
 

 

Փոխիր կյանքդ 
Հրաչյա Մանուկյան 

  



Գիրքը հաջողության, նպատակասլացության, ինքնազարգացման, ֆինանսա-

կան ազատության, մարդկային մտածելակերպի և փոխհարաբերությունների 

մասին է: Հեղինակը պատմում է, թե ինչ պետք է անել նպատակներին հասնելու, 

անվերջ ինքնակատարելագործվելու, կյանքում առաջ շարժվելու և երջանիկ լի-

նելու համար: Գիրքը գրված է Հայաստանի պայմաններում և հիմնված է հեղի-

նակի անձնական փորձի վրա: Այն նախատեսված է երկու տեսակի մարդկանց 

համար. նրանց, ովքեր կյանքում որոշ չափով կայացել են, ապրում են բոլորի 

պես, բայց հասկանում են, որ իրենց կյանքում պետք է ինչ–որ բան փոխել, և 

նրանց, ովքեր դեռ որոնումների մեջ են և դեռ չեն գտել իրենց տեղը կյանքում: 

Գրքում ընդգրկված խորհուրդները պարզ են և հասկանալի: Ձեզ մնում է միայն 

ընդունել դրանք և կիրառել սեփական կյանքում: 

 



Նախաբան 

 

Հարգելի՛ ընթերցող, երբ Ձեր ձեռքում հայտնվի այս գիրքը, հավանաբար Ձեզ 
կհետաքրքրի` իսկ ո՞վ է գրքի հեղինակը: Արդյո՞ք  հաջողության մասին խոսող 
այս մարդն ինքը կյանքում մեծ հաջողությունների է հասել, թե՞ հասարակ մի 
մարդ է, ով պարզապես խորհուրդներ է տալիս: Չէ՞ որ երբ կարդում ես նման 
բովանդակությամբ գիրք, ցանկալի է, որ հեղինակն այնպիսի մարդ լինի, ով այդ 
ոլորտում մեծ հաջողությունների է հասել, համապատասխան փորձ ունի, մի 
խոսքով` հասկանում է, թե ինչի մասին է գրում: 

Այդ հարցին ես կպատասխանեմ այսպես. հաջողությունը ճանապարհ է՝ 
երկար ճանապարհ: Կարծում եմ` ես գտնվում եմ ճիշտ ճանապարհի վրա: Խոր-
հուրդները, որ գրված են այս գրքում, փոխել են իմ կյանքն ամբողջությամբ: Այս-
տեղ գրված է միայն այն, ինչ ես զգացել եմ, ինչի փորձն ունեմ, ինչն ինձ ավելի 
վստահ ու երջանիկ է դարձրել, և ինչի շնորհիվ այժմ ես վայելում եմ կյանքիս յու-
րաքանչյուր օրը` որպես ինձ տրված մեծագույն պարգև: 
 

 

Ինչպես սկսվեց ամեն ինչ 

 

Մի քանի տարի առաջ ես սկսեցի ուսումնասիրել հաջողության թեման: Սկսե-
ցի հաջողության մասին գրքեր կարդալ, հաջողակ մարդկանց կյանքի պատմու-
թյուններն ուսումնասիրել, սեմինարների հաճախել: Նախկինում ես երբեք չէի 
մտածել այն մասին, թե ինչու, օրինակ, մեր հայրենակից Քըրք Քըրքորյանը հա-
ջողակ գործարար է և միլիարդատեր, իսկ ես կամ իմ շրջապատի մարդկանց մեծ 
մասը՝ ոչ: Այդ հարցը այնպես հանկարծակի գլխումս ծագեց, որ նույնիսկ զարմա-
ցա՝ ինչպե՞ս ավելի շուտ մտքովս չէր անցել: Թվում էր, թե պատասխանը պարզ 
է. մարդը հաջողակ բիզնես է արել ու մեծ նվաճումների հասել: Բայց ինչո՞ւ ես 
չեմ կարողանում նման բիզնես անել, ինչո՞ւ այն պահին, երբ այդ միտքը գլխումս 
ծագեց, ես ընդհանրապես բիզնես չունեի: Եթե գաղտնիքը բիզնեսի մեջ է, ինչո՞ւ 
մեր մյուս հայրենակիցը՝ Շառլ Ազնավուրը, նույնպես աշխարհի ամենահաջողակ 
մարդկանցից մեկն է` առանց որևէ բիզնես սկսելու: Ո՞րն է գաղտնիքը: Տաղա՞ն-
դը: Այդ դեպքում ինչո՞ւ տաղանդավոր շատ մարդիկ իրենց ողջ կյանքի ընթաց-
քում այդպես էլ չեն կարողանում նման հաջողությունների հասնել: Ուրեմն, 
պատճառն ավելի խորն է, ամեն ինչ այնքան էլ հեշտ չէ հասկանալ, բայց ես շատ 



էի ուզում հասկանալ: Եվ սկսեցի իմ ուսումնասիրությունները: Ու ինչպես հետա-
գայում պարզվեց, դա իմ նոր կյանքի սկիզբն էր: 

 

Առջևում ճանապարհորդություն է... 

 

Հաջողակ մարդկանց կյանքի պատմություններն ուսումնասիրելը մեծ ազդե-
ցություն էր թողնում վրաս: Հիշում եմ, օրերով կարդում էի հաջողության թեման 
ուսումնասիրած աշխարհի խոշորագույն մասնագետներից մեկի՝ Նապոլեոն Հիլլի 
գլուխգործոցներից մեկը՝ «Մտածիր և հարստացիր» գիրքը, և դրա ամեն մի 
բառն այնպես էր վրաս ազդում, կարծես հենց այդ պահին ներսումս մեծ փոփո-
խություններ էին տեղի ունենում: Նապոլեոն Հիլլն ուսումնասիրել էր իր ժամա-
նակի խոշորագույն և հանճարեղ մարդկանց կյանքը, հանդիպել էր նրանցից շա-
տերին, հարցազրույցներ էր վերցրել նրանցից և իր ուսումնասիրություններն 
ամփոփել այդ գրքում:   

Որքան շատ էի խորանում թեմայի մեջ, այնքան ավելի էի հասկանում, որ 
հաճախ մենք չենք անում այն, ինչ պետք է անենք մեր կյանքը երջանիկ դարձնե-
լու համար: Մենք չենք կենտրոնանում նրա վրա, ինչն իսկապես կարևոր է, 
փոխարենը գծում ենք մեր շուրջ ինչ–որ թվացյալ սահմաններ և ապրում ենք 
դրանց ներսում: Ես հասկացա, որ կյանքը, որով ես ապրում էի, այն չէր, ինչ ես 
ուզում էի: Նախկինում ես երբեք չէի մտածել այն մասին, թե ինչպես եմ ես ապ-
րում, արդյո՞ք դա այն է, ինչ ինձ պետք է, և եթե ոչ, ապա ինչո՞ւ եմ այդպես ապ-
րում: Վերջիվերջո, անհրաժեշտ էր հասկանալ գլխավորը՝ ի՞նչ եմ ես կյանքից ու-
զում: 

Երկրորդ շնչառություն 

 

Կարծում եմ` յուրաքանչյուր մարդու կյանքում գալիս է մի պահ, որից հետո 
նրա կյանքը փոխվում է: Այդ պահը ես անվանում եմ երկրորդ շնչառություն: Որ-
պեսզի հասկանաք, թե ինչ է երկրորդ շնչառությունը, պատկերացրեք, որ մեր 
կյանքը մի մեծ լողավազան է, որի մեջ բոլորը սուզված լողում են: Ջուրը լիցքա-
թափում է. ջրում դու թեթև ես. ջրում հանգիստ է: Ջրում բոլորը լողում են, ա-
մեն մեկն իր ուղղությամբ, ոմանք` խմբերով, մյուսները` մենակ, բայց, միև-
նույնն է, բոլորը ջրում են, բոլորը լողում են: Հանկարծ հայտնվում են մարդիկ, 
ովքեր չեն ուզում լողալ բոլորի պես, նույն մակարդակում, այլ ուզում են գնալ ա-



վելի ու ավելի խորքերը, բացահայտել ջրի գաղտնիքները, սուզվել այնտեղ, ուր 
դեռ ոչ ոք չի եղել: Բայց խորը սուզվելը հեշտ չէ, այնտեղ կարելի է խեղդվել, և ո-
մանք կեսից հետ են լողում: Գտնվում են նաև մարդիկ, որ անկախ ամեն ինչից 
շարունակում են սուզվել, և երբ շատ են սուզվում, հանկարծ նրանց մոտ բաց-
վում է երկրորդ շնչառությունը: 

Երկրորդ շնչառությունը բոլորին չէ, որ ծանոթ է: Մարդիկ, ովքեր ապրել են ե-
րկրորդ շնչառությունը, պատմում են, որ գալիս է մի պահ, երբ կարծես խեղդ-
վում ես, բայց հետո հանգստություն ես զգում և կարողանում ես շնչել: Երկրորդ 
շնչառությունից հետո մարդը փոխվում է: Նա սկսում է ավելի գնահատել կյան-
քը, դառնում է ավելի ուժեղ և ինքնավստահ: Կյանքում նույնպես այդպես է: 
Մենք հանգիստ ապրում ենք` լողալով կյանքի ջրերում, բայց գալիս է մի պահ, ե-
րբ որոշում ենք սուզվել ավելի խորքերը: Եվ այդ պահին կա՛մ բացվում է մեր երկ-
րորդ շնչառությունը, կա՛մ մենք խեղդվում ենք: 

Երկրորդ շնչառությունից հետո մարդու կյանքում ամեն ինչ փոխվում է: Դա 
սովորաբար լինում է այն բանից հետո, երբ մարդուն թվում է, թե ինքը խեղդվում 
է: Երկրորդ շնչառությունը մեկի մոտ բացվում է այն ժամանակ, երբ նա կարևոր 
մարդու է հանդիպում, մյուսի մոտ՝ երբ նրա գլխում հանճարեղ միտք է ծագում, 
երրորդի մոտ՝ երբ նրա կյանքում ինչ–որ անսպասելի իրադարձություն է տեղի 
ունենում: Ամեն դեպքում, եթե մենք ուղղակի սպասենք և ոչինչ չանենք, մեզ 
մոտ երբեք չի բացվի երկրորդ շնչառությունը, և մենք կշարունակենք հանգիստ 
լողալ կյանքի ջրերում: Իսկ եթե մտածենք այդ ուղղությամբ, քայլեր ձեռնար-
կենք, աշխատենք մեզ վրա, շարունակենք սուզվել և մարզել մեր շնչառությունը, 
մեզ մոտ էլ կբացվի երկրորդ շնչառությունը, և մեր կյանքը հիմնովին կփոխվի: 

Երկրորդ շնչառությանը կարելի է բազմաթիվ այլ անվանումներ տալ` բեկում, 
աչքերի բացում, վերածնունդ և այլն, և այլն: Իմ կյանքում այդ բեկումը տեղի 
ունեցավ այն պահին, երբ ես սկսեցի ուսումնասիրել հաջողակ մարդկանց կյան-
քը: Սկզբում դա նման էր մաթեմատիկա ուսումնասիրելուն` ուղղակի սովորում 
ես, ոչ մի զգացմունք: Բայց, ինչ–որ պահից սկսած, դա դարձավ «հիվանդու-
թյուն», և ես շատ ուրախ եմ, որ վարակվեցի այդ «հիվանդությամբ»: 

 

Հավատա ինքդ քեզ 

 

Մարդու հաջողությունները սկսվում են այն պահից, երբ նա սկսում է հավա-
տալ ինքն իրեն: Ես դա գիտեմ սեփական փորձից: Նախկինում մտքովս անգամ 
չէր անցնում, որ մի օր կարող եմ սեփական ընկերություն ունենալ, բիզնեսով 



զբաղվել կամ նման գիրք գրել: Բայց երբ սկսեցի հավատալ ինքս ինձ, ամեն ինչ 
փոխվեց, իսկ դրա ապացույցն այժմ Ձեր ձեռքերում է: 

Ես շատ եմ ուզում, որ բոլորը զգան դա: Ես շատ եմ ուզում, որ հասարակ 
մարդը, ով ապրում է իմ և Ձեր մեջ, գտնվում է մեր կողքին և հենց հիմա կար-
դում է այս տողերը, հավատա, որ ինքը կարող է դառնալ այն, ինչի մասին ան-
գամ վախենում է մտածել կամ մտածում է, որ դա իր ուժերից վեր է: Ես ուզում 
եմ, որ հասարակ դաշնակահարը հավատա, որ մի օր կարող է Մոցարտ դառնալ. 
որ նկարիչը, ով այսօր անգործ է, հավատա, որ կարող է Պաբլո Պիկասո դառ-
նալ. որ սկսնակ գրողը, ում տողերն այսօր միայն իր հարազատներն են կար-
դում, հավատա, որ մի օր կարող է Ժյուլ Վեռն դառնալ. որ երիտասարդ հոգեբա-
նը հավատա, որ մի օր Ֆրեյդ է դառնալու. որ հասարակ ծրագրավորողը հավա-
տա, որ մի օր ինքն էլ Facebook է գրելու և Մարկ Ցուկերբերգ է դառնալու: 

Այսօր մեր մեջ ապրում են հազարավոր Մոցարտներ, Պիկասոներ, Ժյուլ Վեռ-
ներ և Ցուկերբերգներ: Նրանք չեն էլ կասկածում, թե ինչ ապագա է իրենց 
սպասվում, և որքան բարձր իրենք կարող են թռչել: Նրանք երբեք էլ չեն իմանա 
այդ մասին, եթե չհավատան իրենք իրենց: Երբ մարդը սկսում է հավատալ ինքն 
իրեն, նրա թաքնված հնարավորությունները սկսում են բացահայտվել, նա սկ-
սում է ուղիներ ու լուծումներ փնտրել, հակառակ դեպքում ոչինչ էլ չի փնտրում, 
ուղղակի սպասում է. «Ինչ լինելու է, թող լինի»: Իսկ այդ դեպքում ավելի հավա-
նական է, որ ոչինչ էլ չի լինի: 

Ինքդ քեզ պետք է հավատաս, նույնիսկ մանրուքներում: Օրինակ, եթե մեքե-
նա վարել ես սովորում, հենց սկզբից պետք է հավատաս, որ քեզ մոտ ամեն ինչ 
հեշտությամբ կստացվի: Կամ եթե քննություն ես հանձնում, հենց սկզբից պետք 
է հավատաս, որ դու այնքան խելացի ես, որ անպայման ամենաբարձր միավորը 
կստանաս: Եթե ոչ դու, ապա ո՞վ: Պետք է հավատաս, որ դու այնքան ներուժ ու-
նես, որ կարող ես հասնել ցանկացած արդյունքի: Եթե ոչ դու, ապա ո՞վ: 

«Ես հավատում եմ ինքս ինձ, բայց դա չի օգնում»,— գուցե կմտածեք Դուք: Ո-
՛չ: Ուրեմն ինչ–որ բան այնպես չէ, ուրեմն Դուք դեռ կասկածներ ունեք: Ես շատ 
քիչ մարդկանց եմ հանդիպել, ովքեր իրոք հավատում են իրենց ուժերին: Եթե 
հավատում ես ինքդ քեզ, ապա պետք է անես դա անմնացորդ՝ առանց մեկ տո-
կոս կասկածի: Չպետք է լինեն «բայց...»–եր, «իսկ եթե...»–ներ և նման այլ անվս-
տահ արտահայտություններ: Մեկ «բայց»–ն արդեն նշանակում է, որ Դուք դեռ 
վստահ չեք Ձեզ վրա և աշխատելու տեղ ունեք: Հավատացեք ինքներդ Ձեզ, և ո-
ղջ աշխարհը կհավատա Ձեզ: 



 

Երբեք մի՛ ասեք` չեմ կարող 

 

Ես «զայրանում եմ», երբ ինձ ասում են` չես կարող: Ի՞նչ է նշանակում` չես 
կարող: Գուցե այդ պահին չեմ կարող, բայց եթե աշխատեմ, ձգտեմ դրան, հաս-
տատ կարող եմ: Եթե աշխարհում կա գոնե մեկ մարդ, ով կարող է, ուրեմն ես էլ 
կարող եմ: Նույնիսկ եթե աշխարհում նման մարդ չկա, ես կրկին կարող եմ, քա-
նի որ յուրաքանչյուր մարդ յուրօրինակ է: Երբ ինձ ասում են` չես կարող, դա ինձ 
լրացուցիչ ուժ է տալիս, ես մարտահրավեր եմ նետում ինքս ինձ, որպեսզի ան-
ցնեմ այդ սահմանը: Իսկ որքան շատ սահմաններ ես հաղթահարում, այնքան ա-
վելի ուժեղ ու փորձառու ես դառնում, այնքան ավելի հեշտ է ամեն ինչ 
ստացվում: 

Երբեք մի՛ ասեք` չեմ կարող: «Չեմ կարող»–ը միայն բառեր չեն: Դա հրահանգ 
է Ձեր ուղեղին, որ տվյալ խնդիրը Ձեզ համար անլուծելի է: Իսկ Ձեր ուղեղը լսում 
և հնազանդվում է Ձեզ: Երբ Դուք ասում եք նրան, որ չեք կարող, նա 
պատասխանում է. «Այո՛, դու չես կարող»:   

Փորձեք այն ամենը, ինչ Ձեր մտքով անցնում է, նույնիսկ եթե դա անհնար է 
թվում: Հավատացե՛ք սեփական ուժերին և երբեք մի՛ մտածեք, թե կա ինչ–որ 
բան, որ Դուք չեք կարող: Երբ ես վերլուծում եմ այն ամենը, ինչին հասել եմ վեր-
ջին տարիների ընթացքում, հասկանում եմ, որ այն, ինչը հիմա ինձ համար սո-
վորական է դարձել, ընդամենը մի քանի տարի առաջ թվում էր անհնարին: Բայց 
դա արդեն անցյալում է, դա արդեն հաղթահարված է: Եվ դա ինձ այնքան ուժ է 
տալիս, այնքան ամուր է նստել ուղեղումս, որ ես վստահ կարող եմ ասել. «Չկա 
այնպիսի բան, որ Դուք չեք կարող: Ուղղակի վստահ եղեք»: 

 

Ճակատագիրը Ձեր ձեռքերում է 

 

Ես չեմ հավատում ճակատագրին: Ես չեմ հավատում, որ մարդու կյանքը 
կանխորոշված է: Ես հազարավոր անգամներ դիտել եմ ինձ հայելու մեջ և երբեք 
չեմ տեսել, որ իմ ճակատին ինչ–որ բան գրված լինի: Երբ հայացք եմ նետում դե-
պի անցյալ, տեսնում եմ, որ իմ կյանքի բոլոր լավ ու վատ օրերի, հաջողություն-
ների ու անհաջողությունների, ուրախությունների ու տխրությունների միակ 



պատճառը ես եմ եղել՝ իմ որոշումները, իմ արարքները, իմ բնավորությունն ու 
սովորությունները: Եվ հիմա, առավել քան երբևէ, ես հասկանում եմ, որ ճակա-
տագիր չկա, որ ամեն ինչ մեր ձեռքերում է: Ինչպե՞ս կարող է մարդու ճակատա-
գիրը նախապես որոշված լինել, իսկ ո՞ւր մնացին մարդու ուղեղը, երևակայու-
թյունն ու ձգտումները: Չգիտեմ` ով է հորինել ճակատագիրը, բայց մարդիկ, ով-
քեր հավատում են դրան, սահմանափակում են իրենց հնարավորությունները: 

Տեսնում ես` ինչ–որ մեկը տխուր, ճնշված նստած է: Հարցնում ես` ի՞նչ է ե-
ղել: Պատմում է իր խնդիրների մասին ու վերջում ավելացնում. «Սա է իմ ճակա-
տագիրը»: Ո՛չ, դա չէ քո ճակատագիրը: Դա ուղղակի ժամանակավոր է, ինչը բո-
լորիս էլ պատահում է: Այդ ժամանակավորը կարող է տևել մեկ օր, կարող է՝ մի 
քանի տարի: Ամեն ինչ կախված է քեզանից: Գիտե՞ս` իրականում ինչով է որոշ-
վում քո ճակատագիրը: Այն ամենով, ինչի հետ դու կապ ունես. արթնացար հա-
ճույքով ու բարձր տրամադրությա՞մբ, թե՞ դժվար ու տհաճությամբ. առավոտյան 
հարևանիդ բարևեցիր ժպիտո՞վ, թե՞ խոժոռ դեմքով. նախաճաշեցիր ու մեկ բա-
ժակ տաք թե՞յ խմեցիր, թե՞ «սոված փորով» գործի գնացիր. ճանապարհին ա-
նօթևան մարդուն օգնեցի՞ր, թե՞ անտարբեր անցար կողքով. աշխատանքի վայ-
րում ժամանակդ սպանեցի՞ր, թե՞ ինչ–որ կարևոր գործ արեցիր. օրվա ընթաց-
քում ինչ–որ մեկին օգնեցի՞ր, թե՞  միայն ուրիշներից խլեցիր. պլանավորածդ գոր-
ծերն ավարտեցի՞ր, թե՞ հետաձգեցիր. երբ սխալ գործեցիր, ընդունեցի՞ր և ներո-
ղությո՞ւն խնդրեցիր, թե՞ ինքնասիրությունդ թույլ չտվեց ու ոչինչ չասացիր. երբ 
քեզ նեղացրին, փորձեցի՞ր հասկանալ դիմացինին և քեզ զսպեցի՞ր, թե՞ հար-
ձակվեցիր վրան ու կոպտեցիր. երբ գումար աշխատեցիր, մի մասը խնայեցի՞ր ու 
ներդրեցի՞ր, թե՞ ամբողջն ուտել–խմելու վրա ծախսեցիր. երբ քեզ լավություն ա-
րեցին, շնորհակալություն հայտնեցի՞ր, թե՞ ոչինչ չասացիր. երբ երջանիկ մարդ 
տեսար, ուրախացա՞ր ու քեզ լավ զգացիր, թե՞ նախանձեցիր ու տխրեցիր. այս 
ամենը կարդալիս ինչ–որ բանի շուրջ մտածեցի՞ր, թե՞ ուղղակի կարդացիր: 

 

Մենք մեր մտքերում և իրականում 

 

Մեզանից յուրաքանչյուրի մեջ երկու ես է ապրում: Առաջինն այն է, ինչպիսին 
կանք մենք մեր մտքերում, այսինքն` ինչ ենք մտածում ինքներս մեր մասին, ինչ-
պես ենք մեզ պատկերացնում, ինչպես ենք մեզ զգում: Երկրորդն այն է, ինչպի-
սին մենք կանք իրականում, այսինքն` ինչպես են մեզ տեսնում շրջապատի 
մարդիկ, և ինչի ենք մենք իրոք հասել: Այս երկու ես–երը հիմնականում տարբեր-
վում են իրարից: Մտքում մարդը կարող է լինել ճանաչված լրագրող, հայտնի 



գործարար, աշխարհահռչակ երգիչ կամ բանաստեղծ, իսկ իրականում` հասա-
րակ մի մարդ, ով լուրջ հաջողությունների դեռ չի հասել:   

Շատերը հարցնում են՝ ի՞նչ է հաջողությունը: Հաջողության տարբեր սահմա-
նումներ կան: Ինձ համար հաջողությունն այն է, երբ այն մարդուց, որ մենք 
կանք իրականում, վերածվենք այն մարդուն, որ ապրում է մեր մտքերում: Իսկ 
մտքերում յուրաքանչյուրս գծում է իր կատարյալ պատկերը: Մտքերում մենք 
ստեղծում ենք այն աշխարհը, որտեղ կուզենայինք ապրել, որտեղ երջանիկ կլի-
նեինք և որին հասնելով՝ այլևս ոչնչի չէինք ձգտի: Հետևաբար, հաջողությունը 
կամ հաջողակ լինելը ճանապարհ է՝ իրական աշխարհից դեպի հորինված, կա-
տարյալ աշխարհ: 

Շատերը վախենում են իրենց մտքերից,  վախենում են, որ իրենց մտքերը 
կարող են իրականություն դառնալ: Այդ վախը ծնվում է սեփական ուժերի հան-
դեպ անվստահությունից: Նրանք տեսնում են իրենց իրական ես–ը և չեն հավա-
տում, որ մի օր այն կարող է դառնալ այն ես–ը, որ նրանք տեսնում են իրենց մտ-
քերում: Այդ մարդիկ սպանում են իրենց ես–ը: Հենրի Ֆորդն ասել է. «Այն, ինչ 
հնարավոր է պատկերացնել, հնարավոր է նաև անել»: Մի փոքր փոխելով Հենրի 
Ֆորդի բառերը` կստանանք. «Այնպիսին, ինչպիսին դու կաս քո մտքերում, կա-
րող ես դառնալ նաև իրականում»: Իսկ դրա համար նախ պետք է ճամփա ընկ-
նել: Ճանապարհը տանում է իրական ես–ից դեպի մտքերի, ներաշխարհի ես–ը: 
Ճամփորդությունը երկար է լինելու, բայց եթե Դուք գտնվում եք ճիշտ ուղու վրա 
և անընդհատ շարժվում եք առաջ, ապա վաղ թե ուշ կհասնեք դրա վերջին: 

 

Մտքի ուժը 

 

Մեր մտքերը ձևավորում են մեր կյանքը: Սա այն հիմքն էր, որի վրա ես 
սկսեցի կառուցել հետագա կյանքս: Ես հասկացա, որ այն, ինչ մեր մտքերում է, 
ժամանակի ընթացքում իրականություն է դառնում: Եվ կարևոր չէ, թե մեր մտ-
քերում լավն է, թե վատը, միևնույնն է, դա իրականություն է դառնալու: Եթե 
մենք ներքուստ դժգոհ ենք, անընդհատ ինչ–որ բանից բողոքում ենք, համարում 
ենք, որ կյանքը մեր հանդեպ անարդար է գտնվել, ապա միշտ էլ կլինեն պատ-
ճառներ, որ մենք դժգոհ լինենք, բողոքենք, և կյանքը միշտ էլ մեր հանդեպ ա-
նարդար կլինի: Հետևաբար, մեր մտքերում մենք պետք է պահենք միայն այն, ի-
նչ ուզում ենք ստանալ կյանքից: 

Այն ամենը, ինչ Դուք հենց նոր կարդացիք, տարբեր ձևակերպումներով կա-
րող եք հանդիպել հաջողության մասին պատմող մի շարք գրքերում: Գիտե՞ք` 
ինչու: Որովհետև բոլոր հեղինակները, ովքեր գրել են այդ գրքերը, ինչ–որ պահի 



նույնպես զգացել են մտքի ուժը: Իսկ երբ դա զգում ես, կյանքդ իրոք սկսում է 
փոխվել, և ուզում ես այդ «գաղտնիքը» մարդկանց հետ էլ կիսել: 

Աղքատ մարդը մտածում է. «Ես միշտ աղքատ եմ եղել, ես բախտ չունեմ, ես ի 
վիճակի չեմ ինչ–որ բան փոխել, պետությունը վատն է, մարդիկ վատն են, ես կա-
պեր չունեմ, և այլն, և այլն»: Արդյունքում նրա կյանքում ոչինչ չի փոխվում: Նա 
ներքուստ պատրաստ չէ այդ վիճակից դուրս գալուն, նա պատրաստ չէ փոփո-
խության: Եվ այդպես էլ կշարունակվի, եթե մի օր նա ուշքի չգա և համարձակու-
թյուն չունենա ասելու. «Այո՛, ես մինչև հիմա աղքատ եմ եղել, ես տարբեր խն-
դիրներ եմ ունեցել, և ես հասկանում եմ, որ միակ մեղավորը ես եմ եղել, որով-
հետև քիչ եմ աշխատել, սխալ եմ ապրել, սխալ արժեքներ եմ ունեցել: Որով-
հետև ես հեռատես չէի, աշխատելու, կրթվելու կամ ինչ–որ բան ինքնուրույն ձեռ-
նարկելու փոխարեն ամբողջ օրը հեռուստացույց էի դիտում, սրճարաններում էի 
լինում, խնջույքների էի մասնակցում, ապագայի մասին չէի մտածում: Իհարկե, 
այդպես էլ պետք է լիներ, ոչ ոք իմ արարքների համար պատասխանատու չէ: 
Բայց ես համոզված եմ, որ այսուհետև ամեն ինչ լավ է լինելու: Ես կաշխատեմ 
ինձ վրա, կսկսեմ զրոյից և չնայած գիտեմ, որ դժվար է լինելու, բայց համոզված 
եմ, որ դուրս կգամ այս իրավիճակից և կհասնեմ այն ամենին, ինչ ցանկանամ»: 
Միայն այսպիսի մտածելակերպի դեպքում է հնարավոր ինչ–որ բան փոխել, մի-
այն այս դեպքում է մարդը սկսում ամենուր հնարավորություններ փնտրել: 

Արտաքինի հետ խնդիրներ ունեցող աղջիկը մտածում է. «Ես տգեղ եմ, ինձ 
վրա ոչ ոք ուշադրություն չի դարձնում, շրջապատում այնքան գեղեցիկ աղջիկ-
ներ կան, ինչո՞ւ պետք է ինչ–որ մեկն ինձ ընտրի: Ես ողջ կյանքում միայնակ կլի-
նեմ. ես երբեք էլ հաջողություն չեմ ունեցել տղաների շրջանում: Իմ բախտն ուղ-
ղակի չի բերում, ինչ մեղք եմ ես, և այլն, և այլն»: Այս մտքերն անպայման իրա-
կանություն կդառնան, եթե մի օր նա չհասկանա և համարձակություն չունենա 
ասելու. «Այո՛, ես արտաքինի հետ կապված խնդիրներ ունեմ, բայց ոչ ոք կատա-
րյալ չէ: Ես, իհարկե, գեղեցկուհի չեմ, բայց ունեմ մի շարք առավելություններ, ո-
ր չունեն ուրիշները: Աշխարհում յուրաքանչյուր մարդ յուրօրինակ է: Ես համոզ-
ված եմ, որ կգտնվի մեկը, ով կսիրի ինձ այնպիսին, ինչպիսին ես կամ: Մենք ա-
մուր ընտանիք կկազմենք և ողջ կյանքում երջանիկ կլինենք: Իսկ հետագայում 
ես կլուծեմ նաև արտաքինիս հետ կապված խնդիրները. չէ՞ որ բժշկությունն 
այժմ այնքան արագ է զարգանում»: Միայն այսպիսի մտքերը կարող են ինչ–որ 
բան փոխել: 

Հիշե՛ք, մտքերը ֆիզիկական են: Գուցե տարօրինակ է հնչում, բայց դրանց 
ազդեցությունն իրոք ֆիզիկական է: Եթե ուզում եք փոխել Ձեր կյանքը, սկսեք 
Ձեր մտքերից: Բոլոր մեծ հաղթանակները լինում են մտքում, բոլոր անբուժելի 
հիվանդությունները բուժվում են մտքում, և հաջողության բոլոր պատմություն-
ները սկսվում են մտքում: Արդեն չեմ հիշում, թե ով, բայց հանճարներից մեկն ա-
սել է. «Մենք այն ենք, ինչի մասին մտածում ենք օրվա մեծ մասը»: Ես դրա հետ 
լիովին համաձայն եմ: Մենք ստանում ենք այն կյանքը, որի մասին մտածում ենք: 



Սովորիր երազել 

 

Շատերը կարծում են, թե երազանքները երեխաների կամ էլ պարզունակ 
մարդկանց համար են, իսկ հասուն, լուրջ մարդիկ չեն երազում: Բայց դա այդ-
պես չէ: Հաճախ երազանքներից է սկսվում ամեն ինչ: Պետք է երազել, որպեսզի 
հետո այդ երազանքներն իրականություն դարձնել: Երբ ծնվում է երազանքը, 
դեռ չկա ոչինչ. միայն մոտիվացիա, ոգևորություն և որոշ կասկածներ: Մարդը 
սկսում է ամեն ինչ պատկերացնել մտովի. ի՞նչ կլինի, եթե ինքը հասնի իր երա-
զանքներին, ինչպե՞ս  նա իրեն կզգա, ի՞նչ դա իրեն կտա, ինչպե՞ս կփոխվի իր 
կյանքը, և ինչպե՞ս կփոխվի կյանքն ընդհանրապես: Ոմանց մոտ այդ պատկերա-
ցումն այնքան ուժեղ է, որ նրանք սկսում են ապրել այնպես, կարծես արդեն հա-
սել են իրենց երազանքներին: Երազանքների մասին այդ մտածմունքներից մար-
դը ոգևորվում է, սկսում է իրեն ավելի ուժեղ զգալ, դառնում է ավելի լավատես ու 
նպատակասլաց: Երազանքը թույլ է տալիս մարդուն ապրելու նոր ուժ գտնել, 
գտնել ուղղություն, որով նա կարող է շարժվել:   

 

Կնոջս խորհումները 

 

Մի օր գրասենյակում նստած աշխատում էի, հանկարծ կնոջիցս էլեկտրո-
նային նամակ եկավ. «Տե՛ս, թե ինչ է այս գրքում գրված»: 

«Знаешь, благодаря этому я поняла одну вещь. Я поняла, что готова идти 
дальше. Готова принять новый вызов, и хотя у меня нет совершенно никакого 
плана действий, я тем не менее все больше приближаюсь к своей мечте. Кто 
знал, что эта детская мечта — управлять отелем — в конце концов окажется 
реальностью? Забавно: когда ты маленький, ты веришь, что можешь стать кем 
угодно, кем захочешь. Твои мечты не знают границ. Ты веришь в волшебство, 
веришь в сказки и сказочные возможности. Но стоит тебе повзрослеть, и эта 
детская вера рассеивается как дым, а вместо нее ты начинаешь видеть перед 
собой жизненные реалии и с ужасом понимаешь, что ты не можешь осущест-
вить все свои мечты. И тогда ты становишься скромнее, просишь у жизни 
меньшего или вообще прекращаешь мечтать. 

Почему мы перестаем верить в себя? Почему мы руководствуемся лишь 
фактами, логикой — чем угодно, только не нашими мечтами?». 



Մտքերը շատ հավանեցի: «Ի՞նչ գիրք է»,— հարցնում եմ: «Գեղարվեստա-
կան,— պատասխանում է նա,— «Сесилия Ахер – Не верю. Не надеюсь. 
Люблю»: 

Իրոք հիանալի մտքեր էին: Փոքր ժամանակ մենք շատ բաների մասին ենք ե-
րազում և հավատում ենք, որ դրանք բոլորն էլ իրականություն են դառնալու: 
Բայց մեծանալով` մենք ավելի անվստահ ենք դառնում: Շատերը կասեն` իրա-
տես, ոչ թե անվստահ, բայց իմ կարծիքով՝ անվստահ: Մենք դառնում ենք անվս-
տահ, զգույշ, ցանկացած հարցի շուրջ երկար  ենք մտածում, շատ ենք վերլու-
ծում, սկսում ենք ավելի շատ լսել մեր ուղեղի թելադրանքը, ոչ թե սրտի ձայնը: 

 

Ի՞նչ եք պատմելու Ձեր թոռնիկներին 

 

Պատկերացրեք, որ Դուք արդեն 82 տարեկան եք: Նստած եք Ձեր տան հետ-
նաբակում ու նայում եք Ձեր երիտասարդ տարիների նկարները: Քիչ այն կողմ 
վազվզում են Ձեր թոռնիկները: Հանկարծ նրանցից մեկը վազելով գալիս է Ձեզ 
մոտ, թռչում է Ձեր գիրկը և սկսում հետաքրքրությամբ թերթել նկարները, հետո 
խնդրում է պատմել Ձեր մասին: Քանի որ Ձեր թոռնիկը շատ խելացի է, հարց-
նում է` գոհ եք արդյոք Ձեր կյանքից, ինչ եք արել Ձեր կյանքի ընթացքում: Եվ 
Դուք պետք է պատասխանեք: Չեմ ցանկանա` լինի այնպես, որ Դուք (կամ ես) 
մի քանի րոպե մտածելուց հետո ոչինչ չգտնեք պատասխանելու և ստիպված 
թեման փոխեք: Բայց հավատացեք, եթե երիտասարդ տարիքում այդ մասին չմ-
տածեք, այդպես էլ կլինի: Իսկ եթե, այնուամենայնիվ, պատմելու բան գտնեք, ա-
ռաջարկում եմ այդ պատմության երկու հնարավոր տարբերակներ: Թե դրանցից 
որը կլինի Ձեր պատմությունը, որոշում եք Դուք` ամեն օր: 

 
Պատմություն առաջին 
Թոռնի՛կս, պապիկդ շատ լավ կյանք է ապրել: 
Անվճար սովորել եմ Երևանի պետական համալսարանում: Ավարտելուց հետո 

միանգամից աշխատանքի եմ անցել բանկային համակարգում: 
50 տարվա աշխատանքային փորձ ունեմ: Բարձր աշխատավարձ էի ստա-

նում: Ամեն շաբաթ խորոված էինք ուտում, քաղաքի լավագույն սրճարաններն է-
ինք գնում: Շաբաթ ու կիրակի օրերին ընկերներով քաղաքից դուրս էինք գնում: 
Հիշում եմ` ինչքան էինք ուտո՜ւմ, խմո՜ւմ, ուրախանո՜ւմ: Երբեմն առավոտյան 
նախորդ օրվանից նույնիսկ բան չէի հիշում (ծիծաղում է): 



Ապրելու և սնունդի խնդիր պապդ երբեք չի ունեցել: Մրգերն ու շոկոլադը 
տանը միշտ լիքն են եղել: Լավ մեքենա եմ քշել: Աշխատանքից հաճույքով էի 
տուն վերադառնում, ճիշտ է` հոգնած էի լինում, բայց տանը տատիկդ էր դիմա-
վորում, միասին հեռուստացույց էինք դիտում, իսկ շաբաթ և կիրակի օրերին 
աշխատում էինք լիարժեք հանգստանալ: 

Սեփական տուն եմ ունեցել, ամառանոց ունեինք Աշտարակում: Պապդ շատ 
առատաձեռն մարդ է եղել (ժպտում է): Հիշում եմ` ընկերների ու բարեկամների 
տուն գնալիս միշտ քաղցրավենիք ու կոնյակ էինք տանում: Ամռանը 3 շաբաթ 
հանգստանում էինք Սևանում կամ Ջերմուկում: 

Փողի պակաս ընդհանրապես չենք զգացել: Պապդ երբեք չի խնայել: Ինչի կա-
րիք զգում էինք, միանգամից գնում էի: Ընտիր կահույք ունեինք, հեռուստա-
ցույց, լվացքի մեքենա, սառնարան, մի խոսքով` ամեն ինչ: 

Պապդ լավ ծանոթներ ուներ: Քաղաքում շատերն էին ինձ ճանաչում ու հար-
գում: Միայն տատիկիդ ատամների հարցը այդպես էլ չկարողացա լուծել (ծիծա-
ղում է): Մի խոսքով, թոռնի՛կս... Հիմա արդեն մեծ եմ, ձեզ համար եմ ապրում, 
ուրիշ ի՞նչ պիտի անեմ, բայց ժամանակին պապդ առոք–փառոք ապրել է: 

Առոք–փառո՞ք... 
 
Պատմություն երկրորդ 
Թոռնի՛կս, ես շատ գոհ եմ իմ կյանքից: Չորս տարի սովորել եմ Երևանի պոլի-

տեխնիկական ինստիտուտում: Ավարտելուց հետո աշխատանքի եմ անցել բան-
կում: Աշխատեցի 2 տարի, բայց հետո զգացի, որ դա իմը չէ: Հոգնում էի ու 
ձանձրանում: Մի օր էլ որոշեցի, որ պետք չէ աշխատել մի վայրում, որտեղ ես ի-
նձ լիարժեք չեմ զգում: Դուրս եկա աշխատանքից ու սեփական փոքրիկ ընկե-
րություն բացեցի: Մոտ մեկուկես տարի աշխատում էի վնասով: Բայց գործիցս 
հաճույք էի ստանում ու երբեք չէի հուսահատվում: Անցավ ևս մեկ տարի, և իմ 
փոքրիկ ընկերությունը սկսեց շահույթ բերել: Գործերը լավ էին ընթանում: Արդեն 
30 տարեկանում ես ֆինանսապես անկախ էի: Մի քանի տարվա ընթացքում ըն-
կերությունս զարգացավ: Սկզբում մասնաճյուղեր բացեցինք Հայաստանում, հե-
տո անցանք Վրաստան, Ռուսաստան, Եվրոպա, ապա անցանք նաև օվկիանո-
սը` ԱՄՆ, Ավստրալիա, Հնդկաստան: 

Պապիկիդ հիմնած ընկերությունում աշխատում էին հազարավոր մարդիկ, ո-
րոնցից շատերին ես ճանաչում էի անձամբ, և մենք մի մեծ ընտանիք էինք: 35 
տարեկանում տատիկիդ համար յուրահատուկ նվեր գնեցի` կղզի Միջերկրական 
ծովում (ծիծաղում է): Ամռանը երկու ամիս հանգստանում էինք այնտեղ: Զբոս-
նում էինք մեր սեփական զբոսանավով: Տատիկդ, հայրդ ու հորաքույրդ շատ էին 
սիրում ճանապարհորդել: Տարբեր երկրներ էինք այցելում, նոր մշակույթների 
հետ ծանոթանում: Առանձնատներ էինք գնել շատ երկրներում: Երբեմն լինում էր 
այնպես, որ, օրինակ, նախաճաշում էինք Ճապոնիայում, իսկ ընթրիքն անում է-
ինք արդեն Թայլանդում (ծիծաղում է): 



Գիրքը պատվիրելու համար  

անցեք հետևյալ հղումով՝ 
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Տատիկիդ հետ բարեգործական հիմնադրամ ստեղծեցինք: Օգնում էինք 
քաղցկեղով հիվանդ երեխաներին, դպրոցներ ու հիվանդանոցներ էինք կառու-
ցում: 

Հիմա արդեն 82 տարեկան եմ, բայց անելիքներ դեռ շատ ունեմ: Առայժմ չեմ 
պատրաստվում ընկերության ղեկը փոխանցել հայրիկիդ (ծիծաղում է): Դեռ շատ 
պլաններ ունեմ, որոնք պետք է իրագործեմ: Ամռանը ուզում եմ օդապարիկով 
անցնել Մոնղոլիան ու Տիբեթը: Քեզ էլ անպայման կվերցնեմ հետս (ժպտում է): 

Դե լավ, հիմա պետք է գնամ, ուզում եմ հայրիկիդ 55–ամյակին անակնկալ ա-
նել: Որոշել եմ նոր մեքենա նվիրել: Տղաս արժանի է դրան (ժպտալով վեր է կե-
նում տեղից ու հեռանում): 
         Կարծում եմ` զգացիք տարբերությունը: Թե ո՛րը կլինի Ձեր պատմությունը, 
ընտրում եք Դուք հենց հիմա, ամեն օր… 

 
 
 

 

 *** Սա գրքի ոչ ամբողջական տարբերակն է…  
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 - Հեղինակի բոլոր գրքերը -  
 

Կամքի ուժ. ինչպես ղեկավարել սովորությունները 

www.habits.am 
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Փոխիր կյանքդ-2 
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Տարբեր ճանապարհներ 

www.success.am/different-ways 

 

 

 

 

 

 

Դիտել վեբ տարբերակով 

www.success.am/hrachya-books 
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