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Այն, ինչը մեր կյանքում պակաս է,  

մենք ավելի հեշտ ենք գիտակցում,  

քան այն, ինչն ավել է 



Նախաբան  

 

Ես հանգիստ եմ ապրում:  Դա չի նշանակում, որ իմ 

կյանքում չկան խնդիրներ: Վստահ եմ, որ բոլորն էլ 

ունեն խնդիրներ՝ մանրուքներից սկսած մինչև 

այնպիսիք, որոնց պատճառով մարդիկ սովորաբար 

երկարատև հոգեկան ընկճվածության մեջ են 

ընկնում: Երբեմն անհնար է նույնիսկ պատկերացնել 

այդ խնդիրները, քանի դեռ չես առնչվել դրանց հետ: 

Խնդիրներն անվերջանալի են, փոխարինում են մեկը 

մյուսին, լինում են մեծ ու փոքր, կարճաժամկետ ու 

երկարաժամկետ: Հաճախ մարդիկ տարիներով, 

տասնամյակներով ապրում են խնդիրների մեջ․ 

շատերը նույնիսկ ծնվում են խնդիրների մեջ: 

Սակայն դա չի խանգարում, որ որոշ մարդիկ ապրեն 

հանգիստ ու իմաստալից կյանքով, մինչդեռ 

մյուսներն անվերջանալի անհանգստության մեջ են: 

Խնդիրների մեջ լինելով՝ ոմանք լուրջ արդյունքների 

են հասնում, իսկ մյուսների կյանքում ոչինչ չի 

փոխվում: Ես եկել եմ եզրահանգման, որ եթե 

մարդիկ չունեն այն կյանքը, որի մասին երազում են, 

պատճառը խնդիրները չեն։ Ընդհակառակը, հաճախ 

խնդիրները մարդուն գործելու շարժառիթ են տալիս՝ 

օգնելով տեղից պոկվել, փոխվել, ավելի ուժեղ 



դառնալ, իմաստություն ձեռք բերել: Խնդիրների 

պատճառով չէ, որ կյանքը հաճախ մեզ անիմաստ է 

թվում, հիասթափվում ենք, ապրում ենք իներցիայով, 

չենք արթնանում ոգևորությունից այրվող աչքերով ու 

չենք զգում, որ առանձնահատուկ ենք: 

Պատճառը մտածողության մեր համակարգն է և դրա 

արդյունքում ձևավորված մեր ապրելակերպը: Մեզ 

խանգարում են ոչ թե խնդիրները, որոնք 

հասկանալի, ընկալելի են մեզ համար, այլ մեր 

կյանքի այլ գործոնները, որոնց դեպքում ամեն ինչ 

այնքան էլ պարզ չէ: Այդ գործոնների մի մասին ես 

անդրադարձել եմ իմ նախորդ գրքերում (օրինակ՝ 

«Կամքի ուժ. ինչպես ղեկավարել սովորությունները» 

գրքում խոսել եմ սովորությունների և դրանց՝ մեր 

կյանքի վրա ունեցած ազդեցության մասին, «Փոխիր 

կյանքդ» գրքի հատորյակներում անդրադարձել եմ 

մեր առօրյա մտածելակերպի տարբեր շերտերին, 

«Ստանդարտ մտածելակերպի սահմաններից 

դուրս» գրքում շոշափել եմ ավելի խորը 

մտածողության՝ մեր ով լինելու, էության, դերի 

վերաբերյալ հարցերը): 

Այս գրքում կներկայացնեմ այն, ինչի մասին չեմ 

խոսել նախորդներում: Չեմ խոսել հավանաբար այն 

պատճառով, որ գիտակցության նոր 



մակարդակներն աստիճանաբար են բացվում: 

Եզրակացությունները, որոնք անում եմ հիմա, 

արդյունք են կյանքի նոր պրպտումների, 

մտորումների և վերլուծությունների: Երբեմն ես ինձ 

«լաբորատոր մկնիկ» եմ զգում, քանի որ ինքս ինձ 

վրա փորձարկումներ եմ անում: Պատահում է՝ 

տխրում եմ, քանի որ փորձարկումները տարիներ են 

տևում, և գիտակցում եմ, թե որքան քիչ բան կարող 

եմ փորձել իմ կյանքի ընթացքում: Ավելի հաճախ 

ուրախանում եմ, քանի որ նոր բացահայտումներ եմ 

անում, որոնք կարողանում եմ ներկայացնել նաև 

Ձեզ: 

Վերջին բացահայտումներիցս էր այն, որ կան մի 

շարք գործոններ, որոնց բացակայությունը մեր 

կյանքը շատ ավելի պարզ, հանգիստ և 

արդյունավետ է դարձնում: Այդ գործոնները ես 

անվանել եմ «ավելորդություններ»: Երբ մենք 

ձմռանը չափազանց տաք ենք հագնվում, երբ կինը 

չափից շատ զարդեր է կրում, երբ տանը բազմաթիվ 

իրեր ենք կուտակում, երբ չափից ավելի 

քաղաքավարի կամ չափից ավելի անտարբեր ենք, 

երբ չափից շատ ենք խոսում, երբ շատ ուշ ենք տուն 

վերադառնում, երբ չափից շատ ենք ուտում կամ 

չափից շատ ենք հոգնում, գիտակցում ենք, որ մեր 



կյանքում ինչ-որ բան ոչ թե պակաս է, այլ, 

ընդհակառակը, ավել է: 

Սա շատ կարևոր դիտարկում է: Գեր մարդու 

կյանքում ոչ թե մարզասրահն է պակաս, այլ սնունդն 

է շատ․ ընտանիքի հետ քիչ ժամանակ անցկացնող 

մարդու կյանքում ոչ թե ժամանակն է պակաս, այլ 

«գործերն» են շատ․ անհանգիստ մարդու կյանքում 

ոչ թե հանգստությունն է պակաս, այլ 

անհանգստության պատճառներն են շատ: Իհարկե, 

հանգիստ ու արդյունավետ կյանքի համար մեզ ինչ-

որ բաներ պակասում են, բայց այս գիրքը ոչ թե 

պակասը լրացնելու, այլ նախ եղած ավելորդից 

ազատվելու մասին է: Այն, ինչը պակաս է, մենք 

ավելի հեշտ ենք գիտակցում, քան այն, ինչն ավել է: 

Հնարավոր չէ անպետք իրերով լեցուն սենյակում 

հարմարավետ զգալ՝ մի քանի գեղեցիկ իր 

ավելացնելով: Սկզբում պետք է եղած անպետքից 

ազատվել, ապա, անհրաժեշտության դեպքում, 

տարածությունը նորով լցնել (երբեմն ավելորդից 

ազատվում ես, և պարզվում է՝ ոչինչ ավելացնելու 

կարիք չկա): Հուսով եմ՝ այս գիրքը կօգնի Ձեր 

կյանքում նոր տարածություն ազատել: 

 

 



Ավելորդություն 1. Սպասումներ 

 

Մենք մեր շրջապատի մարդկանցից որոշակի 

սպասումներ ունենք: Յուրաքանչյուրիս ներսում 

«մեծահասակ երեխա» է ապրում, ում 

ենթագիտակցության մեջ պահպանվել են 

«հիշողությունները», որ իրեն պետք է օգնեն: 

Հազվադեպ են հանդիպում մարդիկ, ովքեր այնքան 

ինքնուրույն են, որ երբեք ոչ ոքից ոչինչ չեն 

սպասում: Նման մարդկանց ես համարում եմ հասուն՝ 

բնավորությամբ: 

 Միջին վիճակագրական մարդը ներքուստ 

ակնկալում է, որ մի օր բախտն իրեն կժպտա: Քչերն 

են հասկանում, որ հույսդ միայն ինքդ քեզ վրա պետք 

է դնես, իսկ մեծամասնությունը կարծում է, թե 

«բախտը» այլ մարդիկ են՝ ավելի հաջողակ, ավելի 

հարուստ, ավելի շատ կապերով, ավելի շատ 

ժամանակ ունեցող, ավելի անհոգ: 

Սպասումները խանգարում են մարդուն գործել: 

Մարդը, ով սպասում է, թե արտերկրում բնակվող իր 

բարեկամը կօգնի իրեն ֆինանսապես, քիչ է 

մտածում, քիչ ջանք է ներդնում ինքնուրույն ինչ-որ 



բանի հասնելու համար: Նույնիսկ եթե նա ինչ-որ 

քայլեր է անում, ապա չի գործում այնպես, ինչպես 

կգործեր սպասումներ չունենալու դեպքում: 

Շատ երիտասարդներ սպասում են, որ աղջիկների 

ուշադրությանը կարժանանան, նույնիսկ եթե իրենք 

ոչինչ չանեն: Ես ճանաչում եմ մարդկանց, ովքեր 

տարիներ շարունակ նման սպասումներով են 

ապրում: Եվ հակառակը, կան առաջին հայացքից 

ոչնչով ուշադրություն չգրավող երիտասարդներ, 

ովքեր անձնական հարաբերությունների մեջ 

հաջողակ են, քանի որ սպասումներով չեն ապրում: 

 Տաղանդավոր շատ մարդիկ կան, ովքեր սպասում 

են, թե հասարակությունը կնկատի իրենց: Նրանք քիչ 

ջանք են ներդնում իրենց տաղանդը զարգացնելու, 

հասարակությանը հայտնի դառնալու համար, քանի 

որ կարծում են, թե դա կստացվի ինքնըստինքյան: 

Եզակիների մոտ է այդպես լինում, իսկ 

մեծամասնության տաղանդը մնում է 

չբացահայտված: 

Մարդիկ սպասում են նաև, որ իրենց գիտելիք կտան, 

նույնիսկ երբ այդ գիտելիքն ազատ է և 

անսահմանափակ (մնում է վերցնել): Այդ է 



պատճառը, որ շատերը պատրաստ են վճարել 

գիտելիքի համար, դասընթացներ հաճախել, 

կրթական աղբյուրները «հեռվում» փնտրել, և քչերն 

են այդ գիտելիքն առանց ավելորդ սպասումների 

վերցնում այնտեղից, որի տեղը բոլորը գիտեն: 

Մարդիկ սպասում են, թե երբ իրենց աշխատանք 

կտան: Շատերը, ովքեր աշխատանք չունեն, վստահ 

են, որ պատճառն իրենց շրջապատում այնպիսի 

մարդկանց բացակայությունն է, ովքեր աշխատանքի 

հարցում կարող են իրենց օգնել: Միայն քչերն են 

պատրաստ աշխատանք գտնելու 

պատասխանատվությունն ամբողջությամբ իրենց 

վրա վերցնել՝ առանց որևէ մեկից ինչ-որ բան 

սպասելու: 

 Զգացողությունը, որ ես մարդկանցից ոչինչ չեմ 

սպասում, առաջին անգամ ունեցա տարիներ առաջ, 

երբ թեյում էի արտասահմանից ժամանած մի խոշոր 

գործարարի հետ: Այդ ժամանակ ուշադրություն 

դարձրեցի, որ տվյալ մարդու ով լինելը որևէ կերպ չի 

ազդում զգացողություններիս, պահվածքիս վրա. չեմ 

փորձում հաճոյանալ, չեմ լարվում, ավելի 

քաղաքակիրթ չեմ, քան մեկ այլ մարդու հետ, 

անհանգիստ չեմ, որ ինչ-որ բան կարող եմ այնպես 

չասել, պատրաստ եմ առանց ափսոսանքի 



ներողություն խնդրել և հեռանալ, եթե կարիքը 

զգացվի: Պատճառը սեփական անձի հանդեպ 

վստահությունն է, որը գալիս է անելիքները հստակ 

գիտակցելու և այդ անելիքների բերած արդյունքը 

մշտապես աչքի առաջ պահելու շնորհիվ: Երբ 

գիտես, թե ինչ ես ուզում, և գործում ես, որևէ մեկի 

օգնության կարիքը չունես, քանի որ 

երկարաժամկետ տեսանկյունից ավելի խելամիտ և 

արդյունավետ է, որ ամեն ինչի ինքնուրույն հասնես: 

 

 



ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Նախաբան ……………………………………….……… 5 

 

Ավելորդություն 1. Սպասումներ………………….…….10 

Ավելորդություն 2. Պատրանքներ …………………….. 14 

Ավելորդություն 3. Արդարացումներ ……………….… 17 

Ավելորդություն 4. Ենթադրություններ ……………….. 21 

Ավելորդություն 5. Անտեղի «այո» ասելը…………….. 26 

Ավելորդություն 6. Արագ պատասխանելը ………….. 30 

Ավելորդություն 7. Շտապ որոշումներ կայացնելը .... 35 

Ավելորդություն 8. Ուրիշներին ինչ-որ բան  

                               ապացուցելը …………………....... 39 

Ավելորդություն 9. Անօգուտ ինֆորմացիա………….. 45 

Ավելորդություն 10. Ավելորդ իրեր պահելը …………. 50 

 

Սկսեք տնից ……………………………………….......... 54 

 

Վերջաբան……………………………………………...... 60 

 

Ամփոփում ……………………………………………...... 64 

 

 



 

 

 

https://selfhelp.am/aaha/

