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ԻՆՉ, ԻՆՉԻ ՀԱՄԱՐ ԵՎ ԻՆՉՊԵՍ: ԱՄԵՆԱԿԱՐԵՎՈՐՆ ԱՅՍ ԳՐՔՈՒՄ
Երբևէ մտածե՞լ եք արդյոք այն մասին, թե մեզ ինչ են սովորեցնում և ինչ չեն
սովորեցնում դպրոցներում ու բուհերում:
Մի հին, բայց շատ ուսանելի անեկդոտ կա: Մի պրոֆեսոր նավով ճամփորդելիս
մտերմանում է նավաստիներից մեկի հետ: Հերթական զրույցներից մեկի ժամանակ
պրոֆեսորն սկսում է հարցեր տալ.
— Ասա՛, բարեկա՛մս, դու ֆիզիկա գիտե՞ս:
— Ոչ, պրոֆեսո՛ր, միայն այն՝ ինչ դպրոցում եմ անցել:
— Հըմ… կյանքիդ քսան տոկոսն իզուր է անցել: Իսկ բարձրագույն
մաթեմատիկայից տեղյա՞կ ես:
— Ո՛չ, պրոֆեսո՛ր, միայն դպրոցում սովորածս:
— Կյանքիդ ևս քսան տոկոսն իզուր է անցել: Գոնե քիմիա գիտե՞ս:
— Ո՛չ, ես այդ առարկան ընդհանրապես չէի սիրում:
— Լավ չէ, կյանքիդ ևս քսան տոկոսն իզուր է անցել:
Հանկարծ նավը աղետի է ենթարկվում ու սկսում է ջրասույզ լինել: Նավաստին
հարցնում է.
— Պրոֆեսո՛ր, լողալ գիտե՞ք:
— Ո՛չ, բարեկա՛մս, ես դա չեմ սովորել:
— Պրոֆեսո՛ր, կյանքդ հարյուր տոկոսով իզուր է անցել:
Դպրոցներում ու բուհերում մեզ ամենատարբեր բաներ են սովորեցնում՝ ֆիզիկա,
մաթեմատիկա, լեզուներ, հողաթափիկ ինֆուզորիաների կառուցվածքը, արծաթ–
հայելու ռեակցիայի բանաձևը, Կեպլերի օրենքները, որոնցով շարժվում են
մոլորակները… խնդրում եմ ինձ ճիշտ հասկանալ: Ես բնավ դեմ չեմ, որ այդ ամենը
ուսուցանվի: Ընդհակառակը, համարում եմ, որ այդ ամենն անհրաժեշտ է ճիշտ
աշխարհընկալում ձևավորելու համար: Բայց, այդ ամենով հանդերձ, դպրոցներում և
բուհերում անչափ կարևոր բաներ մեզ չեն սովորեցնում: Չեն տալիս այն գիտելիքներն
ու կարողությունները, որոնք ամեն օր ու ամեն ժամ անհրաժեշտ են մեր առօրյա
կյանքում: Ախր ամեն օր ու ամեն ժամ մենք մոլորակների կամ հողաթափիկ
ինֆուզորիաների հետ գործ չենք ունենում, այնպես չէ՞: Ամեն օր ու ամեն ժամ մենք
գործ ենք ունենում ինքներս մեզ հետ, մեր ներքին տարբեր վիճակների հետ, տարբեր
գործերի ու զբաղմունքների հետ, ինչպես նաև՝ ուրիշ մարդկանց հետ:
Մասնագետները հաշվել են, որ խոշոր քաղաքներում մարդիկ օրվա մեջ չորս հարյուր
անգամ (400!) կոնտակտի մեջ են մտնում այլ մարդկանց հետ: Հապա մտածեք, թե սա
ինչպիսի ահռելի ծանրաբեռնվածություն է հոգեկանի համար: Մարդկային
հաղորդակցումն, առանց չափազանցության, աշխարհում գոյություն ունեցող
ամենաբարդ գործընթացն է: Իսկ ի՞նչ են մեզ սովորեցնում դպրոցներում այդ
գործընթացի մասին: Գործնականում՝ ոչինչ: Դպրոցներում ու բուհերում չեն

սովորեցնում, թե ինչպես պետք է վերաբերվել ինքն իրեն, ինչպես ճանաչել և
կառավարել իրեն, ինչպիսի նպատակներ դնել իր առջև և ինչպես հասնել դրանց
իրականացմանը, որպեսզի այդ նպատակներն օգտակար լինեն ինչպես մեր, այնպես
էլ ուրիշների համար, կյանքի համար: Չեն սովորեցնում, թե ինչպես պետք է
վերաբերվել ուրիշներին և ինչպես շփվել նրանց հետ, որպեսզի դա լինի
արդյունավետ, առողջ ու գոհացնող շփում (դարձյալ՝ ինչպես մեր, այնպես էլ
ուրիշների համար): Չեն սովորեցնում, թե ինչու և ինչպես համագործակցել, ինչպես
նաև՝ ինչպես պաշտպանել սեփական իրավունքներն ու շահերը, երբ դրա
անհրաժեշտությունը ծագում է (իսկ դրա անհրաժեշտությունը շատ հաճախ է
ծագում): Չեն սովորեցնում արդյունավետորեն կառավարել տարաբնույթ
կոնֆլիկտները, որոնք անխուսափելի են (նույնիսկ ամենամտերիմ, ամենահարազատ
մարդկանց շփումներում): Չեն սովորեցնում ինչպես սիրել ինքն իրեն, ուրիշներին,
բնությունը, կյանքը, ամենատարբեր գործերը, որոնցով կամա թե ակամա զբաղվում
ենք: Չեն սովորեցնում, թե ինչպես պետք է դիմակայել կյանքի դժվարություններին և
հաղթահարել դրանք: Չեն ուսուցանում ամենատարբեր կենսական խնդիրներ
լուծելու միջոցները, հնարներն ու մեթոդները… բայց չէ՞ որ այս ամենը կարևոր է,
գրողը տանի: Մի՞թե ավելի կենսական ու կարևոր բաներ կան…
Կարելի է նաև այսպես ասել. դպրոցներում ու բուհերում չեն սովորեցնում
առավել կարևորը՝ Ապրելու արվեստը, այն, թե ինչպես տեր դառնալ իր կյանքին և այն
կազմակերպել ու կառավարել այնպես, որ կյանքդ լինի օգտակար քո և մնացած
մարդկանց համար, լինի հնարավորինս առողջ, հնարավորինս արդյունավետ,
ներդաշնակ, արգասավոր, հնարավորինս հագեցած և լիարժեք:
Հումանիտար մասնագետները համոզված են, որ կրթական ծրագրերը պետք է
բաղկացած լինեն հետևյալ չորս հավասարարժեք բաղադրիչներից. 1. «Բնություն», 2.
«Ձեռակերտ աշխարհ», 3. «Ես ինքս», 4. «Հասարակություն»: Մինչդեռ վերջին երկու
բաղադրիչները ժամանակակից կրթական համակարգերում իսպառ (կամ գրեթե
իսպառ) բացակայում են: Այս և նմանատիպ գրքերն էլ այդ անչափ կարևոր բացը
լրացնելու փորձեր են:
Սիրելի՛ բարեկամներ:
Այս գիրքը մտահղացված է որպես օգտակար կարողությունները զարգացնելու
միջոցով ինքնակատարելագործվելու ձեռնարկ:
Գիրքը գիտա–գեղարվեստական ժանրին է պատկանում: Շարադրանքում դուք
մասնագիտական բարդ հասկացություններ, խրթին տեսություններ չեք գտնի:
Տեսական բնույթի դատողություններ ու տեղեկություններ բերված են միայն այն
չափով, որքանով դա անհրաժեշտ է տվյալ կարողության էությունն ըմբռնելու և դրա
զարգացման անհրաժեշտությունը հասկանալու համար: Մնացած շարադրանքը
նվիրված է այդ կարողությունների զարգացման միջոցներին, հնարներին,
տեխնիկաներին, վարժություններին:
Հատուկ ուզում եմ ընդգծել, որ գրքում ներկայացվող հոգեբանական հնարները,
տեխնիկաներն ու վարժություններն ընտրվել են հետևյալ չափանիշներով.

• Հնարավորինս պարզ են և մատչելի՝ ինչպես հասկանալու, այնպես էլ կիրառելու
առումով:
• Կիրառելու առումով գործնականում շատ մեծ ջանքեր կամ կամքի ուժ չեն
պահանջում (որոշ վարժություններ ընդհանրապես որևէ նկատելի ջանք չեն
պահանջում): Այնպես որ այդ վարժությունները կատարելը բոլորովին չի խանգարի
ձեր ամենօրյա գործերով զբաղվելուն:
• Լիովին աշխատող են, շատ արդյունավետ են, ինչը ստուգված է գործնականում,
(մեծամասնությունը՝ նաև տողերիս հեղինակի անձնական փորձով):
• Որևէ հակացուցումներ չունեն և ցանկացած չափահաս մարդ կարող է կիրառել
դրանք:
• Միևնույն կարողությունը զարգացնելու համար հաճախ տարբեր հնարներ,
տեխնիկաներ ու վարժություններ են նկարագրված: Կարող եք հերթով փորձել բոլորը,
այնուհետև դրանցից ընտրել նրանք, որոնք ձեզ ավելի հոգեհարազատ կլինեն կամ
ավելի մեծ արդյունքներ կտան անձամբ ձեզ:
Կարևոր մի խորհուրդ:
Եթե որոշեք սույն գրքի միջոցով զարգացնել ձեր կարողությունները, ապա մի
փորձեք միանգամից բոլոր կարողությունները զարգացնել: Չարժե միանգամից ամեն
ինչ իրար խառնել և լցնել իրար գլխի: Ձեզ ծանրաբեռնեք խելամտորեն: Ընտրեք մեկ–
երկու կարողություն, որոնք հիմա ձեզ ավելի անհրաժեշտ են թվում: Դրանցից մեկը
դարձրեք հիմնական, ֆոնային, իսկ մյուսը՝ օժանդակ: Զարգացրեք ու հղկեք այդ
կարողությունները, համոզվեք, որ արդեն լիովին տիրապետում եք դրանց, այնուհետև
անցեք մյուսներին: Այդ ձևով ինքներդ ձեզ հետ տարվող աշխատանքն ավելի
արդյունավետ կլինի:
Շատ լավ նորություն:
Նկատի ունեցեք, որ ընդամենը մեկ կարողություն զարգացնելով, դուք բազմաթիվ
դրական փոփոխություններ կզգաք: Մարդու ներաշխարհում ամեն ինչ սերտորեն
միահյուսված է իրար, և մեկ դրական փոփոխությունը, շղթայական ռեակցիայի պես,
ավտոմատիկորեն բազմաթիվ այլ դրական փոփոխություններ է առաջացնում: Երբ
մենք որևէ գործ հասցնում ենք ավարտին, շատ հաճախ պարզվում է, որ ստացված
արդյունքը և դրական հետևանքները շատ ավելի մեծ են, քան մենք սպասում էինք
սկզբում:
Ուրախ կլինեմ, եթե գրքի վերաբերյալ ձեր կարծիքները, տպավորությունները,
դիտողությունները, առաջարկներն ու ցանկությունները կիսեք ինձ հետ: Այդպիսի
ցանկության դեպքում կարող եք նամակներ ուղարկել ինձ hrachamiryan@gmail.com
էլեկտրոնային հասցեով կամ զանգահարել 093541375 հեռախոսահամարով: Սիրով
կպատասխանեմ
ձեր
բոլոր
նամակներին,
հեռախոսազանգերին
ու
հաղորդագրություններին:
Իմ երախտագիտությունն եմ հայտնում «Զանգակ» հրատարակչության
աշխատակազմին և ընկերներիս՝ գրքի հրատարակման գործում ցուցաբերած
աջակցության համար:

Իսկ հիմա եկավ գործի անցնելու ժամանակը: Ի՛ գործ, բարեկամնե՛ր: Եվ մինչ նոր
հանդիպումներ նոր գրքերի էջերում:
Միշտ ձեր՝

Հրաչյա Ամիրյան

ԳԼՈՒԽ 1. ՊՈԶԻՏԻՎ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
ԻՆՉ Է ԵՎ ԻՆՉ ՉԷ ՊՈԶԻՏԻՎ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԿՈՐՉԻ՛ ԽԱՌՆԱՇՓՈԹԸ, ԿԵՑՑԵ՛ ՀՍՏԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
Պոզիտիվ մտածողության, նպատակների իրականացման, հաջողության
հասնելու և նման այլ թեմաներով ներկայումս շատ է խոսվում ու գրվում: Նկատի
ունեմ հանրամատչելի հոդվածները, գրքերը, գրքույկները, ֆիլմերը, որոնցով
հեղեղված են գրախանութներն ու համացանցը: Բնական է, որ շատ պետք է գրվեր:
Որովհետև այդ թեմաները չափազանց կենսական են, դրանք շատ մեծ թվով
մարդկանց են հուզում ու հետաքրքրում: Եվ ամեն ոք, ով չի ալարում, գրում է այդ
թեմաներով: Հարցն էլ հենց այն է, թե ինչ են գրում և ինչպես: Գործնականում
բավական օգտակար, խելքին մոտ տեղեկությունների, բացատրությունների ու
խորհուրդների
հետ
միասին
առավել
հաճախ
այնպիսի
պարզունակ
«բացատրություններ» ու «խորհուրդներ» ես կարդում, այնքան հակասական ու
մակերեսային դատողություններ ես «ըմբոշխնում», որ ուղղակի շվարում ես: Ընդ
որում այդպիսի նյութերի հեղինակների ճնշող մեծամասնությունն այդպես էլ իրեն
նեղություն չի տալիս պարզ ու հստակ բացատրելու, թե, օրինակի համար, պոզիտիվ
մտածողություն ասվածն, ի վերջո, ինչ է իրենից ներկայացնում: Հաճախ այդ բոլոր
գրվածքները, հոդվածներն ու ֆիլմերը համեմվում են նաև էզոթերիկայով,
խորհրդապաշտությամբ, կրոնական ու բարոյախոսական քարոզներով ու
խրատաբանությամբ: Այդ ամենի արդյունքում միայն թյուրըմբռնումներ ու կատարյալ
խառնաշփոթ է առաջանում: Մասնավորապես՝ պոզիտիվ մտածողության մասին
զանազան միֆեր ու ստերեոտիպեր են տարածվում, որոնք առավել հաճախ զուտ
սպեկուլյատիվ բնույթ են կրում և իրականության հետ որևէ առնչություն չունեն:
Որո՞նք են այդ միֆերը:
Միֆ համար 1: Պոզիտիվ մտածողությունը հաճախ ներկայացնում են որպես
պարզունակ լավատեսություն: Ասում եմ՝ պարզունակ լավատեսություն, որովհետև
կոնկրետ իրավիճակներում լավատես լինելու համար միանգամայն իրական հիմքեր
են պահանջվում: Կյանքը միշտ կոնկրետ իրավիճակներից է բաղկացած: Ներեցեք,
իսկ եթե կոնկրետ իրավիճակն այնպիսին է, որ լավատես լինելու իրական հիմքեր
չկա՞ն: Լինում են, չէ՞, այդպիսի իրավիճակներ: Հրեն, որևէ աղքատ երկրում մահացու
հիվանդության համաճարակ է բռնկվել, իսկ դեղորայք չկա կամ չափազանց քիչ է:
Կամ՝ մեծամասշտաբ տարերային աղետ է եղել (երկրաշարժ, ցունամի…): Տասնյակ
հազարավոր մարդիկ զոհվել են, հարյուր հազարավորները մնացել են անօթևան,
առանց գոյության տարրական միջոցների և նվազագույն կենսապայմանների: Այդ

դեպքում ի՞նչ: Հնարավո՞ր է արդյոք այդպիսի իրավիճակում լավատես լինել:
Այսպիսի դեպքերում, երբ լավատես լինելու իրական հիմքեր չկան, լավատեսությունը
պարզապես ինքնախաբեություն է: Այսպիսի դեպքերում պոզիտիվ մտածողությունը
ոչ թե «ամեն ինչ լավ կլինի» ասելով իրեն հուսադրելն է, այլ ամբողջ թափով գործելը՝
փրկելու համար նրանց, ում հնարավոր է փրկել, վերականգնելու համար այն, ինչը
հնարավոր է վերականգնել և կառուցելու համար այն, ինչը հնարավոր է կառուցել:
Միֆ համար 2: Պոզիտիվ մտածողությունը ներկայացնում են որպես լավ բաների
հույս ունենալ: Եկեք անկեղծ լինենք ու պատասխանենք հետևյալ հարցին. իսկ
արդյո՞ք մեր բոլոր հույսերն են իրականություն դառնում: Միշտ և բոլոր դեպքերո՞ւմ:
Մի՞թե միայն հուսալը բավական է, որպեսզի մեր ցանկություններն ու նպատակներն
իրականություն դառնան: Մի օրինակ բերեմ: Դպրոցն ավարտելիս և բուհ
ընդունվելիս շատերն են հույս ունենում, որ իրենք առաջնակարգ մասնագետ են
դառնալու, հեռանկարում դառնալու են նախարար, մեծ հաջողությունների ու
ճանաչման են հասնելու… բայց դեպքերի քանի՞ տոկոսում են այդ հույսերն
իրականություն դառնում: Հույս ունենալն, ինչ խոսք, լավ բան է, անհրաժեշտություն է:
Հույս չլինելու դեպքում ապրելու խթաններ պարզապես չեն մնում: Մյուս կողմից,
սակայն, ակնհայտ է, որ միայն հուսալով, առանց կենսական ակտիվ դիրքորոշման,
առանց համապատասխան ակտիվ ջանքեր գործադրելու, հաջողություն ակնկալելն
ինքնախաբեություն է: Ասել կուզի պոզիտիվ մտածողությունն ընդամենը լավ բաների
հույս ունենալը չէ, այն շատ ավելին է՝ գործուն վարքագիծ է: Հանրամատչելի–
սպեկուլյատիվ գրվածքների հեղինակներն աշխատում են այդ ջանքերի մասին
չխոսել: Որովհետև հենց մարդն իմանում է, որ իր ցանկություններին հասնելու
համար ինքը պետք է ինչ–որ ջանքեր թափի, նրա ոգևորությունը կարող է կորչել և նա
կհրաժարվի հեղինակի առաջարկած «հրաշագործ, ֆանտաստիկ ու կայծակնային
մեթոդներից»: Եթե պոզիտիվ մտածողությունը միայն հուսալը լիներ, ապա կարիք չէր
լինի այնպիսի հատուկ հասկացություն ներմուծելու, ինչպիսին պոզիտիվ
մտածողությունն է:
Միֆ համար 3: Պոզիտիվ մտածողությունը հաճախ ներկայացնում են որպես
միայն լավ բաները տեսնելու և դրանց վրա կենտրոնանալու, բացասական
երևույթներն անտեսելու, բոլոր բացասական ու տհաճ իրավիճակներից ու
մարդկանցից խուսափելու կոչ: Կարճ ասած՝ որպես «վարդագույն ակնոց»: Բայց չէ՞ որ
սա լրիվ անհեթեթություն է: Փաստորեն մենք պետք է համարենք, որ բացասական,
տհաճ երևույթներ ու իրադարձություններ չկա՞ն: Պետք է այդ ամենի վրա ա՞չք
փակենք, բոլոր վատ ու անցանկալի բաները չտեսնե՞նք, այո՞: Բայց չէ՞ որ սա
ինքնախաբեություն է: Իսկ ինչպե՞ս պետք է խուսափենք բոլոր այդ անախորժ
պահերից: Ոչ մի մարդու հետ չշփվե՞նք, ի՞նչ է: Չէ՞ որ նույնիսկ ամենահարազատ,
ամենասիրելի մարդկանց հետ շփումներում ժամանակ առ ժամանակ անախորժ,
տհաճ պահեր են առաջանում: …Եվս մեկ հանգամանք: Իսկ ինչպե՞ս պետք է
անտեսենք, չզգանք մեր իսկ ներսում առաջացող բացասական զգացումներն ու
ապրումները: Դրանք ճնշելով ու արտամղելո՞վ: Որքան հնարավոր է խոր
պարտակելո՞վ: Նախ միշտ չէ, որ դա հնարավոր է անել: Բոլորիս էլ ծանոթ է այն

իրավիճակը, երբ որքան ուժգին ես ցանկանում մոռացության մատնել ինչ–որ տհաճ
միջադեպ, այնքան ավելի համառորեն է այն վերարտադրվում մեր գիտակցության
մեջ: Եվ հետո, նույնիսկ եթե հաջողվի ճնշել, արտամղել տհաճ զգացումներն ու
ապրումները, չէ՞ որ դրանք ոչ մի տեղ էլ չեն կորչում: Դրանք մնում են մեր ներսում ու
կուտակվելով՝ ավելի ու ավելի են ուժգնանում՝ ժամանակ առ ժամանակ վերածվելով
անկառավարելի պայթյունների, ներթափանցելով մեր բոլոր գործողությունների մեջ,
թունավորելով մեր կյանքն ու հարաբերությունները, հաճախ բառացիորեն
թելադրելով մեր վարքը և տարատեսակ, հաճախ՝ նաև միանգամայն լուրջ
հիվանդություններ առաջացնելով:
Միֆ համար 4: Պոզիտիվ մտածողությունը պատկերացնում են նաև որպես «ես
ինձ լավ եմ զգում, ինձ մոտ ամեն ինչ լավ է, իմ գործերը լավ են գնում» տիպի

ինքնաներշնչումների
միջոցով
սեփական
հոգեվիճակի
բարելավում,
տրամադրության բարձրացում: Բնականաբար, հարց է ծագում. իսկ եթե իրականում
ես ինձ լավ չեմ զգո՞ւմ: Եթե, օրինակ՝ գլուխս ցավից պայթում է, ապա ինչպե՞ս ասեմ,
որ «լավ եմ զգում»: Չէ՞ որ դա անմտություն է: Կամ, եթե իրականում գործերս լավ չեն
գնո՞ւմ: Ասենք՝ փորձանքի մեջ եմ ընկել, կամ կորցրել եմ աշխատանքս ու նման
բաներ: Ինքս ինձ պետք է համոզեմ, որ ամեն ինչ լա՞վ է, այո՞: Բայց չէ՞ որ սա նույնպես
անհեթեթություն է: Սա իրականության ժխտում է և ինքնախաբեություն, այլ ոչ թե
պոզիտիվ մտածողություն:
Միֆ համար 5: Երբեմն պոզիտիվ մտածողությունը պատկերացնում են որպես

բոլորին դուր գալու և բոլորի հետ միայն դրական, լավ հարաբերություններ
հաստատելու ձգտում: Բայց սա ևս պոզիտիվ մտածողության հետ որևէ ընդհանուր
եզր չունի: Պոզիտիվ մտածողությունն իր բնույթով միշտ իրատեսական է: Իրականում
անխտիր բոլորին դուր գալ հնարավոր չէ: Ինչ էլ որ մենք անելու լինենք, միշտ էլ
կգտնվեն մարդիկ, ովքեր կդատապարտեն ու կքննադատեն մեզ, մեր արարքներն ու
մոտեցումները: Թույլ տվեք հիշեցնել դասական առակը:

Մի անգամ հայր ու որդի իրենց իշուկով միջօրեի շոգին ճամփորդում էին քաղաքի
փոշոտ փողոցներով: Հայրը նստած էր էշին, իսկ որդին սանձից բռնած գնում էր
նրանց հետ:
— Խեղճ տղա,— ասաց անցորդներից մեկը,— նրա փոքրիկ ոտքերը հազիվ են
հասնում էշի հետևից: Դու ինչպե՞ս կարող ես ծույլ–ծույլ նստել էշի վրա, երբ տեսնում
ես, որ տղան ուժասպառ է եղել:
Հայրը նրա խոսքերը սրտին մոտ ընդունեց: Երբ անկյունում նրանք շրջվեցին, նա
իջավ էշից ու տղային կարգադրեց հեծնել էշին:
Շատ շուտով նրանց մի ուրիշ մարդ հանդիպեց: Նա բարձրաձայն ասաց.
— Ինչ ամոթ է: Փոքրը սուլթանի պես նստել է էշին, իսկ նրա խեղճ ծեր հայրը
վազում է հետևից:
Տղան շատ վշտացավ այդ խոսքերից ու հորը խնդրեց իր հետևում նստել էշին:
— Բարի՛ մարդիկ, դուք երբևէ նման բան տեսե՞լ եք,—չադրայի տակից ձայնեց մի
կին:— Այսպես տանջել կենդանուն: Խեղճ էշի ողնաշարն արդեն դուրս է ընկել, իսկ

մեծ ու փոքր անբանները նրա վրա նստած զրուցում են, ոնց որ բազմոցի վրա լինեն:
Օ՜, խեղճ կենդանի:
Ոչ մի բառ չասելով, ամոթահարված՝ հայր ու որդի իջան էշից: Հազիվ էին նրանք
մի քանի քայլ արել, երբ հանդիպած անցորդներից մեկը սկսեց ծիծաղել նրանց վրա.
— Էս ձեր էշն ինչո՞ւ ոչինչ չի անում, ոչ մի օգուտ չի տալիս ու նույնիսկ ձեզնից ոչ
մեկին չի տանում:
Հայրը էշին մի լրիվ խուրձ դարման տվեց ու ձեռքը դրեց որդու ուսին:
— Ինչ էլ որ մենք անելու լինենք,— ասաց նա,— անպայման կգտնվի մեկը, որը
մեզ հետ համաձայն չի լինի: Ես կարծում եմ, որ մենք ինքներս պետք է որոշենք, թե
ինչպես ճանապարհորդենք:
Այն մարդը, ով որոշում է ինչպես, առավել ևս դեպի ուր ճանապարհորդել, դուք
ինքներդ եք:
Եթե լսես ուրիշին՝ կշալակես քո էշին:
Վերը նկարագրված թյուրըմբռնումներն ու սպեկուլյատիվ դատողություններն
այնքան լայնորեն են տարածված, որ դրա արդյունքում աճում է ոչ թե պոզիտիվ
մտածողության կողմնակիցների, այլ… հակառակորդների թիվը: Աչքի եմ
անցկացնում համացանցն ու բավական շատ «հոդվածներ» եմ գտնում պոզիտիվ
մտածողության… վնասների մասին: Այո՛, այո՛, վնասների… կարդում եմ նյութեր,
որոնցում պոզիտիվ մտածողությունը հեգնանքի ու ծաղրի առարկա է դառնում:
Եվս մեկ անգամ շեշտենք, որ այս բոլոր միֆերն իրականում պոզիտիվ
մտածողության հետ ոչ մի կապ չունեն: Ավելորդ չի նաև նշելը, որ պոզիտիվ
մտածողությունը կապ չունի նաև պոզիտիվ հոգեբանության (որպես արդի
հոգեբանության ուղղություններից մեկի), և պոզիտիվ հոգեթերապիայի հետ:
Դե, եթե պոզիտիվ մտածողության վերաբերյալ պատկերացումներում այդքան
թյուրըմբռնումներ կան, եկեք մի կողմ դնենք այդ ամբողջ շիլաշփոթը և փորձենք
առավելագույն հստակությամբ բնորոշել, թե ինչ է և ինչ չէ պոզիտիվ մտածելակերպը:
Այդ հստակեցումը չափազանց կարևոր է, քանի որ հայտնի օրենքի համաձայն.
• եթե դուք ամենայն հստակությամբ, տեսնելու, լսելու, շոշափելու, զգալու

աստիճան հստակությամբ չեք տեսնում ձեր ուզածը, ապա չեք ստանա այն: Կամ էլ,
որ ավելի վատ է՝ կստանաք այն, ինչը չէիք ցանկանա ստանալ:
Այս օրինաչափությունը գործում է միշտ և բոլոր հանգամանքներում, մեր բոլոր
նպատակներն ու ցանկությունները կյանքի կոչելու բոլոր փորձերի ժամանակ:
Կյանքը միշտ էլ կոնկրետ է: Եվ եթե մենք հստակորեն չենք պատկերացնում, թե ամեն
մի կոնկրետ իրավիճակներում ինչ ենք ցանկանում ստանալ (կոնկրետ մարդուց,
կոնկրետ հանդիպումից, կոնկրետ զրույցից, կոնկրետ գործից, զբաղմունքից, ինքներս
մեզանից…), ապա, առավել հաճախ, չենք ստանա մեր ուզածը: Կամ էլ կստանանք
այն, ինչը բնավ չէինք ցանկանա ստանալ:
Այ հիմա արդեն կարող ենք բնորոշենք, թե ինչ է և ինչ չէ պոզիտիվ
մտածողությունը: Եվ այսպես.

Սիրելի՛ ընթերցող: Առաջարկում եմ հենց հիմա մի փոքրիկ դադար տալ ու ևս մեկ
անգամ ընթերցել պոզիտիվ մտածողության այս բնորոշումը: Որպեսզի ավելի
խորությամբ դա իմաստավորեք և համադրեք նրա հետ, թե դուք մինչ այժմ ինչպես էիք
պատկերացնում պոզիտիվ մտածողությունը:
• Պոզիտիվ մտածելը նշանակում է ոչ թե անտեսել կամ ժխտել իրավիճակների

բացասական կողմերը, այլ տեսնել նաև այդ իրավիճակների դրական կողմերը, այդ
իրավիճակներում առկա հնարավորությունները և դրանց վրա կենտրոնանալ:
Եթե խոսքն արտաքին իրադարձությունների ու երևույթների մասին է, ապա
դրանցում ոչ միայն բացասական, այլ նաև դրական կողմերը տեսնելն է, որոնք
հաստատ կան:
Եթե խոսքը գործերի, զբաղմունքների մասին է, ապա դրանց տհաճ կողմերի հետ
միասին նաև լավ, դրական կողմերը տեսնելը:
Եթե խոսքը այլ մարդկանց ու նրանց հետ մեր փոխհարաբերությունների մասին է,
ապա տեսնել նաև այդ մարդկանց ու այդ հարաբերությունների դրական, լավ
կողմերը, որոնք դարձյալ հաստատ կան, չեն կարող չլինել:
Եթե խոսքն ինքն իրեն ընկալելու մասին է, ապա իր թերությունների հետ
միաժամանակ նաև սեփական դրական, ուժեղ կողմերը տեսնելը:
Պոզիտիվ մտածողությունն, այսպիսով, առաջին հերթին, պոզիտիվ ընկալումն է,
երևույթների մեջ ոչ միայն բացասական, այլև դրական, լավ կողմերը և
հնարավորությունները տեսնել–ընկալելն է: Սա հենց այն է, ինչը շատ հաճախ է
պակասում մեր առօրյա կյանքում:
Թույլ տվեք մի առակ ներկայացնել ձեզ:

Իսկ դուք բալ սիրո՞ւմ եք…
— …Ախր մենք գժտվում ենք… անընդհատ… երևի մենք չենք կարող միասին

լինել, այո՞:
— Դու բալ սիրո՞ւմ ես:
— Հա՛:
— Իսկ ուտելիս կորիզները դուրս թքո՞ւմ ես:
— Հա՛, իհարկե…

— Կյանքում էլ է այդպես: Սովորիր դուրս թքել կորիզներն ու միաժամանակ սիրել
բալը:
Եկեք փոքրիկ վերլուծություն կատարենք: Թեև առակում խոսքը սիրո հետ
կապված իրավիճակի մասին է, բայց ասելիքը կարելի է տարածել նաև բոլոր
իրավիճակների վրա: Կյանքում ամենատարբեր բաներ կան՝ հաճելի և տհաճ, ուրախ
և տխուր, օգտակար ու վնասակար, կենարար և սպանիչ: Եվ այդ հաճելի ու տհաճ
բաները կյանքը մեզ սովորաբար մատուցում է միաժամանակ, հաճախ՝ միախառնված
ձևով: Ինչպես ասում են՝ «Կյանքը միայն մեղրի կարաս չէ», «Միսն առանց ոսկորի չի
լինում», «Վարդն՝ առանց փշի» և «Բալն էլ՝ առանց կորիզի»: Թող որ բալի պտղամիսը
բոլոր հաճելի, դրական ու օգտակար բաների խորհրդանիշը լինի, իսկ դառը կորիզը՝
բոլոր տհաճ, անօգուտ ու վնասակար բաների: Բացասական մտածողությամբ մարդն
իր ուշադրությունն առավելապես «կորիզի» վրա է կենտրոնացնում: Նա սևեռված է,
դժգոհում է, նա բողոքում է «կորիզից»: Բնականաբար, նա այդ ընթացքում մոռանում է
պտղամսի մասին, դրականի ու հաճելիի մասին: Ի հակադրություն սրա, դրական
մտածելակերպով մարդը բոլորովին էլ չի անտեսում, չի ժխտում «կորիզի»
գոյությունը: Նա պարզապես «դուրս է թքում» այն և վայելում է «պտղամիսը»: Նա
պտղամսի վրա է կենտրոնանում: Բայց սա դեռ բոլորը չէ: Իսկապես պոզիտիվ
մտածելակերպով մարդն այդքանով չի սահմանափակվի: Նա դրական, օգտակար
բաներ կգտնի ամեն ինչում, այդ թվում նաև դառը կորիզի մեջ: Քանզի նա հասկանում
է, որ երևույթների արժեքավորությունը և օգտակարությունը միայն դրանց հաճելի
կամ տհաճ լինելով չի որոշվում: Դեղահաբը կարող է շատ դառը և տհաճ համ
ունենալ, բայց շատ բուժիչ լինի: Իսկ թույնը կարող է նաև քաղցր ու հաճելի համ
ունենալ, բայց սպանի մեզ… տառապանքը շատ տհաճ է և ցավոտ, բայց և անչափ
ուսանելի է, անչափ կարևոր բաներ է սովորեցնում: Պոզիտիվ մտածողությամբ մարդը
տհաճ իրադարձությունների մեջ նույնպես կարևոր, արժեքավոր և ուսանելի բաներ
կգտնի ու կօգտագործի դրանք՝ ինչպես հմուտ բժիշկն է օձի թույնից փրկարար
դեղամիջոց պատրաստում: Նա ոչ թե կխորշի ու կփորձի խուսափել, փախչել տհաճ
իրավիճակներից ու երևույթներից, ոչ թե կփորձի մոռանալ, ճնշել ու արտամղել
դրանք, այլ համապատասխան դաս կքաղի այդ իրավիճակներից: Նա նաև կձգտի
տհաճ և անցանկալի իրավիճակները վերափոխել դեպի լավը, համապատասխան
քայլեր կձեռնարկի այդ ուղղությամբ: Ֆիզիկական ու հոգեկան ցավերից ոչ թե պետք է
փախչել, ոչ թե բողոքել ու ողբալ, այլ փորձել հասկանալ, թե այդ ցավը կամ
անախորժությունը մեզ ինչ է սովորեցնում: Ցավը մեզ պատժելու միջոց չէ, այլ բնական
մեխանիզմ է, բնական ուսուցիչ է, հստակ ազդանշան է այն մասին, որ մենք սխալ ենք
գործել, որի արդյունքում առաջացել է ցավը: Ահա թե ինչ է նշանակում պոզիտիվ
մտածողություն:
Քո սիրտը կոտրվե՞լ է անհաջողությունից: Քո հարազատը քեզ վշտացրե՞լ է ինչ–
որ բանով: Քո ընկերը քեզ լքե՞լ է դժվար պահին: Քո գործարար պարտնյորը քեզ
խաբել է և յուրացրել է քո գումարնե՞րը, ունեցվա՞ծքը: Քո սիրած մարդը հեռացե՞լ է
քեզանից: Բացասական մտածողությամբ մարդը կսկսի ողբալ, բողոքել ու դժգոհել, նա
իրեն դժբախտ կզգա, նա կչարանա, կհիասթափվի, կմեղադրի այդ անիրավներին,

ստորներին, նա կարող է դեպրեսիայի կամ ճգնաժամի մեջ ընկնել… Նման դեպքերում
մարդկանց մեծամասնությունը հենց այդպես է պահում իրեն: Մինչդեռ պոզիտիվ
մտածողությամբ մարդն այլ բան կանի: Նա հանգստությամբ կսկսի մտածել, թե այդ
անախորժության մեջ ինչպիսի դրական կամ ուսանելի պահեր կան: Նա կմտածի, թե
ինչ անի, որպեսզի այդ իրավիճակը փոխի դեպի լավը: Եվ գործի կանցնի: Նա իրեն
կհարցնի, թե իր ո՞ր սխալի արդյունքում է առաջացել այդ վիճակը և իրեն անիմաստ
մեղադրելու փոխարեն պարզապես անհրաժեշտ հետևություններ կանի, պարզապես
օգտակար դաս կքաղի դրանից:

ՊՈԶԻՏԻՎ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ: ԴՐԱԿԱՆ ԵՎ
ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ՄՏԱԾԵԼԱԿԵՐՊԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ
Պոզիտիվ մտածողության հակադրությունը բացասական մտածողությունն է, որը
լայնորեն տարածված է առօրյայում:
Տարբեր իրավիճակներում հայտնվելիս բացասական մտածողությամբ մարդն
առավելապես կենտրոնանում է դժվարությունների, խոչընդոտների, բացակայող կամ
պակասող ռեսուրսների վրա: Նա պարզապես թվարկում է այն բաները, որոնք չկան
կամ բավարար չեն: Նա համարում է, որ խնդիրը լուծել հնարավոր չէ և անիմաստ է
որևէ բան անելը: Ակնհայտ է, որ այս ձևով խնդիրները լուծեվել չեն կարող: Պոզիտիվ
մտածողությունը կենտրոնանում է առկա ռեսուրսների և հնարավորությունների վրա:
Այդ պատճառով էլ պոզիտիվ մտածելն ավելի ուրախ է, ավելի հետաքրքիր և
օգտակար: Հայտնի մարդկանցից մեկի դիպուկ բնութագրությամբ. «Բացասական
մտածողությամբ մարդն ամեն հնարավորության մեջ դժվարություն է տեսնում, իսկ
դրական մտածողությամբ մարդն ամեն դժվարության մեջ հնարավորություն է
տեսնում»:
• Պոզիտիվ մտածողությունը միշտ գործուն է: Բացասական մտածողությամբ
մարդը հայտարարում է իր պրոբլեմների, իր ցանկությունների ու պահանջների
մասին («Ուզում եմ…»): Եվ վերջ, դրանով էլ սահմանափակվում է: Եվ դժգոհում է այն
դժվարություններից ու խոչընդոտներից, որոնք իր ցանկության իրականացումը
դարձնում են անհնար: Իսկ պոզիտիվ մտածողությամբ մարդը ոչ թե լոկ
հայտարարում է իր ցանկությունը, այլև այդ ցանկությունն իրականացնելու խնդիր է
դնում իր առջև: Նա կենտրոնանում է նպատակների և խնդիրների վրա: Եվ գործում է
այդ ուղղությամբ:
• Պոզիտիվ մտածողությունը կոնկրետ է: Բացասական մտածողությամբ
մարդկանց ցանկություններն առավել հաճախ ընդհանրացված բնույթ են կրում:
«Ավելի լավ կյանք եմ ուզում», «Ավելի շատ փող եմ ուզում», «Ուզում եմ, որ կյանքս
այսքան ձանձրալի չլինի» և այլն: Բնականաբար, անհայտ է մնում, թե կոնկրետ ի՞նչ է
հարկավոր ավելի լավ կյանք ունենալու համար, կոնկրետ որքա՞ն փող է հարկավոր,
կոնկրետ ի՞նչ է հարկավոր, որ կյանքը ձանձրալի չլինի և այդպես շարունակ:
Ակնհայտ է, որ առանց ցանկությունները կոնկրետացնելու հնարավոր չէ բավարարել
դրանք: Դրա փոխարեն պոզիտիվ մտածողությամբ մարդու ցանկությունները միշտ

Գրքի ամբողջական տարբերակը կարդալու համար անհրաժեշտ է գնել այն և ներբեռնել Իմ գրքեր բաժնից:
Անցնել գրքի էջ
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