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Від автора
Мудрість не можна приватизувати. Вона належить тому, хто 

вміє нею користуватися. Смішно виглядатиме людина, яка захо-
че привласнити, те що не може належати нікому, бо належить 
усім. Однак, саме вміння застосувати Її (Мудрість) у щонайбу-
денніших ситуаціях, відрізняє справжнього Майстра життя від 
переповідача історій. Що ж, будемо вчитися життю разом, бо 
це – мистецтво, яке неможливо «вивчити» чи «знати», а можна 
лише практикувати і застосовувати.

Для цієї книги я підбирав історії та притчі відповідно до пев-
них критеріїв. По-перше, укладав тільки ті, які колись вагомо 
змінили моє розуміння світу і під впливом яких я проживав ін-
коли й декілька днів. По-друге, вибирав з пам’яті лише ті притчі, 
які можна застосовувати у будь-яких ситуаціях. Особисто для 
мене кожна з цих притч – це ключ від цілого Всесвіту, завдяки 
якому будь-що можна пояснити будь-як. Якщо Ви в цю хвилину 
сидите у кріслі стоматолога чи чистите моркву на капусняк, чи 
бавите дитину – все одно Вам саме зараз може підійти будь-яка 
із запропонованих притч.

По-третє, я підбирав такі історії, які могли трапитися з будь-
ким і будь-де, незалежно від місця події чи історичного періоду, 
а також, як пишуть у титрах до фільмів, «всі персонажі несправ-
жні, а події вигадані». Можу також додати, що «під час написання 
книги жодна тварина не постраждала», хіба трохи перепало «на 
горіхи» моєму домашньому котові Кузі за те, що він інколи вночі 
надто активно нявчав на господаря, який, захопившись своєю 
писаниною, забував погодувати улюбленця. 
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Повертаючись до книги, хочу наголосити, що я не особли-
во прив’язувався історичних персонажів чи релігійних героїв. 
І тому, якщо якась описана історія трапилась з Вашою бабцею, 
то сприймайте це як чистий акт випадкового провидіння, а не 
як зумисне бажання привласнити чужі переживання чи напра-
цювання.

Буддист чи християнин, мусульманин чи юдей, Мудрець чи 
Вчитель, будь-хто міг бути на тому місці і в той час, то не є ані 
честь, ані доля – вирішити питання саме так, як вирішували ці 
люди в описаних історіях. Це випадковість. Я щиро перекона-
ний, що немає, скажімо, християнських чи даоських цінностей, а 
є цінності загальнолюдські. І якщо вони у когось відрізняються, 
то, швидше всього, це свідчить лише про те, що жерці тої релігії 
забули про Бога/Природу/Істину/Мудрість/…/Всесвіт, і займа-
ються самі собою, більше цінуючи форму і нехтуючи змістом. 
Саме про Мудрість у її чистому вигляді мені хотілося писати – 
що я наскільки міг, настільки і робив.

По-четверте, вибирав саме те, що коли-небудь розповідав 
на своїх курсах і те, чим користуюся вже не менше, аніж рік – 
приблизно стільки часу я не читав уже жодної притчі та істо-
рії, щоби описати саме те, що залишилось у мені. Тому, до речі, 
одразу і вибачусь: якщо якісь закінчення Вам здаватимуться не 
до кінця правильними чи навіть недоречними – прийміть це як 
суто авторський варіант реальності. Я не претендую на істину, а 
лише можу мати якусь свою недосконалу правду.

По-п’яте, у книзі деякі притчі є добре відомі, тому я не нама-
гався барвисто їх описати, а передав лише фабулу – основний 
зміст та ідею, яку я колись зрозумів. Деякі притчі я складав сам, 
хоч на їх авторство не претендую – вважаю, що кожен може під-
писатися під тим, що написано, лиш би людина справді це за-
стосовувала у житті. 

А ще, як на мене, то особливо важливі ті історії й притчі, що 
їх Ви вже чули. Знайдіть у них щось нове і важливе, бо показ-
ником навчання є саме вміння засвоювати інформацію, яку ми 
буцімто вже знаємо, знову і знову, і щораз знаходити щось таке, 
чого раніше не помічали.
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І нарешті, останнє, що я хотів би написати – це те, що часто 
кажу на своїх курсах і тренінгах: 

– Я тільки листоноша. Я лише доношу Вам Ваше ж послан-
ня, не більше. Колись Ви його написали самі собі, і зараз моє 
завдання Вам його вручити. Якщо не я, то це зробить хтось ін-
ший. Сердитись на мене немає чого. Особливо дякувати теж. Я 
просто роблю свою роботу. Я не покликаний для неї. А просто 
один, кому випадково випало доставити саме Вам саме цей Ваш 
лист. Всі ми листоноші один для одного – доставляємо листи, 
які люди пишуть самим собі і отримуємо лише те, що написали 
собі раніше.

Якщо Ви з чимось не згідні – не лайте мене: я не писав і не 
читав Вашого листа і не хочу цього робити, лише вручив його 
Вам у вигляді якоїсь притчі. Але все ж думаю, що моє завдання 
– зробити так, щоб Ви змінились, не залишились такими якими 
є! Можливо, інколи притчі за змістом наче суперечать одна од-
ній, але я не рекомендую у такому випадку шукати, яка з них 
правильна, а яка ні: поєднайте крайності у собі, щоб збільшити 
власну місткість.

Наостанок напишу лише, що матеріал до книги я вибирав, 
збирав і синтезував понад п’ять років, ідея остаточно формува-
лась близько трьох, а писалось і редагувалось все не більше, 
аніж кілька місяців. Тож сподіваюся, що прочитавши її хоч би 
навіть і за один день, Ви отримаєте задоволення і новий виток 
ефективності й розвитку.

Корисного і приємного читання Вам!



6

Ця книга
присвячується всім,

хто робить себе,
а разом з тим
 і світ навколо

 кращим.
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Про блаженство

У чні запитали свого вчителя: 
–  Чому  ви  постійно  радісні, 

невже у вашому житті немає пе-
чалі й горя?

–  Колись  давно,  будучи  ще  молодим  юнаком,  я  це  саме  за-
питав  свого  вчителя,  який  завжди  був  у  піднесеному  настрої  і 
щасливий.  Те,  що  він  відповів,  змінило  моє  життя:  «Всередині 
кожен  сам  вільний  у  своєму  виборі.  Встаючи  кожного  ранку,  я 
запитую себе, що я  виберу –  блаженство чи  смуток.  І  я щодня 
вибираю блаженство».

Ми дуже часто нехтуємо можливістю самим обирати те, як про-
жити кожен свій день. Покладаючись на обставини та інших людей, 
відмовляємо собі в радості та блаженстві. Це не більше, аніж наш осо-
бистий вибір і особиста відповідальність.

Щоправда, наївно думати, що можна вибрати «насолоду і радість 
від життя» один раз і назавжди. Легковажно також стверджувати, ніби-
то настрій ми вибираємо один раз на цілий день. Далеко від істини на-
віть те, що легко «на замовлення» тішитися упродовж години. Справ-
жнє мистецтво радіти життю – це звичка, яку ми виробляємо постійно! 
І тоді, коли нам умовно-добре і тоді, коли «все не так». 

Більшість вміє тішитися життю тільки тоді, коли все добре, чи коли 
весело, але в такому випадку людина насправді не має ніякого вибо-
ру, вона лише пливе за течією – не працюючи над собою, а отже, і не 
отримуючи жодних більш-менш вартих уваги здобутків. Ми завжди 
самі вирішуємо, тішитися чи сидіти у власному багні, і це рішення, до 
якого варто бути готовим щосекунди. І прийняти його заздалегідь не 
можна!
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Метелики

О дин  мудрий  чоловік  ніколи  не 
розлучався зі своїми книгами. Він 
читав їх навіть уночі, але в осо-

бливий  спосіб:  запалював  дві  свічки,  причо-
му одну яскравішу відставляв убік, а другу, 
менш  яскраву,  брав  ближче,  і  читав  при 
ній.

Сусіди якось запитали його, чому він так робить:
–  Бачите  рій  нічних  метеликів,  мушок  і  комашок  навколо 

яскравішої свічки? – спитав чоловік. 
– Так! – відповіли сусіди. 
– Я відволікаю їх більш яскравим світлом, щоб вони не зава-

жали мені читати мої книги.

Так і в повсякденному житті: для того, щоб займатися своїми 
справами і розвитком, потрібно віддати оточуючим якесь інше, більш 
яскраве своє світло. Так, щоб займатись духовним, людина повинна 
створювати щось матеріальне (а не лежати на дивані посеред брудно-
го посуду, розмірковуючи про імператив Канта і порятунок світу). 

Для того, щоб Вам дали можливість спокійно «просвітлюватись», 
маєте дати відкупного надокучливому суспільству. Це чесна практика, 
бо ми соціальні істоти і живемо у людських зграях, які найбільше може 
змінити саме той, хто колись долучився до їх формування у теперіш-
ньому вигляді: вершину гори може змінити лише той, хто вибрався на 
неї. І ніхто не повірить Вашому внутрішньому світлу, якщо Ви не засві-
тите спершу яскравої лампи ззовні, для інших.
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Атеїст 

О дин атеїст, прогулюючись понад 
проваллям,  випадково  посков-
знувся  і  впав  у  нього,  але  йому 

вдалося зачепитись за гілку невеличкого де-
рева.

З останніх сил, ледь тримаючись, він подумав, що лише Бог 
зможе його врятувати, і закричав: 

– Боже, врятуй! Якщо спасеш мене, то повірю в тебе.
Голос згори не забарився: 
– Е ні, ти не будеш вірити, знаю я таких як ти.
– Віритиму, віритиму – чесно тобі кажу.
– Гаразд, я врятую тебе, – змилосердився добрий Бог, – від-

пусти гілку.
–  Та  чи  я  божевільний?  Відпустити  гілку!  –  скрикнув  ате-

їст.

С хожа історія є про жінку, яка, про-
читала  в  Біблії  про  те,  що  якщо 
мати  віру  з  гірчичне  зернятко, то 

можна сказати до гори «посунься», і та зі-
йде зі свого місця. 

Маючи на городі копицю сіна, яку вона давно хотіла переки-
нути у стодолу, жінка підійшла до копиці й промовила:

– Перейди у стодолу.
Результату не було ніякого. 
Вона  промовила  знову  –  все  залишилось  без  змін.  Врешті 

жінка сказала: «Так я і знала», – і повернулась до своїх щоденних 
справ.
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У нашому житті ми спочатку віримо, що щось отримаємо, і лише 
потім це отримуємо – ніколи не навпаки. Важко вірити без підстав, але, 
мабуть, це є найкращий фільтр, щоб відділяти тих, хто робить свою 
щоденну роботу з палким бажанням змінити світ і тих, хто робить її 
просто тому що так треба.

Таких «Атеїстів» навколо нас переважна більшість, і справа не в 
тому, що вони не ходять до церкви, а в тому, що не вірять у те, що від 
їхніх зусиль може змінитися життя, не вірять у своїх чоловіків/дружин 
і дітей, не вірять у свою Батьківщину. А отже, позбавляють себе мож-
ливості отримати скарби, доступні тим, хто живе з вірою. 

Віра – це благо, але, як і будь-який інший прецизійний інструмент, 
потребує навчання і практики. Ніхто не отримує «віру» у що-небудь від 
народження, так само як ніхто не народжується і позбавленим її. Це 
тривалий шлях самотренування і самоналаштування, який, як і будь-
який цінний скарб, не дається тим, хто не в змозі ним повноцінно ско-
ристатись. Тренуйте свою віру!
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Два персики

Д ва персики, пливучи вниз по річ-ці,  хизувались  один  перед  од-
ним. 

–  Дивись,  який  я  стиглий,  –  просто-
таки щебетав один.

– Уяви, який я соковитий  і  солодкий всередині, – вторив  ін-
ший.

Невдовзі позад себе вони почули неприємний запах гнилі.
Їх доганяло щось гидке і смердюче.
– Пливи звідси геть! – гуртом закричали персики.
– Зачекайте мене, – відповіла їм незрозуміла купа, – декілька 

днів тому я теж був персиком.

Не спішіть зневажати певні риси у інших: можливо, саме те, що 
геть не схоже на нас, насправді є істинною частиною нас самих. Не на-
вчившись приймати негативні сторони інших – і себе цілісно сприйма-
ти не зможемо. Більше того, зазвичай зневага до іншого – це зневага 
до тої частини себе, яку ми самі не готові визнати. Так конфліктний ба-
чить в інших скандалістів, нечистий на помисли стає непомірним рев-
нивцем, хитрун бачить усюди підступи, так само як брехун – обман. 

Хочете пізнати і зрозуміти себе краще – випишіть всі ті риси, що 
не дають Вам спокою в інших людях, і Ви отримаєте власний якнай-
повніший портрет. Можливо, Вам це не сподобається, але хіба варто 
нарікати на тінь, якщо дерево криве і кособоке?
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Про вовка, якого ми годуємо

О дного  разу  дідусь  розповідав 
внукові: 

– Знаєш що, внучку, у кож-
ному з нас є два вовки. Один вовк бореть-
ся  за те,  щоб  ми  були щирі,  чесні,  добрі, 
мужні,  справедливі,  допомагали  іншим, 
розвивалися,  змінювали  цей  світ  на  кра-
ще, а другий вовк – за те, щоб ми були хи-

трим, злими, обманювали  і були нещирими й нечесними з  інши-
ми, він робить так, щоб у нас перемогло зло. 

– А який вовк перемагає? – запитав онук. 
– Той, якого годуєш ти, – відповів дідусь. 

Те, що є в нашому житті – це лише міра нашої відповідальності. 
«Зона власної відповідальності» закінчується там, де ми починаємо 
«зону обставин»: вона може бути безмежною, а може розпочинатися 
вже з нахмурення співрозмовника, кривого погляду сусіда чи негатив-
ної відповіді на наш лист. Це ні від кого не залежить, а є лише резуль-
татом наших рішень. 

Оця зона безвідповідальності – це те, що для людини є 
«об’єктивними обставинами», і хтось називає її долею чи кармою. 
Коли ми готові бути до кінця відповідальними за своє життя, обстави-
ни мають мінімальну роль фону і ніяк не більше. Так само як дощ не 
може змінити щирого наміру подорожнього, «обставини» є ефемер-
ною спробою завуалювати порожнечу власної особистості.

Спілкуючись з будь-якою людиною, проводячи будь-як свій час, 
вкладаючи його в будь-які свої цілі, задумуйтесь, якого вовка Ви го-
дуєте.
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Про матеріальність думок

О дин подорожній на своєму шляху 
побачив  велике  розлоге  дерево, 
сів  під  нього  і,  позаяк  був  дуже 

стомлений,  одразу  й  заснув.  А  коли  про-
кинувся,  то  подумав  собі:  «От  добре  було 
б  зараз  щось  поїсти».  І  відразу  перед  ним 
з’явилася ціла купа всяких добрих наїдків. 

Поїв  він  і  думає: «Смачно …. От зараз би щось випити».  І 
тільки  подумав,  одразу  з’явилося  питво.  Втамував  він  спрагу  і 
подумав: «Ох, гарно, ще би мені коня якогось,  і тоді я б осідлав 
його та швидше доскакав до того місця, де я маю бути». І щойно 
це подумав, як одразу з’явився кінь. 

Подорожній здивувався, чому це все так швидко виконується. 
Може, тут на дереві є якісь злі духи, і вони так розважаються. 
Та як тільки це подумав, то одразу почався свист, шум і гам, а 
з ним почали рухатися дивні тіні. «Якщо вони мене нагодували, 
напоїли, то може вони мене зараз вбити захочуть?» – злякався 
чоловік. І як тільки про це подумав, так одразу духи накинулися 
на нього і вбили.

Я розповідаю цю притчу тоді, коли треба нагадати, що всі наші 
думки матеріалізуються. Чим чесніша людина сама з собою, без упе-
реджень, з власною відповідальністю – тим швидше матеріалізуються 
її думки. Інколи просто достатньо подумати про людину, роботу, спів-
розмовника, гроші, щоб вони одразу з’явилися у Вашому житті. Але 
те саме стосується невдач: подумали – отримали. Це дуже небезпечно 
для непідготовлених людей, тому в природи є добрий захист: швид-
кість здійснення бажань залежить від чистоти свідомості. Чим чисті-
ший стан свідомості, тим швидше наші думки матеріалізуються. 
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Тобто існує дуже чіткий фільтруючий механізм, який не дозволяє 
більшості людей одразу матеріалізувати думки, що насправді спрацьо-
вує на їхню ж користь. Таким чином, якщо людина постійно заванта-
жена своїми проблемами, не бере на себе відповідальності за власне 
життя, то її думки хоч і матеріалізуються, але вже крізь призму значно-
го часу, і не в повній мірі. З одного боку, це природний захист від зло-
вживань з боку тих, хто хоче лише думати і нічого не робити, з другого 
боку – це захисний механізм, щоб люди самі не нашкодили собі бодай 
одною негативною думкою. Але, ясна річ, зі сповільненням розвитку 
негативних сценаріїв ми втрачаємо можливість швидше досягати й по-
зитивних. 

Пам’ятайте про те, що Ваші думки обов’язково зреалізуються, 
тому подумайте перед тим, як подумати. Сьогоднішні результати – це 
наслідки думок у минулому.
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Про лева і антилопу

К ожного  дня  в  Африці  проки-
дається  лев.  Він  знає:  якщо 
сьогодні  не  матиме  достат-

ньо  сили,  щоб  бігати  і  бути  вправним  та 
швидким, то  не  вполює  собі  їжу  і  загине  з 
голоду.

Кожного дня в Африці прокидається антилопа. Тварина знає: 
якщо вона буде недостатньо вправною, прудкою і винахідливою, 
якщо  буде мало  рухатися  і  неуважно  спостерігати  за тим, що 
відбувається навколо, то її з’їсть лев. 

І  вони  обидвоє  знають,  що  той,  хто  бігатиме  повільніше, 
сьогодні не виживе.

Кожного дня прокидаємось ми – і починаємо діяти, робити, ство-
рювати, спілкуватись, втілювати. І кожного такого дня, коли ми зане-
дбуємо свої вміння і живемо не на повну силу, ми ризикуємо втрати-
ти свої життя. Життя – як аналогію можливостей, як форму якостей, 
як сукупність вмінь, як перелік здобутків, як накопичення успіху, як 
радість відносин тощо. Це щоденний процес. Немає такого дня, коли 
можна сказати: сьогодні я зупиню час, нехай Сьогодні почнеться По-
тім. Ні! Кожен наш день – це чистий аркуш, tabula rasa, і його треба 
заповнити й перегорнути. 

Коли ми зупиняємося і здаємося, нас вже насправді немає. Ми 
вже не ми. Нас немає, тільки ми про це ще не знаємо. В той же день, 
коли ми готові бігати – наче кришталеву чашу, наповнюємо змістом 
своє життя, яке переливається в наших руках усіма барвами втіх і на-
солод від важкого і виснажливого, але не менш життєдайного що-
денного бігу.

Сьогодні не розпочнеться Завтра. Сьогоднішнє Сьогодні вже 
давно розпочалося. Закривайте цю книгу і біжіть!
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Побажання

О дин  чоловік  їхав  собі  у  громад-
ському транспорті й думав свою 
гірку думу: «Шеф на роботі пад-

люка  –  зарплату  завжди  затримує,  жінка 
вперта  –  не  хоче  мене  слухатися,  діти  – 
ті  взагалі  паразити,  на шиї  сидять,  нічого 
не  роблять,  друзі  тільки  щось  хочуть  від 
мене». 

А  на  правому  плечі  в  нього  сидів  ангел  і  записував:  «Шеф 
–  падлюка,  зарплату  завжди  затримує,  жінка  не  слухає,  діти-
паразити на шиї сидять, друзі – хочуть використати». 

І думає собі: «Навіщо то все йому треба? Вже наче раніше 
те саме замовляв. Але якщо хоче, то буду виконувати». 

Начебто вже стільки написано про те, що всі наші думки вплива-
ють на наше майбутнє – а все мало. Зазвичай так відбувається тому, 
що мало яка людина моментально відчула миттєву дію після своєї дум-
ки, а аналізувати причину і наслідок після якої-небудь події – це вже 
складно і нецікаво.

Коли ми формулюємо для себе негативні відносини з іншими чи 
загалом зі світом, ми насправді моделюємо своє майбутнє. Чи потріб-
на Вам така модель, якою Ви живете зараз? Задумайтесь, це пробле-
ма багатьох: достеменно знати, що в їхньому житті не так, але навіть 
і хвильки часу не присвятити тому, щоб визначитись з тим, як же все 
повинно бути.
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Особлива наука

О дин  учень  хотів  навчитися  бо-
йовим мистецтвам і вибрав собі 
найкращого  вчителя.  Прийшов 

до нього та й каже: 
– Вчителю, хочу вчитися у вас, бо багато чув про ваше мис-

тецтво.
– Добре, – погодився той, – але для того, щоб я взяв тебе на 

навчання, попрошу тебе рік прислуговувати мені.
– Гаразд, я готовий, робитиму все, як ви скажете. 
Цілий  рік  прислуговував  він  Вчителю.  І  хоч  його  обов’язки 

були нескладні,  але, що б не  сталося,  вчитель  бив його палкою. 
За щонайменшу провину міг кинути камінь, часто здіймав руку. 
Те саме він дозволяв робити і своїм старшим учням. Так день за 
днем і пройшов рік. 

– Ну що ж, – сказав тоді Вчитель, – тепер я можу взяти тебе 
в науку, але перед тим стань на двобій з моїм кращим учнем. 

Та коли вони стали на двобій, о диво: як старший учень не на-
магався, ніяк не міг поцілити у свого суперника, той так навчився 
ухилятися, що жодний удар навіть близько не зачіпав його.

Наше життя – це часто вміння ухилятися, бачити і концентрува-
тись, а також навик завжди знаходити свій шлях. Не обов’язково, щоб 
цей шлях ми відпрацювали за якоюсь книжковою схемою. Інколи бага-
то чого можна навчитися в реальному, часом прикрому, житті. 

Коли Ви постійно під ударом, Ви вчитеся бути готовим до того, що 
це норма, а коли Ви відчуваєте таку норму, то розширюєте своє коло 
відповідальності, стаєте більш зрілими, розумними, і Ваше життя стає 
більш осмисленим. Пам’ятаючи про це, можна після кожного удару ро-
зуміти – це є мій шлях, моя перепустка туди, де я стану кращим. Бруд, 
якого на Вас вилили забагато, відвалиться сам, а Ваше вміння щоразу 
вставати після падінь і, наче фенікс, відроджуватись з попелу вже ніх-
то не забере.
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Любов до фініків

О дного  разу  до  мудреця  прийшла 
жінка зі своїм сином, та й каже: 

–  Я  знаю,  ви дуже розумний, 
багато кому допомагаєте. Мені теж потрібна ваша допомога, бо 
син мій дуже любить фініки і нічого більше їсти не хоче. Я довгий 
шлях пройшла до вас і буду дуже вдячна, якщо ви допоможете. 

–  Гаразд,  –  каже мудрець,  –  але  прийдіть  із  сином  до мене 
через тиждень. 

Що робити жінці? Якщо так каже –  значить, треба при-
йти через тиждень. Пішла вона і через тиждень повернулася з 
сином знову: 

– От я прийшла з сином, як ви казали, допоможіть зараз. 
Взяв мудрець хлопчика на коліна і каже: 
– Не варто їсти одні тільки фініки. 
– І оце все? – спитала здивована жінка, – це я два рази про-

ходила  таку  довгу  дорогу  тільки  для  того,  щоб  ви  сказали  не 
їсти фініки? 

– Розумієте, – сказав мудрець, – тиждень тому я й сам дуже 
любив фініки, а зараз вже тиждень не ївши їх, я знаю, що справді 
можна обійтись  і без них. Тепер мої слова звучать чесно,  і ваш 
син їх сприйме. 

Перш, ніж допомогти комусь, спочатку допоможи собі. Організуй 
себе, зроби так, щоб не виникало в інших думки: «ще собі не поміг, а 
іншим хоче допомагати», позбудься власної залежності «від фініків». 
Бо багато хто хоче допомагати іншим порадою, роботою, підтримкою, 
не вирішивши своїх питань, пропонує свою допомогу ще до того, як 
сам щось зробив аби допомогти собі.

Жодна наша дія не нашкодить іншому, якщо вирішені наші власні 
питання, але ми лише зробимо гірше, навіть за умови добрих намірів, 
не допомігши спершу собі. Щоразу пропонуючи «врятувати» когось, 
задумайтесь, чи не в такий спосіб Ви хочете вирішити свої власні про-
блеми.
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Історія одного персня

Б ув собі дуже багатий цар, та та-
кий,  що  про  його  багатства  хо-
дили  легенди,  а  інші  царі  боялися 

нападати  на  його  державу.  Цар  вірив,  що 
він став таким багатим і впливовим, бо на 
одному  зі  своїх  пальців  мав  чарівний  пер-
стень. 

Одного разу прийшов він до мудреця і каже: 
–  Старче  мудрий,  я  маю  перстень  на  своєму  пальці  і  він 

дуже дорогий мені, я знаю, що маю все багатство завдяки йому, 
та останнім часом боюсь я розлучитися з ним, і це дуже турбує 
мене. 

І промовив йому мудрець: 
– Ти, що був колись вільним, тепер став залежним від свого 

персня. Викинь його в море і забудь, бо якщо не послухаєш мене, 
то загинеш страшною смертю і всі твої багатства пропадуть. 

І хоча той цар спершу не послухав мудреця, та згодом таки 
викинув перстень у море. Але через деякий час на одному бенке-
ті  цареві  подали  рибу,  і  розрізавши  її,  він  несподівано  знайшов 
свій перстень…

– Боги не захотіли забрати його. Я знаю, що доки перстень 
в  мене,  матиму  я  і  славу  і  багатство,  –  радісно  повідомив  він 
мудрецю наступного дня.

–  Якщо  він  повернувся  до  тебе,  то  тим  більше  позбудься 
його, бо інакше накличеш на себе біду. Бо там, де наша найбіль-
ша радість, там і найбільше горе, – відповів Мудрець.

Не послухав цього  разу його  цар,  і  справді  дуже швидко на-
пала  на  його  країну  ворожа  армія:  захопила  столицю,  а  самого 
царя вбили. І в останню мить згадав він пророчі слова Мудреця: 
від чого людина залежна, від того вона і гине.
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Кажуть, що це справжня історія про царя Креза і мудреця Со-
лона, але хіба це має хоч якесь значення? Хіба не важливіше інше: 
нагадування, що нас вбиває саме те, від чого ми найбільше залежні?

Дуже часто саме те, що ми вважаємо найціннішим для нас, ство-
рює такі обставини, коли ми вже не керуємо ситуацією й тим, що від-
бувається з нами, і випадок починає вести нас. Ми з Людини пере-
творюємося на якийсь безвольний об’єкт.

Важливо пам’ятати, що чим швидше ми позбудемося своїх залеж-
ностей, тим більше в нас шансів створити для себе щось нове – цінне 
і корисне. Коли ми тримаємося за залежності й кажемо «Це для мене 
найбільш важливе», то ми тим самим обмежуємо себе в розвитку, в 
тому, щоби щодня ставати кращими. 

Позбудьтесь залежності від того найріднішого, що, можливо, на-
віть наповнює Вас, заради того, щоб пізнати себе нового/-ову, бо хіба 
наш досвід – це не важкий наплічник, який щодня стає важчим і з 
яким врешті-решт стає несила йти? Може, це прив’язаність до якоїсь 
ідеї, чи ставлення до людини, або навіть матеріальний предмет, а все 
ж віддавши, ми звільняємо місце для нового і хвилюючого – того, що, 
нехай неочікувано, але змінить нас.
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Дивний подорожній

І шов собі один подорожній і в ньо-
го на плечах були важкі міхи, на 
шиї  в  нього  було  ярмо,  на  ногах 

тяжкі кайдани, а в руках ще два важезних 
мішки  усілякого  непотребу.  І  важко  йому 
було йти,  і піт градом котився по його об-
личчі.  Проходив  попри  нього  інший  подо-
рожній та й каже: 

– Дивися, чоловіче, які в тебе тяжкі мішки в руках, то ви-
кинь їх. 

– А й справді, я навіть не бачив, – взяв  і викинув ті мішки 
чоловік. 

Йшов він далі, а коли проходив він повз інших людей, ті ка-
жуть: 

–  Чоловіче,  дивися, та  в тебе  кайдани  до  ніг  прикуті, та 
позбудься їх. 

– Точно! А я їх навіть не бачив до того, – відповів він. Розбив 
він свої кайдани, і легше стало йому іти. Подякував він та пішов 
далі. Але ще важко йти йому було. 

Через деякий час ще когось зустрів:
– Дивися, та в тебе цілі міхи на плечах, викинь їх. Хіба тре-

ба тобі їх нести з собою, чоловіче добрий? 
Подорожній  подумав  і  каже:  «Точно,  я  навіть  не  бачив, що 

я таке  несу».  І так  він  ішов  далі  і  нарешті  зустрів ще  одного 
чоловіка, а той радить:

–  Дивися, та в тебе ярмо на шиї, скинь його,  і тобі зовсім 
легко буде йти. 

Так  скинув  він  ярмо  і  вільно,  легко  і  неквапно  пішов  своєю 
дорогою. 
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Життя дуже просте і цікаве, насичене і радісне, приємне і напо-
внене змістом, коли у ньому немає нічого зайвого. Труднощі виника-
ють тоді і тільки тоді, коли у наших руках опиняється щось непотрібне. 
Тоді жага до життя помалу гасне, швидкість знижується і щоразу хо-
четься зупинятися, щоб перепочити. Це неприродній стан, і щоб вийти 
з нього, інколи достатньо дослухатися до думки інших людей ззовні, а 
буває, що ці «люди ззовні» знаходяться усередині – це наші інші іпос-
тасі та ролі. 

Візьміть за правило: в моєму житті – нічого зайвого! І будете при-
ємно захоплені тим, наскільки багато нового відкриється Вам. Нехай 
жодна зайва думка не потривожить Вас, не говоріть неважливих слів, 
не робіть надмірних дій – і тоді матимете можливість долучитись до 
великого таїнства життя. Воно направду легке. І якщо нам важко йти 
– то це лише тому, що ми несемо те, що не належить нам: зазвичай, 
це кайдани, які ми самі для себе створили: неправильне ставлення до 
себе, неправильні взаємини, залежності, мішки з образами, огидою чи 
злістю і багато іншого. Інколи достатньо лише показати людині: диви-
ся, от ти можеш всього цього позбутися. І готова до цього людина по-
чує ці слова і сама звільнить себе. Тож чи достатньо легко Вам йти? Чи 
не маєте Ви кайданів? – Позбудьтесь їх, вони Вам не потрібні!
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Гнізда

Ж ила-була  собі  ворона,  і  по-стійно  вона  скржилася,  що 
немає  у  світі  гнізда,  яке 

було б їй до вподоби. Постійно вона шукала 
собі  чистого  гнізда,  але ніяк такого не мо-
гла знайти:

– Куди б я не прилетіла, то все те гніздо наче спершу здаєть-
ся чистим і  затишним, а потім виявляється що воно насправді 
брудне і неприємне, – бідкалася вона.

Одного разу трапилася їй сойка та й каже:
– Вороно, а куди ти весь час літаєш? Чому б тобі не знайти 

собі одне гніздо і жити в ньому.
– Та от, в якому гнізді не буваю, там постійно так брудно, 

що неможливо в ньому залишатись, а я шукаю чистого гнізда, – 
відповіла ворона.

–  А  ти  ніколи  не  задумувалася  над  тим,  що  це  ти  робиш 
кожне гніздо брудним? Адже коли ти в нього спершу прилітаєш, 
то воно завжди чисте, але потім ти сама його псуєш. Так мож-
на довіку літати  і жодне  гніздо тобі не підійде,  бо  справа не у 
гніздах, а в тобі, – відповіла мудра сойка.

Інколи так хочеться втекти від себе, але куди не біжи, все одно власне 
Я наздоганяє. Ми втікаємо на роботу, щоб не думати про домашні справи 
– а вони наздоганяють нас думками і телефонними дзвінками, ми втікає-
мо додому від рутинної роботи, але вона стукає у двері й пролазить крізь 
шпарини у вікнах, ми втікаємо з країни, але забираємо всі свої моделі 
поведінки, які обов’язково приймуться і на новому ґрунті, шукаємо «не 
таких, як зараз» людей, однак натикаємось на такі звичні й до болю рідні 
ситуації з іншими. Бо ж куди втечеш від себе – хіба тільки до себе нового.

Тому, перш ніж звинувачувати гнізда, можливо, спершу варто на-
вчитись домовлятися з собою. Чисте життя там, де чисті ми, в інакшо-
му випадку це сигнал до змін. Себе, звісно.
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Історія про лікаря і його учня

Д о одного лікаря прийшов хворий, 
який  починав  сліпнути.  Лікар, 
оглянувши його, приготував пев-

не зілля та й дав хворому. Той промив очі і 
через  декілька  днів  одужав  –  зір  знову  по-
вернувся  до  нього.  Його  учень,  бачачи  це  і 
знаючи,  який  рецепт  використав  його  вчи-
тель,  згадав  про  свого  сусіда,  в  якого  теж 
погіршувався зір. 

Бажаючи  визнання,  він  прийшов  до  сусіда  з тим  самим  ре-
цептом  і  запропонував  йому  вилікувати  зір.  Сусід  погодився,  і 
учень дав йому ліки. Та через деякий час  сусід  геть осліп. Збен-
тежений учень прийшов до лікаря:

– Чому так трапилось? Я ж дав той самий рецепт, що Ви 
давали хворому  і йому допомогло, а в сусіда мого взагалі пропав 
зір. 

– Немає рецептів, які допомагали б усім однаково. Добре, що 
твій сусід взагалі залишився живим, – відповів лікар. 

 Багато хто хоче знайти чарівну паличку, єдиний рецепт від усіх 
бід, одну загальну можливість для того, аби щось (а ще краще все) зро-
бити правильно. Люди шукають правил: чи то в бізнесі, чи то в осо-
бистих відносинах, чи у використанні якихось ліків. Але хіба можна 
знайти те, чого не існує?

Багато хто хизується своїм досвідом, але це так само безглуздо, 
як ішаку хвалитися тим, що він нав’ючений великою кількістю мішків. 
Хіба не це тягне його додолу? Те, що вчора було добре, сьогодні вже 
нікуди не годиться, те, що завтра буде ідеальним рішенням, сьогодні 
ніким не визнане. Чи готові Ви приймати рішення, щоразу відкидаючи 
свій попередній досвід?
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Папуга і лисий чоловік

У одного  чоловіка  був  розумний 
папуга,  який  говорив.  Та  одного 
разу папуга дзьобнув свого  госпо-

даря  і  той  з  люті  сильно  вдарив  птаха.  З 
того  часу  папуга  облисів  –  в  нього  випало 
все пір’я. 

І от сталося так, що до цього чоловіка прий-
шов  його товариш –  старший  лисий  чоловік. Па-
пуга раніше таких людей не бачив і одразу зробив 
свій висновок: 

– А що ти такого накоїв, друже? За що тебе 
так сильно вдарили?

Різні наслідки бувають з одної і тієї ж причини. Також часто різні 
причини ведуть до одних і тих самих наслідків. Навіть для кожної лю-
дини, що читає цю книжку, причини її прочитати були зовсім різні. До-
роги, якими ми йдемо, різні, однак часто перетинаючись і сходячись, 
вони виглядають такими самими, насправді не маючи анітрохи поді-
бності.

Шукати одну причину з одного наслідку – це бачити один колір, 
не насолоджуючись цілою палітрою відтінків, або чути у симфоніях 
Моцарта лише одну ноту. Якщо думати, що причини, які є у Вас, приве-
ли до тих самих наслідків іншу людину, то зазвичай це буде не так. То 
чи варто шукати схожостей у відмінностях, а відмінності у схожостях? 
– вибір залишається за Вами.
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Про чоловіка, який хотів 
змінити світ

Ж ив  собі  один  чоловік,  який багато що побачив на світі, 
різне умів і знав. Одного дня 

вирішив він змінити світ навколо – так, як 
вважав за краще. 

От прийшов він до свого народу і каже : «Дайте мені 7 років 
– і я повністю зміню нашу країну і світ, у якому ми живемо». 

Йому повірили і дали 7 років. Та коли ці 7 років минули – не 
змінилася ні країна, ані світ. І подумав чоловік: можливо, треба 
почати з міста. І пішов він у своє місто та й каже: «Дайте мені 
7 місяців – і я зміню наше місто, зроблю його кращим». Повірили 
йому – дали 7 місяців, але за тих 7 місяців, хоч що він не робив, 
місто  яким  було,  таким  і  залишилось.  Тоді  розважив  чоловік  і 
каже до дружини: «Дай мені 7 днів –  і я зміню тебе». Та як він 
не  старався тих 7  днів,  а  дружина  залишилась такою  як  була. 
Тоді подумав чоловік і вирішив змінити себе. А як тільки змінив-
ся сам, одразу помінялася і дружина, і місто, і країна. А разом з 
тим помінявся цілий його світ. 

Хочете щось змінити – почніть із себе. Хочете когось виховати – 
виховайте себе, хочете комусь заперечити – заперечте собі, хочете 
когось вилаяти – вилайте себе, хочете знайти у комусь причину – зна-
йдіть її у собі, хочете когось похвалити – знаєте, що робити.

Немає змін за межею нас самих, бо самого світу за межею не іс-
нує. Найпростіше світ змінити – не змінюючи його, а лише дозволяючи 
змінюватись собі.
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Орел, який став куркою

О дин  селянин,  збираючи  у  лісі 
хмиз,  натрапив  на  пораненого 
орла. Не впильнувався, мабуть, 

бідолаха,  чи  то  від  хижого  звіра,  іншого 
птаха,  примх погоди,  або  просто  від  лихої 
долі. Пожалів птаха селянин і взяв до себе: 
прив’язав  за  лапку,  та  й  годував  тим,  що 
їли його кури. 

Вільний  і незалежний птах спершу всіляко гордував курячи-
ми  «стравами»  і  намагався  переклювати  мотузку.  Але  згодом 
таки  добряче  зголоднівши  поклював  просо,  а  ще  через  декілька 
днів вже навіть став помічати курей. 

Минав час, і хоча орел ще не мав сили злетіти, але все мен-
ше  й  намагався  вирушити  в  політ,  щораз  охочіше  частуючись 
звичним раціоном. Отак і перезимували: колись птах, який літав 
наввипередки з вітром, мирно клював зерно, яке щодня йому при-
носив господар, і навіть не намагався розірвати мотузку, яка за 
зиму вже і перегнила.

Чи пам’ятаємо, що ми орли, коли поводимось як кури? В кожному 
з нас є волелюбство і готовність летіти вгору, але часто таке звичне по-
стійне зерно «від хазяїна», позбавляє людину волі. Свобода ж, як писав 
Вольтер, це не те, що нам хто-небудь дає, а те, що в нас ніхто не може 
забрати. Ми ж бо часто віддаємо те, що варто залишити собі, обміню-
ючи на золоті клітки постійності та стабільності свої крила непевності, 
дієвості і рішучості.

Зрештою, завжди пам’ятайте, що ви волелюбні орли. Але якщо 
хто-небудь поводиться, як курка, то це не більше ніж камуфляж, де під 
безглуздим кудкудаканням і споживанням зерна ховається нескоре-
ний і дикий, єдиний творець своєї долі.
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А де Ваш дім?

Д о одного Мудреця завітав подо-
рожній  і  неймовірно  здивував-
ся його простому помешканню, 

в якому був лиш стіл, стілець і безліч книг.
– А де ваші меблі? – запитав він.

– А ваші де? – відповів запитанням Мудрець.
– Мої вдома, я ж нетутешній і тут перебуваю тимчасово.
– Я теж, – відповів Мудрець.

Чи потрібно ще щось писати?
Знаємо ж, що на всякого мудреця достатньо простоти. 
А де Ваш дім?
Лише той, хто тримає біля себе тільки те, що потрібно, і не несе 

нічого зайвого – насправді щасливий.
Що зі своїх речей ми матимемо вічно? 
«Де мій дім?» – Це настільки ж важливе питання, як і «Хто я?». Бо 

хто знає, без чого «я не я» – той пізнав себе, зрозумів життя. А хто знає, 
що таке його дім – знайшов життя у собі.
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Життя прирученого коня

З устрілися якось дикий степовий і 
домашній кінь. Перший здивовано 
розглядав  сідло,  вуздечку  і  стре-

мена на товаришеві.
–  Для  чого  це тобі?  –  врешті  зачудовано 

запитав, дивлячись на вуздечку.
– Ооо, – гордо відповів домашній кінь, – це 

для того щоб я краще знав куди мені скакати, 
так я швидше реагую на нову дорогу і не роздумуючи повертаю 
до неї.

– А це що таке? – вказав на сідло степовий кінь.
– Це щоб я міг краще собою управляти, особливо тоді коли 

стомлений і хочу надто довго відпочивати, – так само захоплю-
ючись собою відповів приручений кінь.

–  А  он  те  тобі  нащо?  –  далі  допитувався  дикий  кінь  про 
стремена.

– Нічого ти не знаєш, все тобі потрібно пояснювати, – обу-
рено відповів йому товариш, – це необхідна для мене річ, щоб я 
міг себе опановувати і підганяти, коли геть вибиваюсь з сил.

Як ми інколи любимо виправдовувати власне жалюгідне існуван-
ня: робота, гроші, здобутки, мотивація. Як інколи люди захопливо роз-
повідають про те, яким чином силують себе до роботи і якого примусу 
з боку інших зазнають. Направду, немає більшого раба, аніж той, який 
захоплюється власними кайданами.

А які речі у Вашому житті насправді необхідні Вам? Саме Вам, а 
не тим, хто очікує, підганяє, мотивує Вас до них? Хто що ще повинен 
придумати за Вас і для Вас, щоб Ви почали бути щасливими і насоло-
джуватися власним життям?
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Зустріч зі Смертю

О дного  разу  слуга  прогулювався 
заміською  садибою  свого  пана 
і  побачив  Смерть.  Страшно 

йому стало, він щодуху побіг до свого пана і 
попросив дати йому коня й відпустити його 
у  місто,  сховатись,  якщо та  раптом  при-
йшла  за ним. Пан повірив  слузі  і  відпустив 
його. Та й сам вирішив піти на те місце, де 
слуга зустрів Смерть.

– Чого ти лякаєш моїх людей, Смерте? – запитав він її.
– Та я нікого не лякаю, а лише собі дивуюся, як то так може 

бути, щоб твій слуга, якого я чекаю в місті, опинився тут у за-
міській садибі?

Ми всі диваки: хочемо знати те, чого знати не можемо, втекти від 
того, чому потрібно йти на зустріч, прийняти правильне рішення – там, 
де взагалі жодних рішень бути не повинно, мати власну думку, забува-
ючи про те, що її як такої взагалі не існує.

Чи можна обігнати всі машини на дорозі? Яким би добрим не був 
наш автомобіль, а все ж усіх не обженемо, бо кожен виїжджає зі свого 
місця і прямує до свого пункту призначення. Чи є сенс поспішати на 
дорозі? Хіба не кожен автомобіль приїде туди, куди він прямує? Хіба 
біг наввипередки з Життям має більше сенсу, аніж біг наввипередки 
зі Смертю?
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Собака у дзеркалі

С обаку  закрили  у  кімнаті  з  дзер-
калами.  Він  підійшов  до  одного  з 
них, подивився, і побачивши іншо-

го  невідомого  собаку,  вишкірився.  Собака 
навпроти  теж  вишкірився.  Собака  загар-
чав – звук луною рознісся по кімнаті. 

Собака  вишкірився  ще  страшніше.  Другий  зробив  те  саме. 
Собака почав, гавкаючи, щосили гасати по кімнаті й намагався 
вгризти  суперника,  аж поки  знесилений  упав  на  підлогу. А  хто 
відображається у Вашому дзеркалі?

Люди навколо – це лише дзеркала Вашого внутрішнього стану. Як 
би дивно це не звучало, але всі ми живемо у вигаданому світі власних 
проекцій ізсередини. А наше життя – кінофільм, який ми крутимо на-
зовні. Тому не варто надто сердитись на оточуючих, вони є лише дзер-
калом Вас самих. Сердитись ми можемо лише самі на себе, так само як 
радіти і веселитись теж стосовно самих себе.

Що будете робити, якщо Вам не сподобається власне відобра-
ження у дзеркалі? Мінятимете дзеркало чи попрацюєте над власним 
образом? Адже щосекунди перед нами постає вибір: залишитись при 
тому, що нам не подобається, і побачити у цьому злий задум інших, 
або ж порозумітися з собою. Парадоксально, але більшість намагаєть-
ся змінити дзеркало.
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Осел в колодязі

О сел  втрапив  у  глибокий  коло-
дязь без води і страшенно там 
ревів –  господар не  зміг  витер-

піти  того  крику  і  вирішив  засипати  його 
там, думаючи:

–  Осел  все  одно  вже  старий,  а  колодязь  засипати  я  хотів 
давно.

Отже,  привізши  землю,  почав  лопатою  закидати  її  в  коло-
дязь.  Через  деякий  час  осел  затих.  «Ну  все,  мабуть,  прийшов 
йому  кінець»,  –  подумав  господар.  Та  яке  було  його  здивуван-
ня, коли  зазирнувши у колодязь,  він побачив, що осел, акуратно 
струшуючи з себе землю, копитами втрамбовує  її  і вже ось-ось 
вибереться  на  поверхню.  Нічого  вже  було  робити  господареві, 
лише допомогти тварині вибратися на волю.

Д ві жабки потрапили у дзбанок 
з  молоком.  Перша  подумала 
про  те,  що  вибратися  звідси 

неможливо,  і  пішла  на  дно.  А  друга  жаба, 
бажаючи  жити,  з  усіх  сил  намагалася  ви-
братися. 

Довго продовжуючи своє борсання, вона збила молоко до сме-
тани, і не полишаючи надії, – о, диво! – збила таки грудку масла. 
І стрибнувши на неї, вибралася на поверхню. 

Кожна перепона – це ще один шанс довести собі, що Ти найкра-
щий. Кожен дзбанок з молоком – це шанс, який потрібно використати, 
щоб стати кращим. Як ми використаємо цей шанс, залежить лише від 
нас. Багато кому зручно спокійно йти на дно, дехто вибирає шлях наго-
ру. Немає правильного шляху, але мусимо пам’ятати, що вибір завжди 
залишається за нами. І яка жабка перемагає у Вас у кожній конкретній 
(особливо дріб’язковій) ситуації, визначає загальну якість життя.
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Хто Я?

Ч ернець  сидів  у  аеропорту, 
очікуючи на свій рейс, коли до 
нього підійшов журналіст:

–  Ми  проводимо  опитування  громад-
ської  думки  для  нашого  видання. Що  най-
страшніше може відбутися з людиною?

Чернець мовчав.
–  У  нас  є  декілька  варіантів,  які  озвучували  інші  люди: 

втрата близької людини; втрата пам’яті; банкрутство; смер-
тельна недуга; неможливість досягнути своєї цілі ….

– Хто ви? – несподівано перебивши, запитав чернець.
– Я Джон Сміт, – відповів журналіст.
– Це ваше ім’я. Але хто ви?
– Я журналіст щоденної газети.
– Це ваша посада. Але хто ви?
– Я … я,  – невпевнено мовив журналіст, – … чесна  і  сум-

лінна людина.
– Це риса вашого характеру, але хто ви?
Клубок  підкотився  до  горла  інтерв’юера.  «Хто  Я?» 

нав’язливо крутилося в його голові:
– Я чоловік і батько двох дітей, – зрештою промовив він.
– Так, це ваша соціальна роль, але хто ви?
Інтерв’юер мовчав.
–  Найгірше,  що  може трапитись  з  людиною,  це  не  знати 

відповідь на питання «Хто Я?», – сказав чернець, ідучи на свій 
рейс, який щойно оголосили.
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Це важке запитання, на нього немає однозначної відповіді. Мож-
ливо Я – це сукупність всіх Їх, хто коли-небудь, хоч якось долучився до 
мого життя? Тобто виходить, що Я немає? Але, з іншого боку, оскільки 
другого такого Я не існує, отже, виходить, що моє Я таки унікальне? 

А можливо, Я взагалі не можна пізнати логічно, а лише наче якийсь 
феномен – відчути? То Хто Ви? Без чого Ви не Ви? Без свого авто Ви це 
Ви? З діркою у зубі Ви це Ви? Без свого відношення до життя Ви це 
Ви?
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Невинний злочинець

С ократа вели на страту. Одна жін-
ка важко побивалася через це:

–  Як  же  так,  зараз  невинну 
людину скарають, – голосила вона.

Почувши це, Сократ відповів:
– Бідолашна жінко, невже краще було б, 

якби я скоїв злочин, мене спіймали  і судили 
як злочинця?

Це щоденна історія кожного з нас, про те, як ми відносимося до 
несправедливого ставлення з боку інших.

Часто видається, що життя несправедливе до нас. Але чи варто 
хотіти, щоб ця несправедливість була «за щось»? Чи нехай вона буде 
випадковою і «просто так»? Невже, справді, краще бути винним, аніж 
несправедливо звинуваченим? Чи може нас розчарувати будь-чиє об-
винувачення, якщо ми знаємо, що воно безпідставне?
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Звички

Чернець сидів на березі озера і діс-
тавав з води скорпіона, який не-
нароком  впав  у  воду  і  заплутав-

ся  у  рослинах.  Він  пробував  ухопити  його, 
щоб  витягнути,  але  незважаючи  на  таку 
доброзичливість, при кожній спробі себе ви-
тягнути скорпіон боляче жалив ченця. Так 
тривало деякий час, доки це не помітив по-
дорожній:

– Хіба ти не бачиш, що він  і далі тебе кусатиме, скільки б 
ти не намагався йому допомогти?, – поставив риторичне запи-
тання ченцеві.

– Так, у нього є звичка кусати, а у мене є звичка допомагати 
всім живим істотам. Якщо він не буде міняти свою звичку, то 
чому тоді її повинен змінювати я? – відповів чернець.

Якщо Вас розлютила інша людина, то чи справедливо заявляти про 
свою врівноваженість? Якщо Ви образились і депресуєте – то чи варто 
говорити про власний оптимізм і цитувати класні фрази з соціальних 
мереж? Якщо не можете вчасно вийти з дому – то хіба пунктуальність є 
Вашою справжньою звичкою? Якщо Ви на півшляху відмовляєтесь від 
своєї цілі – то чи це була насправді Ваша ціль? Що Ви не змінюєте за 
будь-яких обставин? Хіба саме це не є Вашим справжнім єством?

Якщо Ви любите іншу людину, але інша людина відштовхує Вас, 
то чи може це змінити Вашу звичку любити? Якщо хтось кусючий, то 
хіба це причина, щоб ставати таким самим, занедбуючи власну терп-
лячість і готовність примати людину такою як вона є?

У житті завжди здобуває той, у кого міцніші звички і хто готовий 
йти до кінця.
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Огидний характер

- В чителю,  –  одного  разу  звер-
нувся  учень  до  свого  настав-
ника,  –  в мене  дуже  огидний 

характер, і я не знаю що з ним робити.
– Нічого страшного, – відповів Вчитель, 

– показуй його сюди, ми його виправимо.
– Але  я  не можу його показати,  –  зди-

вувався учень.
–  Ну тоді  все ще  простіше:  якщо ти  не  можеш  його  по-

казати,  значить  він  не  твій,  ти  просто  десь  того  поганого 
набрався.

Ми не можемо говорити про свій характер, бо ніхто жодного разу 
насправді не бачив його. Характер – це часто наша стара закостеніла 
маска, яка колись була створена по наших формах, але з плином часу 
давно втратила актуальність. Тим не менше, ми вперто намагаємось її 
нап’ялити на себе і замість того, щоб сприйняти себе теперішніх, під-
лаштовуємося під колишню маску.

Немає нічого безглуздішого, аніж говорити про який-небудь ха-
рактер у людини. Людина не має характеру, вона є сама собою. Її не 
можна ані класифікувати, ані систематизувати, ані загнати у шаблони і 
рамки типологій. Людина все одно залишиться сама собою – унікаль-
на і неповторна.

Те, що не можна показати – те не наше, а отже, як ми набрались 
того, так само можемо і позбутися. Смішно зайцеві ховатись у масці 
вовка – вуха все-одно стирчатимуть ззовні. Маски геть! Повернемо 
собі самих себе!
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Ми і навколишні обставини

У чень прийшов до Майстра зі скар-
гами  на  те,  що  останнім  часом 
має  дуже  багато  проблем  як  на 

роботі, так і в особистому житті, незгоди, 
здавалось би, так і сиплються на нього.

– Порадь, як мені з цим справитись? – просив він.
Майстер мовчки пішов на кухню, поставив кип’ятити воду 

у  каструлі  і  вкинув туди  морквину,  сире  яйце  і  жменьку  кави. 
Через деякий час повернувся з каструлею до учня.

– Бачиш оцю морквину – вона була твердою, але під впливом 
окропу розм’якла і втратила свою силу. А оце крихке яйце? Воно, 
будучи вразливим і слабким лише набуло нових рис міцності. Як 
тобі поводитися у труднощах – вибирати тобі, ти завжди маєш 
вибір розм’якнути і здатися, або боротися і загартуватися.

– Дякую, я зрозумів тебе, а що ж тоді символізує кава?
– Кава – це поведінка людини, яка, розчиняючись у своїй си-

туації, повністю змінює обставини свого життя і життя інших 
людей навколо.

Щонайкраще людина показує власну суть у труднощах і пробле-
мах. На межі. У прикордонних внутрішніх станах. Хто ми і що від нас 
можна очікувати, можемо побачити тоді, коли приперті до стінки. Лю-
дина – наче пакетик чаю – ніколи не зрозумієш, що вона собою являє, 
доки не кинеш в окріп. Але навіть у складний час – ми залишаємо за 
собою вибір. Вибір щодо того, як реагувати.

Найкращі бойові мечі виготовлялись чергуванням розпечення «до 
білого» і різкого охолодження. І чим більше таких гартувань проходив 
меч, тим ціннішим і надійнішим він вважався. Ще кажуть що «північний 
вітер зробив із скандинавів вікінгів». Хоч інколи варто і розчинитися у 
ситуації, щоби власними вчинками повністю змінити думки людей на-
вколо.
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Тінь

Ю нак прийшов до Вчителя:
–  Я  вже  довгий  час  займа-

юсь духовними пошуками і хочу 
досягнути ще вищого рівня. Порадь, як мені 
це зробити?

–  А  чим ти  заробляєш  собі  на  прожиття?  –  поцікавився 
Вчитель

–  Я живу  в  домі  своїх  батьків  і  вони  мене  забезпечують 
всім потрібним, тобто заробітки для мене не мають жодного 
значення.

– Доки ти так думаєш, доти  закриваєш собі шлях до розу-
міння. Почни сам заробляти собі на прожиття, бо перебуваючи 
у тіні своїх батьків так ніколи і не побачиш сонця.

Людина, яка не навчилась заробляти на своє прожиття і утри-
мувати себе, не може стати самодостатньою. Вона постійно орієнту-
ватиметься на думку інших. А залежність є не найкращим способом 
власного удосконалення. Та й з іншими людьми поведінка людини, яка 
витрачає не те, що заробила власним потом, відрізнятиметься нерозу-
мінням і надмірністю. 

Якщо ми дивимося на сонце, то чи побачимо ми віковічні дерева 
навколо, блакитне плесо озера і, скажімо, метелика, який пролітає по-
руч? Скоріш за все, ні – ми будемо засліплені яскравим світилом. Так 
само, задивившись на спалах блискавки,легко випустити з виду стеж-
ку, яка веде нас до розумного і вічного.



41

СТАВЛЕННЯ
ДО ІНШИХ ЛЮДЕЙ



42

СТАВЛЕННЯ ДО ІНШИХ ЛЮДЕЙ

Про скорпіона і черепаху

О дного  разу  скорпіон  попросив 
черепаху: «Тут неподалік є річ-
ка,  а  я  не  вмію  плавати  –  пе-

ревези  мене  через ту  річку  на  своєму  пан-
цирі». – «Гаразд, – відповіла черепаха, – ти 
знаєш, я завжди допомагаю всім, і тобі теж 
не можу відмовити». 

Отже, перепливли вони на другий берег, але щойно черепаха 
скинула скорпіона, він одразу її і вжалив. Ображена черепаха по-
чала дорікати: «Ну як так можна? Чому в тебе така лиха при-
рода? Я ж завжди допомагаю всім, хто мене попросить, і ніколи 
не відмовляю в допомозі. А ти вкусив мене після того, як я зро-
била тобі добро». – «Знаєш, – відповів скорпіон, – твоя природа 
– це допомагати іншим і бути такою, як ти є. А моя природа – 
це кусати і обманювати. То з чого ти взяла, що твоя природа є 
доброю, а моя природа погана?»

Насправді більшість інших людей ми міряємо своїми, геть не най-
кращими, мірками і упередженнями. А хіба можна живу людину загна-
ти у рамки шаблонів своєї уяви? Насправді ж ніхто не зобов’язаний 
відповідати нашим уявленням про доброту. Тож, якщо навчитись 
сприймати будь-який вчинок іншої людини як частину її природи, хай 
навіть і тимчасової, не притаманної їй, то можна позбутись багатьох 
оцінок, а отже, і суттєво спростити собі взаємне спілкування.

Коли у Вашому оточенні трапляється людина, яка можливо не 
така, як Вам хотілося б, то чи означає це одразу, що вона «не добра». 
Що з це за гордощі такі – вважати себе добрим, а інших поганими? Хіба 
не може людина просто бути такою як вона є, без віднесення її вчинків 
до жодної з категорій?
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Про поради

К олись  до  мудрої  сови  при-
йшла сороканіжка: 

– О мудра сово, я стіль-
ки  чула  всього  про тебе,  знаю, можеш  все 
порадити  і  що  ти  все  знаєш.  Порадь,  що 
мені робити: в мене є сорок ніг, я кожну з 
них  піднімаю,  і  дуже  часто  то  об  якийсь 

камінчик поб’ю, то об травинку поріжу. І в мене тепер то одна 
ніжка болить, то інша, а то і декілька ніжок разом, не можу за 
всіма впильнувати. Що робити мені?

Подумала мудра сова і відповіла: 
– Знаєш що, сороканіжко, стань білкою!
– Вау,  оце  класно,  –  зраділа  сороканіжка,  –  я  ніколи  про  це 

не думала, я справді стану білкою, і тоді в мене буде тільки дві 
лапки, а не сорок! Чудово, дякую тобі, мудра сово! 

А потім задумалася на мить: 
– Але ж як це зробити? Як мені стати білкою?
–  А  я  не  знаю,  я  тільки  роздаю  поради,  –  відповіла  мудра 

сова. 

Я часто розповідаю цю притчу, коли в мене просять пораду, не-
важливо чи це пов’язано з бізнесом, чи з особистими відносинами, 
але особливо тоді, коли я просто бачу, що людина не хоче взяти на 
себе відповідальність за власний учинок, а їй потрібна порада лиш для 
самої поради. 

Порада схожа на насіння. Питання не в тому, яке насіння Ви отри-
мали, питання в тому, скільки часу, зусиль, бажання Ви ладні вкласти, 
щоб це насіння дало плоди і результат. Не питайте поради в тому, від-
повідь на що Ви і так знаєте, просто робіть. Наше життя – це та кіль-
кість відповідальності, яку ми приймаємо на себе. Приймаємо всі 100% 
– живемо на повну, беремо 50% - проживаємо тільки півжиття.
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Притча про орлів

Є такий  вид  орлів,  які  викидають 
своїх  малих  орлят  з  гнізда.  А 
оскільки живуть  вони  високо  на 

скелях,  то  якщо  маленьке  орлятко,  яке  до 
того  ніколи  не  літало,  не  злетить  під  час 
падіння – воно розіб’ється на смерть, якщо 
ж злетить, то залишиться живим і стане 
самодостатнім молодим орлом. 

Дивний  задум  природи:  навіщо  скидати  маленьких  орлят, 
вони ж можуть розбитися, а це  загроза для продовження виду? 
З іншого боку, це чи не єдиний шанс навчитися літати і стати 
повноцінною істотою, бо інакше пташенята можуть так ніко-
ли і не покинути своїх гнізд і вічно потребувати опіки батьків, 
навіть не спробувавши злетіти самостійно. 

Інколи добрим поштовхом для того, щоб почати щось робити, «на-
вчитись летіти» до своїх мрій є незручна ситуація, труднощі, нерозу-
міння з боку інших людей, щось таке, що є геть некомфортне і незвич-
не. Добрі, затишні умови не виховують насправді великої людини. І те, 
чого зазвичай ми шукаємо у житті, не робить нас кращими. Диван не 
виплекає Особистості. Лише складний шлях робить з чоловіка з на-
плічником справжнього мандрівника, а легковажну людину перетво-
рює на поціновувача життя.

Тому, можливо, саме зараз варто віддатись польоту і вирушати на-
зустріч у таке лякаюче, але від того не менш захоплююче невідоме.
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Історія про добро і зло

Р озповідають,  що  коли 
Леонардо  да  Вінчі,  пи-
сав «Таємну вечерю», він 

довго не міг знайти відповідний об-
раз для Ісуса. 

Важко було знайти земне обличчя, яке б відображало чисте До-
бро. Та одного разу в церкві він помітив хориста, який ідеально підхо-
див до цього образу, і використав його зображення у своїй картині.

Через  декілька  років  Леонардо  да  Вінчі  зіткнувся  з  новою 
проблемою:  йому  потрібно  було  намалювати Зло,  втілене  в  об-
разі Юди. Довго придивляючись до різних людей, він врешті знай-
шов на вулиці неприємного вигляду, п’яного,  зарослого  і брудного 
молодика.  Якось  дотягнувши  його  до  своєї  майстерні,  да  Вінчі 
почав малювати з нього Юду.

Дещо протверезівши, волоцюга заявив: 
– О, а я вже бачив цю картину!
– Де? Коли? – здивовано спитав митець.
–  Декілька  років  тому  якийсь  художник  малював  з  мене 

Христа.

Дуже часто ми не бачимо добро у злі, а зло в добрі, хоча вони завжди 
йдуть поруч. Важко навіть припустити, з якими спокусами стикається свя-
тий. Двозначність у сприйнятті втомлює людину. Це добре чи це погано? 
– люди часто задають це запитання, наче воно має хоч якийсь сенс. Хіба 
добро не є злом вже тому, що саме це зло породжує? Бо якби не було до-
бра, то хто б задумувався про зло?

Тонка грань рівноваги розділяє вчинок, який можна віднести до 
категорії добрих справ, і дію, яка трактується як погана. Так само як 
у кулінарії зайва дрібка (або її відсутність) приправи може зіпсувати 
весь смак, у відношенні до інших людей, одна хибна дія – і вже ніхто 
не згадує Ваших минулих заслуг. 

Чи готові Ви побачити той тонкий щоденний механізм, який пере-
творює Христа на Юду? А той, який перетворює все навпаки?
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Про те, як все виходить 
на добре

К орабель,  потрапив  у шторм 
і  велетенські  хвилі  накрива-
ли його. Одному з пасажирів 

не пощастило, і він випав за борт. 
Та, врешті, він спіймав невелику дошку і через декілька днів 

поневірянь добрався до невідомого острова. Він блукав по цьому 
острові, ледве добуваючи собі їжу, і думав, як рятуватися. Напи-
савши на піску величезне SOS, чекав, поки його врятують. Однак 
допомога не надходила. 

Через  декілька  днів  почалася  велетенська  буря  з  громом  і 
блискавками. Одна з них влучила в дерево на острові, що спричи-
нило чималу пожежу. 

«О Боже, який я нещасний, – подумав чоловік, – я випав за борт 
корабля,  втратив  все,  що  мав,  а  зараз  навіть  з  цього  злиденного 
острова вогонь хоче мене вигнати». І коли зайнявся вже весь ліс на 
острові, він побачив гелікоптер. Розмахуючи руками, радісно побіг 
до нього. Пілот побачив його, підлетів, узяв на борт і каже: 

–  Дуже  добре,  що  ви таку  пожежу  розвели,  інакше  ми  вас 
ніяк не змогли б знайти. 

Не завжди погане є таким насправді, бо має іншу сторону. Спра-
ва лише в тому, яку зі сторін розглядаємо ми. Питання погано/добре є 
лише нашим суб’єктивним відношенням. Коли ми сприймаємо те, що 
відбувається з нами, як належне, тоді ми стаємо вищими над обстави-
нами, вони вже не володіють нами, і насправді ми володіємо ними. Ми 
ставимось до них відповідально. Інколи те, що є на зло, виходить на 
користь, як в українській приказці: «Нема так зле, щоб на добре не ви-
йшло». Будь-який час спілкування, будь-що, що відбувається з нами – це, 
як мінімум, можливість. Можливість для нас переосмислити, проаналі-
зувати, по-іншому підійти, стати кращими, зробити свою особистість 
більш місткою. Я завжди рекомендую пам’ятати, що не все так погано, 
коли насправді погано, але також і не все так добре, коли таки добре.
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Про труднощі і чужу 
допомогу

О дин  подорожній  сидів  під  дере-
вом  і  бачив,  як  у  коконі,  який 
звисав над ним, тріпався мете-

лик. І хоч він був ще дуже слабким, але вже 
помалу  дужчав,  та  все ж  ніяк  не  міг  розі-
рвати кокон. 

Метелик  зупинявся,  а  потім,  через  деякий  час,  знову  про-
довжував  свої  спроби.  Подорожньому  стало шкода  метелика,  і 
він, бажаючи допомогти, взяв ніж і обережно розрізав кокон, від-
кривши його так, щоб метелик зміг сам вилізти з нього  і пішов 
у своїх справах. 

Через  деякий  час,  повертаючись тією ж дорогою,  подорож-
ній захотів подивитися, як там той метелик, якому він допоміг. 
Та  коли  підійшов  до  кокона,  то  побачив,  що  метелик  лежить 
всередині мертвий, так і не вибравшись назовні. 

Непрошена допомога гірша за кривду: вона не дозволяє людині 
навчитись приймати власні рішення. Надмірна опіка – це пастка. В неї 
часто потрапляють батьки у стосунку до своїх дітей і керівники – до 
підлеглих. Не довіряючи собі, ми так само проявляємо недовіру до 
інших, не розуміючи, що інколи чужа допомога лише робить людину 
слабкою, не дозволяє їй загартуватись в труднощах, виробити харак-
тер, стати кращою. Коли ж, натомість, ми стикаємося з ситуаціями, з 
проблемними, незручними, незрозумілими, ми отримуємо шанс на-
вчити самі себе. Є гарна порада: «Завжди вибирайте найскладніший 
шлях – на ньому ви не знайдете конкурентів». Лише в складних умо-
вах, в жорстких практиках гартується і вдосконалюється людина. Коли 
ми шукаємо легких шляхів і допомоги, то, зазвичай, краще нам від 
цього аж ніяк не стає.
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Свій розум

О дного  разу  батько  з  сином  по-
верталися  з  торговища;  вони 
йшли  полем,  нестерпно  пекло 

сонце. Біля них  ішов  їхній осел. Отак  ішли 
вони,  не  знаю,  довго  чи швидко,  і  зустріли 
одного  приятеля.  Подивився  він  на  батька 
з сином і каже: 

– Ви напевне, зовсім не знаєте, як ослом користуватися. Де 
таке видано та де таке чувано, щоби при такій погоді, при та-
кому  палючому  сонці  ви  обидвоє  собі  ноги  збивали,  а  осел  ішов 
собі  спокійнісінько.  Ви ж можете  сісти на  осла  і  поїхати, щоб 
вам було зручно!

– Справді, – розважив батько, – якщо є осел, то, може, ми 
на нього сядемо і поїдемо далі!

Так  вони  і  зробили.  Обидвоє  –  син  і  батько  –  сіли  на  осла. 
Їдуть. Аж тут зустрілися їм ще одні знайомі й кажуть: 

– Ну що ж це ви так? Нещасну тварину мучите. Така спека, 
така важка дорога, а ви обидвоє всілися. Тяжко, мабуть твари-
ні, її теж потрібно пожаліти.

– Справді, – подумав батько, –  їй тяжко, мабуть, обох нас 
везти. Залишу я сина на ослику, а сам піду поруч.

Ідуть вони далі – і тут бачать ще одних знайомих. Кажуть 
вони: 

– Ну, як же ж так? Дужий хлопець, якому б зараз десь біга-
ти, а він що? В той час, як його старий і немічний батько так 
важко іде поруч, їде собі на ослі. 

– Хм, – подумав чоловік, – може, й так – мають рацію.
Зняв  сина  з  осла,  а  сам  заліз  на  нього  –  і  їдуть  далі.  Про-

йшло  небагато  часу,  аж  зустріли  вони  ще  одних  своїх  друзів-
товаришів. А ті кажуть: 

–  Як  же  це  так?  Де  ж  це  видано,  щоби  маленька  дитина 
ішла, ноги об каміння збивала, а такий великий дорослий чоловік 
їхав собі на ослі?
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Незручно стало батькові, зліз він з осла і каже синові: 
–  Бачиш,  ніяк  людям  не  вгодиш. Що  не  роби  –  а  все  рівно 

неправильно. Нам  лише  залишається того  осла  на  себе  взяти  і 
нести на плечах.

З цими словами знову всілися вони на осла і попрямували до-
дому.

Часто ми живемо чужим розумом: всі навколо знають, як правиль-
но, а нам доводиться це виконувати. З іншого боку важко не дослуха-
тись до інших: гул порад оточуючих кого завгодно «виб’є з колії» пра-
вильних вчинків. … Тільки не ту людину, яка насправді знає чого хоче: 
автомобіль, який має достатньо бензину для того, щоб добратись до 
свого місця призначення не потребує дозаправки що п’ять хвилин. З 
іншого боку, чи бувають добрі поради, коли ми самі не знаємо чого 
хочемо? 

Цю притчу часто розповідаю людям, які вагаються чи варто по-
чинати якусь справу, або тим, які не знають, як реагувати на слова 
інших людей. Кожна людина має право робити те, що вона робить, 
саме так, як вона це робить. А те, що комусь це не сподобається – це 
само собою зрозуміло, і до цього потрібно бути просто готовим. Люди 
будуть по-різному реагувати: головне – щоб Ви робили. Завжди зна-
йдеться той, кому не сподобається те що Ви робите, хто осуджувати-
ме і критикуватиме, ба навіть опльовуватиме і оббріхуватиме Вас, але 
пам’ятайте: для того щоб дійти куди-небудь, потрібно взяти з собою 
значний запас терпіння і готовності слухати. Бо мати великі плани, але 
без запасу терпіння до осміяння іншими – це наче виходити у довгу 
путь, не взявши ані скоринки хліба.
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Притча про голодний 
жупан

О дного разу Ходжа Насреддін був 
запрошений  на  бенкет,  але,  не 
маючи  часу  переодягнутися, 

прийшов  туди  у  своєму  старому  одязі,  в 
якому  ходив  щодня.  А  на  бенкеті  зібрали-
ся багатії, кожен з них був одягнутий дуже 
заможно.  І  от  сіли  вони  за  стіл,  а  Ходжу 
не  запрошують.  Стали  вони  пити-їсти,  а 
Ходжу теж не запрошують. Посадили його 
врешті-решт десь далеко скраю, і дивлять-
ся косо: прийшов тут якийсь, мовляв. 

Ходжа  вирішив  піти  додому.  А  прийшовши  перебрався  в 
свій  найбагатший  і  найрозкішніший  вишитий  золотом  жупан 
та  іншу одіж, шовкову  і нову, яка так  і  виблискувала на  сонці. 
Повернувся  на  бенкет  –  а тут  його  як  не  впізнали.  Садять  на 
найкраще місце. Кожен хоче з ним привітатися  і сказати йому 
добре слово. 

От сів Ходжа за стіл – і все, що наколов на вилку – все заки-
дає за рукави свого жупана: то в лівий рукав, то в правий рукав, 
а до рота нічого не бере. Дивляться люди – і дивуються, кажуть: 
«Ходжа, що це ти робиш?». 

А він їм і відповідає: «Ви не мене сюди запросили, а мій жу-
пан, тож я його і годую».

Найбільше мистецтво – це бачити у людині не її соціальну роль і 
статус, не її одяг і не відображення власних комплексів, а за ширмою 
зовнішнього Его розгледіти глибинне Я. Без тренувань це рідко коли 
вдається: ми часто дивимося зверхньо, не вміючи розгледіти «те, що 
на споді».
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Я розповідаю цю історію на тренінгах з ораторського мистецтва 
для того, щоби люди почали розуміти, слухають їх самих чи їхню со-
ціальну форму. Легко прийти обліпленим золотом, вишукано одягну-
тим і говорити – Вас звісно будуть слухати (особливо там, де цінується 
форма і знехтуваний зміст). Набагато складніше зробити свою розпо-
відь такою, щоби слухали Вас, навіть коли Ви будете одягнуті бідно. 
Інколи кажу: уявіть, що Ви виступаєте перед власниками бізнесів і топ-
менеджерами у туніці. Чи будуть Вас слухати з таким самим захоплен-
ням? Якщо так – значить цінність того, що Ви говорите, є направду ве-
ликою, якщо ні, то її варто збільшувати, до того часу, доки навіть най-
недалекоглядніший з оточуючих не почне помічати глибинний сенс.
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Притча про різні клімати

О дного  разу  в  дуже  спекотний 
вечір під великим будинком дрі-
мали  собі  син  господарів  з  дру-

жиною, а також їхня донька зі своїм чолові-
ком. Коли почало смеркати, з дому вийшла 
господиня і тихо каже до своєї доньки: 

–  Доню,  накрийся,  бо  можеш  змерзнути,  коли  зранку  буде 
прохолодно. 

А потім розвернулась до невістки: 
–  Віддай  покривало.  Хіба ти  не  відчуваєш,  як  гаряче  на  ву-

лиці?
– Отакі різні клімати бувають під одним сонцем, в одному міс-

ці, – спросоння відповіла невістка. 

 Від нерівності до інших виникає нерівне ставлення і до нас. 
Якщо ми дивимося на людину і бачимо якусь кращу або гіршу її рису, 
то цим самим ми створюємо собі іншу людину ззовні, яка бачитиме 
кращі і гірші наші риси. Фрагментарність породжує несправедливість. 
Наша несправедливість породжує несправедливість і до нас. Найкра-
щий спосіб не втомлюватися від життя – це ставитися до всіх однаково. 
Така рівність у відношеннях – це робота канатохідця, який не розгой-
дується навмання у одну із сторін, а знаходячи рівновагу, переходить 
на другу сторону навіть над найстрашнішим проваллям.

Причина нерівного ставлення завжди у нас самих, і як би дивно 
це не звучало, інші люди не бувають «кращими» чи «гіршими», а лише 
ми створюємо їх такими. Причиною цього є тільки наші власні уперед-
ження. Жодних об’єктивних обставин, а лише власні очікування і спо-
дівання стосовно інших людей. Але, якщо ми готові позбутися власних 
упереджень щодо конкретних людей, то наш світ забарвлюється на-
багато яскравіше і ми отримуємо незрівнянно більше можливостей і 
радісних моментів. Пам’ятайте: люди навколо Вас є саме такими, яки-
ми Ви їх створили.
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Благословення і прокляття

О дного разу Будда  з учнями подо-
рожували від селища до селища і 
натрапили на село, жителі якого 

поставилися до них дуже зневажливо, почали 
кричати на них, ображати, сердитися, обзи-
вати лайливими  словами,  засипати прокльо-
нами, кидати в них гнилі овочі та й загалом 
дуже брутально поводитися.

Учні Будди вже хотіли дати відсіч, але Будда виступив перед 
натовпом селян і сказав: «Ми щойно були в селі, в якому нам давали 
ласку і любов, приймали в найкращих оселях, давали нам свіжі овочі 
та фрукти і благословляли нас. Але ми не взяли того, що вони дава-
ли нам, бо воно нам було непотрібне. Ви даєте нам свої прокльони, 
злість і свої образи. Що ж, несіть їх назад до своїх домівок, ми за-
лишаємо їх вам – нам вони теж не потрібні», – і пішли собі далі.

У стосунках з іншими ніколи не беріть те, що Вам не потрібно. З іншого 
боку, якщо Ви таки взяли щось зайве (образу, непорозуміння, гнів, страх, 
чужу таємницю, сум і т.д.), то це є однозначним показником, що саме воно 
Вам було потрібне. Така собі незадоволена підсвідома потреба, яку ми вре-
шті реалізуємо через спілкування з іншими. Чи хто купує у магазині шини, 
коли приходить за молоком?

Я часто розповідаю цю притчу на курсі «Мистецтво спілкування», 
коли працюємо з неприйняттям образ. Обов’язково дивіться, що Ви бе-
рете від інших. Можливо, Вам не потрібно брати все те, що дають. Мож-
ливо, варто залишити тих людей, які дають щось непотрібне Вам, з тим, 
що вони Вам дають. Інколи направду достатньо лише сказати – «це мені 
не потрібно», щоб не взяти ані зовнішньої кривди, ані внутрішнього нега-
тивного відношення. І нехай вони залишаються наодинці з тим, що вони 
хотіли віддати. А якщо вже взяли, то подумайте: для чого воно мені? І 
якщо не знайдете відповіді, то залишайте тягар на півдороги, і розмахую-
чи вільними руками, швидко йдіть уперед.
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Повінь

В одному  селищі  трапилася 
страшна  повінь.  І  один  на-
божний чоловік, як побачив, 

що  вже  скоро  вода  буде  затікати  в  його 
хату, почав ревно молитися, кажучи:

– Боже, врятуй мене!
І  саме  в  цей  час  пропливали  повз  нього  сусіди  і  кажуть 

йому: 
– Дивися, чоловіче, ми вже на своїх човнах від хат відплива-

ємо, давай до нас, ми тобі зможемо допомогти.
А він каже: «Ні, дякую, я вірю, що мене Бог врятує». 
І через деякий час вода почала прибувати, потрапила вже до 

хати. Чоловік заліз на піч і далі молиться: 
– Спаси мене Боже! Врятуй! Я стільки всього доброго зробив, 

допоможи хоч раз мені. 
Через деякий час пропливав ще один човен з його односельця-

ми. Заглянув хтось до нього в хату і каже: 
– Там ще наш сусід є, давайте його заберемо.
– Ні, ні, пливіть собі, мене Бог врятує.
І вода почала ще прибувати, а чоловікові нічого не залишило-

ся, як вилізти на комин своєї хати. А повінь вже така була, що 
води було йому по кісточки. Ну він і далі молиться: 

– Боже, врятуй мене,  спаси мене, бо я вже тут гину, а ти 
ще можеш мене врятувати.

І саме плив ще один човен, вже, мабуть, останній, та й ка-
жуть йому: 

– Ходи до нас, ми тебе врятуємо. Якщо все своє добро в хаті 
залишив, то давай хоч сам рятуйся.

– Ні, я знаю, що Бог врятує мене, бо я йому сильно молюся, – 
знову наполягав чоловік. 

Вода почала ще прибувати, і захлинувся той чоловік, а коли 
постав перед Богом, то ображено запитав:

– Боже, чому ж ти не врятував мене? Я ж так тебе просив 



55

СТАВЛЕННЯ ДО ІНШИХ ЛЮДЕЙ

і молив, по твоїх заповідях жив, стільки всього доброго зробив, а 
ти мене не врятував. 

– Я ж тобі три човни послав, чому ти не врятувався? – від-
повів йому Бог.

Так трапляється, що людина надіється на когось і забуває, що те, 
що їй потрібне, є дуже близько, на відстані витягнутої руки: лише про-
стягни руку, трішки доклади зусиль і ти все отримаєш. Однак набага-
то простіше щось просити, щоб воно само собою відбулося. Все, що 
відбувається «само-по-собі» – це не що інше як наш щоденний вклад, 
кристалізована чиста дія, яку ми маємо зробити, бо за нас її не може 
зробити ніхто.

Щоб отримати щось більше, нам навіть не потрібно створювати 
нові обставини, достатньо просто використати ті, які вже є. Не бачачи 
можливостей, ми втрачаємо свої шанси. Це лише спосіб мислення – 
бачити нову можливість чи очікувати, що проблема вирішиться «сама 
собою». Щоразу пам’ятайте, що шанс не дають, шанс беруть: у життя 
немає пасивної форми.
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Швець і кравець

В одному  місті  жили  швець 
і  кравець.  І  ось  одного  разу 
швець, який хворів на важку 

недугу, прийшов до лікаря  і каже: «Лікарю, 
я  помираю,  мені  дуже  погано.  Не  знаю,  чи 
щось  може мене  врятувати,  але  якщо мо-
жете, то дайте якісь ліки, щоб я вилікував-
ся». 

Лікар подивився, що то вже  смертельний випадок,  але щоб 
якось розрадити його, каже «Знаєш що, з’їж гороховий суп, може, 
тобі допоможе». Той подумав: гороховий суп, то й гороховий суп, 
раз так лікар каже, то може якраз допоможе. Швець  з’їв  горо-
ховий  суп,  і  як не дивно, через деякий час він видужав,  з перед-
смертного стану повернувся до життя і щасливий, задоволений 
жив далі. 

Через  деякий  час  те  саме  лихо  трапилося  з  кравцем.  Він 
теж підійшов до лікаря і каже: «Лікарю, я знаю, що ти такі чу-
деса можеш робити, порадь щось і мені, бо геть пропадаю вже». 
Лікар подумав і бачить, що теж уже смертельний випадок, але 
порадив те саме: «З’їж гороховий суп – то єдине, що може тебе 
врятувати». Кравець послухав його поради, але не допомогло це 
йому і він таки помер. 

А лікар довідавшись про це,  зробив собі висновок: Гороховий 
суп допомагає шевцям, але не може врятувати кравців. 

Ми часто робимо не правильні висновки, а ті, які легко зробити. 
Замінюємо істинність очевидністю. Хоча зазвичай істина глибоко при-
хована від недалеких очей, під грубим шаром банальності та само-
собоюзрозумілості. Як іноді просто на основі одного вчинку людини 
судити про її особистість. Дивлячись на наслідок, від незвички важко 
розгледіти передумову.



57

СТАВЛЕННЯ ДО ІНШИХ ЛЮДЕЙ

Коли ми розуміємо, що предмети і люди навколо мають різну при-
роду, що в них закладені зовсім різні, такі, які ніколи не повторюються, 
причини, тільки тоді ми стаємо над ситуацією, яка є. В іншому випад-
ку ми просто підлаштовуємо світ під себе, узагальнюємо і робимо світ 
зручним для себе, відмовляючись бачити істину. Можливо, якщо Ви го-
тові розгледіти, що, скажімо, два листочки з одного клена – це два різ-
них листочки, які більше ніде не повторяться, тоді і зможете прийняти 
те, що однакових, типологізованих людських ситуацій не буває.
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Рука багача

О дного  разу  до  церкви  прийшли 
багач  і  бідняк.  При  вході  до 
церкви  стояв  пастор,  і  обидвоє 

простягнули  йому  свої  руки  для  рукостис-
кання. І хоча пастор не був ханжею, але по-
тис він руку тільки бідняку, а на руку бага-
того лише подивися. 

Поруч стояв чоловік, і коли ті двоє відійшли, він запитав: 
– Чому ви не потисли руки багатія? Відколи ви почали горду-

вати своїми прихожанами?
– Справа в тому, що я  звик бути чесним  із  собою  і робити 

те, що  від мене  хочуть.  Бідняку  я  потиснув  руку  не тому, що 
він бідний, а тому, що він справді хотів, щоб я потис її, а багач 
хотів мені показати свій новий перстень, от я на нього  і поди-
вився, – відповів пастор.

Навчіться давати людям саме те, що вони хочуть, бо небагато ко-
ристі від нас, якщо хтось прийшов за співчуттям, а отримав пораду; 
інший шукає розуміння, а ми пропонуємо лише виховання. Однак вра-
хуйте, що побачити істинну потребу іншої людини можна лише тоді, 
коли ми вільні від формальностей, норм і правил і перебуваємо над 
ними.
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Праведний і грішники

Д о  одного  паломника  напросив-
ся  на  прощу  молодий  вірянин. 
Коли вони вже повертались на-

зад  від  святого місця,  він  побачивши  групу 
своїх однолітків, які ледарювали і випивали, 
запитав свого наставника:

– Вчителю, як ти думаєш, чи увійдуть оці грішники у рай?
– Краще  б ти не  йшов  зі мною,  бо  єдине, що тобі  дало  па-

ломництво – це можливість зневажати інших, таких самих як 
ти, – почув він відповідь Вчителя.

Дуже часто, здійснивши щось, людина отримує в результаті лише 
здатність відчувати себе кращою за інших. Той хто щойно відстояв 
службу у церкві, може в душі зверхньо відноситись до «ледарів», які 
на неї не прийшли. Той, хто домігся успіху, важко працюючи, може від-
чувати гордощі у відношенні до тих, кому цього зробити не вдалось. 
Чесний може виставляти напоказ свою чесність, той, хто вважає себе 
розумним – свій інтелект, а добрий – свою благодійність.

Але якщо єдине, що породжує наш добрий вчинок – це можли-
вість зневажати інших, на перший погляд не схожих на нас людей, то 
чи має він сенс? Якщо ми робимо щось напоказ, щоб вивищитися над 
іншими, то хіба від того стаємо кращими? Якщо підібраний на вулиці 
й викинутий в урну недопалок дозволяє Вам відчувати зверхність над 
тим, хто його кинув, то хіба не краще, щоб, для нашого ж блага, він так 
і залишився лежати на землі?
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Конюх і пастор

О дин молодий пастор, який нещо-
давно отримав свій сан священ-
нослужителя,  був  скерований  у 

невелику  сільську  парафію.  І  ось  він,  знаю-
чи, що  вестиме  першу  службу,  приготував 
неймовірно  цікаве  і  захоплююче  казання. 
Він продумав до деталей все, що він скаже 
своїм  парафіянам,  які  притчі  він  наведе, 
які фрази він згадає, і взагалі все найкраще, 
чого його навчили в семінарії. 

Але  коли  настала  неділя,  і  він  прийшов  до  церкви,  на  його 
величезний подив, там була тільки одна людина:

– Ну, що ж, – запитав він цієї людини, – Чи проводити мені 
службу? 

– Знаєте, отче, я не дуже сильний у релігійних питаннях, бо 
я  звичайнісінький конюх, але коли прийду у  свою стайню  і там 
буде тільки один кінь, то я його таки нагодую, –  відповів  віря-
нин.

Зрозумів  його молодий  отець  і  почав  вести  службу.  А  коли 
дійшло  до  казання то  він таки  розповів  все, що  продумав  і що 
заготував.  І  от  після  своєї  двохгодинної  розповіді,  завершивши 
все те, що хотів сказати, отець щиро поцікавився свого єдиного 
прихожанина:

– Як вам сьогоднішня служба? 
– Знаєте, отче, я вже казав, що я  звичайнісінький конюх.  І 

ясна річ, що коли я приходжу в стайню і там є лише один кінь – 
то я все рівно його нагодую. Але точно не всім тим вівсом, що я 
заготував для дюжини коней. 
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Не варто у своєму житті боятись втомитись – тільки викладаю-
чись на повну ми повноцінно живемо. Коли ми сумніваємось, варто чи 
не варто що-небудь робити, мабуть таки потрібно вирішити «Варто!», 
«Роблю!» – і все-таки зробити, якою б незвичною не виглядала наша 
робота. 

Однак, дуже часто ми вкладаємо занадто багато сили і власного 
ресурсу в те, що насправді стільки його не потребує. Тобто, потрібно 
так само стримувати себе і тоді, коли все настільки бездоганно і хо-
четься розповідати і розповідати, робити і робити. 

Добре, коли людина володіє собою і вміє як розпочати з будь-
якого місця, так і завершити на будь-якому місці, коли вона зуміє сама 
для себе визначити оце поняття «стоп!» – на зараз є досить. Бо хіба 
добрий той автомобіль у якого працює лише одна педаль – гальма або 
акселератор? Чи далеко він заїде?

А завтра знову буде новий день, а завтра знову зійде нове сонце, 
завтра знову буде час, коли треба буде ефективно, якісно, добре пра-
цювати. І таке розуміння дозволяє не згодовувати все і всім, і те, що 
ви знаєте, передати одній людині. В будь-якому випадку ми сприйме-
мо рівно стільки, скільки готові сприйняти. Якщо наша чашка має 500 
г, півлітри, то в неї не можна залити десятилітрове відро. Бо все, що 
більше, ніж ті півлітра – воно просто витече. Так само, не можна біблі-
отеку Вернадського поставити в маленьку кімнатку. Тому, що ті книжки 
просто туди не вмістяться: для того потрібне величезне книгосхови-
ще. Тому, коли ви даєте щось іншим, подумайте, чи, бува, не забагато 
ви даєте. Бо те, що забагато – просто може не сприйнятись.
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Справжній друг

О дин чоловік потребував грошей. 
От  і  пішов  він  до  свого  кращо-
го  друга,  щоби  позичити  певну 

суму.  А  той,  вислухавши  прохання,  одразу 
відповів: 

– Ні, не позичу я тобі грошей. 
– Ну  як же так?  Хіба ти  не міг  мені  це  якось м’якше  ска-

зати? Все-таки я твій друг, а ти так грубо відповідаєш, що не 
позичиш грошей. Міг би сказати, що не маєш, чи що пізніше змо-
жеш дати, – обурився прохач.

– Будь вдячний мені  за те, що я тобі  сказав одразу  і щиро, 
– відповів на це товариш, – якщо б я засіяв у тобі надію, знаючи 
при  цьому,  що  не  зможу  нічим  допомогти  – то ти  б  ходив  до 
мого дому і сподівався, а результату не було б ніякого і очікувало 
б на тебе одне довге розчарування, а так я дав тобі одразу чесну 
відповідь.

Хіба є сенс сердитися на чесну людину, яка замість того, щоб при-
думувати що-небудь, одразу видала нам правду, зекономивши наш 
час? Хіба людина, яка образила нас саме завдяки такому своєму чес-
ному відношенню, не заслуговує на нашу вдячність за те, що показала 
нам наші слабкі сторони у стосунках і не тримала цей камінь за пазу-
хою якнайдовше? Так само, як і людина, яка, зневажливо віднісшись до 
нас, показала нову грань можливостей роботи над собою?

Я це говорю людям, які в спілкуванні радше бажають бути обману-
тими, аніж чути думку інших людей «as is», тими словами, якими вони і 
думають. Хіба це не є найвища дружба і щирість, коли хтось вивільняє 
наш час – найцінніше що є у людини?
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Терпіння

Д о одного набожного чоловіка не-
сподівано  завітав  гість:  розпо-
вів, що  з  далекої  дороги  він  іде 

і  попросився  переночувати.  Негоже  добрій 
людині  відмовляти  подорожньому,  тож  і 
прийняв він його вдома, почастував найкра-
щими стравами, які мав. 

Та хоч мандрівник  і дякував за те все, але між словами що 
не речення – то все хулив Бога: то каже, що його немає, то на 
його  справедливість  нарікає,  або  інші  негідні  думки  припускає. 
От і не витримав господар – і вигнав того подорожнього. 

А ввечері, під час молитви каявся Богу, кажучи: 
– Шкода, що така людина переступила поріг дому мого, якби 

я знав, то навіть би на поріг не впустив його.
– Яка ж це в тебе благочестивість така, – несподівано по-

чув  він  голос  зверху,  –  я  вже того  чоловіка  53  роки терплю  на 
Землі, а ти його не зміг в себе вдома потерпіти і одну ніч.

Дуже часто ми власне нетерпіння подаємо як благо, мало не як 
святість і нашу причетність до вищих ідей та ідеалів. Натомість зазви-
чай за нетерпінням ховається наша слабкість – неготовність приймати 
інших людей такими, якими вони є, брак толерантності і вузьке мис-
лення.

Те, що нами начебто зроблено з благими намірами, на добро – на-
справді буває проявом слабкості, невмінням бути більшими, місткіши-
ми. Коли ми припускаємо позицію іншої людини, тобто те, що всі інші 
окрім нас теж можуть бути правими – лише тоді ми стаємо більш від-
криті. Терплячість відкриває людині розмір її справжньої особистості, 
а також збільшує її об’єм.
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Жінка і ченці

Д воє буддистських ченців повер-
талися до  свого храму.  І  перед 
бурхливою  гірською  річкою, 

вони побачили жінку, яка ніяк не наважува-
лася перейти її, боячись сили стрімкого по-
току.  Старший  чернець  взяв  ту жінку  на 
руки і переніс її через річку. 

Вони далі йшли дорогою до храму, та старший помітив, що 
його молодший колега споглядає на нього спідлоба, дивиться косо, 
відвертає погляд, так, наче він щось погане зробив. І, вже підхо-
дячи до храму, молодий таки не витерпів і каже: 

– Ну, як же ти міг так вчинити? Ти ж такий мудрий, і ти 
добре знаєш, що нам заборонено навіть торкатися жінки, а ти 
її взяв на руки.

– Знаєш брате, немає тобі  чого  сердитися на мене:  я ніс  її 
тільки декілька хвилин через річку, а ти і досі несеш її в своєму 
серці – відповів старий чернець.

Ми дуже часто закидаємо комусь ті провини, які в собі не готові 
пропрацювати. Самі несемо її у своєму в серці, але бачимо таку по-
милку, провину в іншому. Коли Ви щось віддали, але ще несете це у 
своєму серці – значить воно досі належить Вам. Коли Ви ще про щось 
говорите – значить воно досі Ваше. Коли Ви людину обговорюєте, її дії 
обмірковуєте, подію – згадуєте, значить Ви її ще не відпустили. 

Чи варто нести в своєму серці так довго ті емоції, які нам насправ-
ді можуть бути непотрібні в житті: гнів, злість, образу, непорозуміння, 
прикрість? Як довго Ви несете свої біди, скарги і розчарування? Не 
важко Вам іти з таким тягарем? Можливо, вже давно слід «почистити» 
своє серце замість того, щоб бачити проблему в іншому?
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Історія зі святим

О дного  святого  довго  вмовляли, 
щоб  він  взяв  участь  у  суді,  на 
якому  розглядали  справу  місце-

вого  злочинця. Святий все не погоджувався 
і не погоджувався, але згодом таки вирішив 
прийти. 

Йшовши через усе місто, він взяв на плечі мішок з піском, з 
якого  крізь  прорізаний  отвір  пісок  цівкою  висипався  на  дорогу. 
Здивовані містяни питалися, що він робить. На що отримували 
одну  і  ту ж  відповідь:  «Своїх  гріхів  позаду  себе  не  бачачи,  іду 
осуджувати іншу людину».

Як часто ми готові до осуду і до оцінювання іншої людини, не ба-
чачи власних прогрішень. Ні, справа не в осуді якихось злочинців, а 
у нашому щоденному спілкуванні, в якому ми критикуємо, перекону-
ємо, не погоджуємося, оцінюємо. Хто дав нам право судити іншого? 
Хіба не власні гордощі і зверхність є тими «повноважними чиновника-
ми»? Але чи можна побудувати добрі відносини з собою маючи таких 
«порадників»?

Щоразу кажучи що-небудь і засуджуючи вчинки іншого, задумай-
тесь, чи не собі Ви насправді мали б адресувати ті слова?
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Яке життя насправді

О дин  філософ  прогулювався  міс-
том. 

–  Скільки  навколо  всього 
прекрасного, яке неповторне небо, які добрі і чуйні люди навколо, 
яке чудове життя! -– вголос розмірковував він.

Почувши це, з магазину вийшов крамар: 
– Що ти, чоловіче, знаєш про життя? Моя жінка нічим мені 

не допомагає, діти якимись телепнями повиростали, від роботи 
ніякого зиску немає. То не життя, а лайно!

– Так, ти правий, – відповів філософ, – твоє життя лайно. 
І пішов далі захоплюватись життям.

Б джола  вилетіла  зі  свого  вули-
ка:  «Яка  краса!  Скільки  навколо 
меду», – подумала вона  і полеті-

ла до найближчої  квітки. В той  самий час 
на вулицю вилетіла і муха: «Скільки навко-
ло лайна», – про себе зауважила вона, летя-
чи до найближчого смітника.

Кожна наша мить – це вибір, який не має нічого спільного з обста-
винами і іншим людьми. «Тут і зараз» ніколи не має проблем: вони або 
тягнуться з минулого, або плануються на майбутнє. Але, в той же час, 
поважайте право іншої людини жити у власному багні.

Наче жаба, яка сидить у болоті і не чує його гнилого запаху, так 
само і людина, на жаль, не часто готова вийти зі свого болота, щоб до-
братись до прохолодного кришталево чистого струмка.

Хто – Ви бджола чи муха? Вибір залишається за Вами. Зауважу лише, що 
про нього потрібно згадувати не цитатами і пафосними розповідями коли 
все добре, а в часі труднощів і незручних ситуацій, тоді коли інші (Ви колиш-
ні) склали б руки і залізли назад у свою багнюку.
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Паркування

М енеджер  великої  компанії 
вже вкотре об’їздив квартал 
навколо  свого  офісу, шукаю-

чи місця, де можна було б припаркуватися. 
Але діловий центр був монолітно заванта-
жений автомобілями.

– Боже, – нарешті подумав він, – прошу тебе, зроби чудо: до-
поможи мені знайти місце, у мене зараз така важлива нарада.

Проїжджаючи чергове коло, знову подумав:
–  Боже,  обіцяю  допомогти  щонайменше  десятьом  людям 

цього тижня:  зроби, щоб  зараз  хтось  виїхав  і  я  запаркувася  на 
його місце.

Та відповіді, як зрештою і місця, все не було. Проїжджаючи 
вкотре, менеджер вголос вимовив: 

–  Боже,  дуже  прошу:  нехай  зараз  звільниться  якесь  місце 
для  мене.  Обіцяю  цілий  тиждень  забирати  дітей  з  дитсадка, 
допомагати дружині по господарству і нарешті навідати своїх 
батьків…

Та не  встиг цього  договорити,  як  за  декілька метрів  інший 
запаркований автомобіль почав виїжджати, звільняючи місце.

– Оу, Боже, перепрошую, що потурбував, я вже знайшов міс-
це для паркування. 

Ми рідко пов’язуємо свої успіхи з діями інших людей: чоловіки 
часто забувають, чого досягнули завдяки дружинам, які бавили їх ді-
тей; діти забувають батьків, які, можливо навіть створивши їм труд-
нощі, колись дозволили з’явитись на світ; працівники – вимогливим 
керівникам, які допомогли загартувати характер. 

Нам часто здається, що ми змінили інших: чоловік – дружину, вчи-
тель – учня, батьки – дітей, і не задумуємось, що на скільки ми зміню-
ємо їх, саме на стільки і вони змінили нас, зробили такими, які ми є 
зараз.
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Люди твого міста

М удрець  сидів  біля  входу  у 
велике  місто  і  спостерігав 
за  людьми.  Поруч  проходив 

юнак і звернувся до нього:
– Чоловіче, я йду з іншого краю і вибираю собі місто для жит-

тя. Які люди живуть у вашому місті?
–  А  які  люди живуть  у  твоєму  краї?  –  у  відповідь  запитав 

мудрець
– Цинічні і злі, дуже пихаті і марнославні, – відповів юнак.
– Тут всі люди такі самі, – отримав відповідь.
Дуже  скоро попри Мудреця проходив  інший молодий чоловік, 

який спитав:
– Добродію, я йду з іншого краю і вибираю собі місто для жит-

тя. Які люди живуть у вашому місті?
– А які  люди живуть у твоєму краї? – так  само у відповідь 

запитав Мудрець.
– У моїй країні люди дуже чуйні і щирі, завжди привітні і го-

тові допомогти.
– Тут всі такі самі, – відповів Мудрець.
Ці розмови почув купець, який неподалік напував своїх коней:
– Кого з них ти обдурив? Які насправді люди живуть у твоєму 

місті?
– Вони обидвоє отримали мої чесні відповіді. Навколо нас жи-

вуть тільки ті люди, яких ми поселили у своєму серці: добрий на-
вколо бачить лиш добро, а злий – зло, – відповів Мудрець.

Не знаю, скільки ще доведеться повторювати, що люди навколо 
– це проекція нас самих і що справа не в людях, а в тому, що ми бачи-
мо в них, і що бачимо ми в них саме те, що бачимо у собі. Але знаю, 
що часто люди, погоджуючись із таким відношенням, забувають його, 
щойно стикнуться з «не такою» людиною. Причина всіх проблем у нас 
самих. Інша людина лише показує кіно з проекцією нашого внутріш-
нього стану. То яких людей Ви поселили навколо себе?
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Однакові думки

О дин  падишах  вирішив  перевіри-
ти, наскільки чесні його піддані. 
Він  оголосив,  що  хоче  наповни-

ти свій басейн молоком, і для цього просить 
кожного принести по глечику напою.

У  призначений  день  кожен  приходив  до  султанської  рези-
денції і вливав своє молоко у накритий покривалом басейн. Коли 
нарешті всі піддані влили своє молоко,  султан оголосив про від-
криття басейну. Та коли підняли покривало, то виявилось, що у 
басейні сама лиш вода! І лише зараз кожен задумався про те, що 
сподіваючись,  що  інші  сусіди  принесуть  молоко,  сам  зачерпнув 
води з криниці.

С хожа  притча  є  про  весілля  пана, 
якому  під  час  весілля  скінчилося 
вино  і  він  попросив  гостей  прине-

сти кухлик власного вина, та вилити у за-
гальний  чан.  Та  коли  згодом  подивився, то 
побачив саму лише воду.

Отак часто, розраховуючи на інших, ми забуваємо про свій вне-
сок:

– А що буде, якщо я кину сміття – цього ж ніхто не помітить;
– А що якщо я погано виконаю роботу, це ж така дурниця, інші до-

роблять за мене краще…
– У мене сьогодні немає настрою і я хочу трохи похалявити, це ж 

нічого страшного…
Розрахунок на іншого завжди кульгає на те, що люди працювати-

муть у півсили. Недаремно ж кажуть: де сім няньок, там дитина не го-
дована; а де дві господині – хата не метена. Але хіба справа тут у інших 
людях, чи, можливо, знову ж таки у нас самих?
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Дешевий готель

К ажуть, що  одного  разу Ген-
рі  Форд  приїхав  у  невелике 
містечко.  Напередодні  всі 

місцеві  газети  сповістили  про  цю  подію. 
Зустрівши  на  вокзалі таку шановану  і  по-
важну людину, спеціально призначений пра-
цівник муніципалітету запитав: 

– Пане Форд, у який готель вас відвезти? У нас всі готелі до-
брі, але, може, маєте якісь особливі побажання.

– Тоді виберіть найдешевший, – відповів Форд.
– Але ж ви сам Генрі Форд! – з несподіванки вигукнув служ-

бовець.
– Так, і якщо я переночую у дешевому готелі, то від того не 

перестану бути Генрі Фордом.

 Люди часто більше турбуються про своє Его (бачення себе 
очима інших), аніж про власне Я (те, що я являю собою сам для себе). 
Людина може сумніватись, чи виходити з дому в тому чи іншому одя-
зі, або вважати, що день буде зіпсованим, бо вона вийшла без годин-
ника, чи хвилюватись, що подумають про неї інші, коли вона приїде 
на дешевому авто, так наче авто – це продовження її самої, і без ньо-
го вона не вона. 

А без чого Ви не Ви? Чи не втрачаєте власне Я, аж занадто турбу-
ючись про таке ефемерне і примарне зовнішнє Ви?



71

СТАВЛЕННЯ ДО ІНШИХ ЛЮДЕЙ

Наші сандалі

Ж ив  собі  один  дуже  владний 
індіанський вождь і хоч він 
був сміливий та дужий, але 

мав одну ваду – дуже ніжну шкіру на ступ-
нях ніг. Важко було йому ходити босими но-
гами по землі, і вирішив він закликати своїх 
старійшин:

–  Хочу,  щоб  Ви  застелили  всю  територію,  де  живе  наше 
плем’я,  шкурами  бізонів,  тоді  я  зможу  легко  переміщатись  по 
всій своїй території, – заявив він.

Довго думали старійшини про те, що ж робити, адже пова-
жали свого правителя, але і бізонів знищувати не хотіли. І таки 
надумали: зробили своєму вождю шкіряні сандалі, адже таки лег-
ше взути сандалі, аніж застеляти килимом усю землю.

Це прекрасна притча, яка стосується нашого щоденного життя: 
– не чуєте, як викладач говорить на парі – підійдіть ближче;
– сидите на протягу – пересядьте;
– хтось образив Вас – скажіть це людині, а не розмусолюйте лайно 

по стінках свого мозку;
– поганий керівник – змініть роботу;
– жалієтесь на країну – пакуйте валізи і гайда до кращого життя.
Так хочеться, щоб все підлаштувалось під наші забаганки, нато-

мість доводиться змінюватись самим. Але ж хіба не цінні слова казав 
Конфуцій: «Краще запалити одну свічку, аніж проклинати темряву». 
Незадоволені? Дійте!
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Форма і зміст

Д о одного старшого  і поважного 
професора  прийшли  його  ко-
лишні  студенти.  Кожен  вже 

займав  якусь  відповідальну  посаду  або  за-
ймався власним бізнесом.

– Чи варто під час кризи робити великі  інвестиції? –  запи-
тав один. 

– Як правильно керувати колективом працівників? – поціка-
вився другий.

– Чи є така добра ідея, в яку варто вкладати гроші? – про-
являв інтерес третій.

Хтось жалівся на непорозуміння у сім’ї. Кожен питався щось своє, 
радився, який вибір зробити, взнавав про правильні моделі поведінки.

Професор хотів допомогти своїм студентам і вирішив про-
демонструвати  їм один приклад:  запропонував чай  і приніс усі 
горнятка, які тільки мав удома: одні були старі, інші нові, якісь 
із  візерунком,  а  якісь  однотонні,  були  серед  них  як  маленькі, 
так  і  великі.  Тоді  професор  запропонував  вибрати  собі  одне. 
Студенти розібрали усі нові і красиві горнята, натомість, гір-
ші залишились лежати непотрібними.

–  Вибираючи  найгарніші  горнята,  Ви  звертали  увагу  на  зо-
внішню  форму,  забуваючи  про  чай.  Натомість,  саме  чай  –  це 
життя,  яке  ми  наливаємо  у  кожне  з  цих  горнят.  Не  має  зна-
чення ані бізнес, яким займатися, ані ідея, над якою працювати, 
ані правильні методи керівництва. Має значення лише те, яким 
сенсом ми наповнимо кожну з форм, яке життя увіллємо в неї.

Люди звикли купувати товари по обгортці – а й справді, це ж стіль-
ки часу потрібно, щоб перепробувати все і зрозуміти, що є направду 
вартісним, а що лише бутафорією, привабливою маскою. Так, дивля-
чись на ярлики, люди перестали дивитися в очі, а бачачи дизайнер-
ський бренд, перестали бачити душу. 

То яким змістом Ви наповнили сьогодні своє життя?
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Ідеальна жінка

Х оджа  Насреддін  сумно  сидів 
на порозі свого дому. Непода-
лік проходив його товариш  і 

запитав:
– Що трапилося, друже?
– Та от я недавно повернувся з мандрів – 

шукав собі ідеальну дружину.
– Оуу, як цікаво, розкажи все детальніше, – захопився друг.
– Та нічого особливо розповідати: я мандрував від краю до краю і 

всюди розпитував про ідеальну жінку. Однак перша, до кого мені по-
рекомендували підійти, виявилась не надто красивою, інша була дуже 
красива, але, як на мене, недостатньо розумна, а ще одна була і гарна і 
розумна, однак не хазяйновита. Отак я блукав декілька літ.

– І що було далі?
–  Врешті-решт в одному місті я таки знайшов  ідеальну жінку, 

саме таку, як я шукав, вона направду бездоганна.
–  То чому ж ти тоді такий  сумний  сидиш тут? – поцікавився 

товариш.
– Проблема в тому, що вона теж шукає ідеального чоловіка, - від-

повів Ходжа, зітхнувши.

Отак часто шукаючи ідеалу, забуваємо, що спершу самим не зава-
дило б стати ідеальними. Або ще простіше: шукаючи інших, забуваємо 
знайти себе. І потрібно бути вдячними тим людям, які поруч, за те, що 
вони живуть з такими неідеальними нами.

Інший зміст, який можна прочитати у притчі, полягає в тому, що 
життя з ідеальними – це суцільна мука: лиш уявіть на хвилинку, що 
поруч є людина, якій немає за що навіть зауваження зробити, до якої 
потрібно постійно підлаштовуватися і на яку рівнятися. Що з це за 
життя тоді таке? Тому будьте вдячними за неідеальність тих, хто поруч. 
А якщо, до того всього, ще й Ви вважаєте себе ідеальними, то лиш на 
хвильку уявіть, як важко з Вами Вашим коханим у щоденному побуто-
вому житті.
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Рай і пекло

П омер чоловік, а оскільки за жит-
тя не був ані особливим грішни-
ком,  ані  особливим  праведни-

ком,  то  запропонував  йому  ангел  вибрати 
для подальшого буття пекло або рай.

Погодився чоловік, тільки каже: 
– Не був ніколи ані там, ані там, тому спершу хотів би зна-

ти, з чого вибираю. 
Спустив  його  ангел  у  пекло. Дивиться  чоловік,  аж там  все 

так  як  і  було  на  землі:  синє  небо,  зелена трава,  пташки  літа-
ють,  квіти  цвітуть,  тільки  люди  ходять  якісь  такі  злі  й  на-
хмурені, з недобрими такими поглядами. Надивився він на пекло 
і каже: тепер я готовий, показуйте мені рай.

Переніс його ангел у рай. Дивиться аж там все так як і було 
на  землі:  синє небо,  зелена трава,  пташки літають,  квіти цві-
туть, тільки люди ходять якісь  добрі  й просвітлені  зі щирими 
і  доброзичливими  поглядами.  Надивився  він  на  рай,  та  й  каже 
ангелу:

–  А  чому,  коли  все  навколо таке  однакове,  люди  в  раю  хо-
дять задоволені та щасливі, а в пеклі – такі злі й недобрі?

– Різниці і справді немає. Просто ті, що в пеклі, думають що 
в раю краще.

Іншим завжди краще живеться. В них можливостей більше, люди 
навколо кращі – не те, що в нас. Отакі-то вигадки притаманні людині. 
Сльози заливають обличчя – як мені не пощастило; течуть солоними 
ріками – чому мені не є так добре, як їм… Хіба може бути більше пе-
кло аніж те, що людина сама собі створила своїми очкуваннями, стра-
хами, заздрощами і бажаннями кращого? Доки для Вас це будуть про-
сто слова, доти пекло не перетвориться на рай.

Так що зранку визначайте для себе: Ви сьогодні прокинулись у 
раю чи цей день проживете в пекельних очікуваннях «кращого»?
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Лісова демократія

В одному  лісі  захотіла  лисиця 
взяти  собі  безстрокову  від-
пустку:  стомилася,  бачте, 

від щоденних турбот. Написала всі відпові-
ді заяви і клопотання до Лева – царя звірів, 
оббила  пороги,  довго  чекала  рішення  і  вре-
шті таки отримала потрібну резолюцію.

Та,  через  деякий  час,  повернувшись  із  відпочинку,  захоті-
ла  поновитися.  Ще  раз  пройшла  всі  чиновницькі  пекельні  кола 
і  отримала відповідь: що посада Лисиці  в  лісі  вже  зайнята  і  на 
даний час вільною є лише посада Зайця.

Ех, ну нехай, все одно негоже по лісі без діла тинятися, – по-
думала лисиця, та й пристала на незвичну пропозицію.

Недовго  по  тому  зустріла  вона  в  лісі  зайця.  Здивувалася 
дуже,  та  й  питає:  зайчику,  якщо  мене  взяли  на  посаду  Зайця, 
то тоді чиє місце обіймаєш ти. Ехх, – сумно мовив вухань, – я 
тепер працюю Лисицею. 

Отак завжди буває, коли посаду Лева займає Віслюк.

Цією притчею здавалось би легко пояснювати відносини у робо-
чому колективі. Однак, як на мене, то набагато цікавіше висвітлювати 
завдяки їй відносини між домашніми. Бо кожен робочий колектив – це 
не що інше, як суцільна проекція домашніх справ, і будують люди від-
носини у ньому в тій самій системі, як і у власному домі, заміщаючи 
відповідних домашніх «персонажів» діловими партнерами.

Не може бути проблем у механізмі, коли кожна шестерня на своє-
му місці. Але коли фланець встановлено на місці муфти, а муфта стоїть 
замість шестерні, то тоді вся система летить котові під тартари. Якщо 
вдома хтось бере на себе обов’язок лише заробляти гроші, то хтось 
інший стане зобов’язаним тільки відпочивати, якщо чоловік бере на 
себе роль жінки, то жінка вимушена брати чоловічу роль. І кожну про-
блему можна вирішити, якщо взяти на себе свою власну роль, замість 
того, щоб приміряти непритаманну собі маску іншого.
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Історія одного горобчика

О дного  разу  маленький  горобчик 
замерз, бо була вже пізня осінь, 
а він був маленький і ще не мав 

так  багато  пір’я,  то  й  замерз  на  дереві.  І 
аж звалився на землю. 

Та  проходила  біля  нього  корова,  і  зробила  на  нього  «свою 
справу», горобчик відігрівся, побачив, що трошки сонечко вийшло 
з-за хмар, і він щасливий та задоволений зацвірінькав. Як тільки 
він зацвірінькав, то одразу з’явилися лисиця і його з’їла. 

Отака проста і, мабуть, добре відома байка. Її мораль дуже про-
ста: не плач, як загубиш, не тішся, як знайдеш. І за простим прислів’ям, 
можемо розгледіти думку, що коли ми потрапили в халепу, не завжди 
людина, через яку ми туди потрапили, є нашим ворогом, так само як 
не завжди є другом той, хто з тої халепи витягнув. 

Життя нас вчить, питання лише в тому, які уроки ми засвоюємо. 
Якщо ми постійно засвоюємо всі уроки, то стаємо добрими учнями, 
тими, яким не потрібні вчителі, які вчаться настільки постійно, що все 
навколо робить їх учнями. Коли, натомість, ми не вчимося, то прихо-
дить те, що виглядає дуже апетитно і гарно, але насправді таким не є. 
Зазвичай люди переоцінюють свою здатність вчитися у життя. Крите-
рій же його якості простий: якщо Вас все влаштовує і Ви завжди на-
тхненні і піднесені – Ви справжній учень, якщо у Вас щось не те і якось 
не так, то жодна лисиця Вас поки що навчити не в змозі.
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Притча про свиню і коня

В одному  господарстві,  де 
жили  добрі  приятелі:  кінь  і 
свиня,  кінь  тяжко  перепра-

цював  і  захворів.  Він  довго  лежав  знесиле-
ний і господар не знав, що з ним робити. Та 
одного  разу  свиня  підслухала,  що  господар 
каже  друзям:  «Якщо  кінь  не  видужає то  я 
заб’ю його!».

Свиня переповіла це коневі. І він з останніх своїх конячих сил 
важко, але все-таки прийшов до тями, почав їсти, помалу почав 
працювати. Господар втішився, що в нього знову є вірний поміч-
ник по господарстві, хто зможе допомогти йому переорати поле 
і засадити його, і на радощах вирішив заколоти свиню.

У стосунках з іншими варто пам’ятати, що інколи, коли ми допома-
гаємо, треба бути готовими до того, що ми принесемо в жертву себе. 
Це благородна жертва, але чи варто на неї йти?

Насправді допомога іншим завжди має зворотній бік, який поля-
гає в тому, що ми беремо на себе частину проблем інших людей. Це 
наче валізи, які «йдуть у комплекті» з людиною. Коли ми не маємо сво-
їх валіз (проблем) – тоді можемо допомогти іншим донести їхні. Однак 
горе тому, хто візьме непосильну ношу – вона його і розчавить. Дуже 
непросто мати справу з людиною, в якої проблем більше, ніж у Вас. 
І я не рекомендую бачити у цих словах байдужість чи зверхність до 
тих, кому важко, лише будьте свідомі власного рішення, беручи валізу 
іншого.
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Неприв’язаний верблюд

О дин набожний мусульманин, ви-
рушив  зі  своїм  верблюдом  на 
паломництво.  А  прийшовши  до 

мечеті,  залишив  тварину  поруч  і  зайшов 
помолився. Молився за те, щоб в нього було 
все  добре,  за  благополуччя,  за  свою  сім’ю, 
просив в Аллаха різних щедрот. Та поки він 
молився, неприв’язаного верблюда вкрали. 

Побачивши що  його  худібки  немає,  чоловік  почав  бігати  по 
різних закутках, кричати і просити повернути тварину, бідка-
ючись, хто ж то міг забрати верблюда. 

Один  із  перехожих  зупинився  і,  спостерігаючи цю картину, 
запитав, що трапилося. 

– Та от, поки я молився забрали мого верблюда. А я ж так 
просив Аллаха, щоби в мене все добре було, щоби всі турботи по-
кинули мою сім’ю, – жалівся нещасний чоловік. 

– Бачиш, чоловіче, ти Аллаху молися, але верблюда не забу-
вай прив’язувати.

Покладаючись на когось, часто ми забуваємо про елементарні 
речі, які повинні були б залишитися на нашій власній відповідальнос-
ті: про свої цілі, виховання дітей, про безпеку, про потребу пильнувати 
за тим, що є, про розуміння інших, про потребу в тому, щоби все було 
продумано заздалегідь і наперед.

Іноді й Богові потрібно допомагати, або, принаймні, не ускладню-
вати йому роботу, забуваючи про елементарне.
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Хитрість

В одній  мусульманській  країні 
ввечері  зібралося  двоє  друзів 
і  говорили  про  те,  як  вони 

живуть. Перший хвалився: 
– От маю жінку, добра вона в мене, ті-

шуся нею, і добре нам разом. 
А другий йому відповідає: 
– Знаєш, в мене теж була одна жінка, і теж було все добре, 

а я завів собі другу жінку і тепер мені в два рази краще.
Той перший чоловік подумав, та вирішив: я теж заведу собі 

другу жінку. Як подумав, так і зробив. 
А  через  деякий час  він  підійшов  до першої  пропонуючи про-

вести якось час разом, а вона відповідає: «Ти маєш іншу, іди собі 
до  іншої», прийшов до другої, а та каже: «Ти маєш свою першу, 
то іди до своєї першої, а мене не чіпай». 

Що робити чоловікові з горя пішов вночі в мечеть, а там на 
власний подив зустрів свого друга: 

– От маю такі труднощі, та й прийшов до мечеті помоли-
тися, може Аллах мені допоможе. А ти чого тут?

– Та в мене те саме. Друга жінка каже, щоб я  ішов до пер-
шої, а перша – щоб до другої. 

–  Але  чому так?  Ти ж  сам мені  радив, що життя  з  двома 
жінками – то є так добре? 

–  Ти  розумієш,  воно  добре  насправді  не  було.  Але  мені  вже 
набридло самому по ночах в мечеть ходити.

Дуже часто думка іншого – це слова, які людина готує для себе, і 
далеко не факт, що вони підійдуть саме нам. Живучи чужим розумом і 
чужими порадами, ми забуваємо про важливість власної відповідаль-
ності за своє життя: 

– А ти ж казав!!! – Ну, казав, ну і що з того??? 
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Питаючись поради, в першу чергу подумайте, чи самі, бува, не 
маєте рішення. Коли до мене приходять за відповіддю на запитання, 
я часто переадресовую це саме питання тому, хто запитує. Перевірте 
свої життєві питання на наявність власної внутрішньої відповіді, за-
давши їх собі. 

Направду варто пам’ятати, що навіть без злого умислу, інша лю-
дина рекомендує те, у чому бачитиме власну вигоду. Тому перед тим, 
як кого-небудь про щось питатися, задумайтесь чи знаєте Ви, в чому є 
вигода тої іншої людини? Тобто, на скільки Ви готові й можете знайти 
якусь перевагу для цієї людини, в тому, що вона радить. Як би це не 
звучало, але всі ситуації ми «приміряємо» на себе, а отже, і відповіді на 
них даватимемо на «власний смак» і «на свій фасон».
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Не позичений осел

О дин  бідняк  вирішив  позичити 
осла  у  свого  сусіда.  Але той  не 
захотів давати йому осла, тому 

що  знав,  що  бідака  буде  його тяжко  вико-
ристовувати, а потім може ще із запізнен-
ням повернути, а крім того ще й нічого не 
заплатить.  І  тому  коли  сусід  прийшов  до 
нього,  відмовив,  кажучи:  я  б  тобі  позичив 
осла, але в мене його зараз немає, бо віддав 
його до родичам. 

І треба було такому статися, що саме в цей час осел голосно 
крикнув із стайні. Бідняк, який вже хотів повертатись додому, 
почувши крик, ображено сказав: 

– Чуєш??? Це ж кричить твій осел!
– Гей-гей, – не знітився сусід, – Кому ти більше віриш? Яко-

мусь дурному ослу, чи мені?

Часто ми не хочемо бачити очевидних речей, і більше віримо тому, 
до чого самі схильні і що нам ближче, аніж тому, що є насправді. На-
віть у простих речах при порозумінні з іншими ми можемо проявляти 
поверхневість і брати лише те, що нам зручно саме зараз, закриваючи 
очі на само собою зрозумілі речі.

Переконати можна будь-яку людину у будь-чому, лиш би їй самій 
була якась вигода повірити у те, що кажуть.
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Особливості

О дного  разу  ворона  бачила,  як  з 
неба  шугонув  орел:  пролетівши 
над  отарою  овець,  він  схопив 

найбільшого барана, і полетів разом з ним у 
своє гніздо. Подумала тоді ворона: от добре 
живеться орлові – один раз схопив барана, і 
цілий місяць має що їсти. Та й вирішила: я 
теж так зроблю. 

Злетіла  над  отарою  овець,  вибрала  собі  найбільшу  вівцю, 
вчепилася  в  неї  пазурами  –  і тільки  хотіла  злітати,  а  чує, що 
потягнути наверх не може. Почала вона борсатися, та аж так, 
що кігтями заплуталася в шерсті. Вже не те що вівцю підняти 
не може, а й сама вивільнитися не здатна. 

Підбіг на те все диво пастух, взяв палицю і добряче віддуба-
сив ворону. 

Так дуже часто в житті чинять люди: бачачи, як робить хтось ін-
ший, забувають про власні особливості й намагаються повторити те, 
що їм не притаманне. Те, в чому ми до кінця не впевнені і що не дові-
ряємо собі – не дається нам. Завжди потрібно розраховувати власні 
сили, бо те, що насправді не наше – нам і не підкорюється. 

Така ж історія змальована і в українській казці, коли лисичка хоче 
попоїсти з довгого дзбану, а журавель хоче їсти з тарілочки лисиччи-
ної. Не варто копіювати когось. Бо копія – це ніколи не оригінал, а за-
вжди гірше. То ж краще відшукати свій оригінальний шлях, аніж копію-
вати щось у когось. І так само, як вороні не варто полювати на овець, 
так само і орлам не варто ловити мух.
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Слуга баклажан

Ж ив  собі  один  Падишах, 
який  мав  слугу,  і  ще  це 
цей  Падишах  дуже  лю-

бив  баклажани.  Він  зі  всіх  частин  сво-
єї  великої  держави  замовляв  їх  і  довіряв 
готувати  лише  найкращим  кухарям.  І 
слуга  його  завжди повторював: так,  ба-
клажан  –  це  найцінніший  продукт,  най-
кращий  овоч,  це  дуже  корисна  їжа,  він 
дає  сили  і  здоров’я,  Ви такі  розумні, що 
їсте баклажани. 

Але одного разу сталося так, що Падишах переїв бакла-
жанів – і було йому погано, цілий день його нудило, і не знав 
він, де у своєму палаці знайти місце. Весь цей час Падишах 
кляв баклажани на чому світ стоїть. А за ним ходив слуга і 
повторював: Які Ви праві, баклажани – це найпротивніший 
овоч, який тільки є, його не можна давати їсти нікому. Хто 
взагалі придумав його? Баклажан – це погань, ніякої користі 
з нього немає. Не варто навіть дивитися на них. 

Слухаючи  все  це,  Падишах  здивовано  запитав  слугу:  – 
Ти ж  зовсім  недавно  казав мені, що  баклажан  –  це так  ко-
рисно, а зараз говориш зовсім інше?

– Так, мій повелителю, – відповів слуга, – я казав, що це 
корисно,  коли  вам  подобалось.  Коли  воно  шкодить  вам  –  я 
кажу,  що  воно  шкодить.  Я  ж  ваш  слуга,  а  не  слуга  бакла-
жана.
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В житті все дуже динамічно. І потрібно розуміти людину, яка змі-
нила свою попередню позицію, без оцінювання цього як чогось до-
брого, чи навпаки поганого, а бачити цілком зрозумілу модель самого 
буття. Чим людина більший прихильник якоїсь ідеї зараз, тим більший 
вона противник цієї ідеї у майбутньому. Маятник хитнувся. Кулька ро-
зігналась. Її вже не стримати. Вона набрала заряд для того, щоб повер-
нутись у другу крайність, намагаючись відшукати рівновагу.

Кожна людина є слугою чогось свого, а зовсім не слугою Вашої 
думки про неї. І коли їй стало вигідно, вона змінює свою думку, тому 
що вона не слуга для попередньої думки – вона слуга сама собі, своїй 
вигоді, інтересам, користі, і завжди – своїм цінностям. 

Задумуйтесь, чиїми слугами Ви є у відношенні до глибинного Бут-
тя. Бо насправді, багато хто, живучи чужими цінностями, хоче досягати 
успіху і насолоджуватись життям: але будучи слугою баклажана, не-
можливо прислуговувати своєму внутрішньому падишаху.
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Діряве відро

В одонос  цілими  днями  носив 
воду  з  колодязя,  який  був  у 
сусідньому  селищі,  і  так  за-

робляв собі на прожиття. Але на його коро-
мислі одне відро було цілим, а друге мало не-
велику дірку, і вода цівкою витікала з нього, 
так  що  до  свого  селища  водонос  приносив 
лише десь півтора відра.

Оте друге відро гірко сумувало, що створює такі незручнос-
ті своєму господареві, і аж наважилося з ним заговорити:

- Вибачте мене, мій пане, що я неспроможне Вам вірно слу-
жити як  інше відро. Через мене Вам доводиться щодня ходити 
більше, щоб набрати те, що вилилось через мою дірку.

-  Тобі  немає  чого журитись,  –  відповів  водонос,  – ти  лише 
поглянь, яка густа і пишна трава росте по тому боці стежки, де 
я тебе ношу і де ти зрошуєш землю. Лише задумайся, наскільки 
веселіше мені щодня ходити і милуватись попри неї.

Те що нам на перший погляд видається зайвим, насправді цілком 
може бути лише вміло прихованими можливостями. Тільки от чи гото-
ві ми їх побачити?

Саме непотрібне задає сенс потрібному, а безглузде має більше 
глузду, аніж щось раціональне і правильне. І те що ні до чого, завжди 
керуватиме тим, чим можна скористатись. Це стосується як відносин 
між людьми, так і життя цілого суспільства. Погляньте навколо – скіль-
ки всього начебто непотрібного: сміття на вулицях, образи і кривди, 
неохайні безхатченки, злі й незадоволені люди, пташиний послід, не-
знання і невігластво, хвороби і болячки… Але хіба не все це своєю 
непотрібністю організовує світ і приводить його до порядку?
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Пес і кінь

В одній  господі  товаришували 
собі пес  і кінь. Були такими 
щирими друзями – нерозлий-

вода. Ділилися і горем і радощами. 
Пес  завжди  віддавав  коневі  найкращі,  які тільки міг  діста-

ти, кістки з м’ясом, а кінь натомість відкладав йому найсокови-
тіший і найсмачніший овес. Отак товаришуючи і померли вони 
з голоду.

Чи часто ми даємо іншим те, що вони нас просять? Чи зазвичай 
самі знаємо, що буде для людини потрібніше? Як же важко давати те 
що від нас хочуть! Ми ж бо маємо тільки те, що маємо. Тому і ходять 
люди навколо недогодованими і сердитими, бо їм пропонують камін-
ня замість хліба і смоли замість води.

Дослухайтесь до того, що хочуть інші, а не давайте те, що подо-
бається Вам.
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Ювелір

О дному  чоловіку  були  потрібні 
гроші,  і  він  вирішив  продати 
перстень з діамантом, який діс-

тав від свого дідуся. 
– Старий непотріб, – сказав перший, до кого він підійшов, – 

можу дати тобі за нього одну золоту монету
– Нічого  не  варте  сміття,  може  за  якийсь  дріб’язок  його  і 

продасте – відповів крамар у магазині, а я може три срібні мо-
нети і дам.

– Навіть дивитись не хочу на цей хлам, –  зреагував якийсь 
кухар.

Втомлений і розчарований чоловік нарешті побачив ювеліру 
крамницю:

– Скільки ви дасте за цей перстень з діамантом?
– Дай-но подивлюсь, – відповів ювелір.
Довго  розглядав  його,  а  коли  віддавав, то  дав  чоловікові ще 

10 золотих:
– Це моя  подяка  за те, що ти  дозволив мені  потримати  в 

руках цей діамант. Він унікальний і іншого такого більше немає, 
це  справжній скарб  і я навіть боюсь помилитьсь у тому,  скіль-
ки  він  коштує. Йди  до  дому  і  показуй  діамант  лише тим,  хто 
справді зможе його поцінувати.

Є багато людей, які не цінують того, що ми їм даємо. А ми натомість 
часто не цінуємо того, що дають нам. Тому звертатися можна лише до 
того, хто готовий, хто вміє і хто може не так оцінити наш скарб, як по-
цінувати його. А той хто цього зробити не може, через власне неві-
гластво буде знижувати ціну або просто нівелювати все те, що ми для 
цієї людини робимо. 

Спочатку визначте того, хто зможе справедливо і чесно оцінити 
ваш вклад, а лише тоді представляйте все те, що маєте.
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Урожайний рік

О дного разу Ходжу Насреддіна за-
питали:

–  Ходжа,  скільки  у  тебе 
друзів?

– Не знаю, – відповів той. – Цей рік ви-
дався урожайний, а друзі пізнаються у біді.

На одному тренінгу я запитав:
– Скільки Ваші друзі могли б позичити Вам, не питаючи про від-

давання. 
Один учасник відповів:
– Ооо, у мене є дуже хороший друг, він би позичив мені все, що 

він має – але згодом задумавшись, додав, – та він дуже бідний і нічого 
не може позичити.
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Дари тих, 
хто не врятувався

Ф ілософ  сперечався  з  жерцями 
храму бога моря, про те що їх 
бог  не  приносить  жодної  ко-

ристі.
–  Як  ти  можеш  таке  стверджувати, 

–  відповідали  йому,  –  он  подивися,  скільки 
дарів  стоїть  від тих людей,  хто молилися 
йому і врятувавсяся під час бур на воді.

– Так, але було б справедливо побачити і ті дари, що їх мо-
гли б принести ті, хто молилися, але не були врятовані, – слуш-
но зауважив філософ.

Ми часто бачимо лише одну сторону медалі/паперу/Місяця/ситу-
ації:

– чиєсь дуже дороге ліжко, але не знаємо, що заробляючи на ньо-
го, людина втратила сон;

– досягнення людини, але не рахуємо літрів її пролитого поту;
– червону ікру на якомусь столі, але не знаємо, що її власник дав-

но вже втратив апетит і тепер все для нього наче солома;
– дорогий автомобіль, але не знаємо, що його власник вже тиж-

день не бавився зі своїми дітьми;
– скільки можливостей було використано, але не знаємо, скільки 

ще інших було втрачено;
– худу людину, і не розуміємо, наскільки товстою повинна вважа-

ти вона себе, щоб підтримувати свою худобу;
– злу і критичну людину, навіть не здогадуючись, наскільки багато 

внутрішнього тепла і добра їй довелося погасити, а отже, і мати, перш 
ніж стати такою.

Якщо щось Вам здається надто легким/важким/ чесним/вартіс-
ним/…/особливим – не обманюйтесь – загляньте за лаштунки, на кух-
ню, де та риса готується, і Ви побачите зовсім іншу, незвичну сторону. 
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Кісточка

Х тось  із  великих  казав,  що 
коли псується яйце – то на-
справді  зачинається  курча.  І 

яйце  є  жертвою  курчати  рівно  так  само, 
як кісточка є жертвою дерева. 

І ми всі є  з одного боку жертвами для чогось більшого, кра-
щого,  видатнішого,  життєвішого,  довготривалого.  Коли  ми  це 
розуміємо, то  перестаємо жалітися,  скиглити  і  починаємо  на-
томість розуміти – те, що хтось (ми), можливо, втратили чи 
не  здобули – це  саме частина того, щоби отримати потім на-
багато більше, бо кісточка і дерево між собою непорівнянні.

Віддаючи – отримуємо, стримуючи – втрачаємо. Коли людина го-
това ділитися, вона отримує стократ більше. Коли натомість думає: ні, 
я цього нікому не показуватиму, бо ще хтось скористається цим – то 
це все витівки дріб’язкових умів. Великій людині ніколи не буде шкода 
принести себе як «жертву», на ґрунті якої виросте щось ліпше і доско-
наліше. 

У проблемних стосунках, якщо ми таки вирішуємо жертвувати со-
бою, то варто знати, заради якої великої мети це робимо і підґрунтям 
яких змін служимо. 
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Нагадування

– М оя жінка така нечупа-
ра, – казав якось один 
товариш  іншому,  – 

скільки  часу  їй  про  це  не  нагадую,  а  вона 
щороку стає лише гіршою.

– А моя дружина така молодець, я теж 
не забуваю їй про це нагадувати і вона стає 
дедалі кращою, – відповів товариш.

Наші очікування від інших людей впливають на те, якими саме ці 
люди будуть: очікуємо від них підлот – вони так себе і поводитимуть; 
очікуватимемо відповідальності – і їм можна буде повністю довіряти. 

У стосунках з іншими важливо розуміти таку просту річ: наслід-
ки створюють причини. Багато хто думає: от коли він буде поводитись 
так-то і так-то, я буду його любити. Насправді все зовсім навпаки: коли 
ти його полюбиш – він поводитиметься так-то і так-то. Або, наприклад, 
людина стверджує: коли я буду отримувати більшу зарплату – ми змо-
жемо одружитися. Насправді потрібно знову ж таки змінити місцями 
причину і наслідок: коли ти одружишся – ти отримуватимеш більшу 
зарплату.

Переверніть всі свої причинно-наслідкові взаємозв’язки і Ви по-
мітите світ, який справді змінився, дивним чином перевернувся з ніг 
на голову.
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Удар палицею

Р озповідають  історію,  що  якось 
із Сократом  засперечався на фо-
румі  якийсь  чоловік,  і  виснажив-

шись шукати аргументи та більше не ма-
ючи  ніяких  доказів  у  дискусії,  вдарив  його 
палицею.  Ті,  хто  бачили  це,  здивовано  за-
питували філософа: 

– Як ти так, чому ти не давав йому здачі? Ти ж такий ду-
жий, герой війни, теж міг щось зробити.

Сократ відповів запитанням: 
–  Скажіть  мені,  добрі  люди,  якщо  вас  на  базарі  випадково 

бодне  чийсь  осел,  чи  будете  ви  нещасну  тварину  тягнути  до 
суду? А чи будете битися з ним? 

Є стільки всього, що не заслуговує нашої уваги, – то навіщо 
гаяти на це свій час.

Є ще одна схожа притча: «Коли ідеш по лісу, і на тебе впа-
де гілка, ти що, будеш на дерево сваритися? Воно таким є,  і це 
його природа. Навіщо витрачати свій час на те, що не є твоєю 
ціллю».

Багато речей ми робимо не тому, що це доцільно, а тому, що цього 
вимагає суспільна мораль, тому що це «правильно», такі дії зазвичай 
забирають дуже багато часу і емоційних ресурсів, не приносячи на-
томість жодного результату.
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Човен на одне весло

– Ч ому  у  світі  є  добро,  я 
знаю,  навіщо  є  світло  – 
теж,  для  чого  радість  – 

розумію,  але  навіщо  створене  зло  і  нещас-
тя?  –  постійно  допитувався  один  учень  у 
суфія.

Одного разу суфію випала нагода пояснити. Взявши учня на 
човен, він щосили почав гребти одним веслом. Ясна річ, човен по-
чало крутити на місці, але він навіть на метр не наблизився до 
другого берега.

– Зачекай, – не витерпів учень, – давай я тобі допоможу дру-
гим веслом, бо так ми нікуди не допливемо.

– Вірно кажеш, так само і щастя ми отримуємо, коли помі-
чаємо навколо печаль і сум, а з чимось одним плисти по житті 
не можемо.

У всьому навколо нас діють закони компенсації і принцип маятни-
ка. І за смутком обов’язково приходить радість, а за радістю – смуток. 
Бачачи лише щось одне навколо себе, ми приймаємо лише фрагмент 
світу. А частина ніколи не може бути краща за щось ціле і велике. При-
ймаючи біди, ми вчимося тішитися і радощам, насолоджуючись спе-
кою вміємо радіти і затінку, розуміючи розчарування – стаємо більш 
досконалими і загартованими, з’ївши солене – більше цінуємо воду, 
змирившись зі смертю – насправді починаємо жити.
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І це добре

Б ув  собі  один  африканський  ко-
роль.  А  в  нього  був  вірний  друг. 
Вони  ще  змалку  товаришували: 

куди король на війну, туди і його друг; куди 
король на полювання, туди і його друг; куди 
король  на  святкування,  туди  і  його  друг. 
От такі вони були друзі-нерозлийвода. 

А в цього друга була одна особливість. Щоб не відбулось, він 
казав: «То добре!». Добре та й добре. Вже король на ту звичку і 
не зважав. 

А одного разу король і його друг полювали вдвох у далеких ха-
щах. Друг заряджав рушницю, а король стріляв з неї. І так ста-
лося, що друг погано  зарядив рушницю,  і король вистрілив та й 
відстрелив собі великий палець. А друг подивився і говорить: «То 
добре!». Аж тут король не стримався  і каже: «Що тут добро-
го, я тепер каліка без великого пальця! Раз ти так ставишся до 
мене, і кажеш, що добре, коли мені погано, то будеш тоді сидіти 
у в’язниці». І запроторив свого друга у в’язницю. 

Сидів цей друг довгий час у в’язниці. І що він там робив, ми 
не  знаємо,  але  знаємо,  що  король  сумував,  що  немає  біля  нього 
його друга. Але тим не менше, своє королівське рішення змінюва-
ти не хотів.

Через деякий час був цей король на полюванні сам. Полював 
на своїй землі, але заблукав і зайшов дуже далеко. Там спіймали 
його канібали, зв’язали і забрали з собою, понесли його в своє по-
селення, щоб з’їсти. Але коли подивились, що немає у нього вели-
кого пальця (а за їхніми віруваннями, людина, яка мала якусь фі-
зичну ваду, є посланцем богів і її їсти не можна), то відпустили 
вони того короля.

Радісний і щасливий, король подумав що правий був друг, все 
це було добре. І повернувшись, звелів він випустити свого друга. І 
от, коли вони знову побачились, відбулася така розмова: 

– Вибачай мені, що я тебе так довго у в’язниці тримав, ти 
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був правий. То було добре, що я відстрілив тоді собі великий па-
лець.

– То нічого, ти не переживай, не переймайся. То добре, що я 
був у в’язниці, – у своїй манері відповів друг.

– Та як же ж так, ти весь час міг бути на волі, допомагати 
мені, щось радити по королівству, а ти в цей час  знаходився у 
стінах в’язниці. 

Та друг залишався незворушним:
– Нічого, то добре! 
– Та що в цьому доброго?
– Розумієш, якщо би я не був у в’язниці, я би пішов з тобою 

на те полювання.

Це історія, яка дозволяє задуматись, що все, що відбувається з 
нами, є добре для нас. З одного боку, тому що ми самі притягуємо ці 
події і програмуємо світ, щоб ці події відбулись, а з іншого боку, те, що 
відбувається, є тим що і мало відбуватися, бо іншого нічого бути не 
могло. Отже, якщо ми самі це створили, то хіба не є воно добре? Іно-
ді добре просто тому, що його можна змінити, у будь-який вигідний і 
зручний для нас спосіб. 

Якщо людина до Вас у спілкуванні погано ставиться, кажіть до неї: 
«Це добре!». Тому що саме так Ви можете якось психологічно «потре-
нуватись» і здобути нові відчуття, емоції і світогляд. 

Якщо хтось «косим оком» дивиться на Вас, то це теж добре. Саме 
ця людина дозволяє Вам розвиватись, так само, якщо Вас хтось крити-
кує, то і це є добре – бо Ви маєте можливість побачити власні слабкі 
сторони. Що б не відбувалось з Вами, відносьтесь до цього як до чо-
гось доброго і рано чи пізно, Ви переконаєтесь, що це справді було 
саме те, що потрібно.
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Крик

– Ч ому люди, кричать одне 
на  одного  в  час  непо-
розуміння?  –  запитали 

Мудреця. 
– Наші слова залежать від того, наскіль-

ки  далеко  є  наші  серця,  –  відповів Мудрець.  І  продовжив:  якщо 
люди далеко в серцях одне від одного, вони будуть кричати, але 
чим вони ближче один до одного, тим розмова стає тихішою, а 
коли серця їхні дуже близько, їм достатньо лише шепоту. І тіль-
ки тоді, коли їхні серця разом – вони можуть просто мовчати», 
– завершив Мудрець.

Наш крик у міжособистісному спілкуванні дуже схожий на пове-
дінку людини, яка закордоном, не добре знаючи іноземну мову, щоб 
порозумітися починає збільшувати гучність, замість того, щоб погли-
бити власні знання. Так і ми хочемо донести інформацію до когось ін-
шого, спілкуючись з ним/нею іншою мовою, і не матиме значення, як 
гучно ми подаємо свої слова: людина їх все одно не чує, бо вона вже 
давно не з нами.

Люди надто багато уваги надають словам інших людей. А слова це 
лише фікція, вигадка, вони пусті. І лише коли людина вміє чути все те, 
що не сказано, вона доходить до чаруючої і неповторної миті порозу-
міння з іншою людиною. Також на курсах спілкування я часто нагадую, 
що мовчання – це вміння лише містких, урівноважених особистостей. 
Зазвичай людину набагато важче навчити мовчати зі змістом, аніж 
словесно імпровізувати чи, тим більше, просто говорити.
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Дім Ходжі Насреддіна

О дин  чоловік,  багато  наслухав-
шись  про  Ходжу Насреддіна,  ви-
рішив завітати до нього за пора-

дою. Але оскільки він не знав, де той живе, 
то  йшов  і  по  дорозі  розпитував  людей. На 
одному полі працював якийсь чоловік, то він 
і запитав в нього:

– Люб’язний пане, де дім Ходжі Насреддіна?
– Вам потрібно йти прямо, потім побачите гору – обійдете 

її, підніметеся ще на половину майже такої самої гори і тоді по-
бачите дім Ходжі Насреддіна, – відповів добродій.

Подорожній подякував  і  попрямував далі. Не минуло й кіль-
кох годин, як подорожній повернувся назад і знову запитав того 
самого чоловіка: 

– Скажіть, будь ласка, а чому ви не сказали, що ви і є Ходжа 
Насреддін?

–  Так  ви ж  не  питалися  про  це,  – щиросердно  відповів  Хо-
джа.

У своєму житті ми отримуємо відповіді саме на ті запитання, які 
ставимо. Хто йде надто довкільними шляхами, ризикує так нікуди і не 
зайти.

Цю притчу я згадую особливо часто на «Мистецтві спілкування». 
Коли Вам задають запитання, дуже важливо знати, чи справді людина 
це хоче знати від Вас, чи хоче знати щось інше, заховане і закрите. Не 
дозволяйте людям гратися з Вами словами і щось приховувати у своїх 
запитаннях, робити їх двозначним: якщо ти чимось цікавишся – задай 
питання напряму. Таким чином Ви виховуєте себе, не дозволяючи бути 
дволикими, а також допомагаєте розвиватись іншим.



100

П Р О Б Л Е М И  У  П О Р О ЗУ М І Н Н І

Про багача який тонув

О дин  багатій  необережно  впав  з 
мосту  і  почав  тонути  у  водо-
ймі.  Навколо  зібралися  люди  і 

хотіли  йому  допомогти.  Вони  простягали 
свої руки і навперебій вигукували:

– Дай руку! Дай руку!
Але чолов’яга, хоч уже і геть захлинався, ніби й не чув. Рап-

том крізь натовп прорвався якийсь перехожий і різко подав ба-
гатію свою руку:

– На руку, бери!
Багатій хутко схопився за неї, і його витягнули на місток.
– Бачите, – сказав рятівник, – людина, яка ніколи нічого не 

віддавала, у  свій останній час навіть руки не  готова дати, для 
нього не існує слова «Дай!».

Я цим ілюструю, наскільки важливе є значення кожного слова, яке 
ми говоримо, і те, що інформацією є лише те, що ми готові сприймати. 
У кожного свій мовний код, і суть спілкування полягає не у тому, хто 
що сказав, а хто що зрозумів. 

Те, що ми не готові сприймати, ми просто пропускаємо «повз 
вуха». Тому так важливо підбирати слова у всіх без винятку взаєминах. 
Інколи людині треба просто поміняти формулювання, які до неї вжи-
вали, і вона зміниться, почне виконувати те, чого, можливо, раніше не 
робила. Суть спілкування не у говорінні один з одним, а у глибинному 
порозумінні.
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Образа

О дного  разу  до  Будди  прийшов 
бідняк і каже:

–  Я  був  щойно  на  базарі, 
там мене облаяли, насварили, хоча я навіть 
не  знаю,  за що,  я ж  нічого  поганого  іншим 
не  зробив,  а  вони  до  мене так  зневажливо 
поставились. Мені  зараз так неприємно на 
душі та образливо. 

– Гаразд, – відповів Будда, – зачекай хвильку, я тобі допомо-
жу. Нахилився, щось взяв із землі, кажучи: дай руку. Та й поклав 
йому те щось у руку. Бідняк відкрив її, аж там кізяк. Ще більше 
засумував він:

– Ну як же ж так, ну що ж ти таке робиш? Я ж із тобою 
ділюся, відкриваюся, а ти мені даєш якусь гидоту, для чого це? 

– А чому ти не дивишся, що береш? – відповів Будда.

Ми в своєму житті маємо повне право брати тільки те, що нам по-
трібно, і можемо відмовлятися від того, що непотрібно. Це стосується 
не лише матеріальних речей, а у першу чергу, взаємин з іншими людь-
ми, і їх ставлення до нас. Насправді, Ви завжди можете сказати «ні, дя-
кую, мені це не потрібно». А якщо мова йде про які-небудь глобальні 
ситуації, які нам підносить життя, то ми завжди залишаємо за собою 
вибір прийняти чи подумавши «навіщо воно мені потрібно?» – відмо-
витись.

Завжди дивіться, що Ви берете, адже саме Вам далі з цим жити.
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50 років любові

Н а одному золотому весіллі, 
де  вже  тепер  бабуся  і  ді-
дусь, які прожили щасливе 

життя разом, сиділи за святковим столом, 
бабуся підняла келих і сказала такі слова: 

– Дорогий мій чоловіче, дякую тобі за ці чудові роки, які ми 
прожили  спільно.  Бачить  Бог  –  ми жили  душа  в  душу:  завжди 
допомагали один одному, підтримували  і розуміли. За це я тобі 
неймовірно  вдячна.  Я  не  уявляю,  чи  могло  би  бути  взагалі  моє 
життя  без  тебе.  Єдине,  що  я  хочу  попросити тебе  сьогодні  з 
нагоди нашого свята: я хочу з’їсти окраєць хліба. Бо знаєш, ми з 
тобою стільки часу прожили,і завжди я тобі віддавала окраєць, 
бо  знаю,  що  ти  його  дуже  любиш,  а  сама  їла  цілушку,  завжди 
мріючи про окраєць, який я віддавала тобі, щоб ти міг їсти те, 
що ти більше любиш. 

Тут слово взяв її чоловік: 
– Знаєш, кохана, я дякую тобі за ті 50 років, які ми спільно 

прожили разом – це були справді чудові роки. І я залюбки віддам 
тобі окраєць, тому що завжди, коли ти різала мені його, а собі 
брала цілушку, я мріяв про цілушку, але хотів, щоби ти їла те, 
що тобі більше до вподоби, незважаючи на те, що в той момент 
хочу  я.  І тому  за  наших  спільних 50  років  я тобі  ніколи  нічого 
про неї сказав. 

Буває, що люди, які дуже довго живуть разом і одне одного розу-
міють з півслова, так інколи і не дізнаються про те, що вони насправді 
хотіли в той час. Безперечно, є величезна глибина любові один до од-
ного, коли одна людина готова терпіти заради іншої незручності.

Коли ж натомість дружина дорікає чоловікові за дрібниці, так само 
і чоловік дорікає дружині за дріб’язкові непорозуміння, то насправді 
мають вони спільні глибинні проблеми і терплячість є тими єдиними 
ліками, які здатні врятувати їх взаємини.
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Коли все влаштовує

В одній  сім’ї  зростав хлопець, 
який, хоч і було йому шість 
чи  сім  років,  ще  не  промо-

вив жодного слова. І питали його, і просили 
його, і кричали на нього, і давали йому різні 
забавки – а він все мовчав. 

Навіть  батьки  вже  розчарувались,  подумавши, що, можли-
во, він німий – і вже з цим змирилися, як ось одного ранку, коли 
мама приготувала всім їсти і сім’я снідала, хлопець несподівано 
заговорив:

– Мам, каша не посолена.
У мами мало все з рук не випало: 
– Та ти ж ніколи не говорив? Як же так? Це, мабуть, якесь 

чудо відбулося!
На що хлопець спокійно відповів: 
– Ну так,  не  говорив.  Але  раніше ти  кашу  завжди  досолю-

вала.

Якщо людина про щось говорить – значить це їй важливо. Це мис-
тецтво спілкування, це мовний код. Що в кого болить, той про те і го-
ворить, – каже народна приказка. Не буває так, щоб людина говорила 
про щось, що їй не важливо. І говоримо ми зазвичай саме тоді, коли 
щось не влаштовує нас у глибокому сенсі. Цікаво: чи взагалі спілкують-
ся словами люди, у яких все насправді чудово? Бо хіба слова мають 
яке-небудь значення, коли ми можемо порозумітися з іншою людиною 
і без слів? То чи варто з засобу робити ціль?
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Дивна хвороба

З наючи  що  у  Ходжі  Насреддіна 
хворіла  дружина,  товариш  запи-
тав про її самопочуття.

– Та вже краще, але ще хворіє, – відпо-
вів Ходжа.

– А в чому це проявляється? Може, вона досі має нежить?
– Ні, не має.
– Тоді, можливо, чхає чи кашляє? Або болить горло? – допи-

тувався товариш
– Ні, ні, цих симптомів теж немає.
– А в чому тоді проявляється її хвороба? – здивувався това-

риш.
– Вона досі говорить про те як хворіла, – відповів Ходжа.

Те, що ми насправді відпрацювали – ми більше не піднімаємо на 
поверхню, воно залишилось у минулому і немає сенсу ворушити те, 
що вже втратило свою актуальність. Натомість кожне повернення до 
теми чи до проблеми – це показник того, що щось недопрацьоване 
таки залишилось. Поспостерігайте, про що говорять люди і про що го-
ворите Ви, хіба це будуть байдужі Вам ситуації? 

Іноді на курсах хтось з учасників каже приблизно таке: «У мене 
немає проблем з цією людиною, але я хочу поговорити про от таку си-
туацію …». Тоді я пропоную поговорити про безіменний палець лівої 
руки людини, яка задала питання. «А що про нього говорити? Хіба з 
ним щось не так?» – зазвичай чую у відповідь. Ні саме з ним все гаразд, 
але от із стосунками про які хочеться поговорити, таки є якісь неви-
рішені досі труднощі.
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Прийом

О дного  разу  учень  запитав Май-
стра бойових мистецтв:

– Вчителю, не знаю жодно-
го  прийому,  як  поводитися,  коли  суперник 
б’є мене ногою. Навчи мене давати здачі.

–  Спершу  зміни  відношення,  –  відповів 
Учитель, – суперник не б’є тебе ногою, а дає 
тобі її, щоб ти міг відпрацювати свою тех-
ніку.

Направду, скільки можливостей дає нам сама лише зміна ставлен-
ня до ситуації! Адже будь-яка проблема, якщо уважно роздивитися – 
то й ніяка не проблема, а лише можливість, яку ми приймаємо і стаємо 
кращим, або яку відкидаємо і залишаємось такими які були. Лиш мало 
хто готовий у реальних ситуаціях так думати, більшість хочуть «щоб 
ніхто не рухав і не заважав жити», але так не буває. Тож чи варто йти 
добре проторованим шляхом, якщо знаємо, що він веде у нікуди?
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Гординя

К ажуть, що Сократ був відо-
мий  також тим,  що  не  об-
межував  себе  у  життєвих 

радощах: в його домі часто були гості, вла-
штовувались бенкети, та й сам дім не мав 
нічого спільного з аскетичністю. 

Діоген, який жив у той же час, але відрізнявся одіозною не-
вибагливістю,  одного  разу  завітав  до  Сократа.  Брудний  і  одяг-
нутий, як зазвичай, у лахміття, переступивши поріг дому  і по-
бачивши господаря, Діоген голосно вимовив:

– Отак я топчу твою гординю, Сократе.
– Так. Своєю гординею, – ані на хвилину не забарився з від-

повіддю Сократ.

Можливо, це історія зовсім не про Сократа і про Діогена, а про 
Сократа і Антисфена, чи Діогена і Олександра Великого, але яке це має 
значення? У кожній епосі, зрештою як і у кожному місті чи селищі, є 
свій «Діоген», який хизуватиметься своєю чи то вбогістю, чи то побож-
ністю, чи то аскетичністю, або іншими рисами чи вміннями. І там-таки 
так само знайдеться свій «Сократ», який розпізнає за зовнішньою про-
стотою – великі вимоги, а за покірністю незадоволене Его.

Якщо любов до чогось свого створює ненависть до відсутності 
такого у іншій людині, то хіба це істинна любов? Чи лише засіб для де-
монстрації власних нереалізованих комплексів і своєї вищості?
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Справжній

О дного недільного дня молода сім’я 
зі своїм малим сином традиційно 
пішла у ресторан.

–  Що  будете  замовляти?  –  запитала 
офіціантка

– Мені, будь-ласка, оцей салат з овочами, – сказала мама.
– Для мене оцю запіканку, – сказав тато.
– А що буде замовляти юний джентльмен? – звернулася офі-

ціантка до хлопця.
– А мені хотдог, – відповів він.
– Який ще хотдог? – обурилася мама. – Принесіть йому са-

лат і сік.
– Вам з кетчупом чи з майонезом? – знову звернулась офіці-

антка до хлопця.
– З кетчупом.
Коли офіціантка пішла, мама почала невдоволено бурчати: я 

краще знаю, що потрібно їсти. Що про себе думає ця офіціант-
ка? Що це за імпровізації такі?!

– Мам, невже ти не помітила, що вона єдина серед вас ду-
має, що я справжній? – врешті сказав син.

Як часто ми «краще знаємо», що він/вона хоче. Як у старому анек-
доті, де в Одесі взимку мама кличе сина додому. «Мам, я що, змерз? 
– питає він». «Ні, ти зголоднів, – відповідає мама». 

Нам здаються такими очевидними відчуття і почуття іншої люди-
ни (хоча часто ми у своїх розібратися як слід не можемо), що нам вже 
навіть не потрібно спостерігати за сигналами зворотного зв’язку цієї 
людини. Особливо, коли хтось спирається на свій досвід – та ще пи-
шається цим: «Ооо, я вже це бачив. Ооо, я вже з такою ситуацією сти-
кався! і т.д.» Слухайте інших, і можливо тоді Вам вдасться «почути», що 
вони насправді хочуть Вам донести.



108

П Р О Б Л Е М И  У  П О Р О ЗУ М І Н Н І

Як змінити світ на краще?

Ч оловік  розмірковував  про  гло-
бальні питання, поки жінка по-
ралася на кухні:

–  Скільки  усілякої  несправедливості  у  світі!  Чому  стільки 
бідних і знедолених? Невже багаті не розуміють, що щастя не у 
матеріальному, а в духовному? Якби я тільки міг змінити жит-
тя людей на планеті, я б це неодмінно зробив. Лише уяви, якщо б 
на світі не було голодних і хворих. Наскільки більше щастя і ра-
дості було навколо…. Ех. Якби я тільки міг…. Якби я мав більше 
влади і впливу, я б усе зробив набагато краще, аніж є зараз. Всі 
люди на планеті могли б жити зовсім по-іншому! Ех, як би хоті-
лося змінити світ на краще! Кохана, може і ти знаєш хоч якісь 
способи змінити світ на краще? – погукав нарешті дружину.

І вона не забарилася з відповіддю:
– Так, любий, знаю: допоможи мені – помий посуд.

Думаючи про глобальне, часто не розуміємо, що всі рішення роз-
починаються з нас самих, ми самі і є рішенням. Великі справи розпочи-
наються з дрібних, але таких необхідних рутинних дій. Не знаєте чим 
зайнятися – помийте посуд; маєте поганий настрій – помийте посуд; 
дурниці лізуть у голову – помийте посуд. Ач, яка універсальна пігулка 
знайшлась!

Часто, міркуючи про глобальні зміни, забуваємо піднятись з дива-
ну, а обговорюючи долю країни, викинути до урни сміття (за собою чи 
за кимсь). Хіба не єдиний спосіб очистити і зцілити світ розпочинаєть-
ся з очищення і зцілення себе?
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Мовчанка

К оли Майстру  ставили  запи-
тання, чому мовчанка така 
важлива  у  нашому  житті, 

він  підходив  до  криниці  і  зачерпував  з  неї 
воду, а потім просив того, хто питав, на-
хилитися.

– Що ти бачиш? 
– Нічого.
Через  деякий  час,  коли  концентричні  кола  на  воді  зникали, 

Майстер ще раз просив заглянути у криницю:
– А зараз що бачиш?
– Себе.
– Так  само  і  справжня мовчанка  дозволяє тобі  залишитись 

наодинці з собою і побачити своє єство. Той, хто не залишається 
наодинці  з  собою,  просто  боїться  побачити  себе  справжнього  і 
приречений постійно тікати від самого себе.

Мовчанку набагато важче випрацювати, аніж будь-які інші вмін-
ня, адже вона потребує зосередженості, багатства внутрішнього світу, 
відмови від очікувань, бажань і спогадів. Справжня мовчанка – це мо-
литва, це медитація, це робота, у якій ми розчиняємось, бо знаходимо 
тоді Істину у собі.

А чи готові Ви заглянути у душу собі справжньому? Боячись себе, 
людина прирікає себе на вічну метушню, на постійний рух у колесі. 
Натомість, заглядаючи усередину, бачимо під зовсім іншим кутом зору 
все те, що відбувається ззовні. Я рекомендую Вам щоденно залиша-
тись наодинці з собою щонайменше 5 хвилин, дедалі збільшуючи цей 
проміжок часу. Бо чи будемо готові до «вливань» нових можливостей, 
якщо наша чаша і так переповнена?
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Історія одного канатоходця

Н а  ринку  посеред  людного 
натовпу  представляв  своє 
вміння  канатоходець.  Пу-

бліка щораз захоплено вітала його, коли він 
майстерно  проходив  по  канату,  натягну-
тому між двома височенними будівлями. Всі 
були в захваті.

Канатоходець і далі творив чудеса: то проїхав на одноколіс-
ному велосипеді, то пострибав на одній нозі. 

– Неймовірно, щоб людина досягла такого рівня майстернос-
ті у володінні собою, – дивувались глядачі.

Після чергового трюку канатоходець запитав:
– Чи вірите ви мені?
– Так! – гучно і одноголосно відповів натовп.
Тоді канатоходець попросив подати йому крісло, а тоді зно-

ву поставив запитання:
– А хто готовий сісти в це крісло, так щоб я переніс його з 

одної сторони на іншу?
Відповіді він не отримав, люди зніяковіло дивились в сторону і 

покидали видовище. Охочих довірити власне життя майстру, який 
щойно всіх захоплював своєю вправністю, так і не знайшлося.

Віра – це не те, що дається від народження, а те, що людина набу-
ває у процесі свого життя, тренуючи наче м’язи. Мене часто дивує, як 
інколи люди хочуть змінитися самі чи змінити інших, самі безумовно 
не вірячи, що це можливо. Тільки безумовна віра творить чудеса. Як 
Ви хочете радіти і насолоджуватись життю, коли близькій людині на 
всі 100% довіритись не готові?

А яке чудо потрібно тобі, щоб ти повірив? – задавайте собі це за-
питання. Бо порозуміння і злагода може бути лише там, де ми без жод-
них умов і «але» довіряємо іншій людині пронести себе над урвищем 
життя.
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Слова

– Н е можу  ніяк  порозу-
мітися зі своєю дру-
жиною, – скаржився 

чоловік Мудрецю.
–  Почни  слухати  все,  що  вона  тобі 

каже, – відповів той.
–  Гаразд,  я  спробую,  –  погодився  чоло-

вік.
При наступній зустрічі чоловік вже веселіше заявив:
– Я почав слухати кожне її слово і наші стосунки справді по-

кращились, але я хочу ще кращих взаємин, що зробити тепер?
– А тепер почни слухати все, що дружина не каже словами, 

– таку відповідь отримав від Мудреця.

Ми часом надто прив’язані до слів, забуваючи про те, що слова 
– це не сама людина. Тобто те, що каже інший – взагалі не має ніяко-
го значення. Знаю, що це звучить дуже категорично. Але як тільки 
людина починає більше «дивитися в очі», вона відкриває шлях до со-
кровенного у відносинах – до того, що не сказане. 

Якщо послухати сердитого чоловіка, то можна побачити 
його страх, а у надто суворого і категоричного розгледіти ніж-
ність і вразливість, у вередливої і розпещеної дитини спосте-
регти брак любові і т.д. Коли мозок не переповнений словами 
– слухає серце.
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Два горобці

Д ва  горобці  сиділи  на  весняному 
дереві. Той, що сидів на верхній 
гілці, задоволено воркотів:

– От подивись, який чудовий яскраво-зелений листочок!
– Так, листя зараз справді по-весняному чудове і свіже, тільки 

цей листок брудно-сірий – відповів той хто сидів гілкою нижче.
– Ти що, не розрізняєш кольорів? Диви, який листок яскравий 

і зелений.
– Це я не розрізняю? Це ти не розрізняєш! Невже не бачиш, 

який він сірий.
– Ти чого мене  дратуєш? Якщо не  знаєшся на кольорах, то 

краще помовч!
– Ти чого мене ображаєш? От я тобі зараз покажу, де раки 

зимують, –  і другий  горобець полетів доводити правоту своїми 
«гороб’ячими» кулаками.

Та піднявшись угору, випадково поглянув на листок – і справ-
ді, він яскраво-зелений.

– Хм, а й справді, ледь не побилися через листок, який з одно-
го боку зелений, а з іншого сірий, – підсумували разом, – наступ-
ного разу, перед тим як сперечатись, потрібно буде подивитись 
з іншої сторони.

Так хочеться бути правим! Та ще й щоб всі визнали мою правоту! – 
такі думки дріб’язкової людини, яка не розуміє законів Всесвіту. Адже 
хіба не кут огляду визначає нашу точку зору? У кожного ж «своє» місце 
під сонцем, то для чого визначати, хто правий, а хто ні.

Нікому нічого не доводьте. Все що є – все правильно. Не буває, 
щоб що-небудь було неправильним. У кожного свій погляд на речі, і 
навіть не варто шукати єдиний для всіх варіант – його просто немає. 
У відносинах з іншою людиною варто насолоджуватися думкою, від-
мінною від нашої – це ж наче двері у новий, досі не відкритий світ, а 
сперечаючись, ми тримаємо їх закритими.

Постійне доведення власної правоти – це показник «малого 
розуму» і жахливої несамодостатності людини.
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Де живе Насреддін?

О дного  разу  геть  п’яний  Насред-
дін  постукав  у  двері  дому,  пи-
таючи:

–  Вибачте  мені,  чи  тут  живе  Ходжа 
Насреддін?

Двері відкрила його дружина:
– Дурню, ти ж Ходжа Насреддін!

– Так, це я знаю, але це не вирішує моєї проблеми, – відповів 
Ходжа.

Як часто ми сердимося на начебто очевидні нам речі. Це ж само 
собою зрозуміло! Скільки я вже тобі це говорив/-ла! Це має бути ясно 
за замовчуванням! Це ж очевидно! – хочеться прокричати тому, хто 
не зрозумів нас з півслова. Але у таких ситуаціях варто пам’ятати, що 
люди – це не машини з перфокартами, програмами і скриптами, а уні-
кальні механізми, для кожного з яких потрібна своя мова програму-
вання і те, що для когось є самособоюзрозумілим, для інших є суціль-
на terra incognita.

Не полінуйтесь ще декілька раз пояснити, що саме Ви хочете, не 
погордуйте розповісти про причини і наслідки, яких Ви очікуєте. І 
особливо в тих ситуаціях, коли все здається таким очевидним!
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Ревнощі

О дна  дружина  неймовірно  рев-
нувала  свого  чоловіка.  Кожна 
дівчина  чи жінка  у  місті  вида-

валася для неї коханкою, з якою їй зраджує 
чоловік. Щоразу, як він приходив з роботи, 
вона  старанно  обшукувала  його  одяг  і  як 
тільки знаходила яку-небудь волосинку, од-
разу здіймала скандал:

– Ага, то ти надумав мене обманювати з тою блондинкою, 
що живе поруч! Негідник! Зрадник!

–  Ось  воно  що,  а  я  думаю,  де  ти  буваєш,  коли  кажеш,  що 
йдеш з друзями на футбол, ти йдеш до отої брюнетки з корот-
ким волоссям! Ненавиджу тебе! – казала вона іншого разу.

– То в тебе якась руда тепер, а ти не признаєшся мені. Я все 
про тебе знаю! – вкотре сварилась жінка. 

Та одного місяця ніяк не могла знайти жодного волоска, довго 
вона мучилася і побивалась, бо не мала, які претензії пред’явити, 
але згодом таки знайшла, за що сварити:

– Можеш не критися від мене. Я все зрозуміла! Мерзотник, 
думав, що я не здогадаюсь! В тебе тепер лиса коханка!

Кожен бачить те, що хоче побачити. І навіть, як писав Довженко, 
у калюжі можна розгледіти зорі, а можна бачити одне лиш болото. 
Людина діє відповідно до свого способу мислення, змінити його – це 
наче отримати іншу людину у старому тілі. 

Не варто думати, що коли ми, наприклад, все виконаємо так, як 
нам каже керівник – ми отримаємо менше претензій (якщо він мис-
лить такими категоріями), вони будуть просто інші. Так само не варто 
і мати ілюзій, що коли ми цілком змінимося так, як цього хоче близь-
ка людина, вона перестанете прискіпуватись до дрібниць (якщо вона 
мислить такими категоріями), вони просто стануть іншими. Легше 
річці поміняти русло, аніж людині змінити свій спосіб мислення.
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Міська хитрість

О дин дужий парубок із села впер-
ше потрапив до великого міста. 
Та щойно він  зійшов вийшов на 

вокзал, як йому на ногу наступив якийсь ді-
лового вигляду чоловік:

– Вибачте, – сказав він і пішов далі.
Через декілька метрів його сумочкою зачепила пані, яка, ма-

буть, поспішала на базар:
– Перепрошую, – сказала вона і пішла далі.
Все було нове і цікаве у місті для парубка, і він навсібіч роз-

зирався, поки його не штовхнув чолов’яга, який саме біг до трам-
ваю, що від’їжджав.

Вже на ходу крикнувши «Вибачте!», він заскочив на остан-
ню його сходинку.

– Так ось  воно яке – місто! –  сказав  сільський парубок,  – а 
я в себе у селі не знав про такий класний спосіб робити все, що 
заманеться,  –  подумав  він,  штовхаючи  чоловіка,  який  стояв  у 
нього на шляху. 

– Вибачте! – гучно промовив парубок і посміхнувся.

Цією історією хочу підкреслити, наскільки формальне відно-
шення є злом. Так просто завуалювати свої справжні наміри і думки 
показною ввічливістю і дотриманням ритуального етикету. Дзбанок 
розмальований, а всередині нього хлюпаються помиї.

Скільки стосунків зіпсовані формальністю: тим, що треба робити, 
бо робити треба, хоча цього робити і не хочеться. Не варто читати у 
цих словах іншу крайність: що у житті варто взагалі позбутися ри-
туалів. Однак їх кількість таки слід скоротити до мінімуму, натомість 
бути непередбачуваними, неправильними, але щирими, відкритими і 
вразливими, шукати нові границі порозуміння, досліджувати раніше 
незвідані сфери спілкування. Формальність – це кордон тоталітарної 
країни, перейти який означає загинути. Та хіба справжній мандрів-
ник життя буде жити такими обмеженнями?
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Чужа війна

О дного  майстра  бойових  мис-
тецтв учні запитали:

–  А  який  прийом  ви  засто-
суєте,  коли  який-небудь  хуліган  бажаючи 
вивести вас з себе, братиме вас на кпини і 
насміхатиметься над вами. 

– Нічого не застосовуватиму, – відповів той.
– Що,  справді,  зовсім  нічого?  –  не  йняли  віри  учні,  знаючи 

бойові можливості свого вчителя.
– Так, нічого. Я не беру участі не у своїй війні.

Зазвичай проблеми у людини починаються тоді, коли вона йде 
на «чужу війну». Тобто намагається стати на одну із сторін конфлік-
ту, який вона не створювала. Мова йде не про слабохарактерність 
– якщо для Вас цінно захистити на вулиці когось від когось – захи-
щайте. Але лише не беріть участі у нав’язаних війнах: у Вас добрі сто-
сунки з двома людьми, які між собою ніяк не можуть порозумітися 
– не спішіть бути чи то миротворцем, чи то суддею і переходити на 
бік «більш правого» – в обох випадках діятимете хибно. 

Це чудове відношення, яке допомагає позбутися безлічі непоро-
зумінь у житті, в тому числі через спілкування. Адже більшість кон-
фліктів є надуманими: часто батьки втягують своїх дітей у гру «а ти 
їй/йому скажи …»; співробітники затягують Вас у дискусію стосовно 
того, де краще відпочити цього літа; а ще хтось вимагає поради для 
своєї ситуації, втіливши яку, можна було б Вас далі звинуватити. Заду-
майтесь, чи справді те, за що Ви воюєте, це Ваша війна? Навчіть лю-
дей навколо брати відповідальність на себе за свої вчинки і загалом 
життя, а не тягніть все на собі. Чужа війна, ще до початку – програна 
для Вас війна.
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Лев і Шакал

Я кось  Шакал  підійшов  до  Лева, 
який мирно грівся собі на соне-
чку, і зверхньо мовив: 

– Леве, виходь зі мною битися!
Лев, ледь повівши оком, відповів: 
–  Чи  ти  божевільний,  думати  що  я 

справді буду битися з якимось шакалом? 
– Виходь, бо інакше я розповім усій саванні про твоє боягузт-

во, – не вгавав Шакал. 
– Ти можеш собі говорити що завгодно. А мені більше сорому 

буде, коли інші довідаються, що я справді бився з тобою, аніж від 
твоїх слів, – спокійно промовив Лев.

Сперечаються, сваряться і борються лише ті, хто рівний між со-
бою. І якщо Ви стали на прю, то це показник того, що вважаєте цю 
іншу людину рівнею собі. 

Якщо ми орієнтовані на боротьбу – непорозуміння, чвари, по-
требу щось комусь доводити, показувати власну силу тощо, то це 
лише показник нашої слабкості. Більше того, бажаючи боротись, 
обов’язково знайдемо того, хто теж матиме такі прагнення.

Леву не потрібно доводити, що його грива найбільша, а лапа 
найсильніша, це, швидше, вівці будуть сперечатися за те, у кого над-
зеленькітливіший рінгтон на дзвіночку, який їм почепив вівчар.
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Праві і не праві

В одній  сім’ї  подружжя  по-
стійно  сварилося  між  со-
бою:

– Ти мене ніколи не слухаєш, я а краще 
знаю, як має бути, – казав чоловік.

–  Ти  не  правий,  звідки  тобі  знати,  як 
має  бути. Краще  послухай мене,  –  відпові-
дала на те дружина.

А по сусідству з ними жила інша сім’я, та така, що ніхто не 
бачив, щоб вони сварилися.

– Слухай, – якось не втерпіла дружина, – іди подивися, як то 
так їм вдається і хто в них у сім’ї правий.

– А й справді, чому б не піти, – подумав чоловік. І прокрав-
шись під вікно сусідів, почав спостерігати. 

Аж ось і нагода склалась: жінка прибирала у кімнаті й пере-
ставила вазу на сам край комоду, а повернути назад не встигла, 
бо побігла щось вимкнути на кухні. У кімнату саме зайшов чоло-
вік і випадково зачепив вазу, яка впала і розбилась на друзки. 

–  Ех,  зараз  вони  зададуть  прочуханки  одне  одному,  –  поду-
мав сварливий сусід. Та нічого не сталося:

– Ой лишенько, –  сказала жінка, – я така неакуратна, від-
воліклася і забула поставити вазу на місце.

– Та ні, люба, це я якийсь неуважний, треба було мені краще 
роздивитись навколо, – заспокоїв її чоловік.

– Що ти зрозумів? – запитала сусідська дружина свого чоло-
віка, коли той повернувся. – Хто в них там правий?

– Нічого не розумію, як так може бути, – дивувався чоловік, 
– ми обоє завжди праві і ми сваримося, а в них ніхто не правий і 
вони живуть у злагоді.
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Мало є більших безглуздостей на цілому світі, аніж «бути пра-
вим» і «краще знати». Пошук правого – це шлях до вічного процесу 
суперечки і розділення. Для чого шукати винного, якщо можна зна-
йти порозуміння? Та й загалом, у стосунках з іншими Ви хочете бути 
правими чи щасливими?

Коли у Вас складається ілюзія про власну правоту – женіть її чим 
швидше геть: будь-яка ситуація – це система, і коли у ній бодай один 
гвинтик не на своєму місці, то причиною цього є не лише він сам, але 
і ціла система, що дозволила йому зіскочити зі свого місця.

Не можливо нічого довести іншій людині, можемо лише змінити 
власну думку, і не варто у цих словах читати потребу постійного під-
лаштування – я пишу не про це, а швидше про необхідність розумін-
ня іншої людини. Бо нічого так не змінює людину, як наша готовність 
прийняти її такою як вона є. Як би дивно це не звучало, але механізм 
дуже простий: людині вже не потрібно захищати власне право бути 
собою, і вивільнену енергію вона починає вкладати у свій особистіс-
ний розвиток.
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Пробачення

У чень запитав у Вчителя:
– Як мені навчитись пробача-

ти?
–  Безглуздо  вчитись  пробачати,  краще 

навчись не ображатись.

У спілкуванні, та й загалом інших відносинах, люди звикло пра-
цюють з наслідками: образами, кривдою, горем, непорозумінням, за-
буваючи про те, що зазвичай набагато простіше працювати з причи-
ною – завчасно зайнятися сервісом відносин.

Погодьтеся, набагато простіше вчасно звертатись до лікаря з 
профілактикою здоров’я чи до автомеханіка приїжджати на плано-
вий сервіс, аніж потім злягати з захворюванням чи вкладатись у ка-
пітальний ремонт. Однак, ці очевидні речі у побутових відносинах 
зазвичай стають далеко не очевидними. 

Кожна негативна емоція, яку ми проживаємо, є наслідком не 
організованого сервісу у нашому житті. Наприклад, на курсах спіл-
кування, я наголошую на тому, що замість не відчувати гордощів – 
краще навчитись просити: прохання робить нас «маленькими» і саме 
завдяки цьому ми природно проявляємо власну велич. А для того, 
щоб не стати заздрісним, набагато краще навчитись тішитись досяг-
ненням інших людей: можна почати з близьких і друзів, а далі прак-
тикувати і на зовсім незнайомих людях.

Пам’ятайте про «сервіс стосунків», щоб не було потрібно боро-
тися з наслідками.
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Сонце і Вітер

П осперечалися  якось  Сонце  і  Ві-
тер,  хто швидше  роздягне  по-
дорожнього.  Вітер  набрав  по-

вні  щоки  повітря  і  подув  таким  холодним 
струменем, що бідолаха аж зіщулився,  і  як 
тільки зміг, закутався у свою куртку.

Тут за справу взялося Сонце, воно спершу ніжно пригріло за-
мерзлого подорожнього, а далі почало пекти чимраз більше. Дуже 
скоро подорожній зняв і свою куртку, і сорочку.

– Бачиш тепло  і  ласка  діє  набагато  сильніше,  аніж холод  і 
вітер, – підсумувало Сонце.

Краплею меду можна зловити більше мух, аніж галоном отрути, 
– писав Авраам Лінкольн. А крапля любові важить більше, аніж тонна 
повчання, – каже народна мудрість. Чим більше ми критичні, серди-
ті, змушуємо когось до чогось, тиснемо, ображаємо – тим насправді 
більше людина буде закриватись від наших слів. І рано чи пізно вона 
стане непробивна до них. 

На курсі упередження сприйняття я розповідаю про «реактив-
ний спротив» – процес заперечення будь-якої думки іншого стосовно 
нас, якщо нам видається, що той інший намагається на нас тиснути.

Існує стійка, проте помилкова думка, що чим більше ми тиснемо 
на когось, тим швидше людина зміниться, але це не більше аніж фік-
ція, бо навіть якщо людина почне вчиняти так, як начебто ми хотіли, 
за першої зручної нагоди вона повернеться до своєї звичної пове-
дінки. Як не крути, але сила дії рівна силі протидії.
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Камінь

У читель запитав учнів: 
–  Чому  камінь  розбиває  ві-

кно? 
– Тому, що він твердий, – відповів пер-

ший учень. 
– Тому, що  він  кинутий  вмілою рукою, 

– сказав другий. 
– Тому, що камінь гостріший за вікно, – сказав ще один. 
– Насправді, лише тому що вікно зачинене. Відчиніть вікно, 

і жоден камінь не розіб’є його, – врешті сам відповів Учитель, – 
відкрийте своє серце, і його ніхто не зможе поранити.

Я розумію, як дивно це звучить, однак коли Ви безумовно і на 
всі 100% довіряєте тим, хто поруч, коли Ви максимально чесні й від-
криті – жодне зле слово чи кривий погляд не зможе Вас образити. 
Натомість, якщо Ви закриті, то «травматизму у відносинах» з іншими 
не уникнути. Це неначе п’яний чи сновида, який падає з висоти і на-
віть не має дрібних подряпин. Однак варто йому лише бути трохи 
тверезішим чи свідомим, і травма гарантована.

Багато хто думає навпаки, і тому постійно натикається на «ко-
лючки» у спілкуванні з іншими. Відкрийтесь, довіртесь, усуньте всі се-
крети і недомовки – і Ви станете невразливі. Так, своє серце потрібно 
відчинити навстіж!
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Важкі двері

О дного разу відомий своєю мудріс-
тю  султан  вирішив  визначити 
свого найрозумнішого візира. Він 

підвів  своїх  підданих  до  величезних  дверей. 
Це  були масивні  дубові  велетні, такі міцні 
на вигляд, що здавалось ніхто і ніколи їх не 
зможе відкрити. Та й каже:

– Я  зроблю першим своїм візиром того, хто  знатиме, яким 
ключем відчинити ці двері. 

Перший підійшов, подивився і каже:
– Тут, напевно, потрібно той ключ цілий місяць робити. 
А другий підійшов, подивився:
–  Ці  двері  навряд  чи  взагалі  можна  ключем  відчинити.  Їх 

треба штурмувати цілою армією.
А третій подумав і каже:
– Їх взагалі не можна відчинити. 
Так підходили один за одним візири  і думали-гадали, як від-

крити  двері.  Нарешті  один  з  візирів  підійшов,  ті  двері  штов-
хнув, і вони самі відкрилися. 

Отак і в житті багато хто лише приміряється, але так як нічого не 
робить, відповідно, і результатів у нього мало. Бо лише той, хто діє, 
має шанс досягнути своїх цілей. Можливо, дивно це звучатиме, але 
наш розум є нашим найкращим порадником, і, в той же час, і відволі-
кає нас від дії. І замість того, щоб скеровувати енергію на діяльність, 
ми скеровуємо її на одне лиш міркування. Отака проблема розумних 
людей – вони надто багато думають!
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Запитання

О дного  разу  Майстер  зі  своїм 
учнем,  подорожуючи  від  міста 
до  міста,  зупинились  на  роздо-

ріжжі на відпочинок. 
По  цьому  шляху  проходили  й  інші  подорожні,  і  побачивши 

відомого вчителя, почали розпитувати кожен про своє.
– Як мені помиритися з жінкою? – спитав один.
– Що таке правда? – запитав інший.
– Чи існує Бог? – допитувався третій.
– Скажіть мені:  як  заробляти  більше  грошей,  будучи  духо-

вною людиною? – озвався хтось позаду.
– Чи буде цього року урожай моркви? – питав ще один.
Цілу годину засипали Майстра запитаннями, але жоден з них 

так  і  не  почув  відповіді  – Майстер мовчав.  Він  дивився,  думав 
про щось своє і мовчав. А коли невдоволений натовп розійшовся, 
поруч саме проходив селянин. Бачачи двох подорожніх, таких са-
мих як і він, запитав: 

– В яку сторону мені йти, щоб найшвидше дістатись до Баг-
дада? 

– Ідіть цією дорогою, – вказуючи шлях, відповів Майстер.
Учень здивувався: 
– Чому ви нікому не відповідали на запитання, а лише цьому 

убогому  селянину? Може  він  якийсь таємний  святий?  Чи  пере-
браний Мудрець? 

–  Ні,  –  відповів Майстер,  –  просто  він  єдиний  зі  всіх,  хто 
знав, чого насправді хоче.

Для того, щоб отримати те, що ми хочемо, потрібно знати, чого 
ми хочемо. Дуже часто люди самі не знають, чого хочуть, тоді і допо-
могти їм немає ніякої можливості.

У своєму житті отримуємо відповіді тільки на ті запитання, на які 
дійсно, наче спраглий води, потребуємо відповіді. Все решта прохо-
дить повз вуха Всесвіту.
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Про краплю олії

О дного  разу  ремісник  відправив 
свого сина у Вавилон, кажучи:

– Там живе твій дядько, він 
дуже  багатий  і  ти  зможеш  в  нього  різного  навчитися.  Тобі  це 
буде корисно: і навчишся, і світ побачиш. 

– Гаразд, – подумав син, і пішов у місто.
Дядько був дуже заклопотаний: 
– Обов’язково попрацюємо з тобою, але  зараз не маю такої 

можливості, тому я тобі дам крапельку олії в оцю чайну ложку. 
І ти цю ложку повинен пронести через все місто, але обов’язково 
маєш подивитися  на  всі  гарні  будівлі  і  ввечері  розповісти мені, 
що бачив. 

Хлопець, звісно, погодився. Ходячи по місту, ввечері він вер-
нувся  вражений  фантастичними  садами,  прекрасними  тераса-
ми, чудовими будинками, та й загалом казковими багатствами, 
які він побачив. От дядько і питає: 

– А скільки ж олії в тебе залишилось в ложечці? 
Подивилися, а там не залишилось від неї і сліду – всю ложеч-

ку хлопчина розплескав, поки ходив по місту. 
– Не журись, переночуй, а завтра я тобі дам ще одне завдан-

ня, – заспокоїв дядько. 
Зранку, коли хлопець прокинувся, багатій дав йому ще одне 

завдання: 
– Ось тобі ложка, я в неї наливаю олії,  іди в місто і розгля-

дай все, що не встиг побачити вчора, але пам’ятай, якщо ти хоч 
каплю загубиш, то я вижену тебе і навіть не нагодую! 

Що ж робити  сину  ремісника? Пішов  він. Цілий  день ходив 
по місту, а ввечері вернувся. 

– Що ти нового бачив? – спитав дядько.
– Нічого  не  бачив  –  я  весь  час  слідкував  лише  за  олією,  яку 

ти мені дав. 
І справді: ложка була повна – олії було стільки, скільки її на-

лили вранці. 
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– Бачиш, друже, майстерність життя полягає в тому, щоби 
одночасно з тим, щоби пізнати всі прикраси і принади світу, не 
розплескати, в душі, як у ложці, свої цінності й цілі.

Багато спокус навколо, світ бо справді прекрасний, можна лише 
жити і насолоджуватись. Однак у серці кожного з нас є власні ціннос-
ті, великі задуми, мрії, які так легко розгубити, піддавшись миттєвим 
насолодам. Лише той зможе гідно прожити життя, хто, не втратив-
ши власні цінності, прожив з насолодою і неповторним захопленням 
кожного моменту.

Не хитре діло багато досягнути і піднятись на вершину, але втра-
тити себе. А з іншого боку немає сенсу берегти власний світогляд і 
цінності, якщо це не дозволяє нам милуватися красотами життя. Іс-
тина як завжди десь посередині, хто її знайде, той пізнає справжній 
рай на землі
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Про лицаря і дракона

О дного  дня  могутній  лицар  по-
вертався з важких боїв. Всі його 
лати  були  на  ньому,  а  сонце 

пекло  немилосердно,  йому  було  важко  йти 
вперед.  Та  він  був  мужнім  і  відважним  і 
продовжував свій шлях. 

Як  я  вже  казав,  немилосердне  сонце  зробило  лицаря  дуже 
спраглим.  І  от далеко попереду  спраглий лицар побачив озеро.  І 
думає:  дійду  я  зараз  –  і  втамую  свою  спрагу.  Та,  підходячи  до 
озера,  побачив,  що  біля  нього  сидів  велетенських  трьохголовий 
дракон. 

Почав лицар битися з драконом. Перший день бився – відру-
бав одну голову. Другий день бився – відрубав другу голову. Третій 
день бився, та не переміг дракона лицар. Впав лицар знесилений, 
лежить,  останні  сили  покидають  його.  А  дракон  підходить  до 
нього і питає: 

– Лицарю, що хотів ти? 
– Води попити. 
– Ну то попив би. 

Я розповідаю цю притчу на тайм-менеджменті, коли люди став-
лячи собі одні цілі, дуже часто забувають про них, і починають бо-
ротися з драконами, які мирно пасуться на полі і нікого не займа-
ють. На додачу до проблем, що насправді є не їхніми, створюють собі 
труднощі,на рівному місці знаходять пригоди і непорозуміння. 

Коли у Вашому серці існує відповідь на питання «Яка моя справ-
жня ціль?», Ви не боретеся з драконами, ба навіть більше їх просто не 
буває на Вашому шляху, бо вони Вам не потрібні. Окрім того кожен 
«дракон» міг би стати Вашим партнером і соратником. Так, до речі, і 
в бізнесі люди часто придумують собі конкурентів, замість того, щоб 
бачити в них партнерів; у родинних справах – бачать ворогів замість 
друзів і однодумців. І воюють з обставинами, які цілком могли б стати 
союзниками. Пам’ятайте про свої справжні цілі!



129

Ц І Л І  І  Ї Х  Д О С Я Г Н Е Н Н Я

Ціль

М айстер прийшов з учнями на 
галявину,  щоб  влаштувати 
змагання. Повісив мішень на 

розлогому дереві, відійшов на достатню від-
стань. Закликав першого:

– Ти бачиш дерево? – запитав, коли той приготувався стрі-
ляти.

– Так, – ствердно відповів учень.
– Можеш не стріляти, – вигнав його Майстер.
– Ти бачиш дерево? – звернувся до другого.
– Ні, – невпевнено відповів учень.
– А що ти бачиш?
– Мішень на дереві.
– Ти не  попадеш, тож можеш  і  не  стріляти –  спророкував 

Майстер. 
– А ти бачиш дерево? – звернувся до третього.
– Ні, – відповів учень.
– А мішень?
– Не бачу я ніякої мішені.
Інші учні вибухнули сміхом.
– А що ти бачиш?
– Я бачу ціль, – впевнено відповів учень.

 Так само і в житті: доки ми не бачимо цілі, то немає сенсу і 
стріляти. Аля як часто у повсякденному спілкуванні люди навіть не 
пробують задуматись над його ціллю:

- піднімають телефонну слухавку, не задумуючись, для чого;
- домовляються, не знаючи, що насправді хочуть;
- кажуть, як не має бути, не знаючи, як на їх думку має бути;
- йдуть на роботу, не задумуючись, для чого;
- дивляться телевізор, не маючи власних поставлених цілей…
Куди може привести постріл такої людини?
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Ціна помилки

О дин  чоловік,  отримавши  у  спа-
док  від  багатої  тітки  великий 
алмаз, вирішив віднести камінь 

до  ювеліра,  щоб  оправити  його  і  продати. 
Коли  ювелір  оглянув  камінь,  то  від  здиву-
вання аж вигукнув:

– Це  унікальний  камінь!  Він  коштує шалених  грошей! Я  не 
візьмуся його обробляти, раптом я щось не так зроблю, чи не дай 
Боже помилюся! Ні, я не візьмуся, навіть не вмовляйте!

Інший майстер теж  відмовився,  посилаючись  на ті ж  самі 
причини. 

А третій, оглянувши алмаз, покликав помічника, що сидів у 
куточку і працював над якимось дешевим перснем:

–  Хлопчику  мій,  оброби-но  ось  цей  камінець.  Чоловік  пере-
лякано промовив:

–  Послухайте,  як  ви  можете  довірити  цю  роботу  вашому 
помічникові?!  Хіба  ви  не  знаєте, що  це  за  камінь?!  Його  відмо-
вилися обробляти найдосвідченіші ювеліри! – Шановний, не тур-
буйтеся, – відповів майстер. – Ви знаєте, що це за камінь і скіль-
ки він коштує. Я знаю, що це за камінь  і  скільки він коштує. А 
він не знає – тож спокійно зробить.

Надто велика ціна питання засліплює людину. Коли людям пла-
тили надто багато за виконану роботу, у них починали трястися руки 
і вони не змогли виконати елементарне. Людина, яка постійно живе 
з тим, що сама собі роздула до надважливого, втрачає радість і задо-
волення від життя. Як надто серйозне відношення до себе псує лю-
дину, так само і завищена цінність справи робить її неможливою до 
виконання.

Більше розважайтесь! Насолоджуйтесь! Живіть граючи! 
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Дитина над проваллям

Група туристів поверталась з  гір 
і  несподівано  побачила  жахливу 
картину: в ущелині між скелями, 

зачепившись одягом за невеликий кущ, висі-
ла  дитина.  Над  ущелиною  стояла  жінка  і 
всіляко намагалась її дістати.

Молоді та дужі туристи, звісно, кинулися допомагати жінці. 
Та хоч кущ і тримав дитину достатньо міцно, дотягнутися до 
неї не було як. Скільки не намагались вони допомогти нещасній 
жінці, як тільки не дотягувались до дитини, а все ж нічого зро-
бити не могли. Зрештою вирішили чимскоріш іти до лісника за 
мотузкою. Як вирішили, так і зробили. Та коли вже з мотузкою 
вертались до ущелини, то побачили щасливу матір  з дитиною, 
які йшли їм на зустріч.

– Як ви змогли це зробити? – здивовано запитали вони, – ми 
ж набагато сильніші і вправніші, а нам це не вдалось!

– Просто це була не ваша дитина, – відповіла мати.

Ця притча – про неймовірну любов матері до своєї дитини, яка 
насправді може зробити що завгодно для її порятунку. Але також це 
притча про цілі кожного з нас, якщо ціль «наша», то ми не зупини-
мося там, де інші скажуть, що це нереально, без зайвих вагань ми її 
досягнемо і не казатимемо, що «зробили все можливе», а доведемо 
до кінця неможливе.

Ви ж не відступитесь від своєї цілі? 
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Рятівник

О дного  разу  двоє  хлопчаків  ба-
вилися  на  скутому  льодом  озе-
рі.  Раптом  крига  проламалась  і 

один з них пішов під воду. 
Не довго думаючи, його товариш знайшов якусь гіляку і про-

тягнув  її  тому,  хто  тонув.  Дуже  важко  було  йому  витягати 
свого  мокрого,  а  отже,  і  значно  важчого  друга,  впираючись  об 
ковзкий лід, але поки надійшли перші дорослі рятувальники, він 
вже витягнув колегу.

Дорослі лише захоплювалися рішучістю героя:
– Як тобі це вдалося? Це ж неможливо – витягнути когось, 

значно важчого від себе, та ще й не маючи жодної опори?
Поки хлопець думав, що сказати, за нього відповів інший чо-

ловік:
– Просто поруч не було того, хто б це йому повідомив.

Скільки перепон ми з легкістю придумуємо собі й іншим:
- цього ніхто не зробить;
- неможливо … здійснити те-то;
- в мене не той характер;
- так нікому ще не вдавалось;
- так робити не можна, бо це неправильно;
- ти ще заслабий для того, щоб…;
- я не знаю, як правильно;
- навряд чи в тебе вийде…
Так ті, хто самі ніколи нічого не пробували, люблять вчити інших, 

щоб і вони теж нічого не спробували. Наступного разу не слухайте 
нікого щодо «неправильності», «неможливості», «ненауковості» і ще 
якоїсь «нетакості», а беріть і пробуйте, або краще просто зробіть.

Скільки відкриттів було зроблено тільки тому, що хтось просто 
не знав, як можна, а як ні! 
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Божевільна вчителька

М аленький  хлопчик  прийшов 
додому після школи:

–  Мамо,  наша  вчитель-
ка, мабуть, збожеволіла, – сказав він.

– А що трапилось, синку?
– Ще вчора вона розповідала нам, що два плюс два буде чо-

тири,  а  сьогодні  намагалася  всіх  переконати,  що  чотири  –  це 
три плюс один!

Дуже часто люди забувають, що дійти до своєї цілі можна різни-
ми шляхами, натомість прив’язуючись до одної дороги, застрягають 
на ній на все життя, забувши про власну ціль, замінивши її тим, що є 
лише засобом. 

Наприклад, ідучи на роботу, забувають, які мрії вони мали перед 
тим, як туди влаштуватися, так само навчаючись не знають, для чого 
вчать те, що вчать, та й, зрештою, просто забувають, що фінал життя 
завжди один. То, можливо, варто переглянути шлях, яким ми до ньо-
го йдемо?
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Одна причина

Я кось  після  бою  Наполеон, 
об’їжджаючи  свою  армію,  за-
питав  одного  з  воєначальників 

артилерії,  чому  його  гармати  не  почали 
стріляти вчасно. 

–  В мене  є  дуже  багато  причин,  –  сказав той.  – По-перше, 
відсирів порох, по-друге…

–  Дякую,  мені  досить  –  не  чекаючи  решту,  сказав  імпера-
тор, – знайдіть наступного разу одну причину, щоби вчасно під-
тримати піхоту вогнем.

Хто хоче, шукатиме можливості, і нам цілком вистачить знайти 
її одну-єдину, щоби досягнути того, що прагнемо. Натомість причин 
завжди можна знайти сотні і тисячі, лише навряд чи вони хоч комусь 
допомогли що-небудь отримати. Шукати причини – це спосіб мис-
лення пасивної людини, тобто такої, для якої найважливіше знати 
відповідь на запитання «чому цього не можна зробити», або «чому 
це повинен робити не я», чи «чому це не правильно», чи, скажімо, 
«чому це не можна зробити зараз» і «хто винуватий».

Натомість реалії життя показують, що всі «призи» від життя діс-
таються активним людям, тим, кому не потрібно казати, що робити, 
вони самі проявляють ініціативу і ніколи не шукають пояснень до 
того, що потрібно просто взяти і зробити.
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Божевільні

О дин молодий лікар приїхав за ске-
руванням  у  психіатричну  лікар-
ню. Санітар проводячи для нього 

огляд хворих, серед інших завів у кімнату, в 
якій лежав  і не ворушився один чоловік. Він 
сумно  дивився  у  одну точку на  стелі  і  було 
видно, що дуже тяжко журився.

– Що сталося з цим бідолахою? – запитав лікар.
– Йому  відмовила  одна  дівчина,  якій  він  зробив  пропозицію, 

це звело його з розуму і ось він тут, відповів санітар.
У наступній кімнаті вони побачили чоловіка, який не знахо-

див собі місця, у шаленстві кидався на стіну, комусь погрожував, 
шипів і плювався, зловісно хмурився і лаявся, та так, що аж було 
лячно на це дивитися.

– А яке горе трапилось у цього пацієнта? – поцікавився мо-
лодий ескулап.

– Він одружився на одній дівчині, і за час подружнього жит-
тя зійшов з розуму. До речі, на тій самій, за якою так побивався 
попередній.

Як би це сумно не звучало, але доводиться нагадувати, що всі 
дороги ведуть на цвинтар. Хоча згадую я це, швидше, в контексті за-
кликів до радощів, а не до горя; до діяльності, а не до апатії; хоро-
брості, а не постійних сумнівів. Які б дії ми не робили – одна дорога, 
то чому б не жити повноцінно і з сенсом, цінуючи і насолоджуючись 
кожною миттю життя, аніж бачити саме лиш пекло на землі?

Звичайно цю притчу можна розглядати на ще глибшому рівні: 
багатий іде тим самим шляхом по житті, що і бідний, який шеляга ло-
маного не має за душею; так само, як і весельчак іде дорогою смутку, 
чи той, хто на дієті, прямує дорогою ненажери. І лише та людина, яка 
дотримується балансу і не впадає у крайності пристрастей чи нена-
висті до чого-небудь – йде своїм шляхом.
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Дві квасолини

Д воє  товаришів,  які  ще  з  ди-
тинства  були  нерозлийвода, 
започаткували  власний  біз-

нес. Минав час,  їх  бізнес ріс  і  процвітав. 
На пенсію вони виходили вже багатіями.

І ось на верхньому поверсі власного хмародера один з них 
запитав іншого:

– Ми  з тобою  стільки  років  разом  і  завжди мали такий 
розподіл  обов’язків, що  я  вів  перемовини,  а  потім  представ-
ляв інформацію тобі і ти приймав рішення, чи варто брати-
ся за цей проект, чи ні.  І  справді, якщо ти казав, що варто, 
він був успішним  і ми заробляли на ньому великі  гроші. Про-
те якщо ти казав не братися за проект, то його брали наші 
конкуренти і справді проект прогорав. Як тобі це вдавалось, 
стільки років приймати правильні рішення?

– Дивись, – відповів товариш і вийняв зі своєї кишені дві 
поморщені  квасолини:  одну  білого  і  одну  чорного  кольору,  – 
коли ти питав мене про рішення, я запихав руку в кишеню і 
витягав одну з двох квасолин: якщо це була чорна, я казав не 
братись за проект, якщо біла – вирішував братись.

– Як так? – вигукнув його друг, – ти довіряв вирішувати 
всі  справи  нашого  бізнесу  якимось  двом  нещасним  квасоли-
нам???

–  Розумієш,  –  задумано  відповів  партнер,  –  квасолини 
приймали  рішення,  –  а  ми  з  тобою  робили  ці  рішення  пра-
вильними.
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Чи бувають добрі ідеї для бізнесу? – Ні, бувають ті, до яких Ви го-
тові докласти достатньо зусиль, щоб зробити їх добрими. Чи існують 
розвинуті й здібні діти? – Ні, існують ті, до кого хтось доклав зусиль, 
щоб достатньо розвинути їх таланти, до такого рівня, що іншим це 
теж помітно. Чи бувають добрі чоловіки чи дружини? – Ні, бувають ті, 
кого біля себе Ви готові зробити добрими. Розширте список і внесіть 
у нього все, в «доброті» і «правильності» чого самі вагається.

Це стосується всіх без винятку ситуацій: перестаньте шукати до-
бре «за замовчуванням» – самі створіть собі добре – зрештою за Вас 
для Вас це нікому буде зробити.
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Про марність зусиль

М удрець,  який  завжди  напо-
лягав на необхідності діяти, 
якось  зібравши  своїх  учнів, 

натхненно розповідав про те, що всі зусил-
ля марні.

– Як же так,  –  дивувались  вони,  –  по-
ясніть, що ви маєте на увазі, ви ж завжди 
підкреслювали  необхідність  наших  власних 
дій.

– Листок буде падати і без вітру, – відповів Майстер.

Який сенс мають наші цілі, якщо через сторіччя вони лише по-
піл? Невже Ви вважаєте себе такими важливими для Всесвіту, що без 
Вас він почне крутитися в інший бік? Якщо Ви сьогодні не зробите 
якусь свою справу, то хіба від цього глобально щось зміниться? 

Який би день Ви сьогодні не прожили, а все це пустощі з позиції 
вічності: квіти будуть цвісти і без Вашої участі, так само на них сіда-
тимуть бджоли, і згори світитиме сонце. Ви не господар ситуації, то 
який сенс у Ваших цілях і діях? Хіба не чудова ця притча у часі, коли 
ми чогось не встигаємо, або метушимося, чи хочемо здійснити біль-
ше, аніж це того вартує?



139

Ц І Л І  І  Ї Х  Д О С Я Г Н Е Н Н Я

Солодощі

О дин  селянин  зі  свого  малень-
кого  хутора  вперше  у  житті 
приїхав  у  велике  місто,  в  яко-

му  саме  проводився  велетенський  ярмарок. 
Зайшовши  в  одну  з  крамниць,  він  побачив 
чоловіка,  який  сидів  біля  дуже  запашних  і 
апетитних на вигляд солодощів. Він таких 
у своєму житті не те що не куштував, але 
і навіть не бачив.

– Мабуть, цей чоловік сліпий, якщо сидить біля таких сма-
кот і не їсть їх, – подумав селянин. І поляскав пальцями у того 
біля обличчя.

– Що це ти робиш? – обурився крамар.
– О, то ви не сліпі, – зрозумів селянин і спитав, – а чого ж ви 

тоді сидите біля таких смаколиків і нічого не куштуєте?
– Якщо я почну щось з того їсти, то зашкоджу собі, – спан-

теличений дивним запитанням, відповів крамар.
– Ну,  якщо  вам то шкодить, то мені  ні,  –  сказав  селянин, 

швидко набиваючи повний рот солодощами, першими, які попали 
під руку.

Люди часто «сидять» посеред радощів життя і не користають 
з них, чекаючи кращого випадку (або «з моря погоди»). Та варто 
пам’ятати, що якщо ними не користуємося ми, то обов’язково ско-
ристається хтось інший. 

Чим простіші ми, тим більше бачимо, бо очі наші відкриті, а ба-
жання щирі. Саме таким людям відкривається секрет задоволення і 
радостей життя.
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Про дужого парубка

В одному селищі жив дуже бід-
ний  парубок,  такий  бідний, 
що  геть  нічого  не  мав.  Але 

такий дужий був, що другого такого силача 
і  не  знайти.  Одного  разу  проїжджав  через 
те  селище  падишах  на  слоні  зі  своєю  при-
слугою.  Так  от,  парубок  жартома  схопив 
слона  за  хвіст,  та  так,  що  слон  і  з  місця 
зрушитись  не  зміг.  На  глум  всіх,  падишах 
мусів сам злазити і просити хлопця відпус-
тити слона.

Падишах, знаючи, що через тиждень буде повертатися тою 
самою  дорогою,  закликав  свого  головного  помічника  і  попросив 
зробити щось таке, щоб хлопець не міг його наступного разу зу-
пинити:

– Не маємо що у нього забрати і не можемо йому нічого зро-
бити, пораджусь хіба з Мудрецем, – подумав помічник.

Знайшов він Мудреця, переповів йому проблему, а той каже:
– Почни платити хлопцеві по одному срібному щодня за те, 

щоб він засвічував щоразу рівно в полудень свічку у храмі.
– Але як це допоможе, – зачудувався помічник?
– Послухай мене,  і ти побачиш, що його розум заповниться 

думками про свічку і сконцентрованість його сили зникне, – від-
повів Мудрець.

Отак  вернувшись  у  селище,  помічник  домовився  з  хлопцем, 
що платитиме йому один срібний щодня за запалену свічку.

–  Така  дурниця,  за такі  гроші,  –  подумав  парубок  і  одразу 
погодився. 

Так пройшло декілька днів. А коли наступного тижня пади-
шах проходив на своєму слоні, і хлопець знову вирішив розважи-
тись, то на своє здивування, не міг уже втримати слона, який, 
незважаючи на всі його зусилля, спокійно пішов собі далі.
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Наш мозок надто часто купують тими срібними «відволікалочка-
ми». Ми, маючи мозок, який може змусити світ крутитися у іншу сто-
рону, розтрачуємо сили і енергію на підрахунок копійок у рахунку на 
електроенергію, чи суперечку з продавцем щодо ціни на продукти, 
альбо дискусії про те, хто стане футбольним чемпіоном, чи хай навіть 
який мобільний телефон кращий, а автомобіль надійніший. Так легко 
відволіктися від шляху власних вмінь, мрій і талантів, заповнивши го-
лову споживанням, цілями інших, «необхідними» робочими завдан-
нями і хибними ілюзіями. 

Як ми можемо використовувати повноту своїх можливостей, 
коли потрібно постійно відволікатись на дріб’язкові справи, нав’язані 
ззовні цінності та пріоритети інших?
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Кедри

К оли  Мудрець  довідався,  що 
згорів  сусідній  кедровий  ліс, 
одразу покликав своїх учнів:

– Сьогодні вирушаємо на згарище і буде-
мо садити там кедри, – сказав він.

– Хіба ви не знаєте, що кедри вироста-
ють аж за дві тисячі років? – здивовано пе-
реглянулись учні.

– Так,  і  саме тому ми  вирушаємо про-
сто зараз, не можна гаяти ані хвилини.

Класикою що-небудь стає десь близько через 50 років, чи то 
мова йде про книгу, чи музичний твір, або нову систему управління 
бізнесом, та про метод виховання дітей. Нічого не робиться сьогод-
ні на сьогодні, і для того, щоб чогось досягнути, потрібно набратись 
терпіння та довгий період часу працювати без очевидних резуль-
татів. Що готові сьогодні зробити Ви, знаючи, що визнання прийде 
лише через 50 років? Чи у сфері, в якій Ви займаєтесь, Вам буде по-
трібен результат так пізно? Чи не можливість досягнути швидше по-
винна підштовхувати нас до того, щоб почати вже зараз? Хіба варто 
гаяти хоча б хвилину на шляху до досягнення власної цілі?
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На березі моря

О дного  разу  Мудрець  зі  своїм 
учнем  гуляли  на  березі.  Му-
дрець  побачив  старе  відро  і 

попросив учня: 
–  Набери  мені  туди  якнайбільше  ка-

міння. 
– Гаразд, – погодився учень і приступив до роботи. Він наки-

дав туди каміння, яке знайшов, повідомивши: «Це відро повне». 
Але Мудрець не погодився: він висипав все, що було у відрі,  і 

спершу накидав туди найбільших каменів, кажучи:
– Тепер це відро повне великого каміння. Зараз дивись далі, – 

і після великих каменів він накидав середню гальку, – я заповнив 
порожнечу між великим камінням, і тепер відро ще повніше! 

Поки  здивований  учень  спостерігав  за тим що  відбувалося, 
на його очах, Мудрець взяв ще дрібнішу гальку і накидав її поміж 
тих середніх камінців. Потряс. Каміння заповнило всі простори. 
І подивившись, запитав: 

– А тепер вже повне відро? Можна ще щось тут докинути? 
– Так, тепер вже точно нічого не можна додати – відповів 

учень. 
Та після цього Мудрець взяв пісок і засипав всі пробіли у відрі; 

втряс і втрамбував, кажучи: 
– Бачиш, тепер це відро повне, чи не так?
–  Так,  повне.  Я,  навіть,  вчителю,  не  міг  здогадатися,  що 

стільки всього туди можна вмістити. 
Але мудрець лише похитав головою, мовляв, дивись далі. Він 

підійшов до моря і зачерпнув звідти води. Вода рівномірно запо-
внила всі простори, які залишилися після піску: 

– Бачиш, – сказав він, – завжди можна іще краще заповнити 
порожні  місця.  Це  відро  –  це  символ  використання  нами  свого 
часу. Так, як ти вперше засипав, зазвичай люди заповнюють свій 
час: хаотично, без розбору, все разом. Натомість, варто спочат-
ку відштовхуватись від великих життєвих цілей: те, за що нас 
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пам’ятатимуть і згадуватимуть – це велике каміння. Його неба-
гато поміститься, але воно робить основу. Далі дрібніше камін-
ня – це справи, які нам треба виконати, щоби досягнути наших 
тактичних цілей, те, що потрібно нам виконати для того, щоб 
ми могли досягати більше. Дрібна галька – це наша щоденна ру-
тинна робота, без неї теж ніяк. Ми повинні прибирати, митися, 
тобто виконувати деякі обов’язкові завдання впродовж дня. Пі-
сок – це те, що нас відволікає. Багато хто заповнює своє життя 
лише піском, і в нього вже немає місця для важливих справ. 

– А що символізує вода? – запитав учень.
– Вода – це час, який залишається нам, щоб полінуватися, і 

його завжди можна знайти. 

Цю притчу я часто розповідаю на курсі з тайм-менеджменту, 
коли хочу пояснити, що 24 години є в кожної людини і ці години є 
цілком однаковими. Лиш тільки кожен використовує їх по-різному. 
Більшість, самі цього не помічаючи, заповнюють свій час дрібнень-
ким піском, ще дехто – дрібною галькою. І лиш небагато хто в першу 
чергу займається стратегічними фундаментальними справами, ро-
зуміючи, що коли «відро» буде заповнене піском – то туди вже годі 
буде запхати якийсь більший камінь.

Отак, починаючи які-небудь справи і знаючи власні цілі, дуже 
важливо визначити в першу чергу їх пріоритетність. І почати спершу 
з того, що є найосновнішим, і дає підґрунтя для всього решти. Далі 
перейти до того, що допомагає нам досягати проміжних результатів, 
а потім уже можна займатися і дрібними справами. А час, який «ви-
ділено» на лінь, завжди можна заповнити чимось більш корисним та 
таким, що розвиває.
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Будівничі

О дин подорожній, ішовши у своїх 
справах  з  одного міста  в  інше, 
побачив  трьох  робітників,  що 

працювали на будові. Дійшовши до першого, 
він запитав : 

– Чоловіче добрий, що ти робиш?
 А той відказує : 
– Та от, ношу каміння. 
Підійшов до другого знову запитав: 

– А ти що робиш?
Другий чоловік зупинився на мить і каже: 
– Я мурую стіну.
І хоч робили вони всі одну і ту саму роботу, подорожній за-

питав і третього:
– А ти що таке робиш? 
– Я зводжу храм, – відповів робітник.

Кожен з цих робітників виконував одну і ту саму роботу, питан-
ня в тому, що в серці в кожного з них було зовсім інше ставлення до 
того, що вони роблять. Хтось бачив кінцевий результат, хтось дивив-
ся на те, що є зараз, хтось бачив проміжний етап. 

Так само і люди: кожен живе і в кожного є 24 години в добі, ко-
жен має однакові можливості стосовно життя – так, саме однакові. 
Питання лише в тому, хто як ставиться до них. 

Інколи цю притчу трактують так, нібито лише третій знав, що 
він насправді робить, але я, зазвичай, її подаю дещо в іншому ключі: 
потрібно перебувати у процесі, «тут і зараз», з радістю виконувати 
роботу без умов і заглядання у далеке майбутнє (перший робітник). 
Без задоволення тим, що ми робимо, втрачається інтерес до довго-
термінових цілей. Варто знайти в собі мудрість розуміти і тактичні 
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здобутки, бачити проміжні етапи, щоб розуміти напрям, у якому іти 
(другий робітник). І нарешті, варто бачити цілісну картину того, до 
чого ми хочемо прийти, мати відчуття причетності до чогось велико-
го, бо дрібні цілі не надихають і не мотивують (третій робітник).

Саме так, знайшовши в собі сили для всіх трьох робітників, ми 
повноцінно і самодостатньо проживаємо кожну мить власного жит-
тя. Без задоволення від того, що ми виконуємо протягом тривалого 
часу, складно виробити в собі позитивне відношення до кінцевого 
результату. Тіштеся тим моментом, коли Ви робите якусь роботу, не 
думаючи про те, для чого це. Також тіштеся тим, що Ви вже пройшли 
деякий етап і знаєте, куди йдете далі. І безперечно, цінуйте той зна-
чний кінцевий результат, який Ви врешті можете здобути своєю пра-
цею.
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Про голодного чоловіка
 і багача

О дного  разу,  багатий  купець  по-
вертався  зі  свого  промислу.  І 
край  дороги  побачив  бідняка. 

Той теж побачив його і підбіг, благаючи хлі-
ба:

–  Чоловіче  добрий,  врятуй,  бо  помираю  з  голоду,  дай  мені 
шматок хліба. 

Купець  подумав:  в  мене  так  добре  йшла  торгівля,  то  чом 
би  не  поділитися  з  бідолахою.  Відкрив  перший  мішок  з  самого 
верху – дивиться, а там хліб. Але бачить, що за той час, поки 
він їхав, цей хліб вже дещо зачерствів. Думає: ну що ж я людині 
голодній буду давати черствий хліб. Подивлюся, що в мене є. По-
чав шукати по  своїх  речах.  Згадав, що  в  нього  вареники  є.  Від-
крив миску з варениками. І вже думав давати, але потім згадав: 
«Ага, в мене ще ж пиріг є! О, пиріг такий добрий, але на самому 
споді є». Я його зараз знайду і дам цьому бідняку. Почав шукати 
пиріг – знайшов, відламав великий масний шматок, подає бідня-
ку, але той вже до того часу помер з голоду. 

Цю притчу я розповідаю (можливо не так сумно) тоді, коли люди 
забувають, що є питання вчасності. Інколи треба швидко прийняти 
рішення, сказати якусь фразу, слово, відповісти, навіть хай це буде 
гірше, або не таке приємне, або не зовсім правильне, аніж чекати 
слушної нагоди і говорити запізно. Все повинно мати свій час.

Кожна справа, яка зроблена добре, але запізно, не має ніякої ко-
ристі. Сюди ж можна віднести те, що краще – це ворог доброго. Дехто 
настільки доводить все до ідеалу, що воно стає нікому не потрібним. 
Добрий внутрішній тайм-менеджмент – це не тільки виконати те, що 
потрібно, але і не пізніше, ніж воно потрібно.
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Навчання

В одному озері тонув хлопець. 
Необачний, заплив на глибо-
чину  і  не  міг  вибратися  на 

берег. Поруч проходив перехожий, та й по-
чав вчити хлопця, кажучи: 

– Ну як же ж ти так? Заліз. Не подумав. Це ж хіба розумно, 
не  знаючи  броду  лізти  в  воду. А  якщо ти так  би  і  загинув, то 
що би було? Невже було важко подумати перед тим, як лізти у 
воду?

– Чоловіче добрий, – гукнув хлопець з останніх сил, – ви спо-
чатку витягніть мене, а потім вже вчіть. 

Інколи ми хочемо допомогти комусь, хто в скруті чи має якісь 
проблеми і не знає, як їх вирішити. Та бажаючи допомогти людині, ми 
розповідаємо їй, як правильно робити, і повчаємо, замість того, щоб 
просто простягнути руку. 

Та, справді, іноді чужі помилки зі сторони краще видно, однак чи 
така наша мудрість допоможе людині, яка тоне? На жаль, ми саме так 
часто поступаємо з близькими людьми у повсякденному житті: ви-
ховуємо замість того, щоб просто обійняти; вчимо замість того, щоб 
виконати частину роботи за них (і таке іноді потрібно), говоримо за-
мість того, щоб робити.
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Час на насолоду

А втобус  із туристами зробив зу-
пинку  на  обід  біля  дорогого  рес-
торану. Один із туристів, сівши 

за столик, замовив фірмову страву «Свини-
на з ананасами в соусі по-домашньому». 

– Ми не можемо вам її принести, – від-
повіла офіціантка. 

– Чому? – щиро здивувався турист, – у вас її немає?
– Ні, є, – відказала офіціантка.
– Я ж заплачу скільки скажете.
– Так, я розумію. 
– То в чому справа? – запитав спантеличений гість. 
–  Розумієте,  я  не  можу  вам  подати  цієї  страви,  тому  що 

шеф-кухар ще вчора зранку цілий день готував м’ясо, все післяо-
біддя робив соус, сьогодні вранці задавав страві особливої форми, 
а  ваш  автобус  від’їжджатиме  за  15  хвилин,  і  ви  не  встигнете 
сповна насолодитися цим смаком, – відповіла офіціантка, додав-
ши: для вас у нас є тільки хот-доги.

Не можна добре і швидко робити яку-небудь справу, на все по-
трібен час. Будь-яке досягнення – це добуток наших зусиль на затра-
чений час. Не завжди інша людина може поцінувати той шлях, що 
пройшли ми. То чи потрібно на кожному кроці розповідати про його 
[нашого шляху] принади?

Не вимагайте від людини, яка робить свою справу і вкладає в неї 
багато часу, моментальних рішень. І коли Ви хочете одразу відповіді, 
щоб Вам на блюдечку принесли те, що людина «готувала» тривалий 
час, застосовуючи свої вміння, зусилля, емоції і бажання, то в бага-
тьох випадках це виглядає образливо. Пам’ятайте про це і в спілку-
ванні й у відношенні до часу.
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Коли людина, наприклад, задає Вам запитання, це як та страва: 
можливо, вона думала над тим запитанням годинами до того, як його 
Вам задати, а Ви говорите, одразу перебиваючи: так, я знаю, все зро-
зуміло. Або, наприклад, якісь стосунки між людьми: можливо, люди-
на тиждень не спала, бо думала, як Вам це правильно сказати. А Ви 
одразу, як завжди швидко, маєте якусь відповідь. 

Кожну страву варто подавати лише тому, хто матиме час її роз-
пробувати. І не давайте страв тим, хто не зможе їх гідно поцінувати. 
З іншого боку, пам’ятайте: щоби Вам довірили щось цінне – потрібно 
мати час це взяти.
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Сказав «а» – кажи і «б»

О дин хлопчик  не  хотів  вимовля-
ти  жодних  букв.  Його  водили 
до  різних  лікарів,  і  одного  разу 

він  прийшов  до  лікаря,  який  все-таки  на-
поліг на тому, щоб він сказав «а». Хлопчик 
довго  не  хотів  цього  робити,  але  зрештою 
таки  сказав  «а-а».  А тепер  скажи  «бе»,  – 
попросив лікар. 

– Я так і знав, – сказав хлопчик цілим реченням, – що коли 
я вперше скажу «а», ви захочете, щоб я казав «бе», «ве», «ге» і 
всі інші букви. 

Інколи ми не починаємо робити щось, лише тому що розуміємо, 
що за цим піде інша дія, а за нею ще одна, а після неї – ще одна. 
І коли ми думаємо вже про весь важкий шлях і загалом про закін-
чення, ми взагалі відмовляємось від того, щоби що-небудь почати. 
Звичайно, варто пам’ятати, що завжди після того, як ми скажемо «а», 
обов’язково буде «бе». Лише, можливо, не варто забігати надто да-
леко наперед, щоб не втратити бажання крок за кроком спонтанно 
пізнати весь шлях.
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Притча про лісоруба

О дного разу подорожній  ішов че-
рез  ліс  і  побачив,  чи  то  швид-
ше почув, як хтось далеко гупає 

сокирою: «цюк-цюк, цюк-цюк». Пішов він на 
цей звук, аж дивиться: посеред лісу лісоруб 
рубає дерево. 

Весь змилений, з чола градом котиться піт – стомився лісо-
руб. От підходить подорожній до нього і каже: «Друже, я бачу, 
що  в  тебе  затупилася  сокира.  Перепочинь,  зупинись.  Нагостри 
свою сокиру і рубай далі». – «Я не маю часу загострити сокиру, 
– відповів лісоруб, бо повинен рубати дерево». 

Ця історія прекрасно підходить для того, щоб змалювати типо-
вий день людини, яку затягнула рутина, і вона вже не готова ставати 
ефективнішою і кращою. Такій людині зручно рубати тупою сокирою 
– робити все так, як вона робила до того. 

Імітуючи бурхливу діяльність, люди часто не помічають, як стом-
люються і виснажують свою працездатність. Замість того, щоби зупи-
нитися, подивитися по сторонах і нагострити свою сокиру, тобто ста-
ти кращими і дієвішими, задуматись над результатом своїх дій, люди 
продовжують гепати давно непридатним інструментом. 

А якою сокирою рубаєте Ви? – Перевірка дуже проста, бо якщо 
Ви втомлюєтесь під час роботи, то вам просто зараз необхідно пере-
почити і нагострити своє знаряддя.
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Притча про скрипаля

П омер  один  скрипаль.  Він  осо-
бливо ніяких заслуг не мав, та 
й зірок з неба не хапав. Десь на 

весіллях трохи грав, інколи і на концертах, 
але  нічим  особливим не  відрізнявся. А  коли 
вмер, то потрапив невідомо куди,  чи то  в 
пекло, чи то в рай. І ось чує – навколо лунає 
якась  дивна  музика:  приємна,  мелодійна, 
така, що зачаровує. 

І  вирішив  він,  що  якщо  вже  я  скрипаль  і  помер,  якщо  вже 
нічого  не маю, тільки  скрипочку  на тому  світі, тоді  піду  я  на 
ту  музику,  подивлюся,  хто  ж  це  так  гарно  грає.  Йде  він,  йде 
і  бачить  перед  собою  коло,  в  якому  сидять  різні  музики:  один 
грає на віолончелі,  інший – на фортепіано, хтось на барабані а, 
хтось на  сопілці,  але разом вони  створюють неповторну мело-
дію. Мелодію таку, що один раз послухаєш – і хочеться її слуха-
ти вічно.

І ось цей музикант підходить ближче і бачить, що всі вони 
сидять на кріслах у колі. А одне крісло є вільне,  і той, хто біля 
нього сидить, так киває до музиканта, мовляв, підходь, сідай до 
нас.  Він  думає:  запрошують,  значить  потрібно  сідати.  Підхо-
дить, сідає на вільне місце і насолоджується. 

Аж  раптом  помічає,  що  кожен  музикант  грає  окремо  і  по 
черзі.  І дивиться, що черга вже скоро до нього дійде: «Що роби-
ти? Скоро  буде моя  партія,  зараз  я  повинен  грати,  я  не можу 
зіпсувати таку  чудову мелодію!»  Згадав  він  все, що  вчив  у му-
зичній школі та в  консерваторії,  і  все, що  грав на  весіллях,  все 
найкраще, що взагалі грав у житті. І коли дійшла до нього черга, 
він зіграв і не зіпсував мелодії. 

Розслабився,  перевів  подих,  вирішив  відпочити.  Як  тільки 
трошки перепочив, дивиться – коло знов підійшло.  І  знову йому 
треба  грати!  Згадав, що тільки міг,  згадати, що найкраще ко-
лись  грав.  Згадав  і  зіграв.  Дуже  добре  зіграв!  Знову  не  зіпсував 
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музики. Знову до  іншого перейшов хід. Та тільки трохи розсла-
бився  і  заслухався, дивиться, до нього вже черга підходить. Ду-
має, потрібно зіграти. От він зібрався, і все особливе, що згадав 
–  зіграв. Добре  зіграв. Але думає: «Не буду відпочивати,  зараз в 
сусіда мого запитаю дещо». Повертається і питає:

– Колего, скажіть, будь ласка, скільки ще буде тривати цей 
концерт? 

А той збоку йому відповідає: 
– Не хвилюйтесь, колего, ця мелодія вічна.

Я дуже люблю цю притчу і часто її розповідаю: для того, щоб зро-
зуміти, коли «це все» скінчиться. Коли скінчиться все те, що нам по-
трібно кожного дня робити: ходити на роботу, займатись справами, 
спілкуватись, мити посуд, шукати нові способи і нові ідеї, створюва-
ти? – не хвилюйтесь, ця мелодія вічна! Коли вже можна буде ні про 
що не думати і нічим не перейматись, і лише насолоджуватись? – Не 
хвилюйтесь, ця мелодія вічна!

У тих випадках прошу, щоб Ви пам’ятали – мелодія нашого буден-
ного життя вічна! Вона триватиме до останнього подиху і до остан-
ньої краплі крові. Ця мелодія буде тривати, бо це мелодія нескінчен-
ного, безперервного життя. Отже, якщо у Вас є думки на кшталт: коли 
ж я можу нарешті відпочити, коли зможу розслабитись завдяки тому, 
що я напрацював, я Вам нагадаю: не хвилюйтесь – ця мелодія вічна!
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Змагання

В одному  селищі  було  двоє  лі-
сорубів,  які  були  однаково 
добрими  майстрами  і  по-

стійно  сперечалися,  хто  з  них  все-таки 
кращий.  І  вирішили  вони  перевірити:  зі-
бравшись якось до схід  сонця,  стали з обох 
сторін  одної  гори  і  давай  рубати:  хто  на-
рубає більше дров, той і кращий. 

І  все  село  слухає,  як  вони  рубають,  і  як  з  різних  закутків 
чути: «тюк-тюк, тюк-тюк, тюк-тюк» – то один лісоруб рубає, 
то інший відповідає, – «тюк-тюк, тюк-тюк».

Але пройшов деякий час – і перший лісоруб стих: не чути, як він 
рубає. «От і добре, – подумав другий, – ти собі, братику, відпочивай-
відпочивай, а я рубатиму далі». І він невпинно рубав далі. 

Пройшов ще деякий час, і знову перший лісоруб стих. Другий 
вкотре  думає  собі:  добре,  братику, ти  собі  відпочивай,  а  я  ру-
батиму далі. Ще деякий час рубали вони разом –  і  знов перший 
лісоруб стих, і так цілий день. 

Та от кожен прийшовши у вечері зі своїм доробком у село. І пер-
ший, на подив другого і цілого села, нарубав вдвічі більше. 

– Як же ж так? – здивувались присутні. 
– Ми ж рубали з тобою однаково, а ти ще стільки часу від-

почивав, – не йняв віри другий лісоруб. 
– Я не відпочивав, – відповів перший. – В той час я гострив 

свою сокиру. 

Отак дуже часто ми забуваємо про важливість того, що потрібно 
гострити свою сокиру, вдосконалювати свої вміння і навики. Дехто з 
людей навіть не вкладає в це час і думає, що можна розвинути себе 
«з того що є». 

Та так не буває! І чим більше часу ми вкладемо у самовдоскона-
лення – тим кращі результати можемо отримати.

А Ви гострили сьогодні свою сокиру?
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Лотерейний квиток

О дин  єврей  як  помер,  то  коли 
побачив Бога, почав йому  скар-
житися: «Я так праведно жив, 

все  життя  був  добрий  до  інших,  стільки 
різних  гарних  справ  зробив,  кожну  суботу 
святкував,  жебракам  та  убогим  завжди 
милостиню подавав. Я завжди просив тебе, 
щоб ти мені  допоміг хоча б  у  чомусь,  хоча 
б лотерею якусь виграти, щоб я не бідував, 
щоб було мені хоч трохи легше. А ти мені, 
Боже,  навіть  не  дав  можливості  виграти 
що-небудь!». 

І відповів йому Бог: «Та ти б хоч лотерейний квиток за своє 
життя купив». 

Дуже часто людина забуває, що для того, щоб щось отримати, 
треба самій щось зробити; самій спершу докласти зусиль; самій зро-
бити перший крок, переступити той кордон, за яким нам є добре і 
зручно, затишно і комфортно, і йти до того місця, де ми ще не були, 
де нам не так затишно, але де ми можемо щось здобути і отримати. 
Чи купили Ви свій лотерейний квиток перш ніж бажати виграшу?

У житті, як і у футболі, гольовий пас отримує той, хто відкрива-
ється на нього, а хто бігає ховаючись за кимсь чи чимось, за обстави-
нами і проблемами, так ніколи і не отримає жодного вагомого «пасу» 
від життя.
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Кісточки

О дного разу видатний письмен-
ник  прогулювався  по  своєму 
саду. Там він зустрів садівни-

ка, який підрізав кущі. Садівник мовив:
–  Знаєте,  я  такий  радий,  що  зустрів 

Вас, бо мені сьогодні вночі на думку спала 
геніальна  ідея!  Ви,  коли  опишете  її  і  зро-

бите  з  неї  твір  –  бо  Ви  вмієте  писати,  а  я  так  добре  не 
зможу написати, як Ви, – так от, коли Ви це все напишете, 
то ще більшим мільйонером станете.  І можете бути певні, 
що  ту  книгу  екранізують.  Та  це  буде  просто  супер,  ефект 
бомби,  що  вибухнула!  Я  обов’язково  хочу  з  Вами  тою  ідеєю 
поділитися, бо точно можу сказати, що на ній Ви розбагаті-
єте ще більше. 

На що йому письменник відповів: 
– Знаєш, друже, я  сьогодні  вранці прогулювався по  саду  і 

знайшов  яблуко.  І  з того  яблука,  коли  я  його  доїдав, мені  на 
долоню  випали  дві  кісточки.  Я  тобі  хочу  дати тих  дві  кіс-
точки: ти їх вкладеш у землю – і в тебе виросте чудовий сад. 
Ти  зможеш  викохати  дуже  багато  яблунь  потім.  Ти  потім 
продаси ті всі яблука – і заробиш дуже багато, теж станеш 
мільйонером, будеш мати свої величезні фазенди, поля і сади, 
а зараз я хочу з тобою поділитися тими двома кісточками.

Цю притчу я розповідаю на тих бізнес-курсах, де питаються, 
варто чи не варто братися за ту чи іншу справу, чи чекатиме мене 
успіх, якщо я реалізую таку-то ідею. Але насправді, Ваша ідея не має 
жодного сенсу, якщо у Вас відсутня готовність довести її до кінця. Бо 
якщо хтось прийде до мене і скаже: я хочу відкрити соту пекарню в 
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місті, а в тому місті вже ті всі 99 «розштовхують одне одного ліктями» 
і не знають, як працювати, але я все-таки хочу ту соту відкрити, – то 
я не буду казати, що це погана ідея. Річ у тім, що відношення людини, 
яка каже: я знаю, як має бути – і я це зроблю; я знаю, для чого це 
так важливо; я знаю, скільки часу і ресурсів треба вкласти в те, щоби 
воно направду почало працювати, і я готовий це зробити – для мене 
означає: ця ідея є виграшною і доброю. 

Самих по собі добрих ідей немає. Але є ті, в які Ви готові вклада-
ти свій час, емоції, бажання, ресурси і своє натхнення.



160

ПРИТЧІ ПРО ВІДНОШЕННЯ ДО ЧАСУ

Далекоглядний слимак

О дного  листопадового  вечора  по 
дереву ліз слимак. Поруч пробі-
гала мураха і запитала: 

– Слимаче, куди ти повзеш? 
А той відповів: 

– Я повзу їсти вишні. 
Мураха подумала, подивилася і сказала: 
– Слимаче, ти що з глузду з’їхав, які вишні, зараз листопад. 
– От, коли я вилізу, там саме будуть вишні, – відповів дале-

коглядний слимак.

Сьогодні на сьогодні справи не робляться. Сьогодні на вчора 
справи не робляться. Це абсолютно безглуздий підхід до викорис-
тання свого часу. Справи робляться лише наперед з завдатком, із за-
ділом на майбутнє. Подумайте, коли Вам треба почати вилазити «на 
дерево», щоб добратися тоді як на ньому вже будуть вишні.

Коли у мене ще є вдосталь часу до наступної справи, я починаю 
прискорюватись, щоби встигнути зробити все саме тоді, коли це по-
трібно, і починаю розуміти, що мені вже зараз слід щось зробити, 
щоб не змарнувати свій часовий «бонус».
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Дослід над мавпами

В одному  розпліднику  мавп 
було  проведено  дослід:  у 
клітку  поміщали  в’язанку 

спілих  бананів, та  коли  хоча  б  одна мавпа 
зі  зграї  наближалась  до  них  на  певну  від-
стань, то  її  і  всіх  її  одноплемінників  обли-
вали струменем крижаної води. Отак мав-
па, бажаючи отримати задоволення і з’їсти 
банан, отримувала біль. Дуже швидко у всіх 
мавп виробився рефлекс – підходити до ба-
нанів у цьому місці заборонено! 

З  часом  дослідники  почали  по  одній  забирати  «навчених» 
мавп і додавати нових. Яке було їх [нових мавп] здивування, коли 
вони, підходячи до бананів, отримували «ні  за що» стусанів від 
своїх «колег». І скільки б поколінь не поміняли, по одній підсаджу-
ючи щораз нових мавп, а у зграї вже було негласне табу: до цих 
бананів підходити не можна.  І кожен, хто порушував його, був 
нещадно покараний: тільки вже не водою, її давно відключили, а 
своїми ж одноплемінниками.

Ми соціальні істоти і часто надто прив’язані до думки інших лю-
дей. Середовище формує спосіб мислення людини. Тому якщо хочете 
змінити спосіб проведення свого часу, в першу чергу змінюйте ото-
чення, інакше Вам постійно «перепадатиме на горіхи» «за банани».

Для більшості досягнень потрібно лише спробувати і ще раз 
спробувати, а якщо не вдалось, то ще раз спробувати і при потребі 
ще раз спробувати, і якщо вже на цей раз не вийде, то … просто ще 
раз спробувати. Хто взяв з собою більший запас спроб, той і дійде 
далі.



162

ПРИТЧІ ПРО ВІДНОШЕННЯ ДО ЧАСУ

Закінчення дощу

В одному  селищі  дуже  довго 
падав  дощ.  Селяни  злякали-
ся, що надмір води зіпсує  їм 

весь  урожай,  та  й  попросили  настоятеля 
місцевої церкви  здійснити спільну молитву 
за припинення дощу.

Священик,  звісно,  погодився  допомогти  своїм  парафіянам  і 
призначив на післяобіддя спільний молебень.

Та коли люди почали збиратися у церкві, щоб далі  спільною 
ходою вирушити на поле, то побачив, що всі прийшли з парасо-
лями:

– Невже ви думаєте, що Бог почує вашу молитву і зупинить 
дощ, коли ви самі в це не вірите? Чому ви не залишили свої па-
расолі  вдома,  а  замість  них  не  взяли  власну  віру?  –  здивувався 
настоятель.

Якщо почавши робити яку-небудь справу, Ви не взяли з собою 
безсумнівну віру, то ця справа буде приреченою на невдачу. Сумнів 
під час діяльності – це злочин проти власного майбутнього, бо дося-
гає лише та людина, яка діючи залишає всі свої невпевненості позаду 
в минулому.

Задумайтесь, коли Ви:
- домовляєтесь про зустріч з цікавою Вам людиною, але водно-

час вже продумуєте альтернативні варіанти;
- запрошуєте людей на поїздку, але заздалегідь не записуєте їх у 

списки, бо знаєте, що вони надто зайняті;
- не пишете планів, щоб не наврочити …
То яка тоді Ваша віра? Як можна з таким сумнівом насолодитися 

радощами життя? Хіба навіть для того, щоб приготувати добрий чай, 
не потрібна наша безумовна віра?
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А ти йди …

М удрець відпочивав при доро-
зі,  коли  попри  нього  прохо-
див якийсь мандрівник. Біля 

Мудреця він зупинився і спитав:
–  Як  довго  мені  ще  йти  до  такого-то 

міста?
– А ти йди, – відповів той.
Подумавши про неввічливість і невихованість того, хто си-

дить під деревом, подорожній знизав плечима і пішов далі.
–  Десь  за  півгодини  дійдеш,  –  відійшовши  на  кількадесят 

метрів,  несподівано  почув  у  спину,  – мені  потрібно  було  знати 
швидкість, з якою ти пересуваєшся.

Кожен з нас рухається зі своєю швидкістю. Проблема зазвичай 
полягає в тому, чи в потрібному напрямку людина рухається. Бо що 
користі, коли ми біжимо зі швидкістю на світовий рекорд, втікаючи 
від себе?

Ще раз нагадаю, що будь-яке досягнення, вміння чи розвиток – 
це зусилля, помножене на вкладений час. Тому якщо щось не вдаєть-
ся, то потрібно лише збільшити власні зусилля або приготуватись до 
тривалішої мандрівки. Бо дійде і той, хто стрімко бігтиме у напрямку 
своїх досягнень недовгий час, і той, хто розрахувавши себе «на до-
вше», поволі наближатиметься до своєї мети.
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Шлях

О  дин юнак вирішив стати про-
світленим. І вирушив він у да-
леку  дорогу,  до  гірського  міс-

та, де, за чутками, був монастир, у якому 
жив  Мудрець,  який,  як  казали,  допомагав 
людям ставати просвітленими.

Не мало і не багато, а декілька років тривала його мандрів-
ка.  Вона  була  сповнена  пригод,  адже  хлопець  проходив  і  через 
поселення  войовничих  людей,  і  через  гірські  перевали,  не  один 
раз  довелося  йому  рятувати  своє життя,  втікаючи  від  диких 
звірів, іноді він рятував життя іншим людям на воді чи в горах. 
Спав він, як доведеться: іноді під відкритим небом, а іноді й до-
брі  люди  запрошували  до  себе  переночувати.  А  щоб  заробити 
на їжу, наймався працювати до найрізноманітніших людей, від 
яких чув про  їхні  звичаї та  забобони,  чув як образи, так  і  по-
хвалу. Багато побачив на власні очі й відчув на своїй «шкурі», 
доки йшов. Зрозумів він людей  і не залишилося в нього жодних 
образ, сумнівів, гніву і невдоволення.

І коли таки дійшов до монастиря і побачив Мудреця, то й 
не залишилось в нього жодних запитань, а лише захотів подя-
кувати  за те, що  є такий чоловік  і такий монастир,  у  якому 
люди  стають  просвітленими. Мудрець  прийняв  подяку  і  запи-
тав:

– Ти думаєш, що став просвітленим через те, що прийшов 
саме у це Місце, чи через те, що ти пройшов свій Шлях?

Багато хто хоче знайти чарівну паличку, спіймати золоту рибку, 
купити філософський камінь, чи навіть поцупити у когось священний 
Грааль: люди вірять у Місце, забуваючи про Шлях.
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Чи готові Ви пройти свій Шлях? Проходити його так довго, щоб 
кожне місце, куди Ви дійдете, стало місцем просвітлення. Чи готові 
Ви йти своїм Шляхом, тобто вибирати найскладніші дороги, там, де 
потрібно щонайбільше змінюватись і щоразу робити непростий ви-
бір, не відмовлятися від спілкування з незручними Вам людьми і на-
вчитись приборкувати власні пристрасті та бажання? Навіть не так 
важливо, куди людина прямує, як те, який Шлях вона обирає з готов-
ністю йти по ньому ціле життя.
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Намисто

О дній  чарівній  панні  подарува-
ли  неймовірної  краси  намисто 
з  оздоблених  золотом  перлин. 

Вона інколи одягала його, але частіше три-
мала у  себе в  скрині. А якось, перебираючи 
прикраси, вона вирішила перерахувати пер-
лини – і о Боже, їх виявилось 98!

– Мабуть,  хтось  поцупив ще  дві  моїх  перлинки,  –  зажури-
лась панна. – Хто б це міг бути? Може, хтось із моїх сестер? Чи 
подруги? Віроломні! Зрадниці! Ненавиджу! А я їм так вірила!

Довго журилась вона, вже й не злічити скільки днів минуло, 
її краса зів’яла, в розпачі й жалю проходили її дні. Замкнувшись у 
собі й озлобившись, вона так ніколи і не довідалась, що в подаро-
ваному намисті завжди було 98 перлин.

Чи не здається Вам, що Вам хтось чогось недодав? Або, що ще би 
трохи Вам часу, і Ви б устигли все завершити без поспіху? Видається 
на те, що хтось поцупив частину Вашого життя? Чи що от ще трошки-
отстілечки, і вже можна буде відпочити? А ще, якщо б людина поруч 
мала таку рису характеру і вміла б запікати баклажани, то вже тоді 
б Ви почували себе цілком щасливо? Або, що от ще трішки-трішки 
попрацюю, і вже тоді буду більше часу проводити з сім’єю? Або ще 
б один день відпочинку, або хоча б ще одну годинку повалятись на 
дивані? Ще Вам ось-ось/трошки/ледь-ледь чогось бракує і чогось не-
додали? 

Не варто обманювати себе: щастя в нашому житті від самого по-
чатку повна чаша, і лише варто навчитись ним насолоджуватися!
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Океан

О дна  маленька  рибка  вирішила 
дізнатись  відповідь  на  питан-
ня, яке її довго турбувало. Вона 

довго плавала, шукаючи найрозумнішу серед 
усіх  риб,  і  нарешті,  коли  знайшла  –  запи-
тала:

– Скажи мені будь-ласка, о найрозумніша серед усіх риб, що 
це таке, з чого починається все життя, про що складено стільки 
легенд і пісень – що таке Океан? 

–  Те,  в  чому ми  плаваємо  –  ось що таке  океан,  –  розсміяв-
шись, відповіла наймудріша. 

– Не може бути, – розчаровано промовила маленька рибка, – 
це ж лише якась солона вода! 

Так багато хто чекає, коли почнеться «справжнє життя», «неймо-
вірна любов», «ораторський виступ», «час, коли можна буде відпочи-
ти» чи навіть «заняття» чи «тренінг з тайм-менеджменту», нехтуючи 
розумінням того, що все це саме зараз відбувається з нами і навколо 
нас. Одномоментно. Неповторно. Невідворотно. Нам залишається 
лише зрозуміти, що у життя немає «підготовок» і все, на що ми чекає-
мо, вже насправді давно розпочалося, однак часто без нас – ми досі 
на щось очікуємо, бачимо «якусь солону воду» замість «величного і 
сповненого рідкісних моментів Океану Життя».

Життя – це не підготовка, а суцільний експромт, експеримент 
таємничого Всесвіту над нами. У ньому немає місця для репетицій і 
часу на написання чернеток. Воно само по собі є повноцінним і са-
модостатнім вже у цей конкретний момент. Тут. Зараз. 
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Історія про Ньютона

- Я к  вам  вдалося  стільки 
всього  винайти  і  в  галузі 
фізики, і астрономії, і ма-

тематики? – запитали якось дослідника.
– Як я міг не винайти це все, – відповів 

Ньютон, – адже я постійно про це думаю!

  - В чому секрет ваших 
досягнень?  –  запи-
тали Ейнштейна.

– Розумієте, коли звичайній людині дати 
завдання  знайти  голку  у  копиці  сіна,  то 
вона, доклавши максимум зусиль і перебрав-
ши  кожну  соломинку,  таки  знайде  її.  Коли 

я  ставлю  перед  собою  завдання  знайти  голку  у  копиці  сіна, то 
докладаю  всіх  можливих  зусиль,  а  знайшовши  голку,  я  починаю 
шукати другу, далі третю і наступну… – відповів винахідник.

К оли Томасу Едісону  дорікну-
ли що він вже в тисячне не 
може  запалити  лампу,  він 

відповів:
–  Добродію,  ви  геть  нічого  не  тямите 

в  дослідженнях.  Я  вже  знаю  1000  способів 
як не запалити лампу, і кожен спосіб набли-
жає мене до мого успіху.

Отже, секрет успіху простий, і в цьому його складність, бо він 
не схожий на красиву й милу оку картину, а пов'язаний з пролиттям 
поту і труднощами: необхідність постійно думати і діяти.
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Золоті стріли

М айстер  інколи  сварив  своїх 
Учнів за неуважність:

–  Ви  ледарюєте  і  не 
хочете  вчитися.  Якщо  хочете  ставати 
кращими,  то  не  розраховуйте,  що  хтось 
буде  вам  що-небудь  розтлумачувати  і 
довго  пояснювати.  Навчіться  ловити  зо-
лоті стріли.

– А що таке золоті стріли? – питались учні.
–  Золоті  стріли  –  це  цінні  ситуації,  в  яких  можна  навчи-

тись, це розумні слова, які одразу потрібно застосувати, це до-
брі  думки,  які  необхідно  одразу  втілювати.  Їх  багато  навколо, 
потрібно лише навчитись їх ловити.

Часто люди очікують, що хтось буде «розжовувати» їм інформа-
цію. Натомість насправді життя набагато динамічніше, і якщо ти сьо-
годні байдикував і не розвивався, то вже хтось інший за той час став 
кращий і розвинутіший – він зловив ту «золоту стрілу», яку змарну-
вали інші.

Все варто робити як уперше, все варто робити як востаннє: праг-
нути жити і застосовувати все, що сьогодні почули. Історія будь-якої 
успішної, і в першу чергу не лише соціальному плані, людини вчить, 
що зазвичай навіть не потрібно створювати собі шансів, достатньо 
лише користатися тими, які є.
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А скільки років Вам?

О дного  разу  вже  старого  Май-
стра запитали: 

– Скільки вам років?
– Точно не  знаю, десь близько восьми,  - 

відповів він.
– Як так може бути – ви вже старша людина, а кажете, що 

вам всього 8 років?
– Так, мені близько восьми років: я думаю, що житиму близь-

ко 70-и років, багато з них вже пройшли, тобто, гадаю, мені за-
лишилось десь 8 років. Бо який сенс рахувати ті роки,які я вже 
прожив: вони вже не належать мені.

Ніякого «потім» не буде, все що встигли зробити – те Ваше, все 
що не встигли – уже не належить Вам. Все робиться тоді, коли ро-
биться.

Прожитий Вами час уже не належить Вам, так само як, напри-
клад, гроші, які Ви заплатили за який-небудь товар. Багато хто до кін-
ця життя розуміє, що він «купував» не те. Та зазвичай часу щось ви-
правити залишається обмаль. Добре рішення – жити кожен свій день 
так, наче він останній, без жодних винятків і «але». І хоч спершу буде 
важко, однак коли з Вашого мисленнєвого лексикону зовсім зникне 
слово «потім», то нічого більше не залишиться, як цінувати той час, 
який у нас є.
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Проблемний вибір

З  голоднів  одного  разу  осел  і  заду-
мався  про  те,  що  вартувало  б 
йому десь перекусити. Подивився 

він уліво і побачив там соковиту свіжоско-
шену траву, а біля неї кришталево чистий 
дзюркотливий струмочок. 

І вже намірився йти, та повернув  голову направо  і побачив 
копицю сіна, а поруч мальовниче джерельце. Хотів уже йти на-
право, та подумав про траву  і повернув  голову наліво,  і тільки 
хотів йти, як згадав про копицю сіна і повернувся направо. 

Отак він крутився і думав, допоки не вмер з голоду.

Ця відома середньовічна притча про Буриданового осла нагадує 
нам, що все робиться вчасно, а час, витрачений на вибір, не повинен 
переважати той час, який потрібен на саму дію. Натомість у реально-
му житті люди настільки довго шукають свою «правильну відповідь», 
що врешті розчарувавшись впадають в інертну бездіяльність.

Вибір не може бути правильним сам по собі. Він може бути лише 
відповідальним і вчасним. Бо інакше недалеко до того, щоб залиши-
тися ні з чим.
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Коза

О дин чоловік скаржився рабину:
– В мене в дома неможливо 

перебувати. Ми з жінкою живе-
мо у маленькому будиночку, у нас четверо дітей, а ще тепер  її 
батьки до нас переїхали, а  з  собою ще й кота привели. Життя 
просто нестерпне, ніде розвернутися, ніде побути на самоті, це 
якась мука, а не життя.

– Я знаю, що тобі порадити, – відповів на те все рабин, – за-
веди козу.

– Але ж що я з нею буду робити, як вона вирішить мою про-
блему з місцем, це ж навпаки ще більше мороки буде, – засумні-
вався чоловік.

– Зроби так, як я кажу, а через пару тижнів прийдеш, – за-
певнив рабин

Через деякий час чоловік знову прийшов:
– Це  якесь жахіття: жінка,  діти, жінчині  батьки  з  котом 

і ще та клята коза, жодного  вільного куточка вдома немає. Це 
якесь суцільне пекло, а не життя! Тепер стало ще гірше. Не знаю, 
навіщо ви мені то порадили.

– Гаразд, – погодився рабин, – а тепер продай козу і приходь 
до мене через тиждень.

Чоловік знову виконав настанову і за тиждень повернувся.
– Це не життя, а рай! – радісно вигукнув він, – як тільки я 

продав козу, я зрозумів, наскільки багато місця у мене вдома!

Ця притча чудово ілюструє, що у нас завжди є додатковий час (або 
інший потрібний ресурс), і якщо ми його не помічаємо, то краще взя-
ти на себе ще декілька завдань, розширити коло власної відповідаль-
ності, а потім знову звузивши його – зрозуміти, скільки всього можна 
встигнути і досягнути, а при цьому ще й насолодитися життям, маючи 
ні на йоту більше, а лиш те, що у нас вже є.
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Джин

О дин чоловік  знайшов  старовин-
ний  дзбанок  і  коли  потер  його, 
то звідти вискочив джин і про-

мовив:
– Чоловіче добрий, дякую, що ти звіль-

нив  мене  з  цієї  темниці,  за  це  я  буду  ви-
конувати  будь-які  твої  бажання,  але 
запам’ятай:  якщо  ти  припиниш  задавати 
мені  їх  і  я  деякий  час  ледарюватиму  – то 
я сам придумуватиму їх собі і можу навіть 
вбити тебе.

Що робити чоловіку з тим духом, почав загадувати бажан-
ня:

– Хочу мати новий будинок.
Цілий  місяць  джин  працював  над  будинком  і  врешті  таки 

зробив його таким, як хотів господар.
– Хочу мати новий автомобіль, – забажав далі чоловік.
Майже  тиждень  щось  там  чаклував  джин  і  врешті  подав 

чоловікові таке авто, як той хотів.
– Хочу стати президентом корпорації, – далі тішився чоло-

вік.
–  Оце  вже  складніше,  –  подумав  джин.  Але  через  рік таки 

виконав забаганку господаря.
–  Хочу,  щоб  моя  дружина  стала  ідеальною,  –  продовжував 

далі власник джина.
Пару років пішло у джина на те, щоб виконати таке поба-

жання.
Чоловік весь той час насолоджувався своїми новими можли-

востями;  отримавши  ідеальну  дружину,  він  уже  не мав що  за-
гадати джинові, та й забув він про нього.

Тоді джин трохи поледарював, а коли йому це набридло, то 
він з’їв свого господаря.
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У кожного з нас є саме такий джин, який, виконуючи щонайменші 
наші забаганки і бажання, може знищити нас, тільки-но ми перестає-
мо завантажувати його завданнями. Це наш розум. Він може викона-
ти будь-яке побажання, однак залишаючись бездіяльним, приносить 
лише шкоду: захочете стати мільярдером – станете, дасте завдання 
створити міжгалактичний зореліт – створить, захочете посваритися з 
кимсь – елементарно, роздумуватимете над ідеальними стосунками – 
будь ласка, отримайте. 

Однак мозок працює добре лише тоді, коли він працює багато. 
Він виконує все, що ми побажаємо. Іноді ми просто самі не знаємо, 
чого хочемо. А отже, варто думати над своїми побажаннями. А окрім 
того, щоб фінал історії був щасливим, варто ставити своєму розуму-
джину глобальні й нескінченно довгі та важливі завдання, які були б 
корисні цілому людству, так щоб наш розум мав що виконувати впро-
довж цілого довгого і щасливого життя.
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Про те що ми можемо 
собі дозволити

О дин  багатий  купець  підтриму-
вав своїми пожертвами декіль-
кох  бідняків  у  місті.  Він  давав 

їм щоразу грошей не багато і не мало, а рів-
но стільки, скільки їм було потрібно.

Одного разу в це місто приїхав інший купець, який продавав 
птицю. Спершу найкращого півня він запропонував дружині сво-
го  колеги,  а  коли  вона  відмовилась  через,  на  її  думку,  надмірну 
ціну продав його іншим людям. І так трапилось, що одним із по-
купців був бідняк, якого підтримував купець. 

Довідавшись  про  це,  купцева  дружина  гнівно  висловилась 
щодо цього жебрака перед своїм чоловіком: «Мені було задорого, 
а  він міг  собі це  дозволити,  уріж його  виплати!» – «Якщо так, 
– відповів купець, то навпаки треба буде їх збільшити, бо йому 
вже потрібно більше».

Це не така проста і однозначна притча, як можна подумати на 
перший погляд, адже представляє глибинні відносини людини з 
Всесвітом. Якщо ми не отримуємо чогось у своєму житті, то тільки 
тому, що не дозволяємо собі цього, але як тільки дозволяємо, то од-
разу і отримуємо більше.

У Всесвіту є все, що ми побажаємо – чи це матеріальне (статки, 
гроші, будинки тощо) чи духовне (стосунки, розвиток, віра тощо). 
Але оцей умовний Всесвіт не видає нічого зі своїх багатств тому, хто 
до них ще не готовий. Та як тільки істинні запити і потреби людини 
зростають, так одразу вона і отримує все те, до чого прагне.
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Щедрість

О дин  багатій  хвалився  суфію 
своїм  багатством  і  тим,  як 
він складав монету до монети, 

щоб  здобути  собі  свій  маєток.  Також  він 
розповідав, як зневажає тих нероб, які вва-
жають його скупим.

– Ти зовсім не скупий, а навпаки дуже щедрий, – погодився з 
ним  суфій,  – щодня  ближчає той  день,  коли ти  віддаси  все те, 
що заробив важкою працею і нічого не залишиш собі.

Для багатьох людей проблемою є думки про своє «зараз», коли 
вони не думають про неможливість накопичення на «потім». У кож-
ного з нас наблизився той день, коли ми віддамо все. Я це кажу з 
оптимізмом, бо чи варто журитися стосовно того, що все одно на-
стане?

Однак з іншого боку направду варто задуматися: а що такого я 
можу створити і здійснити, щоб про мене могли згадати добрим сло-
вом і після того, як мене не стане? Що з напрацьованого мною інші 
зможуть використовувати через двісті, триста, п’ятсот років після 
моєї смерті? Такий підхід змушує думати не про поточне споживання 
і накопичення, а про створення і інвестування у власну вічність.
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Подяка

О дного  разу  священик  отримав 
незвичний  дарунок  від  багатія 
– половину його скарбів. І отри-

мавши  з  рук  самого  власника  документ  на 
право власності пішов, навіть не сказавши 
і  слова. Багач,  який  зробив таку щедру по-
жертву,  все-таки  вирішив  запитати  його: 
чому так? Наздогнав його і каже: 

– Отче, ці гроші, які я дав, безперечно, я даю щиро. І хоч це 
сума  дуже  значна,  навіть  для мене,  бо  це  половина того, що  я 
маю,  хоч  і  друга  половина  моя  –  це  теж  направду  багато,  але 
хіба я не заслуговую навіть на те, щоби мені подякували?

На що священик відповів: 
– Нехай дякує той, хто дає, за те що має кому дати.

Направду, це величезна за глибиною притча, яка змінює відно-
шення до начебто того, хто дає, і того, хто бере. Підштовхуючи нас до 
того, щоб віддаючи що-небудь, чи то гроші за покупку в магазині, чи 
то свій час іншій людині, яка потребує допомоги, ми в першу чергу 
були вдячними за те, що є хтось, хто готовий це брати! Таким чином 
людина отримує свою цінність, бо коли в нас багато приготованого, 
але немає кому дати – хіба це не сумно? Хіба не в розпачі тоді жити-
мемо?

Пам'ятайте, що якщо Ви даєте щось комусь знання, вміння, гро-
ші, любов, турботу, то маєте бути вдячні за те, що Ви маєте, кому це 
дати. Часто я цю притчу розповідаю на «Мистецтві спілкування», 
коли хтось каже, що вкладає багато в іншу людину, а натомість не має 
ніякої подяки, чи віддяки. Якщо Ви маєте кому дати – то вже і за це 
маєте бути вдячні. Бо це не що інше як плата за власну потрібність.
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Притча про кризу

О дного  італійця,  який  приїхав  в 
Сполучені Штати  напередодні 
Великої  Депресії  і  розбагатів, 

запитали журналісти: 
– Скажіть, будьте добрі, як вам вдало-

ся  збудувати  таку  величезну  мережу  рес-
торанів  у  той  час,  коли  вся  країна  були  в 
жахливій кризі,  люди не мали роботи,  еко-
номили кожний цент?

– Сам не  знаю,  –  відповів  він,  –  коли  я  приїхав  у Сполучені 
Штати, я не розумів англійської і не знав, що тут була криза.

Я розповідаю цю історію, коли людина вагається: можна почати, 
чи не можна, варто чи не варто що-небудь робити. Інколи інформа-
ція замість того, щоб наближувати нас до наших прагнень - відда-
ляє. Позбувайтесь того, що породжує у Вас сумнів. З ним у подаль-
шому потрібно буде боротися лише в один спосіб – власними діями. 
Можливо, краще не знати і почати, аніж зважувати всі можливі «за» і 
«проти», вагатися, тягнути час, питатися думки інших людей і врешті-
решт так нічого і не зробити.
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Щось жахливе

О дин бідняк прийшов на базар  зі 
своїм  ослом.  Там  він  мав  про-
дати те, що виростив цьогоріч 

на полі, щоб хоч якось утримувати сім’ю. І 
от  проблема,  поки  він торгувався  з  покуп-
цем, хтось вкрав його осла. Єдиного ослика, 
якого він мав. 

Бідняк почав бігати посеред ринку і кричати: поверніть осла, 
бо я зроблю щось жахливе, поверніть, врешті-решт, бо станеть-
ся  катастрофа.  Люди  дивувалися,  зупинялися,  питалися,  може 
справді хтось поверне осла, бо ж ніхто не хоче, щоб справді була 
якась катастрофа. Це, напевне, чув і злодій. Він підійшов і каже: 
я от-там-то бачив осла, може то ваш? 

Бідняк  подивився  і  справді  –  його  осел.  «Дуже  вам  дякую», 
- каже до того  злодія. А  злодій не  заспокоюється: «От бачите, 
отримали ви свого осла, а що ж могло жахливе статися, коли б 
його таки вкрали?» – «Знаєте, якщо б я не знайшов зараз свого 
осла, то мені довелося б купити іншого. А хіба при моїх фінансо-
вих можливостях це просто? Та це катастрофа була би!»

К олись мені дідусь розповідав 
таку  схожу  історію.  В  од-
ної людини вкрали на вокза-

лі валізу. От, він ходив і казав: віддайте ва-
лізу, бо буде як в Одесі! Віддайте валізу, бо 
буде як в Одесі! Хтось, мабуть, з тих зло-
діїв не міг втримати свого інтересу, і так, 
теж  крадькома, ту  сумку  поставив  –  і  як 
звичайний спостерігач запитав: «А що було 
в Одесі?». – «Та що було!? В Одесі вкрали – і 
не віддали».
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Ми дуже часто двозначно трактуємо різні речі, кожен зі своєї 
дзвіниці. Важливо знати, що хоч як би чітко людина не формулювала 
свою думку, не факт, що інші не зрозуміють її слова по-своєму. Кожен 
з нас думає своїми поняттями і спирається на власний досвід.

Однак окрім певного змісту в царині порозуміння між людьми 
ця історія має і сенс у частині нашого фінансового благополуччя: 
Всесвіт ніколи не дає нам непосильні завдання і обов’язково повер-
не віслючка тому, для кого його втрата буде катастрофою. Як би це 
езотерично, чи навіть містично не звучало, але ми таки поєднані не-
видимими нитками зі всіма живими організмами на світі й ніколи не 
отримуємо того, з чим впоратись не могли б, в тому числі й у фінан-
совій сфері. 
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Двом точно помогло

Б уло  собі  селище,  в  якому  люди 
геть перестали ходити до церк-
ви. А  при  церкві  був ще  чоловік, 

який  продавав  свічки,  і  його  справа  теж 
геть занепала. 
От  священик  одного  разу  зустрівся  з тим 

свічкарем і каже: «Що ж робити? Так-от, люди зневірилися, не 
ходять  нікуди  і  свічки  не  купують».  І  виникла  в того  свічкаря 
ідея: «А давайте, отче, оголосимо, що в нас з’явилась чудотворна 
ікона. Одразу люди почнуть ходити – і у вас у церкві буде прихід, 
і в мене так само свічки купуватимуть». – «Давай». 

Знайшли якусь стару ікону, оголосили, що зараз в церкві чу-
дотворна ікона, що всі, хто приходить, зцілюються – допомагає 
всім. Люди хотіли побачити те диво, тож не тільки з того села, 
а  й  з  інших  навколишніх  цілими  днями  ходила юрба  до  ікони.  І 
так  помалу  кожного  дня  багатіли  і  священик,  і  свічкар  –  і  на 
церкву залишалося. Одним словом, все знову налагодилося. 

Одного дня прийшов подорожній купувати свічки, та й роз-
питує про те і про се, каже: чув я, що у вашому селі чудотворна 
ікона з’явилась. Скажіть, чи справді допомагає вона? 

Свічкар  не  довго  думаючи  на  те  відповів:  «Можете  бути 
певні, двом точно помогло». 

Дуже часто достатньо щоб ідея, дія чи спосіб просто допоміг 
Вам. Бо якщо Ви знаєте рецепт, можливість, теорію, ідею, яка допо-
могла хоч комусь, то вона обов’язково допоможе й комусь іншому. 
Допомагаючи собі – Ви допомагаєте іншим. Ви знаходите, як прави-
ло, те, чим потім зможете поділитися. 

Завжди добре, коли твориться щось нове: налагоджується ви-
робництво, виготовляється новий товар, – то навіть якщо двом, як 
у цій притчі, точно помогло – то це направду добре. А інші самі зна-
йдуть сенс, до якого вони готові, і їм теж це згодом допоможе.
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Продавці взуття

О дного  разу  компанія,  яка  виро-
бляла  взуття,  відправила  двох 
комівояжерів  в  Африку,  щоби 

зрозуміти,  наскільки там місткий  ринок  і 
які  там  можуть  бути  конкуренти.  І  від-
правили їх так, щоб про існування один од-
ного вони не знали. 

Згодом пише один в головний офіс: «Приїхав я в Африку. Звід-
си треба чимшвидше забиратися. Тут всі босі. Тут нема ніякого 
ринку, так  само  як  і  можливості  продавати  нашу  продукцію». 
А  через  деякий  час  написав  і  другий  комівояжер:  «Приїхав  я  в 
Африку.  Тут  фантастичний  ринок  –  тут  всі  босі! Швиденько 
варто запускати обладнання для того, щоби виробляти ще біль-
ше пар взуття».

Отак одна людина бачить переваги в тому, в чому інша людина 
бачить недоліки. Там, де нам щось здається аж надто складним, що 
ми готові відмовитися і не діяти, насправді «неоране поле», яке ще 
тільки чекає свого плуга.

Скільки людей розбагатіло на власній вірі у свій товар! Скільки 
людей втратили все, від початку зневірившись! Саме там, де ринку/
концепції/цінності ще немає, ми отримуємо бездоганну можливість 
бути першими, створити свою нішу, поширити свої цінності й задати 
норму, тобто механізм того, «як правильно».
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І ти правий

О дного разу Мудрець зі своїм учнем 
зайшли в місто. До них підійшов 
місцевий мешканець і каже: 

–  Ви  знаєте,  ми  про  вас  дуже  багато 
чули. Ви свята людина  і дуже добре, що ви 
приїхали  сюди. В  нашому місті  буде  безліч 
людей, які захочуть вас слухати. 

– Так, я вас розумію, ви праві, – відповів Мудрець. 
А  через  деякий  час  підійшов  інший  місцевий  мешканець  зі 

словами:
– Я так  багато про  вас  чув,  але,  знаєте,  ви тут  зовсім не 

потрібні. Це місто повністю погрузло у гріху. Воно не дається на 
те, щоби його змінити на краще. Ви просто будете марнувати 
свій час, спілкуючись з тими безбожниками.

– Так, я вас розумію, ви праві – відповів Мудрець. 
Учень, який чув обидві бесіди, здивовано запитав: 
– Чому ви погодилися з обома? Вони ж говорили зовсім різне. 

Хтось же з них має бути правий, а хтось ні. Це ж якось непра-
вильно і нечесно було. 

– Я тебе розумію. І ти правий, – відповів на це Мудрець.

Чим більша наша особистість і чим вона глибша, тим менше ми 
сперечаємося і тим більше ми розуміємо. Щоби зрозуміти іншу лю-
дину, нам самим потрібно насправді бути глибшими. Бо океан зможе 
зрозуміти озеро. А от озеро океан – ніколи. Якщо в каструлі або у від-
рі є 10 літрів, а ми прийшли лише з маленькою склянкою – то більше, 
ніж цю склянку ми не зможемо наповнити, решта просто розіллєть-
ся. Щоби зрозуміти людину такою, якою вона є, нам потрібно бути 
глибшими за цю людину, потрібно бачити ширше, бути над власними 
обмеженнями. Тому, коли Ви погоджуєтеся з іншими – Ви дозволяєте 
своїй особистості рости, стаєте кращими і починаєте розуміти, чому 
ця людина думає саме так. Відкривайте свою особистість до інших лю-
дей. Це, безперечно, і цікаво, і надзвичайно корисно.
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Засліплення

З лодій був пійманий на гарячому: у 
ювелірній крамниці на очах у всіх 
покупців він запхав руки у прила-

вок із золотими прикрасами і почав жадібно 
згрібати все, що бачив – тут його і спійма-
ли охоронці.

– Невже ти не бачив, що на тебе дивляться всі люди навко-
ло і що ти не зможеш утекти з награбованим? – сам дивуючись 
такій необачності злодія, запитав згодом охоронець.

–  Ні,  я  бачив  тільки  золото,  –  щиросердно  відповів  горе-
злодій.

З одного боку, це притча про жагу, яка засліплює і не дозволяє 
помічати очевидного, а з іншого, про те, як варто ставитися до своїх 
цілей – не бачити ані найменших перешкод на шляху до них. І справ-
ді, бажання засліплюють, відбирають розум і штовхають людину на 
безглузді витівки, однак, не маючи бажань, ми стаємо черствими і 
механічними керованими роботами. Тож, яке це благо – мати непо-
хитну віру у свою правоту і жагу досягнень, а з іншого боку, володіти 
надійною системою миттєвого гальмування і стримування.
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Запах

О дин  студент,  не  маючи  змо-
ги  платити  за  дорогі  страви, 
щодня  у  корчмі  замовляв  най-

дешевшу кашу,  але  сідав поблизу дверей до 
кухні  звідки  доносило  найприємніші  арома-
ти різноманітних страв і поливок. Так про-
довжувалося  з  дня  на  день,  доки  це  не  на-
бридло адміністратору:

– Молодий чоловіче, ви маєте розрахуватися і за інші стра-
ви, які ми готуємо на кухні

– Але ж я їх не їв, – заперечив юнак.
– Так, але ви щодня нюхаєте їх запах і погодьтесь, що запах 

це теж частина їжі.
– Гаразд, якщо так, – відповів студент, – то послухайте, як 

дзвенять мої монети – це ж теж невід’ємна частина грошей.
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Сирота

М  ільярдер  розраховувався  з 
таксистом, старанно вира-
ховуючи кожну копійку.

Таксист незадоволено бурчав:
–  Ваш  син,  коли  їздить  на  таксі,  щоразу  залишає  мені  не 

менше сотні чайових, а ви рахуєте навіть дріб’язок.
–  Так,  справді,  просто  в  нього  батько  мільярдер,  а  я  сиро-

та.

В житті цінує тільки той, хто чогось досягнув сам. Чужий піт нам 
не коштує нічого: він так легко нам дався, що ми можемо просто ним 
знехтувати. Гроші, які ми вкладаємо у майбутню фінансову могут-
ність, обов’язково повинні бути зароблені, бо в іншому випадку вони 
так само легко підуть, як і прийшли. З іншого боку, той, кому щось 
легко далося, не зможе сповна насолодитися тим своїм здобутком.
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Ініціатива

Господарю, чому ви платите мені 
один  золотий,  а  дворецькому  де-
сять,  –  ображався  один  слуга,  – 

ми ж виконуємо одну і ту саму роботу.
– Добре, якщо так, то піди на ринок і довідайся, скільки там 

коштує сьогодні борошно, – відповів на це господар.
– Сьогодні  по  20  срібних,  –  відповів  слуга,  через  деякий  час 

прийшовши з базару.
– А  скільки  потрібно  взяти, щоб  дешевше  віддали?  –  знову 

запитав господар.
Знову збігав слуга на базар:
–  Якщо  візьмемо  тисячу  фунтів,  то  по  15  срібних  відда-

дуть.
– Поцікався,  чи  зможуть  вони  нам  своїм  возом  відвести,  – 

знову почав виряджати слугу.
Тут саме зайшов дворецький:
– Пане, – я проходив повз ринок  і  бачив, що  зараз дуже до-

бра ціна на борошно, нам дві тисячі фунтів не завадило б взяти, 
віддають по 15 срібних. Я з одним торговцем на його підводі при-
їхав. Чи дозволите розвантажувати?

Гроші платять не за виконану роботу, а за проявлену ініціативу. І 
не важливо, хто саме платить нам гроші: чи то Всесвіт, чи роботода-
вець. Людині, якій потрібно по життю «ноги переставляти» - все по-
яснювати і вказувати, зазвичай дістаються лише об’їдки з панського 
столу. Ваші справжні досягнення, варті винагороди – тільки ті, що без 
заохочення чи допомоги інших Ви зробили покладаючись на власне 
бажання, ініціативу і рішучість.

Як би дивно це не звучало, а гроші, навіть на роботі, платять за 
ту роботу над собою, яку Ви виконуєте вдома. Ініціатива і готовність 
діяти справді «караються» – добрими результатами, значними досяг-
неннями і, як один із наслідків, – матеріальною винагородою.
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Про учня, який вирішив 
стати просвітленим

Б  ув  собі  один  юнак,  який  вирі-
шив: 

– Я  знайду  собі Майстра  і 
стану просвітленим.

Він  пішов  до  найближчого  майстра, 
тай каже: 

–  Як  мені  стати таким  самим  майстром,  як  Ви  –  про-
світленим, таким, що все знає і розуміє навколо?

–  Це  дуже  просто,  –  відповів  Майстер,  –  кожного  дня 
протягом півроку  сідай  перед  дзеркалом  і  задавай  собі  одне-
єдине запитання «Хто я?».

…Е, ні, то якийсь майстер дуже простий: так не буває, 
щоб так просто можна було відкрити для себе  істину, ста-
ти просвітленим, зрозуміти, що навколо відбувається,  і піз-
нати  інших  людей.  Такого  бути  не  може,  я  піду  до  іншого, 
– подумав юнак. Пішов він до іншого. А той каже: 

– Добре, я тебе навчу. Тут є корівник, будеш його чисти-
ти п’ять років.

Юнак погодився,  бо розмірковував так: «Це важка робо-
та,  але  корови  –  тварини  священні.  І  я  знаю,  що  я  стану 
майстром за цією роботою!

Чистив  він  корівник  рік,  чистив  два  …  так  і  пройшло 
п’ять років. А потім не витримав і каже:

– Майстре, о великий Майстре! До вас усі ходять за по-
радою,  ви  справді  видатна  людина.  Але  я  вашою  порадою 
користуюся  п’ять  років,  чищу  корівник,  а  просвітленим  не 
став. Коли ж я ним стану?

–  Ну  гаразд,  –  відповів  Майстер,  –  насправді  все  дуже 
просто: кожного дня упродовж півроку сідай навпроти дзер-
кала і задавай собі запитання: «Хто я?».
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–  Але  ж  ви  мені  казали  чистити  корівник?  –  здивувався 
юнак.

– Ну, правильно, бо ж і корівник хтось мав чистити.

Багато хто шукає філософського каменя, не розуміючи, що на-
справді він у нас під ногами. Люди бігають і метушаться, шукають чо-
гось такого незвичного і визначного, замість займатись саморозвит-
ком і постійно думати над важливими питаннями життя.
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Майстер Стрільби 
з Лука

Ж ив собі Майстер Стрільби 
з  Лука,  якого  вважали  не-
перевершеним. В чому осо-

бливість  його  була,  ніхто  не  знав,  як  зре-
штою  і те,  чому його  вважали Майстром, 
тому що насправді, коли він стріляв, то раз 
він попав в одне дерево, раз в інше, один раз 
близько  до  цілі,  інший  раз  далеко.  Та, тим 
не  менше,  всі  вважали  його  великим  Май-
стром. 

Одного разу йшов попри те селище чоловік, почув про Май-
стра,  і  оскільки  сам був  дуже  добрим лучником, то й  викликав 
його на змагання: 

– Кажуть, ти Майстер Стрільби з Лука, – сказав він, – якщо 
не боїшся, то давай влаштуємо змагання, хто краще стріляє. 

– Гаразд, – погодився Майстер. 
Вони  вибрали  галявину,  повісили  мішень  на  дерево  і  почали 

стріляти. Майстер Стрільби з Лука влучав то трохи нижче, то 
трохи вище, раз лівіше, раз правіше, раз в землю, а раз  і в небо 
стрілу пустив. А як почав стріляти приїжджий, то кожна стрі-
ла попадала точно в ціль. От новий Майстер і сміється: 

– Бачиш, лише кожна десята твоя стріла влучила в мішень, 
а я поцілив щоразу. Ти не є справжнім Майстром. 

– Що ж, – відповів Майстер Стрільби з Лука, – якщо так, то 
тепер ходімо зі мною. І він підвів того чоловіка до краю великої 
скелі: «Ставай так, як я».  І ставши на кінчики пальців, майже 
не тримаючись за скелю, почав стріляти. Він попадав раз вліво, 
раз  вправо, трохи  вверх  і трохи  вниз;  інколи  в  землю,  інколи  в 
небо, але так само, як тоді, коли вони стріляли на галявині.

А  коли  новий Майстер  тільки  почав  стріляти,  в  нього  за-
тремтіли  руки  і  почали  підгинатися  ноги.  Він  випустив  першу 



193

П Р И Т Ч І  П Р О  Н А В Ч А Н Н Я

стрілу  –  вона  полетіла  десь  далеко  в  небо.  Він  випустив  другу 
стрілу  –  вона полетіла  в  землю. Третю  стрілу  він  уже  і  не  ви-
пускав: 

– Не можу я більше стріляти, – сказав він і пішов своєю до-
рогою.

Наша сила завжди полягає у постійності. Того, хто лише раз може 
виконати щось бездоганно, не варто називати Майстром. Бо питання 
завжди полягатиме у наших вагомих результатах, демонстрованих 
протягом тривалого періоду часу, ситуація за ситуацією, будь-коли, 
будь з ким.

Є велика мораль в тому, що Майстер – це той, для кого майстер-
ність стала його звичкою, другим Я, і спросоння він виконає все так 
само добре, як і після доброї підготовки. Немає проблеми виступити 
гарно один раз, немає проблеми зробити один раз добрий борщ, не-
має проблеми перемогти чемпіона світу. Є проблема робити це по-
стійно і невтомно з однаковою якістю постійно, не зважаючи ані на 
погоду, ані на обставини, ні на свій настрій, ні на авторитет інших 
людей. Тільки так і можна розпізнати справжнього Майстра життя. 
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Про майстра, учня і осла

О дин учень підійшов до Майстра 
зі словами: 

–  Вчителю,  я  дуже  довго 
практикував те, про що ми з вами говорили, 
я  досяг  свідомості  стану  дзен,  я тепер  про-
світлений, я можу медитувати, незважаючи 

ні на що – чи холодно, чи спека. Я можу не реагувати на удари 
палкою, коли мене хтось  інший битиме, а продовжувати вико-
нувати  свою  роботу.  Я  позбувся  залежності  насолоджуватись 
їжею і тепер можу харчуватись навіть сухою соломою.

– Чи варто тобі цим пишатися? – відповів старий вчитель. 
– Он, поглянь на галявину, там лежить осел. Він також не скар-
житься на погоду, його теж можна бити палкою і він продовжу-
ватиме свою роботу, а ще він теж може їсти сіно. Але хіба він 
досяг просвітлення?

В чому є ступінь просвітленості? Багато хто хоче відмовитися від 
родини, від обов’язків, від щоденної рутини і бачить просвітленість 
начебто в книжках, гарних цитатах і багатозначних думках. Але це 
часто є способом втечі від реальності. 

У чому Ви готові знайти свою просвітленість? Чи готові Ви при 
цьому бути з іншими, особливо зі «складним» людьми, любити їх, 
особливо тих, хто не з Вами, допомагати іншим, особливо тим, які не 
розділяють Ваші погляди? 

Багато хто думає, що просвітлення – це коли людина може цілий 
день медитувати. Натомість справжній Майстер бачить у роботі той 
самий стан просвітлення. Бо що може бути кращою медитацією, аніж 
миття посуду чи чищення картоплі? Однак все це мистецтво підвлад-
не лише тому, хто справді знайшов себе.
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Про мотузку, яка 
втримує слона

В одному  селищі  подорожній 
побачив великого слона, який 
тонесенькою  мотузкою  був 

прив’язаний  до  стовбура  дерева.  Здивова-
ний, він запитав власника слона: 
– Ваш слон міг би легко розірвати мотуз-

ку, якою він прив’язаний. Чому він не робить цього? 
– Розумієте, коли він був маленьким слоненятком, в нього на 

нозі була та сама мотузка. Тоді він не міг її розірвати, скільки б 
не пробував, а зараз навіть не намагається цього зробити.

Людина спершу визнає себе переможеною, а лише потім про-
грає. Не можна програти, не визнавши себе переможеним. Коли ми 
здаємося, ми втрачаємо можливість впливати на події навколо і по-
вністю віддаємося волі випадку.

Є відомий психологічний експеримент Мартіна Селігмана «набу-
та безпорадність»: собаки, довгий час терплячи удари електричним 
струмом і не маючи можливості нічого вдіяти, врешті переставали 
шукати способи зменшення дискомфорту і просто здавались. І коли 
їх поміщали в умови, де вони могли вплинути на результат, вони за 
звичкою (рефлекторно) залишались бездіяльними.

Кожна дитина готова до спроб, помилок і експериментів, однак 
виростаючи, часто бачить безглуздість власних спроб і перестає на-
віть намагатися. Отак іноді успіх чи провал перших спроб визначає 
все майбутнє людини. На жаль, навколо дуже багато людей, які могли 
б легко перемогти обставини, ситуації, проблеми, але навіть не нама-
гаються зробити цього, тому що колись у цьому зазнали невдачі. 

А для руху вперед існує всього-на-всього два правила: 1. Не зда-
вайся. 2. Ніколи не здавайся.
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Про логіку

Д о одного Мудреця приїхав хлоп-
чина, який щойно закінчив Ок-
сфорд, і гордо мовив: 

–  Я  тепер  все  розумію  і  все  знаю,  я 
можу  тепер  і  вам  пояснити,  як  насправді 
всі події відбуваються у світі. 

–  Добре  –  каже мудрець,  – тоді  поясни 
мені, що таке логіка.

– О, логіка – це ж так просто пояснити, особливо мені, бо я 
захищався по логіці Платона і я зараз все вам розповім. 

Тоді Мудрець питає: 
– А зможеш пояснити на прикладі? От, я тобі розкажу ситу-

ацію, а ти мені скажеш, де там є логіка. Уяви собі, що два сажо-
труси залізли в димар. Один з них виліз зовсім чорний, брудний, а 
другий з них виліз зовсім білий. Котрий з них піде митися? 

Подумав хлопець: 
– Та це ж логічно: брудний піде митися, а чистий – не піде. 
– Е ні, – відповів на те Мудрець, – той, хто брудний, поди-

виться на того, хто чистий, подумає, що він такий самий чис-
тий, і нікуди не піде. А той, хто чистий, подивиться на брудно-
го, подумає, що він такий самий брудний, і піде митися. 

– Точно – сказав юнак, – як же я не догадався? Ну, шкода…
так, ви праві. Цікаве завдання. Може, ще одне мені дасте?

– Гаразд. Слухай. Два сажотруси залізли в димар. Один з них 
виліз абсолютно брудний, другий з них виліз абсолютно чистий. 
Який з них піде митися?

– Ні, ну це зрозуміло. Ясна річ, що піде митися той, хто ви-
ліз  чистий. Він подивиться на брудного,  вирішить, що він теж 
брудний і піде митися сам. 

– Ні-ні, – сказав Мудрець, – той, хто брудний, подивиться на 
чистого, побачить, що чистий, подивившись на нього, іде мити-
ся – і піде митися разом з ним. Вони обоє підуть митися. 

– Точно, – сказав студент, – як це я знову не здогадався. Дай-
те мені ще одне завдання. 
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– Гаразд. Поясни мені логіку в такому: два сажотруси заліз-
ли в димар. Один  з них виліз абсолютно чистий, другий – абсо-
лютно брудний. Котрий з них піде митися? 

– Ну, я зрозумів: брудний подивиться на того, що чистий, а 
той піде митися, а за ним піде і брудний. 

– Ех, нічого ти не зрозумів. Той, що чистий, подивиться на 
того,  хто  брудний,  а  брудний  не  піде  митися,  він  подумає  що 
йому  не треба  йти  митися.  І  той, що  чистий, теж  нікуди  не 
піде. 

– Так, але чому я не здогадався сам? Тоді ще одне завдання, 
останнє – я точно покажу, що багато знаю. 

– Гаразд. Слухай. Два сажотруси залізли в димар. Один з них 
виліз абсолютно чорний, другий з них виліз абсолютно білий…

– Я вже все зрозумів: з них ніхто не піде митися! – вигукнув 
хлопець, навіть не дослухавши до кінця.

– Знову ти не правий, – посміхнувшись, сказав Мудрець, – де 
логіка  в  тому,  що  залізши  в  один  димар,  один  сажотрус  виліз 
чистим, а другий виліз брудним? 

Я розповідаю цю притчу, коли люди дуже часто хочуть пояснити 
події на рівні логіки, забуваючи, що власний досвід – це дуже непев-
на річ. Я вже це знаю, вже це вчив і зрозумів – ось перший показник 
того, що людина стала на шлях помилок. 

Дуже часто оте наше розуміння – це лише щось дуже поверх-
неве і загальне. Чи можете Ви уявити іншу ситуацію, чи можете Ви 
подати рішення по-іншому, в другий спосіб, якщо так – тоді Ви стаєте 
над процесом, якщо ні – тоді потрібно вчитися далі, бачити більше.
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Вбий мене!

О дин учень прийшов до свого вчи-
теля зі словами: 

– Я вже у вас так довго на-
вчаюсь, стільки всього перейняв, все, що на-
вчився – то завдяки вам, навіть не знаю, як 
би міг віддячити вам. 

– Вбий мене, – відказав учитель і пішов по своїх справах. 
– Як же це можна? Вбити свого вчителя? Він стільки всього 

мене навчив! – зніяковіло роздумував учень. 
Цю розмову чув один зі  старших учнів, який вже став про-

світленим. Він підійшов, кажучи: «Вчитель хотів сказати тобі: 
«вбий мене в собі», ти так довго йшов тим шляхом, який він по-
казував, що загубив свій, тож далі тобі потрібно йти самому».

Ці слова особливо варто пам’ятати добрим керівникам, які хо-
чуть виховати собі гідну заміну, а також вчителям, тренерам і загалом 
всім тим, хто змінює людей навколо себе. 

Кожен шлях повинен бути пройдений людиною особисто. І на-
віть добрий проводир лише доведе Вас до свого пункту призначен-
ня, а далі все одно прийдеться йти самостійно. Це варто розуміти 
як тим, хто навчає, так і тим, хто навчається. Причому, чим швидше 
приходить таке розуміння, тим далі на своєму власному шляху може 
зайти людина.
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Білий аркуш

О дного разу Майстер зібрав своїх 
учнів, взяв білий аркуш паперу і 
капнув туди чорнило.

– Що ви бачите? – запитав Майстер.
– Чорну пляму, – відповів перший.

– Незрозумілу ляпку, – сказав другий.
–  Якогось  химерного  метелика,  –  задумавшись,  промовив 

третій.
Тоді Майстер із сумним виглядом сказав:
– Як шкода, що ніхто з вас не побачив білий аркуш.

Ми у своєму житті часто звертаємо увагу на те, що перше кида-
ється в очі замість того, щоб прийняти «тло» таким яке воно є. Оми-
наючи важливість фону, ми проживаємо ціле Життя, так і не помітив-
ши Його красу, постійно відволікаючись на пусте, але незвичне.

Контрастне привертає увагу насамперед, хоча насправді тіши-
тись можна найзвичайнішими і найприроднішими речами на світі. 
Часто яке-небудь переживання затьмарює саме життя. Саме ту люди-
ну можна вважати Майстром, хто спостерігаючи за незвичайним не 
втрачає споглядання такого прекрасного і особливого звичайного.
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Історія про цигана, який 
пиляв під собою гілку

О  дного  разу  сидів  циган  на  гіл-
ці,  і  пиляв  пилкою  під  собою 
ту гілку. Проходив повз нього 

селянин, так й каже: 
– Цигане, та ти зараз впадеш. 

А  циган так  здивувався:  дурний  якийсь  чоловік,  звідки  він 
може знати, що я зараз зроблю? І так циган пиляв, пиляв, пиляв 
і таки, врешті-решт, гепнувся додолу. І подумав, що той чоло-
вік  таки  пророк.  Побіг  за  ним,  та  й  допитується:  «Чоловіче, 
якщо ти знав, коли я впаду, то скажи мені, коли я помру?» 

Чоловік дивиться, що той циган ніяк не відчепиться, та, 
щоб його відігнати, придумав таке: «От як тричі кашлянеш, 
то тоді й помреш». 

Циган  злякався,  почав тікати  від  чоловіка,  і так  по  до-
розі  захекався,  що  закашлявся  і  раз,  два,  три  кашлянув,  та 
й  думає:  все,  помру вже… Ліг  він на  землю,  лежить  і  чекає, 
коли над ним буде страшний суд. 

Аж ось проходять якихось двоє подорожніх і бачать, що 
циган лежить на землі:

– Цигане, що ти таке робиш?
– Тихо, – відповідає циган, – бо я вже помер. 
– Та як ти помер? Якщо ти отут живий лежиш.
– То,  либонь,  ви мене воскресили! – циган на радощах як 

зірветься  на  рівні  ноги  і  побіг  до  себе  до  дому  розповідати 
жінці, яка дивна пригода з ним сьогодні трапилась. 

Дуже часто люди не бачать звичайних причинно-наслідкових 
зв’язків. Тобто, якщо рубати під собою гілку, то вона обов’язково впа-
де, і та людина впаде разом з нею. Натомість шукають якісь химерні 
причини, не такі як вони є насправді, а такі, які, можливо, хотілося 
б бачити. Пов’язують те, що між собою непов’язане. Так зручно, бо 
це робить Всесвіт підпорядкованим нам, робить його таким звичним 
і зрозумілим. Та, з другого боку, наша велич завжди йде від звичайно-
го – від уміння не придумуючи собі складних взаємозв’язків, бачити 
дійсність такою яка вона є.
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Статуя Будди

М онах  молився  перед  май-
стерно вирізьбленою стату-
єю Будди. Він палко промов-

ляв свою молитву, вдивляючись у дерев’яну 
статую, наче очікуючи на диво.

Несподівано почув голос: 
– Хочеш чуда у своєму житті – спали статую!
Голос був цілком рішучий і лунав зі статуї.
– Як же я можу спалити статую з Тобою, я ж молюся Тобі? – 

спантеличено запитав монах.
– Не сумнівайся, спали статую зі мною. Я не в ній. Я в тобі, – 

у відповідь засміявся голос.

Чи готові ми знайти щось священне та істинне усередині себе? 
Переставши шукати ззовні, почати копатися у глибині власної свя-
тості, яка лише чекає, щоб її врешті відкрили, побачили і почали за-
стосовувати.

Так легко зробити у своєму житті ідола – з роботи, релігії, іншої 
людини, події чи ідеї. Але чи не занедбуємо ми у такий спосіб себе, 
глибоко заховуючи те, що є насправді всередині кожного з нас?
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Фокус

В одного  султана  був  візир. 
І  цей  візир  був  розумним  і 
добрим  порадником  і  бага-

то  що  підказував  султану.  Та  одного  разу 
трапилось так, що в їхню державу завітав 
фокусник, який показував неймовірні трюки 
з  вогнем, жонглював шпагами  і  демонстру-
вав,  який  він  чудовий  акробат.  Захоплений 
султан не міг відірвати очей: 

– Ви надзвичайний умілець! Я переконаний – у вас цей дар від 
народження. 

Тут втрутився його візир: 
– А  я переконаний, що цього,  як  і  будь-якого  іншого  вміння, 

можна навчитися.
Не до душі прийшла така відповідь султану:
– А я кажу, що це від народження! Не може людина навчи-

тися такого,  якщо  її  Аллах  перед тим  не  поблагословив  на  це. 
А за те, що ти сперечаєшся, візире, зі мною, я відправлю тебе в 
темницю. 

І  справді  відправив  свого  візира  в  темницю.  Але  подумав-
таки, що непоганий був візир, та й дав йому ще й телятко:

– Нехай оце телятко росте, хай якась хоч розвага буде тобі 
на спомин про добрі літа. 

А візир, будучи в темниці і маючи багато часу, брав те те-
лятко по декілька раз на руки і піднімав. Поки телятко було ма-
леньке – це було  заввиграшки, та хоч  згодом теля росло  -  візир 
не  припиняв  його  піднімати.  Зрештою  теля  перетворилося  на 
велетенського бика, та щоразу візир міг підняти і його.

Пройшло  декілька  років,  і  султан  змилостивився  над  своїм 
вірним візиром. 

– Вже, напевно, він порозумнішав і не буде казати, що всього 
можна навчитися, – подумав султан, та велів випустити його. 

– Ну, що, ти  згідний, що не  всього можна навчитися,  а що 
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має бути дар від Аллаха? – спитав при першій зустрічі. 
Візир промовчав, а згодом відповів:
– Вам вирішувати, Султане, але хочу вам показати дещо, - і 

попросив  привести  йому  те  телятко,  яке  колись  султан  йому 
дав у в’язницю, але яке вже стало велетенським биком.

– Як ви думаєте, чи зміг би я підняти такого бика? 
– Ні, не зміг б, – каже султан, – навіть не знаю, чи є у моїй 

державі такий силач, котрому під силу було б це зробити. 
Тут  візир  і  продемонстрував  своє  вміння.  Здивувалися  всі 

оточуючі і сам султан в першу чергу:
– Як же тобі вдалося таке зробити? 
–  Мій  секрет  дуже  простий,  –  відповів  візир,  –  я  кожного 

дня піднімав оте маленьке телятко, коли воно росло – і тепер я 
можу підняти навіть цього велетенського бика. 

Коли ми тривалий час щось робимо, то отримуємо можливість 
стати отакими майстрами, фокусниками життя, навчитися такого, що 
інші лише дивуватимуться, як таке взагалі можливо. 

Жодне вміння не дається від природи. Так само і кожен талант 
потребує, щоб його розвинули. Всі вміння потрібно відпрацьовувати 
і без упину відточувати власну майстерність. Так, щоб досягнути по-
мітних результатів, потрібно щодня вкладати в них свій час, фізич-
ний ресурс, вміння, бажання, а ще потрібно викладатися повністю. 
Про отаке розуміння я рекомендую пам’ятати, коли Ви бачите який-
небудь талант: немає людини, яка народилася такою, якою вона є. 
Зате всі люди такими стали.
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Навчання

О дин чоловік запитав у вчителя:
– Чи варто мені йти до вас 

навчатися? 
– Якщо ти підеш, то тобі тоді не вар-

то  було  йти,  а  якщо  не  підеш,  тоді  тобі 
просто необхідно піти до мене в науку.

Дуже здивувалися люди, які це чули:
– Що означає твоя відповідь? Як нам її розуміти?
– Якщо людина йде вчитися до мене, то це означає що розум 

прагне знань і змін, і вона так чи інакше їх шукатиме і врешті 
знайде. А ті, хто не приходить вчитися, ще до цього не готові, 
але саме їм це найбільше потрібно.

Зазвичай вчаться саме ефективні люди, які й так багато що вмі-
ють і знають. Натомість неефективні, яким це знання стало б дуже у 
нагоді, вважаючи, що все знають, не стають на шлях пізнання і само-
розвитку. Таких парадоксів є багато у нашому житті: наприклад, до-
рогі журнали купує той, хто може собі це дозволити, але не має часу 
їх читати. Натомість той хто має час, не має грошей.

Якщо ми вирішили, що щось знаємо і розуміємо, то це може бути 
першим сигналом, що саме нам зараз необхідно поглибити своє зна-
ння, доки не вийшов його «термін придатності».
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Відстань до Істини

О дин  допитливий  чоловік  запи-
тав Мудреця: 

–  Що  ви  маєте  на  увазі, 
коли  кажете,  що  чим  ближче  ми  до  Істи-
ни,  тим  мізернішими  стаємо?  Бо  начебто 
логічно, що наближаючись  і пізнаючи  її, ми 
мали б ставати дедалі більшими.

– Ким ви є у своєму селищі? – у відповідь запитав Мудрець.
– О,  я найповажніша  і  найшановніша людина –  відповів чо-

ловік.
– А якщо поїдете у найближче місто?
– То буду одним з багатьох важливих людей.
– А ким ви будете у столиці? – запитував далі Мудрець.
– Одним із звичайних мешканців країни – була відповідь.
– А у палаці правителя?
– Лише дрібним прохачем.
– Так само і відносинах з Істиною – наближаючись до неї, ми 

пізнаємо власну мізерність, що зрештою не робить нас гіршими, 
а  лише  показує,  який  тривалий  шлях  до  самопізнання  лежить 
попереду.

Хто вважає себе великим, є насправді мізерним, натомість, розу-
міючи власну дріб’язковість, отримуємо нагоду щонайближче пізна-
ти велич світу.
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Імітація

О дин  індус  проходив  повз  селище, 
в  якому  вздовж  дороги  біля  бу-
динків  росли  яблука.  Сонце  пе-

кло немилосердно, а ще й вийшовши з само-
го ранку, чоловік і рісочки не мав у роті. 

– Що  ж  робити,  –  думав  він,  –  немає  нічого  гіршого  аніж 
крадіжка, не можу я зазіхати на чуже. 

Та чим далі йшов, тим більше його бентежив солодкий аро-
мат  дозрілих  яблук.  Зрештою  не  втримався  він  і  зірвав  одне 
яблуко, поклав  за пазуху, а  згодом  і друге, третє та четверте, 
– думає, поїм, коли ніхто не бачитиме, за межами села. Та коли 
вже проходив останню садибу, а пазуху мав заповнену яблуками, 
то почув гамір: назустріч йому йшли місцеві дітлахи. 

Не знав бідолаха, що робити, бо взяти без дозволу – то ще 
півбіди, але своєю ганебною поведінкою дітей псувати – то вже 
нікуди не годиться. Тож він швиденько сів у позу для медитації, 
очі  закрив  і  читає мантри,  а  яблука,  наче  покладені  дари  і  по-
жертви, поклав біля своїх ніг.

Дітлахи  зачудувалися  таким  дивним  святим,  якому  ще  й 
дари  приносять,  та  й  ну  просити  його  про  благословення.  От 
він і почав роздавати їх, бо ж нікуди дітись. А ці діти ще своїх 
батьків привели, а батьки – родичів  з  інших  сіл  закликали. От 
вони цілий день  і  йдуть до нього «як по  свячену  воду». А  він  їх 
благословляє і вони щасливі та умиротворені йдуть собі робити 
добрі справи. Довго так тривало і коли вже останні люди пішли, 
гірко розридався чоловік і вирішив для себе: 

– Якщо  я  стільки  добра міг  зробити  лише  вдаючи  святого, 
то не зійти мені з цього місця, доки таки не стану святим, щоб 
ще більше добрих справ зробити.

Інколи найкращий спосіб навчання – це імітація: дитина імітує 
звуки мами, а учень імітує пересування майстра бойових мистецтв, 
менеджер-початківець перебирає на себе манеру поведінки керів-
ника. У цьому немає нічого поганого, навіть більше того, такий підхід 
набагато кращий аніж казати, що це не притаманно мені, і тому я не 
робитиму нічого і навіть не намагатимусь.

А що для кращого свого розвитку зімітуєте Ви?
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3/4 життя

О дин професор перепливав з міс-
цевим  селянином  через  велике 
озеро.  Щоб  якось  розговорити 

мовчазного весляра, він почав розпитувати 
про його знання:

– Чи вивчали ви коли-небудь фізику? – спитав професор.
– Ні, ніколи не мав часу.
– То вважайте втратили чверть життя, –  задумливо ска-

зав професор. – А чи знаєте що-небудь з астрономії?
– Ні, не мав як.
– Шкода вас, – зверхньо сказав професор, – півжиття втра-

тили. А це ж так цікаво!
Раптом почала насуватися буря, небо заполонили чорні грозо-

ві хмари, а маленький човник саме допливав до середини озера.
– А може ви вивчали колоїдну хімію? – не  стомлювався до-

питливий професор.
– Ні, – звучала та сама відповідь.
– Вважайте, що життя пройшли намарне.
– Пане,  а  ви  вмієте  плавати?  –  врешті  запитав  і  селянин, 

бачачи як його човен розхитують хвилі, які здійняла буря.
– Ні, ніколи не вмів.
– То вважайте, що ціле життя втратили, – сумно зауважив 

весляр.

Чи справді ми вчимо те, що варто вчити. Хтозна які вміння ро-
блять нас кращими? Якісь наукові? Чи, можливо, чисто людські? Або 
навіть тваринні? У чому полягають ті вміння, що роблять нас більше 
людьми?

Чи задумувались Ви колись над «вільноконвертованими звич-
ками», тобто тими, які ми можемо застосувати у більшості життєвих 
ситуацій і навіть у взаємодії з тваринним світом? То що ж робить лю-
дину місткішою: розуміння диференціальних рівнянь чи готовність до-
помогти ближньому незалежно від обставин?



208

П Р И Т Ч І  П Р О  Н А В Ч А Н Н Я

Там, де є Бог

В одному  селищі  був  дуже ро-
зумний хлопчик, який, каза-
ли, все знав. Проходячи повз 

селище, один рабин вирішив перевірити, чи 
справді цей хлопець такий розумний:

– Юний  друже,  –  покликав  він  хлопця, 
–  я  дам тобі  золоту монету,  якщо ти  по-
кажеш мені, де є Бог.

–  Пане,  я  можу  дати  вам  дві,  якщо  ви  покажете  мені,  де 
його немає. 

Ми так часто хочемо щось знайти там, де його нема: щось таке, 
що будучи ніде, є всюди. Кажуть, що найкращий спосіб щось захова-
ти, це поставити цю річ на найвиднішому місці, тоді ніхто не здогада-
ється її там шукати. Всі відповіді й вічні істини лежать на поверхні, ми 
ж часто намагаємося їх знайти так глибоко, де їх вже і не видно.

Можливо, саме час навчитися бачити Бога всюди, замість того, 
щоб закривати очі на його всюдисущість?
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Спокуса очевидністю

Д воє юнаків хотіли стати учня-
ми відомого Майстра. 

–  Гаразд,  –  сказав  той,  – 
але спершу виконайте моє прохання. Витяг-
ніть ось цього верблюда на міський мур.

–  Це  неможливо,  –  сказав  перший,  –  я 
відмовляюсь це робити, бо це безглуздо.

Натомість  другий  учень,  взявши  верблюда  за  віжки,  почав 
тягнути  на  драбину,  яка  стояла  поруч.  І  так  і  сяк  намагався 
він затягнути і запхати верблюда на міський мур, але тварина, 
звісно, не піддавалась.

–  Гаразд,  залиш  його  –  сказав  тоді  Майстер,  –  я  готовий 
тебе вчити. Бо ти не піддався спокусі очевидності, яка відмеж-
овує нас від наших істиних здібностей.

Чи не основна причина проблем, які ми отримуємо полягає у на-
шому досвіді, ми настільки уже все знаємо, розуміємо і вміємо по-
трактувати, що перестаємо дивуватися Життю і помічати абсолютно 
унікальні та неповторні речі, наприклад, помах крилець метелика чи 
сонце на світанку. Як же часто ми піддаємось очевидному, відмовля-
ючись від того, що під ним приховане.
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Повна чаша

Д о одного Мудреця прийшов уні-
верситетський професор:

– Кажуть, ви дуже розум-
на людина, хотів би поспілкуватися з вами 
щодо деяких питань.

– Гаразд, – сказав Майстер, запрошуючи гостя до себе в дім.
Професор  задавав  запитання. Майстер  відповідав.  Але що-

разу  на  другому-третьому  реченні  професор  перебивав  його  зі 
словами: це не зовсім так, як ви кажете, наука вже давно дове-
ла, що…, насправді ми вже експериментально  з’ясували, що …, 
таким-то вченим запропоновано концепцію … і т.д. Що б не ка-
зав Майстер, професор всі відповіді на свої запитання знав.

– Гаразд, - зрештою сказав Майстер, - якщо я не можу нічого 
нового вам сказати, то дозвольте хоч запропонувати чаю.

– Згода, - відповів задоволений професор.
Майстер поставив перед своїм гостем чашку і почав лити в 

неї чай. Чаша вже наповнилась по вінця, але Майстер лив далі. 
Чаша наповнилась цілком, але він не зупинявся.

– Що ти  робиш?  –  здивовано  запитав  професор,  коли  вода 
почала перетікати на стіл і литися на підлогу.

– Ти прийшов до мене запитати мої погляди, але ти наче ця 
повна чаша, у якій вже немає місця ні для чого нового, що туди 
не наллєш – то все виллється. Спорожни свою чашу, а тоді ми 
поспілкуємося.

Люди ходять переповненими і недослуханими, і причина цьому 
одна: недолюбленість. Вільні вуха – це ж така розкіш! Ми б залюбки 
«навантажили» своїм світоглядом інших, а насправді отой інший ще й 
сам хоче «навантажити» нас. 

Спорожніть свою чашу, спілкуючись з іншою людиною – це єди-
ний шлях до порозуміння.
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Справжній вчитель

- Я к  розпізнати  справжньо-
го  Вчителя?  –  запитали 
у  Майстра,  –  зараз  же 

стільки різних гуру навколо.
– Шукайте того, хто нікого не вчить. 

Справжній вчитель вчиться сам,  - відповів 
Майстер.

Чи готові ми постійно вчитись? Вчитись у себе? Вчитись у інших? 
Вчитись у природи? Постійно ставити собі запитання, і шукаючи або 
знаходячи відповіді на них, розуміти щось інше, аніж нам було зро-
зуміло досі?

Справжній вчитель завжди вчитиметься у своїх учнів і ніколи не 
думатиме, що знає більше за них.
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Запитання

- Ч и  можна  палити  під  час 
медитації?  –  запитав 
один  учень  свого  настав-

ника.
–  Ні,  –  одразу  отримав  категоричну 

відповідь.
–  Чи  можу  я  медитувати,  поки  палю,  –  запитав  інший 

учень.
–  Звичайно,  медитація  –  це  таїнство,  яке  можна  робити 

будь-коли, коли ти готовий до цього.

У своєму житті ми отримуємо відповідь саме на те, що запитує-
мо, навіть більше того – отримуємо саме те, на що очікуємо.

Якщо розглядати глибинніший зміст цієї притчі, то можна зрозу-
міти, що медитацією чи молитвою може бути для нас кожна дія, не-
залежно від її форми. Робота майстра – це завжди медитація, тобто 
дія у чистому вигляді, де немає очікувань, страхів і бажань, а границя 
самої людини розмивається і заповнює собою русло Дії.
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Наша камера

О дному учневі, який дуже пишав-
ся  своїм  інтелектом,  настав-
ник зауважив:

– Пишатися своїм великим інтелектом 
– це наче в’язневі хвалитися своєю великою 
камерою.

Що важливіше: розум чи чутливість переживання кожного мо-
менту? Що є більш притаманним людині? І не варто спішити з від-
повіддю. Те, що на перший погляд виглядає більш зрозумілим, може 
бути лише пасткою нашого сприйняття. Бо якщо наші інтелект і розум 
обмежують і віддаляють нас від думок та світоглядів інших людей, то 
яка тоді у них користь? Іноді, переоцінюючи значення власного інте-
лекту, ми не помічаємо ґрати, які відмежовують нас від реальності. 
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П Р И Т Ч І  П Р О  Н А В Ч А Н Н Я

Важка голова

Д воє  учнів,  послухавши  свого 
Вчителя про те, що весь Всес-
віт знаходиться усередині нас 

–  розмірковували  про  камінь,  який  лежав 
біля дороги:

– Якщо ми – це весь Всесвіт, то цей ка-
мінь  має  бути  не  зовні,  а  всередині  нас,  – 
сказав перший з них.

– Саме так і я гадаю, – погодився другий.
– Ну, мабуть, і важкі у вас голови, якщо там така каменюка 

лежить! – лише засміявся третій.

Ми зазвичай надто серйозно ставимось до себе, а відповідно, 
буквально сприймаємо слова інших. Людина, яка може посміяти-
ся над ситуацією, або ще краще – над собою, доводить, що вона ще 
жива. Однак часто піймавшись на слова, наче риба на масного хро-
бака, ми втрачаємо основне – суть сказаного.
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П Р И Т Ч І  П Р О  Н А В Ч А Н Н Я

Природа Будди

- Ч и правда, що все має природу 
Будди? –  спитав один учень 
свого Наставника.

– Так, – відповів той.
– Що кожна стеблинка і тваринка, та 

й навіть кожен камінець має природу Буд-
ди.

– Саме так, – знову була відповідь.
–  І кожна-кожнісінька людина має природу Будди? – не вга-

вав Учень.
– Цілком вірно, – підтвердив Наставник.
– І я теж маю природу Будди? – допитувався далі Учень.
– Ні, ти не маєш.
– Як же так?  –  здивувався  учень.  –  Якщо  кожен  камінець, 

рослинка і людина мають природу Будди, то чому я її не маю?
– Бо ти про це питаєш.

Якщо людина сумнівається, значить, вона насправді ще не має 
того, що їй уже належить. Не знаючи про це, вона відмовляється від 
радостей і насолод: шукаючи, не бачить те, що перед самісіньким но-
сом; будучи в самому ядрі, серцевині Всесвіту, протоптує стежину в 
його пошуках.

Натомість безумовна віра, звісно, не обов’язково релігійна, по-
вертає людині все те, у чому вона собі відмовляла. Знайдіть свою 
природу Будди – вона не назовні, а усередині Вас.
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Не тут

- П оможи мені знайти Бога – 
просив один молодий чоло-
вік у Вчителя.

–  Бога  неможливо  знайти!  –  отримав 
відповідь.

– Чому?
– А як можна рибі допомогти знайти океан? – відповів Вчи-

тель.

– Я к  мені  знайти  Бога,  – 
спитав учень. 

– Його не треба ніде 
шукати, він тут, – відповів Мудрець.

– Але чому я його не бачу? – здивувався 
учень.

–  Бо  ти  не  тут!  Вернись  сюди,  і  ти 
його одразу побачиш.

 Як нам побачити ту безмежну любов, у якій перебуваємо? Як 
нам повернути собі себе самих? Як нам знову насолоджуватись ра-
зом з тими, хто є Зараз, тим що є Тут?
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Подяки
Дякую  всім,  хто  долучився  до  цієї  книги 

на етапі її фізичного створення, а також на всіх 
історичних  етапах  формування  матеріалів 
для  неї.  А  також  заздалегідь  вдячний  тим,  хто 
прочитає і використає те, що у ній написано. Без 
Вас ця книга б не відбулась.

А ще  я  особливо  вдячний  своїй  дружині  Дані 
і донечці Олесі, які тренували мене нагадуванням 
про  потребу  цінувати  і  насолоджуватись 
кожною  миттю,  проведеною  разом,  і  при  цьому 
не  забувати  досягати  раціонально  поставлених 
цілей. Саме у такі моменти пізнається істинний 
і вишуканий смак життя.

Дякую!
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ТА БАГАТЬОХ ІНШИХ СФЕР!

ЧИТАЙТЕ ТА 
ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ

психологічний журнал для тих, хто думає
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Долучайтесь до нас у соціальних мережах :
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Нещодавно видані книги Романа Кушніра:

Великий оратор, або як говорити так, 
щоб Вам аплодували стоячи
Кожен добрий оратор колись був поганим оратором. Але той, хто щодня докладає 
зусиль, щоб стати кращим, зрештою досягає того, що ним починають заслуховува-
тись інші. В книзі доступно викладено всі аспекти мистецтва публічного виступу, 
включно із вправами, які варто виконувати, для того, щоб щодня досягати нових 
вершин в ораторстві.
Лаконічний і захоплюючий підхід автора допоможе Вам готувати свої щоденні ви-
ступи як великі промови.
Книга буде корисною всім, хто хоче покращити представлення власних думок, набу-
ти впевненості на публіці, навчитись відкривати і надихати інших і загалом прагне 
саморозвитку.
ISBN 978-617-642-000-2, 256 c.

Наше щоденне спілкування, в першу чергу, вимагає відповідальності й глибинності, 
але про це ми, на жаль, часто забуваємо. Є правила, нібито настільки очевидні, що 
їх просто забувають дотримуватися, створюючи конфлікти і непорозуміння «на 
рівному місці». Скількох проблем як протягом дня, так і впродовж цілого життя, 
можна було б уникнути, якби люди вміли відповідально ставитися до такого звич-
ного і, здавалось би, простого процесу – спілкування.
В книзі немає ніяких складних технік чи особливих моделей, а лише все те, що необ-
хідно знати кожному про буденну і водночас таку захопливу річ – радість людського 
спілкування.
ISBN 978-617-642-085-9, 358 с.

Мистецтво відповідального спілкування, або 
як знаходити глибинне порозуміння з іншою людиною

Найкращі історії та притчі, які можна використовувати для особистісного зрос-
тання, а також у повсякденних ситуаціях, зібрані в окремій книзі. 175 повчаль-
них історій з найрізноманітніших сфер людської діяльності, починаючи від теми 
ставлення до себе і закінчуючи моделями ефективного самонавчання, з комен-
тарями і особливостями сприйняття цих історій.
Рекомендується всім, хто прагне розвитку і хоче досягнути більшого.
ISBN 978-617-642-095-8, 224 с.

Історії і притчі для особистісного зростання

Всупереч поширеній думці, багата людина від бідної відрізняється не обставина-
ми, які дають їй змогу реалізуватись, і не сприятливістю навколишнього серед-
овища. А тим більше багатству не завдячують «випадковостям долі» чи вродже-
ним здібностям. 
Багата людина вирізняється особливим способом мислення, яке спрямоване на 
творення і вкладання, а не на споживання і марнування. Досліджуючи правила 
використання фінансових можливостей людини з позиції формування особливо-
го способу мислення, використовуючи доступні порівняння і основи мистецтва 
інвестування, а також показуючи глибинні психологічні причини, які ведуть до 
збагачення, автор виводить зрозумілу і доступну кожному модель досягнення 
багатства.
ISBN 978-617-642-119-1, 224 с.

Багатство як спосіб мислення
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