ոչ ոք չմահացավ, ոչինչ չսպառնաց եվ ոչ էլ ինքնասպանություն եղավ: Դա գեղեցիկ ու 

ուրախ ժամանակ էր: Ես սովորեցի, թե ինչպես սիրել սովորական զբոսանքները, 

սովորել տասնյակ միջոցներ, համատեղել զգեստապահարանն ու սովորել, թե ինչպես 

ինքնուրույն նորոգել կոշիկները: 

 

Հրաշքի սպասում 

Իմ անցյալ կյանքում ես ունեի երազանք: Ես երազում էի որ մի օր իմ դուռը թակի մի 

սուրհանդակ եվ ասի «Բարև, ես Միխայիլ Պրոխորովի հիմնադրամից եմ: Մայքլը 

իմացավ, որ դու շատ տաղանդավոր մարդ ես: Եվ այդ պատճառով էլ դու ունես հինգ 

միլիոն ռուբլի: Մանրը հարկավոր չէ, դու ես այս ամենն արել ինքդ քեզ համար>>: 

Ես սպասեցի մի քանի տարի, բայց սուրհանդակը այդպես էլ չեկավ: Դա շատ վատ էր: 

Մենք բոլորս սպասում ենք ինչ-որ հրաշքի: Երազում ենք, որ վաղը մենք կստանանք 

մեկ միլիոն շահույթ, կամ կախարդը կգա մեզ մոտ կապույտ ուղղաթիռով, և մեր 

կյանքը կփոխվի: Սակայն, ինչպես հայտնի է, միայն Արտակարգ իրավիճակների 

նախարարությունը կարող է թռչել կապույտ ուղղաթիռով, հատկապես 

Ռուսաստանում: Եվ   միայն` արտակարգ իրավիճակներում: 

Մենք հրաշքներ ակնկալում ենք գրեթե բոլորից, բայց միայն թե ոչ մեզնից: 

Իսկ հետո՞ 

Հետո ես ստեղծեցի խումբ, որը անվանեցի «Վկոնտակտե», որը հրապարակվեց 

Մաննի «Իվանոն և Ֆերբեր» հրատարակչությունում: Այս ամենը բարձրացրեց իմ 

ինքնագնահատականը, բացի այդ, ես ուժ ունեցա փոխվելու համար: Հաջորդ և կես 

տարվա ընթացքում կորցրեցի գրեթե 30 կիլոգրամ: Եվ ես վարվեցի նույն մեթոդով 

«Օրվա մեջ մեկ ժամ». Ես մի ժամ էի նվիրում տվյալ թեման ուսումնասիրելու համար: 

Քայլ առ քայլ, նոր կյանք   էի կառուցում, հաղթահարում վախը: 
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 Եվ օրերից մեկ օր նրանք թակեցին իմ դուռը: Այնտեղ … ոչ, Միխայիլ Պրոխորովի 

ֆոնդի սուրհանդակը չէր, այլ  իմ ծանոթների ծանոթները: Նրանք ասացին «Մենք 

հետևում ենք ձեր «Վկոնտակտե» խմբին, և այն շատ ենք հավանում, մենք ուզում ենք 

հավաքել 15 մարդ, դուք կարո՞ղ եք նրանց պատմել ձեր կյանքի պատմությունը: 

 Եվ դա հիանալի էր, ես հնարավորություն ունեի ներշնչել տասնհինգ մարդկանց: Եվ 

սա մի աշխարհ էր: Հետո եղան էլի տասնհինգ մարդիկ: Եվ այդ տասնհինգից մեկն ինձ 

մոտեցավ ու ասաց. «Ես սիրում եմ այն, ինչ  դուք ասում եք:  

Եկեք հավաքենք հարյուր հիսուն մարդ»:  

Եվ մենք հավաքվեցինք հարյուրհիսուն հետո էլի հարյուր հիսուն իսկ հետո երկու 

անգամ հարյուր հիսուն: Իսկ հիմա այն պահն է, որ անհնար է մեքենային կանգնեցնել: 

Եվ ես իմ ելույթով արդեն բացել եմ «TED» գիտաժողովը Կազանում: Ինձ համար դա 

մեծ պատիվ էր, քանի որ աշխարհի ամենահզոր մարդիկ են հանդես   եկել 

միջազգային TED կայքերում`Բիլ Գեյթսից մինչեւ Թոնի Ռոբինսը: 

Ես չգիտեմ,   թե ինչպես է աշխատում տիեզերքը: Ճիշտ է: Բայց ես գիտեմ մի բան, եթե 

հետևեք ձեր սրտի ձայնին, պարբերաբար վախին  նետելով անդունդ, ապա ամեն ինչ 

լավ կլինի:  

Ես գիտեմ, որ սուրհանդակը երբեք չի թակել մեծահարուստի տան  դուռը և մի քանի 

միլիոն չի առաջարկել: 

 Ես գիտեմ, որ այս աշխարհում չկան հրաշքներ, բացառությամբ այն բանի, որ մենք 

ստեղծում ենք ինքներս մեզ: Համոզված եմ, որ շատերը նույնպես այժմ կանգնած են 

այս անդունդի եզրին, որի մյուս կողմում գտնվում է ձեր իրական կյանքը: 

Սարսափելի ՞ է:  Շատ: 

Եվ միակ հնարավորությունը չափսոսել չկատարվածի համար կյանքի վերջում- 

հավատալ և թռչել: 

Կատարեք այս   քայլը: 

Ամփոփում նրանց համար, ովքեր չեն սիրում երկար տեքստեր կարդալ 

Ահա թե ինչ պետք է անել, որպեսզի ստեղծագործական մոտեցման  տեխնիկան 

աշխատի: 

1. Հենց հիմա վերցրեք օրացույցը եվ փնտրեք պատուհանները ձեր հաջորդ 

շաբաթվա: Առաջիկա շաբաթվա ընթացքում ծրագրեք ստեղծագործական 

ժամերը: 



 
 

8 

 

2. Ընտրեք թեման, որը ձեզ անհանգստացնում է: Դա կարող է լինել ցանկացած 

բան`ձեր սիրած աշխատանքը գտնելը, ձեր անձնական կյանքում առկա 

խնդիրների հայտնաբերումը: 

3. Պլանավորեք ձեր առաջին ստեղծագործական ժամը: 

Ինձ թվում է, անպարտելի տարբերակն է՝ գիրք կարդալ կամ գնալ ձեզ 

հետաքրքրող հանդիսության ձեր քաղաքում: 

Դրանից հետո դուք ինքներդ կհասկանաք, թե որտեղ եք գնալու: Դուք կարող եք 

հաջորդ ժամը պլանավորել: Հետևեք Լաո Ցզիի խորհրդին. «Մի քանի մղոն 

ճանապարհորդությունը սկսվում է առաջին քայլից»: 

 

 

Ոչ աշխատանքային տեխնիկա և ձախողման պատմություններ 

Սովորաբար հոդվածներում համակարգչային սխալի համար գրում են. «Մի 

հավատացեք հաջողությունների մասին պատմություններին, որովհետեւ դրանք 

բացահայտվում են շատ հաճախ պատահականորեն»:  

Հաջողությունը պայմանավորված է զուգադիպությամբ և չի կարող ունենալ որևէ 

բաղադրատոմս»: Շատ վերլուծաբաններ առաջին հերթին խորհուրդ են տալիս 

ուսումնասիրել այն մարդկանց պատմությունները, ովքեր ձախողվել են: 

Ես համաձայն եմ դրա հետ: Բայց ինձ համար վերապրածների պարադոքսը շատ 

ավելի խորը խնդիր է: 

Ամենակարևորն այն է, որ այն սովորեցնում է - գտնել ճիշտ ճանապարհը, այլ ոչ թե 

ստեղծել հաջողության պատրաստի կաղապարներ: 

Այդ դեպքում ամեն բան նմանվում է դեղահաբերի: 

Բաց արեք ցանկացած դեղատոմս եվ կտեսնեք, որ այնտեղ գրված է ՝ «Այն օգնեց ինձ», 

«Բայց այն ինձ չի օգնել», «Հրաշալի էր»: Բոլոր տեսակի տեխնիկաները, հնարքները 

ունեն նույն պատմությունը: Մեկին կարող են օգնել, մյուսին՝ ոչ: Ահա թե ինչու եմ ես 

ստեղծում ալքիմիան, որը կօգնի ինքներս մեզ: Ձեր սեփական բաղադրատոմսերի 

համար: 

Ի ՞նչ է նշանակում իմ ճանապարհը 

Ես լիովին համոզված եմ, որ չկա մի այնպիսի  ունիվերսալ գործիք, որը 

երաշխավորված է, որ կօգնի ձեզ հաջողության հասնելուն: Եվ այդ պատճառով ես կոչ 

եմ անում ձեզ ստուգել ամեն ինչ ձեր մասին: Ինչպես Դեն Վալդշմիտը «Ավելի լավ 

տարբերակ» գրքում գրել է՝ «Հաջողությունը այն չէ, ինչ անում ես, այլ այն, թե ինչ ես 

քեզնից ներկայացնում»: Եվ ես նրա հետ համամիտ եմ: Հաջողության հասնելու միակ 
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ճանապարհը ներքին ուժն է: Եվ երբ ինձ մեկ անգամ հարցրին, թե ինչպես  կարող են 

ունենալ և գրել իրենց  հաջողության պատմությունը, պատասխանեցի. 

Ոչ ոք դա չգիտի: Հիմնական բանը մշտապես փորձելն է: Գուցե դուք հաջողության 

հասնեք հենց առաջին փորձից: Միգուցե մեկ տարի կամ հինգ տարի անց: Կամ 

միգուցե չհասնեք: Ամեն դեպքում, յուրաքանչյուր նոր փորձ մեծացնում է ձեր 

հնարավորությունները: 

 

Վիշապը և կույսերը 

Տարբեր հրեշների մասին շատ հեքիաթներ կան: Օրինակ, չար վիշապի մասին, որին 

ամեն շաբաթ պետք է բերեին վեց կույսերի մոտ: Սարսափելի պատմություն.  վիշապի 

ինչի՞ն էին պետք կույսերը: Նրանք մեզ էլ օգտակար կլինեին առօրյա կյանքում: 

Եվ կարելի է հիշել նաև պատմական սյուժեներ, երբ խնդրում էին զոհաբերել որդուն 

կամ երեխաներին: Մի խոսքով, չխորանանք:   

Բայց անձամբ ինձ համար այս բոլոր պատմությունները մի բան են փաստում, 

որպեսզի  ստանաս այն, ինչ ուզում ես մեծ մասշտաբով, պետք է առավել «թանկը 

»տաս՝ դրանք են մեր ջանքերը, ժամանակը, գումարը, վախերը, ծուլությունը, վատ 

սովորությունները: Եվ առաջին հերթին տալ, հետո ստանալ: 

Իմ ծանոթներից մեկը ուներ երազանք՝ գրել պատմությունների շարք: Բայց կար 

անհաջողություն. նրա մոտ ժամանակ չէր մնում, որովհետև կար երկրորդ 

աշխատանք: Այն նրան պետք էր, որովհետև գումար էր բերում կանացի 

երջանկության համար՝ նոր բաճկոնի տեսքով: Ի դեպ բաճկոնը մի քանի տարի ՙՙ 

գերազանցեց՚՚ պատմությունների շարքին: Եվ ահա մի պահ իմ ծանոթը հասկացավ, որ 

ժամանակը գնում է , իսկ նա իրենից հետո թողնելու ոչինչ չունի, բացի աղվեսի 

կաշվից պատրաստված բաճկոնից: Ցավալի է: 

Մի խոսքով, երկրորդ աշխատանքը, բաճկոնը և թանկարժեք բուժումները 

զոհաբերվեցին հանուն պատմությունների շարքի: Չնայած, երբ այն արդեն 

պատրաստ էր, նրա երջանկությանը չափ չկար: Իսկ ի՞նչ կարող եք զոհաբերել դուք: 

Եվ այսպես, google: Հեշտ հարցեր նրանց համար, ովքեր չեն սիրում ՙՙշատ տառեր՚՚: 

Լավ, դու ուզում ես դառնալ այնպիսին, ինչպիսին Սթիվ Ջոբսն է՞: Իսկ ի՞նչ 

զոհաբերություններ ես անում դու դրա համար: Ի՞նչքան ժամանակ ես ծախսում, 

Ի՞նչպես ես հաղթահարում ինքդ քեզ: 

Լավ, դու ուզու՞մ ես կատարյալ մարմին: Ի՞նչից ես պատրաստ ազատվել: Ի՞նչ 

կներդնե՞ս՝ ժամանա՞կ, Գումա՞ր, ջա՞նք: 
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Հավատացեք, Ձեր զոհաբերության չափը համապատասխանում է ձեր հաջողությանը: 

Գրեք հենց հիմա, թե ինչ կզոհաբերեք ձեր ցանկության համար և ՙպարզապես արեք 

դա։ 

                          Ինչպե՞ս դադարել վախենալ սխալներից: 

Սառա Բլաքելի անունով մի աղջիկ՝ Spanx- ի գործադիր տնօրենը, վաճառում էր 

ներքնազգեստ: 2012 թվականի վերջին ամերիկացի Forbes- ընկերությունը Սառային 

անվանեց աշխարհի ամենաերիտասարդ միլիարդատեր կինը, ով ինքնուրույն 

վաստակել է իր բախտը և ընդգրկել նրան աշխարհի ամենաազդեցիկ 100 կանանց 

շարքում : 

Մի անգամ նրան հարցրեցին հաջողության գործոնների մասին, որոնք թույլ տվեցին 

նրան ստեղծել սպիտակեղենի կայսրություն: Սառան ասաց, որ կարևոր գործոններից 

մեկն իր հոր ամեն գիշերվա հարցն էր. «Ի՞նչ այսօր քեզ մոտ չստացվեց »: Եթե Սառան 

ասում էր, որ ամեն ինչ ստացվել է, ապա հայրը շատ էր զայրանում: Դա նշանակում 

էր, որ նա սխալներ թույլ չի տալիս և համապատասխանաբար չի աճում: 

Իմ կարծիքով, հայրը լավ մարդ է: 

Ես ամեն օր հանդիպում եմ այնպիսի մարդկանց, որոնց փորձել են ՙՙկատարյալ՚՚ 

դաստիարակել: Դրա համար ՙՙնրանք հակված են՚՚ ճիշտ որոշումների: Նրանք միշտ 

փնտրում են ամենալավը, իսկ այլ յուրաքանչյուր սխալ նրանց մոտ սարսափ է 

առաջացնում: Նրանց մոտ ընկնում է ինքնագնահատականը և գալիս է 

անգործությունը, որից նրանք չեն կարողանում դուրս գալ: 

Մարդիկ շատ են վախենում սխալվելուց: Բայց ամենամեծ սխալը, որը կարող է սխալ 

համարվել, դա սխալվելու վախն է: Առանց դրանց հաղթանակ չի լինում: Միայն 

սխալվելով, մենք բացում ենք նոր հնարավորություններ: Ինչպես նշել է Սառայի 

հայրը՝ չկա սխալ, ուրեմն չկա աճ: 

Ի՞նչ անել 

Իմ կարծիքով, սովորելու իդեալական մոտեցումը նկարագրվում է Ջոն Կասիդիի, 

սկսնակների համար աճպարարության մասին գրքում: Գրքի առաջին կեսում Ջոնը չի 

խոսում աճպարարության տեխնիկայի կամ գնդակները ճիշտ ընտրելու և նրանց 

հարմարվելու մասին: Նա ուղղակի սովորեցնում է բաց թողնել գնդակը:  Կրկին ու 

կրկին: 

Ջոնը բացատրում է դա շատ պարզ: Վախի սարսափը քարացնում է ուղեղն ու 

մարմինը: Մենք սկսում ենք մեզ անիրական պահել, և մեզ մոտ ոչինչ չի ստացվում: 

Բայց բաց թողնելով գնդակը՝ և դրան սովորելով՝ մենք գնդակը նունիսկ հազար մեկ 

անգամ  բաց թողնելու մեջ ոչ մի սարսափ չենք տեսնում: Եվ այդ ժամանակ սկսվում է 
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կախարդականը: Մենք դադարում ենք դիմադրել սխալներին, հանգստանում ենք, և 

ամեն ինչ լավ է ընթանում: 

Մի խոսքով, եթե ինչպես հարկն է սխալվենք, ապա հետո, հավանաբար, հեշտ կլինի: 

Ոչ ոք դա չգիտի:  

Բայց մեկ բան հաստատ է. ամեն նոր սխալ բարձրացնում է հաջողության 

մակարդակը: Եվս մեկ անգամ և դանդաղ (չէ որ սա այս ենթաբաժնի հիմնական 

գաղափարն է): Ամեն նոր սխալ մեծացնում է հաջողության հնարավորությունները: 

Վաճառքի մեջ կան նմանօրինակ 1000 «Ոչ» կոչվող կանոններ: Դրա էությունը պարզ է. 

Դուք ինքներդ եք պատրաստում սեղան 1000 քառակուսիներով: Գրեք «ոչ» բառը 

յուրաքանչյուր հրապարակում: Ձեր խնդիրն է՝ 1000 անհաջողություն հավաքել: Եվ 

դուք չպետք է վախենաք հրաժարվելուց, այլ  ձգտեք դրոշմել նշանը ամեն հաջորդ 

վանդակում: 1000 հրաժարականից հետո վաճառքի վախը մաքրվում է ինչպես 

ձեռքով: անսարքություններից հետո վաճառքի վախը ձեռքը նմանվում է: 

Եվ միլիոնավոր անգամներ ես կկրկնեմ  Մայքլ Ջորդանի խոսքը՝ այն շատ գեղեցիկ է. 

«Իմ կարիերայի ընթացքում  ես սխալվել եմ ավելի քան 9000 անգամ: Ես կորցրեցի 

գրեթե 300 խաղ: 26 անգամ ինձ հանձնարարվեց վճռական նետումներ, և ես 

փչացրեցի: Ես կրկին ու կրկին իմ կյանքում պարտություններ կրեցի : Եվ դա հենց այն 

է, ինչի շնորհիվ ես հասա հաջողության »: 

Ինձ նաև դուր է գալիս, թե ինչպես նույն պահը նկարագրեց «Արկանո» անձնական 

զարգացման կենտրոնի հիմնադիր Ալեքսեյ Պոխհաբովը, իր «Լավագույն լուծում» 

հոդվածում: 

Մի անգամ ես խոսեցի ուսուցչի հետ: Իմ  առաջ ընտրություն կար, ևւ իմ Հոգին 

տատանվում էր: Ես շատ էի վախենում  սխալվել: Ի վերջո, եթե գայթակղվեմ, ապա 

հիասթափությունը կկործանի ինձ: Չի կարելի սխալվել. չի կարելի: 

Եվ ահա այս հարցով ես դիմեցի ամենահեղինակավոր մի անձի: Նա, ինչպես միշտ, 

նայեց հանդարտ և բարեկամական: Եվ հանկարծ, մեկ իմ այլ հարցաքննության  

մասով, թե ինչպես չսխալվել, նա ասաց. 

- Իսկ դու սխալվի՛ր: 

Ես զարմացա: Ես կես ժամ խոսում եմ այն մասին, թե որքան կարևոր է դա ինձ 

համար, և սխալը կարող է խաթարել իմ ամբողջ կյանքը, բայց նա շարունակեց. 

- Կատարիր սխալ: Թող դա ցավոտ լինի: Թող ամեն ինչ այնպես չանցնի, ինչպես դու 

պլանավորել էիր: Քո մեջ կյանք մտցրո՛ւ: Ի վերջո, Հոգին ներկա է ոչ միայն ցանկալիի 

մեջ: Թույլ տուր քեզ սխալվել և զղջալ: Թույլ տու՛ր: Սա է հենց կյանքը:Ցանկացած 

փորձ հարստացնում է քեզ, այդ դեպքում ինչո՞ւ փախչել ցավից: 
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Նա խոսեց և խոսեց: Ես արդեն չեմ հիշում ամեն ինչ: Միայն մեկ հիշողություն է 

մնացել: Հանկարծ նկատեցի, որ այլևս  չեմ վախենում եմ վատ իրադարձություններից: 

Վախը անհետացավ: Ես տեսնում եմ իրավիճակը հստակ իր բոլոր դրսևորումներով: 

Որոշումն ընդունվել էր դեռ այն բանից առաջ, երբ ուսուցիչը խոսքն ավարտել էր:  Ես 

պատրաստ էի ընդունել երկու տարբերակ: Եվ մինչ այժմ ընտրության 

անվախությունն ինձ չի թողնում: 

 

Չի հաջողվում կյանքն ապրել միայն լուսավոր մասով: Անհայտ է, թե ինչ 

անակնկալներ է մեզ համար պատրաստել ճակատագիրը և ինչքան ցավ պետք է 

տանենք մեր ճանապարհին: Բայց եթե այդպես չլինի, ապա պատասխանը մեկն է՝ 

ուրեմն կհանդիպենք մեր ճակատագրին առանց վախի: 

Սա հենց ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆ Է 

Եվ ահա մեկ այլ զվարճալի հնարք ՜նկարագրված «Ինչ կընտրես դու» գրքում : 

Պոպ-նախագծի շնորհանդեսներից մեկում Տեխնիկ դիրիժորը և մանկավարժ 

Բենջամին Ցանդերը հանդիսատեսին ցույց տվեցին, թե ինչ է նշանակում ազատվել 

անհաջողության վախից: 

Այս ներկայացման ժամանակ Ցանդերը աշխատում է տասնհինգ տարեկան 

թավջութակահարի հետ՝ օգնելով նրան իր ներուժը գիտակցել: Բախի  երաժշտության 

կատարման ժամանակ, երիտասարդ թավջութակահարը սխալ է կատարում և պարզ 

է հիասթափված է դրանից: Երբ նա ավարտում է խաղը, Ցենդերը առաջարկում է 

նրան չտանջվել սխալի համար, և դրա փոխարեն ասել՝ ՙՙԻնչ հետաքրքիր ստացվեց՚՚: 

Թե երիտասարդը, թե հանդիսատեսը թեթևությամբ ծիծաղում են և այլևս չեն կառչում 

անհաջողություններից: Հետո Ցենդերը շարունակում է աշխատել երիտասարդի հետ 

այդ դրվագի համար, և երբ երիտասարդը նորից սխալվում է, Ցենդերը ծիծաղով 

բացականչում է՝ ՙՙ Ինչ հետաքրքիր ստացվեց՚՚: 

 Խաղի անհաջողությունից ազատվելուց 15 րոպե հետո երիտասարդը ավելի 

հանգիստ է դառնում, ազատ և ուրախ: Հենց այսպես է մեր ամբողջ կյանքը, ինչպես 

ամբողջ, այնպես էլ որոշակի առանձնացված պահը կարող է փոխվել, եթե մենք 

կարողանում ենք  սխալը ընկալել որպես հետաքրքիր արձագանք: 

Ինչպես ազատվել սխալների վախի զգացումից: 

Սխալվել: Նորից ու նորից: բաց թողնել աճպարարական գնդակները: Խառնել 

երաժշտական մասերը: Գնդակը չնետել զամբյուղի մեջ: 

Եվ վերջում, ինչպես Սառայի հայրը, այնպես էլ ես ուզում եմ ձեզ մի հարց տալ.  
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-իսկ ի՞նչ ձեր մոտ այսօր չստացվեց: 

Շատ հույս ունեմ, որ պատասխանը լռությունը չի լինի, այլ երկար պատմությունը: 

Կարող եք ազատ խոսել ձեր սխալների մասին: 

Ինչպե՞ս գտնել փոփոխության համար մոտիվացիաներ: 

Կա մի շատ հանրաճանաչ հարց, որը հետաքրքրում է բոլորին, ով ուզում է փոխել իր 

կյանքը: Այդ հարցը ինձ տվել են տաս անգամ, և այն հնչում է այսպես. ՙՙ Ինչպե՞ս 

դադարել վախենալ առաջին քայլ անելուց և գնալ ընդառաջ նրան, ինչը իրականում 

դուր է գալիս՚՚ 

Հարցի կարճ պատասխանը ամենալավը ձևավորել է Տյոմա Լեբեդեվը, երբ նրան 

հարցրեցին ՙՙ Ինչպե՞ս ինքդ քեզ ուղղորդել փոփոխության՚՚. նա ասաց,- ՙՙ ոչ մի կերպ, 

մնացեք նույն կերպ՚՚ 

Դատողությունը ճիշտ է, իսկ հիմա մանրամասն: Այսպես, որպեսզի առաջին քայլ 

կատարենք, պետք է անել հետևյալը. 

• «Բարձրացնել Խաղադրույքները»: 

• Գտնել ճիշտ թիրախը: 

• Գծագրել արահետը: 

Այն մասին, թե ինչպես գտնել թիրախը և ընդգծել արահետը, մենք կխոսենք ավելի ուշ: 

Իսկ հիմա՝ խաղադրույքների բարձրացման մասին: Բարձրացնել խաղադրույքները 

նշանակում է ճիշտ հասկանալ, որ մենք ընդհանրապես ժամանակ չունենք ոչ սիրելի 

գործերով զբաղվելու համար: Եվ նաև այն նշանակում է հասկանալ, որ եթե հենց 

հիմա չսկսել փոխվել, ապա կյանքը անիմաստ կապրվի: 

Պատմություն երջանիկ Կոստյաի մասին: 

Մարդու համար կա ընդամենը երկու մոտիվացիա՝ հաջողության ձգտումը և 

խնդիրների լուծումը: Մեզ ստիպել շարժվել կարող է կամ փոխվելու ուժեղ 

ցանկությունը, կամ մեր գլխին թափված լուրջ խնդիրը: 

Օրինակ, Կոստյա անունով իմ ծանոթներից մեկը իմացավ, որ նրա մոտ քաղցկեղի 

վերջին աստիճաննէ: Բժիշկները նրան ասել էին ՙՙ Տղաս մենք անզոր ենք, դու ունես 

երկու ամիս՚՚: Կոստյան համակերպվել էր և որոշեց ի վերջո անել այն, ինչի մասին 

երազել էր՝ Մոսկվայից գնալ մոտակա օվկիանոս և նստել այնտեղ երեկոներին՝ 

ջութակ խաղալով:  
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Նա վաճառեց ամբողջ ունեցվածքը, վերցրեց Մալազիա գնացող  տոմսերը  և մեկնեց: 

Նա շատ երջանիկ էր, նվագում էր ջութակով, և նույնիսկ դարձավ տեղացի 

հայտնիներից մեկը:  

Իսկ հետո բժիշկները նրան զանգեցին և ասացին,- ՙՙ Կներես տղաս, մենք սխալվել ենք: 

Դու դեռ շատ ես ապրելու՚՚ : Կոստյան մինչև հիմա Մալազիայում է, երջանիկ, գոհ, 

հավաքում է իր երաժշտական խումբը: 

Ես սա անվանում եմ ծույլերի համար տարբերակ: Ուղղակի նստել և սպասել լուրջ 

խնդիրների:  

Բայց ամենալավը, իհարկե, ՙՙբարձրացնել խաղադրույքները՚՚ դեռ նրանից առաջ, երբ 

կյանքը  ձեզ խոչընդոտների է հանդիպեցնում: Օրինակ՝  մի քանի տարի առաջ իմ 

ծանոթներից մեկը գնացել էր թրեյնինգի և այնտեղ տեղի էր ունեցել հետևյալը: Նրանց 

տարան անտառ, փորել են կմաղքները և նրանց դրել դագաղի մեջ: Այդպես նրանց 

թողել են մի քանի ժամ, որ մտածեն իրենց կյանքի մասին: 

Այնուհետև ես  որոշեցի, որ այս «տեխնիկան» լիարժեք անհեթեթություն է, և նրանք, 

ովքեր համաձայն են դրան, խելագառ են: Բայց հիմա, երբ աշխարհի իմ տեսակետը 

այնքան նեղ չէ, ես պատրաստ եմ ընդունել, որ «Դագաղը» ընդունելը արդյունավետ 

միջոցներից մեկն է, որն օգնում է մարդուն գործելու համար: Ընկերս նկարագրեց իր 

զգացմունքները այսպես. «Ես սկսեցի խուճապի մատնվել: Ես հստակ նկատեցի, որ 

ժամանակն է, որ հեռանայի երկրից: Ես զգացի անտանելի դառնություն , որ այն 

ժամանակը, որ  հատկացված էր ինձ համար, ես ոչ միբան չեմ արել »: 

Այնուհետև ես  որոշեցի, որ այս «տեխնիկան» լիարժեք անհեթեթություն է, և նրանք, 

ովքեր համաձայն են դրան, խելագառ են: Բայց հիմա, երբ աշխարհի իմ տեսակետը 

այնքան նեղ չէ, ես պատրաստ եմ ընդունել, որ «Դագաղը» ընդունելը արդյունավետ 

միջոցներից մեկն է, որն օգնում է մարդուն գործելու համար: Ընկերս նկարագրեց իր 

զգացմունքները այսպես. «Ես սկսեցի խուճապի մատնվել: Ես հստակ նկատեցի, որ 

ժամանակն է, որ հեռանայի երկրից: Ես զգացի անտանելի դառնություն , որ այն 

ժամանակը, որ  հատկացված էր ինձ համար, ես ոչ միբան չեմ արել »: 

«Մինչեւ ամպրոպ չլինի, գյուղացին չի խաչակնքվի» ասացվածքը հենց ինձ համար  էր:  

Միայն մշտական զգացողությունը, որ ռեսուրսները (առողջությունը, ժամանակը, 

էներգիան) վերջնական են, ստիպում է մարդուն շարժվել: 

Ինչպես ես բարձրացրեցի խաղադրույքները՝ հինգ տարի տևողությամբ 

վերլուծությամբ:  

Ոչ ոք ինձ չի ասել, որ ես մահանալու եմ, ոչ ոք դագաղի մեջ չի դրել ինձ : Դա 

պարզապես զգացմունք էր, որ իմ իրական կյանքը դեռ չի սկսվել: Թվում է, թե 
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երազում եք վազել, դուք ինչ-որ տեղ շտապում եք ձեր բոլոր ուժերով, բայց միևւնույն 

ժամանակ տեսնում եք, որ դուք առաջ չեք շարժվել նույնիսկ մեկ սանտիմետր: 

Ընդհանուր առմամբ, 2012թ-ին ես մի կտոր թուղթ վերցրեցի և որոշեցի վերլուծել 

խնդիրները: Ես ինքս  եմ հորինել այս կատակը և դա շատ պարզ է: Թուղթը 

բաժանված է երկու մասի: Մի մասում պետք է գրենք օրակարգում ինչ հարցեր ենք 

ունեցել որոշակի տարում, իսկ մյուս մասում, ինչ քայլեր ենք ձեռնարկել դրանց 

լուծման համար: 

Ինձ մոտ այն այսպես էր պատկերված: 

 

2007թվական - Ինձ անհանգստացնում է ինքնորոշման և առողջության խնդիրները: 

Ինչ եմ արել, որ դա ուղղեմ: Ես գնացի  կերա և շարունակեցի ապրել, ինչպես որ 

ապրում եմ:  

2008 թվական - Ինձ անհանգստացնում է ինքնորոշման և առողջության խնդիրները: 

Ինչ եմ արել, որ դա ուղղեմ: Ես գնացի  կերա և շարունակեցի ապրել, ինչպես որ 

ապրում եմ:  

Եվ այսպես, 2009, 2010, 2011 ... Նույն բանը: 

«Ես գնացի ուտելու», այսինքն, ի նկատի ունի  ցանկացած գործողություն, որը օգնում 

է մեզ գլուխը թաքցնել ավազի մեջ: Հինգ տարվա վերլուծությունից հետո զարմացա, 

որ տարիներ անցան, և իմ կյանքում ոչինչ չփոխվեց : Քաղաքներում, գործերում, 

մարդիկ շրջապատեցին, ես ստեղծեցի ուժեղ գործունեություն և ակտիվ կյանքով 

իմիտացիա, բայց դա չհանգեցրեց խորը գոհունակության: 

Ինձ համար սակագների բարձրացումը արտահայտվեց մի պարզ 

արտահայտությամբ. «Եթե ոչինչ չի արվում, ապա ոչ միայն ոչինչ չի փոխվի, այլև 

կյանքը միայն կվատանա»: Ընդհանրապես ես հասկացա փոփոխության 

անխուսափելիությունը: 

Ինչպես ասում էր Մայկ Թայսոնը ՙՙ Երբ ինձ համար դժվար է, ես միշտ ինձ հիշեցնում 

եմ այն մասին, որ եթե հանձնվեմ, ապա ավելի լավ չի կարող լինել՚՚: 

Մենք այլ ելք չունենք, բացի առաջ շարժվելուց: Զարգացումը անխուսափելի է: 

Ինչպես մեզ տրամադրել փոփոխությունների; Ինձ վրա մեծ հետաքրքրություն թողեց 

զղջումների վարկանիշը: Դա երբ  65-80 տարեկան մարդկանց մոտ, ովքեր հասկանում 

են, որ կյանքի ուղիղ կեսը արդեն անցել է, հարցնում են,- ՙՙ Ինչի՞ համար եք դուք 

ամենաշատը զղջում՚՚: 
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Եթե դուք նայեք տասնյակ նման վարկանիշների տարբեր աղբյուրներից, պարզ է 

դառնում, որ կյանքի վերջում բոլոր մարդիկ ափսոսում են նույնը: Այստեղ է ահա  

առաջին հինգ զղջումները՝ 

• աշխատել չսիրած աշխատանքով  

• Շատ ժամանակ անցկացնել ոչ սիրելի և ըհաճ մարդկանց հետ 

• Քիչ ճանապարհորդելը 

•Սխալ սնվելը 

•Առողջությանը չհետևելը\ սպորտով չզբաղվելը 

Ես շատ ուրախ եմ, քանի որ այն ցույց է տալիս պարզ ճշմարտություն. Եթե ոչինչ չեք 

անում, կյանքի վերջում կարող եք դառնալ նման վարկանիշի անդամ: 

 

Մոտիվացիայի ուժեղացման վարժություններ 

Շատերը գրել են ինձ, թե ինչպես են նրանք մոտիվացնում իր իրենց: Օրինակ, 

Վորոնեժից Վլադիսլավ Օվսյաննիկովը պատմեց այս մեթոդի մասին. «Եթե ես պետք է 

ինչ-որ բան անեմ կամ դառնամ, բայց ես չեմ ուզում, ապա ես փորձում եմ հասկանալ, 

թե ինչ կդառնամ, եթե ես դա չեմ անում: Օրինակ, ես գտնում եմ իմ իրական ընկերոջը, 

ով  ինձանից 10-20 տարի մեծ է, արտաքինով ինձ մի փոքր նման է և որ 

ամենակարևորն է հետևողական է և նրա մետ բացակայում են այն 

գործողությունները, որոնց համար ես ինձ կենտրոնացնում եմ: Եվ ես նայում եմ նրան, 

թե ինչ է պատահել նրա հետ: Եվ ես մտածում եմ `«Այո, տասը կամ տասնհինգ 

տարիների ընթացքում ես կճարպակալեմ, կշարունակեմ աշխատել հորեղբորս մոտ, 

և կարևոր հետաքրքրությունս կլինի ակումբ և ոչ թե ֆուտբոլային խաղի գնալը: Եվ 

միակ բանը, որ ինձ կհանգստացնի դա կլինի որսորդությունը, որտեղ միայն  ես եմ, 

օղու շիշը և կարկանդակները,»: 

Եվ ապա հակառակը. Ես լավ օրինակ եմ փնտրում և անում եմ նույնը: Դա շատ 

օգնում է : 

Ես համաձայն եմ, լավ ձև է: Ահա մեկ այլ տարբերակ `« Վերցրեք և արեք »շարքը: Ձեզ 

հարկավոր է. Ձեր երազանքը՝ մեկ հատ , ձեր ընկերը՝ մեկ անձ : 

1. Այսպիսով, դուք նստել եք ընկերոջ հետ սեղանի շուրջ և պատմել նրան ձեր 

ցանկության մասին: Օրինակ, այսպես. «Գիտեք, ես ուզում եմ բացել իմ հակա-

սրճարանը մինչև 2016 թվականի փետրվարի 1-ը : Ես երազում եմ դա անել հինգ 

տարի: Ես պարզապես երջանիկ կլինեմ, քանի որ դա թույլ կտա ինձ զարգանալ 
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բիզնեսում և  ստեղծագործության մեջ: Իմ  հակասրճարանում միշտ կլինեն շատ 

ազգեր, բայց միայն կկարողանան զվարճանալ  քաղաքի առավել ստեղծագործող 

մարդիկ: Մենք կկազմակերպենք գրական երեկոներ, վարպետության դասեր և 

հետաքրքիր մարդկանց կբերենք »: 

Պատմեք հնարավորինս կոնկրետ, իսկ ընկերը պետք է  տետրում նշի իր համար 

ամենակարևորները: 

2. Հետո խաղի մեջ մտնում է ձեր զրուցակիցը: |Սկզբի համար դուք պատկերացնում 

եք , որ հիմա արդեն ապրիլի 2016 թվականն , մի քանի ամիս նրանից հետո, երբ դուք 

բացել եք ձեր ընկերությունը: Եվ ընկերը ձեզ պետք է ասի ՙՙ Անդրյուխա, ես այնքան 

ուրախ եմ, որ փետրվարի է-ին դու բացեցիր քո հակասրճարանը: Անցել է ընդամենը 

3ամիս, իսկ դու արդեն այնքան ես փոխվել: Ես տեսնում եմ, ինչպես լավ ես դու քեզ 

զարգացնում բիզնեսի մեջ, և ստեղծագործության մեջ: Քո հակասրճարանում տեղի է 

ունենում քաղաքի ամենահետաքրքիրն ու լավ մշակութային իրադարձությունները:՝ 

վարպետության դասեր, գրական երեկոներ, քեզ մոտ ահնդես են գալիս 

ամենահետաքրքիր մարդիկ: Եվ այստեղ միշտ շատ են ժողովուրդը: Ես տեսնում եմ 

ինչքան երջանիկ ես դու»: 

Մինչ ընկերը ասում է այս ամենը, ոգեշնչումը կգա ձեզ մոտ (ես երաշխավորում եմ): 

Ամենակարևորն այն է, որ նա ձեր խոսքերն օգտագործել է վերամշակման ընթացքում: 

3. Եվ վերջին քայլը. դուք ներկա ժամանակից պետք է տեղափոխվեք փետրվարի 1-ում 

կատարվող երազանքի օրը: Ընկերը մեկնում է ձեզ իր ձեռքը, սեղմում է այն և ասում,- ՙՙ 

Շնորհավորում եմ քեզ, Անդրյուխա, դու արեցիր դա: Այսօր բացվեց քո 

հակասրճարանը: Եվ նրանում արդեն շատ են ժողովուրդը... Ես տեսնում եմ, ինչքան 

երջանիկ ես դու այսօր...՚՚ Եվ մնացածը տեքստի համաձայն.շՍա հիանալի տեխնիկա է, 

որը օգնում է ձեզ զգալ, ինչ կկատարվի, երբ դուք ստանաք երազածը: Ես, իհարկե, 

երաշխավորում եմ այն կատարել լավ մարզիչի օգնությամբ, բայց ներշնչող ընկերը ևս 

կհամապատասխանի: 

                      

<<Մահացության>> մոտիվացիա 

Մի փոքր վերևում ես գրել եմ «Դագաղի» ընդունման մասին: Գուցե դա չպետք է 

օգտագործվի անկայուն հոգեկան խանգարումներ ունեցող մարդկանց կողմից, իսկ 

մահը հիանալի դրդապատճառ է գրեթե բոլորի համար:  Հարյուր անգամ կհիշեցնեմ 

Սթիվ Ջոբսին. «Երբ ես 17 տարեկան էի, կարդացի, ասացվածք որը կարծես թե 

այսպես էր հնչում.« Եթե ամեն օրդ դու ապրում ես այնպես, կարծես վերջինն է, մի օր 

դու իրոք ճիշտ կլինես»: Նա տպավորեց ինձ: Ամեն օր առավոտյան, երբ ես նայում եմ 

հայելու մեջ, հարցնում եմ ինքս ինձ, «եթե այսօր իմ կյանքի վերջին օրն լիներ ,կուզեի՞ 
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անել այն, ինչ ծրագրել եմ այսօր »: Եվ եթե մի քանի օր անընդմեջ պատասխանում էի 

«Ոչ», ես հասկացա, որ ինչ-որ բան պետք է փոխել »: 

Պատկերացրեք ձեզ  նման իրավիճակի  մեջ (հնարավոր է դա լիներ ֆանտաստիկ 

ֆիլմում), և ամեն դեպքում: Գալիս է մի շատ հայտնի մեկը և ասում մարդկանց, որ 

երկու շաբաթից Երկիր մոլորակը կվերանա: Ի դեպ բոլորը գիտեն, որ դա ճիշտ է: 

Ի՞նչ կլինի: Ո՞վ կուզենա 12 ժամ աշխատել սուպերմարկետի գանձարկղի մոտ, 

իմանալով, որ մնացել է ապրելու ընդամենը երկու շաբաթ: Ոչ ոք: Ո՞վ գրասենյակում 

առավոտից երեկո կլրացնի ոչ ոքի պետք չեկող հաշիվները: Ոչ ոք: Ո՞վ կհամբերի 

վատ տնօրենին:  Ոչ ոք: 

Այստեղ, իհարկե, շատ նպաստավոր բաներ կան, բայց գործը քննադատական է: 

Հիմարություն է չխոստովանելը, որ միայն ամբողջի վերջը կարող է մեզ հրահրել 

ներքաշել գործելու մեջ: 

 

Մի քիչ լիրիկա 

Վերջերս ընկերս ինձ հարցրեց. 

- Որն էր վերջին կաթիլը, որից հետո որոշեցիր փոխել քո կյանքը:  ես էլ  եմ ուզում , 

բայց ես չունեմ բավարար դրդապատճառներ ... 

- Ես հասկացա, որ ներքևում եմ: 

- Հմմ ... Դե, ես դեռ ներքևում չեմ: Բայց ես դեռևս ուժ չունեմ փոփոխության համար: 

- Այդ դեպքում ոչինչ մի կատարիր և սպասիր, մինչև հասնես ներքև: 

Ընդհանրապես, կա երկու տեսակի շարժառիթ` խնդրի լուծում   և հաջողության 

ձգտումը: Ո՞րը կընտրեք դուք : 

 

 

Ինչպե՞ս դուրս գալ առևտրի մեջից, ներել հայրիկին և դառնալ գրող: 

Ահա ևս մեկ պատմություն մարդու մասին, ով իր կյանքը փոխեց 180 աստիճանով : 

Տեղավորվեք ավելի հարմար, այն ձեզ հաստատ կներշնչի: 

Կազանի TEDx- ի կոնֆերանսին ես հանդիպեցի Ռուսլան Սերազեթդինովի հետ, ով 

խոսեց այն մասին, թե ինչպես է ազատագրման տեխնիկան փոխել իր կյանքը: Այժմ 

Ռուսլանը շատ հայտնի Կազանի լրատվամիջոցների ղեկավար, գրող, 
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ստեղծագործական մարզիչ և լրագրող է: Եվ իր «փայլուն» պատմությունը սկսեց 

այսպես. Նա գնում  էր աշխատելու և կանգնեց գետափին, քանի որ ահավոր 

սրտխառնոց ուներ: 

Այժմ ամեն ինչ ըստ կարգի: 

 

Գլխավոր հերոս 

Ռուսլանը ավարտել է լրագրության ֆակուլտետը, բուհից հետո, երկար տարիներ իր 

մասնագիտությամբ աշխատելուց հետո, սկսեց զբաղվել առևտրով: Նա դարձել է մեծ 

հոլդինգի վաճառքի բաժնի ղեկավարը: Իր ղեկավարության ներքո 40-50 մարդ էր, և 

ամեն օր՝ վեց տարի նա հանդիպումներ էր անցկացնում, անիմաստ հաշվարկներ էր 

գրում և փորձում էր մտնել ոչ իր կաշվի մեջ` դառնալ ամենալավ և արդյունավետ 

վաճառող:  

Բայց քանի որ մենք բոլորս գիտենք, եթե մարդը երկար ժամանակ չի ապրում իր 

կյանքով, ապա կյանքը անպայման կստիպի նրան մտածել: Սկզբում դա կարող է 

թեթև քաշքշուկներ լինել մարդու գլխին տիեզերքի կողմից: Բայց եթե մարդը չի լսում 

դրանք, ապա նրա մոտ է թռչում մեծ տոպրակ՝ լի ահավոր մեծ խնդրով:  

Բարեբախտաբար, Ռուսլանը լսեց իր ներքին ձայնին վաղ փուլում: «Գլխի թեթև 

թակոցները» նրա համար էր: Մի օր նա գնում էր աշխատանքի և կանգնեց գետափին, 

քանի որ սրտխառնոց ուներ: «Ես մեքենայի մեջ մտա և գնացի աշխատելու: Բայց 

ճանապարհին բաց չէր թողնում այս հարցը . «Ինչ է կատարվում ինձ հետ: Ինչու ՞ է 

ամեն աշխատանքային առավոտ ինձ մոտ սրտխառնոց սկսվում, չնայած նրան որ ես 

ինձ առողջ մարդ եմ զգում: ,- ասաց ինձ Ռուսլանը 

Ծանոթացում ֆրիրայտինգի հետ 

Նա որոշեց գտնել պատճառը, և մի օր նրա աչքերին եկավ  Ջուլիա Կամերոնի գիրքը՝  

«Պատանի նկարիչը», որը նկարագրում է «Առավոտյան էջերը» մեթոդը: 

Մեթոդի էությունն այն էր, ամեն առավոտ ես վարցնեի երեք մաքուր թերթիկ, գրիչ ու 

գրեի այն, ինչ ես զգում էի: Այն ամենը, ինչ ես զգում էի: Մի քանի օր անց ես կարդացի 

մեկ տասնյակից ավելի էջեր և սարսափեցի. Ես առողջ չէի, հիվանդ էի, և այս 

հիվանդությունը կոչվում էր  չարություն: Գրգռում: Ցավ:Նախանձ: Ես հասկացա, որ 

այլևս չէի ուզում այս աշխատանքին գնալ, մասնակցել ժողովներին, լսել այդ 

մարդկանց, լրացնել անիմաստ հաշվետվությունները: Ես չէի ուզում իմ օրերը 

անցկացնել այս գրասենյակում: 
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Ես այս ամենը տեսա ամեն էջում, որոնք ես օգտագործել եմ ամեն օր: Դա ... ահավոր 

էր: Կարծես ձեռքերով մտնեիր սարդերով ամանի մեջ: 

 

Ներել հայրիկին 

Ամեն առավոտ նա նստում էր, գրում, գրում, գրում: Երկրորդ քայլը եղավ ահա թե 

ինչը. նա բացահայտեց իր գլխավոր խնդիրը: (Ես շատ շնորհակալ եմ Ռուսլանին նրա 

համար, որ նա բացեց այս պատմությունը, որովհետև ես համոզված եմ՝ այս 

պատմությունը շատերին կօգնի փոխվել): 

Նա հասկացավ, որ շատ է վիրավորված հորից, ով ուժեղ ծմում էր, երբ Ռուսլանը դեռ 

փոքրիկ էր: Եվ այդ վիրավորանքը ազդեց Ռուսլանի ամբողջ կյանքի վրա: ՙՙԵս 

հասկացա, որ հորս անպատասխանատվոևթյունը, նրա օրինակը ինձ էգոիստ 

դարձրեցին: Ես մեծացա և պատասխանատվություն վերցրեցի միայն ինձ վրա՝ 

մոռանալով հարազատների ՝ կնոջս ու աղջկաս մասին՚՚: 

Արդյունքում Ռուսլանը հասկացավ, թե այդ վիրավորանքը  ինչքան է թունավորում 

նրա կյանքը և փորձեց ներել հորը: Սկզբում նա իր օրագրում գրեց ՙՙ Հայրիկ, ես քեզ 

ներում եմ՚՚, իսկ մի քանի օր անց՝ ՙՙ Հայրիկ ես քեզ սիրում եմ՚՚: Նաև մի քանի շաբաթ 

հետո նա զանգեց հորն ու  առաջին անգամ այսքան տարիների ընթացքում անձամբ 

ասաց՝ ՙՙ Հայրիկ ես քեզ սիրում եմ՚՚: 

Այս ներողամտությամբ պատմությունը ինձ փոխեց: Վիրավորանքը՝ շատ 

կործանարար զգացողություն , որովհետև նա վերցնում է մեծ էներգիա:Երբ մենք 

ներում ենք մարդկանց, ապա կուտակում ենք մեծ թվով էներգիա, որը մենք հետո 

կարող ենք օգտագործել նոր կյանք ստեղծելու համար: 

Խնդրում եմ, մտածեք այդ մասին: Էներգիան, որը մենք ծախսում ենք վիրավորանքի 

վրա, կարող ենք ծախսել մեր երազանքին հասնելու համար: Իմ կարծիքով սա 

հրաշալի միտք է: 

Որպես մարզիչ ես  մեկ անգամ չէ որ տեսել եմ, ինչ հրաշքներ է կատարում հին 

վիրավորանքների ներումը: Դրանից հետո մարդիկ ուղղակի թռչում են: 

 

Ինչպես հասկանալ, թե ինչ եմ ուզում: 

Լարվածության և սթրեսի պահերին Ռուսլանը վերցնում էր նոթատետրը և 

շարունակում էր  գրել ու գրել հինգից տասը րոպե, առանց դադարեցնելու այն, թե 

ինչն է անհանգստացնում նրան: Եվ նա անհանգստացած էր շատ բաների համար՝  

հարաբերություններ նոր գործընկերների հետ, նրա դստեր, կնոջ, ծնողների համար: 
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Մի քանի ամիս անընդմեջ ֆրիրայտինգից հետո ես համարձակվում էի ինձ հարցնել, 

թե ինչ է «իմ երազանքը»: Եվ հետո հասկացա, որ ուզում էի վերադառնալ, որտեղից 

սկսեցի: Ես ուզում եմ վերադառնալ այն վիճակին, երբ տասը տարի անց անցա թերթի 

խմբագրության շեմը և սկսեցի աշխատել որպես լրագրող: Բանն այն է, որ վերջին 

հինգ տարիների ընթացքում կորցրել եմ իմ ծանոթությունները, հմտությունները ևւ 

այն ինչ կա, և ես չէի պատկերացնում, թե ինչ հրատարակություններ են աշխատում: 

Բայց ես շարունակեցի  լրացնել անհամար էջերը, նկարագրել աշխատանքային օրը, 

թե ինչպես կցանկանայի դա տեսնել, գրել թեմաներ, որոնց մասին  ես կցանկանայի 

խոսել: Մի որոշ ժամանակ անց, երկար ժամանակ մոռացված ծանոթը զանգահարեց 

ինձ, և հարցրեց. «Ռուսլան, լսիր, այստեղ ինչ-որ մարդիկ պետք է գլխավոր խմբագիր 

ունենան: Ինչո՞ւ քեզ չփորձել »: Երկու շաբաթ անց ես անցա նոր հրատարակության 

շեմը: 

Դա հենց այն է, ինչ տեղի է ունենում: Նախ, դուք զբաղվում եք ձեր կյանքում տեղի 

ունեցած «մթության» հետ `վիրավորանքների, մեղքի զգացողությունների, զայրույթի, 

վախի հետ: Դուք բաց եք թողնում էներգիա, քանի որ ինչ-որ բան եք ուզում: 

Այնուհետեւ հայտնվում է երազանք / նպատակ / իմաստ: Իրական, հարազատ: 

Այնուհետեւ սկսում եք ձեր ընտրած ոլորտը լուսաբանել ձեր ներքին լուսաբանմամբ, 

և նոր հնարավորությունները, մարդիկ ևւ իրադարձությունները գալիս են դեպի ձեզ: 

Այնուհետև դուք երկար աշխատում եք: Եվ վերջապես հաղթում եք: 

 

 

 

Ի՞նչ տեղի ունեցավ հետո , և ի՛նչպես է դա աշխատում: 

Այժմ Ռուսլանը իրեն այսպես է անվանել. «Գրող: Խմբագիր: Ստեղծագործական 

մարզիչ: Նա գրում է պատմություններ, վեպեր, օգնում է մարդկանց զարգացնել իրենց 

ստեղծագործականությունը և սովորել արտահայտՎել լուսանկարչության, երգերի և 

երաժշտության մեջ: 

Նա ծիծաղում է , կարդում, գրում է, շփվում է հոր հետ, սիրում է իր կնոջը և դստերը : 

Եվ, իհարկե, նա այլևս հիվանդ չէ: Եվ նա շատ ուրախ է: 

Իհարկե, ազատությունը հենց այն գործիքներից մեկն էր, որն օգնում էր իրեն 

հասկանալ և նոր կյանք ստեղծել: Բայց ամենակարևորն այն է, որ այս տեխնիկան 

աշխատում է: 
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Նա կիրառեց Մարկ Լևի կողմից մշակված ազատագրման(ֆրիրայտինգի) վեց 

կանոնները ՝ նկարագրված «Պատվերի հանճարեղությունը» գրքում: 

Ես հասկացա, որ ազատությունն ինձ կարող է տալ նոր գաղափարներ, նոր 

հնարավորություններ: Եվ նա լիովին վերացնում է մտավոր աղբը: Ազատ գրելը 

կարող է օգտագործվել շատ տարբեր իրավիճակներում: Այն օգնում է թեթևացնել 

սթրեսը, անհանգստությունը, գրգռվածությունը, հաղթահարել վախը և առավել 

հետաքրքիր ազդեցություններից մեկը `ներքին քննադատողից անջատվել: 

Ես նաև հասկացա, որ պետք է գրեմ այնպես, ինչպես կարծում եմ: Ֆրիրայտինգի 

ժամանակ Դուք կարող եք ընդունել ցանկացած միտք, ցանկացած գաղափար, 

ազատություն: Եթե ձեզ թվումէ, որ հեռարձակում կարող է արվել առանց դիտողների 

կամ բիզնես առանց հաճախորդների, գրեք, ապա հարցրեք. «Ինչ կլինի հետո: 

Այսպիսով, դուք կարող եք ստանալ նոր գաղափար: 

Եվ ամենակարևւորը, որ ես հասկացա, այն է, որ կանոնները միշտ չէ, որ աշխատում 

են: Դուք պետք է տեղյակ լինեք ձեր մասին: Հասկացեք, թե ինչ է ձեր ներսում: Գտնել 

հարցերի պատասխանը, թե ինչն է ինձ ցավ  պատճառում, թե ինչն է ինձ 

անհանգստացնում, ինչպես ինքս ինձ ավելի լավ դարձնեմ: Եվ դրա համար բավարար 

է թերթիկ և գրիչ վերցնել, գտնել տասը րոպե ժամանակ և գրել: 

Ահա մի պատմություն: 

Առաջնորդի հիմնական հատկանիշներից մեկն այն է, որ ընդունեք ձեր սխալները և 

չվախենանք ցույց տալ ձեր խոցելիությունը: Ռուսլանն այդպես է: Ես շնորհակալ եմ 

նրան ազնիվ պատմության համար: 

Այսպիսով, Մարկ Լևի ֆրիրայտինգի  վեց կանոնները «Պատվերի հանճարեղությունը» 

գրքից: 

. Սահմանեք հստակ ժամկետ: Սահմանեք ժամաչափ, օրինակ, օրական 15 րոպե: 

Գրեք առանց կանգ առնելու մինչև ազդանշանը հնչի ւ: 

2. Մի ներդրեք  մեծ ջանքեր և լարվածություն: 

3. Գրեք արագ ևւ անընդհատ:Դա  Անհրաժեշտ է, որ  անջատեք ներքին 

քննադատողին: 

4. Գրեք, թե ինչպես եք մտածում և ինչպես կարող եք: Մի ընտրեք բառեր: 

5. Զարգացրեք միտքը, նույնիսկ եթե այն ձեզ  տարօրինակ է թվում: 
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6. Եթե գաղափարները ավարտվեցին, ապա երբեմն ուշադրություն դարձրեք 

առաջատար հարցերի օգնությամբ: Օրինակ `« Ինչպես ես կնկարագրեի այս 

իրավիճակը անծանոթին »: 

 

Ինչի՞ց  սկսել, երբ կյանքը կանգ է առնում: Մարտահրավեր ենք նետում: 

Վերջերս մի սուպերմարկետում լսեցի մի ընտանիքի կյանքը վերածող 

երկխոսությունը: Ամուսինն ու կինը, քառասունչորսի մոտ, կանգնած էին մրգերի և 

բանջարեղենի հետ: Ընտանեկան վեճ: Նա  մի բան շշնջաց, առողջ սնվելու  և 

երկարակեցության մասին, և հարցրեց նրան. 

- Սիրելիս, իսկ քանի տարեկան ես  ծրագրում ապրել: 

Նա պատասխանեց. 

- Գիտես, դա կախված է այն բանից, թե երբ եմ ես սկսելու ԱՊՐԵԼ  

Կնոջ փոքրիկ ծնոտը քիչ էր մնում զարմանքից ընկներ: Զրույցի ընթացքում պարզ 

դարձավ, որ իր ամուսինը, որը քառասուն էր, չէր կարծում, որ նա «ապրել է իրականի 

համար», օրվա ընթացքում 12 ժամ անընդմեջ աշխատանք, վարկեր, ամենօրյա 

գոյատևում, հոբբիի բացակայություն և այլն: Նրա միակ ելքն այս է՝ խաղեր, 

հեռուստահաղորդումներ, սոցիալական ցանցեր: 

«Պատրաստիր նպատակների ցանկ» և այլ անհեթեթություն 

Ես հաճախ մարդկանցից լսում եմ այս խոսքերը  «Ես երկար ժամանակ ապրում եմ 

մառախուղում: Այն, որ ես պարզապես ապրում եմ օրերուն, բայց իմ իրական կյանքը 

դեռ չի սկսվել: Չգիտեմ ինչ անել: Ինչի՞ց սկսել »: 

Ծանո՞թ եք: Կարծում եմ, այո՛:Սա այն իրավիճակն  է, որտեղ դուք չեք հասկանում, թե 

որտեղ և ինչպես պետք է շարժվել, բացարձակապես ուժ չունեք: Սովորաբար նման 

իրավիճակում մենք առաջարկում ենք բոլոր տեսակի «նպատակակետ» գրքեր և 

հոդվածներ. «Ուզում եք փոխվե՞լ: Սկզբում հասկացեք, ինչ ձեր կյանքում չեք սիրում, 

ապա պատրաստեք նպատակների ցուցակը և գործեք: Yohuuuuuuuu! " 

Կարծում եմ, այս մոտեցումը չափազանց միակողմանի է: Սակայն գոյություն ունի մեկ 

համընդհանուր ձևւ, որը դուրս է մղում այդ իրավիճակից:: Եվ նրա անունը 

մարտահրավեր է: 

Որպեսզի «թափահարենք» մեզ փոխվելու  համար, նախ պետք է մարտահրավեր 

նետենք: Ինչպես անել դա: 
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Բարբարա Շերը այս պատմություններից մեկի մասին պատմում է «Ինչի մասին 

երազել» գրքում: Ջեսսի անունով 45-ամյա մի կին գնաց Բարբարայի հաջողության 

թիմի հանդիպումներին: Նա հանգիստ, ամաչկոտ էր և չգիտեր, թե ինչ է ուզում 

կյանքից: Մի քանի ամիս շարունակ վեց մարդու հաջողված թիմը պայքարում էր այն 

բանի համար, թե Ջեսսը ինչ  չի սիրում կյանքում, և ինչպես կարող է փոխվել: Բայց նա 

ոչինչ չէր ուզում: 

Ջեսսին մի անգամ ասել էր, որ ցանկանում է մասնակցել շների ձմեռային  

մրցավազքին: Նրան սկսեցին հարցնել. «Ինչու»: Բայց Ջեսսը պատասխանեց. 

«Չգիտեմ»: Այս ցանկությունը, կարծես, առաստաղից էր, նա նույնիսկ չգիտեր սպորտի 

մասին, ձկնորսության մասին: Նրա միակ փաստարկը «Ես պարզապես ուզում եմ»: 

Ամբողջ խումբը ստանձնեց օգնել նրան: Մի քանի ամիս շարունակ ուսումը 

շարունակվեց: Ի վերջո, Ջեսսին դեռ մրցում է: Խումբը սպասում էր իր վերադարձին. 

Բոլորն էլ մտածում էին, որ կշարունակի զբաղվել սպորտով: 

Բայց երբ կինը վերադարձավ, նա հիասթափեցրեց Հաջողության թիմին, այլևս 

չցանկացավ դա անել: Ինչ-որ մեկը հարցրեց նրան. «Ինչ եք ուզում անել հիմա»: Ջեսսը 

պատասխանեց. «Դուրս գալաշխատանքից»: 

Ինչի մասին է այս պատմությունը: Ինձ համար, որ մարդը երկար ժամանակ ապրում 

է, առաջին հերթին պետք է «թափահարի» իրեն հիշելու, թե ինչպիսին նա կարող է 

լինել՝ աշխույժ, ազարտ, նպատակասլաց, թեթև: Եվ մարտահրավերները շատ լավ է 

դրանց համար : 

• նա ճոճում է և տանում է մեզ հարմարավետության գոտուց դուրս. 

• խթանում է ուղեղը. 

• օգնում է նայելու ինքներս մեզ այլ կողմից. 

• բարձրացնում է ինքնագնահատականը; 

• էներգիա է ապահովում հետագա քայլերի համար: 

. Սահմանեք հստակ ժամկետ: Սահմանեք ժամաչափ, օրինակ, օրական 15 րոպե: 

Գրեք առանց ազդանշանի կանգ առնելու: 

. Մի փորձեք սուպեր ջանքեր եւ լարվածություն: 

. Գրեք արագ եւ անընդհատ: Անհրաժեշտ է անջատել ներքին քննադատությունը։ 

. Գրեք,  ինչպես եք մտածում եւ ինչպես կարող եք: Մի ընտրեք բառեր: 

. Զարգացրեք միտք, նույնիսկ եթե տարօրինակ է թվում: 
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. Եթե գաղափարները ավարտվեցին, ապա երբեմն ուշադրություն դարձնեք 

առաջատար հարցերի օգնությամբ: Օրինակ ` «Ինչպես եմ նկարագրում այս 

իրավիճակը օտարականի համար »: 

 

Ինչից սկսել, եթե կյանքը կանգ է առնում 

Վերջերս մի սուպերմարկետում ես լսեցի մի երկխոսություն, որը շուռ տվեց մի 

ընտանիքի կյանք։ Ամուսինը և կինը, երկուսն էլ քառասունին մոտ, կանգնել էին 

մրգերի և բանջարեղենի վաճառասեղանի մոտ։ Նա ինչ-որ բան շշնջում էր առողջ 

սննդի և երկարակեցության մասին և հետո հարցրեց նրան։ 

-Սիրելի՜ս, իսկ դու մինչև քանի՞ տարեկանն ես պլանավորում ապրել։ 

Եվ նա պատասխանեց։ 

-Դու գիտե՞ս այդ կախված է այն բանից, երբ ես կսկսեմ ապրել։ 

Կնոջ ծնոտը գրեթե ընկավ: Զրույցի ընթացքում պարզվեց, որ իր ամուսինը, որը մոտ 

քառասուն էր, չէր կարծում, որ «իսկապես ապրում է»,չսիևված աշխատանքը 12 ժամ 

օրվա ընթացքում,պարտքերը,ամենօրյա ապրուստը,հոբբիի թացակայությունը և 

այսպես շարունակ։Իր միակ հոգեհարազատ զբաղմունքը՝ խաղերը, սերիալները և 

սոցիալական ցանցերը։ 

 

 

 

 

 

Կազմեք նպատակների ցանկ և այլ անհեթեթություն 

Ես շատ հաճախ լսում եմ մարդկանցից այնպիսի բառեր. <<Ես  վաղուց արդեն 

ապրում եմ մառախուղում։ Կարծես հենց այնպես ապրում եմ օրերը,իսկ իմ իսկական 

կյանքը դեռ չի սկսվել։ «Ես չգիտեմ՝ ինչ անել, ինչից սկսել»։ 

Ծանո՞թ է։ Կարծում եմ՝ այո։ Դա վիճակ է, երբ դու չես հասկանում՝ որտեղ և ինչպես 

շարժվել, ուժ ընդհանրապես չկա։ Սովորաբար այսպիսի իրավիճակներում մեզ 

առաջարկում են տարբեր նպատակասլաց գրքեր և հոդվածներ։ 
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«Ցանկանու՞մ ես փոխվել», նախ և առաջ հասկացիր՝ ինչը քեզ դուր չի գալիս քո 

կյանքում, հետո կազմիր նպատակների ցուցակ և գործիր։ Ուռա՜, ես մտածում եմ՝ այդ 

քայլը շատ միակողմանի է։ Բայց կա մի հիանալի միջոց այդ վիճակից դուրս գալու 

համար, ինչպես Մյունհաուզենը մազերով ճահճից։ Եվ դրա անունը մարտահրավեր է։ 

Որպեսզի «տեղաշարժես» քեզ դեպի փոփոխության, սկզբի համար քեզ պետք է 

մարտահրավեր նետես։ Ինչպե՞ս դա անել։ 

Այդպիսի պատմություններից մեկի մասին պատմում է Բարբարա Շերը «Ինչի մասին 

մտածել» գրքում։ 45-ամյա Ջեսի անունով կինը գնացել էր հանդիպման Բարբարայի 

կազմի հաջողություններին։ Նա լուռ էր, ամաչկոտ և չգիտեր, թե ինչ է ուզում կյանքից։ 

Մի քանի ամիս հաջողության անձնակազմը՝ 6 հոգուց բաղկացած, նրա վրա էր, որ 

Ջեսին չի կարգավորում կյանքը և ինչպես կարելի է այն փոխել։Բայց նա ոչինչ չէր 

ուզում։ Ինչ-որ կերպ Ջեսին ասաց, որ ցանկանում է մասնակցել ձմեռային 

մրցավազքին։ Եվ նրան հարցրին՝ «ինչու՞», բայց Ջեսին պատասխանեց՝   «չգիտեմ»։ 

Այդ ցանկությունը կարծես հայտնվեց առաստաղից, նա նույնիսկ ոչինչ չգիտեր այդ 

սպորտաձևի մասին։ Նրա միակ փաստարկը՝ ես ուղղակի ցանկանում եմ։ Ամբողջ 

թիմը հավաքվեց նրան օգնելու։ Մի քանի ամիս տևեց վարժությունները, 

քննարկումները։ Արդյունքում Ջեսին հայտնվեց մրցույթում։ Խումբը նրա 

վերադարձին չէր սպասում. բոլորը մտածում էին, որ նա կշարունակի այդ 

սպորտաձևով զբաղվել։ Բայց երբ կինը վերադարձավ, նա անհանգստացրեց խմբին, 

ասելով, որ այլևս նա չի ցանկանում զբաղվել դրանով։ Ինչ-որ մեկը նրան հարց տվեց. 

«Իսկ ի՞նչ ես դու ցանկանում հիմա անել»։ Ջեսին պատասխանեց «աշխատանքից 

հեռանալ»։ Ինչի՞ մասին է այս պատմությունը։ Ինձ համար, նրա մասին, որ երբ երկար 

ժամանակ մարդը գտնվում է լճացման մեջ, սկզբից նրան պետք է «տեղաշարժել», 

հիշել, ինչպիսին նա կարող է չլինել իրականում, հուզակամային, 

նպատակասլացային, թեթև։ Եվ մարտահրավերը շատ լավ ազդում է. 

- այն ցնցում է և մեզ տանում հարմարավետության գոտուց 

- խթանում է ուղեղը 

- օգնում է կողքից հետևել ինքդ քեզ 

- բարձրացնում է ինքնագնահատականը 

- տալիս է էներգիա՝ հետագա քայլերի համար 
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Պատմություն այն մասին, թե ինչպես քաղաքագիտության դասախոսը 

դարձավ մոտոցիկլիստ 

Իմ հաջողության խմբում նույնպես մնամ պատմություն է եղել։ Մասնակցին 

Ալեքսանդր էին անվանում, նա մոտ 40 տարեկան էր և նա դասավանդում էր 

քաղաքագիտություն պետական համալսարանում։ Միշտ խիստ էր հագնվում, սովոր 

էր կանոններով ապրել։ Շատ նման էր Բելիկովին «Մարդը մի դեպքում»։ Ոչինչ չի 

ուզում և համարյա չի ապրում։ 

Մենք փորձեցինք նրան «տեղաշարժել» ինչ-որ բանի։ Պարզվեց, որ նա մանուկ 

ժամանակ պաշտում էր մոտոցիկլների և միշտ երազում էր Եվրոպա գնալ 

մոտոցիկլով։ Գումար ոչ մոտոցիկլի համար կար, ոչ էլ Եվրոպայի, բայց արդյունքում 

նա գտավ ինչ-որ մոտոցիկլիստների, ովքեր Ռուսաստամում էին շրջում, և միացավ 

նրանց։ Առանց մոտոցիկլի։ Ուղղակի նրանց խոստացավ ամեն երեկո պատմել 

համաշխարհային պատմություն և դրա փոխարեն նրանք նրան իրենց հետ կվերցնեն։ 

Շրջագայության ժամանակ նա մի քանի անգամ կռիվների մասնակցեց, ընկավ 

մոտոցիկլից, հայտնվեց ոստիկանությունում։ Վերադառնում էր ցրված, բայց գոհ։ 

Ասաց. «հեռանում եմ համալսարանից և իմ տատուի սալոնը բացում»։ 

Հարց -Ինչպե՞ս այս ամենը պատահեց։ Տրամաբանություն մի փնտրեք։ Դա այստեղ 

չկա։ 

Այստեղ պետք է սրտին լսել։ Այն իսկապես գիտի՝ ուր գնալ և ինչ ճանապարհով։ 

Սովորական «նպատակների ցանկը» չի աշխատում։ Ամեն երազանք իր յուրահատուկ 

ճանապարհը ունի։ 

Մի տղա որոշեց հաղթահարել գործողությունների պարալիճը, նրանով, որ սկսեց 

ամեն առավոտ ու երեկո ուշադիր մաքրել ատամները։ Այն պահին, երբ նա դա 

որոշեց, իր կյանքը արդեն այս օրին էր հասել՝ բիզնեսի և ընտանիքի քայքայմանը։ 

Երդվում եմ,ատամների մաքրումը նրան այնպես էր մոտիվացիայի ենթարկել, որ 

շուտով ևս սկսեց առավոտյան վազել, հետո տղայի շուրջ ստեղծվեց ճիշտ շրջապատ, 

իսկ հետո բացեց իր Ստարտապը, որը հիմա հաջողությամբ աշխատում է։ Մի 

հարցրեք, թե ոնց է ձեզ օգնում դուրս գալ փակուղուց։ Ցանկացած մարտահրավեր 

արեք։ Ձեզ և ձեր կյանքը երաշխավորված է փոխվելու։ 

Եթե սիրտը պահանջում է այն. 

- գնացեք Բայկալ կամ Կոլումբիա 

- պարաշուտով թռեք 

- արագ հանդիպումների գնացեք 
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- ամեն առավոտյան վազեք 30րոպե 

- ստենցափի մասնակցեք 

- գնացեք շուրջերկրյա ճանապարհորդության,առանց գումարի 

- բարձրացեք ինչ-որ լեռ 

- 20 շուտասելուկ սովորեք 

- զանգեք ձեր նախկիններին և իմացեք,թե ինչը այն չէր 

- կաստինգի մասնակցեք 

- ստրիպտիզ պարել սովորեք 

- մեկ շաբաթով հրաժարվեք հեռախոսից 

- գիրք գրեք 

 մաքրություն կատարեք 

Շատ մի մտածեք։ Տրամադրություն մի փնտրեք։ Մարտահրավեր նետեք։ 

-անցեք Սանտիագոյի ճանապարհը։ 

-վազեք մարաթոնը։ 

-զանգեք բոլոր նախկիններն և իմացեք՝ ինչն է եղել ոչ այնպես։ 

-անցեք ինչ-որ քաստինգ։ 

-անցկացրեք էքսկուրսիա քաղաքով չինական զբոսաշրջիկների համար։ 

-սովորեք պարել ստրիպտիզ։ 

-անցեք քաղաքով այպես կարծես դուք օաշտպանված թագավոր եք։ 

-հրաժարվեք հեռախոսից մեկ շաբաթով։ 

-գրեք գիրք։ 

-անցկացրեք կապիտալ մաքրություն։ 

-ուսումնասիրեք կվանտային ֆիզիկա և թեորիա ։ 

-ելույթ ունեցեք կարիդայում և կատարեք սելֆի ցլի հետ։ 

Մի մտածեք շատ,մի փնտրեք լոգիկա։Նետեք մարտահրավեր։ 



 
 

29 

 

          

Ինչպես հաղթահարել գործողության կաթվածը 

Գործողության հատվածը հաճախ լինում է երեք դեպքերում՝ 

1. Երբ մարդը հաստատ չգիտի՝ ինչ է նա ուզում։ Մի ծանոթ արցունքոտ աչքերով 

հարցրեց ինձ վերջերս. «ես ուզում եմ լինել պրոֆեսիոնալ պատշար և բացել իմ 

շինարարական ընկերությունը և լինել մարզիչ Բալիում»։ «Ի՞նչ անել»։ Միևնույն 

ժամանակ նա, բնականաբար այրում է կյանքից և ոչ մի տեղ չի շարժվում։ 

Գործողության կաթված է, արդեն տարուց ավելի։ 

2. Երբ առջևում այնպիսի երկար ու դժվար ճանապարհ է, որ նույնիսկ կանգնել նրա 

վրա չես ուզում։ Օրինակ՝ երբ հարկավոր է կատարել 150 էջանոց հաշվետվություն 

աշխատանքի մասին, գրել դիպլոմային, նիհարել 50 կգ-ով, անցկացնել կապիտալ 

վերանորոգում։ 

3. Երբ մեզ թվում է, թե մենք գտնվում ենք խորքում, այնտեղից շատ դժվար է դուրս 

գալ։ Ի՞նչ անել։ 

Գաղտնիք առաջին 

Ես երկար փորձում էի հասկանալ, թե ինչպես կոտրել այդ կաթվածը։ Տեսնում էի՝ ինչ 

էին խորհուրդ տալիս աշխարհի ուժեղները։ Եվ գիտեք գտա մեկ հետաքրքիր 

տեխնինա։ Նրան կարելի է բնութագրել մոտավորապես այսպես. «երբ դուք երկար 

կանգնում եք մի տեղում, պետք է սկսել սիստեմատիկ անել գոնե մի բան, ինչ ուզում 

եք»։ 

Հտաքրքիի է, ճի՞շտ չէ։ 

Մի տարի առաջ ես հանդիպեցի մի նշանավոր ուսուցչի հետ։ Դա մասնավոր 

հանդիպում էր, մենք հավաքեցինք հինգ մարդ։ Մեկը բողոքեց ուսուցչին, որ ինքն ունի 

տաս միլիոնի պարտք, և նա չգիտի՝ ինչպես դուրս գալ այդ վիճակից։ Ուսուցիչը 

ասաց. «Սկսիր վազել ամեն առավոտ»։ Մենք բոլորս այդ ժամանակ նայեցինք և 

չհասկացանք՝ ինչպես կարող է դա օգնել։ 

Բայց ահա մեկ տարի անց ես հանդիպում եմ այդ երիտասարդին և նա պատմում է. 

«Ինձ համար շատ բարդ էր սկսել վազել, բայց ես ամեն առավոտ մարզում էի ինձ, 

երկու ամիս անց այդ դիստիպլինայից ամբողջովին մաքրվեցի։ Ինձ մոտ սկսվեց 

փոխվել շրջապատը, ես սկսեցի արագ մտածել, առաջացավ հնարավորություն փոխել 

իմ կյանքը։ Վերջում՝ մի տարի անց ես փակեցի պարտքերս և հիմա սկսում եմ նոր 

գործ»։ 
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Մեկ փոքրիկ ամենօրյա գործողություն, որը ուղղված է դեպի քեզ մեկ տարի անց 

կարող է հիմնովի փոխել մեր կյանքը։ 

Եվ այսպես, որ դուրս գանք յուրաքանչյուր տեղից, հարկավոր է սիստեմատիկ սկսել 

կատարել մի փոքրիկ համակարգված գործ։ 

                                               

Գաղտնիք երկրորդ 

Եթե ձեր մոտ կաթված է նիա համար, որ ուզում եք չափից շատ (ինչպես այն 

երիտասարդինը, որը ուզում էր լինել պատշար, շինարար և մարզիչ) ուրեմն 

հարկավոր է սկսել կատարել յուրաքանչյուր գործ, որը (ձեր կարծիքով) ուղղված է 

նպատակերի իրականացմանը։ Այստեղ շատ հասարակ գաղտնիք է. ցանկացած 

գործողություն, նույնիսկ սխալ ուղղությամբ այն տալիս է նոր ինֆորմացիա։ Իսկ նա 

կտա հող ոտքերի տակ և ձեզ կասի ինչով առաջնորդվեք։ 

Երիտասարդը, որը ուզում է դառնալ պատշար, երբեք կյանքում ելութ չի ունեցել բեմի 

վրա, բայց նրան դուր է գալիս, երբ նրա վրա ծիծաղում են։ Նա փայփայում է իր 

երազանքը հինգ տարի և ոչինչ չի անում։ Ես հարցրի նրան. 

-Ինչու՞ դու ելույթ չես ունենում գոնե մեկ անգամ բեմի վրա ցանկացած ստենդապ 

կաֆեում, և չես տեսնում քոնն է դա, թե ոչ։ 

-Ես չեմ կարողանում գրել ծիծաղելու տեքստեր։ 

-Դե այսօր գտիր հեղինակներ, ինտերնետում նրանք շատ են, ցանկացած խմբում 

կավեինի մասին։ 

-Օ՜, իրոք, ես նույնիսկ չեմ մտածել դրա մասին։ 

Հիմա նա արդեն գտել է հեղինակ, որը գրել է նրան տեքստ, պատրաստվում է 

ելույթին։ Հնարավոր է ելույթը լինի անհաջող կամ ոչ, դա կարևոր չէ։ 

Կարևորը միայն այն է, որ այդ գործողությունը նրան կտա մեծ քանակով նոր 

ինֆորմացիա և երիտասարդը կացնի գործողության կաթվածից։ 

Շատ դժվար է հասկանալ, այդպիսի գործով հարկավոր է զբաղվել, եթե դու երբեք 

ոչինչ չես փորձել։ Մնում է միայն ենթադրել. «Իմն է դա, թե՞ իմը չէ»։ 

Կա ճանաչված ասացվածք չճանաչված հեղինակից. «մարդիկ ունեն երազանք, որը 

կարելի է իրագործել մինչև շաբաթվա վերջը, բայց նրանք այդ երազանքը սարքում են 

ամբողջ կյանքի երազանք»։ 
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Ընդհանրապես երկար ամիսների ռեֆլեքսից կարող ես դուրս գալ երկու շաբաթում։ 

Սա փաստ է։ 

 

Գաղտնիք երրորդ 

Ամեն անգամ, երբ մենք ինչ-որ բան ասում ենք և հեռացնում ենք վախը, մեր 

ինքնագնահատականը ինքնաբերաբար բարձրանում է և մենք սկսում ենք ավելի 

գնահատել մեզ։ Երբ մեր ներքին արժեքները մեծանում են, մեզ մոտ գալիս են ավելի 

որակական միջոցներ և հնարավորություններ։ Այնպես որ հաջողությունը և 

գործողությունը ուղիղ կապ ունեն։ Մաքսիմալ հաջողակ մարդիկ նրանք են, ովքեր չեն 

վախենում գործելուց։ Նույնիդկ սխալ ուղղությամբ։ Ինչպես ասել է Սետ Գոդինը. 

Մարդիկ իրոք ուզում են հավատալ, որ ջանքը միֆ է։ Մենք բախվեցինք բախտավոր 

մարդկանց արտաքին շուքով, որոնք բարենպաստ վիճակում էին: Մենք տեսնում ենք 

այն տղաներին, ովքեր ավելի շատ են ստանում, քան արժանի են, մեր կարծիքով։ Եվ 

այստեղ հեշտ է մոռանալ, որ այդ մարդիկ առանձնահատուկ են։ Բոլոր մյուսների 

համար ջանքը անհետևանք կապված է հաջողության հետ։ Այստեղ ջանքերի 

պարադոքսի բանալին է, թեև բախտը ավելի գրավիչ է, քան ջանքերը, այն չի կարող 

ընտրվել: Ընդհակառակը, ջանքերը միշտ մատչելի են ցանկացած ժամանակ: 

                                

Հարմարավետ գոտի, դիմադրության ուժը և ինչու դուք պետք է 

անմիջապես գործեք 

Ահա մեկ այլ պատմություն։ Մի գյուղում կար մի փոքրիկ փղիկ։ Նրան պարանով 

կապել են սյանը։ Պարանը հաստ էր, որ նա չփախչի և դրա հետ մեկտեղ երկար էր, որ 

նա կարողանա շրջանցել սյունը մի քանի մետր շառավղով։ Փղիկը մեծացավ 

մեծացավ և դարձավ ավելի մեծ։ Նրան կապել էին այդ նույն պարանով։ Այժմ նա 

բավականաչափ ուժեղ է, որ մեկ շարժումով կտրի պարանը և փախչի   անծայրածիր, 

ընդարձակ վայրի բնությունով։ Սակայն նա դեռ չի դուրս եկել պարանով չափված 

շառավղով, քանի որ սովորությունն ու հարմարավետության գոտին ուժեղ էին ... 

Ահա նման տխուր պատմություն: Բայց հիմա եկեք խոսենք հարմարավետության 

գոտու մասին, խոսենք նրա ընկերոջ մասին, դիմադրության ուժի։ Եվ այն մասին, թե 

ինչու դուք պետք է անմիջապես գործեք, եթե դուք հանդես գաք կառուցողական 

գաղափարով:  

Մի անգամ ես գնացի զբոսնելու հորդառատ անձրևին և հանդիպեցի եղբորս՝ Էլդարին, 

որը գնում էր տուն։ Նա կանգնեց ինձ մոտ և ես առաջարկեցի նրան միանալ 

զբոսանքին։ Նա առանց մտածելեւ պատասխանեց. «հաճույքով, հիմա, միայն 
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մեքենան կայանեմ»։ Երևում է, որ Էլդարը ուրախ էր իմ առաջարկից և համաձայնեց, 

որովհետև դա նրա սրտի ցանկությունն էր։ Նա կայանեց։ Մենք զբոսնեցինք երկու 

ժամ։ Նա նոր զամշից կոշիկ էր հագել, որոնք խիստ կեղտոտվեցին անձրևի 

պատճառով։ Մենք թրջվել էինք։ Ֆիզիկապես այդքան էլ հարմարավետ չէր, բայց մենք 

դա նույնիսկ չէինք նկատում։ Մեր զրույցը անհավատալի հետաքրքիր էր, ոգեշնչող և 

արդյունավետ։ Մենք  տեսակավորեցինք այն հարցերը, որոնք տանջում էին նրան 

վերջին ժամանակները և իմ հարցերը։ Երբ եկավ ժամանակը բաժանվելու, Էլդարը 

ասաց. 

-Գիտես, երբ դու առաջարկեցիր ինձ գալ քեզ հետ, իմ սիրտը անմիջապես 

պատասխանեց «այո»։ Ես շատ էի դա ուզում։ Բայց երբ ես գնացի կայանելու իմ 

ուղեղը սկսեց աշխատել։ Նա պնդում էր. «դու հիմա ու՞ր ես գնում, դրսում անձրև է, 

արդեն երեկո է։ Հարկավոր է ընթրել և պատրաստվել վաղվա օրվան»։ Ճիշտն ասաց 

ես երևի հրաժարվեի, եթե հասցնեի մտածեի հարմար արդարացում։ Բայց հիմա, երբ 

ես արեցի այն, ինչ խնդրել է իմ սիրտը, զգում եմ ինձ հիանալի։ Իհարկե ինձ 

հարկավոր է լվանալ նոր կոշիկներս, բայց մեր զրույցը այնպես է ոգեշնչել և 

լիցքավորել ամբողջ շաբաթվա համար, որ ոչ մի անհարմարավետություն 

սարսափելի չէ, Ես զգում եմ այնպիսի թեթևություն։ 

Ծանոթ երևույթ է, այո՞։ Իսկ ձեզ մոտ եղել է այնպես, որ ձեզ միանգամից համակել է 

վայրի ցանկություն զբոսնելու համար, բայց բառացի մի քանի րոպե անց միանում է 

ուղեղը ու ասում. «է՜յ, դեռ քեզ ինչքան աշխատանք ունես»։ Կամ, օրինակ դուք խիստ 

ցանկացել եք ծախսել գումար ինչ-որ ուսուցողական կուրսերի կամ գնալ գործնական 

ուսուցման, բայց մի քանի ժամ անց միանում է ներքին ձայնը. «Դա ինչի է քեզ պետք։ 

Ավելի լավ է գնել նոր պայուսակ»։ Կամ, ենթադրենք ձեզ վայրի ցանկություն է գալիս 

գնալ յոգայի փորձնական պարպմունքի և դուք նույնիսկ համարյա պատրաստվել եք, 

բայց այստեղ նորից հայտնվում է այդ ներքին ձայնը և ասում. «Օ՜յ,դա արդեն 

երեկոյան ժամը ինն է։ Վերադառնալու ես տուն միայն 11-ին, չես հասցնի ավարտել 

գործերդ, քնել»։ 

Որքա՞ն եք  դուք ճնշել հոգու իրական ուժգնացումը։ Ավելի ճիշտ օրվա ընթացքում 

քանի անգամ եք դուք ճնշում այն։ Ամեն ինչում մեղավոր է դիմադրության ուժը։ 

Գրեթե յուրաքանչյուր ցանկություն, որը հակասում է ուղեղի պատկերացումներին 

ապահովության մասին, յուրաքանչյուր գործողություն, որը կհանի մեզ 

հարմարավետության գոտուց, կհանդիպի մեծ դիմադրության։  

Ուղեղի համար հարմարավետության գոտուց դուրս գալը նման է հրդեհի։ Որպեսզի 

այդպես չլինի, նա ուղղում է իր հրդեհային հաշվարկները պատճառաբանության 

տեսքով։ Լսեք և կիմանաք նրանց ձայնային ազդանշանը։ Նրանք գնում են և ձեր 

բանականությունը սկսում է լցնել պատճառաբանության հրդեհային փրփուրը։ 
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Դրսում այնքան տհաճ է, արի մնանք տանը։ 

Մի բացիր քո գործը։ Քո ծանոթներից ոչ ոքի մոտ ոչինչ չի ստացվել։ 

Դուրս մի արի սենյակից, սխալ մի գործիր։ 

Մի գնա այդ վերապատրաստմանը։ Թե չէ քեզ չի բավականացնի գումարը ապրել 

մինչև ամսվա վերջ։ 

 

Ինչ-որ բան մեր ներսում 

Ես անկեղծորեն հավատում եմ, որ ներսում կա մի բան, ինչը մեզ հուշում է։ Ես նկատի 

ունեմ մաքուր ձայնը հոգու, սրտի, ինտուիցիայի։ Անվանեք ինչպես ուզում եք։ Այդ 

ինչ-որ բանը հաստատ գիտի, ինչպես կարելի է վերաբերվել։ Բայց հաճախ չի 

հասցնում դա անել, որովհետև ձեր գլխում արդեն լսվում է հրդեհային ազդանշանը։ 

Չեմ պատկերացնում՝ ինչքան լավ մտքեր են մահանում դրա պատճառով ամբողջ 

աշխարհով։ 

Անշուշտ, որոշումները, որոնք վերաբերում են 20 տարվա փորձ ունեցող 

հարաբերություններին կամ բիզնես վաճառելու և Հավայան կղզիներում ապրելու 

համար, պետք է ուշադիր կշռադատվեն: Բայց դուք հասկանում եք, թե ինչ ենք խոսում 

այստեղ: 

Ռիչարդ Բախի հրաշալի արտահայտություն կա. «Երբեք ցանկություն չեք ունենա, 

առանց ուժի տրվելու այն իրականացնելու համար: Երբ մենք ստանում ենք 

ցանկության առաջին ազդակը, անմիջապես մենք զգում ենք էներգիայի աճ: Այստեղ 

այս պահի դրությամբ, նույնիսկ նախքան հրշեջները գալիս են, պետք է ժամանակ 

ունենանք առաջին քայլը կատարելու համար»: 

Իմ ծանոթ Մաքսիմը մոտ երեք տարի փորձել է բռնցքամարտիկ դառնալ, բայց նա 

անընդհատ դնում է «ավելի ուշ»: Ինչու Ինչպես հայտնի դիագրամում, «Պլանների 

ձախողման պատճառները». 50% - «դա մեկ է», 50% - «դա այլ է»: 

Բայց մի օր նա հանկարծ զանգահարեց ինձ և ասաց ամեն ինչ. 

Ներեցեք մանրամասների համար, բայց մի քանի օր առաջ ես նստել էի ունիտազին և 

թերթում էի ժուռնալ։ Դա Ֆեդեր Էմելյանենկոյի հարցազրույցն էր: Եվ ես կարդացի 

նրա մեջբերումը. «Ես ոչինչ չեմ ուզում թողնել: Դասընթացից հետո, պայքարելուց 

հետո դժվար է: Բայց ես ունեմ այնպիսի հաճելի հոգնածության զգացողություն,ինձ 

մանկությունից ծանոթ, երբ ոչ քայլել կամ նստել՝ պառկել դժվար է։ Ես վայելում եմ 

այս զգացողությունը: Եվ ես գիտեմ, որ շատ բաներ պետք է անել, հաղթելու համար: 
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Երբ ես, օրինակ՝ երեխա էի, ուզում էի դառնալ քաղաքի չեմպիոն: Ես  դարձա: Հետո 

ուզում էի դառնալ տարածաշրջանի չեմպիոն:  Դարձա: Այնուհետև մտնում եմ 

Ռուսաստանի հավաքական: Այն նունպես տեղի ունեցավ: Եվ հետո ես նպատակ 

ունեի հաղթելու աշխարհի առաջնությունում։ Շնորհակալ եմ Աստծուն, իմ 

մարզիչներին, իմ ընտանիքին եւ հաստատակամությանը, ես էլ եկել եմ այդ 

նպատակին»: 

Եվ ինձ թվում էր, որ ինչ-որ բան հարվածեց ինձ: Մի կենդանի էի սկսում արթնացնել 

իմ մեջ, ինչ-որ բնազդ, որը ինձ ասաց. «ԱՅՍ», ես հասկացա, որ եթե մի քանի րոպե 

ուշացնեմ, կարող եմ կորցնել այս զգացողությունը: Բայց դա 100% էր, իրական: Ես դա 

գիտեի: Ես այսքան կարիք ունեի, քան որևէ այլ բան: Ավելի քան Պոնտե նոր 

հեռախոսը: Ավելի քան նոր շոկի կլանիչներ մեքենայի համար կամ նույնիսկ սաունա 

ուղևորության ընկերների հետ: 

Ես դրեցի ամսագիրը և ձգվեցի լվացքի մեքենայի մոտ, որի վրա դրված էր իմ 

հեռախոսը։ Ես գտա կապի մեջ առաջին պատահած դահլիճը և բաժանորդագրվեցի 

մարզումներին։ 

Եվ այսօր ես գնացի նրա մոտ: Եվ դուք գիտեք, հիմա ես միշտ կլսեմ իմ սրտին: Դա 

անիրական էր: Ես դուրս էի եկել, իմ մարմինը ցավում էր, բայց դա նմանատիպ 

էնդորֆինների և էներգիայի թողարկումն է: Եվ ինչպես կարող եմ երեք տարի 

արդարացում գտնել:  

Մեկ տարի անցել է: Մաքսիմը ակտիվորեն զբաղվում է բռնցքամարտով: Այս 

ընթացքում նրա աշխատանքը եռապատկվել է, և նա սկսեց երեք անգամ ավելի շատ 

վաստակել: Այստեղ կապը շատ պարզ է. Մաքսիմը կարծրացրեց իր ոգին, դարձավ 

ավելի կարգապահ, պատասխանատու և աշխատանքի նոր բարձունքներ, ի 

պատասխան այդ հատկանիշների: 

Այս սխեման միշտ աշխատում է ինձ համար 100% դեպքերում: Նույնիսկ եթե ես 

գիտեմ, որ իմ հարմարավետության գոտին շատ տառապելու է, ես  դուրս եմ գալիս, 

իմանալով, որ ավելի շատ  կստանամ: Եվ վերջակետ։ 

 

Որքան ժամանակ ունենք մենք, կամ երբ է սկսվում դիմադրողական ուժը 

Այսպիսով, մեր մեջ ներսում ինչ-որ բան գիտի, թե որտեղ պետք է գնալ: Բայց մենք այս 

ձայնը «լրացնում ենք» կրակի փրփուրով և շարունակում ենք նստել, ինչպես փոքրիկ 

փղիկը իր պարանի վրա: 
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Որքան ժամանակ ունենք: Շատ, իհարկե, կախված է որոշման տեսակից, բայց միջին 

հաշվով `մի քանի վայրկյանից (ինչպես իմ եղբոր հետ  զբոսանքը) մի քանի ժամ: 

Առավելագույնը՝ օրեր։  

Նրանք, ովքեր սովորեցնում են հավանած աղջկա հետ ծանոթանալ ունեն երեք 

րոպեյվա կանոն. եթե երեք րոպեյվա ընթացքում դուք չեք հասցնում մոտենալ 

աղջկան, ուրեմն էլ չեք մոտենա։ Չես համարձակվի։ Իմ ծանոթ հոգեբանը սիրում է 

պատմել իր հիվանդներին պատմություն մտքերի արկղի մասին։ Հնում, երբ մեր 

նախնիները ապրում էին քարանձավներում և ոչինչ չգիտեին աշխարհի մասին,եթե 

ինչ-որ մեկը ցեղում ուտում էր կարմիր հատապտուղ և մահանում էր, դրանից հետո 

ցեղում ոչ ոք չէր ուտում կարմիր հատապտուղ։ Իհարկե կային շատ այլ ուտելու և 

օգտակար կարմիր հատապտուղներ, բայց դրանց ոչ ոք չէր դիպչում։ Քանի որ 

մտածողության արկղում արդեն պահպանվել էր գոյատևման մեխանիզմը, որը մեզ 

ասում էր. կարմիր հատապտուղները չար են։ 

Այս առումով մենք քիչ ենք տարբերվում պարզունակ մարդկանցից։ Մեր 

«մտածողության արկղը» համոզմունքներով, որոնք օգնեւմ են մեզ գոյատևել, ամեն 

տարի աճում են, և ուղեղը ձգտում է թույլ չտալ որևէ բան նրա մեջ, որը կսպառնար 

անվտանգեւթյանը։ Բայց յուրաքանչյուր նոր որոշումը գտնվում է այն բանի եզրին, 

որը հայտնի է ուղեղին։ 

Եթե դուք տենչում եք ինչ-որ գաղափարի, ապա քայլերը հարկավոր է անել հենց 

հիմա, քանի որ մեկ ժամ անց այդ որոշման իմպուլսը թուլանում է։ Իսկ մի քանի օր 

անց ձեզ համար արդեն նույնիսկ ապարդյուն կլինի  «վերակենդանացնել» այդ 

իմպուլսը։ Բիզնես-մարզիչները նույնպես այդպիսի բան ունեն. ծրագրի վերջում 

նրանք գրեթե միշտ ասում են ինչ-որ բան՝ եթե դուք գնեք մասնակցության 

դասընթացին հիմա, ապա դա կարժենա 9900 ռուբլի, եթե վերապատրաստման օրը, 

ապա 19900 ռուբլի։ Տեղերի քանակը սահմանափակ է։ Եվ շատ հաճախ պահանջվում 

է որոշակի ոչ մեծ կախավճար։ Կարծում եմ՝ դա ճիշտ է։ Լավ դասընթացները և 

վերապատրաստումը ոգեշնչող մարդկանց մոտ լիցքավորում և առաջ են տանում մեզ 

ոչ պակաս, քան բռնցքամարտով զբաղվելը՝ Մաքսիմ։ Իհարկե, այս բոլոր 

պայմանները ստեղծվում են հատուկ, որպեսզի մարդիկ գործեն հենց հիմա և բռնեն 

սրտի առաջին ազդակը։ Միգուցե ձեզ մոտ էլ է այդպես եղել-դուք գնացել եք քիչ 

վարպետության դասի և ստացել այնպիսի մոտիվացիայի պաշար, որ սիրտը հուշում 

է։ «Այո,ես ուզում եմ շարունակել իմ ուսումը»։ Բայց ահա հասանք տուն, բացեցինք 

սառնարանը, տեսանք, որ վատ չէր լինի գնել այն և վերջ, հարմարավետության գոտին 

պատրաստ է։ Հարկավոր է բռնել իմպուլսը։ Ծանոթանալ մարդկանց հետ։ Դուրս գալ 

զբոսանքի անձրևին։ Գնալ մարզադահլիճ։ Չվախենալ գումար  ծախսել ուսման վրա։ 
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Դուրս գալով հարմարավետ զոնայից, դուք ստանում եք ավելին։ Այո՛, գուցե դուք 

ստիպված կլինեք սառչել կանգառում ֆիտնես ակումբ ճանապարհին։ Գուցե դուք 

կմնաք առանց գումարի մինչև ամսվա վերջ, եթե գնաք դասընթացի։ 

Բայց դուք կստանաք ավելին՝ ունակություն՝ ձեր սրտին լսելու։ 

Ի դեպ՝ ինչպես վերջացավ փղի մասին պատմությունը-հարցրեք դուք։ Ոչնչով։ 

Այսպիսով մահացավ պարանով։ 

Վերջերս ծանոթս պատմեց, որ եղել է վերապատրաստման նպատակակետ փնտրելու 

և ահավոր դժգոհ էր։ «Պատկերացնու՞մ եք, ես տվել եմ 10 հազար ռուբլի և 

արդյունքում ինձ ասացին,որ իմ ուժեղ կողմերը դա վերլուծությունն է և իմ կարծիքով 

սա տապալում է»։ 

 Մենք սկսում ենք քննարկել իրավիճակը, և պարզվում է, որ նա հույս ունի 

պատասխան ստանալ ոգով. «Ձեր առաքելությունն է վերլուծել Հաիթիում ցունամիի 

հավանականությունը: Այսինքն, կարող եք միլիոնավոր դոլարներ վաստակել»: 

Այսինքն, պետք է ասվի, թե որտեղից պետք է քանդել, և, ըստ երեւույթին, նրանք տոմս 

են նվիրել Հաիթիին և հյուրանոցային սենյակ պատվիրել։ Ինձ համար, նախադեպի 

թեման `միլիոնավոր մարդկանց բերելու որոշակի գործի գոյությունը պարզապես մեկ 

այլ շեղված տեսություն է (գլոբալ տաքացում կամ գլոբալ դավադրություն): Այստեղ 

շատ առասպելներ կան: 

Միֆ համար առաջին։ «Որոշ մարդիկ ունեն շնորհք, իսկ ես՝ ոչ» 

Մարդկանց ամենամեծ խնդիրն այն է, որ նրանք փորձում են կենտրոնանալ որոշ 

առասպելական տաղանդի վրա: Ես չեմ վիճարկում. Որոշ գործոններ որոշակի տեղին 

են, քանի որ բազմաթիվ գործոններ կան։ Բայց սկզբից այն առավելագույնը 5% է 

տալիս: Եվ մնացածը դժվարին աշխատանքի արդյունքն է: Մեծ թվով մարդկանց հետ 

աշխատելիս և մեծերի կենսագրությունները ուսումնասիրելիս ես հասկացա մի բան, 

ոչ ոք չի ծնվել  հանճար: Սակայն յուրաքանչյուրը ունի փոքր ունակություններ, որոնք 

կարող են զարգանալ: Վերցրեք Պուշկինին: Իհարկե, նա սկսեց գրել բավականին վաղ, 

բայց սկզբում նա նաև «Մաշա շիլա» և «ոչինչ» չհամարձակվեց: Հնարավոր չէ, որ այս 

պահին ինչ-որ մեկը նրան տեսավ «ռուսական պոեզիայի լույսը»: Փոխարենը նրան 

ասաց. «Սանյա, ինչ բալետի համար է: Խաղալ ավելի դժվար է. 

Պատվոգեն Պիկասոն նույնպես սկսեց վաղ առավոտյան նկարել, բայց նրա առաջին 

նկարներն այլ բան էին, քան որակական իմիտացիա: 

Նրանց ճանաչելի ոճը շատ ուշացավ: 

Մոռացեք տաղանդը փնտրելու մասին: Դրեք խաղադրույք աշխատասիրության վրա: 
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Միֆ երկրորդ. «Ինձ պարտադիր հարկավոր է ընտրել ինչ-որ մի բան» 

Ես հաճախ կհիշեմ այդ գրքում Բարբարա Շեր՝ Կյանքի մարզիչ և լավագույն վաճառքի 

հեղինակ «Երազանքը վնասակար չէ»։ Որովհետև Բարբարան իդեալական է։ Այստեղ 

կա նույնիսկ իմ հարցազրույցը նրա հետ։ 1994 թ.-ին Բարբարան առաջարկել էր 

մարդկանց բաժանել երկու տեսակի `սկաներներ և դայվերներ: Դայվերները նրանք 

են, ովքեր նախընտրում են ընտրել մեկ ոլորտ եւ տարիներ շարունակ մեջ մտնել: Իսկ 

սկաներները հատուկ տեսակի մարդիկ են, ովքեր հետաքրքրված են ամեն ինչով: 

Միևնույն ժամանակ նրանք կարող են ներգրավվել բիզնես գործընթացների, բանջո 

նվագելու, մարքեթինգի ուսումնասիրման, Գաուդի ճարտարապետության, 

Միջերկրական խոհանոցի բաղադրատոմսերի մեջ։ 

Սկաներները ցանկանում են ամեն ինչ փորձել: Իսկ շրջակա ժողովուրդը ասում է 

նրանց, «մենք պետք է ընտրենք մեկ բան»: 

Ահա աշխարհի հայտնի սկաներները`Բենջամին Ֆրանկլին, Լեոնարդո դա Վինչի, 

Միխայիլ Լոմոնոսով, Ալբերտ Էյնշտեյն, Արիստոտել, Գյոթե: Նրանք բոլորն էլ 

հաջողության են հասել: Եվ թվում է, որ նրանցից ոչ ոք չցանկացավ ընտրել միայն մեկ 

տարածաշրջան: Օրինակ՝ Էյնշտեյնը, բացի գիտությունից, ուներ երկրորդ 

նախասիրություն` երաժշտությունը: Նա վեց տարեկանից ջութակ է նվագել, իսկ 

նույնիսկ հարաբերականության տեսության հայտնաբերումից հետո նա երբեմն 

գործիքով հայտնվեց հանրության մեջ: Հայտնի գրող Դանիել Գրանինը նույնպես շատ 

երկար ժամանակ չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչն էր ավելի շատ սիրում գրելն 

ու հետազոտությունը: Նա իր վերջնական ընտրությունը թողեց միայն 30 տարի անց 

գրելու օգտին։ 

Միֆ երրորդ. «Նպատակը`կոնկրետ և հասկանալի բան» 

Ոմանք կարծում են, որ նպատակակետը կոնկրետ բան է: Օրինակ՝ նկարելու, 

պարելու, ծրագրելու, երգելու, կարելու կամ պատրաստելու ունակությունը: Եվ սա 

այն է, ինչ կարող եք «դիպչել» կամ տեսնել: 

Իսկ ինչ վերաբերում է նրանց, ովքեր մտերիմ են, որը դժվար է բացատրել բառերով: 

Դրանք կարող են լինել հոգեբաններ, գրողներ, մարզիչներ, մոտիվացիան: Օրինակ՝ 

երկար տարիներ փորձեցի գտնել իմ «ուղղությունը»: Թվում էր, որ ես պետք է լինեմ 

մասնագիտական մի շոշափելի բան: Այնպես որ, մարդիկ կարող են ասել. «Տեսնու՞մ 

եք այս շենքը: Նրա նախագիծը ես եմ գծել»: Կամ, օրինակ. « Տեսեք այս կոնֆետի 

խանութը: Ես բացեցի այն »: 

Բայց ինձ միշտ ձգում էր միայն մեկ բան`կյանքն ու մարդկանց ուսումնասիրելը: 

Հանդիպել նրանց հետ, զգալ, վերլուծել, ապրել, հավաքել իրենց պատմությունները, 

ծիծաղել և միասին լաց լինել, փորձելով հասկանալ, թե ինչպես է կյանքը կառուցվում: 
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Ես ոչ մի ցանկություն չունե մհասկանալու, թե ինչպես են ստեղծվում 

համակարգիչները կամ կենդանիների ԴՆԹ-ն։ Ես չեմ փորձում հասկանալ, թե ինչպես 

են կարվում զգեստները, պատրաստվում կահույքը, թե ինչ է տեղի ունենանում 

անշարժ գույքի շուկայում կամ ինչպես են աշխատում կինոմոնտաժի ծրագրերը։ Ինձ 

հետաքրքրում են միայն  մարդիկ և կյանքի օրենքները։ Եթե ես սկսում եմ սովորել 

ուրիշ բան, մի քանի ամսվա ընթացքում ես կարող եմ կորցնել հետաքրքրությունս։ Եվ 

ես շատ մարդկանց եմ ճանաչում, ովքեր տառապում են, փրձում են մտնել այն մաշկի 

մեջ, որը իրենցը չէ։ Մի աղջիկ ով գրել էր․ "Ես արդեն 32 տարեկան եմ, բայց ես 

չգիտեմ, ինչ անել։ Ես 2 տարի, որպես գործակալ եմ աշխատել, հետո 3 տարի ես 

ունեցել եմ իմ սեփական ծաղկի սրահը, ապա երկու տարի ես վեբկայքեր եմ ստեղծել, 

ապա բացեցի բարոգերծական հիմնադրամ։ Հիմա ես նստած եմ տատիկի 

պարանոցին, և ես բառացիորեն չգիտեմ, թե ինչ պետք է անեմ"։ Վեց ամիս անց նա 

դարձավ "պրոֆեսիոնալ վարպետ", ով ուրիշներին օգնում է քայլ առ քայլ շարժվել 

դեպի իրենց նպատակը։ Այժմ նրա օգնությամբ ավելի քան 100 մարդ հասել է հիանալի 

արդյունքների։ Ինչի՞մասին է այս պատմությունը։ Այն մասին, որ հոգու կարիքները 

շատ են, որոնք դժվար է արտահայտել։ Օրինակ՝մարդըկարող է տիրապետել 

յուրահատուկ հմտության՝ ուղղորդել ուրիշներին ճիշտ ուղղությամբ, կամ տեսնել 

խնդրի էությունը, կամ օգնել կյանքի առաջնորդությունները որոշելու հարցում։ 

Իմ ուժեղ կողմը և ճշմարիտ հոգու ցանկությունն է՝ ոգեշնչել ուրիշներին։ Բայց 

արդյո՞ք դպրոցում և համալսարանում մեզ ասել էին, որ կարելի է աշխատել որպես 

ոգեշնչող և վաստակել դրանով, իհարկե, ոչ։ Հենց այդ պատճառով էլ մենք ցանկանում 

ենք գտնել մեզ համար մարդկային ձևեր, որոնցում կարելի է "շեղվել" մեր 

կարիքներից։ Օրինակ՝ ես կարծում էի, որ կարող եմ ոգեշնչել լրագրության միջոցով, և 

սկսեցի ուսումնասիրել որպես լրագրող։ Ահա ևս մեկ օրինակ։ ՋիմՔոլլինսը "Լավից 

մինչև մեծ" բոսթսելլերի հեղինակն է, ով ականացրել է լայնամասշտաբ պատմական 

հետազոտություն "ինչու՞ են որոշ ընկերություններ ձեռք բերում հեղինակություն, իսկ 

մյուսները՝ոչ" թեմայով։ Նա նույնպես երկար ժամանակ չէր կարողանում գտնել ինքն   

իրեն։ Ջիմը նույնիսկ սկսեց պահել մի օրագիր, որտեղ նշում էր, թե ինչպես  է իրեն 

զգում ինչ-որ բան անելուց հետո։ Արդյունքում նա հասկացավ, որ իրեն հետաքրքրում 

է գիտելիքների վերլուծությունը և փոխանցումը։ Եվ նա այս գործում անսպառ էր 

դարձել։ 

Միֆ չորրորդ․ "Տաղանդը դրսևորվում է մանկուց" 

Շատ գրքերում նպատակների մասին ասվում է․ "Հիշեք, թե փոքր ժամանակ ինչով 

էիք սիրում զբաղվել, 5-10 տարեկանում, և դուք կգտնեք նպատակակետին հասնելու 

բանալին։ Այո, մանկության մեջ սովորաբար կան նշաններ, թե ինչով է մարդը սիրում 

զբաղվել, բայց երբեմն ամբողջովին անուղղակի։ Օրնակ՝ ինչպես տեսնել 5 տարեկան 

երեխայի մեջ վերլուծողականության կամ ծրագրավորման կիրք։ Պետք է չկանգնել 
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մանկությունում տաղանդի որոնման վրա, հակառակ դեպքում դուքկարող եք ընկնել 

դեպրեսիայի մեջև մահանալ։ 

 

Միֆ հինգերրորդ. "Նպատակը միշտ կապված է այն ամենի հետ, ինչ դու սիրում ես" 

Հանճարեղության ստանդարտ սխեման այսպիսինն է․կա աշխատանք, որով դուք 

սիրում եք զբաղվել, դուք սկսում եք կատարելագործվել, ունենում եք 

հաջողություններ, բարձրանում է ինքնագնահատականը և մոտիվացիան- 

պրակտիկայում՝ հաջողություններ։ Այսինքն կա նպատակ, որի նմանը գոյություն 

չունի։ Դուք ուղղակի հոգով ընտրում եք գործը և զբաղվում դրանով։ Դա կատարյալ 

սխեմա է։ Բայց կյանքում ամեն ինչ այլ կերպ է տեղի ունենում։ Մանկության 

ծանոթներիցս մեկը, ով մոռացված է։ Նա կմկմում էր, կորցնում ուշադրությունը և 

իրեն զգում էր ամբողջովին անտարբեր։ Այս ամբողջ ցավը կուտակվում էր նրա մեջ։ 

Արդյունքում նա բարկանում էր, և գնաց հռետորական հմտությունների 

դասընթացների։ Այնտեղ նա իրեն փոքր-ինչ ինքնավստահ էր զգում և սկսում է 

գործնականում կիրառել։ Հիմա նա Ռուսաստանի հանրակրթական դպրոցներից մեկի 

սեփականատերն է։ Բացի այդ նա համարվում է շատ գրավիչ և խարիզմատիկ։ Ահա 

ևս մի պատմություն "Աշխարհին դեմ գնալը խթան է ավելի լավը դառնալու համար"։ 

Ես ունեմ ծանոթ մարզիչ, ով "ստեղծում է" չեմպիոն-բոդիբիլդինգներ հենց 

մարզասրահում։ Իր մարզիկները զբաղեցնում են մրցանակային տեղեր ռուսական 

մրցույթներում և ներկայացնում են իրենց երկիրը աշխարհում։ Մենք սկսեցինք խոսել 

մոտիվացիայի մասին, և ահա թե ինչ ասաց նա․ "Գիտե՞ս, թե ում մոտ է ամենալավ 

արդյունքը գրանցվում։ Նրանց մոտ, ովքեր աշխարհում ունեն մարդկանցից ստացած 

ամենաշատ "վիրավորանքներ" ներսում։ Այս "վիրավորանքը" շատ լավ խթան է։ Ես 

հասկացել եմ, որ ամեն դեպքում նշանակություն չունի, թե մարդն ինչից է 

մոտիվացվում՝ բարկությունից, զայրույթից, ցանկությունից՝ ինչ-որ բան ապացուցելով 

մեր "նախկիններին" կամ ծնողներին, ովքեր քեզ չեն հավատում։ Եթե դու ստանում ես 

այն արդյունքը, որը ցանկանում էիր, առաջ շարժվիր և անցիր բոլորին։ 

 

Ինքնանկարագիր 

Այս բոլոր պատմությունները հերթական անգամ փաստում են միայն մի բան՝ 

նպատակը գոյություն չունի։ Կան հոգու պահանջմունքներ, որոնք կարելի է 

բավարարել տարբեր եղանակներով։ Ոչ մի նպատակային դասընթաց չի տա կոնկրետ 

պատասխան "Քո առաքելությունն այն է, որպեսզի նկարես ավազով նկարներ և 

դրանք վաճառես Եվրոպայում"։ Փորձեք պարզել ձեր նպատակը, առաքելությունը 

դասընթացներից կամ գրքերից, ամեն դեպքում, ի՞նչ պետք է հասկանաք, թե ո՞վ եք 

դուք թերթի աստղագուշակից։ Շատ մարդկանց խնդիրը նրանում է կայանում, որ 
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նրանք ցանկանում են ստանալ պատրաստի որոշում, լուծում, բայց այն գոյություն 

չունի։ 

Որպեսզի հասկանաք, թե ինչով պիտի զբաղվեք, հարկավոր է ընտրել ցանկացած ձեր 

ընդունակություններին համապատասխան աշխատանք, հմտություններին, 

զայրույթին, դժգոհությանը և զարգացնել։ 

Մեր ուժեղ կողմերը նման են կոնստրուկտորի մասնիկների։ Նրանք ինքնուրույն 

կարող են այդպես չլինել և կարող են գերազանցել։ Բայց կան մարդիկ, ովքեր դրանից 

խրճիթ են պատրաստում, իսկ մյուսները՝ մինչև երկինք հասնող տուն։ 

 

Սքաներ-ով եք դուք, կամ ինչով զբաղվել, եթե ունեք շատ սիրելի բաներ  

Ծանոթացեք։ Օլյա։ Նա 29 տարեկան է, և ահա թե ինչում է նրա խնդիրը կայանում։ "Ես 

շատ խենթ եմ։ Ես մշտապես ձգտում եմ նոր բան սովորել և փոխել 

մասնագիտությունները։ Երբես 20 տարեկան էի, դասավանդում էի պարեր, 22 

տարեկանում անցա մենեջերի աշխատանքի, 24 տարեկանում դարձա անշարժ գույքի 

գործակալ, 26-ում սկսեցի զբաղվել լուսանկարչությամբ, 28-ում սկսեցի զբաղվել 

վարսահարդարմամբ։ Ինձ բոլորը ասում են, որ շուտով արդեն 30 ամյակս է և պետք է 

ընտրել մեկ մասնագիտություն։ Իսկ ես չեմ կարողանում։ Ի՞նչանել։ Իսկ ձեզ կյանքում 

գոնե մեկ անգամ ասե՞լ են, որ եկել է ժամանակը մեծանալու և որոշել սիրելի գործը։ 

Կամ դուք ինդներդ մեղադրու՞մ եք ձեզ, որ մի նախասիրությունից նետվում եք 

մյուսին, և չեք կարողանում ընտրել, իսկ կյանքը անցնում է։ Եթե այո, հավանաբար 

սքաներեք։ Եվ այն, որ ձեր հարազատները դա համարում են մանկամտություն և 

թեթևամտություն, հազվագյուտ և եզակի նվերէ։ 

  

Սքաների անհանգստությունը 

Եթե գոյություն ունեն անանուն սքաներ ունեցող հասարակություն, ապա նրա 

հանդիպումը կլիներ այսպես․ 

-Բարև Ձեզ, իմ անունը Վերա է, ես 28 տարեկան եմ, և ես սքաներ  եմ։ Ես 

միաժամանակ ուսումնասիրում եմ մարքեթինգ, գործընթացների կառավարում, 

Գաուդիի ճարտարապետությունը, ժամանակակից փողոցային արվեստը, 

Իտալական կինոթատրոնը, դաջվածքի պատմություն, երբեմն զբաղվում եմ վեբ 

դիզայնով, ուզում եմ ուսումնասիրել անշարժ գույքիշուկան և դառնալ մասնագետներ, 

մեծ տվյալների վերլուծության մեջ։ Իմիջայլոց, հանգստյան օրերին ես գնում եմ 

սալսայի դասընթացի, խաղում եմ բանջո, և արշավ եմ կազմակերպում։ 
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Բոլորը միասին․ 

-Ողջույն, Վերա։ 

Հիշու՞մ եք, "Forrest gump" ֆիլմում կար արտահայտություն․ "Իմ մայրը միշտ ասում 

էր. Կյանքը կարծես շոկոլադի տուփ լինի։ Երբեք չես իմանա՝ որը քեզ կհասնի" 

Սքաներների համար կյանքը չէ, այլ ամբողջ աշխարհն է շոկոլադի տուփ։ Եվ նրանք 

ցանկանում են փորձել տարբեր կոնֆետներ։ Իսկ եթե կոնֆետը նրանց դուր չի գալիս՝ 

հետ են դնում և վերցնում ուրիշը։ "Սուզորդները" իրենց համարում են մե 

կնախասիրություն կամ մասնագիտություն և զբաղվում են դրանով ամբողջ կյանքի 

ընթացքում։ Եվ դա իրենց դուր է գալիս։ "Սուզորդները" հազվադեպ են հասկանում 

"Սքաներներին" և ասում են, որ նրանք պետք է աճեն։ Ինչպես դուք արդեն 

հասկացաք, մեր աշխարհը կառավարում  են "Սուզորդները"։ 

Երբ Բարբարա Շերը ներկայացրեց այդ հասկացությունները, նա սկսեց ստանալ 

հազարավոր նամակներ մարդկանց կողմից, ովքեր փորձառու օգնության կարիք 

ունեն։ "Հոգուցս քար ընկավ։ Ստացվում է, որ ես "աննպատակ" հիմար չեմ, և ինձ մի 

օր մոտ ընկերներս անվանեցին սքաներ։ Բայց ի՞նչ անել դրա հետ"։ Այնուհետև Շերը 

գրեց "Ես հրաժարվում եմ ընտրել" գիրքը, որտեղ ներկայացրեց 50 տեսակի 

մասնագիտություններ և սքաների համար նախատեսված կենդանի սարքերի 40 

մոդել։ 

 

Հանճարների դասերը 

Ի՞նչն է միավորում Գյոթեին, Արիստոտելին, Միախայիլ Լոմոնոսովին, Լեոնարդո դա 

Վինչիին, Թոմաս Ջեֆերսոնին, Բենջամին Ֆրանկլինին, Ալբերտ Էյնշտեյնին։ 

Ճիշտ է, նրանք բոլորը սքաներներ են եղել և հասել են հաջողության մի քանի 

ոլորտներում։ Եվ երբեք նրանցից որևէ մեկը չի անհանգստացել, որ աշխարհը 

թելադրում է ծանր պայմաններ։ "Պետք է ընտրել որևէ մեկը"։ Որպեսզի 

ամբողջությամբ արտահայտվի հետաքրքրությունների լայնությունը, Ռուսաստանի 

գլխավոր սքաները Միխայիլ Լոմոնսովն է․դուք կարող եք վերցնել 

մասնագիտությունների գրացուցակը և կարդալ այբբենական կարգով։ 

Այսպիսով՝ Միխայիլ Լոմոնոսով - աստղագետ, աշխարհագրագետ, բնագետ, 

երկրաբան, պատմաբան, մետաղագործ, բանաստեղծ, գործիքավորող, ֆիզիկոս, 

փիլիսոփա, քիմիկոս, նկարիչ, հանրագիտակ։ Նա մշակել է Մոսկվայի համալսարանի 

նախագիծը, հայտնաբերել է վեներայի մթնոլորտ առկայությունը, դրել է ապակիների 

գիտության հիմքերը, մոլեկուլային - կինետիկտեսությունը, մշակել է ռուսաց լեզվի 

ստիլիստական համակարգը, ուղղաթիռի նախատիպերից մեկը, բացել է սեմինար մի 
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շարք խճանկարների համար, եղել է քիմիայի պրոֆեսոր, պետական խորհրդական, 

ղեկավարել է աշխարհագրական ատլասի ստեղծման աշխատանքները։ 

Շարունակե՞նք։ 

Բենջամին Ֆրանկլին- այո, այո, ում դեքը որ պատկերված է 100 դոլարանոցի վրա, ի 

հակադրություն համընդհանուր համոզմունքի, թե ԱՄՆ-ի նախագահի նկարն  է։ Նա 

եղել է դիվանագետ, գրող, լրագրող, գյուտարար, ԱՄՆ-ի անկախության պատերազմի 

առաջնորդ։ Նա ուսումնասիրում էր Գոլֆստրիմը, ստացավ ճոճաթոռը ձեռք բերելու 

իրավունք և բիֆոկալակնոցներ, առաջորկել է էլեկտրական շարժիչի գաղափարը, 

մշակել իր սեփական ժամանակի կառավարման համակարգը, գրելպատմություններ։ 

Ալբերտ Էյնշտեյնը նրանցից է, ում կարելի է անվանել "կրկնակիգործակալ"։ Նա ուներ 

2 ուժեղ հոբբի՝գիտություն և երաժշտություն։ Մի անգամ հանդես է եկել 

բարեգործական համերգում ջութակ նվագելով։Մի երիտասարդ լրագրող չի ճանաչել 

իրեն և լսողներից մեկին հարցրել է․ 

-Իսկ ո՞վ է նա։ Ու մեկը վրդովված պատասխանել է․ 

-Աստված իմ, դուք իրո՞ք չգիտեք նրան։ Սա Մեծն Էյնշտեյնն է։Հաջորդ օրը թերթում 

հայտնվում է "Մեծն երաժիշտ, ջութակահար Էյնշտեյն" գրությունը։ Խելամիտ հարց է 

ծագում․ինչպե՞ս են նրանք ամեն ինչ հաջողացնում։ 

Կամ իայսպիսի կատակ․եթե Չեխովը ունենար հեռուստացույց, ապա նա կդառնար 

սովորական շրջանի բժիշկ։ Հավանաբար, եթե Լոմոնոսովը ունենար այֆոն, նա 

նույնիսկ չէր էլ հասնի Մոսկվա։ 

 

Սքաների անհատական փորձը 

Ես սովորական սքաներ եմ։ Ես ուզում եմ փորձել բոլոր երևույթները, 

իրադարձությունները, մասնագիտությունները և իմանալ աշխարհի բոլոր մարդկանց։ 

Անցյալ տարվա ընթացքում ես միայն սպորտի ոլորտում կարողացա շատ բան 

անել․այցելել լողավազան, սպորտային ակումբ, տիրապետել 2 տեսակիպարի, վազք, 

զբոսանք հեծանիվով, թայվանական բռնցքամարտի տիրապետել։ Երբ 25 տարեկան 

էի, գրեթե բոլոր ընկերներս արդեն որոշ մասնագետներ էին դարձել։ Մեկը՝բանկային 

համակարգում, մյուսը՝ էկոլոգիայում, երրորդը՝ առևտրում։ Ես ոչ մեկից փայլուն չեմ 

հասկանում։ Եվ չնայած այդ ժամանակահատվածում արդեն հասցրել եմ աշխատել 

որպես լրագրող մեծ ծրագրերի և լրատվամիջոցների համար, ես միևնույն է միշտ 

բարկանում էի ինձ վրա անկայունության և մանկամտության պատճառով և ուզում էի 

իմ կյանքը հստակ սխեմայով դնել։ Ես նույնիսկ մտածում էի, հնարավորէ, որ ինձ մոտ 

կա ուշադրության պակասի սինդրոմ կամ հետույքից աճող ձեռքերի համախտանիշ։ 
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Երբեմն ես պատկերացնում էի ինձ, թե ինչպես են ինձ առաջարկում աշխատանք 

նավթային ընկերությունում միլիոնների համար, գրասենյակային գրաֆիկով՝ 

առավոտյան 9-7-ը, և ես ուրախությամբ համաձայնվում եմ։ Բայց երբ դա տեղի 

ունեցավ, ես ինքս ինձ ասացի․ " Ոչ ավելի լավ է ինքնասպան լինել"։ Ինձ մոտ տեղի 

էին ունենում մեղքի զգացումի կատաղի ցնցումներ, երբ ես պատկերացնում էի իմ 

իդեալական կյանքը։ Իսկ այն այսպես էր երևում․ես շատ եմ շփվում տարբեր 

մարդկանց հետ, թռչում եմ տարբեր քաղաքներ և երկրներ, որպեսզի զրուցեմ նրանց 

հետ, հետո մտածում կյանքի մասին, շրջում եմ և գրի առնում դրա մասին։ Ես չեմ 

ցանկանում սովորել որևէ բան, բացի մարդկանցից և իմ կյանքից։ Իսկ այդ ժամանակ 

իմ մեջքի ետևում անտեսանելի կերպով կանգնեցին իմ պապիկներն ու տատիկները, 

ովքեր 12 ամյա գրաֆիկով աշխատում էին հրուշակեղենի արտադրամասում, 

աշխարհի ցանմիքանիտարիներ։Անխուսափելիժխտման 5 փուլերնանցնելուցհետո, 

բոլոր հանցագործները, քրտինքով պատված և ածուխի փշրանքներով, բոլոր 

սուպերմարկետների գանձապահները և անվտանգության աշխատակիցները, ովքեր 

ինձ ասել էին․ "Դա արդյո՞ք օրինական է։ Դուք չե՞ք ամաչում"։ Եվ ես ամաչում էի։ Ես 

դասարեցի պայքարել իմ բնության դեմ։ Իմ "սքաներական" շնորհը, որը տրվել է 

աշխարհը տեսնել տարբեր կողմերից, տարածվել է 100%-ով։ 

Ես դադարեցի թաքցնել իմ անվերջանալի սիրավեպը աշխարհի հետ, որը վերածվեց 

կալեյդոսկոպի և ես ամենօր հայտնաբերեցի նոր դեմք։ Հիմա ես մասնագիտացված 

ուսումնասիրում եմ կյանքը, մոտիվացիան, ոգեշնչումը և գրում եմ այդ ամենի մասին։ 

Իմ տեքստերը կարդում են հազարավոր մարդիկ։ Ես շատ եմ շփվում մարդկանց հետ, 

քայլում եմ, անդրադառնում եմ նրանց պատմություններին և այն ամենին, թե ինչպես 

է ամեն-ինչ աշխատում։ Երբեմն ինձ կարծես թե թվում է, որ ստանալ գումար այն 

ամենի համար, ինչով զբաղվում եմ, չլսված ստորություն է։ 

 

Բայց հիմա ես չեմ ամաչում։ 

Օգնեցեք-օգնեցեք, իսկ ի՞նչ անեմ ես. 

"Մեզանից յուրաքանչյուրը կարող է իր բոլոր նախասիրությունները տեղավորել մեկ 

կյանքի մեջ",- վստահ է Բարբարա Շերը։ "Ես հրաժարվում եմ ընտրել" գրքի իմաստն 

այն է, որ ընտրության կարիք չկա"։ Գլխավորը ընտրել ճիշտ մոդել։Կան միայն 3 

ունիվերսալ մոդելներ։ 

Մոդել 1։ Սեզոնայինաշխատանք։ Բազմաթիվ սքաներների խնդիրն այն է, որ նրանք 

փորձում են ընտրել մեկը։ Բայց ավելի լավ է մտածել այն մասին, թե ինչպես դրանք 

համատեղել։ Իմ ծանոթ Կատյան- սովորական սքաներ է։ Եվ նա իր կյանքը 

կազմակերպել է այսպես։ Ձմռանը նա ապրում է կղզիներում և կոկորդիլոսի կաշվից 
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իրեր է կարում։ Գարնանը նա մեկնում է տարբեր երկրներում մամլոտուրերի և 

ամսագրերին լուսանկարներ էր վաճառում, իսկ ամռանն ու աշնանը ապրում է 

Ռուսաստանում և ղեկավարում ընկերություններ, որոնք ցեմենտ են վաճառում։ 

"Երդվում եմ,-ասաց նա,- ես պաշտում եմ այս ամենը։ Կղզիներում ես պարզապես 

ներդաշնակության մեջ եմ, և հաճույք եմ ստանում այն բանից, որ սովորում եմ 

ձեռագործ իրեր պատրաստել։ Ֆոտոտուրերով ես զարգացնում եմ իմ 

գեղարվեստական, նկարչական տեսլականը։ Իսկ երբ վաճառում եմ ցեմենտ, ապա 

որսում եմ յուրաքանչյուր պրոցեսի հուզմունքը"։ 

Մեկ այլ ծանոթ՝ Վլադը, գարնանը և ամռանը զբաղված է լանդշաֆտային դիզայնով, 

իսկ աշնանն ու ձմռանը զարգացնում է իր անտիկաֆեն։ 

Մոդել 2: Բազմաֆունկցիոնալաշխատանք։ Հաջորդ տարբերակը ընտրել մեկ 

մասնագիտություն, որը թույլ է տալիս միաժամանակ լինել և պրոֆեսիոնալ և 

"հավերժ սիրահարված"։ Բացի այդ, անել շատ գործեր, տարբեր վայրերում։ Այդպես է 

աշխատում հեռուստատեսությունը։ Այսօր "հեռուստատեսային մարդիկ" հանդես են 

գալիս խոհանոցային ծրագրով, առավոտյան՝ ճամփորդական ծրագրով, մյուս 

օրը՝ուսուցողական լեզուների մասին ծրագրով։ Իսկ ռեժիսոր-փաստագրագետը, 

օրինակ, այսօր նկատում է Ամազոնի անտառները, իսկ վաղը՝ Չինաստանում 

նանոռոբոտներին։ Բոլոր տեսակի խորհրդատվությունները նույնպես լավն են։ Իմ 

ընկեր Անդրեյը զբաղվում է բիզնես-խորհրդատվությամբ։ Ամեն անգամ, երբ ես 

զանգահարում եմ նրան, նա մտնում է տարբեր դերերի մեջ։ 

-Ես հիմա կոշիկի արտադրամասում եմ։ Փորձում եմ հասկանալ, թե ինչպես 

նվազեցնել արտադրության ծախսերը։ 

-Այսօր խորհուրդ տվեցի այցելել գործակալություն։ Հիմա գնում եմ տեսնեմ, արդյոք " 

մաղադանոսի կոստյումով տղան հասկացել է, թե ինչպես է պետք վճարել 

ծառայությունները։ 

-Համատեղում եմ նոր մենյուն ռեստորանում։ Ընտրում ենք շեֆ-խոհարարի և 

ռեստորանի սեփականատիրոջը, ինչ անել թթու ճաշատեսակը։ 

Մոդել 3։ Բոլորձեռքերիցվարպետ։ Սքաներները կարող են լինել լավ մենեջեր կամ 

տնօրենի օգնական մի շարք աշխատանքային պարտականություններով։ Իմ 

ընկերուհի Օլյան աշխատում է որպես ընկերության գլխավոր տնօրենի օգնական, 

որը միջազգային գագաթնաժողովներ է անցկացնում։ Ամեն օր նա ունենում է նոր 

հանձնարարություններ, որոնք թույլ են տալիս իրեն իրականացնել իր 

"սքաներական" ոգին։ 

Մի օր նա զանգահարեց և ասաց․ "Ես քեզ հիմա կպատմեմ, թե ինչով եմ զբաղվել 

այսօր"․ 
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- Գվինեայի ներկայացուցիչների համար նախատեսված սեղանին նշաններ եմ արել։ 

Դու գոնե գիտե՞ս, թե աշխարհի քանի երկրներ են միասին "Գվինեա" կոչվում։ 

-Իմ տնօրենը գործուղել է Արաբական Էմիրություններ, և նա խնդրել է ինձ պարզել, թե 

ԱԷ-ում բիզնեսի էթիկան ինչպիսի սովորույթներ ունի։ Պատկերացնում եք, նրանք 

փաստաթղթերը պետք է փոխանցեն միայն աջ ձեռքով։ 

-Ես փնտրում էի մի ռեստորան Սյուզալում, որտեղ կարող եմ փորձել գառան միս 

կեռասով։ Սա մեր հնդիկների պատվիրակության համար է։ Ի՞նչ ես կարծում, գտա՞։ 

-Ես նաև գտա մի օրինակ ՄԱԿ-ի կայքէջում մի փոքրիկ երկրի անունով։ Եվ նրանց 

ուղարկեցի հաղորդագրություն։ Նրանք պատասխանեցին մեկ րոպեի ընթացքում։ 

Այս ամենը մեր մասին է՝ սովորական սքաներներիս մասին, մարդկանց, ովքեր իրենց 

ամբողջ կյանքում փորձել են դնել իրենց մեծ տաղանդը երկիրը տեսնելով փոքրիկ 

արկղով, պատրաստված իրենց համար հանրության կողմից։ Երբ ես փոքր էի, Ձմեռ 

պապիկը Ամանորին տուփով շոկոլադ էր նվերբերել։ Այնուհետև մեծահասակները 

ասացին, որ չի կարելի բոլոր կոնֆետները փորձել։ Պետք է վերցնել մեկը և 

հանգստանալ։ Անցել է 25 տարի, իսկ ես մինչև հիմա չեմ կարողանում հասկանալ՝ 

ինչու՞։ 

 

Բարբարա Շեր: Ինչպես գնալ մեր երազանքի հետևից 

 

Ահա և չտեսնված Բարբարա Շերի հետ անցկացրած հարցազրույցը, ով “Երազելը 

վնասակար չէ”, “Ինչի մասին երազել”, “Հրաժարվում եմ ընտրել” գրքերի հեղինակն է: 

Այս գրքերը օգնում են մարդկանց գտնել իրենց նպատակները և ղեկավարում է 

ամբողջ աշխարհի բեսթսելլերների ցուցակը: Մի ժամանակ Բարբարան մնաց 

միայնակ` 2 երեխաները ձեռքին 7 տարի նա աշխատել է որպես մատուցողուհի, 

որպեսզի կարողանա ապահովել ընտանիքին: Այս 7 տարիների ընթացքում նա 

անձայն հեռանում էր երազանքից: Բարբարան անկեղծ, հրաշագեղ էր, ահա արդեն 

երկար տարիներ ԱՄՆ-ի  ամենահայտնի փորձագետի որոնումը: Ինձ համար պատիվ 

էր շփվել նրա հետ: Ձեզ ամենայն հավանականությամբ կհետաքրքրի կարդալ այս 

հարցազրույցը, որում Բարբարան պատմում է, թե ինչպես է գնացել իր երազանքի 

հետևից, իրականում անհնարինը հնարավոր է և ինչ անել, եթե պետք է ընտրություն 

կատարել ընտանիքի և սիրելի աշխատանքի մեջ: 

-Բարբարա, դուք ասացիք, երբ լույս տեսավ “Երազելը վնասակար չէ”, դուք ձեզ զգում 

էիք կարծես Մոխրոտիկը պարահանդեսում: Ձեզ մոտ պահպանվել է այդ 

զգացողությունը: 

-Ոչ, դա “մեկանգամյա” զգացում էր: Խոստովանում եմ, ես երբեք չեմ ունեցել հստակ 
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երազանքներ: Ես պարզապես զգում էի, որ իմ մեջ առանձնահատուկ ինչ-որ բան կա, 

բայց ես չհասկացա, թե կոնկրետ ինչն է դա: Դա նման է թեթև հանգստության, որ ես 

կարող եմ ապրել կյանքը, իսկ աշխարհում ոչ ոք նույնիսկ չի իմանա, որ ես եղել եմ: 

Նշանակում է, որ դա արդեն բավական է նպատակի ետևից գնալու համար:  

Երբ առաջին անգամ վերցրի ձեռքս “Երազելը վնասակար չէ” գիրքը, ինքս ինձ ասացի. 

“Վերջ, հիմա արդեն մարդիկ հաստատ պետք է իմանան, որ ես եղել եմ այստեղ”: 

Երդվում եմ, ես չէի սպասում, որ գիրքը այդքան լավը կլինի և երկար կվաճառվի: Բայց 

ես ուրախ եմ, որ մարդիկ լսեցին իմ ձայնը և իմացան, թե ես ինչ էի ուզում ասել 

աշխարհին. 

-Ինչ անի այն մարդը, ով ունի երազանքներ, բայց դրանք իրականացնելու 

ցանկություն չունի: Օրնակ` նա չի տեսնում իմաստ և կարծում է, որ արդյունքը չարժե 

այդքան: Ինչպես վարվել. Փակեք ձեր գիրքը կամ աշխատեք ինքներդ: Եվ ինչպես: 

-Ես չեմ կարող պատկերացնել երազանքը առանց ցանկության կամ իմաստի: Բայց 

շատերը հավատում են, որ իրենց երազանքները գոյություն ունենալ չեն կարող: Ես 

ջանասիրաբար աշխատել եմ ամբողջ կյանքում, որպեսզի մարդկանց մեկ 

ճշմարտություն փոխանցեմ: Եթե դու կարող ես գտնել քո երազանքը, այն, ինչը դու 

ամենից շատ ես սիրում անել, դու անկասկած կգտնես նրան հասնելու ճանապարհը: 

Դրա համար անհրաժեշտ է, 1.Անել այն, ինչ սիրում ես 

2.Մի հակվեք նրան, որ դրա համար հարկավոր կլինի թանկ վճարել: 

Պետք չէ մտածել այն մասին, որ երազանքները գումար չեն բերի, որ դու արագ 

շնչահեղձ կլինես, կամ այն մասին, թե ինչ մասնագիտություն ընտրել, որպեսզի 

աշխատել բավականին գումար: Այս բոլոր մտքերը կհանգեցնեն դեպրեսիայի: 

Պարզապես արա այն, ինչ սիրում ես և հաջողությունը ինքնիրեն կհայտնվի:Ոմանք 

ասում են.” Իսկ եթե ես անեմ այն, ինչ սիրում եմ, ես ուտելու բան չեմ ունենա: Իչպես 

գումար աշխատել կյանքում: Կյանքում գումար աշխատել նախևառաջ կարող եք 

ցանկացած աշխատանքի միջոցով, որը ձեզ չի դարձնում դժգոհ: Հարկավոր է, այն 

լինի ձանձրալի, բայց ոչ անտանելի: Եթե ցանկանում եք, անվանեք այն “Արվեստի 

սուբսիդիա”: 

-Ձեր երազանքի ճանապարհի որ փուլն է ձեզ համար եղել ամենադժվարը և ինչու: 

-Երևի թե, երբ ես ունեցա երեխաներ:Ես միայնակ մայր եմ եղել, ես միշտ անելիքներ 

էի ունենում, հոգնում էի և միշտ ուշանում: Բայց ես սիրում էի և երեխաներիս, և 

աշխատանքս, և ուղղակի անում էի` ինչ կարողանում էի: 

-Միշտ է պետք երազանքները և մասնագիտությունը փնտրել հենց 

մանկությունում:Արդյոք դրանք չկարողացան ձևավորվել երիտասարդության 

տարիքում: 

-Իհարկե, դրանք կարող են լնել հասունության շրջանում: Բայց դրանք երբեմն 

ընդհարվում են այն ամենի հետ, ինչով սիրում էի զբաղվել երեխաներիս հետ: Ես 

հավատում եմ, եթե քեզ դուր է գալիս անել ինչ-որ բան, դա նշանակում է, դու 

տաղանդավոր ես դրանով և պետք է զարգացնես այն: Օրնակ` ձիերը վազում են և 
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դեռահասության տարիքում, և երիտասարդության և ամբողջ կյանքի ընթացքում: 

Լինում է այնպես, որ քո տաղանդը թաքնված է, քանի դեռ չես մեծացել: Օրինակ` դուք 

հանկարծ հասկանում եք, որ խենթանում եք նկարելու կամ երգելու համար: Եվ ձեզ 

թվում է, որ դա մանկության ժամանակ չի գրավել փեզ: Բայց եթե դուք կարողանաք 

հայացք գցել և հիշել մանկությունը, ապա կտեսնեք ձեր տաղանդի նախադրյալները: 

-Աշխարհը հաճախ է փորձի ենթարկում ձեր ուժը: Ինչ եք ասում ինքներդ ձեզ, երբ 

զգում եք հոգեկան ուժի անկում: 

-Աշխարհը բոլորի ուժն է փորձի ենթարկում:Այդպիսի պահերի ես մեկուսանում եմ և 

ազատվում եմ իմ զգացմունքներից: Եթե ես վախենում եմ կամ վիրավորվում` լաց եմ 

լինում, եթե բարկանում եմ`բղավում եմ առյուծի պես: Երբ ավարտում եմ, ինձ ավելի 

լավ եմ զգում և պատկերը ավելի հստակ եմ տեսնում: Ես երբեք չեմ փորձում խոսել, 

քանի դեռ չեմ հանգստացրել զգացմունքներս: 

- Ռիչարդ Բախը ասել է. “Միակ բանը, որը կործանում է երազանքները, դա 

փոխզիջումն է”: Դուք համաձայն եք: 

-Կարծում եմ, այո: Բարեբախտաբար, ես երբեք չեմ հանդիպես այդպիսի խնդրի, 

որովհետև ոչ ոք ինձ չի խնդրել “վաճառվել” գումարի դիմաց: Եվ դա նույնիսկ լավ է, 

որ ինձ չէր հետաքրքրում “ կանխիկ պայուսակները”: 

Ոմանք ասում են. “ Ես պետք է ընտրեմ.կամ ընտանքի, կամ սիրելի աշխատանք”: 

Բայց ես գիտեմ 1000 ուղիներ անել այն, ինչ սիրում ես, և դրա համար քեզ համար 

կարևոր ինչ-որ բան չզոհաբերել: Դու կարող ես հեշտությամբ անել այն, ինչ սիրում 

ես, միևնույն ժամանակ լինել ընտանիքիդ հետ: Օրնակ` ես խորհուրդ եմ տալիս 

արվեստագետներին իրենց մոլբերտները դնեն դահլիճում և դիտեն հեռուստացույց 

ընտանիքի հետ միասին: Բայց երբ մեկնարկվում է գովազդ` դուք կարող եք վեր 

կենալ և 7 րոպե նկարել: 

-Մարդկանց համար անհնար բա կա: 

-Մարդու համար անհնար շատ բաներ կան: Օրնակ` ես երբեք լողի օլիմպիական 

չեմպիոն չեմ դառնա, կամ հայտնի դաշնակահար, որովհետև ես արդեն 70 տարեկան 

եմ և երբեք դաշնամուր չեմ նվագել: Բայց մի բան ես հաստատ գիտեմ, եթե դու ունես 

սիրելի աշխատանք, դու միշտ կարող ես դրանով զբաղվել այս, կամ մեկ այլ 

եղանակով: 

-Շատերը մանկուց ուշադրության պակաս են ունեցել, դրա համար էլ նրանք ընտրում 

են ուշադրության հետ անմիջական կապ ունեցաղ մասնագիտություններ` 

դերասաններ, մոդելներ,հեռուստահաղորդավարներ: Ինչպես եք դուք կարծում, 

որդյոք հաճախ է մեր նպատակների բանալին մեր բարդույթներում լինում: 

-Այո, մեր ջերմությունը կարող է դառնալ մանկության ուշադրության պակաս: Բայց 

մեքենան, որը մենք կօգտագործենք, միշտ մեր տաղանդներից մեկն է: Ես չեմ 

կարծում, որ իրական մաթեմատիկոսը կամ շախմատիստը, որոնք նույնիսկ 

ուշադրություն չեն դարձնում, կցանկանային դրա պատճառով դերաան, մոդել կամ 

հեռուստահաղորդավար դառնալ: 
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-Ինչ եք կարծում այն մասին, որ մենք ինքներս մեզ համեմատում ենք ուրիշների հետ: 

-Դուք երբեք չպետք է ձեզ համեմատեք որևէ մեկի հետ, եթե դուք մրցունակ 

մասնագիտություն չունեք: Պետք է աշխատել ինչպես հայտնի մարզիկները. Ամեն օր 

ինքներդ ձեզ մարտահրավեր նետեք, փորձեք կատարելագործել ձեր ռեկորդը: Իսկ 

հաջողությունները կգրանցվեն: 

Երջանիկ լինելու հեշտ ուղի կամ ստեղծագործությանը նայեք մեկ այլ հայացքով 

  

Ես ունեմ երկու նորություն`լավ և վատ: Լավն այն է, որ նպատակը միշտ կապված է 

ստեղծագործության հետ: Վատն այն է, որ մարդիկ շատ միակողմանիորեն են 

վերաբերվում “ստեղծել” և արարել հասկացություններին: Ես շատ եմ ցավում, երբ 

ստեղծագործող մարդիկ են համարվում միայն գրողները, դիզայիներները, 

պարողները, դերասանները և այլոք: Ինչով է նրանցից տարբերվում լավ 

վիրաբույժը:Նա ամեն օր բարդ վիրահատություններ է կատարում, բառացիորեն 

ստեղծում է նոր օրգաններ: Վիրաբուժը ստեղծող է: 

Ինչու ոչ, նաև գիտնականը: Գիտնականները ամեն օր օգտագործում են իրենց 

եզրակացությունը, որպեսզի ստեղծեն մտքեր, որոնք դեռ գոյություն չունեն, կամ 

հետազոտվում են: Ինչու չենք կարող կնոջը կոչել ստեղծող, ով ամեն օր մտածում է 

հետաքրքիր ուտեստների բաղադրատոմսեր: Իսկ ինչու ոչ, նաև ինչ-որ տաղանդավոր 

վաճառող, ով կառուցում է, ստեղծում է, փայլուն հարաբերություններ 

հաճախորդների հետ: Կամ էլ մարզիկ, ով ամեն օր “ստեղծում է” իր մարմինը: 

 

 

Ինչ է ստեղծումը/արարումը 

 

Այստեղ կարելի է այլ կերպ:Ես խոսեցի հարյուրավոր մարդկանց հետ և նրանց 

հարցրի` ինչ և ինչպես են նրանք ստեղծում : Անտոնը խոշոր առաքման ընկերության 

ղեկավար է: “Ինձ համար ստեղծագործությունը, դա աշխատանքում բարդ խնդիրների 

լուծումն է: Ամեն օր մեզ մոտ առաջ են գալիս խնդիրներ կապված առաքման հետ, 

ղեկավարների հետ և այդպես շարունակ: Երբ ես օգտագործում եմ ամբողջ փորձից և 

իմաստությունից, որպեսզի լուծեմ լուրջ խնդիրը, այդ դեպքում ես ինձ երջանիկ եմ 

զգում: Անյան տնային տնտեսուհի է: Ես զգում եմ, որ ստեղծում եմ մի բան, երբ ես 

պատրաստում եմ հետաքրքրիր աղանդեր: Ես ինքս եմ կազմում բաղադրատոմսեր, 

խառնում բաղադրիչները և կորցնում ժամանակի հաշիվը”: 

Օլգան դասընթացների կազմակերպիչ է: Ինձ շատ է դուր գալիս այն, որ ես կարող եմ 

լինել այն կամուրջը, որը կապում է գիտելիքները և մարդկանց: Կարող եք ասել, որ ես 

ստեղծում եմ մի վայր և մթնոլորտ այն բանի համար, որպեսզի մարդիկ ստանան 

հրաշալի գիտելիքներ և բարելավեն իրենց կյանքի”: 
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Մարդը որպես ուղեկցորդ 

 

Ես վստահ եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ-ուղեկցորդ է: Ամեն վայրկյան մենք ճանաչում 

ենք աշխարհը, դրսից մեր մեջ ներծծվում է” տեղեկությունը, մենք ստանում ենք 

որոշակի փորձ, անհանգստություն և զգում ինչ-որ բան:Այս ամենը հետաքրքիր 

կերպով եփվում է մեր մեջ և հետո փնտրում ելք: Մենք ցանկանում ենք դրանով 

կիսվել աշխարհի հետ:Տարբեր եղանակներով: Յուրաքանչյուր ոք ունի  կիսվելու 

անհրաժեշտություն:Մարդը երջանիկ է միայն այն ժամանակ, երբ նա աշխարհին 

տալիս է ինչ-որ բան: Իսկ հիմա ձեզ պատկերացրեք որպես այնպիսի մարդ, ով 

զբաղվում է ոչ սիրելի աշխատանքով, ամբողջ օրը նստած է գրասենյակում, ոչինչ չի 

ստեղծում, ինքն իրեն չի հասկանում: Տխուր պատկեր է: Ինձ համար այդ մարդը լցված 

է իր սեփական փորձով, ով ելք չի գտնում: Եվ նա սկսում է “հոտել” ներսից: Նախ 

դադարում է ուրախանալ, դառնում է տխուր : Հետո նա աստճանաբար կորցնում է 

կյանքի իմաստը և վերջապես զայրանում է: Նման դժգոհ, անիրականանալի մարդիկ 

սկսում են հասնել ամեն բանի, ինքնահաստատվում ինչ-որ անիմաստ 

մեկնաբանությունների միջոցով և “ցեխ լցնում նրանց վրա, ովքեր հասել են 

հաջողության: Իսկ դուք ցանկանում եք դառնալ այդպիսին: 

 

             

Գլխավոր հարցը 

 

Եթե ոչ, ապա գլխավոր հարցը այսօր այդպիսին է. “ ինչպես եք դուք աշխարհին 

փոխանցում այն, ինչը ստանում եք նրանից”: Իմ ուսուցիչներից մեկը ասել է մի 

հրաշալի միտք. “Մարդկանց հաջողությունը ի վերջո որոշվում է նրանով, որ նա 

պատրաստ է տալ աշխարհին”: Այսպիսով, ինչ եք տալիս աշխարհին դուք: Ինչ եք 

ստեղծում: Թղթի վրա գրեք պատասխանը: Այն պարտադիր չէ ինչ-որ մոնումենտալ 

կամ տեսանելի բան լինի: Օրինակ` դուք կարող եք հասկանալ, որ ամենալավը ձեզ 

մոտ է ստացվում ընտանիքի ներսում ստեղծել հարաբերություններ: Հենց այդպես էլ 

գրեք: 

Ես չեմ ուզում կիսվել 

Իմ ծանոթներից մեկը երկար ժամանակ չէր խոստովանել, որ նա կիսվելու կարիք 

ունի: Նա ասում էր. «Ես ընդհանուր առմամբ ուժեղ մարդատյաց եմ: Մարդկանց չեմ 

սիրում, ոչինչ չեմ ցանկանում տալ նրանց, և ինձ դրանից նորմալ եմ զգում»: Ես 

մտածեցի. «Լավ, ըստ երևույթին նա բացառություն է կանոններից»: Մի քանի ամիս 
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անց ես իմացա , որ նա ամեն օր կախված է շինարարական ֆորումներից և 

շինարարական խմբերից և նրա մոտ հինգաստղային վարկանիշ է. Նա մարդկանց 

տալիս է գործնական խորհուրդներ, թե ինչ և ինչպես պետք է ճիշտ կառուցել: 

Ես նրան ասացի. «Ահա քո կիրքը: Եվ քո ուղին աշխարհի հետ կիսվելն է: Չէ որ դու 

ամբողջ ազատ ժամանակդ դրա վրա ես ծախսում»: Նա զարմացավ. «իսկապես դա 

այդպես է համարվում»: Իհարկե համարվում է: Դա նույնպես ստեղծագործություն է և 

ուղեկցորդ/խորհրդատու լինելու եղանակ: 

 

Իմաստունություն Չեխովից 

Ինչպես ասել է իմ կոլեգա Չեխովի «Ճայը» պիեսի հերոսներից մեկը. «Ով ստեղծեց 

ստեղծագործական հաճույքը, արդեն ուրիշ հաճույքներ գոյություն չունեին»: 

«Ստեղծում» - աննկարագրելի հաճույք: Գրող Ռայ Բրեդբերին շատ դիպուկ ասել է. 

«Ճամփորդելու ընթացքում ես հասկացա, որ, եթե մի օր չգրեմ, ինքս ինձ նման չեմ 

լինի: Երկու օր, և ես սկսում եմ ցնցվել: Երեք` ես մոտենում եմ խելագարությանը: 

Չորս` ինձ վատ եմ զգում: Մեկ ժամ տպագրող մեքենայի մոտ նստելը ակնթարթորեն 

արթնացնում է: Ես ոտքերիս վրա եմ: Վազում եմ շուրջբոլորս, ինչպես միշտ, և 

բարձրաձայն պահանջում եմ մաքուր նասկիներ: 

Եթե ես չեմ գրում, ինձ վատ եմ զգում: Ես կարող եմ հաղթել վատ տրամադրությանը, 

բացելով word-ը սկսել գրել: Երբ ես սկսեցի զբաղվել դրանով, մտածեցի. «Բայց ով է սա 

կարդալու»: Ինչպես և ցանկացած մարդ, ով հանդես է գալիս աշխարհում նման 

մտքերով, ես մտածում էի. «Ես իրավունք ունեմ ճիշտ լինելու: Ով եմ ես 

ընդհանրապես, որ ասեմ այս ամենը մարդկանց: 

Բայց հետո հասկանում եք, թե ինչ եք ասում, որովհետև չեք կարող չասել, տարիների 

ընթացքում վերածվում եք չար անիրական տատիկի, ով նստում է շքամուտքում և 

խոսում պատահական անցորդների հետևից. «Թմրամոլ» , «Անբարսոյական»: 

Ավելի լավ է պայքարել քննադատների դեմ, քան ամբողջ կյանքում ափսոսալ նրա 

համար, որ այդպես էլ երբեք չեք փորձել իրականացրել ձեր երազանքը: 

 

Ինչպե՞ս համատեղել աշխատանքը և սիրած գործը. ելք սխալ շրջապատից 

 

Մի քանի ամիս առաջ ես մասնակցում էի վարպետության դասի, որն ուսուցանում 

էին 8 անձիք. աղքատ ընտանիքից. ում հարազատները բանտում նստած էին, իսկ 

ընկերները ամբողջ կյանքում բողոքում էին իրենց կյանքից, որոնք սկսել էին իրենց 
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աշխատանքը՝ աշխատանք գոմում։ Հիմա այդ մարդիկ գրանցվել են գինեսի գրքում, 

որպես ամենաճկուն մարդիկ աշխարհում։ Նա Մադոնայի անձնական մարզիչն էր, 

Միքայել Շումախերը, Դեմի Մուրը, Չակ Նորիսը, Ժան-Կլոդ վան Դամը սովորել են 7 

լեզու և նկարահանվել են 30 ֆիլմում։ Եվ նրանք իրենց կյանքում երբեք չեն 

հիվանդացել։ Խոսքը Մուխտար Գուսեն Գաջևի մասին է։  

 Եվ չնայած նրան, որ նա աշխատում է գոմում և շինհրապարակում է մոտ 30 տարի, 

նրան շարունակում էին հարցնել այն մասին, թե ինչպես է նա դուրս եկել վատ 

շրջապատից։ Մուխտարն ասում է. «Աշխատանքի ժամանակ ես միշտ օգտագործում 

եմ այն րոպեները, որոնք դուրս են գալիս իմ շնչառության համար»։ Նա նաև ասել է. 

«Խնդիրն այն չէ, թե մենք ինչպիսի աշխատանք ենք կատարում- սարսափելի, թե ոչ 

այնքան. խնդիրը այն է, թե մենք ինչպես ենք ծախսում մեր ազատ ժամանակը։ Իմ 

ընկերները, ովքեր ամիսը 30000 են ստանում, ամբողջ ժամանակ ինձ հարցնում են՝ 

ինչպես է, որ ես այսքան երջանիկ եմ, և իմ մեկ ժամն արժե 1000 ռուբլի։ Եվ ես նրանց 

հարցրեցի.  

Երբ մենք միասին աշխատում էինք շինհրապարակում, դուք աշխատանքից հետո 

ինչո՞վ էիք զբաղվում։ Նրանք նայում էին հեռուստացույց, իսկ ես գնում էի 

պատրաստվելու։ Ես անում էի այն, ինչ նրանք չէին անում։ Արդյունքում ես ունի այն, 

ինչ չունեին նրանք։ Նրանք նայում էին հեռուստացույց, իսկ ես գնում էի պատրաստվելու։ 

Ես անում էի այն, ինչ նրանք չէին անում։ Արդյունքում ես ունի այն, ինչ չունեին նրանք։  

 

Միլիոն հարց 

 

 Վերջերս իմ բլոգի մեկնաբանություններում մի աղջիկ գրել էր «Ես ուզում եմ գիրք 

գրել, բայց դրա համար պետք է անընդհատ, օրերով գրել, իսկ ինձ պետք է 

աշխատանք գտնել։ Ինձ ժամանակ չկա իմ սիրած աշխատանքի համար»։ Իմ գլխում, 

ինչպես միշտ, ծագեց հիանալի գաղափար։ Սկզբում ես արագ կվաստակեմ մի կլորիկ 

գումար, իսկ հետո Իսպանիայում ծովի ափին կգնեմ տնակ և կզբաղվեմ իմ սիրած 

գորխով։ Եթե ես լսեի ստորև բերված բառերը, դրանք ինձ կօգնեին մի քանի տարի 

պահպանվել։ 

 Մեկ անգամ ևս հիաշատակված Բարբա Շերը հարցազրույցի ժամանակ ինձ ասաց, 

որ իր համար ամենադժվար ժամանակներն են եղել․ երբ նա 7 տարի աշխատել է 

մատուցողուհի և դանդաղ շարժվել դեպի իր երազանքը։ Եվ նա խորհուրդ է տալիս 

ընտրել այն  աշխատանքը, որը ձեզ չի զայրացնում։ Ոսկե բառեր․ 

 Պարկեսը 11 տարեկանից աշխատել է ածխի հանքում։ Նա ուներ փոքր եղբայր և 

քույր, որոնց նա պետք է կերակրեր, ամեն օր նա մի քանի ժամ անցկացնում էր 

գետնին։ Նա «Պոնի-կռիվ» էր-քարը քերծում էր ածուխով։ Բեռնաթափման պահին նրա 

մոտ միշտ կար լամպ և նա միշտ պառկում էր էջանիշով, ինչ-որ գրքի վրա։ Եվ ամեն 
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անգամ, երբ նա ուներ 120 վայրկյան, քանի դեռ սայլը բեռնաթափում էին, նա կարդում 

էր։ Հետո նա ասաց. «Ես գիտեմ, որ միայն բարձրագույն կրթությունը կարող է ինձ 

դուրս բերել, այդ հանքից»։ Նա շխատում է հանքում մինչև 21 տարեկանը, և, այս 

ընթացքում նա հասցրել է կարդալ ավելի քան 1000 գիրք։ Նա կարդում էր ամեն ինչ, 

ինչ կարող էր խնդրել իր հարևաններից։ Ավելի ուշ Պարկեզ Կադմանը դարձավ 

հայտնի գրող և ռադիոհաղորդավար, Ամերիկայի ամենահայտնի մարդկանցից մեկը։ 

Ես շատ եմ սիրում այս պատմությունը և շատ եմ պատմում վարպետության 

դասերին, որպես հերթական ապացույց նրա, որ բոլոր արդարացումները մեր գլխում 

են։  

 

Ի՞նչը զոհաբերելև որտեղի՞ց վերցնել ժամանակ  

 

 Մուխտար Գուսեն Գաջիևը մի լավ աֆորիզմ ունի․ «Գոյություն ունի ոսկե կանոն․ 

ինչից դու չես կարող հրաժարվել, դրա հետ էլ կմնաս »։ Եվ սա մաքուր ճշմարտություն 

է։ Եթե մարդ չի կարող հրաժարվել իր «դևերից», ապա նրանց հետ էլ կմնա։ Այդպես էլ 

կնստի հեռուստացույցի առջև՝ գարջրի շշով և երշիկով։ Հականալի է, որ պետք է 

հրաժարվել հեռուստացույցից անիմաստ սոցցանցերում հայտնվելուց և այլ 

անհեթհեթություններից։ Բայց սա ամենը չէ։ Գրե՛ք, Մակկեոնը իր «Էսսիմիզմում» 

բերում է շատ հետաքրքիր օրինակ։ New Yorker-ում հրապարկված պատմությունում 

Դևիդ Սեդարիսը գրում է իր ավստրիալիական բուշում ճանապարհորդության 

մասին։ Արշավի ժամանակ նրա ընկերուհին և գիդը ասում են նրան․ պատկերացրու՛ 

4 այրիչներով վառարան։ Մեկը ներկայացնում է քո ընտանիքը, երկրորդը՝ ընկերները, 

երրորդը՝ առողջությունը, չորրորդը՝ աշխատանքը։ Որպեսզի հասնես հաջողության 

պետք է անջատես այրիչներից մեկը։ Իսկ որպեսզի հասնես իրական հաջողության 

պետք է անջատես երկուսը։ Ես չեմ ասում, որ էսսենցիալիստի ճանապարհը, 

առաջարկում է ընտրեւթյուն կատարել ընկերների, աշխատանքի և առողջության 

միջև։ Ես ուզում եմ ասել, որ բախվելով որոշում կայացնելու խնդրին, որից պետք է 

կախված լինեն ձեր առաջնահերթությունները (ընտանիք, առողջություն, 

աշխատանք), դուք պետք է պատրաստ լինեք հարցնել ինքներդ Ձեզ, ի՞նչ  խնդիր եմ 

ուզում լուծել։ Զիջումների գնալը նույնը չէ, ինչ հրաժարվելը։ Դրանց հետ հարկավոր է 

վարվել գիտակցաբար, ռազմավարական և իմաստուն կերպով, ես լրջորեն կարծում 

եմ, որ, եթե կա հանձնարարություն գնալ դեպի հաջողություն, ապա պետք է անջատել 

միայն մեկ այրիչ։ Միգուցե 2։ Ամեն դեպքում ստիպված ես ինչ-որ բան զոհաբերել, 

այնպես որ ժամանակն է պատասխանել գլխավոր հարցին։ Ինչ խնդիր եք ուզում 

լուծել։ 
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Ինչն է մեզ կանգնեցնում 

կամ 3 ամենատարածված ստոպ-երը 

ձեր սիրելի գործի ճանապարհին 

 

Մի ժամանակ ես գնացի ժողով You Lead ՝ որը նախատեսված էր երիտասարդ 

լիդերների համար։ Ելույթից հետո ինձ մոտեցավ տխուր աչքերով մի աղջիկ։ Նա 

ասաց, որ շատ է սիրում գրել բանաստեղծություններ, բայց «դրանով փող չես 

աշխատի» դրա համար էլ աղջիկը աշխատում է բանկում և պատրաստվում է այնտեղ 

հիմնել կարիերա: 

Ստոպ-1 « Դրանով չի կարելի վաստակել» 

Ես ցավում եմ նրանց համար, ովքեր հավատում են այն միֆին, որ չես կարող գումար 

վաստակել ստեղծագործություն գրելով և թոնում են իրենց սիրած զբաղմունքը։ Ես 

գրեթե չեմ ընկել այս թակարդը։ Իմ հայրիկը գրել է հրաշալի տեքստեր և 

բանաստեղծություններ, բայց աշխատել է որպես ինժեներ։ Իհարկե սա տեսնելուց 

հետո ես որոշեցի, որ ձեռք բերեմ կյանքի համար անհրաժեշտ «նորմալ մարդկային 

մասնագիտություն», իսկ ստեղծագործությունը պետք է մնա անհասանելի սիրելի 

զբաղմունք։ Դա սուտ է։ Այժմ բարեբախտաբար կարող եք վաստակել ցանկացած 

բան․ նկարներ, բանաստեղծություններ (նույնիսկ մեկտողանի), գրաֆիտ, 

տեսահոլովակներ։  

2014 թվականին հարցազրույց էի տալիս հայտնի դիզայներ և նկարիչ Նատալի 

Ռատկովսկուն և նա ասաց․«Ես ինքս միայն իմ ստեղծագործությունների շնորհիվ 

հարստանալու ճանապարհին եմ, բայց վաղուց ես հասկացել եմ մի պարզ բան- պետք 

է լինել հետևողական։ Խփել մի կետի, որտեղ ավարտվում է մյուսների շնչառությունը ։ 

Հավատացեք ձեզ և պատրաստ եղեք շանսերի »։ Ահա և ամբողջ ճշմարտությունը։ Եվ 

նրանք ծեր են, ինչպես աշխարհը․ անում են այն, ինչ սիրում են և գործի են դնում 

ամբողջ ուժերը։ Վերջերս ինձ պատմեցին Մոսկվայի արվեստագետի և ժողովրդական 

արվեստի դպրոցի հիմնադիրի մասին, ով փաստում է այն, որ արվեստի մասին 

խոսում է պարզ և մատչելի ձևով։ Օրինակ՝ պատմում է, թե ինչպես կարելի է առաջին 

անգամ այցելել թանգարան և այն երեխայի համար դարձնել անմոռանալի։ 

Եթե նույնիսկ դուք սիրում եք գրել բանաստեղծություններ, բավականին հնարավոր է 

գտնել ձեր լսարանը և լավ ապրել։ Կենդանի օրնակներ- Վերա Պոլոզկովան, Ախ 

Աստախովան և բազմաթիվ այլ երիտասարդ բանաստեղծներ, ովքեր սոցիալական 
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ցանցերի շնորհիվ դարձել են հայտնի և պահանջված։ Իդեպ, ինձ պատմել են մի 

տղամարդու մասին, ով վաստակում է գումար։ Նա ստեղծում է կահույք մարդու 

մազից։ Ես, իհարկե, ինձ թույլ չեմ տա գնել կահույք ինչ-որ Անտոնինա Պավլովնայի 

մազից, բայց մենք պետք է տուրք վճարենք գյուղացիներին,  ճ՞իշտ է։ Այո, գուցե մի 

ամսում դուք չեք կարող միլիոն վաստակել։ Բացի դրանից դուք կկատարեք ձեր 

սիրած աշխատանքը, իսկ դա նշանակում է, որ դուք կդառնաք երկրի 

«ամենահարուստ» մարդը։ 

 

Ստոպ-2․ Ես չունեմ ճանապարհի հստակ պատկեր, ես չգիտեմ ինչից սկսել 

Մի ժամանակ Բիլ Գոյթսին հարցնում են- պարզ ասած կյանքում հաթող է դուրս եկել, 

զգում է իրեն հաղթանակի վերջին գիծն անցած․ «Եթե ես իմանայի՝ որտեղ է գտնվում 

այդ հաղթանակի գիծը, ես վաղուց էի այն անցել»։ 

Շատերը վախենում են սկսել շարժվել սրտի ձայնով, չգիտեն՝ ինչ պետք է անեն և 

որտեղ գնան։ Բայց ավելի շատ ես կարդում էի գրքեր և ուսումնասիրում 

«հաջողության պատմություններ»։ Ոչ մեկ կոնկրետ չգիտի հաջողության 

բաղդրատոմսը։ 

 Օրիանկ Լարրի Փեյջը և Սերգեյ Բրինը Ստենֆորդի էլեկտրոնային գրադարանի 

աշխատակիցներն էին և նրանց խնդիրն էր ստեղծել առցանց որոնում։  

 Շամանները, շամանները - և ստացվեց google-ը։ Ինչպե՞ս։ Պարզ չէ։  

 Սկզբում ոչ ոք այնպիսի խնդիր չդրեց, որը կհամախմբեր աշխարհի բոլոր 

տեղեկությունները։ Ուղղակի իրավիճակը մեկ-մեկ վերահսկողությունից դուրս էր 

գալիս։ Իհարկե, դա չափազանցված է, բայց ըստ էության այդպիսին է։ Դա նման է 

խաղի։ Սկզբում բացվում է միայն առաջին դաշտը։ Անցնելով այն բացում ես 

երկրորդը։ 

Ինչու՞ է մեզ դժվար հասկանալ, ինչպիսի՞ն է լինելու մեր ճանապարհը։ Որովհետև 

երեք տիպի գիտելիք կա․  

1. այն ինչ ես գիտեմ (օրինակ, որ խոտը կանաչ է), 

2. այն ինչ ես գիտեմ, որ չգիտեն (օրինակ, ես գիտեմ, որ կա չինական այբուբեն, բայց 

ես այն չգիտեմ), 

3․ այն ինչ ես չգիտեմ, որ չգիտեմ, 

Եվ ամենահետաքրքիրը իհարկե երրորդ կետն է։ 

 Հիմա դուք չգիտեք,որ օրինակ երեկոյան դուրս եք գալու փողոց և հանդիպելու եք Ձեր 

սիրուն։ Կամ հաջորդ շաբաթ ծանոթանալու եք մի մարդու հետ, ով Ձեզ կառաջարկի 

համատեղ ծրագիր։ Կամ հայտնվում եք անծանոթ շրջանում և հանկարծ հանդիպում է 

առողջ սննդի խանութ, որը վաղուց էի փնտրում։ Ես վստահ եմ, որ տիեզերքը 
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աշխատում երրորդ կետի համաձայն։ Մեր կայքնի ամենագեղեցիկ բաները չենք 

կարող նախատեսել և հաշվարկել։ Դրա համար կանոնները շատ պարզ են․ սկսել 

նրանից, որտեղ հոգին ստում է, բավականին երկար այդպես շարունակեք և 

ուշադրություն մի դրձրեք։ Դռները կբացվեն, երբ դուք քայլ անեք դեպի անդունդը։ Իսկ 

եթե կանգնեք ու սպասեք մինչև հնարավորություն լինի, ապա ոչինչ էլ չի լինի։     

 

Ստոպ-3․ Երաշխիքներ ունենալու ցանկություն 

Հավանաբար, ամենավնասակար «ստոպերը»։ Մենք պատրաստ ենք սիրել, միայն, 

եթե սերը փոխադարձ լինի։ Մենք պատրաստ ենք անել ինչ-որ բան, եթե միայ  դրա 

փոխարեն գումար ստանանք և համբավ ձեռք բերենք։ Մեզ պետք է երաշխիք, 

պատասխան մեր բոլոր գործողություններին։ 

 Այնուամենայնիվ, շատ դեպքերում մեծ բան ստանալու համար անհրաժեշտ է 

«հավատքի թռիչք» կաատարենք։ Ըստ էության սա անհայտ թռիչք է, բայց հավատ է 

մեր ճանապարհին։ Մի մտածեք կստացվի, թե ոչ, ուղղակի ցատկեք։ Եթե հավատում 

եք։ Ինձ դուր եկավ, թե ինչպես Գաբրիել Գարսիա Մարկեսը հարցազրույց տվեց 

Esquire-ին «100 տարվա մենության» մասին։ Դա նրա հավատքի թռիչքն է։ 

Ես ունեի կին և երկու փոքրիկ զավակներ։ Ես աշխատում էի փիար-մենեջեր և 

կազմում էի կինոի սցենար։ Ես գրավ դրեցի մեքենաս և փող տվեցի մերսեդեսի 

համար։ Ամեն օր նա ինձ համար պատրաստում էր թուղթ, սիգարետ և այն ամենը ինչ 

հարկավոր է աշխատելու համար։ Երբ գիրքը ավարտվեց պարզվեց, որ մենք 

մսագործին 5000 պեսո պարտք ենք – մեծ գումար է։ Թաղամասում խոսակցություններ 

սկսվեցին, որ ես գչում եմ շատ կարևոր գիրք, և բոլոր վաճառողները ուզում էին 

մասնակցել։ Որպեսզի տեքստը ուղարկեի հրատարակողներին պետք էր 160 պես, իսկ 

ինձ մոտ մնացել էր միայն  80։ Հետո ես գրավ դրեցի միքսեռը և ֆեն մեսեդեսը։ 

Իմնալով այդ մասին նա ասաց․ «դա բավարար չէր, և որ վեպը վատ էր»։ Այնպես որ 

օրհնված է նա, ով հավատում է։ Իսկ թռչել միևնույն է պետք է։ Վաղ թե ուշ։  

 

 

Սրտի ձայնը լսելու 3 միջոց 

 

 Ամենից շատ հուզում է մի հարց։ Նա հետևողական է յուրաքանչյուր ելույթից հետո, 

որում ես խոսում եմ նպատակի և սիրելի գործի մասին։ «Իսկ ինչպե՞ս հասկանալ, որ 

ես սիրում եմ հենց ԴԱ»։ Կան տարբերակներ. «իսկ ինչպե՞ս հասկանալ, որ ես 

իսկապես դա եմ ուզում» և «ինչպե՞ս լսել սրտի ձայնին»։  
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1. Դու դառնում ես ավելին 

 Մի անգամ ես ծանոթացա մի հիանալի զույգի հետ։ ամարդը 90 տարեկան էր, իսկ կինը՝ 87։ 

Նրանք միասին են արդեն 65 տարի։ Ես հարցրեց նրանց, թե որն է այսքան ամուր 

հարաբությունների գաղտնիքը, և նրանք պատաղխանեցին. « Նրա կողքին ես ինձ ավելին եմ 

զգում, քան ես իրականում կամ»։ Բոլորի գրավականը սիրված լինելն է։ Ներկայիս 

գրավականը քեզ ավելին զգալն է։ Երբ իմ ուսուցիչը հարցրեց. «Ինչպե՞ս հասկանալ, որ ես 

անում եմ իմ սիրած բանը։ Ինչպե՞ս հասկանալ, որ ես աճում եմ»։ Նա պատասխանեց ինչպես 

միշտ. «Դու պետք է շարունակես զգալ քեզ ավելին, քան դու կաս»։ Սիրտը մոտ է։ Պարզապես 

հարցրեք ինքներդ Ձեզ. «Իսկ այդ աշխատանքը, մարդը, զբաղմունքը դարձնում է Ձեզ ավելին»։   

 

2. Լրացուցիչ մոտիվացիան անհրաժեշտ չէ  

Վերջերս ես հանդիպեցի մի հայտնի գործարարի։ Խանութին անհրաժեշտ էր սեփականատեր։ 

Մենք խոսեցինք ինքնարտահայտման մասին։ Նա ինձ հարցրեց. 

 -Իսկ ի՞նչ ես սիրում ամենից շատ անել։  

-Ամենից շատ ես սիրում եմ շրջել աշխարհով մեկ և այդ մասին պամել մարդկանց։  

-Իսկ քեզ պետք է համոզել, որ դա անես ամեն օր և նույնիսկ հանգստյան օրերին։ Պետք է քեզ 

ստիպես առավոտ շուտ արթնանալ և «գնալ աշխատանքի»։  

-Իհարկե ոչ։  

-Եվ սա կոչվում է «դու քո տեղում ես»։  

 Երբ մարդ իր տեղում է, նրան պետք չէ ոչ մի լրացուցիչ մոտիվացիա առաջ շարժվելու և 

աճելու համար։ Իմ աշխատանքը հենց այսպիսին է։ Ես ամբողջ օրը բիզնեսի մեջ եմ և դա 

միակն է ինձ համար։  

 Եվ այստեղ ես նրա հետ համամիտ եմ․ երբ գտնում ես ամեն բան, ոչ մի լարցուցիչ 

մոտիվացիա հարկավոր չէ։ Բավական է, որ ոչ ոք չի աճում։ Ես չեմ հասկանում, թե ինչպիսի 

սարսափելի բան է, որ վաղը երկուշաբթի է կամ ինչպիսի մղձավանջ է ամեն առավոտ 

աշխատանքի գնալը։ Ես քնում եմ այս զգացումով․ «շտապեք արագ արթնանալ, որովհետև 

վաղը հարթական առաջ շարժվելու օրն է»։ 

 Վադիմ Զելանդը այս թեմայի շուրջ շատ լավ խոսեց իր «Իրականության վերափոխում» 

աշխատության մեջ։ Առաջարկում եմ լավ հիշեք պարզ ու վստահելի ալգորիթմը հոգու «ոչ-ի» 

որոշման համար։ Եթե դուք պետք է համոզեք ինքներդ Ձեզ ու ասեք «այո», ապա հոգին 

միևնույն է ասելու է «ոչ»։ Հիշեք, երբ ձեր հոգին ասում է «այո», դուք պետք չէ հակառակը 

համոզեք ինքներդ ձեզ։ 
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3.Այն տալիս է էներգիա 

 

 Փորձագետ և իմ ընկեր Քրիստինա Մակարովան սիրում է ասել․  «Աստված այնտեղ 

է, որտեղ էներգիան»։ Դուք պետք է հետևեք, թե որ պահերին եք ունենում ամենաշատ 

էներգիան։ Եթե նկարաելու ժամանակն է՝ նկարեք։ Եթե խոշոր միջոցառումներ 

կազմակերպելու ժամանակն է՝ կազմակերպեք այն։ Եթե մարզադահլիճում 

եք,զբաղվեք սպորտով։ Չընտրեք պարտադրված ճանապարհներ։ Դառնալ 

փատաբան, որովհետև այդպես են ուզել ծնողները կամ որովհետև ամենաբարձր 

վարկանիշ ունեցող մասնագիտությունն է։ Հետևեք էներգիային և Ձեր 

ցանկությունները անպայման ելք կգտնեն։  

 Իմ ծանոթներից մեկը երկար ժամանակ փնտրում էր իրեն։ Նա փորձել է դառնալ 

լանդշաֆտային դիայներ, ձեռագործ-վարպետ և նոիյնիսկ մերկապարուհի։ Բայց 

ամեն անգամ նրան բավարար էր կես տարի։ Մինչդեռ նա իրեն էր փնտրում, նա ուներ 

սիրելի զբաղմունք․ պատրաստել համեղ և առողջարար սնունդ։ Նրան պետք չէր 

համոզել ինքնիրեն, որ դա անի, նա ուղղակի լցված էր էներգիայով և դա անում էր մեծ 

սիրով։  

 Երբ մենք ինչ-որ բան սիրով ենք անում, ապա մենք դառնում ենք ավելին և մեր սերը 

ելք է փնտորում։ Այնպես որ նրա հետ․ սկզբում նա պատրաստում էր ընտանիքի 

համար, հետո մի օր ծանոթները նրան համոզեցին դառնալ խոհարար Հավայան 

կղզիներում։ Ապա ինչ որ մեկը խնդրեց ճաշ պատրաստել 50 հոգու համար՝ պապի 

տարելիցի կապակցությամբ։ Եվ այսպես քայլ առ քայլ ցանկությունները սկսեցին 

դուրս գալ աշխարհ։ 

 Վերջիվերջո, այս աղջիկը սկսեց ծառայել հարսանիքներին, իսկ հետո ստեղծեց իր 

ընկերությունը, որը վաճառում էր առողջ և համեղ սնունդ։ Այսպիսին է սովարական 

մոգությունը։ Անհրաժեշտ է Ձեր էներգիան բաց թողնել և այն կսկսի լցվել ամբողջ 

շրջապաում և անպայման կգտնի ելք այս մեծ աշխարոհում։  

 

Ի՞նչ է հոսքը և ինչպե՞ս բռնել այն 

 

 

 Կատարելով Ձեր սիրած ամեն ինչը, դուք գտնվում եք հոսքի վիճակում։ Այդ մասին 

պատմում է համանուն գրքի հեղինակ, հոգեբանության պրոֆեսոր Միխայ 

Չիկսենստմիխայը։  

Ի՞նչ է նշանակում հոսք։ Վիքիպեդիան տալիս է այսպիսի բացատրություն․<<հոսք, 

հոսքային իրավիճակ- հոգեկան վիճակ, որում մարդը լիովին ներգրավված է>>։ 

Չիկսենտմիխայը գրում է, որ ամենաերջանիկ մարդիկ, այն մարդիկ են, ովքեր 
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գտնվում են անընդհատ հոսքի վիճակում։ Սա ընտրվածների մեծ մասը չէ։ Այս 

իրավիճակում հայտնվում են բոլոր նրանք, ովքեր զբաղվում են իրենց սիրելի գործով։ 

Ի՞նչ է կատարվում մարդու հետ, երբ հոսքի վիճակում է․ 

Նա լրիվ կենտրոնանում է այն բանի վրա, ինչով զբաղված է, 

նրա մոտ ժամանակի ընկալումը խեղաթյուրված է,  

նա վայելում է այդ իրավիճակը, 

նա կենտրոնացած է և ուշադիր, 

նա լիովին վերահսկում է այն, ինչ անում է,  

Չիկսենտմիխայինը պլյուս դրան առանձնացրել է հոսքերի ևս 3 

առանձահատկություն, 

Ինքնագիտակցության զգացումը կորցնելը գործողության և իրազեկության 

միաձուլումն է, 

Ուղիղ և անմիջական հետադարձ կապ (հաջողությունը և անհաջողությունը 

աշխատանքային գործընթացում ակնհայտ են, այնպես որ անհրաժեշտության 

դեպքում կարող է փոխվել վարքագիծը) 

Հավասարակշռությունը առարկայի ունակությունների և խնդրի բարդության միջև 

(գործողությունները նրա համար չեն դառնում շատ հեշտ կամ դժվար)։  

 

Սա բավարարում է ինքնահաստատվելուց։ Հոսքի վիճակում մարդը կարծես զգում է, 

թե նա ինչպես է դառնում ավելի ինքնավստահ։  

WIRED ամսագրին բաց հարցազրույցում Չիկսենմիխային հոսքը նկարագրում է 

հետևյալ կերպ․  

 Ամբողջովին ներգրավված լինել գործունեության մեջ նրա համար։ Էգոն 

անհետանում է։ Ժամանակը թռչում է։ Յուրաքանչյուր գործողություն, շարժում, մտքի 

հաջորդում նախորդին կարծես ջազ է նվագում։ Ձեր ամբողջությունը ներգրավված է և 

դուք կիրառում եք Ձեր հմտությունները սահմանին։  

 Հոսքի վիճակում մարդը մոռանում է ոչ միայն ժամանակի, այլ նաև սովածության, իր 

սոցիալական դերի և այլ բաների մասին։ Եվ ահա ևս մեկ հատված <<Հոսք>> գրքից։  

Ի տարբերություն հանրային կարծիքների,մեր կյանքի ամենալավ պահերը 

պատահում են ոչ թե հանգստի կամ պասիվ մտածողության ժամանակ, այլ այն 

ժամանակ, երբ մարմինն ու մտքերը ձգվում են մինչև սահման ինչ-որ արժեքավոր ու 

դժվար բանի հասնելու համար։ 

Այս պահերին տեղի է ունեցած անմիջական շփումները չպետք է հաճելի լինեն։ 
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Սեփական կյանքը վերահսկելը հեշտ գործ չէ, երբեմն նաև ցավոտ է։ Ի վերջո նման 

փորձառությունները կարևոր են այն բանի հհամար, ինչ մենք անվանում ենք 

երջանկություն։ Այս տեսությունը հիմնված է հոսքի վրա- գործունեությունը լիարժեք 

է, երբեմն ամեն ինչ փոխվում է ֆոնի վրա և գործընթացից ստացած հաճույքը այնքան 

մեծ է, որ մարդիկ պատրաստ են նույնիսկ վճարել, միայն թե դա անեն։ Ես հասկանում 

եմ ինչի մասին է խոսում Չիկսենտմիխայինը ։ 

Ես զգում եմ հոսքի գրեթե բոլոր բաղադրիչները, երբ նստում ու գրում եմ։ 

Ժամանակը կանգնած է։ Ուշադրությունը կենտրոնացված է։ 

Խնդիրը օպտիմալ է․  ես համոզված եմ, որ կարող եմ անել դա, բայց գիտեմ, որ պետք 

է փորձեմ։ 

Ես աննմիջապես կապվում եմ իմ հետ․ հաստատ գիտեմ լա՞վ եմ գրելու , թե՞ ոչ, և 

կարող եմ ինչ-որ բան հարմարեցնել դեպի աշխատանքը։ 

Տեղի է ունենում <<ինքնագիտակցության կորուստ>>։ 

Դրա մասին որքան գեղեցիկ է գրել Չիկսենտմիխային․ <<Ձերը ձեր աչքերին կարծես 

անհետանում է, բայց հոսքային վիճակի ավարտից հետո, այն ավելի է ուժեղանում, 

քան նախկինում։ 

Իմ ծանոթներից շատերը այս վիճակում են ,երբ զբաղվում են իրենց սիրած գործով։ Ես 

ունեմ ընկեր, պրոֆեսիոնալ մարզիկ։ Մարզասրահում նա նույնպես կարծես թե 

կորցնում է ժամանակը և ընկնում էյֆորիայի մեջ։ 

Նա ասում է. <<Դասընթացից հետո ես նայում եմ հայելու մեջ և իմ մարմնի մեջ 

փոփոխություններ եմ նկատում։ Եվ դա ինձ հաճույք է պատճառում>>։ 

Որպեսզի մարդ իրեն երջանիկ զգա , խնդիրները պետք է ամեն քայլի հետ բարդանան։ 

Եվ սա կոչվում է զարգացում։ 

Իմ կարծիքով սա համոզիչ կերպով ցույց է տալիս , թե ինչու են մարդիկ, ովքեր ամեն 

օր անում են նույն գործը, դժգոհ են։ Ինչպես կարող է հոսքի վիճակում գտնվել այն 

գանձապահը, ով ամբողջ օրը գնումների հետ է։ Pin-pin-pin։ Իմ կարծիքով խավար է ։ 

Իսկ կարող՞ է գանձապահը զարգանալ։ Իհարկե։ Օրինակ ամեն նոր օր նա կարող է 

կատարել ավելի ու ավելի որակյալ ու արագ գնումներ։ Կամ սովորեո ճիշտ և գրագետ 

շփվել հաճախորդների հետ, որպեսզի նրաննք ցանկանալ մոտենալ միայն ձեզ և 

զրուցել ձեր հետ։ 

Բայց շա՞տ այդպիսի գանձապահների գիտեք։ Մի անգամ ես լսեցի պատմություն մի 

մարշուտկայի վարորդի մասին։ Նա ամեն առավոտ տարբեր ձևերով բարևում է 
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մարդկանց և ամեն օր ավելի է բարելավում իր ծառայությունները։ Այսինքն նա ոչ 

միայ վարորդ էր, այլ գործնականում կիրառում էր իր հմտությունները և կարելի է 

ասել նաև զարգացնում էր իր բիզնեսը։ Արդյունքում նա շատ սիրված էր քաղաքում և 

նրան հրավիրում են աշխատել կոշիկեղենի խոշոր ցանցում, որպես կոմերցիոն 

տնօրեն։ 

 

Լավագույն գործարքներ ստանալու հեշտ ձև 

Երբ ուշադրությունը տեղափոխվում է այն բանի վրա․ ինչը դու սիրում ես, ինչից 

կորցնում ես գլուխդ և ժամանակը կանգ է առնում, ձեր շուրջը ամեն ինչ իրական 

հեքիաթի է վերածվում։ <<Եվ թող ողջ աշխարհը սպասի>>- ընդամենը այս պայմանը։ 

Իմ ծանոթ վիրաբույժը ավելի լավ է նկարագրել այդ վիճակը․ <<Երբ ես աշխատում եմ 

շերեփով,, ես ինձ իրական նկարիչ եմ զգում։ Ոչ պակաս քան Լեոնարդո դա Վինչին ։ 

Ես կարող եմ կատարել ութժամյա գործողություն և նույնիսկ չզգալ այդ ժամանակը։ 

Եվ ես ունեմ իմ գաղտնիքը ,ինչպես ստանալ գայթակղիչ առաջարկներ։ 

Ամենալավ առաջարկություններն ինձ պատահեցին այն ժամանակ, երբ ես 

ծանոթացա բժշկական կոնֆերանսներին և բոլորին ուղարկեցի ուղարկեցի 

այցեքարտեր, զբաղվեցի ինքս ինձ գովազդելով։ Լավագույն գործարքներ ունեցել եմ, 

երբ սկսել եմ շատ աշխատել և ուշադրություն չեմ դարձրել, թե ինչպես կարող եմ 

վերցնել աշխարհից>>։ 

Հավանաբար դուք  նույնպես նկատել եք սա ձեր վրա ․ երբ դուք շատ եք սիրում ձեր 

աշխատանքը , ամբողջովին կլանվում եք նրանով, զբաղված եք և կենտրոնացած, և 

հանկարծ միանգամից պետք ես գալիս բոլորին ։ Ձեզ հրավիրում են ճաշի, 

նախաճաշի և ընթրիքի, խնդրում են օգնություն և այլն։ Երբ դուք անում եք այն, ինչ 

սիրում եք, այլևս կարիք չեք ունենում ինչ-որ բան խնդրել աշխարհից․ <<Դե տվեք ինձ 

կոնֆետ, տվեք կոնֆետ>>․ Դուք դառնում եք այնքան լիարժեք մարդ , որ աշխարհն է 

ձեզ մոտ գալիս քաղցրավենիքով։ 

 

 

Մի քանի խոսք զարգացման  մասին 

 

Վերջերս լսեցի մի հիանալի արտահայտություն. <<Շուրջդ ամեն ինչ ձգտում է աճի։ 

Եթե ծառի արմատը սահմանապակվի աճով, ինչ կլինի։ Ծառը սկսում է աճել։ Հենց 

այնպես, ինչպես մարդիկ։ Դեգրադացումը նույնպես աճ է։ Միայն կոմերին։ Մարդը 

միշտ ուզում է աճել։ Կողմերը, որտեղ պատահի։ Եթե մարդը չի աճում, նա 
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դեգրադացվում է։ Վերջակետ։ Այդ պատճառով շատ կարևոր է մշտապես զարգացնել 

ձեր գործունեությունը։ Եթե մենք ջանք չգործադրենք և չխոչընդոտենք խնդիրներին, 

մենք կդեգրադացվենք։ 

 

Ինչպե՞ս է տաղանդի առասպելը դառնում երազանք 

 

Կա մի բառ, որը պետք է ջնջել հիշողության բոլոր բառարաններից։ Եվ այդ բառն է՝ 

տաղանդ։ Այն շատ վնասակար է, որովհետև շատերը արդարացնում են իրենց 

անգործությունը և ծուլությունը։ Հեռուստացույցի առաջ պառկած՝ նրանք ասում են, 

<<Ես չունեմ ոչ մի տաղանդ, դրա համար հաջողությունը ինձ չի ժպտում>>։ 

 

 

Ինչպե՞ս բարձրացնել հանճարեղությունը 

 

Ահա ձեզ մի պատմություւն համալսարանական փորձից։ Հունգարացի դասախոս 

Լասլո Պոլգարը երկար ժամանակ ուսումնասիրել է հանճարեղ մարդկանց 

մանկությունը։ Մասնավորապես նա ուսումնասիրել է Մոցարտի վաղ տարիները, որը 

սովորաբար որպես օրինակ է բերվում երեխաների շրջանում խոսակցությունների 

ժամանակ։ Լասլոն ուսումնասիրեց Մոցարտի կենսագրությունը և եկավ այն 

եզրակացության, որ Մոցարտի հանճարեղությունը․․․կրթության արդյունք էր։ 

Վոլֆգանգի հայրը՝ Լեոպոլդը ջութակահար էր և ամբողջ օրը աշխատում էր փոքր 

տղայի հետ ։ Մոցարտը սովորել է նվագել ջութակ, սովորել է երգեցողություն, 

երաժշտական տեսություն ։ Արդեն ձ տարեկանում նա ինքնուրույն նվագել է 

դաշնամուր, իսկ 5 տարեկանում կոմպոզիտորների համար պատրաստել է առաջին 

համերգը։ Պոլգարը մի քանի տարի սովորել է մեծերի կենսագրությունը , և ինչպես նա 

ասում է գրքում <<Ինչպես դառնալ հանճար>>, նա հստակ համոզված է, որ ճիշտ 

դաստիարակությամբ ցանկացած երեխայի կարելի է դարձնել այդպիսին։ Եվ այսպես, 

Լասլոն որոշել է անցկացնել <<փորձարկում>> իր ընտանիքում։ 1969 թվականին նա և 

իր կինը՝ Կլառան ունեցան դուստր՝ Սյուզանին։ Մինչդեռ Լասլոն մտածում էր, որ 

շրջանից կարող է աղջկան դարձնել հանճար, հանկարծ պահարանից գտավ հոր 

շախմատը․․․և դա որոշեց իր ճակատագիրը։ Լասլոն սիրում էր շախմատ խաղ և նա 

որոշեց դառնալ շախմատի։ հանճար։ Նա ամեն օր 8-10 ժամ աշխատում էր Սյուզանի 

հետ։Ավելի ուշ նա դարձավ գրոսմայստեր և կանանց շարքում եղավ 2-րդը։ 1974 

թվականի նոյեմբերին Պոլգարին ծնվեց Սոֆյան, ով նույնպես դարձավ շախմատիստ ։ 

Սակայն 1976 թվականին ծնված Յուդիթը գերազանցեց բոլորին ։ Այս ժամանակ 

Լասլոն արդեն կարելի է ասել կոնստրուկտորի վրա ստեղծեց իր հանճարը։ Յուդիթը 
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աշխարհի ամենահայտնի շախմատիստը և աշխարհի 10 շախմատիստների մեջ 

առաջին կինը ։  

Մի անգամ նրան հարցրին․ 

-Կարո՞ղ եք ինչ-որ ոլորտում դառնալ ավելի լավը, բացի շախմատից։  Օրինակ 

մաթեմատիկայի մեջ։ 

-Եթե ես անցկացնեի այնքան ժամանակ, ինչքան շախմատի վրա, հնարավոր է , որ ես  

փայլեի գրեթե ամեն ինչում։ 

 

100 անգամ 10000 ժամվա կանոնների մասին 

 

Մալքում Գլադուելլայի <<Հանճարները և օտարերկրացիները>> գրքում պատմվում է 

այն մասին, թե ինչ է չմարված հաջողությունը- գործնականում ծաղսված 10000 

ժամվա հետևանք։ Ինչքան մեծ հետաքրքրությամբ են հոգեբանները ուսումնասիրում 

շնորհալի մարդկանց կարիերան, այնքան ավելի հստակ է դառնում, որ հաջողության 

մեջ մեծ դեր է խաղում բնածին տաղանդը, իսկ հիմնականում՝ պատրաստումը>>- 

գրում է Գլադուելլը։  Ահա Forbes.ru-ում հրապարակված հոդվածի մի փոքր մաս, որը 

պատմում է ուսումնասիրության էության մասին։ Այն, ինչ մենք անվանում ենք 

տաղանդ- բարդ ինտերվացման ունակությունների արդյունք է, հնարավորություն և 

պատահաբար ձեռք բերված առավելություն։ Եթե սպիտակ ագռավները 

հաղթահարեն իրենց հատուկ կարողությունների շնորհիվ, ապա այդ 

հնարավորությունները հնազանդվում են ցանցային օրինաչափության։ Ինչպես 

պարզվում է՝ այո։ 20 տարի առաջ հոգեբան Է. Էրիքսոնը։ 2 կոլեգաների հետ 

անցկացրեց ուսումնասիրություն Բեռլինի երաժշտության ակադեմիայում։ Ջութակի 

ուսանողները բաժանվեցին 3 խմբի։ Առաջինն ընդգրկում էր աստղերը, 

համաշխարհային կարգի պոտենցյալ մենակատարներ։ Երկրորդը նրանք էին, ովքեր 

գնահատվում էին խոստումնալից։ Երրորդը-ուսանողներ, որոնք դժվարությամբ 

կարող էին դառնալ պրոֆեսիոնալ երաժիշտներ, լավագույն դեպքում դպրոցում 

երաժշտության ուսուցչուհիներ։ Բոլոր մասնակիցներին տվեցին մեկ հարց, թե որքան 

ժամ են զբաղվել ջութակով, առաջին անգամից, մինչև այսօր։ 

Այնուհետև Է. Էրիքսոնը համեմատեց պրոֆեսիոնալ դաշնակահարներին և նրանց 

ովքեր զբաղվում էին սիրողական մակարդակում։ Նույն օրինաչափությունը 

վերհանվեց։ Սիրողական մակարդակով զբաղվողները երբեք ժամից ավել չէին 

ծախսում (շաբաթական) դաշնամուրով զբաղվելու վրա։ Այդ իսկ պատճառով 20 

տարեկան հասակում նրանց պրակտիկան կազմում էր  2000 ժամից ոչ ավել։ 

Պրոֆեսիոնալները ընդհակառակը ամեն տարի ավելի ու ավելի շատ էին նվագում և 
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տարվա վերջում ստացվեւմ էր, որ պարապելուն նրանք հատկացրել էին 10.000 ժամից 

ավել, որից հետո էլ հենց գրանցվել էր առաջընթացը։ 

Անդրե Աղասիի պատմությունը։ 

Իսկ այժմ հիշեք Աղասիին, 16 տարեկանում նա դարձավ աշխարհում լավագույն 

թենիսիստներից մեկը։ 19 տարեկանում լավագույն թենիսիստներից մեկը։ 19 

տարեկանում վաստակեց 2 մլն-ից ավել գումար և դարձավ պրոֆեսիոնալ 

թենիսիստների ասոցիացիայում երրորդը։ Իր սպորտային կարիերայի ընթացքում 

հաղթել է 60 անհատական մրցաշարերում և մեծ գլխարկի հաղթող է դարձել 8 

անգամ։ Երբ նայում եմ, թե ինչպես է նա խաղում ուզում եմ հարցնել թե ինչպես ե դա 

քեզ մոտ ստացվում, քեզ ի՞նչ է ինչ-որ թենիսային աստված է համբուրել, թե դու ծնվել 

ես ռակետկան ձեռքերում։ Կարծես անհեթեթություն լինի այնպես չէ՞։ Բայց ահա թե 

ինչ է գրում Էրիկ Լարաննը իր՝ 《Առանց ինքդ քեզ խղճալու》 գրքում `Թենիսիստ 

Անդրե Աղասիի հայրը բռնցքամարտիկ է և Օլիմպիական խաղերում Իրանն էր 

ներկայացնում։ Հետագայում նա եկավ ԱՄՆ և սկսեց որպես հսկիչ աշխատել ինչ-որ 

թենիսի հետ կապված վայրում՝ Լասս Վեգասում։ Իր ամբողջ ազատ ժամանակը Մայք 

Աղասին տրամադրում էր իր երեխաների հետ թենիսով զբաղվելուն։ 3 երեխաներն էլ 

խաղում էին հոր հատուկ պատրաստած գնդակով։ Երբ 1970 թվ.-ին ծնվեց կրտսերը՝ 

Անդրե Մայքը արդեն հստալ գիտեր, թե ինչ մեթոդներով է պետք մարզել, նա երեխայի 

մահճակալի մոտ թենիսի գնդակ էր կախել տեսողական-տարածական 

կողմնորոշումն ուժեղացնելու նպատակով։ Նա թելով կախում էր թենիսի ռակետկան 

Աղասիի ձեռքին ճիշտ այն պահից, երբ վերջինս սկսեց քայլել։ Երբ երեխան դարձավ 

երկու տարեկան արդեն կարողանում էր հակահարված տալ գնդակին։ Էրիկը գրում է 

նաև Թայգեր Վուդսենի մասին ով գոլֆի ակումբում էր հայտնվել, երբ դեռևս մեկ 

տարեկան չկար։ Նրան բառացիորեն տարան այնտեղ։ Իսկ Դևիդ Բեքհեմը օրերով անց 

էր կացնում Իսթ-Լոնդոնյան այգում, որտեղ ժամերով մարզվում էր, որ կարողանար 

կոնկրետ կետից գալ խփել։ Բեքհեմի Հայրն ասում էր որ տղան փաստացիորեն 

ապրում էր այդ այգում։ 14 տարեկանում Դեյվիդը պայմանագիր կնքեց Մանչեսթր-

Յունայթեդի հետ։ Հետագայում հարցազրույցի ժամանակ Բեքհեմն ասաց՝ Իմ 

գլխավոր գաղտնիքը անընդհատ մարզումներն են. ես միշտ համոզված եմ եղել, որ 

եթե ցանկանում ես որևէ բանի հասնել, պետք է մարզվես և ևս մեկ անգամ մարզվես։ 

Իր մտորումների վերջում Լարսենը եզրակացրեց 《Տաղանդը դա բառ է, որը չպետք է 

լինի》։ 

Ես կարծում եմ, որ այս բառը պետք է գրել դպրոցների դռների վրա: 10.000 - ի օրենքը 

աշխատում է ցանկացած ոլորտում։ Ռեյ Բրեյդբերին ամեն օր՝ սկսած 12 տարեկանից 

գրել է ամենաքիչը 1000 բառ 1 օրվա մեջ։ Անցել է 8 տարի և նոր միայն նա կարողացել 

է որևէ արժեքավոր բան ստեղծել։ Այդ ընթացքում նա հասցրել էր գրել 3 մլն. բառ։ 

Արդյոք այդ ու հանդերձ կա ինչ-որ նախատրամադրվածություն. Ըստ էության՝ այո, 
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սակայն ինչպես ասվում է հայտնի արտահայտության մեջ՝ 《Հաջողությունը 1%-ը 

տաղանդն է, և 99%-ը աշխատանքը》։ ավելի լավ պատկերացնելու համար այս 

ամենը, պատկերացրեք որ գնացել եք խանութ, որտեղ 1% է զեղչը։ Դա շա՞տ է, թե քիչ։ 

Մի անգամ ես ներկա էի մի խոսակցության, որի ժամանակ աշակերտը ասաց իր 

ուսուցչին 《Ես կցանկանկանայի դառնալ պրոֆեսիոնալ երաժիշտ, ես պաշտում եմ 

երաժշտությունը, բայց ընդհանրապես տաղանդ չունեմ, իսկ այ իմ հարևանը, ով 

ելույթ է ունենում տարբեր կենտրոններում, վստահաբար տաղանդ ունի։ Ուսուցիչը 

լսեց և ասաց՝ տաղա՞նդ, ով է այն նրան նվիրել։ Ես վստահ եմ, որ տիեզերքը նվերներ 

չի անում։ Այն իրավունք է տալիս ընտրել և ստեղծել այն, ինչ ցանկանում ենք։ Ի՞նչ 

եզրակացություն կարելի է անել այս ամենից։ 

. Տաղանդը տասնյակ հազարավոր ժամեր է, որոնք ներդրվել են աշխատանքում։ 

. Տաղանդը վարժանքներ և պրակտիկա է այն ժամանակ, երբ ուրիշները զվարճանում 

են։ 

. Տաղանդը դա ամեն օր նույն կետին հարվածելու կարողությունն է։ 

. Տաղանդը սեփական ուժերին հավատալու կարողությունն է։ 

.Տաղանդը  երկաթյա կարգապահությունն է։ 

. Տաղանդը տաղանդավոր լինելու ընտրությունն է։ 

Մեզնից շատերը չեն ունեցել այնպիսի ծնողներ, ինչպես Աղասին, Մոցարտը կամ 

Փոլգարը, բայց դա կարևոր չէ։ Դուք ինքներդ կարող եք դարձնել ձեզ հանճար։ 

Իրական տաղանդը, ինչպես նշում էր Մ.Գորկին - դա հավատն է ինքդ քեզ։  

Վարժություն 10.000 ժամ. 

Եկեք պատկերացնենք որ կա մի աշխատանք, որի շրջանակներում փորձել ենք 

հաջողության հասնել։ Բայց կիսատ եք թողել, քանի որ ոչ մի կերպ հաջողության չեք 

հասել։ Հաշվեք, թե որքան ժամանակ եք դուք ծախսել դրա վրա ձեր կյանքի 

ընթացքում։ Ես վստահ եմ որ 1000-5000 ժամից ավել չի ստացվի։ Դա սիրողական 

մակարդակ է, ոչ պրոֆեսիոնալ։  

Եվ վերջում Ջոն Լենոնից հղում 《Տաղանդը հաջողությանը հավաթտալու 

կարողությունն է։ Անհեթեթություն է երբ ասում են, որ տաղանդավոր են, նրանք 

պարզապես շատ են աաշխատում։  

Եկեք հիշենք Կազմիր Մալևիչի 《Սև քառակուսին》։ Դա հասարակ սև քառակուսի է։ 

Հիշեցնեմ, որ սև քառակուսին սուպրեմատիզմի գլուխգործոցներից է, որը 

գնահատվում է 20 միլիոն դոլլար ։ Նաև ուզում եմ մի քանի փաստ հիշեցնել։ Ինքը՝ 
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Մալևիչը իր 《ինքնակենսագրականում》1898 թվ. -ը անվանել է հանրային 

ցուցահանդեսների տարի։ Իսկ քառակուսին նկարել է 1915 թվականին, այսինքն 17 

տարի նրա մոտ հասունացել է քառակուսու գաղափարը։ 

Ի՞նչ է այդ ամենը նշանակում. 

Ես քիչ  բան եմ հասկանում արվեստից և իրավունք չունեմ այն գնահատելու, բայց երբ 

դատողություններ եմ անում հակասություն է առաջանում Մալևիչի ներքին 

տրամաբանության հետ։ Եթե նա գար և ինձ հարցներ թե ինչ եմ մտածում 

քառակուսու մասին, կասեի, որ չի ստացվել։ Բարեբախտաբար նա չեկավ և իմ 

կարծիքը չհարցրեց։ Եթե դուք նույնքան հեռու եք արվեստից, որքան ես,  հարցրեք 

ինքներդ ձեզ՝ ինչու է այն գնահատվում 20 մլն դոլար։ Մտածեք։ Ըստ պաշտոնական 

տվյալների, որովհետև նա առաջինն էր, ով մտածել, որ սովորական քառակուսին 

կարող է որևէ բանի խորհրդանիշ լինել։ Ու դժվար թե նա այն ժամանակ մտածեր՝ դա 

սովորական քառակուսի է և հիմարություն է այն ներկայացնելը, իսկ ինչ կաասեր Դա 

Վինչին, իսկ իմ ընկերները միգուցե նրանք կմտածեին որ խենթացել եմ։ 

Եթե դուք որևէ բանի վրա երկար տարիներ աշխատում եք և դրա մեջ հոգի եք դրել, դա 

չի կարող հիմարություն լինել։ Կարևորը որ դուք դրա մեջ իմաստ տեսնեք։ Եվ այդ 

դեպքում մյուսները նույնպես կտեսնեն։ 

 

《Կանաչ խզբզանքը》1.6 մլն դոլլար արժողությամբ 

 

Իմ ամենասիրելի նկարներից մեկը  Քելիի 《Կանաչ խզբզանք》 

ստեղծագործությունն է։ Դա իրոք պարզապես կանաչ խզբզանք է։ Ես պաշտում եմ 

ժամանակակից արվեստը, լավն է այնպես չէ՞։ 《Քառակուսի չէ իհարկե, բայց ինչ-որ 

բան կա դրա մեջ》։ Երևի այդպես է մտածել այն մարդը, ով 1,6 միլիոն դոլարով գնել է 

այն։ Սա ևս մեկ ապացույց է այն բանի, որ պետք է զբաղվել այն ամենով, ինչ 

ցանկանում եք։ Եթե ժամանակ ունենաք, գնացեք Լոնդոնում ժամանակակից 

արվեստի թանգարան։ Վերջերս բավական թանկ գնով այնտեղ վաճառվեց մարդու 

մազերից պատրաստված կահույք և ծաղկից պատրաստված ջահ։ 

Նա, ով ինչ-որ բան է անում, միշտ ինքնավերլուծություններ է անում։ Արդյո՞ք դա դուր 

կգա մարդկանց, արդյո՞ք իմ արածը հասարակ չէ։ Մենք նույնպես հաճախ 

《քառակուսիներ》և 《կանաչ խզբզանքներ》ենք հորինում, բայց վախենում ենք, որ 

դրանք ոչ մեկին  դուր չեն գա, որ ոչ ոք չի գնահատի։ Դա այն սխալն է, որ մեզ թույլ չի 

տա ինքնաիրացվել։ Դե անշուշտ մարդը տարօրինակ գաղափարներ էլ է ունենում, 
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սակայն ես հորդորում եմ, եթե ստեղծել եք մի բան, որն ըստ ձեզ արժեք ունի, մի 

վախեցեք։ 

Գործ որի մեջ իմաստ կա 

 

Երբ աշխատում էի Մոսկվայի ամսարերից մեկում և ամեն օր աստղերի վերաբերյալ 

նյութեր էի գրում, ինձ անընդհատ տանջում էր այն միտքը, թե որքան անիմաստ է այդ 

ամեն։ Ես չէի հասկանում, թե ինչու եմ դա անում։ Ես չէի զարգանում։ Դա ինչ-որ բան 

ստեղծել չէր, մենք պարզապես արտասահմանյան կայքերից նյութեր էինք 

թարգմանում։ Եվ ինձ թվում էր, որ աշխարհի համար դա անպիտան մի բան է։ 

Դա իմ կյանքի տխուր շրջաններից էր։ Ներքին դիմադրությունը այն ամենին ինչ 

անում էի, անընդհատ հիվանդությունների և խնդիրների առաջացման պատճառ էր 

դառնում։ Դա տհաճ էր ամեն օր այնտեղ նստած, էլի տեսնում էի, թե ինչպես է իմ 

կյանքն անիմաստ անցնում։ Ես շատ ծանոթներ ունեմ, ովքեր ևս ունեն այդ 

անիմաստության զգացումը։ Մի ընկերուհի ունեմ ով նման մի տեղ է աշխատում, 

սակայն աշխատանքից դուրս չի գալիս, քանի որ լավ են վճարում։ 

 

Վարժություն (գործ որի մեջ իմաստ կա) 

 

Մտածեք, արդյո՞ք ձեր աշխատանքը ձեզ համար խորը իմաստ ունի։ Ես համոզված եմ 

միայն իմաստավորված աշխատանքը կարող է հաճույք պատճառել։ Թղթի վրա գրեք 

մարդկանց և մասնագիտությունների անուններ, որոնք դուք համարում եք 

իմաստավորված։ Ոչ թե հաշվի առեք այն, թե ինչն է հասարակության համար 

պատվաբեր, կամ էլ այն, ինչ ձեզ փոքր տարիքում ասել են։ Դուք պետք է գտնեք ձեր 

անձնական իմաստը։ Գրեք այն ամենը, ինչ կցանկանաք օրինակ՝ իմ սեմինարներից 

մեկի ժամանակ մի աղջիկ կար, ով ստամատոլոգ էր աշխատում, բայց ամենամեծ 

իմաստը տեսնում էր դաջվածքներ անողի մասնագիտության մեջ։ Նա ևս հետագայում 

ընտրեց այդ մասնագիտությունը։ Ահա, թե ինչ էր նա պատմել՝ Երբ ես առաջին 

անգամ հայտնվեցի դաջվածքներ անողի մոտ՝ ծնկներս դողացին։ Ես զգացի, որ հենց 

այստեղ մարդիկ ազատվում են հասարակության ստերեոտիպերից և 

իննքնաիրացվում են։ Ինձ համար դաջվածքի փիլիսոփայությունը նրանում է, որ դա 

այն հետքն է, որը մարդը թողնում է իր կյանքում և դա արտահայտում է նրա 

անհատականությունը։ Նա կարող է դաջել իր վրա իր կյանքի նշանաբանը, որը նրան 

կօգնի ցանկացած իրավիճակում։ Եվ ահա այդպես էլ նա սկսեց աշխատել որպես 
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դաջվածք անող և գումար վաստակեց։ Եվ դա այն պատճառով էր, որ դա նրա համար 

կարևոր էր։  

Իսկ ես վատ դաջվածքներ անող կլինեի։ Ես մեծ հարգանքով եմ վերաբերվում բոլոր 

նրանց, ովքեր աշխատում են այս ոլորտում, բայց իմաստ չեմ տեսնում նրանում, որ 

մարդիկ 《կեղտոտում》են մարմինը այդպիսի նկարներով։ Բայց իհարկե դա իմ 

սեփական կարծիքն է։ 

 

Դուք հաստա՞տ չեք ցանկանում իմանալ ձեր նշանակությունը այս 

կյանքում։ 

 Մի հրաշալի արտահայտություն կա՝ 《Ամենակարևոր բանը մարդ ի սկզբանե գիտի, 

պարզապես վախենում է խոստովանել։ Իմ ծանոթներից մեկը մոտ 10 տարի փորձում 

էր իր համար սիրելի աշխատանք գտնել, նա մի քանի հազար ռուբլի ծախսեց 

թրեյնինգների և վերապատրաստումների վրա։ Արդյունքում 3650 օր անց բազմաթիվ 

փնտրտուքներից հետո նա հասկացավ որ մինչև այդ էլ, հոգու խորքում գիտեր ամեն 

բանի պատասխանը։ Չեմ ասի, թե դա ինչ գործ էր, դա նշանակություն չունի։ Կարևոր 

է այն ինչ նա ասեց մի քանի ամիս անց։  

《Ես տասը տարի չէի ցանկանում ընդունել ակնհայտ մի բան , դա հիմարություն էր, 

բայց հաճելի էր, այնքան հաճելի է 《փնտրտուքների》մեջ լինելը։  

Դու կարող ես գրքեր կարդալ, սեմինարների հաճախել, մտածել։ Դա հեշտ է։ Իսկ 

հիմա, երբ հասկացա ամեն բանի իմաստը սկսվեց ամենադժվարը։ Փաստորեն մենք 

միշտ էլ նախապես գիտենք, սակայն իմանալն այդքան էլ կարևոր չէ, կարևորվ է 

գործելը։ Եվ դա ամենաբարդն է։ 

Ինչու՞ են մարդիկ տարիներով փնտրում իրենց նշանակությունն այս կյանքում 

Ամեն ինչ շատ պարզ է։ Քանի որ դա նրանց ազատում է պատասխանատվությունից։ 

Հիշեք այն մարդկանց, որոնք ասում են, որ չեն կարողանում նիհարել։ Նրանք սիրում 

են ասել 《Ինձ ոչինչ չի օգնում》։ 

Սակայն պետք է փորձել ։ 

 

Մի աղջկա պատմություն 

Մի անգամ խորհրդատվության ժամանակ մի աղջիկ էր եկել։ Նա կարծես թե փնտրում 

էր, իր տեղը կյանքում, թեպետ ակնհայտ էր որ դա նկարչությունն է։ Նա 5 

տարեկանից նկարում էր և նրա մոտ ամեն բան լավ էր ստացվում։ 
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Խորհրդատվության ժամանակ մի քանի վարժություն արեցինք և նա հասկացավ, որ 

պետք է նկարչությամբ զբաղվել։ Նա երջանիկ էր։ Բայց կես տարի անց կրկին 

վերադարձավ և ասաց ես հասկացա, որ մի բան այն չէ, ես սխալ ուղղությամբ եմ 

գնում։ 

Ես շատ զարմացա հարցրեցի դու նկարու՞մ ես, նա ասաց, որ հազվադեպ։ Մենք նոր 

վարժություններ արեցինք և պարզվեց կրկին, որ նրա ուղին նկարչությունն է։ Մենք 

երկար զրուցեցինք նրա հետ և պարզվեց, որ նա չի ցանկանում դա անել քանի որ դա 

բարդ է և աշխատատար։ Իսկ այլ աշխատանքով զբաղվելը ՝ հեշտ։ Եվ վերջում նա 

ասաց. այդ ու հանդերձ նկարչությու՞ն, այո՞, այլ տարբերակ չկա՞։  

-Ոչ չկա - պատասխանեց նա։ Եվ թվում է, որ նրան դա այդքան էլ դուր չի գալիս։ 

 

Երջանկության բանաձև՝ 7 բաղադրիչ 

Վերջերս մի հարց է ինձ տանջում։ Ինչն է մեզ երջանիկ դարձնում։ Ես այդ հարցը տվել 

եմ տարբեր սեռի, տարիքի և սոց կարգավիճակ ունեցող մոտ 100.000 մարդկանց։ 

Պարզվեց որ կա 7 կոնկրետ աշխատանք, գործողություն, որոնք պետք է կատարել 

երջանիկ լինելու համար. Ահա դրանք՝ 

.Ստեղծում (արարում), հոբբի 

. Կենտրոնացում (աղոթք), գիտակցություն՝ ծրագրերի կազմում առաջիկա շաբաթվա, 

ամսվա համար. 

           . օրագիր, որը հնարավորություն կտա վերահսկել փոփոխությունները 

           .աֆիրմացիաներ 

           .աղոթք 

Ուսուցում 

       .կարդալ գրքեր 

       .սեմինարների հաճախել 

       . նոր մարդկանց հետ        ծանոթանալ 

       . հաճախել տարբեր վայրեր՝ ըստ հետաքրքրությունների  

 

. Ոգեշնչող միջավայր  



 
 

69 

 

. Ընտտանիք 

. Սպորտ 

. Ճանապարհորդություններ. 

Ինչպես ճիշտ տառապել, կամ ուղեցույց նրանց համար, ովքեր փորձում են 

ուժեղ լինել 

Վերջերս ինձ մի պատմություն պատմեցին ֆուտբոլի մի մարզչի մասին, ում թիմը 

քայլ առ քայլ առաջ էր գնում մրցույթներում։  

Երբ մարզչին հարցրեցին, թե բացի շատ պարապելուց էլ ինչ գաղտնիքներ ունի նրա 

թիմը։ Նա պատասխանեց, որ ամեն անգամ երբ իր թիմը պարտվում է նա թիմի 

անդամներին 48 ժամ է տալիս, որպեսզի նրանք վերապրեն իրենց պարտությունը։ 

Նրանք կարող են անել ինչ ցանկանում են՝ գնալ բար, լացել։ Նրանք պետք է 

ամբողջությամբ վերապրեն իրենց պարտությունը և մոռանալ դրա մասին։ 48 ժամ 

անց նրանք պարտավոր են առանց որևէ դեպրեսիայի վերադառնալ իրենց 

առօրեային։ Նույնը նրանք անում են նաև այն ժամանակ, երբ թիմը հաղթում է։ 

Կարծում եմ դա հրաշալի սկզբունք է։ Մեր հույզերը նման են սառնարանում պահվող 

մթերքների։ Եթե չես օգտագործում սկսում են փչանալ ու թունավորել մեր կյանքը։ 

Պատկերացրեք մի չեմպիոնի, ով կարևոր խաղում պարտվել է. մի կարևոր խաղում և 

դրանից հետո բոլորին ասում է ամեն բան նորմալ է, բայց իրականում ներքուստ 

տանջվում է։ Ավելի լավ չէ՞ր լինի, որ նա մի քանի օր վերապրեր այդ ցավը։ 

 

Ինձ համար ամեն ինչ սկսվեց «փոքրիկ խաղադրույքով», մեկ ու կես տարի առաջ ես 

բացեցի ВКонтакте»-ում խումբ, որտեղ որոշեցի գրառել բոլոր մտքերս, որոնք 

ոգեշնչում էին ինձ: Այնուհետև, երկար աշխատանքներից հետո ստեղծվեց գիրք: 

«ВКонтакте» - ի մեկ կտտոցը հանգեցրել է գիրքի ստեղծմանը, որը գնվւմ է  երկրի 

խանութներից:  

 

 Երբ մարդը գալիս է ինձ մոտ, ով ասում է. «Ես ուզում եմ գրել: Ինչ պետք է անեմ»:         

-Ես միշտ հարցնում եմ. Ինչ կցանկանայիք ասել: Ինչ մտքեր պետք է փոխանցվեն և 

ում համար: Այժմ ընտրեք ցանկացած ձև և ցանկացած միտք, և գրեք: Գրեք մի 

բանաստեղծություն մեկնարկի կամ մանկական սիրավեպի մասին է, կամ ծիածանի 

մասին բանաստեղծություններ, էսսե-տիեզերքի մասին, կանացիության կամ 

տղամարդկության մասին: Գրեք և նշեք ինքներդ ձեզ համար դուր եկավ թե չէ: Արդյոք 

այդ ստեղծագործությունից առաջացավ խառնաշփոթ (էկստազ), թե ոչ: Եթե ոչ, ապա 
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փորձիր նորը: Եթե այ, ուրեմն գնա այդ ուղղւթյամբ: Այսպես աշխատում են բոլոր 

նորարարական փորձարարները: Բայց պատրաստ են գործել և փորձել որպես կանոն, 

հարյուրավորներից մեկը: Քանի որ մարդիկ ցանկանում են երաշխիքներ ունենալ: 

Նրանք ուզում են իմանալ, որ նրանք ունեն մի գաղափար, որը երաշխավորված է, 

կփառաբանի կամ կդարձնի իրենց հայտնի: Եվ նրանք տարիներ շարունակ փնտրում 

են հենց այն գաղափարը, որի շքեղության շնորհիվ նրանց բարեկամների սրտերը 

կպայթեն: Բայց այս գաղափարը անհրաժեշտ չէ: Սկսելու բավական է «կացին»: Եվ 

շիլան կպատրաստի ընթացում:  

Փորձարկեք: Սովորեք փորձեր կատարելով: Որքան շուտ անհաջողության 

կմատնվեք, այնքան ավելի շուտ կսովորեք: Իրականացրեք փորձեր և ստեղծեք 

նախատիպեր նոր գաղափարների համար, բացահայտեք ձեր առջև ծագած 

խնդիրները ևեւ ստեղծագործորեն լուծել դրանք, ինչպես Բեթհովենն իր նոր 

երաժշտական ոճերի և ձևերի որոնման մեջ: Խաղացեք: Խաղի մթնոլորտը 

հնարավրություն է տալիս ստեղծագործելու և հումորի: Դա հատկապես կարևոր է, 

երբ մենք սպասւմ ենք նոր գաղափարների հայտնվելուն և չենք ցանկանում, որ դրանք 

կործանվեն:  

Գտեք ազատ ժամանակ, դուրս եկեք տնից, զբաղվեք թարմ մտքերի որոնմամբ 

փորձելով ավելի խորանալ իրերի էության մեջ ու ավելի լավ հասկանալ մարդկային  

մոտիվացիան և ցանկությունները:  

Խորացեք էության մեջ: Օգտագործեք այս ունակությունը խնդիրները և կարիքները 

հայտնաբերելու համար, նախքան դրանք լուծելը: Հենց այսպես են վարվել Google-ի 

հիմնադիրները, երբ հասկացան, որ գրադարանային արխիվի համար մշակված 

որոնման ալգորիթմը թույլ կտա ավելի շատ գլոբալ խնդիրներ լուծել:  

Կրկնեք, բարելավեք և մշտապես փորձարկեք յուրաքանչյուր փուլ, երբ դուք ստանում 

եք գործընթացի էությունը կամ երբ ստանում եք նոր տեղեկատվություն:  

Առաջնորդական որ որակի մասին են հաճախ լռում հանրությունը հաջողության 

մասին, երբ խոսում են այն մասին, թե ինչպիսի որակներով պետք է օժտված լինի 

մարդը, որպեսզի հասնի բացառիկ արդյունքների, առաջին հերթին հիշում են 

«պատասխանատվություն, երախտագիտություն, քաջություն, առատաձեռնություն և 

այլն:   

Բայց եթե ինձ հարցնեին, թե որն է ամենակարևոր առաջնորդի որակը, որի մասին 

ամենաքիչն են խոսում, կլինի «ցավը տալու ունակությունը»: Հաջողության 

ճանապարհը փուշոտ է, որով մարդը մշտապես առաջ է ընթանում: Եվ նրանք լինում 

ե մի քանի տեսակի:  

Շրջապատողների կողմից քննադատություն.  
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Հարազատների և բարեկամների անհավատություն.  

Ձախողումներ և դժվարություններ.  

Սխալներ և արդյունքների բացակայություն.  

Ֆինանսական խնդիրներ.  

Մշտական անկումներ.  

Վախեր:  

 

Հավանաբար, յուրաքանչյուրը ունի շատ մարդկանց պատմություններ, երբ «ցավը» 

շատ ավելի ուժեղ էր: Օրինակ, Վասիան որոշում է փոխել իր կյանքը: Նա հասկանում 

է, որ նրան դուր չի գալիս լինել փաստաբան, նա ուզում է լինել ցնցող կայքերի 

ստեղծող: Վասիան բռնում է երեքշաբաթյա արձակուրդը եւ խանդավառությամբ 

գնում է վեբ-դիզայնի ուսուցուման պարապունքների, այնուհետևւ «Ինչպես փնտրել 

հաճախորդներին» վաճառքի դասընթացների, և այժմ նա, իր անտեսանելի 

վարդագույն ակնոցները ուղղելով, պատրաստ է մտնել մեծ աշխարհ: Նա գտնում է 

առաջին հաճախորդին: Վասիայի փորձը քիչ է, դրա համար էլ կայքը շատ բարձր 

որակ չունի: Հաճախորդը դժգոհ է: Վասիան հուսահատված է: Երկու շաբաթվա 

ընթացքում նա փնտրում է նոր հաճախորդներ: Գտնում է, երեք օր նրանց համար  

ստեղծում է կայքի մակետ, և հանկարծ հաճախորդները դադարում են պատասխանել 

զանգերին: Վասիան ասում է իր ընկերներին, որ Վեբ դիզայնը իրենը չէ: Նա 

վերադառնում է իր հին աշխատանքին որպես իրավաբան:  

Վերջ: Ցավը հաղթեց:  

 

ԿՈՊՎԱԾ ՄԱՐԴԻԿ. 

 

Իրականում, ամեն լավ բան մարդու հետ կատարվում է ցավի միջոցով: Նոր մարդ 

ծնվում է ցավի ուղեկցությամբ: Առաջին քայլերը անում է անընդհատ ընկնելով և վեր 

կենալով: Ուսուցման ցանկացած լավ արդյունք տրվում է «ցավ»-ի միջոցով: 

Երկարաժամկետ հեռանկարում հատկապես ցավին դիմադրելու ունակությունն է 

մարդուն վերածում լիդերի: Դժվարությունները կոփում են մարդու բնավորությունը և  

օգնում են հաջողության հասնել: Եվ դրանք պարտադիր չէ, որ արտաքին խնդիրներ 

լինեն, երբ մարդը, օրինակ, փողոցում մնում է առանց փողի և իր երազանքի հետ:  
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Մարդը կարող է դառնալ ավելի ուժեղ, օրինակ, «դասեր անցնելով հարազատների 

հետ հարաբերություններում: Մի քանի տարի առաջ աշխատել եմ մի 

ընկերությունում, որտեղ եղել են մի քանի բաժիններ: Մեր բաժնի ղեկավար Պավելը, 

իհարկե, լավ մարդ էր, բայց շատերը վիրավորվեցին նրանից, որովհետև չգիտեր, թե 

ինչպես է պաշտպանելու իր մարդկանց և պահելու իր թիմը: Եթե լավ մասնագետ 

ուզում էր հեռանալ, Պաշան ասացում էր. «Գնա, ես քեզ չեմ պահում: Երբ անհրաժեշտ 

էր կրճատել աշխատակազմը, աշխատանքները սկսեցին մեր բաժնից, քանի որ բոլորն 

էլ գիտեին, որ ցանկացած մարդ կարող է աշխատանքից ազատվել եթե Պաշան ուզի: 

Ինչ-որ պահի, աշայի հայրը ուժեղ հիվանդացավ: Բժիշկները իրենց զենքերը վայր 

դրեցին և ասացին, որ իր հորը մի քանի ամսվա կյանք է մնացել: Այնուհետև Պաշան 

սկսեց պայքարել իր հոր կյանքի համար, ինչպես կարողացավ: Նա դուրս հանեց բոլոր 

բարոյական, ազատ և ֆինանսական ռեսուրսները և երկարացրեց իր հոր կյանքը 

ամբողջ տարվա ընթացքում: 

Այս տարվանից հետո ամեն ինչ փոխվեց բաժնում: Դժվարությունները կարծրացնում 

են: Հաճախ հաջողության հասնելու համար կյանքում շատ խնդիրներ են 

հաղթահարվում: Իսկ նրանք, ովքեր ապրում են ջերմոցային պայմաններում, չգիտեն, 

թե ինչպես պետք է հանդուրժել ցավը: 

Ես սիրում եմ աշխատել այն մարդկանց հետ, ովքեր շատ են <<տեսել >>: 

Ես գիտեմ, որ նրանք կսկսեն հիստերիայի մեջ ընկնել« եթե հանկարծ ինչ-որ բան չի 

ստացվում: 

Նրանք չեն ուշաթափվի, եթե նրանց չաջակցեն հարազատները կամ բարեկամները: 

Նրանք չեն փաղչի Ա-Ահ-Ահ՜ գոռալով, եթե հանկարծ ֆորս մաժոր պատահի: 

 

ՑԱՎԻ և ՄԵԾ ՋԱՆՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ. 

 

Երբ ես ցավ եմ զգում, ես յոթերորդ երկնքում եմ: Դա լավ է: Շատերը կարծում են, որ 

դա մազոխիզմ է: Բայց նրան սխալվում են: Ես ցավ եմ զգում մի պատճառով: Ինձ դուր 

չեն գալիս ասեղները ձեռքերիս մեջ մտցրած ժամանակ զգացվող ցավը, բայց ես 

սիրում եմ սայնցավը, որը անհրաժեշտ է չեմպիոն դառնալու համար: 

 

ՎԱԽԻ և ԴՐԱ ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ. 
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 Երևի, ցավի դեմ գլխավոր ցավազրկողը դա ձախողման վախն է: Սակայն կա մի 

փայլուն մոտեցում, որն օգնում է սկսնակներին չվախենալ սխալվելուց:  Իմ 

ընկերներից մեկը, հայտնի սնոուբորդիստը, ինձ ասաց, թե ինչի շնորհիվ է նա 

այդպիսի  արդյունքների հասել: Առաջին դասընթացի ժամանակ, երբ ես չէի մտածել 

իմ պրոֆեսիոնալ կարիերայի մասին և չէի կարողանում սնոուբորդի վրա կանգնել, 

մարզիչը մոտեցավ ինձ և ասաց, որ առաջին մի քանի ամիսների ընթացքում մենք 

կսովորեցնենք ոչ թե վարել, այլ ... ընկնել:  

Մարզիչն այսպես բացատրեց. «Ամենավատ բանը, որը շղթայում է բոլորին, դա 

ընկնելու վախն է: Յուրաքանչյուր ոք վախենում է ընկնել, բացառությամբ 

չեմպիոնների: Այնպես որ, մոտ ապագայում դու պետք է ընկնես առնվազն հազար 

անգամ: Երբ դա տեղի ունենա, դուք անվախ կդառնաս: Ի վերջո, եթե ամենավատն 

արդեն քեզ հետ պատահել է,  ապա հիմա ինչ էլ պետք է վախենաս? »:  

Եվ, ի դեպ, շատերը կարծում են, որ եթե ընտրեն սիրելի գործ, ապա դա 

ինքնաբերաբար փրկում է նրանց «ցավից»: Բայց դա այդպես  չէ:  

 

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՂԻՆՋԻ ՄԱՍԻՆ. 

 

 Պատմությունը վերցված է «Առանց ինքնասիրության» գրքից:  

 

Խրճիթի երկայնքով աճել էր եղինջ և ես թրջանցեցի նրանց: Հենց այդտեղ հայտնվեց 

իմ հայրը: Նա կանգնած էր գլուխը կողքի թեքած և հետևում էր ինձ: Ես ուղղեցի մեջքս, 

ձքվեղի և սպասեցի թե ինչ կասի ինձ:  

Նա հարցրեց.  

-Ինչու չես հնձել եղինջը?  

«Դա ցավեցնում  է»,  պատասխանեցի ես.  

Նա նայեց ինձ, ժպտաց և դանդաղ թափահարեց գլուխը:  

Մարդը ինքն է որոշում, թե երբ է ցավում », - ասաց հայրը և դարձավ շատ լուրջ: Նա 

մոտեցավ եղինջին բաց ձեռքերով բռնեց այն և սկսեց պոկել: Նա չդադարեց մինչև որ 

չպոկեց բոլոր ճյուղերը: Նրա հայացքը ոչինչ չեր ասում այն մասին, որ նա ցավ է 

զգում:  

Այնպես որ, շատ հաճախ մարդն է որոշում , թե երբ է ցավում:  
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ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԻՄԱՍՏ. 

Իհարկե, այստեղ հիմնական հարցն այն չէ, թե ինչպես «դիմանալ ցավին», այլ «ինչու է 

դիմանալ ցավին», Ինչի համար: Եթե դրա ետևում կանգնաց է ինչ որ բարձրագույն 

նպատակ, օրինակ իրականացնելու վաղեմի երազանքը, ապա, իհարկե, արժե 

դիմնալ: Այս դեպքում ցավը աճի մի մասն է:  

 

Ես դեռ հավատում եմ, որ Աստված չի տալիս փորձություններ, որոնք մենք չենք 

կարող հաղթահարել: Այսպիսով, ինչպես ասում է իմ ֆիթնեսի մարզիչն ասում 

է՝դիմանում ենք իմ թանկագիններ, դիմանում ենք:  

 

 

ՊԵՐՖԵԿՑԻՈՆԻԶՄԻ ԴԵ ՉՈՐՍ ՔԱՅԼԵՐ. 

 

Մի կողմից, perfectionism- ը կարող է լինել  անձի բնավորության նորմալ գիծ, մյուսը 

`պաթոլոգիա: Հարց. որտեղ է ոսկե միջինը: Ինչ անել դրա հետ:  

Իմ ներքին կատարելագործման դեմ պայքարելու համար ես դուրս բերեցի չորս փուլ.  

Վերանայել վերաբերմունքը ձախողումների նկատմամբ  

Տեղափոխել կենտրնացումը արդյունքից դեպի նպատակը  

Փոխել նպատակները `օգտագործելով ինքնակառավարման գնահատման բանաձեւը:  

Ճշգրիտ հասկանալ, թե ինչ է նշանակում հաջողություն:  

Վերանայել ձեր վերաբերմունքը ձախողումների նկատմամբ  

Իմ ընկերը արդեն երեք տարի է, ինչ սկսում է գործադիրի գաղափարը: Նրա 

ընկերների հարցին. «Ինչու չեք սկսում գոնե ինչ-որ բան անել»: Նա պատասխանեց. 

«Ես պետք է գտնեմ իդեալական գաղափար, որը երաշխավորված է կրակի: Հակառակ 

դեպքում ես կձախողվեմ»:  
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Տրամաբանությունը պարզ է. «Ավելի լավ է ոչինչ չանեմ, մինչև ես չգտնեմ կատարյալ 

գաղափար: Եթե ես ոչ մի բան չեմ անում, ապա ես չեմ սխալվում: Այսպես, դուք կարող 

եք ապրել տարիներով: Եվ սա ոչ միայն աշխատանքին է վերաբերվում, այդպես չէ՞; 

  

 

ՊԵՐՖԵԿՑԻՈՆԻՍՏՆԵՐԸ ՎԱԽԵՆՈՒՄ ԵՆ ՍԽԱԼՎԵԼՈՒՑ: 

 

 Թերևս սխալներ կատարելու լավագույն փաստարկը արտահայտվեց Հարվարդի 

Հարվարդի համալսարանի ուսանողներին Ջեյ Քոուլինգի կողմից, Հարրի Փոթերի 

գրքերի հեղինակի կողմից. «Ձախողումը նշանակում է, որ պետք է հեռու մնալ ... Ես 

ազատ եմ, որովհետեւ իմ ամենամեծ վախերը արդեն իսկ իրականացել են, բայց ես 

շարունակում եմ ապրել, և ես մի դուստր ունեի, որին ես սիրում էի, հին գրամեքենա և 

մեծ գաղափար:  

Հոգեբաններն ապացուցել են, որքան էլ որ դա  տարօրինակ չհնչի, բայց 

պարտությունը շատ հաճախ բարձրացնում է ինքնագնահատականը: Առերեսվելով 

անհաջողության հետ, մենք հանկարծ գիտակցում ենք, որ նա այնքան էլ սարսափելի 

չէ: Դրանից հետո մենք ավելի վստահ ենք մեզ զգում: Մարդը դառնում է իսկապես 

ազատ եւ վստահ, միայն այն ժամանակ, երբ «ամենավատը», կարելի է ասել, արդեն 

կատարվել է:  Ընկերներիցս մեկը, վերջին տասնհինգ տարիների ընթացքում, շատ 

հարուստ մարդ ու պլաստիկե սպասքի արտադրության փոքր գործարանի 

սեփականատերը, վախենում է, որ կկորցնի իր գումարները: Նա այդ վախով և 

տագնապով ապրում էր ամեն օր: Վերջապես, այդ օրը եկավ. Հրդեհ էր բռնկվել, և 

այրվել էին մի քանի խանութներ: Նրացք վերականգնել էին, բայց անհաջող: 

Ընդհանրապես, նա մի պահ կորցրեց ամեն ինչ: Մի քանի շաբաթ անց, ես նրան 

հանդիպեցի մեկ միջոցառման ժամանակ: Եվ նա շատ երջանիկ էր:  

Ես ամբողջ կյանքս ապրում էի գումարներս կորցնելու վտանգով: Ես ինձ չէի տալիս 

սխալվելու հնարավորություն: Այժմ բիզնեսի առումով ամենավատն արդեն 

կատարվել է: Եվ ես ... ազատ եմ զգում, ինչպես երբեք: Ես կարիք չունեմ 

անհանգստանալու փողի մասին, կարող եմ ժամանակ անցկացնել իմ ընտանիքի հետ 

և չշտապել ոչ մի տեղ: Եվ իմ սիրելի արտահայտությունն է, «Եթե վախենում եք ինչ-որ 

բան կորցնելուց, ապա կորցեք այն և մի վախեցեք:  

 

 

 

https://hetq.am/arm/news/5799/uzum-eq-ekexecin-pakvi.html
https://hetq.am/arm/news/5799/uzum-eq-ekexecin-pakvi.html
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ՏԵՂԱՓՈԽԵԼ ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՈՒՄԸ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻՑ 

Tal Ben-Shahar-ը <<պերֆեկիցիզմի պարադոքսը>> գրքում գրում է, որ 

պերֆեկցիոնիստի հակառակը լավատես է: Եվ ահա, թե ինչում է կայանում նրանց 

տարբերությունը: 

 

Պերֆեկցիոնիստ                                                                Օպտիմալիստ 

 

1. Ճանապարհը ինչպես ուղիղ գիծ,                                                 1. Ճանապարհը ինչպես 

զսպանակ 

2. Ձաղողման հանդեպ վախ,                                          2. Ձախողումը ինչպես 

հակադարձ կապ 

3. նպատակի վրա կենտրոնացում,                                3. նպատակի վրա 

կենտրոնացում 

4. Մտածել <<ամեն ինչ կամ ոչինչ>> սկզբունքով,        4. Իրավճակային, բարդ 

մտածելակերպ          

5. Ընդունում է պաշտպանական դիրք,                          5.  Բաց խորհրդատու 

6. Սխալների փնտրող                                                     6. Առավելությունների փնտրող 

7.Խիստ                                                                             7. Հեշտ հարմարվող, ակտիվ 

 

<<Պերֆեկցիոնիզմի պարադոքսը>> գրքից նկարագրություն. 

Tal Ben-Shahar-ը պդում է, որ պերֆեկցիոնիստի հիմնական խնդիրներից մեկն այն է, 

որ չի կարողանում կենտրոնանալ  ուղղու վրա:  Օպտիմալիստը կարող է վայելել իր 

ճանապարհը, մինչդեռ կենտրնացած է իր նպատակի վրա:  Չնայած, նրա համար 

պարտադիր չէ, որ ճանապարհը լինի հարթ և հեշտ, նա պայքարում է, պարտվում, 

կասկածում և պարբերաբար տառապում է: նրա ճանապարհը սկզբից մինչև վերջ 
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ավելի հաճելի է, քան պերֆեկցիոնիստինը: Նա միայն կենտրոնանում է  նպատակի 

վրա, և  դա վնասում է նրան: Երևի, ամենալավ տարբերակը արդյունքից պրոցեսի 

վրա ուշադրության տեղափոխման համար անհրաժեշտ է նշել, թե ինչպես եք զգում 

օրվա վերջում: Իմ ընկեր Նիկիտան ձեռք էր բերել հաջողությունների օրագիր, որում 

նշում էր իր հոգեվիճակներ կես տարվա ընթացքում: Այդ ամբողջ ընթացքում նա 

պատրաստում էր մի մեծ նախագիծ աշխատանքի վայրում և ուզւոմ էր այն դարձնել 

կատարյալ: 

արդեն երկրորդ ամսվա ընթացքում նա տեսավ մի օրինաչափություն: Ես հասկացա, 

որ իմ ներքին բավարարվածության զգացումըկապված էր  ոչ միայն հաջողության 

հետ:  Օրինակ, ես իսկապես հույս ունեի ստանալ մի պայմանագիր, սակայն 

հանդիպման ճամանակ մերժում ստացա: Սակայն ես նկատեցի, որ ես ինձանից գոհ 

եմ: Չնայած որ հադիպումը տապալվել էր ես հասկացա, որ ես իրավունք չունեմ 

բարկաալ ինքսս ինձ վրա: Իսկ նախագծի հանձնումից մի քանի օր առաջ ես ընկա 

հիվանդանոց որդանման ելունի բորբոքումից: Ես ուզում էի վեր կենալ և  վազել 

աշխատանքի անզգայացումից անմիջապես հետո: Բայց հետո ես վերցրեցի իմ 

օրագիրը և սկսեցի այն կարդալ: Ես տեսա, որ վերջին վեց ամսվա ընթացքում մեծ 

աշխատանք եմ կատարել եւ արել եմ այն ամենը, ինչ կարողացել եմ:  Ես նաև հստակ 

հասկացա, որ պետք է վստահել իրադարձությունների բնական ընթացքին ավելի 

շատ, քանզի ես չեմ կարող վերահսկել ամեն ինչ: Եվ թույլ տվեցի ինձ հանգստանալ, և 

մի քանի օր էլ մնալ հիվանդանոցում: Ի դեպ, Նիկիտայի նախագիծը շատ հաջող էր 

ստացվել: 

1. Փոխել  նպատակների ձևակերպումները. 

Կա մի բանաձև. Ինքնագնահատական = Հաջողություն / ձգտում: Եթե դուք հասել եք 

ավելի քան սպասված, ապա ինքնագնահատականը բարձրանում է: Եթե ավելի քիչ, 

ապա ընկնում է:  

2. Ճշգրիտ հասկանալ, թե ինչը համարելհաջողություն: 

Երբ մարդը գալիս է մարզիչի մոտ և ասում է. ուզում եմ դառնալ հաջողակ, մարզիչը 

հարցնում է նրան. «Ինչպես ես հասկանում , որ դա տեղի է ունեցել?: 

Կամ անձը ասում է. «Ես չեմ կարող սկսել իմ նախագիծը / գիրք գրել / բացել 

ընկերություն / ֆիլմ նկարել: Ես դեռ պատրաստ չեմ : (Կարդացեք `« Ես այնքան լավը 

չեմ, որ անեմ ինչ-որ բան, ես պետք է ավելի լավ, ավելի կատարյալ դառնամ): 

Մարզիչից դուք կլսեք.« Երբ պատրաստ կլինես: Ինչպես կհասկանաս, որ պատրաստ 

ե՞ս:  

Դուք հավանաբար գիտեք, որ ձեր թույն կյանքը կարելի է հետաձգել մինչև 

անվերջություն կարող եք հետաձգել, քանի որ դուք դեռ բավականաչափ լավը չէք: 
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Հոգեբան Նաթանիել Բարնդենը հիշատակում էր չբավարարվածության 

համախտանիշի, երբ մենք չենք կարողանում ուրախանալ այն ամենով, ինչ ունենք: 

Մի անգամ ես հարցազրույց վերցրեցի Ռուսաստանում ամենահայտնի դիզայնի 

բյուրոներից մեկի ստեղծողից: Նա ասաց, որ մի անգամ իրենց բյուրոյում 

պերֆեկցիոնիզմի պատճառով մի փոքր ֆինանսական ճգնաժամ է տեղի ունեցել: 

Դրանից հետո նրանք ստեղծեցին իրենց սեփական օրենքը կորուստների մասին: Դա 

հնչում է հետևյալ կերպ. «Անհնար է իրականացնել 100 տոկոսանոց բյուջե, 100 

տոկոսանոց ծրագիր, 100 տոկոսանոց 100 տոկոսանոց գործողություն, 100 

տոկոսանոց ծրագրի համար: Հարցն նրանում է, թե ինչ զոհաբերել հաշվի առնելով 

այս օրենքը: Փոխզիջման առարկան չպետք է դառնա որակը: Մենք համարում ենք, որ 

անհրաժեշտ է բյուջեն և ժամանակը սահմանել, բայց ապահովել լողացող 

ֆունկցիոնալությունը: 

Եթե դուք լինեք չափազանց անհաշտելի պերֆեկցիոնիստ, ապա դուք երբեք չեք 

կարող ազատ արձակել արտադրանքի առաջին տարբերակը: Անհրաժեշտ է սովորել 

տարբերել համակարգի զարգացումը այն հասկացությունից, թե որքան լավ եք 

իրականացնում այն: Նախ պետք է դուրս գա արտադրանքի առաջին տարբերակը, 

որը սահմանափակված է ֆունկցիոնալությամբ: Եվ դրանից հետո միայն համակարգը 

կարելի է զարգացնել: 

Արդյունքում, երիտասարդները նախօրոք որոշում են, որ ա յս մեկը և այս 

գործառույթը պետք է աշխատեն արտադրանքի առաջին տարբերակում պետք է 

լինեն, և այն արդեն կարելի է հանել վաճառքի: Եվ իհարկե, մենք ընթացքում կսկսենք 

կատարելագործել մնացածը: 

Կարծում եմ, սա շատ ողջամիտ մոտեցում է: Եթե Microsoft- ը փորձեր ամեն օր 

արտադրել կատարյալ Windows- ի, դժվար թե մենք սպասեինք այս ապրանքին: 

Ուստի կարիք չկա փորձել կատարել ամեն ինչ կատարյալ:  

 

 

 

ԵՐԿՈՒ ԱԵՆԱԼԱՎ ՏԵԽՆԻԿԱՆԵՐԸ ԿԱՄԱՎՈՐ ՓՈՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ և 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: 
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Վերջին երեք տարիների ընթացքում ես կորցրեցի գրեթե 30 կիլոգրամ: Երբ ես 

որոշեցի իմ մարմինը ձևափոխել, սկզբում ես ստիպված էի միավորել իմ ուժերը, քանի 

որ ստիպված էի խստորեն սահմանափակել ինձ սննդի մեջ: Եվ հետո մի տեխնիկա 

ինձ շատ օգնեց: Ես դրա մասին իմացա այն մարդկանցից, ովքեր բուժվում էին 

ալկոհոլի և թմրամոլության դեմ: Այն կոչվում է  ՛՛Միայն այսօր՛՛, և կայանում է 

նրանում, որ երբ ձեր կյանքում որոշակի կամային փորձություն է հայտնվում և ուզում 

եք պոռթկալ, դուք ասում եք, ձեր օրգանիզմին. Դե, դու կարող ես պոռթկալ եթե 

անտանելի է: Վաղը: Իսկ այսօր դիամցիր. Միայն այսօր: 

Հաջորդ օրը, եթե ուզում եք կրկին կրկին պոռթկալ, դուք նորից ձեզ ասում եք. Արի 

դիմանանք: Միայն այսօր: Եվ վաղը, եթե ուզում ես, կպոռթկաս: 

Միայն այսօր - ի վրա ես կարողացա շաբաթներ դիամանալ: Այս մեթոդը շատ լավ է, 

երբ դուք ունեք սահմանափակ ժամանակ, օրինակ `մեկ կամ երկու ամիս: 

Սակայն այս երկու ամիսների ընթացքում ձեզ մոտ կձևավորվի սովորություն, և դուք 

կդառնաք բոլորովին այլ մարդ: Ես սիրում եմ այս տեխնիկան, որովհետև ինձ համար 

այն ունի ամենաբարձր իմաստը: Ի վերջո, վաղը, ըստ էության, երբեք չի գա: 

Իհարկե, ՛՛Միայն այսօր՛՛ -ը ինչ որ իմաստով խաբեություն է: Թվում է, թե դուք 

խոստացել եք ձեզ քաղցրավենիք, բայց վաղը: Իսկ այսօր `դիմացիր: Բայց դուք 

կզարմանաք, երբ հասկանաք, որ այդ փոխզիջումը օգնում է ապրել և առաջ շարժվել: 

Ի դեպ, սա հիանալի ապացույց է, որ առավել ոչ մշտականը թաստորեն մշտական է: 

Ինչպես, օրինակ, ժամանակավոր կտավը, սեղանի վրա, որը դուք դնում եք և ասում 

ձեզ. Այո, փայտանյութը, իհարկե, հիմարություն է: Թող մնա մինչև վաղը: Եվ վաղը ես 

նորը կգնեմ: Եվ հիմա արդեն երրորդ տարին է անցել, երբ դեռ այս «ժամանակավոր 

փայլաթիթեղը դեռևս գտնվում է ձեր գրասեղանի վրա: 

Երբ ես սկսեցի մարզասրահ և պարապել  մարզիչի հետ, ես չէի ուզում բարձր 

խոստումներ տալ ինքս ինձ: Ամեն անգամ, պարապունքի օրը ես ինքս ինձ ասաում էի 

մի արտահայտություն. Ուղղակի գնա այսօր, հետո կտեսնենք:  

Միայն այսօր: Եվ այս «այսօր» արդեն վեց ամիս շարունակվում է: 

 

 

ԻՄ ՆՈՐ ԱՆՁԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄԸ. 
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Կա ևս մեկ մեծ տեխնիկա: Տեխնիկայի մասին պատմեց Իմ ընկեր Մաքսիմը: Դրա 

օգնությամբ նա հրաժարվեց ծխելուց: Նա նրան անվանում է ՛՛Ես նոր եմ՛՛: 

Դուք, հավանաբար, արդեն լսել եք հարյուր անգամ, ամեն օր մարդու գլխում 

պտտվում է երեկվա մտքերի 95 տոկոսը: Մենք, բառացիորեն, մեր անցյալի 

պատանդներն ենք: Ինչպես կարող ենք հասկանալ այս իրավիճակում, որ մենք և մեր 

հարազատները փոխվում ենք: Բնականաբար, շատ դժվար է: 

Իսկ իմ ընկերը, Մաքսիմը մտածել է տարբերակ ՛՛ես արդեն նոր եմ՛՛: Ամեն առավոտ 

նա ինքն իրեն հարց է տալիս. ՛՛Ինչ ես գիտեմ այսօր իմ մասին՛՛?: Սա իր նախնական 

ստուգիչ ցանկն է: Նա ինքն իրեն հարցնում է, արդյոք նրան այն ժամանակվա պես 

դուր է գալիս ուտել ձվածեղ: Կամ գնալ աշխատանքի այս ճանապարհով: 

Բայց ամենահետաքրքիրն այն էր, երբ նա, 13 տարվա փորձ ունեցող ծխող, սկսեց 

ինքն իրեն հարց տալ. ՛՛ Իսկ ինձ՝ նորիս, դուր է գալիս ծխել՛՛?: 

Երբ ես առաջին անգամ տվեցի ինձ այս հարցը, ինձ ցնցեց այն գիտակցումը, որ, 

պարզվում է, ես չեմ սիրում ծխախոտի ծխի հոտը և ավելին, չեմ սիրում այն շնչել: 

Որոշ ժամանակ սովորությունն ավելի ուժեղ էր ինձանից, բայց ամեն անգամ ես ինքս 

ինձ ասում էի. ՛՛Ես չեմ կրում այն նույն տաբատը, որը կրում էի 13 տարի առաջ ՛՛: 

Ինչու ես ուզում եմ անել այն, ինչ ես սիրում էի անել 13 տարի առաջ: Այսօր ես նոր եմ: 

Մեկ ամիս անց նա թողեց ծխելը: 

Ես շատ եմ սիրում այս գաղափարը: Մենք փոխվում ենք ամեն օր, մի քանի տարվա 

ընթացքում մենք կարող ենք արմատապես փոխվել, բայց մեր մտքերը մեզ 

հավատացնում են, որ մենք նույնն ենք, ինչպես նախկինում, և մենք շարունակում ենք 

փորձել հագնել տաբատը 10 տարվա հնությամբ: 

Ինչպես Մաքսիմը ասում է իրեն քնելուց առաջ. ՛՛Ես փոխել եմ: Ես դարձա նոր: Ես 

ավելի ուժեղ դարձա, քան երեկ էի՛՛: 

 

 

 

 

 

ԻՆՉՊԵՍ ՍՈՎՈՐԵԼ ԿԵՆՏՐՈՆԱՆԱԼ և ԻՆՉԻՑ ՍԿՍԵԼ ԻՐԱԿԱՆ 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ. 
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Էդվարդ Հեյլուելլ - պրակտիկ հոգեբույժ և փորձագետ ՈւՊՀՀ (ուշադրության պակասի 

և հիպերակտիվության համախտանիշ): ՛՛Մի շեղեք ինձ՛՛ գրքում շատ հետաքրքիր 

կերպով կապում է այն, ինչ ուզում ես ստանալու  կարողությունը  և կենտրոնանալու 

ունակությունը:  

Նա ասում է, որ իրեն են մոտենում շատերը, ովքեր դժգոհում են իրենց 

անկարողությունից լինելու հաջողակ  և երջանիկ: ՛՛Ես ծնվել եմ, որպեսզի լինեմ 

անհաջողակ՛՛, - ասում են նրանք: Այս մարդիկ չեն փնտրում 

պատճառաբանություններ, չեն գոռում իրենց առաջնորդների վրա, այլ պարզապես 

խոստովանում են. ՛՛Ես չեմ կարող հաջողության հասնել: Ես ունակ չեմ հասնելու 

նրան, ինչին ուզում եմ: 

Հեյլուելլ պնդում է, որ մարդկանց մեծամասնությունը չի տեսնում խնդրի արմատը, որ 

նրանք պարզապես չեն կարողանում ... կենտրոնանալ:  

Կենտրոնանալու ունակությունը ցանկացած գործունեության հիմքն է: Ինչի վրա որ 

մարդը կենտրոնանում է, այն էլ ստանում է: Եթե նա կենտրոնանում է ձախողումների 

վրա, նա ստանում է այն: Եթե նա կենտրոնանում է իրեն ուժեղ դարձնելու վրա, նա 

ուժեղանում է: Իմ կարծիքով, սա ամենախորը մտածողությունն է, որը հստակ հուշում 

է, թե ինչից պետք է սկսել փոփոխությունները. Դուք պետք է սովորեք կառավարել ձեր 

ուշադրությունը: Մենք անընդհատ շեղվում ենք գործընկերների, հարազատների, 

սոցիալական ցանցերի վրա: Մենք չենք վերահսկում մեր ուշադրությունը, այլ 

արտաքին աշխարհը: 

Եվ եթե նա է վերահսկում մեր ուշադրությունը, դա նշանակում է, որ նա է մեզ 

վերահսկում: 

 

ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՄԱՆ ՈՒԺԸ. 

 

Բացի այդ, մենք թերագնահատում ենք որոշ բաների վրա կենտրոնանալու ուժը: Այն, 

ինչի վրա մենք կենտրոնացած ենք, այն էլ տեսնում ենք: Այս սկզբունքը լավ 

ցուցադրված է ՛՛Արևելքի առակները. Իմաստության ճյուղը՛՛ գրքում: Իմաստության 

ճյուղը [66] լավ ցուցադրեց այս սկզբունքը: 

Չինացի մի հին ուսուցիչ ասաց իր աշակերտին. 

-Խնդրում ենք լավ զննիր այս սենյակը և փորձիր նշել այն ամենը, ինչ 

շագանակագույն է: 
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Երիտասարդը նայեց շուրջը: Սենյակում շատ շագանակագույն տարրեր կային. 

Փայտյա նկարներ, բազմոցներ, վարագույրներ, սեղաններ, գրքեր և այլն: 

-Իսկ այժմ փակիր աչքերտ և թվիր կապույտ գույի բոլոր առարկաներըերը  - խնդրեց 

ուսուցիչը: 

Երիտասարդը շփոթված էր. 

- Բայց ես ոչինչ չեմ նկատել: 

Այնուհետև ուսուցիչն ասաց. 

- Բացիր աչքերտ: Նայիր, թե ինչքան շատ կապույտ գույնի առարկաներ կան: 

Դա ճիշտ էր. Կապույտ ծաղկամանը, լուսանկարների կապույտ շրջանակները, 

կապույտ գորգը, ծեր ուսուցչի կապույտ վերնաշապիկը: 

Ուսուցիչն ասաց. 

- Նայիր այս բոլոր բաց թողած իրերը: 

Աշակերտը պատասխանեց. 

- Բայց սա հնարք է: Չե որ ձեր խնդրանքով ես փնտրում եմ շագանակագույն 

օբյեկտներ, ոչ թե կապույտ: 

Ուսուցիչը կամաց ժպտաց և ասաց. 

 

-Հենց այդ էլ ուզում էի քեզ ցույց տալ: Դուք փնտրում էիր ու գտնում միայն 

շագանակագույն առարկաները: Հենց այդպես է կատարվում քեզ հետ և կյանքում: Դու 

փնտրում ես ու գտնում միայն վատը իսկ լավը բաց ես տողնում: 

Դուք, ամենայն հավանականությամբ, նկատել եք, թե ինչպես են մարդիկ ամեն ինչում 

չարիք տեսնում և գտնում այն  ամենուր: Մարդիկ, ովքեր կենտրոնանում են 

անարդարության վրա, ամեն ինչում զգում են այն: 

 Տիմոտի Գոլվին թենիսի մարզիչ է, ով հորինել է ներքին խաղի մեթոդը, ինչը թույլ է 

տալիս բարձրացնել անձնական արդյունավետությունը: 

 

Երբ նա օգնեց մարդկանց սովորել թենիս խաղալ, նա նկատեց հետաքրքիր 

առանձնահատկություն. Խաղի հաջողության համար կարևոր է պատշաճ կերպով 

տնօրինելու  մեր ուշադրությունը: Օրինակ, երբ մարզիչն ասում է իր աշակերտին« 

՛՛Նայիր չվրիպես՛՛, նա, ամենայն հավանականությամբ, վրիպում է: Եվ եթե մարզիչը 
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գոռում է աշակերտի վրա. ՛՛Հետ մղի գնդակը՛՛ ապա հարվածի ճշգրտությունը 

համեմատաբար բարձր է: 

 

ԳՈՐԾԱՐԿՈՒՄ ԵՆՔ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ. 

 

Երբ ես սովորում էի անձի զարգացման կենտրոնում, առաջին մի քանի շաբաթների 

ընթացքում մենք միայն զբաղվում էինք  սեւ կետի օգնությամբ կոնցենտրացիայի 

զարգացմամբ: Սև կետը ամենատարածված և ամենաարդյունավետ մեթոդներից մեկն 

է: Նա շատ պարզ է: A4 թերթի կենտրոնում նկարվում է ոչ մեծ չափի սև կետ: Թուղթը 

կախվում է պատի վրա: Դուք նստում եք աթոռին թերթի դիմաց և սև կետին նայում եք 

15 րոպե (սա նախնական ժամանակն է): ընդ որում դուք` 

 

• փորձում եք չթեքել հայացքը. 

 

• հնարավորության դեպքում, անջատում եք ներքին երկխոսությունը. 

 

• մի շեղվեք ոչ մի բանի վրա. 

 

• Այս ժամանակահատվածում փորձեք չմահանալ ձանձրույթից: 

Առաջին հայացքից թվում է, թե դա հեշտ է: Բայց փորձեք դա անել գոնե մեկ անգամ, և 

դուք կհամոզվեք, որ ձեր ուշադրությունը շարժվում է ինչպես տերևը: 

Ինձ մոտ այդպես էր. ես նստում էի և փորձարկում: Երբ հինգ րոպե անցավ, թվում էր, 

որ անցավ կես ժամ: Երբ անցավ 10 րոպե, իմ օրգանիզմը փորձեց շեղել ինձ, հետո ինչ-

որ բան սկսեց քոր գալ, հետո աչքերս էին  փակվում, ապա կետը սկսեց ցատկել թերթի 

վրա, և հետո տարբեր մտքեր հայտնվեցին իմ գլխում թե Ինչու եմ նստել այստեղ»: 

Իհարկե, դա պարզապես անտանելի էր, բայց արժեր: «Սեւ կետը մի մարզադահլիճ է 

ուշադրության և կենտրոնացման համար: 

Ի դեպ, վերջերս բացեցի Forest ծրագիրը հեռաղոսիս համար: Նրա գաղափարը սա է.  

Ծրագիրը բացելուց հետո էկրանին սկսում է  ծառ աճել: Եվ այսպես, կարելի է 

աճեցնել մի ամբողջ անտառ, եթե ձեռք չտալ հեռախոսին: Բայց եթե մարդը 
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ցանկացած պատրվակով դիպչում է էկրանին ծառը «մեռնում է: Ինձ վրա այդ 

կատակը լավ է աշխատում,- ափսոս է սպանել ծառը, եթե դա նույնիսկ վիրտուալ է: 

Մեկ այլ լավ միջոց է կենտրոնանալ ՛՛քառակուսի շնչառությամբ՛՛ մեթոդով: 

Այս տեխնիկան օգտագործելու համար անհրաժեշտ է գտնել ցանկացած ուղղանկյուն 

կամ քառակուսի օբյեկտ: Թող դա լինի մի կտոր թուղթ, դուռ կամ նույնիսկ հայելի: 

Ահա ձեր հետագա գործողությունները: 

• Նայեք վերեւի ձախ անկյունին և արտաշնչեք: Պահեք ձեր շունչը չորս վայրկյան: 

• Հաջորդիվ տեղափոխեք հայացքը վերին աջ անկյունուն և ներշնչեք: 

• Այժմ ներշնչեք և հայացքը տեղափոխեք  ստորին աջ անկյուն: Պահեք ձեր շունչը 

չորս վայրկյան: 

• Արտաշնչման ժամանակ ձեր հայացքը  տեղափոխեք ստորին ձախ անկյուն: 

Կրկնեք այս տեխնիկան, մինչև չհասկանաք, որ լիովին կենտրոնացած եք: Ճիշտ 

շնչառությունը հանգստանալու և համակենտրոնացման առաջին քայլն է: 

Եվ, վերջապես, Տիմոտի Գոլիի մեջբերում. ՛՛Երբ խաղացողը գիտակցում է, որ ավելի 

կարևոր է, սովորել ուշադրություն, քան լավ հարված, նա դադարում է խաղալ դրսում 

և փոխարենը խաղում է« ներսից:  

Ոսկե բառեր! 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԵՎ ԱՅՆՈՒԱՄԵՆԱՅՆԻՎ, ԻՆՉՈՒ Է ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԴԻՄԵԼ ՌԻՍԿԻ: ՉՈՐՍ 

ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ. 
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Այսպիսով, դուք որոշել եք ինչ-որ բան փոխել ձեր կյանքում: Եվ դա հրաշալի է: Բայց 

լիարժեք գործողությունների համար ձեզ չի հերիքում թեթև քացի: 

Ահա չորս պատճառ, թե ինչու պետք է ռիսկի դիմեք:  

1. ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ և ՌԻՍԿ. 

Իմ տանն ունեմ ընթացիկ նախագծերի պատ, որի վրա միշտ կան միլիոնավոր կպչուն 

պիտակներ: Ամեն շաբաթ խենթի պես փարմացնում եմ պատը: Բայց այնտեղ կա 

միայն մեկ կպչունթուղթ, որն արդեն երեք տարի կախված է: Ես երբեք չեմ հանում 

այն: 

Այն ասում է. ՛՛Եվ եկավ այն օրը, երբ կոկոնում խեղդվելու ռիսկը ավելի սարսափելի 

էր, քան ծաղիկ դառնալու վտանգը: 

Ինձ համար սա հավերժական հիշեցում է, որ եթե ոչինչ չանես, ապա դուք կարող ես 

մեռնել կոկոնի մեջ այդպես էլ ծաղիկ դառնալով: Երբեմն փոփոխությունները սկսվում 

են այն փաստից, որ դուք հանկարծ գիտակցում եք, որ անվտանգությունն ավելի 

վտանգավոր է, քան ռիսկը: 

Like  կայսրության հիմնադիր Այազ Շաբուտդինովը պատմեց, թե ինչ է արել իր 

բիզնեսը սկսելուց առաջ: Նա թերթը բաժանեց երկու սյունյակի: Մեկում նա գրեց, թե 

ինչպիսին կլիներ իր կյանքը, եթե նա ընտրեր անվտանգությունը: Իսկ մյուսում `ինչ 

կլինի, եթե նա ընտրի ռիսկը: Ամենավատ դեպքերում նա կկորցնի իր մեքենան և 

բնակարանը, որը նա ներդրել է, որպեսզի ստանա նախնական կապիտալը: 

Ես հասկացա, որ վտանգի տակ կարող եմ կորցնել ամեն ինչ: Բայց այս ռիսկով ես 

՛՛գնում եմ՛՛ իմ կյանքում ամեն ինչ փոխելու հույսը , - ասաց նա: 

 

2.ՈՐՔԱՆ Է ՄՆԱՑԵԼ ՄԵԶ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԳՈՐԾԱՐՔԻ ՀԱՄԱՐ. 

Ես ունեմ ծանոթ ձեռներեց, ում աշխատասեղանին կար տայմեռ հետհաշվարկի վրա 

դրված:  նա իր սեղանի վրա ունի ժամացույց, որը ցույց է տալիս, թե որքան է նրան 

մնացել ապրելու: Նա այժմ 36 տարեկան է: 2014 թ. Ռոստատի տվյալներով, 

Ռուսաստանի տղամարդկանց կյանքի միջին տևողությունը 66 տարեկան է (կանանցը 

`77 տարի): Այսօր այդ ժամացույցը ցույց է տալիս  `262.701 ժամ: Համաձայնեք,այդքան 

էլ շատ չէ: Համաշխարհային բանկի Աշխատանքի վիճակագրության բյուրոն 

հաշվարկել է, թե որքան է մարդ ժամանակ ծախսվում տարբեր դասերի վրա, և 

պարզվեց հա թե ինչ: Քսանութ տարի `կյանքի երրորդ մասը` ծախսվում է քնի վրա, 

10 տարի աշխատանքի վրա, 4 տարի սննդի, 9 տարի սոցիալական ցանցերի, 

հեռուստատեսության և վիդեո խաղերի վրա: Եթե մենք դուրս հանենք բոլոր մյուս 

սովորական գործերը,ապա մեզ մնում է ինը տարի: (45-րդ էջ) Ընդհամենը ինը տարի, 
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որի ընթացքում անհրաժեշտ է ժամանակ անցկացնել ինքնազարգացման վրա: Եվ այդ 

թվերը ստացվել են հաշվարկից, որ մարդը ապրում է 78 տարի: Եկեք անկեղծ լինենք, 

իսկ եթե դուք ավելի քիչ ապրեք (Աստված չանի, իհարկե): Ես հիմա չեմ վախեցնում 

ձեզ: Պատկերացրեք, եթե դուք ապրում եք ոչ թե 78, այլ 50 տարի: Ինչ կլինի այդ 

ժամանակ: Սարսափելի է չէ?« ես կբերեմ հետաքրքիր նմանություն: Պատկերացրեք, 

որ դուք ունեք որոշակի գումարով բանկային քարտ: Ընդ որում, դուք չգիտեք, թե 

ինչքան գումար կա, և այն չեք կարող ավելացնել: Ամեն օր դուք գնում եք բանկոմատ և 

գումար եք վերցնում: Ավելի ճիշտ, դուք հուսով եք հանել: Դուք չգիտեք, թե որքան է 

մնացել այնտեղ, եւ արդյոք բանկոմատը ձեզ կտա արդյոէ երկար սպասված թղթի 

կտորը: Հավանաբար, արդեն գուշակեցիք, որ այս բանկային քարտը մեր կյանքն է: Եվ 

երեկոյան քնելով մենք չենք կարող երաշխավորել, որ ՛՛Կյանքի բանկոմատ»՛՛ -ը 

հնարավորություն կտա հաջերդ  առավոտ մի բան փոխելու մեր կյանքում: 

 

3. ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ և ՆՈՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ (այդքան էլ ուրախ 

պատմություն չէ, բայց դե...) 

Արտյոմ անունով հայտնի գործարարը կարիերայի սկզբում վարկ է վերցրել կես 

միլիոնով եւ իր եղբոր եւ կնոջ հետ միասին բացել գործնական ավտոլվացման 

առաջին գործարանը: Աշխատել է կես տարի: Աշխատում էին, աշխատում և սկսեցին 

ապրել երկար և եջանիկ: Թեև սա հեքիաթ չէ: Ավտոլվացման կենտրոնը 

ամբողջությամբ այրվել է: Հստակ վիճակագրությունը դժվար է ստանալ, սակայն որոշ 

հեղինակավոր աղբյուրներ ասում են, որ բիզնեսի 90% առաջին երկու տարվա 

ընթացքում այրվում է: Ոչ այդքան երջանիկ ավարտ, սակայն գործարարն այդքանից 

հետո ասաց. ՛՛Յուրաքանչյուր նոր գործողություն ձեզ լրացուցիչ տեղեկություններ է 

տալիս, նոր գաղտնիքներ բացելով: Եվ, իհարկե, անհամեմատելի փորձ. Օրինակ, ես 

հասկացա, թե ինչ սխալներ ենք արել բիզնես պլանում և նախնական պլանավորման 

մեջ: գումարած դրան,ես հասկացա, որ եթե աշխատես բարեկամների կամ ընկերների 

հետ, ապա դուք պետք է հստակ պայմանավորվածություններ ունենաք: Եվ մենք 

սխալվեցինք լվացման կենտրոնի վայրի ընտրության հարցում հաշվի չառնելով 

բազմաթիվ ֆորս մաժորներ: Այո, այս փորձը ստանալու համար կես միլիոն էի 

կորցրել, բայց չեմ ափսոսում: Դա ավելի լավ է ինձ համար, քան ցանկացած 

վերապատրաստում, և շատ մատչելի բացատրեց ինձ շատ բաներ: Ստացվում է, որ 

նա իրոք «գնել» է լրացուցիչ տեղեկություններ կես միլիոնով: Թանկ է՞, Միգուցե: Կա 

մի հայտնի հետաքրքիր պատմություն, թե ինչպես է մեկ ընկերության աշխատակիցը 

կորցրել 10 միլիոն դոլար անհաջող գործարքի վրա: Նրան կանչեցին,և  նա նույնիսկ 

իրեն հետ վերցրեց հեռացման դիմում: Երբ նա մոտեցավ ղեկավարությանը, նա 

ասաց. ՛՛Եթե դու ինձ հեռացնեք, ես ամբողջովին կհասկանամ ձեզ, որովհետեւ ես 

այդպիսի սխալ եմ գործել: Եվ պատասխանը հետևյալն էր. ՛՛Մենք հենց նոր ձեր 
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ուսման վրա ծախսել ենք 10 միլիոն և ուղղակի իրավունք չունենք հեռացնել նման 

արժեքավոր աշխատողի: Գնացեք աշխատելու: Կարելի է ասել, որ կորցրած 

ցանկացած գումար անգնահատելի ներդրում է ձեր սեփական ուսուցման համար: 

Արտյոմի պատմությունը շարունակություն ունի: Երկու տարի անց մարելով վարկը, 

նա ևս մեկ անգամ ռիսկի դիմեց, հաշվի առնելով իր նախորդ սխալները: Եվ այս 

անգամ նրա մոտ դա ստացվեց: Ոչ ոք չի խոստանում, որ հեշտ կլինի: Ոչ ոք չի 

խոստանում, որ առաջին անգամից հաջողության կհասնես (ամենայն 

հավանականությամբ ոչ, և անգամ երկրորդից էլ չէ): Բայց այն փաստը, որ միայն 

գործողությունը ձեզ կտա նոր տեղեկատվություն, դա փաստ է: 

 

4. ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲԱՐՁՐԱՑՆՈՒՄ Է ԻՆՔՆԱԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ. 

 

Ամեն անգամ, երբ մենք ռիսկի ենք գնում, բայց ինչ-որ բան ենք անում, մենք դուրս ենք 

գալիս մեր հարմարավետության գոտուց: Եվ սա, ամենայն հավանականությամբ, 

բարձրացնում է ինքնագնահատականը: Ամեն անգամ, երբ մենք հաղթահարում ենք 

վախը, ինքնաբերաբար սկսում ենք հպարտանալ ինքներս մեզնով: Ինչ լավ է գրել 

Բարբարա Շերը ՛՛Ինչի մասին երազել՛՛ գրքում. ՛՛Երբ դուք վախենում եք, բայց 

միևնույն ժամանակ առաջ եք գնում, դուք ինքներդ ձեզ մեծ ծառայություն եք անում: 

Դուք ամեն անգամ հաջողության եք հասնում, երբ հաղթահարում եք վախը: 

Շոշափելի հաջողություն: Դուք ոևորություն կամ վճռականություն եք զգում, այսպես 

թե այնպես դա արբեցնող զգացում է: Բայց ամեն անգամ, երբ դուք ձեզ անգործության 

եք մատում, ձեր ինքնագնահատականը ընկնում է մի քանի արժեքներով: Եվ նրա հետ 

պայքարող ոգին: 

Համոզելով ձեզ, որ դուք լավ մարդ եք, դուք չեք հասնի երկարատև էֆեկտի: 

Գործողությունը կարծես ավելի լավ է օգնում, քան մտքերը, քանի որ երբ դուք ինչ-որ 

բան եք անում, դուք հպարտանում եք ինքներդ ձեզնով, նույնիսկ եթե որոշակի 

հաջողության չեք հասել: 

 

Ահա ձեզ չորս պատճառ ռիսկի դիմելու համար: Դուք դեռ մտածում եք՞: 

 

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ. 

 

Սիրելի` ընկերներ: 
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Սա է կյանքը փոխելու 100 ուղիների առաջին մասը: Եվ վստահաբար կարող եմ ասել, 

այս գիրքը և դրա շարունակությունը լավագույն նվերն է, որը կարող է տրվել 

ցանկացած մարդու (այո, ես լրջորեն մտածում եմ այդպես): 

Սա համընդհանուր ուղեցույց է կյանքի փակուղուց դուրս գալու համար: Դրանից դուք 

կսովորեք ամեն ինչ, թե ինչպես կառուցել կյանքը և ինքներդ ձեզ: 

Եթե այս բառերը ձեզ թվում են լղոզված, ապա ես ավելի կոնկրետ ասեմ. «100 

միջոցները ընթերցելուց հետո անպայման կհասկանաք. 

 

1. Ինչ եք ուզում: 

2. Դեպի ուր պետք է շարժվեք: 

3. Ինչպես դա անել ավելի լավ: 

Հետևյալ գրքից դուք կսովորեք: 

• Ինչպես է գործում Տիեզերքի աղյուսակը և որտեղ եք գտնվում: 

• Ինչու մարդիկ չեն կարողանում փոխվել (նույնիսկ եթե նրանք իսկապես ուզում են): 

• Ինչպես հաղթահարել ձեր ներսի դևերին: 

• Որ հատկությունները հաջողակ մարդուն դարձնում հաջողակ: 

• Ինչ անել, եթե դուք արդեն փորձել եք ամեն ինչ, և ոչինչ չի աշխատում: 

Եվ վերջապես: 

Ես ամբողջ հոգիս դրել եմ այս գրքի մեջ: Եվ նույնիսկ ավելին: 

Շնորհակալություն և հաջողություն: 
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ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ. 

Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել. 

- Իմ ընտանիքին, որն ինձ միշտ աջակցում էր գրելու ցանկության մեջ, ստեղծեց 

հարմարավետ պայմաններ ստեղծագործական և գայթակղության համար, լավ 

մոտեցման այն բանին, որ ես կարող եմ ճաշից սեղանից գնալ, որպեսզի գրեմ այն 

մտքերը, որոնք եկել են: 

- Շնորհակալություն յուրաքանչյուր մարդու, ով կարդում է « Կյանքը փոխելու 100 

ուղիները, թողել է իր մեկնաբանությունները, անձնական գրություններ գրել 

ՎԿՈՆՏԱԿՏԻ և Facebook- ում: Դուք տվեցիք թեւեր և վստահություն: 
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- Մաննի, Իվանովի եւ Ֆերբերի հրատարակչության ողջ թիմին այն մթնոլորտի 

համար, որը թույլ է տալիս մարդուն բացել իր ներուժը և խմբագրակազմին, որ 

ստուգել են իմ գիրքը: Շնորհակալություն պատասխանատու խմբագիր Նատաշա 

Խորենոյին և գրական խմբագիր Օլե Սվիտովային շնորհակալություն հայտնելով այն  

բանի համար, որ նույնքան սիրով են վրաբերվել այս տառերին, որով ես ստեղծեցի 

դրանք: 

- Եվ հատկապես շնորհակալ եմ երկու մարդկանց, ովքեր առանց իմանալու 

մասնակցել են այս ամենի ստեղծման մեջ:  

Եվ Ռինատ Շագաբուտդինովին, հրատարակչության գլխավոր տնօրենի օգնական 

Արտյոմ Ստեփանովին, որի հետ չորս ամիս անց նման բան խոսակցություն է եղել 

- Լարիս,  ես կարդացի քո սյունակը կայքում, և դա ինձ դուր նէ գալիսսիրում եմ: 

- Շնորհակալություն, Ռենատ: Գիտեք, ես մի քանի տարի է, ինչ երազում եմ իմ գիրքը 

հրատարակելու համար: 

- Իսկ ինչու մի քանի տարի անց, այլ ոչ հիմա: 

Դե ... ես դեռ պատրաստ չեմ: Գրքերը սուրբ են: Իմ ծնկները սկսում են դողալ երբ 

մտածում եմ նման անհեթեթության մասին, ինչպես իմ սեփական գիրքը: 

- Իզուր ես հետաձգում: Հանդիսատեսը պատրաստ է արդեն: Լսեք, խմբագրական 

խորհրդը կկայանա երեք օրից: Դուք կարող եք տարածել գիտելիքների քարտեզ, թե 

ինչպիսին է լինելու ձեր ապագա գիրքը, և մենք որոշում ենք, արդյոք պատրաստ եք, 

թե ոչ: ... Դե, երեք օր հետո Ռենատը ինձ ասաց, որ իմ գաղափարը դուր է եկել 

խմբագրական խորհրդին, և ես երեք ամիս ունեմ ստեղծելու այն, ինչ ձեր ձեռքում է: 

Այո, սա ամենայն հավանականությամբ, վերջն է: 
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