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ПЕРЕДМОВА 

БУДДА та БІЗНЕС 
 

Впродовж сімнадцяти років – з 1981 по 1998 – мені випав великий привілей 
працювати з Офером та Айєю Азрієлант – власниками „Міжнародної Діамант Корпорації 
Андін” (Andin International Diamond Corporation), та ядром колективу, що створив одну з 
найбільших у світі компаній з виробу діамантів та ювелірних прикрас. Цей бізнес 
розпочався з позики 50 000 доларів та лише трьох чи чотирьох робітників, враховуючи 
мене. До того часу, як я пішов з нього, щоб повністю присвятити себе навчанню в 
започаткованому мною інституті у Нью Йорку, рівень наших річних продажів склав понад 
100 мільйонів доларів США, а кількість співробітників в офісах по всьому світу 
перевищила п’ятсот тисяч. 
 Весь цей час, що я присвятив діамантовому бізнесу, я вів подвійне життя. За сім 
років до того, як зайнятись цією професією, я на відмінно закінчив Прінстонський 
університет, а ще раніше у Білому домі мене нагородили Медаллю президентського 
стипендіата від президента Сполучених Штатів та Стипендією МакКонелла від 
Прінстонської школи закордонних справ імені Вудроу Вілсона. 
 Грант від цієї школи дав мені можливість подорожувати до Азії, щоб навчатись у 
тибетських лам в резиденції Його Святості Далай-лами. Так розпочалось вивчення мною 
стародавньої мудрості Тибету, досягши свого апогею у 1995 році, коли я став першим 
американцем, що закінчив двадцятирічне кропітке навчання та склав іспити для 
отримання класичного ступеню геше, або магістра з вивчення буддизму. Після закінчення 
Прінстону мені довелось жити в буддійських монастирях в Сполучених Штатах та Азії, а 
в 1983 році прийняв обітницю ченця-буддиста. 

Але, як тільки я укріпився у чернечому вченні буддизму, мій головний вчитель Хен 
Рінпоче, або „Дорогоцінний Настоятель”, благословив мене зняти одяг буддійського 
ченця  та переодягтись у костюм ділової людини, бізнесмена. Він сказав, що монастир – 
це ідеальне місце для теоретичного пізнання великої мудрості буддизму, але метушня 
американського офісу надасть мені можливість практичного випробовування набутих 
знань реальному житті. 

Деякий час я незламно стояв на своєму, не бажав залишити тишу нашого 
маленького монастиря, страшенно хвилювався, бо в моїй уяві американський бізнесмен 
мав бути жадібнім, нещадним та байдужим. Але одного дня, почувши натхненну бесіду 
мого вчителя з кількома університетськими студентами, я повідомив йому, що 
послухаюсь його повчання та пошукаю собі якусь справу у бізнесі.  

Кількома роками раніше під час щоденних медитацій у монастирі у мене було щось 
на кшталт видіння; і з того часу я знав, яким бізнесом я б зайнявся: тим, що пов’язаний з 
діамантами. У мене не було ніяких знань щодо коштовного каміння, і, відверто кажучи, 
ніякої пристрасті до ювелірних прикрас, так само ніхто з моєї родини цим ніколи не 
займався. І ось, як наївна дитина, я почав ходити від однієї ювелірної крамнички до іншої, 
запитуючи, чи не візьме мене хоч хто-небудь учнем. 

Спроба залучитись таким чином до ювелірного бізнесу – все одно, що записатись 
до лав мафії. Торгівлею необробленими діамантами займаються потайки, і коло довірених 
людей дуже вузьке, лише члени родини. У ті часи бельгійці контролювали великі 
діаманти – вагою карат та більше; ізраїльтяни гранували здебільш дрібні камінці, і євреї-
хасиди із Діамантового кварталу у Нью-Йорку на 47-й вулиці тримали переважну 
більшість оптової торгівлі всередині самої Америки. 

Річ у тому, що уся продукція, навіть з сировиною найбільшої діамантової майстерні 
може вміститись у декількох невеличких контейнерах, зовні схожих на коробку для 
взуття. До того ж крадіжку діамантів на кілька мільйонів доларів, якщо така скоїться, 
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виявити неможливо: достатньо покласти у кишеню жменю камінців та вийти, 
причинивши за собою двері – досі нема жодного технічного пристрою, схожого на 
металошукач, щоб виявити вкрадене. Через це більшість фірм наймає на роботу лише 
синів, племінників або братів, і ніколи не візьмуть чужака, котрому схотілось побавитись 
камінцями. 

Пам’ятаю, як я відвідав п'ятнадцять різних майстерень,благаючи взяти мене на 
найнижчу посаду, і кожного разу мене виштовхували в плечі. Старий годинникар з 
сусіднього містечка порадив мені прослухати курси з сортування діамантів в 
Американському інституті геммології (АІГ) у Нью-Йорку – мовляв, з дипломом мені 
легше буде влаштуватись на роботу, а на заняттях я зможу познайомитись з ким-небудь, 
хто допоможе мені в цьому. 

В цьому інституті я і зустрів пана Офера Азрієланта. Він теж слухав курс з 
сортування діамантів дуже великої якості, відомих як „комерційні” або „сертифіковані” 
камені. Щоб відрізняти надзвичайно коштовні сертифіковані діаманти від підробки або 
підправленого діаманту, потрібно вміти виявляти крихітні порожнини та дефекти 
розміром з кінчик голки, та ще й не плутати їх з порошинами, що купою осідають на 
поверхню діаманту або лінзи мікроскопу та збивають з пантелику. Таким чином, ми вдвох 
опинились у цьому місці, щоб навчитись справі і не залишитись у майбутньому без 
штанів. 

Офер відразу вразив мене питаннями, які ставив учителю, своєю манерою 
аналізувати та піддавати сумніву кожну презентовану ідею. Я вирішив, що скористаюсь 
його допомогою у пошуках роботи, або навіть нав’яжусь до нього працювати, і з цією 
метою з ним познайомився. Кількома тижнями пізніше – в той день, коли я здав фінальні 
екзамени з сортування діамантів у нью-йоркських лабораторіях АІГ, – я знайшов привід 
зайти до нього в офісне приміщення, щоб спробувати найнятись на роботу.  

Мені дуже пощастило, що на той час він лише відкривав філію в Америці, 
заснувавши вже невелику компанію у себе на батьківщині, в Ізраїлі. І ось, опинившись у 
нього у конторі, я почав благати навчити мене діамантовому бізнесу, мовляв: „Я буду 
робити все, що потрібно в офісі, лише дайте мені шанс! Я все поприбираю, помию вікна,  - 
що тут казати, робитиму все, що скажете”. 

І він мені каже: „В мене немає грошей найняти тебе! Але ось що тобі скажу, я 
поговорю з господарем цього офісу, його звуть Алекс Розенталь, і подивимось, чи 
зможемо ми вдвох сплачувати тобі зарплатню. В такому випадку ти працюватимеш на нас 
двох і виконуватимеш наші доручення”. 

І я, випускник Прінстона, став працювати посильним, попихачем за сім доларів за 
годину, бігаючи в літню нью-йоркську духоту та сніжні хуртовини до околиці 
Діамантового кварталу, куди я ніс невиразну брезентову сумку набиту золотом та 
діамантами для подальшої відливки та вставляння їх у каблучки. Офер, його дружина Айя 
та мовчазний, талановитий ювелір з Ємену Апекс Гал сиділи навколо єдиного 
орендованого столу та сортували разом зі мною камінці, розмічуючи їх для гранування та 
повідомляючи по  телефону потенційних клієнтів. 

Зарплату не отримував рясно і ту з затримкою, поки Офер намагався випросити у 
своїх лондонських друзів додаткову позику, але незабаром я накопичив достатньо коштів 
та купив свій перший бізнес-костюм, який я носив і вдень, і вночі. Ми часто працювали до 
півночі, і я змушений був довго добиратися до своєї маленької келії у монастирі Азійської 
громади буддистів в Говеллі, штат Нью Джерсі. За кілька годин я вже знову був на ногах 
та поспішав на автобус до Мангеттену. 

Після того, як наш бізнес трохи налагодився, ми переїхали до околиці поближче до 
ювелірного кварталу, і, зробивши відчайдушний крок, найняли єдиного майстра-ювеліра, 
котрий один займав велику кімнату, що була у нас „виробництвом” з виготовлення наших 
перших діамантових каблучок. Після того, як я залучився довірою, збулась моя мрія – я 
міг засісти за купою діамантів та сортувати їх. Офер та Айя запитали мене, чи не хочу я 
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очолити новостворений підрозділ по закупівлі діамантів (на той час підрозділ складався з 
двох працівників: мене та що однієї людини). Я дуже зрадів цій нагоді і з головою 
занурився у роботу. 

Стосовно роботи у звичайному бізнес-офісі мій тибетський лама порадив мені не 
розповсюджуватись, що я буддист. Мені рекомендувалось не голитись, а носити звичайної 
довжини волосся та одягати звичайний костюм. Кожний принцип буддизму, котрого я 
дотримувався, виконувався потайки, без сурмління у фанфари та гучних оголошень. Я був 
буддійським мудрецем внутрішньо і звичайним американським бізнесменом ззовні. 

Таким чином я почав намагатись керувати підрозділом за буддистськими 
принципами, і ніхто про це не знав. Ще раніше між мною та родиною Азрієлантів 
встановилось взаєморозуміння: я відповідав за управління кожним аспектом Діамантового 
підрозділу у „Андін Інтернешенал” і за забезпечення непоганого прибутку з камінців; 
натомість я мав повну владу приймати на роботу чи звільняти, давати оклади чи 
підвищувати зарплатню, встановлювати кількість годин праці для робітників, і хто за що 
мав нести відповідальність. Я лише мав виправдати надії, та ще й з непоганим прибутком. 

Ця книга – це історія про те, як я, використовуючи принципи стародавньої мудрості 
буддистського вчення, розбудовував Діамантовий підрозділ компанії „Андін 
Інтернешенал”, починаючи з нуля до підприємства міжнародного рівня з прибутком в 
кілька мільйонів доларів на рік. Я не робив все самотужки, і моя точка зору не була 
однією, котру всі виконували, але я можу сказати, що більшість прийнятих рішень та 
правил у нашому підрозділі під час мого керівництва як віце-президента мали вплив від 
тих принципів, що ви знайдете читаючи цю книгу. 

В чому суть тих принципів? Можна виділити три принципи. 
Перший принцип – бізнес має бути успішним: він мусить приносити гроші. В 

Америці та інших країнах Заходу має перевагу думка, що заробляння грошів та успіх не 
личать людині, яка намагається вести духовний спосіб життя. В буддизмі, до речі, гроші 
не є зло; людина з більшими ресурсами може зробити більше добра у світі, ніж без них. 
Питання скоріш у тому, яким чином ми заробляємо гроші; чи усвідомлюємо ми звідки 
вони приходять, і як зробити, щоб вони і надалі надходили, а також, чи не засліплені ми 
грошима. 

Вся справа полягає у тому, щоб заробляти гроші чистим та чесним способом, ясно 
усвідомлюючи, звідки вони беруться, щоб джерело не вичерпалось, та підтримувати 
здорове ставлення до грошей, доки їх маємо. Доки ми виконуємо ці речі, заробляння 
грошей не суперечить духовному способу життя; більше того, це стає частиною духовного 
шляху. 

Другий принцип – отримувати задоволення від грошей, тобто потрібно навчитись 
підтримувати розум та тіло у доброму здоров’ї, поки заробляємо гроші. Створення 
достатку не повинно виснажувати ні фізично, ані ментально, щоб ми не стали 
неспроможні радіти отриманому. Людина бізнесу, котра нищить своє здоров’я у гонитві за 
наживою, руйнує саму ідею бізнесу. 

Третій принцип полягає в тому, щоб ви, оглянувшись назад на бізнес та 
подивившись на прожитий час, могли відверто визнати, що витрачені на справу роки 
мають певний сенс. Приходить кінець кожному підприємницькому починанню, яким би 
ми не займались, та і, взагалі, колись закінчується саме життя. І наприкінці цієї подорожі 
бізнесом, його найважливішої частини, коли ми дивимось на результати, та те, як ми себе 
поводили, ми бачимо, що наша справа має якесь тривале значення та залишила добрий 
відбиток у світі, якому живемо. 

Підсумовуючи, можна сказати, що мета бізнесу та стародавньої тибетської 
мудрості, і в дійсності, всіх зусиль людини – зробити багатшими самих себе, досягти 
розквіту, як зовнішньо так і внутрішньо. Ми можемо насолоджуватись цим успіхом тільки 
тоді, коли підтримуємо на високому рівні фізичне і психічне здоров’я. Впродовж усього 
життя нам потрібно шукати шляхи наповнення цього розквіту сенсом та багатобарвністю. 
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Це наука того, що ми досягли у Діамантовому підрозділі компанії „Андін 
Інтернешенал”; висновки, які можна винести та втілити незалежно від походження та 
переконань. 
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МЕТА ПЕРША 
 

ЯК ЗАРОБЛЯТИ ГРОШІ 
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ГЛАВА 1. ЗВІДКИ З’ЯВИЛАСЬ МУДРІСТЬ  
 

 
 
Стародавньою мовою Індії це вчення зветься як Arya Vajra Chedaka Nama Prajnya 

Paramita Mahayana Sutra. 
Мовою Тибету це називається  Pakpa Sherab Kyi Paroltu Chinpa Dorje Chupa Tekpa 

Chenpoy Do. 
Українською мовою „Гранувальник діамантів”, стародавня шляхетна книга від 

Шляху співчуття, що вчить досконалій мудрості.  
 
Що відрізняє цю книгу з бізнесу від багатьох інших книг, які ви читали? Це 

джерело того, про яке ми збираємось вести розмову: стародавня книга буддійської 
мудрості з назвою „Гранувальник діамантів”. Приведені вгорі витяги – це початок цієї 
книги. 

В „Гранувальнику діамантів” схована мудрість прадавнини, за допомогою якої ми 
змогли розбудувати компанію „Андін Інтернешенал” з річним обертом продажу понад 100 
мільйонів доларів. Не завадить на самому початку трохи знати про цю важливу книгу, 
щоб зрозуміти той вплив, який вона відіграла в історії нашого світу на Сході. 

„Гранувальник діамантів” – одна з найстаріших книг у світі, яка була надрукована, 
а не написана від руки. У Британському музеї зберігається копія, яка датована 868 роком 
до нашої ери, а це майже 600 років до видавництва Біблії Гутенберга. 

„Гранувальник діамантів” – це записане вчення Будди, яке він виголосив понад 
2 500 років тому. На початку воно передавалось з уст в уста, пізніше, з розвитком 
писемності на довгому пальмовому листку. Спочатку на стійкому до зносу листі голкою 
видряпували текст, а потім його присипали вугільним пилом і втирали в залишені голкою 
подряпини. Зроблені за такою технологією книги і досі можна відшукати в південній 
частині Азії. 

Зазвичай таке пальмове листя зберігалось разом одним з двох способів. Іноді 
шилом висвердлювався отвір в середині купи листків і мотузка протягувалась крізь нього, 
щоб скріпляти докупи сторінки. Інші книги зберігались загорнутими в тканину. 

Будда проголошував „Гранувальника діамантів” на санскриті, давній мові Індії, 
якій, як вважають, близько чотирьох тисяч років. Коли книга з’явилась у Тибеті близько 
тисячі років тому, вона була перекладена тибетською мовою. Впродовж століть в Тибеті 
текст викарбовували на дерев’яних дощечках та роздруковували на довгих стрічках 
зробленого ручним способом паперу за допомогою накатного валу, яким прокачували 
покладену на змочену чорнилом дощечку паперову стрічку. Ці довгі паперові стрічки 
зберігаються в тканині жовто-оранжевого або коричнево-малинового кольору, як це було 
за часи використання пальмового листя.  
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„Гранувальник діамантів” також поширився в інших великих країнах Азії: Китаї, 
Японії, Кореї та Монголії. Впродовж останніх двадцяти п’яти століть книга багаторазово 
передруковувалась мовами цих країн, а її мудрість розповсюджувалась в незмінному 
вигляді з уст вчителя одного покоління до серця учня наступної генерації. В Монголії 
книгу вважали настільки важливою, що її копія дбайливо зберігалась у кожній сім’ї на 
родинному вівтарі. Раз чи двічі на рік місцевий монах-буддист запрошувався до оселі 
читати вголос для всієї родини, щоб благословення її мудрості зійшло на присутніх. 

Здобування мудрості „Гранувальника діамантів” не вважається легкою справою. 
Істинне вчення, як інші вислови Будди, маскується у надзвичайно містичній мові, яке 
може розтлумачити живий вчитель за допомогою великих пояснень, що були написані 
впродовж століть. Тибетською мовою ми маємо три давніх тлумачення, датованих 
приблизно від шістнадцятого століття до тисяча сотих років. 

Але, більш важливим є те, що нещодавно знайдено інший коментар цієї книги, 
який є менш давнім і набагато легшим для розуміння. Останні дванадцять років група 
колег разом зі мною працювала над проектом азіатської літературної спадщини (ACIP – 
Asian Classics Input Project), метою якого є збереження стародавніх книг тибетської 
мудрості. Впродовж останнього тисячоліття  ці книги зберігались у відомих монастирях та 
бібліотеках самого Тибету, будучи захищеними від війн та загарбників природними 
стінами Гімалайських гір. Все змінилось з винаходом аеропланів, і в 1950 році 
комуністичний Китай захопив Тибет. 

Під час вторгнення та наступної окупації, яка триває до цих пір, було знищено 
понад п’ять тисяч бібліотек та монастирських шкіл, що зберігали ці книжки. Лише 
невелика кількість книжок була винесена біженцями, які рятувались у небезпечному 
переході через Гімалаї поблизу гори Еверест. Щоб осягнути велич втрати, лише уявіть, що 
якась могутня держава атакувала Сполучені Штати та зруйнувала майже усі коледжі й 
університети, винищивши всі книжки в бібліотеках. Уявіть, що було врятовано лише ті 
книжки, що винесено в руках протягом кількох тижнів або місяців біженцями до Мексики. 

Завдяки цьому проекту (ACIP) тибетські біженці в таборах Індії були навчені 
набирати тексти цих книг на комп’ютері; потім через компакт-диски або Інтернет 
безкоштовно розповсюджувались в тисячах шкіл по всьому світу. До цього часу вже 
збережено близько 150 000 сторінок манускриптів на дерев’яних дощечках – ксилографах, 
– за якими відправлялись на край світу, щоб знайти ці книги, які ніколи не залишали 
Тибету. 

Серед вкритих порохом колекцій манускриптів у Санкт-Петербурзі (Росія) нам 
пощастило знайти копію дивовижного тлумачення „Гранувальника діамантів”, що було 
привезено попередніми дослідниками Тибету. Цей коментар називається „Сонячне світло 
на стежині до свободи”, він був написаний великим тибетським ламою Чоней Дракпа 
Шедруп (Choney Drakpa Shedrup), що жив з 1675 по 1748 рік. Так сталось, що цей лама 
був з того самого монастиря Сера Мей (Sera Mey), де і я отримав свою освіту. Впродовж 
століть він був відомим під прізвищем Чоней лама, або „лама з містечка Чоней”, що на 
сході Тибету. 

У цій книзі будуть вживатись оригінальні цитати „Гранувальника діамантів” разом 
з текстом з „Сонячного світла на стежині до свободи”. Це вперше, коли важливе 
пояснення перекладено англійською. Крім вибраних висловів цих двох видатних робіт у 
цій книзі будуть наведені тлумачення, що усно передавались впродовж двадцяти п’яти 
століть і які я почув від своїх персональних наставників-лам. Наприкінці будуть 
розглянуті випадки з мого особистого життя в цьому загадковому світі міжнародного 
діамантового бізнесу, щоб продемонструвати, як секрети давньої мудрості можуть 
вплинути на вашу роботу та особисте життя, зробивши її більш квітучою. 
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ГЛАВА 2. ЗНАЧЕННЯ НАЗВИ КНИГИ 
 

 
 
Сама назва „Гранувальник діамантів” вже містить в собі велику частку таємної 

мудрості; і перед тим, як ми почнемо дізнаватись, як досягти успіху за допомогою цієї 
мудрості, потрібно обговорити її значення. Спочатку розглянемо, як сам Чоней лама 
тлумачив цю довгу назву: 

Сам текст починається зі слів: „Давньою мовою Індії це вчення називається Арйа 
Вайра (Arya Vajra)…” Еквівалент кожному слову на санскриті в назві перекладається, як 
„благородний (для арйа) діамант” (для вайра). Чедака (chedaka) означає „гранувальник”, 
тоді як прайнйа (prajnya) – „мудрість. 

Парам (param) означає „на іншу сторону”, тоді як іта (ita) – „пішов”, а разом 
означають „досконалість”. Нама (nama) означає „покликаний, званий”. Маха (maha) 
означає „велике” стосовно „співчуття” і яна (yana) означає „шлях”. Сутра (sutra) 
перекладається як „старовинна книга”. 

Найважливіше слово тут, яке пояснює успіх у бізнесу та житті, це – „діамант”. У 
давньому Тибеті діаманти репрезентували прихований потенціал кожної речі: зазвичай, це 
називалось як „пустота”. Людина бізнесу, яка бачить цей потенціал, таким чином розуміє 
шлях досягнення успіху як у фінансових, так і в особистих питаннях. В наступній главі 
буде приведено більш детальне пояснення цього потенціалу, а зараз достатньо знати, що є 
три важливих ознаки, якими потенціал у кожній речі схожий на діамант. 

По-перше, чистий діамант ближче всього стоїть до абсолютної фізичної чистоти. 
Уявіть собі великий лист скла, наприклад, що стоїть у нас у дверях, які виходять в сад. 
Якщо дивитись спереду, скло буде повністю прозорим, таким прозорим, що деякі 
відвідувачі, виходячи до саду, обов’язково його розіб’ють, не помітивши. Але, якщо 
подивитись на лист скла з торця, то скло матиме зелений колір, воно буде зовсім іншим. 
Цей колір дають акумульовані у склі маленькі домішки заліза, що розповсюдились крізь 
всю речовину; це найкраще помітно, якщо подивитись крізь велику товщу скла. 

Чистий алмаз зовсім інший. В торгівлі ми оцінюємо діаманти за ступенем чистоти, 
відсутністю кольору – діаманти без кольору рідкі та найбільш коштовні. Чистий 
безкольоровий діамант належить до групи, яка позначається буквою „D”, така історична 
похибка. Коли винайшли сучасну систему оцінювання діамантів, існувало багато інших 
систем класифікації, які конкурували між собою. Літера „А” широко використовувалась 
для позначення дуже хорошого або безкольорового діаманту; іншій групі відповідала 
літера „В”, ще нижча група позначалась літерою „С”, і так далі за алфавітом. 

На жаль, кожна компанія надавала свої стандарти класу „А” та „В” тощо, і це,  без 
сумніву, створювало багато непорозуміння та проблем клієнтам. У однієї компанії майже 
безкольоровий „В” був у іншої злегка жовтим „В”. Через це винахідник нової системи 
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просто пішов далі за алфавітом та прийняв літеру „D”, щоб позначати нею найкращий, або 
найбільш безкольоровий камінь. 

Якби існувало вікно, що зроблене з діаманту класу „D”, то воно було б абсолютно 
прозоре. Дивись через нього у різних напрямках – вздовж і поперек – все однаково 
прозоре. Такою є природа речі, що абсолютна чиста або прозора. Якби ви стояли перед 
стіною з діаманту метр завтовшки, що не відбиває світла від поверхні, а інша людина по 
той бік стіни, то ви б взагалі не помітили діамантової перешкоди між вами. 

Прихований потенціал для успіху, знайдений у „Гранувальнику діамантів”, схожий 
на цю діамантову стіну. Він завжди навколо нас, кожен об’єкт та жива істота, що 
знаходяться поруч, мають цей потенціал. І цей потенціал, якщо його задіяти, призведе до 
певного особистого та комерційного успіху. Іронія нашої долі в тому, що навіть тоді, коли 
кожна людина і річ просякнуті цим потенціалом, що навколо нас, ми його не бачимо. В 
такому випадку метою „Гранувальника діамантів” є навчити нас бачити цей потенціал. 

Другою важливою ознакою діаманту є те, що він найтвердіша річ у всесвіті. Ніщо 
не може його подряпати, окрім іншого діаманту. За шкалою Кнупа для виміру твердості 
другим за діамантом стоїть природній мінерал – рубін, твердість якого втричі менш за 
діамант. Діамант може залишати подряпини на іншому діамантові лише в тому випадку, 
коли є так званий „м’який” напрям. 

Це і є та технологія, за якою гранують діаманти. Хоча діамант неможливо 
подряпати, але його можна розколоти, розщепити немов колоду сокирою. Для гранування 
діамантів використовують залишки після гранування попередніх камінців, або береться 
кусок необробленого діаманту, який не є достатньо чистим, щоб стати чистим алмазом, і 
всі шматочки розщеплюються та подрібнюються до пилу. 

Такий діамантовий пил проходить ретельне просіювання через набір сит або 
металевих вічок до отримання найменшої фракції, що потім зберігається у невеликому 
скляному контейнері. Потім підготовлюється великий міцно загартований стальний диск, 
який проходить обробку задиранням; це коли на поверхню наносяться впоперек зазублини 
до отримання тонких насічок. Потім на цей диск наноситься якісна олія. Найчастіше це 
маслинова олія, але кожен гранувальник має свій таємний рецепт для правильної суміші. 

Стальний диск встановлюється на під’єднаний до мотору шпиндель, який міцно 
закріплено на зміцненому стальними підпорами важкому столі. Це робиться з метою 
запобігання вібрації, коли шліфувальний круг почне обертатись зі швидкістю багато 
сотень обертів за хвилину. Діамантовим пилом притрушують олію до тих пір, доки 
утвориться сіра паста. 

Необроблений діамант часто виглядає непоказно, не краще за морські камінчики – 
така собі прозора крижинка, що потрапила у плямисту оболонку брудно-коричневого або 
зеленого кольору. Оболонка, якщо сьогодні не ваш день, може сягати всього камінчика – 
це означає, що ви, обточивши його до середини, розумієте, що діамант, за котрий чимало 
заплачено, нічого не вартий. 

Такий камінчик фіксується у невеликому пристрої – затискачі – на кінці 
утримувача, який нагадує кронштейн звукознімача старого програвача платівок. Діамант 
фіксується у затискачі за допомогою спеціального клею, який не змінює свої фізичні 
властивості при нагріванні діаманту під час обробки.  

Коли я вперше став учнем майстра огранувальника Сема Шмульова (Sam 
Shmuelof), камінь приклеювався пастою, що була вироблена з азбесту та води. Як тільки 
діамант нагрівався, азбест висихав і стягувався, міцно фіксуючи його у затискачі. Ми 
робили пасту, розжовуючи азбест, – це було до того, коли вже кожен знав, що азбест 
викликає захворювання на рак. І я пам’ятаю одного гранувальника, котрий з цієї причини 
отримав велику пухлину біля горла. 

Коли вмикається двигун, колесо (або планшайба) повинне обертатись без жодної 
вібрації. Налаштування старих машин для гранування діамантів раніше відбирало у нас 
кілька годин. Потім гранувальник сідає на високий стілець, схожий на дитяче крісло, і 



ГРАНУВАЛЬНИК ДІАМАНТІВ  
Будда про те, як впорядкувати бізнес та власне життя 

  13 з 183

схиляється над планшайбою. Він бере утримувач з необробленим діамантом і легким 
дотиком притискає його до планшайби, що обертається. 

Через те, що діамант набагато твердіший за сталь, то камінь може почати різати 
планшайбу, якщо гранувальник притискатиме оброблювану грань камінчика занадто 
сильно. Тому ви повільно проводите камінцем по планшайбі, потім відводите утримувач 
від круга і підносите його до своїх очей, а у іншій руці ви тримаєте збільшувальну лупу. 
Досвідчений гранувальник підносить камінець до свого обличчя, перевіряє якість обробки 
діаманту і знову плавним рухом точить камінець об планшайбу, і так кілька разів за 
хвилину. В цей час він схожий на диригента з паличкою. 

Для перевірки якості обробки, гранувальник відводить алмаз від верстата і обтирає 
його рушником, що звисає з плеча. Тканина потрібна, щоб стерти на поверхні залишки 
олії та алмазного пилу. За одну-дві хвилини планшайба проточує в майбутньому діаманті 
крихітне „віконце”, через яке можна зазирнути в душу камінцю. За допомогою 
збільшуваної лінзи ви дивитесь всередину, намагаючись виявити плями або тріщини. Це 
робиться з метою, щоб зрозуміти, яким чином розмістити для обробки камінь та сточити 
їх, або зробити так, щоб виявлені недоліки були на краю діаманту, поки камінь приймає 
потрібну форму. Наприклад, лише одна темна пляма на гострому кінчику діаманту 
віддзеркалиться від нижніх граней камінчика багатьма плямами, роблячи, таким чином, 
нічого не вартим дорогоцінний камінь.  

Такий процес, коли майстер прискіпливо вдивляється крізь „віконце” та 
намагається зрозуміти наступні кроки обробки алмазу, схожий на те, як скульптор 
роздивляється мармур для своєї майбутньої скульптури, щоб виявити переваги кольору та 
текстури. Планування обробки великого діаманту інколи потребує полірування декількох 
таких „вікон” в оболонці. Та саме вивчання каменю може забрати від тижня до кількох 
місяців, коли робиться креслення геометрії моделей з метою отримання найбільшого 
розміру діаманту з сировинного алмазу. 

Маленькі чорні плями, що інколи можна бачити всередині діамантів – це 
найчастіше за все крихітні кристали алмазу, які захопив більший алмаз під час свого 
зростання. Алмази – це звичайний вуглець, який розтопився під впливом надзвичайного 
тепла в гирлі вулкану, а потім залишався під великим тиском глибоко під землею, що 
призвело до змін у атомній структурі вуглецю та її перетворення у алмазну. Крихітні 
алмази можуть виростати і при зовсім інших обставинах: формуватись, наприклад, в 
момент зіткнення метеориту, що містить карбон, з поверхнею Землі під час вибуху та 
утворювати в середині кратеру явище алмазного розсипу.  

Витончені крихітні „діаманти в діаманті” можуть виглядати як плями чорного 
кольору, або формувати невидиму порожнечу в необробленому камені, у випадку, коли 
вони розташовуються уздовж відповідної осі. В будь-якому випадку це велика проблема 
для майстра, тому що всередині каменю утворюються невеликі зони напруження. Під час 
обточування краю чи грані камінь чинить опір, не дає майстру втілити його задум. 

 Мастило не допомагає, камінь, немов різане порося, починає вищати при 
доторканні до сталевої поверхні. Майстерні з обробки діамантів у Нью-Йорку на 47-й 
вулиці Діамантового кварталу майже завжди сірого кольору, з недостатнім освітленням, з 
кімнатами без перегородок на верхніх поверхах будівель, пропускають через себе 
діамантову річку на мільярди доларів, що втікає до США та витікає за її межі до 
виробників ювелірних прикрас. Уявіть собі ряди алмазників, що гнуть спини над своїми 
верстатами та притискають камінь до стальної планшайби, що обертається, та камінці, що 
вищать мов навіжені, або нікудишні гальма. І серед цього вихору гуркоту та шуму 
спокійно сидять звиклі до хаосу огранувальники та пильно вдивляються у свої камінчики.  

Через тертя між каменем та планшайбою виділяється багато тепла. Це призводить 
до того, що алмаз швидко нагрівається та починає світитись малиновим кольором; об 
такий камінець можна сильно обпектись, як обпікаються об тліюче вугілля. Як тільки 
тепло досягне порожнечі, що утворилась всередині алмазу, весь камінець може вибухнути  
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дрібненькими шматочками, які, відскакуючи від колеса, що обертається, розлітатимуться з 
великою швидкістю по всій кімнаті. Якщо це був достатньо великий камінь, то ви 
спостерігатимете як кілька сотень тисяч доларів розлітається маленькими уламками 
алмазного піску. 

Чому це так важливо, що алмаз є найтвердішим фізичним тілом у світі? Поміркуйте 
над ідеєю чогось найдосконалішого: найвищого, найменшого, найдовшого, найбільшого. 
Наша свідомість матиме проблеми з цією концепцією, тому що нема нічого найвищого, до 
чого не можливо було б додати ще декілька сантиметрів, або найкоротшого, від якого не 
можна ще трохи відняти. 

Прихований потенціал, про який ми ведемо розмову, є щось особливе, що 
виявляється справжнім абсолютом, яким звичайне фізичне явище просто не може бути. Це 
найвища природа, яку може мати річ, це абсолютна істина кожної особистості та 
предмету. Твердість алмазу за своєю природою найліпше підходить для пояснення 
концепції абсолюту, ніж будь-яка інша річ у всесвіті: він наділений такою твердістю, 
твердішого від якого нічого нема. Ось в чому полягає суть другої ознаки : він може 
слугувати метафорою для позначення тієї єдиної речі, яка є істинно абсолютною. 

Пригадаємо ті маленькі уламки алмазу, які розлетілись по підлозі цеху після того, 
як вибухнув під час шліфування камінець. Вони нагадують про третю важливу 
властивість діамантів. Кожний алмаз на молекулярному рівні – чистий, справжній карбон. 
Карбон в грифелі олівця та карбон в діаманті – одна й таж сама речовина. 

Атоми карбону графітового стрижня, що містить олівець, сполучені між собою 
слабкими зв’язками плоских шарів, на кшталт сланцюватого каменю або листкового тіста. 
При кресленні графітовим олівцем на папері залишаються шари карбону, які, наче шматки 
шкіри після засмаги, злізають один за одним. Ми називаємо це „малювання олівцем”. 

Атоми чистого карбону у алмазі сполучені іншим способом, з досконалою 
симетрією в кожному напряму, що запобігає утворенню шарів з слабкими зв’язками. Тому 
алмаз – найтвердіший серед усіх відомих речовин. Цікаво, що кожен алмаз, знайдений де-
небудь у будь-якому родовищі, за своєю структурою складається з простого вуглецю та 
має однакову кристалічну ґратку. Це означає, що будь-який уламок алмазу на 
молекулярному рівні має ідентичні властивості, що і решта алмазу. 

Яке відношення все це має до прихованого потенціалу? Перед цим було сказано, 
що кожен об’єкт у всесвіті – нежива природа, як камінці та планети, і жива, як мурахи і 
людина – має свій прихований потенціал, свою особисту первинну природу. Справа в 
тому, що кожен з цих прикладів потенціалу, кожна окрема одиниця первинної природи є 
такою самою, як і решта. І в цьому сенсі прихований потенціал речей – їх єдина 
характерна риса, що може принести вам внутрішній та зовнішній успіх – схожий на алмаз. 

Ось чому назва книги містить слово „діамант”. Діаманти досконалі за своєю 
чистотою, бездоганно прозорі і прихований потенціал всього, що навколо нас, також 
важко побачити. Ці два поняття дуже близькі, щоб репрезентувати абсолют: найтвердіша 
річ існує і прихований потенціал кожної речі є їх чиста та абсолютна істина. Кожен 
уламок алмазу – на сто відсотків чистий алмаз, як і всі інші алмази, які існують у природі. 
Те саме стосується прихованого потенціалу речей, тобто, кожний окремий приклад 
потенціалу є також чистою абсолютною реальністю, як будь-який інший. 

Тепер треба з’ясувати чому книга має назву „Гранувальник діамантів”. В деяких 
попередніх перекладах англійською мовою пропускалось слово гранувальник. 
Перекладачі не усвідомлювали важливість слова для значення книги. 

Тут треба коротенько згадати, що існує два шляхи бачити прихований потенціал 
речей, їх первинну природу. Перший шлях – „побачити” цю природу за допомогою 
читання тлумачень про неї, як робиться в цій книзі, а потім наполегливо розмірковувати 
над цими тлумаченнями доти, доки ви не зрозумієте цей потенціал, щоб бути спроможним 
його використовувати. Інший шлях – поринання у стан глибокої медитації і „бачення” 
потенціалу напряму очима вашого розуму. 
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Бачення потенціалу іншим шляхом є більш потужній, і кожен, хто лише розуміє 
його принцип, може успішно використовувати цей потенціал. 

Ті, хто бачив цей потенціал напряму, незабаром розуміють, що вони бачили щось 
таке, що є первинним. Вони шукають у своїй свідомості щось, з чим це можна порівняти. 
Найближча річ в нашому світі до цього первинного потенціалу, найближча звичайна річ, 
яка є чимось первинним, – то діамант з його неперевершеною твердістю. 

Хоча алмаз у повсякденному житті є найближчою річчю до чогось первинного, 
його повністю не можливо порівняти з прихованим потенціалом, про який ми ведемо 
розмову, і про який буде пояснено у наступних главах, тому що цей потенціал дійсно є 
щось первинне. В цьому сенсі алмаз є повністю недосконалою метафорою, тому що його 
можна обробити міццю того, що дійсно є досконалим. Ось чому цю книгу давньої 
мудрості називають «Гранувальник діамантів». Вона вчить про потенціал, який 
перевершує діамант, найтвердішу у світі річ, найближчу до первинного в звичайному 
світі, який навколо нас. 

Якщо вищесказане звучить дещо незрозуміло, не переймайтесь. Мета 
„Гранувальника діамантів” – допомогти все це збагнути. Ключ до розуміння таємниці 
справжнього устрою речей, таємниці досягнення істинного та неодмінного успіху в 
нашому повсякденному житті та комерційних намагань старанно прихований, і відшукати 
його без зусиль неможливо. Але це того варто. 
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ГЛАВА 3. ЯК З’ЯВИВСЯ „ГРАНУВАЛЬНИК ДІАМАНТІВ” 
 

 
 
Ми з вами збираємось вирушити у подорож до невідомих країн – ідей управління 

бізнесом та вашим життям, що до цього часу, в буквальному сенсі, ніколи не були описані 
в сучасних книгах такого типу. Буде корисно трохи дізнатись, коли і де проповідувалась 
ця мудрість. 

Спочатку звернемось до самого „Гранувальника діамантів”. Час подій: давня Індія, 
понад дві тисячі років тому. Заможній чоловік, принц на ім’я Сіддхарта, полонить серця 
людей своєї країни, як це через п’ятсот років робить Ісус. Цей принц зростає у розкішному 
палаці, але після того, як бачить страждання людей, після усвідомлення неминучості 
втрати дорогих йому людей та речей, вирішує залишити палац та наодинці вирушає 
шукати джерело страждань та відповідь, як їх зупинити. 

Після того, як принц приходить до остаточного усвідомлення цих речей, він 
починає вчити людей шляху пізнання. Залишивши свої домівки, багато народу пішло за 
ним та погодилось жити скромним життям, життям монаха, вільного від майна, чистим у 
помислах, тому що їх розум був вільним від того, щоб пам’ятати, що і кому належить. 

Багато років потому один учень згадує ,як вперше було почуто „Гранувальника 
діамантів”. Він називає свого вчителя, Будду, „Звитяжцем”: 

 
~ Одного разу я почув, як Будда говорить ці слова. 
Звитяжець жив у Шравасті, в гаю Аната Піндада в садах Принца Джетавана. 

В його зібранні було 1 250 монахів, учнів першого рівня, а також безліч учнів шляху 
співчуття, і були вони теж великі та святі. ~ 

 
„Одного разу я почув, як Будда говорить ці слова” – загальний початок давньої 

книги мудрості, тому що багато було записано набагато пізніше після того, як Будда 
відійшов із цього світу. Люди в той час добре запам’ятовували з першого разу напуття, які 
промовляли великі учителі.  

Сполучення слів „одного разу” – багатозначне. По-перше, воно означає особливий 
рівень прозорливості, яку мали пересічні мешканці Індії; в дійсності, вони могли 
запам’ятовувати на слух проповідь та збагнути глибинне значення почутого. Ще вираз 
показує, що «Гранувальник діамантів» був виголошений один раз; і це означає, що 
мудрість, яка міститься в цьому вислові, знання того, що призводить все до руху, є дуже 
рідкісною і цінною в цьому світі. 

У своєму коментарії до „Гранувальника діамантів” Чоней лама надає біль детальну 
інформацію стосовно того, як і де це вчення було виголошене. Жирним шрифтом виділені 
слова, запозичені з самого „Гранувальника”. В цих словах містяться умови, в яких 



ГРАНУВАЛЬНИК ДІАМАНТІВ  
Будда про те, як впорядкувати бізнес та власне життя 

  17 з 183

виголошувалось вчення. Людина, яку ми чуємо, що промовляє, є той, хто занотував 
вчення, аби ми почули слова. 

Спочатку він говорить, що він чув, як Будда повчав. Одного разу, означаючи 
певний час, Звитяжець жив у Шравасті, в гаю Аната Піндада в садах Принца 
Джетавана. В його зібранні, тобто разом з ним, було 1250 монахів, учнів першого 
рівня, а також безліч учнів шляху співчуття, і були вони теж великі та святі. 

Отже, в Індії було шість великих міст, одне з яких відоме як Шравасті. Це місто 
розташовувалось у володіннях царя Пражена Айжіта і відоме було своїм неповторним 
краєвидом – чарівними садами, що належали принцу Джетавану. 

Прийшов час, кілька років по тому, як  до Звитяжця прийшло просвітлення, коли 
певний домовласник Аната Піндада вирішив побудувати великий дивовижний храм, в 
якому б міг постійно жити Будда зі своїми послідовниками. З цією метою він прийшов до 
принца Джетавана і купив у нього сади, заплативши декілька тисяч золотих монет, 
котрими можна було б засипати всю територію садів. 

Джеватан теж подарував Звитяжцю ділянку землі, що була частиною володінь, де 
мешкав обслуговуючий персонал. У цих садах Аната Піндада, скориставшись 
можливостями Шаріпутри, запросив ремісників з різних земель та богів допомогти 
розбудувати небачений парк. 

Коли розбудова парку була завершена, Звитяжець, відчувши бажання Джетавана, 
назвав головний храм його іменем. Аната Піндада, між тим, був надзвичайною істотою, 
що народилась з метою стати Вчителю за спонсора. Він мав владу бачити поклади 
дорогоцінного каміння й металів глибоко під водою або землею, і при бажанні міг 
скористатись цими копалинами. 

 
Ці перші рядки „Гранувальника діамантів” дуже важливі. Будда збирається 

виголосити своє вчення групі монахів, які вирішили, як і послідовники Христа, залишити 
свої буденні справи та домівки і присвятити свої життя для вивчення буддійського шляху. 
Але причина, через яку виголошення вчення відбулось, є та, що знайшлись впливові 
заможні люди, що все це влаштували. 

Індійські царі-керманичі в стародавні часи були рушійною силою економічного та 
політичного життя в своїх провінціях. У порівнянні з сучасним устроєм суспільства, царі – 
це сучасна бізнес-спільнота Заходу. Коли сьогодні ведеться розмова про Будду і 
буддійські ідеї, ми схильні думати про східну людину у чудернацькому одязі з гулею на 
голові, і, якщо ми бачили китайські статуетки, з щирою посмішкою та великим пузом. Але 
поміркуйте, скоріш за все, про високого та елегантного принца, що без помпезності 
подорожує країною та із знанням, переконаннями та співчуттям ділиться ідеями про те, 
що кожен чоловік та жінка можуть досягти успіху і змінити життя на краще та наповнити 
його сенсом. 

Подумайте про його послідовників, не тих, що жебракують з поголеними головами 
сидячи з перехрещеними ногами попід стіною та бубонячи мантру „оу-у-м”. Можливо, 
великі майстри буддизму в давні часи були шляхетного походження, з бажанням та 
талантом керувати провінціями та економікою. Існує, наприклад, таке видатне буддійське 
вчення, що зветься „Калачакра”, або „Колесо часу” – за останні кілька сот років воно 
передавалось кожним Далай-ламою Тибету у особистих зібраннях людей. Так ось, 
спочатку воно викладалось самим Буддою стародавнім царям Індії, окремим особистостям 
з екстраординарними здібностями та інтуїцією, хто потім, свого часу, вчив інших царів 
багато поколінь.  

Причина, з якої я все це тут навів, – загальне помилкове розуміння буддизму 
зокрема, та внутрішнього духовного життя кожної окремої особи взагалі. Буддизм завжди 
вчив, що є час та місце для ведення усамітненого чернечого життя, для життя окремо від 
світу, щоб збагнути як служити цьому світові. Але для служіння світові, ми мусимо бути в 
ньому. 
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За роки свого життя в корпорації я був вражений прикладом деяких  впливових 
бізнес-людей, які відкрили мені надзвичайну глибину свого внутрішнього духовного 
життя. Один з них – це торговець алмазами на ім’я Дхіру Шах з Бомбею (нещодавно 
перейменоване на більш точне Мумбай). Якщо подивитись на пана Шаха, коли він 
сходить трапом літака в аеропорту Кеннеді у Нью-Йорку, то яким може бути перше 
враження від найнижчої, смаглявої, в окулярах, з соромливою посмішкою людини, що 
лисіє. Він проходить крізь натовп, підбирає свою маленьку зношену валізу та сідає у таксі, 
щоб поїхати до дешевого готелю у Мангеттені, де на вечерю буде їсти кілька скибок 
спеченого домашнього хліба, дбайливо загорнутого дружиною Кеткі йому у подорож. 

Але річ в тому, що пан Шах є одним з найвпливовіших у світі скупників алмазів, 
хто кожного дня скуповує тисячі камінчиків для компанії „Андін”. І він один з простих, 
найбільш духовних людей, яких мені довелось зустріти у своєму житті. Не вихваляючись, 
через кілька років, він відкрив мені багатство свого внутрішнього життя. 

Пан Шах сповідує джайнізм, стародавню віру Індії, яка започаткувалась приблизно 
у той час, як і буддизм, понад дві тисячі років тому. Ми разом сідали у вечірній тиші на 
прохолодній підлозі храму, що був розташований неподалеку. Храм був простим, але 
витонченої конструкції з каменю, справжнім затишним куточком серед галасу Бомбею. 
Священики безшумно рухались перед вівтарем, в прохолодній темряві внутрішнього 
святилища, їх обличчя сяяли від маленьких червоних лампад з олією, які вони запалювали 
перед своїми богами. 

Жінки у м’яких спадаючих шовкових шатах мовчки входять та торкаються землі в 
знак великої поваги, потім сідають у тиші для молитви. Діти шепочуть, проходячи повз 
статуї та дивлячись на тисячі святих істот. Комерсанти, залишивши свої речі біля входу, 
босоніж піднімаються до головного входу храму, щоб увійти та, сівши, розпочати 
спокійне спілкування з Махавір. 

Ви можете сидіти в храмі, перебувати в дусі, і повністю втратити відчуття часу, 
забути який сьогодні день, або, що вам потрібно вставати та йти додому, забути про тисячі 
своїх справ та про Оперний театр. 

Оперний театр – загальне поняття, яке характеризує діамантовий бізнес в Індії, де 
приблизно півмільйона людей працює у збудованих з лампачу будівлях та 
багатоповерхових фешенебельних офісах вартістю декілька мільйонів, шліфуючи 
переважну більшість у світі діамантів та постачаючи їх клієнтам з Америки, Європи, 
Ближнього Сходу та Японії. Насправді, Оперний театр – це дві напівзруйновані будівлі, 
одна шістнадцятиповерхова, а друга двадцятип’ятиповерхова, названі таким чином, бо 
поруч ще стоїть старезний оперний театр в нетрах Бомбею. 

Щоб дістатися цих будівель, вам потрібно стареньким авто проїхати через тисняву 
та, якщо пощастить, знайти місце для паркування. Потім необхідно знайти можливість 
продертись до входу через натовп дилерів-початківців, які викрикують один одному ціни 
купівлі-продажу та махають зношеними паперовими мішечками з пригоршнею крихітних 
камінчиків всередині. Їх партнери з продажу стоять близько обличчям до покупців та, 
тикаючи пальцями в долоні один одному, намагаються жестами пояснити, до якого рівня 
підвищувати ціну, поки не відбудеться угода купівлі-продажу. 

Ви, розштовхуючи цю дрібноту, продираєтесь крізь натовп, аби дістатися одного 
старенького ліфта, що працює сьогодні. (Це завжди вибір. Можна надовго застрягти через 
вимкнення світла, або пішки підніматись у свіжій сорочці на двадцятий поверх, та прийти 
до свого робочого крісла спітнілим через бомбейську спеку та вологість). Потім йде 
ритуал відкривання екзотичних індійських замків, вимкнення цифрових детекторів руху 
та сенсорів звуку, і ось, нарешті, ви в офісі.  

Тут все по-іншому. В більшого розміру офісах підлога зроблена з мармуру, стіни з 
мармуру, мармуром облицьовані туалети, на мармурових постаментах стоять привезені з 
бельгійської філії вирізьблені античні шедеври. Туалетна кімната оздоблена позолотою, а 
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унітаз – комбінація західного варіанту з порцеляновими додатками для ніг, щоб за 
звичкою можна було присісти навпочіпки на індійський манер. 

За внутрішніми зачиненими на замок дверима знаходяться оснащені 
кондиціонерами кімнати, в яких довгими рядами сидять молоді індійські леді, вдягнені у 
легкі сарі, які впродовж тисячоліть носять індійські жінки. Вони тихо сидять під м’яким 
флуоресцентним світлом зі спеціальною довжиною світової хвилі і перед кожною з них є 
купка діамантів, вартість яких може сягати сотні тисяч доларів. Дівчата витягають з-під 
сарі руки з пінцетом, беруть з купи діамант та ретельно роздивляються його через лупу і 
потім граціозно кладуть камінчик у одну з п’яти-шести куп, сортуючи, таким чином, 
камінці за ціною та класом. 

Єдиний звук, що чути у кімнаті – це легке поскрипування пінцетів об папір та 
слабке зіткнення діамантів, коли камінчик кладуть до відповідної купи. Таку картину 
можна побачити по всьому світові, будь то Нью-Йорк, Бельгія, Росія, Африка, Ізраїль, 
Австралія, Гонконг чи Бразилія. 

Одного разу ми вибрались за місто, щоб побачити як шліфують камінці. Незлічена 
кількість діамантів гранується вдома за допомогою всієї родини. Необроблена алмазна 
сировина розвозиться від великих алмазних компаній Бомбея по селищах, армія 
розсильних подорожує потягом, автобусом, велосипедом або пішки, доставляючи 
невеличкі торбиночки. Кожного дня камінчики у такий самий спосіб повертаються назад, 
закінчуючи свою подорож десь у сортувальній кімнаті, а потім у невеликих металевих 
коробках під пильним наглядом кур’єра компанії „Брінкс” щоденним авіарейсом до Нью-
Йорку. 

Навсарі – це типове місто алмазників в штаті Гуджарат на північ від Бомбею, де 
сконцентрована велика кількість алмазних фабрик. Робітники з усієї країни заполонили 
місто з надією отримати одну із стабільних робот в Індії. Вони погоджуються працювати, 
скажемо, шість місяців зазвичай до великих релігійних свят, наприклад, Дівалі. Потім, 
отримавши святкову премію, повертаються додому за тисячі кілометрів до своїх родин, 
щоб провести кілька тижнів з дружиною та діточками та вкласти гроші у сусідський 
врожай зернових. Потім пакують свої невеликі пожитки та повертаються до фабрики на 
нову шестимісячну вахту. 

Купівля алмазів у Навсарі не схожа на інші міста у світі. Уявіть, що ви намагаєтесь 
продертись крізь натовп цілих два або п’ять кілометрів по брудній дорозі в центрі малого 
індійського містечка. Кожен чоловік щось кричить та міцно стискує у руці шматок паперу, 
у який загорнуто один або два алмази розміром трохи більше за крапку наприкінці цього 
речення. Камінчики покриті шліфувальною пастою, так що вони виглядають брудно- 
сірими, і в яскравих променях сонця тільки недолуга людина, або дуже дотепний 
індійський дилер, спробує купити такий камінь, без можливості визначити, чи камінь 
дійсно чисто - білий (дуже коштовний), чи яскраво-жовтий (безцінь). 

Машини намагаються просунутись крізь натовп з обох кінців, скажено сигналять, 
мов поспішають на пожежу. Сонце пече прямо в тім’я. Ваша сорочка покривається 
дрібним порохом, який, змішуючись з вашим потом, перетворюється на коричневого 
кольору пасту. Вуличні шибайголови, мов ті кури, що розгрібаючи гній видзьобують 
зернятко з бруду, рачки повзають проміж людей, вишукуючи випадково загубленого 
дилерами крихітного алмаза. 

Найдальші ділянки землі діамантової імперії Індії знаходяться поблизу Бхавнагару, 
біля західного узбережжя Аравійського моря, де починаються пустелі Раджастана та 
стоїть Джайпур – місто дилерів смарагду, яке побудоване з рожевого піщанику. Дхіру 
Шах привіз мене туди на розхитаному індійському аероплані і ми їдемо на машині до гори 
Палітана – найсвятіше місце джайнізму.  

Ми зупинились на останній алмазній фабриці, вона виглядає як звичайна вілла на 
краю пустелі, п’ємо ароматизований індійський чай з маленьких чашечок, а діти та 
екзотичні жінки-служниці виглядають із-за облицьованих кахлями стін та вуалей, 
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витріщившись та регочучи з білої людини, що вперше трапилась за довгий час цим 
шляхом. Покидаючи домівку та останню фабрику, ми наче залишаємо позаду наше життя, 
переходячи від ділових справ до святого узгір’я в пошуках свого внутрішнього життя. 

Ми проводимо ніч у недорогому гостиному дворі біля підніжжя гори, який 
збудували на свій смак підприємці з діамантового бізнесу з метою приходити в це місце, 
щоб задовольнити духовні потреби, коли ті виникають. Ще до світанку Дхіру бере мене з 
собою, і ми тихо йдемо у спеціальний двір звідки починається стежинка у гори. На стіні з 
каменю витесані молитви двадцяти п’яти століть. Ми тут зупиняємось та знімаємо своє 
взуття, потім, на знак поваги до святого місця, босоніж підіймаємось кам’яною стежкою 
на гірські висоти. 

У темряві до світанку ми йдемо з тисячею пілігримів. Повітря прохолодне, і 
відбитки, що з’явились на каменях від мільйонів ніг, шепочуть про те, що кожного ранку 
протягом століть люди підіймаються цією стежкою. Сходження займає кілька годин, але 
не відчувається так довго, тому що нас не залишають думки та молитви інших, що 
підбадьорюють, як і каміння під ногами. 

І ось ми на вершині…ми ступаємо під захист невеликих храмів, каплиць та 
вівтарів, що витесані у камені, і де всередині ще більш темряви, ніж ззовні. Ми просто 
навпомацки просуваємось далі до тих пір, доки не відчуєш що достатньо, сідаємо і 
залишаємося на холодному камені для медитації. Ніякого світла, лише ледь чути безмовні 
молитви. Ти відчуваєш дихання та серцебиття тисяч навколо тебе та спільне очікування. 

Усі паломники на верхівці гори сидять, обернувшись обличчям на схід в бік 
індійської рівнини. Темрява в заплющених під час медитації очах починає потихеньку 
відступати; незабаром з’являються рожеві, потім жовто-оранжеві тіні, а наприкінці 
сходить сяюче золотом індійське сонце. Ми залишаємось, ми всі залишаємось у медитації, 
кожен розмірковує над своїм життям і як житиме далі після повернення. 

Ніхто не бере з собою воду, або інші харчі; на цій горі це видаватиметься 
блюзнірством. Час вставати, і ми підводимось, ще раз показуємо повагу до храмів та 
починаємо сходити з гори. Настрій змінився на святковий, діти сміються та біжать 
попереду. Перший раз у своєму житті починаєш цінити взуття, особливо коли нога 
починає набрякати та нити. На взуття починаєш дивитись, як на подарунок долі. 

Тільки тоді мені стає відомо, що Дхіру Шах, цей маленький смуглявий алмазний 
дилер, провів роки свого юнацького життя біля ніг великих духовних майстрів на цій же 
горі. Лише пізніше я дізнаюсь, що під час своїх візитів до Нью-Йорку на нараду 
директорів філій, він дотримується духовного посту, та молитви пізно вночі у своїй 
маленькій готельній кімнаті, що розташована над сяючими неоновими вогнищами Тайм-
скверу. Його офіси у Бомбеї випромінюють сімейне тепло, він піклується про кожного 
робітника, як про сина чи доньку, допомагає грошима з церемонією весілля чи кремацією 
померлого. Угоди на мільйони доларів проходять щодня крізь його руки, але він і копійки 
не візьме з грошей не за призначенням. 

Вдома його родина також забезпечена. Протягом тих років, що я працював з 
родиною Шаха, вони жили в невеликій квартирі на третьому поверсі в тихенькому 
будинку в містечку з назвою Вілепарле. Пані Шах була заможною ще до одруження, і 
Дхіру з його сином Вікрамом збільшили багатство, так що люди постійно докучали їм, 
підбурюючи до переїзду в більшу квартиру. „Діти підростатимуть, - вони казали, - і 
потребуватимуть більше місця, особисті кімнати”. Але родина жила так, як і раніше; 
дідусь залишався в своїй комфортній кімнаті з виходом через кухню, живучи в пошані та 
любимий усіма. Решта сім’ї, регочучи, на ніч влаштовували свої ліжка на балконі поруч 
одне з одним, щоб насолоджуватись прохолодою повітря та ароматом квітучих дерев. Хоч 
не пишно, зате тишно. Навіть тоді, коли добудувалась їх велика квартира в елітному 
районі міста, вони лягали спати разом у куточку кімнати. Вони були щасливі.  

Справа тут проста. Річ у тому, що люди в Америці, враховуючи мене, завжди 
цинічно ставились до так званих „бізнесменів”. І коли я зростав, то бути облаяним цим 
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словом у 60-х, вважалось дуже образливим. Стереотип був простим: людина живе сама 
для себе, вовк, що одягнений у вишуканий костюм, говорить швидко, живе для грошей і 
зробить все, аби їх мати, забуваючи потреби людей, що живуть поруч. Подумайте про це. 

Сьогодні бізнес – це, без сумніву, талановиті люди в країні. Вони мають нестерпне 
бажання, в них є можливість зробити те, що потрібно, і так, як ніхто інший цього не 
зробить. Вони налагоджують виробництво товарів та послуг на мільйони доларів, все 
працює як годинник, і вони постійно покращують якість продукції та зменшують час та 
витрати на виробництво. Інновації та ефективність – це спосіб життя, як в ніякому іншому 
секторі нашого суспільства.  

Бізнесмени – це вдумливі, життєрадісні, всебічні люди, що мають інтуїцію. Інші 
тут не виживають; бізнес має свою чистоту та природний відбір: ніхто ні на якій посаді в 
компанії не буде довго тебе терпіти, якщо ти нічого не робиш. Власники, менеджери та 
навіть твої товариші-робітники зречуться тебе, якщо ти не будеш приносити користь 
загальній справі. Таке я дуже часто спостерігав, це як тіло, що намагається позбавитись 
сторонньої клітини. 

Найбільш видатні люди бізнесу мають багатий внутрішній світ; у них такий самий 
голод, як і в нас, до справжнього духовного життя, але, мабуть, набагато сильніший. Вони 
побачили світу більше, ніж більшість з нас; вони знають, що світ може дати нам і що не 
може. Їм потрібна логіка в духовних речах; вони вимагають, щоб метод та результати 
були зрозумілі, як зрозумілі терміни при складані бізнесових угод. Часто вони кидають 
активно займатись духовними справами, не тому, що ледачі або жадібні, а через те, що 
жодна стежина не відповідає їх очікуванням. „Гранувальника діамантів” в буквальному 
сенсі написано для таких людей: талановитих, впертих та кмітливих. 

Ніколи не погоджуйтесь з думкою, що через присвячення себе бізнесу, у вас нема 
часу та можливостей, або особистих здібностей для справжнього духовного життя, що 
глибоке внутрішнє життя суперечить заняттю бізнесом. Мудрість „Гранувальника 
діамантів” говорить, що саме здатні до бізнесу люди мають внутрішню силу збагнути та 
виконувати глибокі духовні вчинки. 

Мудрість є добра річ для людей і, також, добра для бізнесу. І це цілком співпадає з 
посланням Будди. В Америці це буде бізнес-спільнота, яка вестиме тиху, але певну 
революцію, щоб змінити наш спосіб ведення справ у бізнесі та керування нашим життям 
за допомогою давньої мудрості для досягнення прагнень сучасного світу. 

Таким чином, на закінчення, прислухаємось до слів Будди у день виголошення 
„Гранувальника діамантів”, коли він встав та приступив до роботи. 

 
~ Зранку Звитяжець одягнув свою мантію ченця та шаль, взяв свою чашу та 

вийшов у велике місто Шравасті, щоб ходити від хати до хати та просити милостині, 
як це зазвичай робить буддистський монах. І коли він назбирав таким чином деяку 
їжу, він повернувся з міста та почав їсти. 

 
Коли він закінчив їсти, Будда поклав осторонь свою чашу та шаль, тому що 

він мав за звичку не вечеряти, щоб зберігати свій розум гострим. Він помив ноги і сів 
на подушку, що належала йому. Він, схрестивши ноги у позі лотоса, випрямив спину 
і поринув у стан споглядання, глибокого роздуму.  

 
І потім велика кількість ченців прийшла до Звитяжця, і коли вони 

наблизились, вони вклонились і доторкнулись своїми головами його ніг. Вони 
обійшли його тричі в знак поваги і самі усілись з одного боку. Серед учнів був один 
молодий ченчик Субхуті, який теж сів з учнями. 

 
Потім молодий ченчик Субхуті підвівся зі своєї подушки і скинув край своєї 

мантії з плеча на знак поваги та схилився на своє праве коліно. Повернувшись 
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обличчям до Звитяжця, він приклав свої долоні до серця та вклонився. Потім він 
звернувся до Звитяжця такими словами: 

 
О Непереможний, Буддо – Сутність того, який приходить (Татхагата), 

Знищувач Володаря пагубних думок, Повністю Просвітлений – що, прочитав багато 
напуть цим прибічникам на шляху співчуття, цим великим та святим істотам. Всі 
твої напуття, що ти, Буддо, коли-небудь дав нам, є велика поміч для нас. 

Ще Сутність того, який приходить, Знищувач Володаря пагубних думок, 
Повністю Просвітлений добре навчив цих же учнів, даючи чіткий напрям. Який би 
добрий шлях ти не показав, О Звитяжцю, то є дивна річ. Це дійсно таки, О 
Непереможний, добра річ.  

 
Потім Субхуті спитав наступне: 
 
О Звитяжцю, що буде тим, хто пішов шляхом співчуття? Як їм належить 

жити? Що потрібно практикувати? Як приборкувати свої думки? 
 
Тоді Звитяжець промовив наступні слова у відповідь на запитання Субхуті: 
 
О Субхуті, непогано, непогано. О Субхуті, то є так, то є так: дійсно Сутність 

того, який приходить, зробив корисне для тих, хто йде шляхом співчуття, цим 
великим та святим істотам, даруючи їм найліпші поради.  

І через це, о Субхуті, слухай те, що я казатиму, і почуте зберігай в серці твоєму, 
бо я відкрию тобі як потрібно жити тим, хто вирішив йти шляхом співчуття, і що 
вони мусять робити, і як їм потрібно приборкувати свої думки. 

 
„Хай буде так” – відповів молодший ченчик Субхуті і сів слухати, як наказав 

Непереможний. Звитяжець теж розпочав наступними словами… ~ 
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ГЛАВА 4. ПРИХОВАНИЙ ПОТЕНЦІАЛ У КОЖНІЙ РЕЧІ 
 

 
 
Отже, якщо серйозно, тепер ми готові все це прийняти. Визнайте. Ви хоче буди 

успішною людиною у бізнесі. Хочете мати успіх у житті, але також відчуваєте, що життя 
не стане яскравішим, якщо не матиме духовної компоненти. Ви хочете заробити мільйон і 
медитацію не залишати. 

Річ в тому, що справжній успіх в бізнесі не можливий без деякої глибокої 
проникливості, яка приходить з духовним життям. Так що можливо і душу врятувати і 
облизня не дістати. В цій главі ми розглянемо потенціал, що зберігається у всіх речах – 
щось, що Будда називає „пустота” – але, будь-ласка не лякайтесь дивної назви, та не 
намагайтесь збагнути занадто швидко. Значення зовсім інше, а не те, яке ми собі звикли 
вважати; це дуже просто, як секрет будь-якого успіху. 

Добрим початком буде цікава розмова, що відбулась між Буддою та його учнем 
Субхуті: 

 
~ Молодший чернець Субхуті з великою повагою до Непереможного промовив 

наступне: 
О Звитяжцю, як називається це вчення? Що ми мусимо про нього думати? 
 
І відповів йому Звитяжець, промовляючи: 
 
О Субхуті, це вчення є „досконала мудрість” і так ти мусиш про неї думати. 
Чому це так? Тому що, о Субхуті, та сама досконала мудрість, яку проповідує 

Непереможний, є досконала мудрість, яка ніколи не могла б існувати. 
Ось чому, по-справжньому, ми можемо навіть називати її „досконала мудрість” 

 
Скажи мені, Субхуті, що ти думаєш? Чи існує взагалі яке-небудь вчення, котре 

Сутність того, який приходить, може виголосити? 
 
І Субхуті учтиво відповів: 
 
Ніякого, О Звитяжець, ніякого взагалі. Не може бути вчення, яке б виголосив 

Сутність того, який приходить. ~ 
 
Після таких слів „Гранувальник діамантів”, здається, прямує до країни з назвою 

„Нісенітниці”, за які буддизм, на жаль, відомий в наш час. Але це не так. 
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Давайте подивимось про що йде розмова і чому, та спробуємо зрозуміти, чи можна 
застосувати до нашого життя в бізнесі. Тому що це так і є, ці слова мають справжній 
секрет до повного успіху у житті. Ця розмова означає наступне. 

 
Субхуті: Як ми назвемо цю книгу? 
 
Будда: Назвіть її „Досконала Мудрість”. 
 
Субхуті: Що ми мусимо думати про цю книгу? 
 
Будда: Думайте про досконалу мудрість. І, якщо вас цікавить чому, то досконала 

мудрість, про яку я пишу, є досконала мудрість, котра не може існувати ні у який спосіб. 
Ось чому я і вирішив назвати книгу „Досконала Мудрість”. Проте, Субхуті, ти думав, що 
книга є книга? 

 
Субхуті: Звісно, не думав. Ми знаємо, що ти ніколи не писав книг. 
 
Справжня загадка та ключ до прихованого потенціалу у всіх речах є твердження: 

«Ти можеш називати книгу книгою і можеш думати про книгу, як про книгу, тому що 
вона ніколи не могла бути книгою.” Це ствердження має дуже специфічне і дуже 
конкретне значення, це не якісь там дурниці; воно містить в собі все необхідне, що вам 
потрібно знати для успіху в особистому житті та бізнесі. 

Для прикладу подивимось на прихований потенціал відомої нам речі, як 
нерухомість. 

Коли ми почали працювати в компанії „Андін”, ми орендували пару кімнат в 
більшому офісі ювелірної компанії поруч з „Емпаєр Стейт Білдінг”. Офер та Айя, 
власники, сиділи в маленькій кімнаті поруч з трохи більшим приміщенням, де Уді 
(фахівець з алмазів), Алекс (ювелір-дизайнер), Ширлі (панночка за комп’ютером) та я 
сиділи навколо величезного столу. Діаманти сортувались на одному боці столу, з іншого 
краю в комп’ютер вводились рахунки. А я сидів навпроти та весь час „висів на дроті”, 
намагаючись дізнатись прізвища секретарок великих покупців ювелірних прикрас у місті, 
щоб, таким чином, ми могли вести перемови напряму з керівниками. 

Весь асортимент складав п'ятнадцять каблучок, що були сфотографовані на одну 
фотографію. З цим одним знімком Офер та Айя бігали повсюди та показували людям. 
Було смішно працювати на них, тому що ці люди, не маючи ніякої уяви про те, як 
займатись бізнесом в Америці, були бездоганно творчі; вони нічого не знали про методи, 
що не працюватимуть (але спрацьовували), або про табу, речі, які ні в якому разі не можна 
робити (одягти, наприклад, футболку з написом „Клуб ковбоїв Далласу” на зустріч з 
керівниками однієї з найбільших у світі мережі магазинів). 

Офер міг прийти і поставити дурне питання про Америку, таке як: „Завтра за 
календарем День бабака. Це національне свято? Ви, хлопці, мусите завтра мати вихідний? 
Ми мусимо вам заплатити за цей день?” Інколи ми казали: „Так, це дуже важливе свято в 
Америці”. 

З іншого боку вони не могли зрозуміти, чому хтось хоче чкурнути додому раніше 
23 години, і часто ми працювали допізна, а інколи довше. У мене, щоб дістатися до 
монастиря, займало приблизно дві години в один бік, таким чином я повертався вночі 
приблизно о перший годині, а о шостій знову вставав, щоб потрапити у місто на роботу. 

Діаманти та ювелірні прикраси постачались з фабрики з Ізраїлю і направлялись 
прямо покупцеві. Вважаю, що люди думали, що ми мали власні виробничі потужності, але 
частенько траплялось так, що доводилось бігти від елітного кварталу до офісу Брінкс 
Арморед на П’ятій Авеню та 47-й вулиці, зривати з коробки усі наліпки, що прийшли з 
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Тель-Авіву, чіпляти свої фірмові наліпки з ім’ям клієнта та доставляти пакунок до офісу, 
розташованого поверхом вище. 

Я пам’ятаю один жахливий випадок, коли потрібно було відкрити подібну коробку 
та розділити її вміст між двома замовниками. Всередині коробки я побачив велику в’язку, 
так званих, мідних золотих каблучок. Я побіг назад до центру з цим товаром, що 
викликало хвилю телефонних дзвінків роздратованих менеджерів до Ближнього Сходу. 
Проблема полягала в тому, що золото в чотирнадцять карат можна виготовити зовсім за 
іншою технологією. За системою золота в каратах (не плутати з каратами діамантів) 24 
карата репрезентує чисте золото. Таке золото дуже м’яке для вироблення ювелірних 
прикрас і прикрасу з таким золотом неможливо буде носити, вона розпадеться на частини. 
Через це у золото додають домішки різних металів, щоб сплав був твердішим. 

Якщо домішувати одну чверть інших металів, то каблучка буде 18 каратів і так 
далі. В Америці для золотих виробів легально прийнято 18, 14 та 10 каратів. Доданий в 
якості домішки метал визначає колір прикраси. Якщо це нікель, то золото матиме світло-
жовтий колір, мідь – сяюче-червоний. Комбінація дає різні відтінки. Американці віддають 
перевагу світло-жовтій гаммі, азіати полюбляють колір темних золотих відтінків,  в той 
час, як багато європейців купує золото з мідним вилиском. Каблучки у посилці були 
помилково відлиті з кольором європейських уподобань. 

Цей один із спогадів ранніх років нашої компанії, який я найбільше ціную: ціла 
ватажка з трьох-чотирьох чоловік побігла на відчай душі до центру, до заводу де роблять 
гальванізацію, та благала власника як можна скоріше покрити жовтим золотим шаром 
(коштовним) наше червоного кольору золото. Я сиджу з цими майбутніми 
мультиміліонерами та п’ятнадцятьома пуерто-риканськими дівчатами навколо столу, 
Офер та Айя кричать один одному настанови на івриті, дівчата щось кричать іспанською, 
ніхто не може зрозуміти навіщо золотити золото. Невдовзі ми вже всі сидимо поруч, 
торкаючись один одного плечима, та намазуємо спеціальною хімічною речовиною ті 
частини каблучок, які не треба „перефарбовувати”. 

Потім, на свій острах, ми відкрили свою фабрику. Приміщення було майже 
ідентичне; кімната в Мангеттені далі по вулиці з великими стінами у вигляді залізних 
решіток на звичайній цементній підлозі, а також наше перше справжнє сховище. Є що 
пригадати. Як в ніч переїзду зі старого місця ми розідрали наш килим та повзали карячки, 
визбируючи крихітні уламки алмазів, що погубили за останні кілька місяців роботи 
(знайшли близько кількох сотень). Як співробітниця випадково замкнула себе у підвалі та 
просиділа всю ніч, а її чоловік намагався з’ясувати до котрої години ми працюємо. Як я 
страждав, але носив свій єдиний шерстяний костюм під час літньої нью-йоркської спеки, 
бо так наказав мені мій лама, щоб я завжди дотримувався дрес-коду.  

Минуло шість місяців на нашій новій фабриці, і час було думати про переїзд. Чи 
треба було ризикувати та переїздити до Діамантового кварталу? А що, коли оренда 
більшої площі не виправдає себе? А що, коли збільшиться кількість замовлень, а ми 
орендуємо мале приміщення? Як ми тоді впораємось? 

В результаті ми вирішили зайняти половину поверху в занепалій будівлі 
неподалеку від основного кварталу. Це був компроміс між ризиком оренди великого 
приміщення та безпекою дешевої оренди. Я був одним керівником в „Алмазному відділі” 
(маленька кімнатка); інколи я працював у „Відділі сортування” (дуже мала кімната, яка 
була ще вітальнею), або у сховищі (маленький саркофаг, де могли розміститись не більше 
двох мумій). Самою ж фабрикою була більша кімната з однісіньким шліфувальником у 
кутку.  

Приблизно за рік ми збільшили продаж вдвічі (таке відбувалось майже кожен рік 
протягом десяти років) і, хоча це було ризиковано, виникла необхідність розширення 
простору. Ми майже сиділи один у одного на голові. Ми навіть жартували, що за кожну 
п’ядь робочого простору отримуєш тисячу доларів зарплатні. В ті часи у мене мого 
робочого місця було п'ятнадцять п’ядей. З метою безпеки ми не могли заводити всередину 
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поставників сировинних алмазів, тому угоди на закупівлю ми складали в коридорі між 
фойє (зване як „пастка”) та чекальнею, щоб інші дилери не чули розцінки, коли ми 
торгувались. Лише уявіть це – ледь освітлений невеличкий коридор, у вашій руці 
маленький шматочок папірцю з сотнею крихітних алмазів, ви намагаєтесь перекричати 
виробничий шум від майстерні, що позаду вас, але так, щоб не почули інші люди, які 
очікують спереду, підраховуєте загальну суму для різних класів і прибуток, виторговуєте 
собі ціну, і ваш опонент робить те ж. Дуже часто це схоже на дуель між фехтувальниками 
у комірчині.  

До речі, „пастка” – це особиста зона в будинках обробки алмазів, де відвідувач 
ззовні заходить всередину після вхідних дверей, перевіряється камерами спостереження 
або через куленепробивне скло після того, як зачиняться вхідні двері, потім дзвонить, щоб 
відчинились другі двері і можливо було пройти в справжнє приміщення компанії. 
Електричний механізм не дозволяє двом дверям бути відчиненими одночасно. Інколи 
через такі запобіжні заходи трапляються кумедні ситуації, коли остання людина, виходячи 
з приміщення та забувши ключі від вхідних дверей, згадує про це лише тоді, коли за її 
спиною зачиняться другі двері. 

Коли наша компанія розвинулась ще більше, ми вирішили розширитись і викупили 
другу половину поверху. Незабаром нам знову стало тіснувато працювати, і, щоб не лізти 
один одному на голову, ми додатково орендували ще один поверх і поєднали їх сходами. 
Знову стало складно працювати, продаж кожного разу зростав удвічі, і ми зайняли ще 
один поверх, який могли, котрий, на жаль, був через два поверхи. 

На той час, коли нам стало потрібне ще одне приміщення, не було ніякої 
можливості упрохати кого-небудь виїхати та додатково вивільнити для нас ще один 
поверх. Ми терміново поцікавились спорудою, яка була поруч з нами, але з меншою 
кількістю поверхів. Нічого підшукати не вдалось. Таким чином довелось орендувати 
поверх через одну будівлю від нашого офісу, який розташовувався достатньо високо, щоб 
протягти повітрям усі нелегальні дроти, не зачіпаючи нижчу споруду, та з’єднати 
комп’ютери в одну мережу. Таке видовище нагадувало мотузки для білизни, що висіли 
між багатоквартирними будівлями у Бруклині, але на цей раз між баштами зі скла та 
бетону в серці самого Мангеттену. 

Сталось так, що ми потрапили в незручне становище: тепер потрібно було бігати 
вверх та вниз по вулиці з великою партією діамантів, а також рубінів, сапфірів, аметистів 
та інших коштовних камінчиків – звичайна робота між сортувальними кімнатами, які 
знаходились в різних будівлях. Це було небезпечно і Діамантовий квартал почав 
розростатись до наших меж, оренда постійно зростала, необхідно було прийняти рішення 
стосовно розташування нашого бізнесу, який збільшився до річного багатомільйонного 
оберту коштів в доларах на рік та сотні найманих робітників. Таким чином ми 
повертаємось до питання нерухомості та прихованого потенціалу речей. 

Існує певна категорія бізнесменів у Нью-Йорку, котрим потрібно отримувати 
кожного ранку газету „The Wall Street Journal”. Читають її чи ні (переконаний, що це 
робить невелика купка людей), для багатьох головне, щоб тебе бачили з нею під пахвою, 
коли зранку ти бадьоро піднімаєшся сходами до офісу. А ще краще, щоб свіже видання о 
дев’ятій вже лежало у тебе під кабінетом, підсунуте під двері таким чином, щоб з 
коридору було видно назву газети. Газета „о дев’ятій”, така собі гарна річ, яка чекатиме на 
вас, коли ви повільно без метушні підходите до свого офісу о дев’ятій тридцять. Кожен 
нижчий за вас посадою робітник, пробігаючи мимохідь, побачить за цей час газету, яка 
безмовно казатиме, що вас досі немає на місці, та зайвий раз нагадає, хто тут на 
особливому положенні. 

Кілька разів я читав газету „The Wall Street Journal”. Цікаве враження. На першій 
сторінці справа згори (ліва сторона присвячена зведенню національних та світових новин) 
була захоплююча стаття про людину бізнесу, хтось на кшталт Георгія Сороса, хто 
неймовірно ризикнув з інвестиціями та випередив багатьох. Такого називали „провидець”, 
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той, хто передбачає ліпше за інших учасників ринку, той, хто сміливо та впевнено 
просувається вперед до нового рівня прибутків, тоді як інші, менш кмітливі та більш 
консервативні бізнесмени плентаються десь позаду. 

Десь на четвертій сторінці буде стаття про бізнес, який ледь-ледь дихає, бо 
керівництво вже занадто заскорузле, щоб щось змінювати. Усі віце-президенти та їх зами 
розігнані засновниками і посаду директора обійняла нова людина. Через тиждень, або 
місяць я знову відкривав газету (взагалі я потайки „позичав” газету з-під дверей іншого 
керівника, швиденько продивлявся і клав назад на місце до його приходу). На першій 
сторінці стаття розхвалює фірму, яка роками дотримувалась своїх перевірених методів і в 
цьому кварталі отримала величезний прибуток. Вони були „неперевершеною” компанією, 
її лідер був людина мудра, що не зрадила принципам минулого. Далі приблизно на 
четвертій сторінці надрукована стаття, в якій нещадно критикують нікчемного капіталіста, 
котрий необачно ризикнув капіталом своєї компанії. 

Мене вразило те, що прізвища ризикованих геніїв в одному місяці ті ж самі, що 
безглуздих відчайдухів кілька місяців пізніше. І прізвища консервативних дурнів одного 
місяця трохи пізніше будуть прізвищами консервативних геніїв. Можливо ризиковані 
генії продовжать свій зліт, або консервативні дурні своє падіння. В будь-якому випадку, 
здається, ніхто не помітив, що майже випадково різні наслідки стались від однакових дій 
тих самих осіб чи компаній. 

Як це ужити до нерухомого майна? Яким чином це висвітлює деякий „прихований 
потенціал”? Уявіть питання, які ваша компанія задає, коли ви розмірковуєте над 
придбанням своєї власної будівлі, після років невпевненості чи варто орендувати, чи ні, чи 
розширюватись, чи утриматись в існуючих межах. Чи варто робити цей карколомний 
стрибок вперед, чи ні? 

У цій ситуації кожен комерсант почне робити свої розрахунки, оцінювання всіх 
„за” та „проти”. Велика нова будівля справить враження на наших клієнтів, вплине на 
відчуття могутності як клієнтів, та і наших постачальників. Або, можливо, вони 
подумають, що ми розвернулись занадто, більше нашої спроможності. Можливо, клієнти 
злякаються, що ми підвищимо ціни для покриття наших видатків. Можливо, 
постачальники почнуть думати, що вони постачають сировину по занадто низьким цінам, 
через це нова будівля купується за їх рахунок. 

Можливо, переїзд з Діамантового кварталу поставить під ризик або унеможливить 
своєчасне постачання камінців, коли виникне в них потреба. Можливо, гроші, що ми 
економимо на оренді, дозволять платити їм більшу ціну і ми притягнемо більше дилерів та 
заробимо більше грошей. 

Можливо, переїзд до нового місця розташування призведе до того, що робітникам 
буде важче добиратись до роботи та додаткові півгодини подорожі в метро примусять 
гарних працівників звільнитись та шукати роботу поближче до Діамантового кварталу. 
Або навпаки, людям буде до вподоби більш тихіший район нашої нової будівлі у Вест 
Гринвіч Вилледж зі старомодними та витонченими крамничками та кращою пропозицією 
блюд у ресторані, ніж це є у великому місті. 

Може статись, що вартість нерухомості підскочить після того, як ми переберемось, 
і ми тоді, як власники, отримаємо додаткову винагороду за нашу інвестицію. Або ціни на 
нерухомість у Нью-Йорку знову почнуть падати, що призведе до додаткових витрат з 
іпотеки.  

Можливо, економіка зосередження потужностей в одному місці дозволить нам 
знизити собівартість та втерти носа конкурентам. Можливо, витрати на утримання 
великих виробничих потужностей, навіть при економії часу, згодом задушать нас.  

Ті з вас, хто займається бізнесом тривалий час і хто дійсно відвертий перед собою, 
знають, що в такому випадку події можуть відбутись за будь-яким сценарієм. Якщо ви 
купуєте будівлю і справи йдуть добре, то ви – геній, і купівля була доречною. Якщо ви 
купуєте будівлю і справи йдуть погано, то ви – шибайголова, нікчемний ідіот. Якщо ви не 
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купуєте будівлю і справи йдуть добре, або погано… добре, ви знаєте як вас будуть 
називати. Але в кожному випадку ви добре знаєте, що ви одна й та ж сама людина. 

Такі роздуми повільно, але впевнено підводять нас до прихованого потенціалу 
речей. 

Угода  з придбанням нерухомості подібно до придбання компанією „Андін 
Інтернешенал” великої дев’ятиповерхової будівлі на Вест Сайд у Мангеттені є гарний 
приклад прихованого потенціалу або „порожнечі”, як називають це буддисти. Важливо 
зрозуміти те, що в самій будівлі та у придбанні цієї будівлі існують різноманітні 
приховані потенціали, щоб бути доброю річчю або поганою річчю, всі одночасно. 

Якщо ми придбаємо будівлю і вартість нерухомості в Нью-Йорку раптово почне 
падати (що, на жаль, і трапилось, коли ми купили нашу будівлю), тоді купівля будівлі є 
погана річ – для наших власників Офер та Айї. 

Якщо ми придбаємо будівлю і всі менеджери раптово матимуть більше робочого 
простору, ніж вони мали до цього, тоді придбання нерухомості є добра річ – для 
менеджерів. 

Якщо ми придбаємо будівлю і усім робітникам з Нью-Джерсі потрібно буде 
витрачати зайвих пів години на дорогу, тоді придбання нерухомості є погана річ – для 
них. Але добра річ для всіх, хто живе у Брукліні, тому що для них ближче. 

Якщо ми придбаємо нерухомість і наші постачальники подумають, що ми міцно 
стоїмо на ногах, тоді це добра річ – для нас. Якщо вони подумають, що ми наживаємось на 
них, тоді це погана річ – для нас. 

А що, як прибрати всі оці „для нас” та „для них”? А що, як ми намагаємось оцінити 
чи дійсно будівля або придбання будівлі є сама в собі погана або добра річ? Вочевидь, 
якщо ви подумаєте про це хоча б хвилинку, стане зрозумілим, що само по собі придбання 
будинку не є ані доброю, ані поганою річчю. Все залежить від того, чиїми очима 
дивитись. Для тих, хто матиме з цієї покупки вигоду, це добра річ, і погана для тих, чиї 
інтереси постраждають. Але немає ніякого властивого блага або шкоди у купівлі будівлі, 
купівля не несе в собі такої властивості, вона порожня від такої властивості. 

Саме в цьому полягає розуміння порожнечі: справи можуть піти будь-яким 
шляхом, не існує „чогось такого” стосовно самої будівлі; все залежить від того, як ми на 
це дивимось. Це є прихований потенціал речей. 

Все у світі, між іншим, однакове. Чи є поганою по суті справою відвідування 
дантиста, щоб полікувати зуба? Якщо так, тоді це мусить буди для всіх випадків. Але 
подумайте про це – не зважаючи на той жах, що находить на нас під час відвідування 
дантиста, саме лікування зуба може бути доброю річчю для інших людей. Для 
непорядного стоматолога це нагода заробити додаткові кошти, щоб сплатити за навчання 
дитини у коледжі, для асистентки-секретарки може буди достатнім завантаженням в 
регістратурі і її не звільнять, для постачальника медпрепаратів буде додатковою нагодою 
продати клініці коробку шприців. Навіть ця болюча процедура немає властивості бути 
доброю або поганою річчю. Не залежно від того, як різні люди на це дивляться, саме в 
собі воно не має такої природи, воно нейтральне, або пусте, або порожнє. Двома словами, 
воно має „пустоту” і вона – згідно глибинним книгам давньої тибетської мудрості – є її 
прихований, її первинний потенціал. 

Навколо нас люди такі ж самі: подумайте про людей, які оточують вас на роботі, 
хто більш за все вас дратує. Здається, у них є така властивість, або природна риса постійно 
бути подразником. „Подразливість” наче випромінюється та липне від них до вас. Але 
давайте поміркуємо. Дехто (можливо інший робітник, можливо хтось з їх родини, 
дружина або дитина) вважають їх дуже люблячими та приємними людьми. Коли ці дехто 
дивляться на цих же людей, коли вони, як і ви, бачать їх в кімнаті під час виконання 
чогось або розповіді того ж самого, що чуєте і ви, вони бачать в цих людях щось добре та 
приємне.  
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Взагалі, нема ніякої „подразливості”, яка випромінюється від цих людей до них; це 
дуже просто доводить, що не існує ніякої властивості в самих людях. Вони не мають в 
самих собі такої властивості, бо вона проявилась би до інших. Вони, скоріш за все, як 
чистий екран, нейтральні і різні люди бачать різні в них речі. Це дуже просто і безперечно 
доводить порожнечу, або прихований потенціал. Все інше в світі влаштовано так само. 

Тепер до речі, ми можемо повернутись назад та зрозуміти слова, які сказав Будда 
про книгу: „ти можеш називати книгу книгою і можеш думати про книгу, як про книгу, 
тому що вона ніколи не могла бути книгою”. В термінах придбання будівлі „ти можеш 
називати доброю річчю купівлю будівлі, і ти можеш думати про купівлю будівлі як про 
добру річ, тому що купівля будівлі сама по собі ніколи не могла бути доброю [або 
поганою] річчю, незалежно від того, як ми собі це уявляємо.” 

Отже, яке це має відношення до бізнесу? Яким чином прихований потенціал може 
бути ключем до успіху в особистому житті та рішенні комерційних питань? Для цього нам 
потрібно з’ясувати, яким чином працюють принципи користування потенціалом. 
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ГЛАВА 5. ПРИНЦИПИ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ 
 

 
 
У попередній главі розмова йшла про те, що прихований потенціал є у всіх речах – 

той, що буддисти завжди називають „порожнечею”. Ми добре з’ясували, все, що 
відбувається навколо нас, не є саме по собі добре або погано через те, що, якби так було, 
то кожний тоді мусив відчувати те ж саме. Наприклад, та людина, котра нам так набридла 
на роботі, повинна викликати у кожного таке ж роздратування як і у нас, якби її 
„подразливість” була чимось властивим, що виходить від неї і розповсюджується по всій 
кімнаті. Проте в житті завжди знайдеться хто-небудь, хто бачитиме щось добре та 
приємне в цій особі. 

З цього можна зробити два важливих висновки: 
1.) ця особа не має властивостей в самій собі, щоб бути подразником або 

приємністю. Людина сама по собі „чиста”, або „нейтральна”, або „порожня”. 
2.) джерело роздратування, яке ми особисто відчуваємо від людини, походить 

звідкись. 
Отже, звідки воно береться? Відповідь на це питання знаходиться в певних 

принципах, які проявляються при відкритті прихованого потенціалу в речах, принципах 
використання потенціалу для досягнення успіху в бізнесі та особистому житті. Ось, що 
Будда мусив сказати у „Гранувальнику діамантів” стосовно досконалого бізнесу та 
досконалого життя – досконалий світ, або рай. 

 
~ І потім Звитяжець промовив: 
 
Уяви, о Субхуті, що деякі учні на шляху співчуття говорили: „Я працюю, щоб 

створити досконалий світ.” Тоді б вони не казали істини. ~  
 
Великий вчитель Чоней лама поясняє ці зашифровані рядки так: 
 
Будда бажав звернути увагу на наступне: щоб людина могла досяги найвищого 

стану буття, про що розмова велась раніше, вона мусить спочатку створити цей 
досконалий світ, в якому досягатиме цього найвищого стану. Тому Звитяжець говорить 
Субхуті  

Уяви, що дехто з учнів на шляху співчуття скаже вголос або подумає: „Я 
працюю, щоб створити досконалий світ”. І уяви, що вони одночасно вірять, що 
досконалі світи можуть існувати самі по собі і створення цих світів може відбуватись само 
собою. В такому випадку вони не казали б істини. 

 
Будда далі пояснює себе в „Гранувальнику діамантів”: 
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~ Чому це так? Тому що Сутність того, який приходить заявив, що досконалі 
світи, ці „досконалі світи” над створенням яких ми працюємо, навіть існувати 
ніколи не зможуть. Тому через це ми можемо їх називати „досконалі світи”. ~ 

Давайте поміркуємо про „досконалий світ” як про „досконалий бізнес”. По-перше, 
буде помилкою казати, що досконалий бізнес може існувати сам по собі. Книга, купівля 
будинку, зануда на роботі, з котрою напружені взаємини – ніщо з цього не з’являється 
само собою. Ніщо не є поганим або добрим, що  може статись само собою, інакше кожен 
зазнав би та відчував те ж . 

Але люди відчувають по-різному. Тому ці речі чисті, або нейтральні, або, як кажуть 
буддисти, „порожні”, хоча ми, таки, вважаємо одні речі добрими, а інші речі поганими. 
Якщо це не походить від самих речей, тоді звідкіля? Коли ми зможемо розв’язати цю 
головоломку, тоді, можливо, спроможемось направити історію у потрібному напрямку 
та не набратися клопоту. 

Достатньо декілька хвилин подумати і стане вочевидь, що форми, у яких ми 
сприймаємо навколишній світ, походять від нас самих. Сприйняття іншої людини на 
роботі як дратуючої або надихаючої є виключно питанням нашого особистого сприйняття, 
що підтверджується тим фактом, що інші люди сприймають дану особу інакше, навіть 
повністю протилежно від нас. 

Як це може бути, що все походить від нас самих? І яким чином можна 
використовувати цей феномен для нашої переваги? 

Вважаю, що спочатку важливо поговорити про те, як ці речі не походять від нас 
самих. Легко сказати, що наше сприйняття інших людей та речей є щось таке, що 
походить з нашої свідомості, нашого розуміння та відчуття, але, на жаль, зрозуміло та 
сумно, що це не означає, що ми можемо за власним бажанням формувати своє сприйняття 
речей. У світі не знайти бізнесмена, котрий бажає потерпіти фіаско, збанкрутувати та 
бачити сльози своїх працівників, ошуканих постачальників, у розпачі дружину та дітей. 

Можливо, це правда, що наше сприйняття банкрутства зароджується у нашій 
свідомості, але це не означає, що банкрутства можна запобігти лише побажай ми того. 
Щоб не змушувало нас сприймати речі таким або іншим чином, воно примушує нас 
сприймати речі саме таким чином, не зважаючи ані на нас, ані на те, що ми зараз хочемо. 

Тепер перейдемо до буддистської ідеї штампів у свідомості, справжнього значення 
слова „карма”. Оскільки існує багато хибних тлумачень цього слова, ми будемо говорити 
про „ментальні відбитки, або штампи”. 

Уявіть всій розум як відеомагнітофон. Ваші очі та вуха, і все інше - це лінзи, через 
котрі ви сприймаєте інформацію. Майже всі головки та перемикачі, від яких залежить 
якість запису, приєднані до прагнення, тобто до того, що ви бажаєте, щоб відбулось і 
чому. Яким чином відбувається запис? Як сліди, відбитки для успіху або невдачі у бізнесі 
залишились у нашому розумі?  

Спочатку поговоримо про ідею ментального відбитка в цілому. Подумайте про 
розум, як дуже м’який шматочок воску. Щоб не доторкалося до воску – завжди 
залишається відбиток. Але віск має інші чудові властивості. По-перше, він повністю 
чистий, йому не можливо дати пояснення, не такий, як інші частини нашого тіла, що 
утворені з плоті, крові та кісток. 

Буддизм не сприймає ідею, що мозок є розум, хоча частина розуму може 
перебувати, в деякому сенсі, десь поблизу мозку. Але розум сягає кінчиків пальців вашої 
руки: ви усвідомлюєте, що хтось торкається ваших кінцівок, і це ваш розум, який це 
розуміє. Більш того, якщо я спитаю вас, чи є у вас вдома щось смачненьке у 
холодильнику, очі вашого розуму, ваша пам'ять почне пригадувати, чи залишилось що-
небудь після сніданку, і ваша свідомість завдяки інтелекту та пам’яті подорожуватиме за 
межу фізичних кордонів вашого безпосереднього світу, за межі вашого фізичного тіла і 
відлетить куди-небудь в інше місце. Або якщо я запропоную вам поміркувати про далекі 
зірки та галактики, де тоді буде ваша свідомість? 
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Розум-віск має іншу цікаву властивість: подумайте про нього як про довгу «нитку» 
- спагеті – від початку вашого життя до його кінця (можливо довша в обидва кінці, але про 
це розмова не зараз). Іншими слова, він тягнеться через час. Відбитки зроблені у вашій 
свідомості в першому класі, відбитки при вивчені Абетки, переносяться до другого класу, 
в якому ви вчитесь читати слова та речення, і читаєте зараз. 

На Заході ми не звикли говорити про навчання як про „свідоме залишення 
відбитків”. Але, якщо подумати, то саме з цією метою ми віддаємо дітей до школи. Ми 
сподіваємось, що вчитель в першому класі залишить кілька відбитків „доброго та вічного” 
у пам’яті Івасика, і що посіяне не зітреться, коли він вступатиме до медичного інституту, і 
нам на старості літ не доведеться розраховувати лише на одну пенсію. Ми, насправді, 
приймаємо ідею ментальних відбитків, хоча багато не замислюємось над тим, як цей 
процес працює, – чому, наприклад, мозок не більшає у розмірі під час зростання, коли ми 
його набиваємо усілякою інформацією. 

Треба обговорити типи відбитків, котрі примушують нас вважати „чисті” або 
„нейтральні” (або „порожні”) речі як добрі чи погані. Я не маю сумніву, що ви достатньо 
багато прочитали в цій книзі про природу „порожнечі”, щоб усвідомлювати, що вона 
нічого спільного не має з „відсутністю сенсу” та „чорними дірами”, або зі спробою уявити 
„ніщо” чи з іншими дурницями. „Порожнеча” означає тільки те, що добрі або погані речі, 
що відбуваються з нами, не є за своєю природою добрими або поганими. 

Відбитки для „доброго” або „поганого” досвіду залишаються трьома різними 
способами: це стається, коли ми щось робимо або щось говоримо, або про щось думаємо. 
Наша вбудована відеокамера, наш розум, завжди ввімкнута – йде постійний запис всього, 
що ми відчуваємо через очі, вуха, через почуття, навіть наші думки. Коли ви допомагаєте 
у потребі співробітнику, залишається добрий відбиток у свідомості. Коли ви трохи 
брешете покупцю або постачальнику – поганий відбиток залишається у пам’яті. 

Кнопка намірів, що знаходиться на камері, є дуже важливим фактором, який 
впливає на те, на скільки яскравим залишиться відбиток. Якщо ви допомагаєте 
співробітнику не через те, що дуже про нього піклуєтесь, а через те, що його проблема 
впливатиме на вашу працю та винагороду, тоді добрий відбиток у вашій свідомості буде 
майже непомітний. Якщо ви допомагаєте через те, що проблема приносить йому нещастя, 
тоді добрий відбиток буде набагато яскравішим. Якщо ви допомагаєте через те, що 
ставите себе на його місце і що шкодить одному – шкодить усім, тобто воюєте з нашим 
спільним ворогом, людським нещастям, тоді відбиток дійсно буде найяскравішим. 

Існують інші налаштування, які треба враховувати. По-перше, це – емоції. 
Наприклад, якщо ви дуже брешете постачальнику через гнів, тоді поганий відбиток у 
вашій свідомості буде набагато сильнішим. 

Потім, що ми називаємо „відповідна ідентифікація”. Якщо ви обрахували покупця 
помилково, не роздивились, наприклад, ціну, то поганий відбиток буде значно слабший, 
ніж, коли ви це зробили навмисно. 

Умови або обставини, що склались навколо людини, до якої направлені ваші дії, 
відіграють велику роль щодо сили залишеного відбитку. 

Після двох або трьох років торгівлі великими партіями полірованих діамантів я 
подумав, що розбиратимусь у справі краще, якщо розумітиму, як гранувати камінчики. З 
цим наміром я почав стукати у двері невеликих захованих гранувальних майстерень (це 
вам не алмазні яструби з 47 вулиці), сподіваючись кого-небудь знайти, хто б погодився 
мені пояснити справу.  

Я шукав одного видатного гранувальника. Як я пам’ятаю, у той час він гранував 
один з найбільших діамантів у світі, камінь фантазійного світло-жовтого кольору понад 
400 каратів, який купила ювелірна мережа Zales. Він сказав, що я можу інколи приходити 
і дивитись, але то були лише слова. (До речі, „фантазійний” – назва природного кольору 
діамантів, як то світло-жовтого чи бурого, або блакитного, як діамант „Надія”). 
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Якось випадково я натрапив на гранувальників з Південної Африки і провів з ними 
декілька днів, але місце було занадто шумне. Існувала ще одна проблема, мені вкрай 
потрібно було знайти кого-небудь, хто б вчив мене ремісництву пізно вночі, тому що ми 
напружено працювали над розбудовою бізнесу компанії „Андін”. Так я зустрів Сема  
Шмульова (Sam Shmuelof).  

Ми прозвали його „Шмуль”, серед алмазників він був справжнім лицарем без 
страху й догани. Його дружина Рахіль була моєю правою рукою в „Андіні” та причиною 
успіху нашого відділення. Шмуль погодився вчити мене ночами та у неділю. Однією з 
причин чому так, було те, що багато алмазних ділків у Нью-Йорку є ортодоксальні євреї, 
котрі шанують шабат. У шабат (тобто суботу) на 47 вулиці ніхто не працював, якщо він 
або вона був релігійним. 

Перший раз, коли я переступив поріг майстерні, де гранують алмази, це було схоже 
на Данте, котрого Вергілій водив кругами пекла. Шмуль взяв мене за руку та повів через 
майже невидимі двері між двома облицьованими мармуром хмарочосами на вулиці, звісно 
47-й, до маленького ліфту. Той ледь піднявся до десятого поверху, і ми опинились у 
темному вузенькому коридорі з вузькими дверима по обидва боки. Кожні двері мали 
цікаву комбінацію зношеного вигляду та фарби, що злущувалась, але з новими 
блискучими, важкими, екзотичними замками та болтами. На більшій кількості дверей 
було почеплено п’ять або шість дешевих написаних від руки таблиць, які, про що я 
пізніше дізнався, були різними вигаданими „прізвищами”, під якими працював звичайний 
діамантовий торговець з кількістю працюючих в одну людину. Зміст міг бути наступним: 

 
„МІЖНАРОДНА ДІАМАНТОВА КОРПОРАЦІЯ „АШТАР” 
(невелика коробка з-під взуття наповнена чудернацькими діамантами, які 

гранились останні кілька місяців разом з кількома дійсно жахливими без всякої надії, що 
їх можна продати, камінчиками, котрі хтось залишив декілька років тому на сплату боргу) 

 
„ВСЕСВІТНЯ КОМПАНІЯ „БЕН-АШ” З ВИРОБНИЦТВА ЮВЕЛІРНИХ 

ПРИКРАС” 
(кілька непарних сережок, які він колись зробив з кількох своїх камінчиків, тому 

що почув, що виробники ювелірних прикрас заробляють більше і набагато легше, ніж 
можна заробити на алмазах, але жодної так і не продав) 

 
„МІЖНАРОДНА ФАБРИКА „СІМЗЕВ” З РЕМОНТУ ТА ГРАНУВАННЯ 

ДІАМАНТІВ” 
(це вже справжній бізнес з одним столом-верстатом для гранування алмазів 

названий на честь дітей Сімона та Зєви, але кожний все одно називає Беніна майстерня) 
 
„РІДКІСНІ ТА ВИШУКАНІ ДОРОГОЦІННІ КАМЕНІ ВІД ВЕНІАМІНА, ЛТД” 
(це буде два кілограми „рожевого льоду”, або рожевого штучного кубика 

цирконію, закупленого ним у 1993, коли цирконій впродовж шести місяців мав попит. Але 
Беня в надії, що ціна зростатиме, притримував товар сім місяців. Тепер його страховий 
агент бубонить, що мішок займає в сейфі занадто багато місця, і його потрібно викинути 
геть). 

 
По мірі наближення до цікавого проходу, ми починаємо чути все гучніше та 

гучніше пронизливе підвивання, схоже на пищання у печері мільйонів спійманих комарів, 
які не можуть вилетіти з неї. Двері – це просто величезний металевий винахід сталево-
сірого кольору без вивісок та знаків. У кутку під стелею далі над дверима пильно дивиться 
на нас камера спостереження. 

Шмуль натискає кнопку виклику та чекає. 
Ніякої відповіді. 
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Він знову натискає, і знову, нарешті чути чийсь окрик: „Хто там?” (Камера 
спостереження, як завжди, зламана. Нікому вона не потрібна, щоб її відремонтувати). 

„Шмуль!” 
„Добре, добре!” і ми чуємо, як починають відкриватись замочки, засови, клямки, 

гачки, ланцюжки і нарешті двері зі скрипом відчиняються. 
Шум виривається назовні приголомшуючи тебе – таке враження, наче усе 

скрипіння, виття сирени, гуркіт пневматичного молота, які можна було почути впродовж 
тридцяти хвилин вулицями Нью-Йорку, зараз відтворилось за пару секунд. Шмуль 
проводить мене під пильним поглядом господаря майстерні: „Це зі мною, все гаразд,” – і 
тягне через „пастку” (яка теж зламана) до самої майстерні. 

Піднімаються одна або дві людські голови, щоб переконатись, що це не 
пограбування і не потенційний клієнт – за ними починається справжній циклон шуму – і 
знову опускаються до своїх шліфувальних машин, роздивляючись чи не забагато сточився 
діамант доки вони крутились. 

Кімнату перегороджують п’ять довгих столів, мов ребра. На кожному столі стоїть 
три чи чотири шліфувальних верстати, і над кожним колесом на високому стільці, 
схилившись над своїм камінчиком, сидить гранувальник. Стільці розташовані у такий 
спосіб, щоб зекономити офісну площу найдорожчої нерухомості у світі. Таким чином, 
кожен гранувальник сидить від іншого на відстані лише ліктя, проводячи за роботою від 
десяти до чотирнадцяти годин. Добре, якщо навпроти тебе сидітиме жартівливий хлопець, 
з яким приємно перекинутись кількома фразами. 

Такого освітлення, як в алмазній майстерні, нема більш ніде. Коли сточується 
коричнева оболонка сировинного алмазу до появи кришталево-прозорої грані, крихітні 
частинки алмазу сточуються та змішуються з олією на поверхні металевої планшайби. 
Через велику швидкість обертання планшайби маленькі бризки магічного алмазного пилу 
та олії розлітаються у повітрі; ця липка гидота відлітає на стіни або на людей, де й осідає. 

Через це кожна п’ядь кімнати сірого, тьмяно-сірого кольору. Стіни сірі, підлога 
сіра, освітлювальні прилади сірі, руки та обличчя сірі, туфлі, сорочки та штани сірі, сірі 
навіть вікна. Ви можете бути глибоко під землею, або на сороковому поверсі сяючого 
склом нью-йоркського хмарочоса (де розташовано багато майстерень), але через таке сіре 
вікно ніколи не зможете зрозуміти де ви насправді є. Я завжди з захопленням спостерігаю, 
як з „того світу” з’являється досконалий за своєю формою брильянт. Це як дивитись на 
рожевий лотос у ставку біля нашого монастиря в Індії, що виростає лише з одного ґрунту 
– суміші мулу та бруду. Буддисти дуже полюбляють цю метафору: «Чи ми можемо бути 
як лотос? Чи можемо ми всмоктувати біль та невлаштованість життя і квітнути від 
цього, використовувати їх, щоб стати однією з дорогоцінних рідких прикрас у світі – 
справжньою співчуваючою особистістю?» 

Шмуль дає мені кілька важливих настанов перед початком, потім вмощує мене на 
скрипучий високий стілець обличчям до Натана з одного боку та Джорджем з іншого. 
Натан – єврей-хасид з Брукліну. Кожного дня він приїздить на роботу в особливому 
автобусі: жінки сидять з одного боку, чоловіки з іншого, а між ними штора. Кожна група 
читає свою молитву поки жовтого кольору шкільний автобус їде від Бруклінського мосту 
через китайський квартал до Району. Натан родився с сорочці, він підписав постійний 
контракт з потужнім виробником ювелірних прикрас на гранування четвертинок 
(камінчиків вагою в четверть карату). Взагалі, це не дуже вигідна пропозиція, його праця 
коштує майже стільки, скільки оброблений камінчик, інколи навіть більше. Але вони 
торгують високоякісними прикрасами, і він дає їм вигідну ціну за стабільну кількість 
замовлень. Отже, якщо він по-справжньому напружено працюватиме, то зможе заробити 
на життя. 

Джордж – це людина з іншої планети. Він один з пуерто-ріканських майстрів, 
добре відомих у алмазному бізнесі: гордий та перемінливий, інколи виходить перекинути 
чарчину та кілька днів не з’являється, буває виїздить до Пуерто-Рико на кілька тижнів та 
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потім раптово з’являється на роботі, наче він виходив на перерву попити кави. Але, боже 
мій, ні у кого немає таких золотих рук! Наче дзиґа перед очима, таке витворяють, потім 
з’являється справжнісінький шедевр з найбільш безнадійного шматка сировини. 
Найкращий у світі алмаз-сирець довірять лише йому, от і зараз у його працьовитих руках 
алмаз на дванадцять каратів розпікається від шліфувального диску до малинового 
кольору. Після обробки він коштуватиме понад п’ятдесят тисяч доларів. 

Шмуль дістає надійну стареньку голівку-утримувач алмазу з екзотичної колекції 
приладів, які стирчать з висвердлених вздовж краю його лавки дірок; мабуть, він сам на 
ній вчився гранувати, справжній антиквар світанку діамантової справи. Товста мідна 
цапфа зі свинцевим шаром на кінці приладнана до краю зробленої з якісного дерева 
консолі. Ми розігріваємо один бік шарика доки свинець не пом’якшає на лампі-спиртівці, 
яку він тримає під своїм ліктем. Потім швидким рухом він устромлює необроблений 
камінь у свинець і кількома дотиками нігтем пальця щільно вдавлює камінчик. 

Ідеальна атомна структура алмазу робить кристал не тільки найчистішою 
речовиною у світі, але також одним з найкращих провідників тепла та електричного 
струму. Маленький прямокутний алмаз при дуже вибагливих умовах до електричного 
з’єднання, скажімо у вимикачі супутника, ніколи не вийде з ладу через перегрівання, тому 
що алмаз відводить тепло краще, ніж будь-яка інша речовина. І дійсно, алмази можна 
знайти в багатьох найкращих виробах NASA (Національне агентство США за 
дослідженням космосу). Пам’ятаю, як вони замовили великий камінь у сусідній компанії, 
який мав бути майже бездоганним та великого розміру у діаметрі. Його вирізали у формі 
диску і використали для покриття зовнішніх лінз на камері супутника, який запустили до 
Марсу, тому що алмаз не піддається корозії та впливу майже ніяких кислот. Про всяк 
випадок вони замовили другий запасний диск, навіть уявити не можу скільки їм це 
коштувало. В будь-якому випадку, Шмуль мусив рухатись хутко, тому що алмаз дуже 
швидко проводить тепло, краще за такі метали як золото або срібло та може сильно 
обпекти. 

Для мого першого камінчика Шмуль довірив мені величезний шматок „борта” – так 
зветься помилка природи під час утворення алмазу. Таке трапляється з матеріалом під час 
кристалізації, і замість того, щоб виглядати всередині як лід, камінь стає мутним, наче 
холодець з зеленим вилиском. Такі камінці придатні лише для одного: бути розтертими в 
порох для застосування на шліфувальному диску, або для вирівнювання щербин або 
подряпин на диску, що залишились під час обробки „впертих” мінералів з неочікуваним 
напрямом твердості. Вага необробленого камінчика лише кілька каратів, що коштує 
менше десяти доларів, отже ми нічого не втратимо, якщо я зроблю кути неправильно. 

А кути мають бути досконалими, тому що алмаз має найвищий ступінь заломлення, 
ніж будь-яка інша речовина на світі, знову завдяки атомній структурі. „Рефракція” – це 
фізична здатність матеріалу заломлювати промені світла, відбивати їх від граней, 
внутрішнього дзеркала, і направляти їх назовні назад до очей спостерігача. Якщо кути 
низу або точка діаманту дуже малі, тоді світло буде відбиватись від задньої або бокових 
граней і діамант виглядатиме тьмяно навіть для неозброєного ока. Якщо дно дуже пласке, 
тоді світло буквально проходить від дна до верхівки, як це відбувається зі склянкою з 
пласким дном, і камінець не буде блищати. Однією з найважчих задач для підмайстра є 
оволодіння навичкою вигранювати правильний кут нижніх граней; цей кут складає сорок 
та три чверті градусу і ніяких відхилень ні в який бік. 

Так ось, Шмуль, як великий Вчитель, не збирається дозволити мені 
використовувати пристрій з автоматичним установленням кута: я повинен починати з 
округлого алмазу затиснутим у свинець на кінці мідного прутку. Щоб отримати кут, 
потрібно зігнути мідний стрижень та притиснути консоль вниз до планшайби. Кілька 
мікронів алмазу здерло, тепер я мушу піднести камінчик до моєї лупи та перевірити кут за 
допомогою дивного, схожого на металевого метелика, приладу. Фокусна відстань лупи 
приблизно 3 сантиметри, це означає, що майже півдня  моя долоня торкається обличчя. 
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Потрібно рукою, що тримає лупу, опиратись на кінчик носа, щоб не так тремтіла. Людині 
дуже важко роздивлятись мікроскопічні вади всередині каменю, коли рука не опирається 
об щось. Це як намагатись роздивитись бліх у мікроскоп, зачинившись у малій кімнаті під 
час землетрусу. 

Минуло приблизно півгодини, доки я зрозумів, що роздивляюсь не вкраплення в 
алмазі, але пори своєї шкіри. Для початківця занадто важкувато тримати вимірювальний 
пристрій та лупу разом з камінчиком у цапфі, щось робити з руками, щоб не тремтіли, 
дивитись проти світла під правильним кутом та затримувати подих, і ще не звертати уваги 
на верещання навколо себе шліфувальних планшайб. Краєм ока я спостерігаю за 
стрілками годинника і ніяк не можу дочекатись кінця роботи. 

Навколо трохи метушні, і я бачу Джорджа, або скоріше його тухес (хлопець був 
трохи товстим), і як він рачки лазити навколо, дряпаючи носом підлогу. Це, як я пізніше 
зрозумів, звичайна у діамантовій справі поза, коли хтось загубить камінчик. Нічого 
подібного до цього немає – повна кімната дорослих, з яких багато шановних мільйонерів, 
рачки лазять навкруги, піднімають кожну дрібницю та прискіпливо роздивляються з 
надією знайти камінчик, який відскочив від шліфувального диску або вислизнув у когось з 
пінцету. В школі, де навчають гранувальній справі, учням не дозволяли розходитись по 
домівках, доки клятого камінчика не буде знайдено. Якось цілий клас було затримано на 
три години, коли достатньо великий діамант відскочив, та пролетівши через всю кімнату, 
впав у кутку вчительської кафедри, так і не скотившись на підлогу, яку ми обстежили 
мільйон разів. 

Щоб там не було, Джордж тихенько повзає, потім трохи гучніше, лаючись 
іспанською, на підлозі вже Натан, і Джордж з відчаєм дивиться на Шмуля, очі благають: 
„У нас проблема! Ти, часом, не допоможеш?” За кілька хвилин вже всі чоловіки у 
майстерні стоять навколішки, а кілька сотень тисяч доларів вартістю діаманті завмерли 
над планшайбами та чекають, поки алмазне братерство демонструє солідарність. Людина 
загубила камінчик у двадцять каратів, найбільший алмаз у майстерні за останній час. 

Ми шукали до півночі. Спочатку облазили кожну можливу щілину на підлозі, потім 
на підвіконнику (добре, що вікна вже роками не відчинялись, так що камінець не вилетів у 
руки якомусь щасливчику-спекулянту, що частенько траплялось на 47-й вулиці у минулі 
часи). Потім перевірили у кожного кишеню на сорочці (улюблене місце ховатись), потім 
манжети брюк, далі взуття, потім під ременем на штанях, у підштаниках, коробках та 
сумках, тріщинах та шпаринках. Потім ми все почали спочатку, і так декілька разів. 
Незабаром починало світати, коли ми здались, до останньої людини, бо кожен залишився 
допомогти. 

Цей випадок свідчить про силу залишеного у свідомості відбитка, коли щось добре 
або погане трапиться з кимось, хто потребує допомоги. В алмазній справі можна 
застрахуватись від подібних випадків, але тільки деякі можуть собі це дозволити. Джордж 
мусив би відпрацьовувати цілий рік, щоб повернути ціну загубленого камінчика; я 
впевнений він би це зробив, бо це справа честі для гранувальника. Кожен, хто відклав свої 
справи, щоб допомогти знайти загублений діамант, брав участь у великій потребі людини; 
і якщо ми зупиняємо свою роботу та допомагаємо людині, або не допомагаємо, тоді 
відбиток (добрий або, відповідно, поганий) буде набагато сильніший. 

Між іншим, наступного ранку власнику гранувальної майстерні зателефонував 
гранувальник з сусіднього офісу, що далі по коридору: „Ви часом не загубили великий 
камінь?”. Він знайшов його на підлозі у кутку свого бухгалтера. Цей випадок був моїм 
посвяченням до шляхетності майже кожного гранувальника в алмазному бізнесі, я був 
дуже вражений. Ми з’ясували, що камінчик рикошетом відбило від металевого кутка 
гранувального столу, далі він перелетів через кімнату і заскочив у щілину між плінтусом 
та підлогою, просунувся у проміжку попід стіною і вискочив з-під плінтуса у сусідній 
кімнаті. Нема потреби говорити про вдячність Джорджа. 
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Відбиток сильніший не тільки тоді, коли щось добре робите людині, яка цього 
потребує, але відбиток підсилюється і тоді, коли ви щось робите людини, яка вам 
допомогла, або яка має виключну репутацію. Одна справа звільнити співробітника, котрий 
короткий час працює у компанії і ніякого значного внеску не зробив. І зовсім інша річ 
підписувати наказ на звільнення людині, з якою тривалий час працювали разом, 
розбудовуючи компанію і котра досягла стажу для отримання пенсії. Одна справа 
затягувати зі сплатою комунальних рахунків, і зовсім інша – порушити усні домовленості 
з людиною, котра від щирого серця довірила вам дорогоцінний пакунок з діамантами. 

Діамантовий бізнес має такі домовленості. Уся оптова торгівля алмазами 
традиційно працює на концепції Мазал. Мазал – абревіатура на ідиш mazel un b’rachah, 
що означає „насолоджуйся у доброму здоров’ї”. Серед алмазних ділків „мазал” означає 
„добре, угода відбулась”. Більшість алмазних бізнесменів вищого рівня повністю 
працюють за такою мазал-концепцією, або вербальною угодою. Камінчики на мільйони 
доларів купуються та продаються по телефону за одним словом „добре, угода”, іноді між 
людьми, котрі навіть ніколи один одного не бачили. Якщо з твоїх вуст злетіло „мазал”, це 
означає, що ти зобов’язався виконати угоду, чого б тобі це не коштувало. 

Дотримання угоди (мазал) – серце алмазного бізнесу. Це нечувано, аби хтось 
порушив мазал. Коли покупець та продавець після палких переговоріть промовляють 
мазал – угоду викарбовано у граніті, принаймні у їх серцях. Жодних контрактів або 
підписів. Ти сплачуєш кошти у той день, який пообіцяв, тому що з вуст злетіло слово 
„мазал”, або „угода”. 

Можете тоді уявити, на скільки враження або відбиток у вашій свідомості 
сильніше, якщо ви порушите дух, саму суть мазал, або діятимете проти людини з 
виключною репутацією. Як приклад можна навести ще одну священну традицію у 
алмазному бізнесі, ми це називаємо „перемикання”, порушення системи „пам’яті”. 

Уявіть, що торговець А вислав посилку або малий паперовий пакет з трьомастами 
вагою в один карат алмазами як партію торгівцю Б. У товариша „Б” є кілька днів уважно 
подивитись камінчики та вирішити, чи він купуватиме усі разом, чи лише деякі, або зовсім 
відмовитись. Якщо він купуватиме всю партію, він, звісно, має право очікувати на знижку, 
і кінцева ціна буде палко обговорюватись, можливо, впродовж тижнів. 

Якщо торговець Б вирішить купувати лише деякі запропоновані торговцем А 
камінчики, тоді торговець А за традицією проситиме вищу ціну для кожного з тих алмазів, 
що вирішив собі купити Б. Таке правило існує тому, що кращі камінчики, якщо 
продаються окремо, оцінюються вище, ніж купка „гидких каченят” у партії. Отже, якщо 
ви хочете злизати вершки, тобто вибрати найкраще, тоді доведеться трохи розщедритися. 

Тепер, якщо торгівець Б крутій, він може зателефонувати А через кілька днів та 
сказати: „І що ти думаєш я сьогодні робив, не можу повірити, що ти здатен на таке! 
Навіщо ти мені непотріб підсовуєш? Пришли свого хлопчика, нехай він забере геть цей 
мотлох. Я себе не поважатиму, коли до нужника ходитиму з твоєю біжутерією”. 

Тут треба розуміти, що коли вам пропонують купити камінчики, то товар завжди 
буде „непотріб”, а коли ви хочете продати, навіть той самий непотріб, що вранці купили, 
тоді це – „сам носив би, але гроші вкрай потрібні, віддаю собі у збиток”. 

Одначе дилер Б декілька днів достатньо прискіпливо досліджує алмази дилера А. 
Він вибирає собі один або два найцінніших каменя і підміняє їх такою ж вагою, але менш 
цінними. Алмази як сніжинки, ви не знайдете двох однакових, але ніхто не може 
пам’ятати як виглядав кожен камінчик з колекції, особливо, коли сировини як у „Андін”, 
скажімо, чверть мільйона алмазів. Помітити підміну майже неможливо. 

Ми придумували різні пастки, щоб перевірити людину на чесність. Через те, що не 
можливо подряпати алмаз, ви не можете просто взяти голку та нашкрябати свої ініціали 
на камінчику. Винайшли високоточні лазери, якими можна випікати малі ідентифікаційні 
номерні позначки збоку діаманту, якщо ви дійсно це хочете. (Це надзвичайно дорога 
технологія, яку застосовують лише для так званих „сертифікатів” або вкрай дорогих 
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товарів). Ми практикували використання рентгенівських променів для виявлення підробок 
та підміни і могли перевірити тисячі камінчиків одночасно невеликим мобільним 
рентгенівським пристроєм, що зберігався у мікроавтобусі, який міг повсюди переїздити. 

Так ось, на практиці, нечесний торговець рано чи пізно зробить помилку і все тайне 
стане явним (нечесність та тупість – дві подружки, з’являються завжди разом, як алмаз та 
гранат, червоного кольору мінерал, котрий вказує геологам-розвідникам на можливу 
присутність алмазів). Чутки швидко повзуть містом, день або два, і заплямовану 
репутацію вже не відмити, ніхто вже не хоче мати справи з таким торгашем. 

Справа в тому, що дилер Б порушив священну довіру дилера А, він причинив біль 
тому, хто довіряв, розтоптав справу честі, що стояла за словом мазал; і це знову, його 
вчинок залишає відбиток у свідомості набагато сильніший. 

Певний стиль ваших вчинків, добрих або поганих, також впливає на ступінь 
відбитка який залишається на вашому воску-свідомості. Скажімо, ви не тільки своєчасно 
не виплатили своєму постачальнику, але ще водите його за носа. Доводилось чути такі 
відмахування: 

 
„Чек вислано минулого тижня. Ви же знаєте, як у нас пошта працює”. 
 
„Наш бухгалтер, що відповідає за сплату рахунків, переїхав до іншого офісу. Ми 

ще не знаємо, який у нього внутрішній телефонний номер”. 
 
„У нас замінили бухгалтерську програму, тому платіжні доручення роздрукуються 

лише наступної п’ятниці”. 
 
„Я пам’ятаю, що термін складає дев’яносто днів, але ми думали, що дев’яносто 

днів починаються після того, як ми розсортируємо алмази по класах” (що могло складати 
тижні). 

 
„Навіть така велика компанія, як „Кока-кола” бере кілька додаткових днів 

відстрочки. Хіба ви не можете почекати?” (але минуло вже понад два місяці). 
 
„У нас роботи навалилось – не продихнеш. Ваша платіжка буде готова за день, або 

два. Після обіду вам зручно буде підійти?” (насправді ми сказали касиру, щоб видав вам 
чек у п’ятницю наприкінці робочого дня за десять хвилин, як закриються банківські 
установи. Тоді матимемо додаткові три дні, щоб наросли відсотки). 

 
Без сумніву найпоширеніший спосіб – це ухиляння; відключення всіх телефонів у 

бухгалтерії, або (якщо у вас садистські схильності) встановлення автовідповідача з 
солодким голосом, який говорить: „Ваш дзвінок дуже важливий для нас. Залишайтесь, 
будь ласка, на лінії, доки наші працівники будуть вільні, щоб вам відповісти!”. І так 
повторювати кожні тридцять секунд, а ще додати граючу на нервах фонову музику. Такі 
дії вашого стилю, будьте впевнені, залишать ще більш негативний відбиток, ніж той, який 
вже залишився. 

Фінальний фактор, котрий впливає на яскравість залишених відбитків у свідомості, 
стосується висновків думки, слова або діла. Інакше кажучи, як ви себе відчуваєте після 
всього зробленого? Чи ви знову таке робитимете? Чи ви згодні відповідати за скоєне? 
Якщо так, тоді відбиток набагато яскравіший незалежно від того добро чи зло було 
вчинено. 

Ось такі принципи ментальних відбитків. Наш розум, як дуже чутлива плівка, на 
ньому залишається слід, враження, щоб ми не робили, добре чи погане; подібно тому, як 
залишається слід на снігу від куріпки або вовка, і це надовго. 
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Яким чином ці відбитки впливають на наше життя? Чи можливо ними 
скористатись? Чи можливо зробити так, щоб справи пішли у потрібному для нас 
напрямку? Щоб це збагнути, нам потрібно з’єднати принципи потенціалу з самим 
потенціалом. 
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ГЛАВА 6. ЯК КОРИСТУВАТИСЬ САМИМ ПОТЕНЦІАЛОМ 
 

 
 
Тепер у нас є всі частини головоломки, все потрібне для застосування в особистому 

житті та прагненнях великих знань давнього Тибету. Залишається лише все зібрати 
докупи. 

По-перше, ми побачили, що кожна річ має прихований потенціал, подібно 
мінливості, якою вона може бути. Жодна особа, котру ми зустрічаємо, не може дратувати 
сама по собі через те, що знайдеться така людина, котра побачить в цій особі щось чарівне 
не залежно від того, як ми сприймаємо; негатив походить не від них. Тоді звідкіля? 
Вочевидь, джерело негативу якимось чином знаходиться, власне, в нашій свідомості.  

Якщо все походить від нас, чи ми можемо в такому випадку все погане, що 
відбувається з нами, вважати добрим? Кожну погану угоду доброю? На жаль, ви знаєте, 
що таке неможливе.  Ви не можете придбати дім, або відправити дітей до університету 
лише за одним бажанням. Вочевидь, щось нас підштовхує сприймати речі тим чи іншим 
чином, і воно нас спонукає до цього; тобто, щось нас змушує бачити речі, які відбуваються 
з нами, саме добрими або поганими. 

Так от, все це трапляється через ментальні відбитки, про них ми говорили раніше, і 
мистецтво буддійської мудрості полягає саме у тому, щоб повернути їх на свою користь. 
Аби це робити, потрібно знати, як відбитки впливають на нас. Тож звернемось за порадою 
до „Гранувальника діамантів”. 

 
~ І промовив Звитяжець: 
 
О Субхуті, як ти думаєш? Уяви, чийсь син або донька зі шляхетної родини 

збере всі населені планети цієї великої галактики, галактики з тисячею тисяч 
планет, та покриє їх сімома видами дорогоцінностей і піднесе комусь як подарунок. 
Чи створить цей син або дочка своїм вчинком велику безліч щастя?  ~ 

 
Важко зрозуміти Будду. Буде краще, якщо ми звернемось за допомогою Чоней 

лами для пояснення кожного речення. Ось його пояснення. 
 
У цій частині сутри Будда бажає звернути увагу на певний факт. В попередніх 

розділах велась розмова про акт досягнення стану найвищого буття та дії з навчання 
інших цим речам і тому подібне. 
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Жодна з цих дій або інший об’єкт у всесвіті в дійсності не існують самі по собі. Але 
вони існують у нашому сприйнятті. Через це істина полягає в тому, що кожний, хто дарує, 
створює таким чином добро. Але кожна особа, яка вивчає принципи, що стоять за цими 
речами, кожний, хто напружено думає про них, розмірковує над ними, створює безмежно 
більше благо. 

Аби передати цю ідею Звитяжець запитує Субхуті, починаючи зі слів: „Як ти 
гадаєш? Уяви, чийсь син або донька зі шляхетної родини збере всі населені планети 
цієї великої галактики, галактики з тисячею тисяч планет…” 

Про згадані тут галактики розповідається в „Скарбниці Найвищого Знання” так: 
 
Те, що ми називаємо галактикою „першого ступеню”, 
Є тисячі населених планет. 
Кожна має свої чотири континенти 
З центральною системою гір 
Та особистими істотами в одному царстві, 
З написом зверху – „Світ Цноти”. 
 
Тисячу цих галактик 
Ми називаємо галактикою „другого ступеню”,  
І тисяча таких складає галактику „третього ступеню”. 
 
„Уяви, – продовжує далі Будда, – що цей син або донька зі шляхетної родини 

покриє ці планети сімома видами дорогоцінностей: золотом, сріблом, кришталем, 
лазуритом, смарагдом, каменем каркетана та малинового кольору перлами. І скаже тоді, 
що ці планети приносяться комусь як дар. Чи створять вони з цього вчинку велику 
безліч щастя з простого піднесення цього дару?” 

 
Повернемось до „Гранувальника діамантів”: 
 
~ І відповів Субхуті, кажучи: 
 
О Звитяжцю, це буде велика безліч щастя. Так, о Звитяжцю, велика безліч. 

Цей син або донька зі шляхетної родини насправді створять таким вчинком велику 
безліч щастя. І чому це так станеться? Тому, о Звитяжцю, ця найбільша безліч щастя 
є тим благом, котре ніколи не існувало. І саме з цієї  причини Сутність того, який 
приходить говорить про „велику безліч добра, велику безліч щастя”. ~ 

 
Цей уривок Чоней лама також пояснює. 
 
У відповідь Субхуті говорить: 
 
«Це буде велика безліч щастя – і така велика безліч блага є добро, яке можна 

заснувати як існуюче лише в нашому сприйнятті, лише таким чином, яким існує мрія або 
ілюзія: ця велика безліч блага, хоча ніколи не могла існувати як гори, котрі існують в 
дійсності самі собою. Сутність Того, який приходить також говорить в умовному сенсі 
про „велику безліч добра, велику безліч щастя”, даючи їм назви. 

 
Цей фрагмент призначений продемонструвати кілька різних ідей. Чорні та білі 

вчинки, які ви вчинили до цього часу і ті, що будуть вчинені вами пізніше, є такими, що у 
минулому вже закінчились, а у майбутньому ще відбудуться. 
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Тому вони не існують; але потрібно погодитись, що вони поєднуються з розумом 
людини, котра їх вчинила, і створюють відповідні наслідки для цієї людини. Ці та інші 
складні питання порушені у словах, що зазначені раніше.. 

 
„Гранувальник діамантів продовжує”: 
 
~ І тоді Звитяжець сказав: 
 
- О Субхуті, уяви чийсь син або донька зі шляхетної збере всі населені планети 

цієї великої галактики, галактики з тисячею тисяч планет, та покриє їх сімома 
видами дорогоцінностей і піднесе комусь як подарунок. 

 
Уяви, що з іншого боку цей син або донька притаїв одну строфу з чотирьох 

рядків цього вчення та пояснив це іншим і викладав належним чином. Через другий 
вчинок така особа створить набагато більше щастя, ніж у попередньому випадку: 
щастя буде безмежним, взагалі понад усілякі  межі. ~ 

 
Чоней лама дає пояснення останнім рядкам наступними словами: 
 
По-перше, треба пояснити слово „строфа”. Хоча ця стародавня книга – в її 

тибетському перекладі – не була написана віршем, ідея полягає в тому, що її хтось міг 
написати віршем мовою оригіналу, санскриту. Тут слово „притаїв” означає „запам’ятав”, 
утримав у своїй голові. Це також може означати тримання одного сувою в руці, в будь-
якому випадку, декламування голосно тексту. 

Фраза „пояснив належним чином” означає проголошення слів книги та добре 
тлумачення виголошеного. Фраза „викладав належним чином” означає повчання 
значення сутри – це, між іншим, є найважливішим. 

Тепер уявіть, хтось тримає цю давню книгу і робить усі інші речі, про які було 
згадано, також виконує інші добрі вчинки, про що згадувалось раніше. Тоді така особа 
створить безмежне благо, його неможливо виміряти. 

 
Ми бачили, що кожен випадок, який з нами відбувається, є „нейтральним” або 

„порожнім”. Його вміст, який ми бачимо в цьому випадку, не залежно від того, яким 
чином ми це сприймаємо, як приємне чи ні, не походить від нього самого. Схоже, скоріш 
за все, цей вміст походить з нашого боку, хоча, без сумніву, у такий спосіб, що лежить 
поки що за межами нашого контролю. 

Тут знаходиться секрет ментальних відбитків, котрі, як зазначалося раніше, 
залишені в свідомості через шлюзи нашої обізнаності про самих себе в той час, коли ми 
допомагали іншим або спричиняли їм біль. Ступінь сили залишеного відбитку залежить 
від різних факторів, включаючи наш намір, силу емоційних переживань, глибину 
усвідомлення вчинених нами дій, стиль наших вчинків, рівень нашої „приналежності” до 
наших вчинків після всього, особливі риси людини, по відношенню до якої ми вчиняємо 
дії – особа знаходиться у великій потребі, особа нам колись дуже допомогла або особливо 
авторитетна. 

Нам залишилось поговорити про те, як ці відбитки обумовлюють сприйняття нами 
навколишнього світу. Згідно давньої книги буддизму, відеокамера нашого розуму записує 
приблизно шістдесят п’ять дискретних зображень або відбитків за одну мить. Ці відбитки, 
ми говоримо, залишаються у нашій підсвідомості кілька днів, років або десятиліть, 
відтворюючись кожну мілісекунду як окремі моменти свідомості, що виникають наче 
роздільні кадри кіноплівки, створюючи ілюзію неперервності. 

Подібно до насіння у звичайному житті, насіння у потоці свідомості продовжує 
рости після того, як його посадили, воно зросте експоненціальним способом. Сила 
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ментального відбитку, який залишено першого числа місяця, подвоюється за секунду і 
зростає в чотири рази за третю – п’ятого числа місяця і складає шістнадцять разів від 
початкової сили. 

Якщо поміркувати над принципом, то нічого дивного нема. Візьміть, наприклад, 
для порівняння масу або вагу одного жолудя в грамах та вагу цілого дуба в буквальному 
сенсі, тонна стовбура на грам сім’ячка. Давня мудрість Тибету каже, що ментальне 
зернятко поводиться таким же чином. І в цьому є сенс, якщо поглянути, наприклад, на 
„масу” федеральної бюрократії усіх Сполучених Штатів та порівняти з крихітним натяком 
нового уряду в думках засновників країни у 1700-х роках, звідкіля все починалось. Ви 
можете пригадати, коли вперше ще дитиною ви зрозуміли значення грошей, і побачити на 
скільки за останні двадцять років ваше життя та думки занепокоєні цією темою. 

Ідею, про яку ми зараз говоримо, мешканці Тибету називають кеньєн ченпо (kenyen 
chenpo): великий потенціал для прибутку та великий ризик втрати, два в одному. Навіть 
незначний або необачний вчинок по відношенню до інших закладає насіння у нашому 
розумі, котре до часу свого квітування може розростись до непролазного чагарнику наших 
переживань. Тоді, як це насіння квітне? Які діють тут правила? 

Наш розум схожий на величезне сховище мільйонів ментальних відбитків. Вони 
вишикувані в чергу, мов літаки на аеродромі, що очікують дозволу на зліт. Чим сильніший 
відбиток – згідно обговорених нами принципів – тим ближче буде місце у черзі, слабші 
відбитки будуть плентатись десь у хвості, але двигун не вимикається, доки вони 
залишаються на злітній смузі нашого розуму. Коли ми вчиняємо дії по відношенню до 
інших, тоді залишається відбиток більш яскравий ніж попередні, цей відбиток 
просувається по черзі вперед, як літак на злітній смузі, котрому керівник польотів наказав 
стати попереду інших. 

Коли літак з відбитком відривається від смуги – це коли враження з підсвідомості 
виходить на поверхню до свідомого рівня сприйняття – це розфарбовує (навіть визначає) 
наше повне сприйняття всього, що відбувається у даному випадку навколо нас. Ви, 
наприклад, дивитесь на збірну конструкцію з чотирьох тілесного кольору циліндрів-
паличок, що рухаються, які закріплені з одного кінця до більшого розміру діжечки. 
Відбиток приходить до рівня свідомого сприйняття та диктує сприймати нову інформацію 
як „людину”. 

Рожевого кольору овал з’являється в середині фігури у вигляді яйця, яка 
знаходиться над нашою діжечкою. У швидкій послідовності червоного кольору 
циліндричної форми фігура з’являється з овальною фігурою і починає рухатися вперед та 
назад. Швидко зростає рівень децибел поблизу циліндру, разом зі словами та буквами у 
певному порядку. Водночас негативний відбиток з минулого виникає у вашій свідомості 
та вимагає інтерпретувати нову інформацію як „начальника, котрий кричить на мене”, 
тощо. 

Існує чотири правила, котрі керують процесом „виникання” відбитків у свідомості 
та спонукають сприймати речі навколо вас саме у такий спосіб: 

 
1. Загальний зміст залишеного відбитком враження має відповідати 
загальному змісту самого відбитка.  

 
Тобто, залишений у вашій свідомості відбиток за допомогою негативних дій – 

чимось поганим, що ви вчинили по відношенню до когось – в результаті може лише 
змушувати вас щось сприймати, як неприємний досвід. І відбиток від позитивних вчинків 
– що-небудь зроблене як допомога кому-небудь – в результаті може лише змушувати вас 
щось сприймати, як позитивний досвід. Більш зрозуміло: негативні дії призводять лише до 
негативних результатів, а позитивні вчинки сприяють лише позитивним результатам. 
Кажучи словами Ісуса, це означає, що виноград ніколи не ростиме терені, а смокви на 
будяку. 
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2. Сила ментального відбитку постійно збільшується під час 
перебування у підсвідомості, до часу доки не розквітне та змушуватиме 
нас зазнати якихось переживань, набути досвіду, доброго або поганого.  

 
Цей феномен ми вже досліджували. Справа полягає в тому, що кожен незначний та 

необачний вчинок може запустити процес сильного сприйняття в майбутньому. 
 

3. Ніякого переживання не набути, якщо спочатку не буде залишено 
відбитка, який переведе переживання в дію. 

 
Річ в тому, що кожен досвід, котрий ми переживаємо, обумовлений попереднім 

відбитком: ніщо навколо нас – ані люди, ані речі, ані самі випадки, навіть наші особисті 
думки – не відбувається без впливу відбитка на наш розум. Цей відбиток спливає у 
нашому розумі та спонукає нас сприймати його. 

 
4. Після того, як у свідомості залишено відбиток, він обов’язково 
призведе до переживань: відбитки не згладжуються. 

 
Правило четверте є зворотнім ствердженням Правила 3. Тоді, як ніякого 

переживання не набути, якщо спочатку не буде залишено відбитка, який переведе 
переживання в дію, вірне і зворотне – після того, як залишено відбуток, це обов’язково 
призведе до переживань. Відбитки ніколи не затираються, вони завжди впливають на 
сприйняття нами чогось. 

Наведене тут друге правило, насправді є цитатою з „Гранувальника діамантів” на 
початку цієї глави. Наступний вислів цієї книги є найголовнішим для комерційного та 
особистого успіху: 

 
Навіть відносно незначна дія, що вчинена з усвідомленням 

впливу відбитків на наше сприйняття взагалі „нейтрального” або 
„порожнього” світу, призводитиме до неймовірних результатів. 

 
Для ілюстрації цієї істини Будда каже своєму учневі Субхуті, що було б краще 

просто відкрити „Гранувальника діамантів” та мати хоч якесь уявлення щодо змісту, ніж 
дарувати комусь всипану дорогоцінним камінням планету або мільйони планет. Це 
пояснюється тим, що людина, котра починає розуміти, яким чином відбитки впливають на 
наше сприйняття світу, далі може усвідомлено створювати досконале життя та 
досконалий світ. Чим краще ми розуміємо процес, тим ідеальніше та ліпше висівається 
насіння навіть незначних вчинків, слів та думок у свідомості, та більш значимими є їх 
результати формування світу навколо та всередині нас. 

Все, що нам тепер потрібно робити – це зрозуміти що ми собі ставимо за мету, а 
потім скористатись першим правилом для визначення окремих відбитків, котрі 
змушуватимуть нас бачити мету. Ми називаємо це „кореляцією”, взаємозв’язком між 
відбитком та метою, маючи на увазі, що ви можете працювати в зворотному напрямку від 
окремого бажаного результату та виявити певні відбитки, котрі змусять побачити його.   

У більшості випадків особливі відбитки у розумі, котрі потрібні вам для 
досягнення конкретного результату в вашому житті або бізнесі, знаходяться майже у 
протилежному напрямку від того, який нав’язує наша людська природа. Уявить, 
наприклад, що ваша компанія має певні труднощі у боротьбі за місце під сонцем, і 
наявність фінансового прибутку стала проблемою. Звичайний інстинкт кожної людини 
або корпорації в такому випадку – зменшити видатки. Жертвою стають корпоративні 
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пільги, за котрими йдуть невиправдані привілеї на кшталт авіаквитків у бізнес-класі для 
менеджерів при здійсненні місцевих перельотів.  

Потім під скорочення потрапляють статті, котрі балансують між привілеями та 
зарплатнею, скажімо, доставка автотранспортом додому працівників, котрі допізна 
працюють. Далі зрізаються святкові бонуси, за ними преміальні виплати; потім премії 
взагалі ніхто не бачить. Ніж підбирається до такого привілею, як корпоративне медичне 
страхування. „Ми знайшли більш вигідну медичну страховку!” – робиться оголошення, і 
досвідчені працівники розуміють, що нічого доброго від цього очікувати не слід. Таке 
поступове зрізання видатків також зрізає корпоративний дух працівників, зверху донизу, 
зводячи нанівець благодійність кожного: 

 
„Грошей не вистачає, ми мусимо відкласти на кілька місяців підвищення 
зарплатні”. 
 
„Чому я повинен затримуватись після роботи, вони ж нічого не доплачують?” 
 
„Треба знову передивитись підвищення зарплатні, народ взагалі перестав 
працювати”. 
 
„Чому я повинен економити кошти компанії, якщо вони підвищують зарплатню 
тільки вибраним?” 
 
„Ми скоротили видатки, де тільки могли, а фінансові справи йдуть ще гірше”. 
 
І таке інше. Тому важливо обережно ставитись до вашої звичайної реакції на 

проблему: вона може проблему просто зробити нескінченною. Тибетською мовою такий 
феномен називається корва, або „замкнуте коло проблеми”. Труднощі в компанії з 
грошима, ви вчиняєте дії, котрі позбавляють допомоги тих, хто її потребує; ви починаєте 
говорити про урізання, і найважливіше те, що ваше особисте мислення змінилось з 
винахідливого та творчого на захисне та вразливе. 

Кожна з цих реакцій залишає нові відбитки у вашому розумі, негативні відбитки. 
Кожного разу, коли ви відмовляєте у фінансах або нехтуєте допомогти тим, хто залежить 
від вас, ви засіваєте відбиток, котрий змусить вас бачити самих себе та свій власний 
бізнес знехтуваним фінансово та відхиленим для надання допомоги. Цей феномен 
посилюється згідно другого правила відбитків: спосіб, у котрий зростає їх сила, довше 
вони залишаються у підсвідомості. Потім, коли запускається друга хвиля фінансових 
проблем, ви реагуєте ще з більшою рішучістю та непохитністю, створюючи третю хвилю. 
Кумулятивний результат – постійне облизування макогона, що часто спостерігається у 
компаніях, які тримаються на доброму слові.  

Безперечний висновок з того, що було сказано, – нам потрібно уникати зменшення 
виплат та мислення жмикрута, як реакції на фінансове скрутне становище. Треба внести 
пояснення. Вище було сказано, що існує три різних шляхи, щоб залишити відбитки: через 
дії, слова та самі думки. З цих трьох найважнішим є третій; найглибший відбиток залишає 
саме ставлення до того, що відбувається навколо. 

Головна думка полягає в тому, щоб понад усе уникати пожадливого стану розуму, 
як реакції на фінансові труднощі (корпоративні чи особисті). Можлива ситуація, коли 
немає ніяких фондів, щоб забезпечити додаткові пільги, котрі були раніше, можливо вам 
дійсно потрібно урізати пільги, тому що зараз грошей для їх забезпечення взагалі немає, 
але дуже важливо не піднімати бучу за онучу, не втрачати творчої наснаги та справжньої 
щедрості у нових фінансових обставинах. 

Якщо ви зійдете до пожадливого стану розуму, відвертатиметесь від інших, хоча 
ваша рука спроможна буде допомогти навіть при такій фінансовій ситуації, ви створите 
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потужні відбитки, котрі реально впливатимуть не залежно від того, зможете ви поправити 
своє становище, чи ні. 

Існує ще життєво важливий момент, котрий потрібно зараз пригадати. Ми не 
звертаємось до системи давньої мудрості, щоб поговорити про те, як ставлення може 
забарвити ваше сприйняття фінансової ситуації. Навпаки, ми говоримо про деталі 
процесу, котрий насправді визначає оточуючу вас реальність. Ми не говоримо про ваші 
відчуття, коли ви не спроможні сплатити внески. Ми говоримо про те, що ви відчуваєте, 
коли насправді визначаєте чи спроможні ви зараз сплатити рахунки. Передумова тут 
надзвичайно мудра та просто безпрецедентна в інших системах управління бізнесом: 
гроші самі приходять при збереженні щедрості або при щедрому розумі гроші 
з’являтимуться самі. 

Подивимось на звичайну ринкову ситуацію. 
Алмази, відверто кажучи, нічого не варті. Гидкі маленькі деформовані камінчики, 

коричневого або чорного кольору шматки карбонату або індустріального алмазу за 
виглядом не ліпші від гравію, сильно впливають на світову економіку. Такі деталі, як блок 
автомобільного двигуна або важливі деталі у літаку оброблюються інструментом з 
вуглецевої сталі, загартованої до стану, що може різати та обробляти з високою точністю 
сталеві деталі, до яких ставляться такі вимоги. Але інструмент з вуглецевої сталі потрібно 
загострити; з таким завданням найкраще справиться алмаз. 

Саме тому алмаз вважається на рівні з ураном та плутонієм стратегічним 
матеріалом, вкрай необхідним для сучасної промисловості. Уряд Сполучених Штатів 
багато років накопичував резерви промислового алмазу на випадок війни або подібної 
катастрофи з метою запобігти нестачу сировини, котру в минулі роки видобували у річках 
африканських країн. 

Під час Холодної війни Сполучені Штати вживали заходів для перешкоджання 
постачанню сировинного алмазу до країн Східного блоку, таких як Радянський Союз. 
Смішно, але це спонукало Росію шукати у своїх безмежних територіях власні алмазні 
трубки. 

Алмазна трубка – це величезне, схоже на морквину, геологічне тіло, розмір якого 
впоперек сягає від кількох до сотень метрів, що утворилось від виходу газів через земну 
кору на поверхню. При розробці копалин для видобутку алмазної породи розкопують 
вглибину до кількох сотень або тисяч метрів; з глибиною трубка поступово звужується, 
що ускладнює видобуток. Такі трубки – це звичайні тунелі, котрими глибинна лава 
виходила на поверхню, виносячи с собою на стадії утворення алмази. Такі тунелі 
заповнені магматичною зеленувато-сірого відтінку породою, кімберлітом. Можна 
видобути на поверхню тону цієї породи і знайти алмазів, що вмістяться лише на 
шкільному ластику; так що (на противагу поширеній байці) алмази дуже коштовні у 
видобутку кристали. 

Спосіб, у який розташовані трубки на планеті, підтверджує теорію, що континенти 
раніше були поєднані разом і теперішні між ними океани репрезентують розломи або 
розщілини, котрі утворились під час розходження континентів. Класичні трубки, як 
багатьом відомо, знаходяться у Південній Африці. Там, наприклад, посеред полів, 
котрими володіли брати де Бір, пара збіднілих Боер фермерів, була знайдена відома 
ДеБірз трубка, з котрої разом з розташованою на тій самій власності трубкою „Кімберлі” 
було здобуто мільйони каратів алмазів з тих часів, як брати десь у 1870 за безцінь віддали 
землю. Це родовище запозичило назву відомому алмазному картелю ДеБірз, могутній та 
безжалісній організації, котра контролювала більшість світового алмазного бізнесу понад 
століття.  

Цікава річ відбувається за кілька мільйонів років, котрих потрібно для того, щоб 
конусоподібне тіло, створене виверженням, стало алмазною трубкою і зрівнялось з рівнем 
ґрунту. Дощ, вітер та інші ерозійні впливи з часом руйнують конус. Алмаз-сирець 
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викришується з „блакитного каменю” або руди та зноситься струмками у річку, що біжить 
далі до океану. 

Алмази є одними з найважчих мінералів, на рівні з самим золотом, і через те, що 
вони набагато твердіші за звичайний камінь, вони занурюються у невеликі ямки на дні 
річок, де і накопичуються. Звичайно, деякі камінчики вимиваються та, підхоплені течією, 
продовжують подорож до самого моря. Лише найчистіші алмази – ті, що без тріщин та 
розколів – витримують таку подорож, впродовж мільйони років. Можливо, 
найнеймовірніші знахідки алмазів були на узбережжі Африки у гирлі Оранжевої річки, 
яка впадає до Атлантичного океану. 

Камені з алмазних трубок котяться вздовж Оранжевої річки до моря, потім 
сильною течією океану через століття викидаються назад на узбережжя, де найвищої 
якості алмази лежать навколо, немов розсипаний поп-корн, чатуючи на німецьких 
геологорозвідників до 1908 року. Одна з моїх найулюбленіших фотографій – це шукачі, 
які повзають рачки на пляжі, який назвали пізніше „Заборонена Зона”, та просто збирають 
великі досконалі кристали. 

Як би там не було, у Бразилії є місцини, де дно річок майже сяє діамантами, 
скажімо, в басейні річки Жекітіньонья (Jequitinhonha) біля схожого на вишукане маленьке 
швейцарське містечко Діаманті в сучасному штаті Мінас-Жерайс. Але в цій країні немає 
алмазоносійних труб, з котрих могли б з’явитись камінчики. Такі самі наноси або річкові 
поклади спостерігаються у західній Індії, країні, де зробили першій в історії камінь – 
шедевр „Кох-і-нор” та „Орлов” – задовго до відкриття африканських покладів.  

Візьміть мапу світу, згорніть нижні частини Південної Америки та Індії та 
прикладіть їх туди, де вони колись були – підігнувши до Південної Африки з обох боків – 
зрозуміло, звідки річка алмазів бере свій початок: величезні труби на нижньому краї 
Африки, гірська порода руйнувалась, камінчики розсипались по річках Бразилії та 
Індійському плоскогір’ю або плато Декан ще до того, як у континентів „відірвалась 
пуповина”, і вони почали дрейфувати. 

Геологія місцевості навколо великих алмазних труб Південної Африки багато в 
чому схожа на сибірську. Цей факт позначив видатний радянський геолог Владимир 
Соболєв у часи, коли американці кували лихо проти Радянського Союзу, і той мав 
труднощі з імпортуванням африканських алмазів для своєї промисловості. Під 
керівництвом Соболєва група геологів була відряджена до суворої сибірської тундри на 
пошуки алмазних труб. 

На жаль у ті часи було небагато приладів для повітряної розвідки алмазних труб. 
Потрібно майже стояти ногами зверху труби, щоб сказати про наявність блакитного 
ґрунту пласта, а ще може вводити в оману прошарок нанесеної за кілька століть землі 
завтовшки кілька метрів. За легендою діамантового бізнесу жінка-геолог ходила 
замерзлими просторами Сибіру у пошуках труби – мрії Соболєва – і одного дня вийшла на 
полювання роздобути свіжини для своїх друзів-розвідників. 

Її очі вихопили якийсь рух, то була руда лисиця, котра сховалась за кущами. Жінка 
скинула рушницю та почала видивлятись лисицю в оптичній приціл. На велику удачу 
вона помітила на хутрі тварини блакитну пляму раніше, ніж її палець натиснув гачок. Такі 
плями залишаються від руди алмазної труби, якщо там лежати або тертись. Жінка 
вистежила сховище лисиці, котре сходило до труби. Ось так було знайдено відоме 
радянське алмазне родовище „Мир”. 

Через сорок років росіяни стали одними з найпотужніших гравців на алмазному 
ринку, вони відкрили нові труби на неосяжних просторах замерзлої Півночі. Там 
побудовано багато шахтарських містечок, де робітники живуть на платформах, які 
підвішені над вічною мерзлотою за допомогою величезної системи паль, глибоко забитих 
у вічну мерзлоту. Повітряні кондиціонери повинні постійно нагнітати морозне повітря у 
проміжок між містом та тундрою, щоб запобігти відтаюванню льоду та сповзанню міста 
під напівзамерзлу багнюку. 
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Коли перші російські алмази почали з’являтися на світовому ринку, це визвало 
хвилю занепокоєння алмазних маклерів по всьому світові. Я вивчав російську мову в 
Прінстоні та допомагав у дослідженнях співробітникам промислового відділення Де Бірз 
(De Beers Industrial Division) неподалік від Лондона, де відстежували, яких ще сюрпризів 
очікувати від росіян. Мене цікавило все, що  пов’язане з алмазами, після того випадку у 
1975 році я хотів знати все про цей бізнес. Саме через це я добровільно допомагав з 
перекладом статей про алмази з різних радянських наукових журналів. 

Нас хвилював той факт, що росіяни вже знали технологію виробництва алмазів у 
лабораторних умовах. Такі дослідження першими проводили вчені з „Дженерал Електрик” 
в Сполучених Штатах з використанням великих, незвичайних поршнів для утворення 
великого тиску, тривалий час під яким знаходились маленькі частки графіту (того, що в 
олівці) з одночасним нагріванням усієї сировини до температури, при якій відбуваються 
процеси подібно до тих, що проходять глибоко під землею під час формування алмазів у 
справжній трубі. 

На щастя кількості необхідного електричного струму для процесу отримання 
штучного алмазу в один карат вистачить, щоб освітлювати невелике містечко впродовж 
кількох годин. Витрати на отримання штучного алмазу набагато більші, ніж видобування 
алмазу при переробці однієї тони блакитного ґрунту, тому здоровий глузд підказує не 
ставити на потік видобування алмазів вдома. Алмазному бізнесу не загрожує досконала 
підробка: штучний або лабораторний алмаз, котрий такий же чистий та бездоганний, як і 
природній. 

Можливо, росіяни винайшли спосіб здешевлення виробництва синтетичного 
алмазу – це може пояснити раптове появлення великої кількості сировинного матеріалу з 
Сибіру, особливо, якщо враховувати важливий факт розробки алмазних родовищ. За 
звичайною технологією для видобування алмазів потрібна велика кількість води для їх 
вимивання з блакитної гірської породи. Традиційно руда перемелювалась у фракції 
певного розміру з використанням великих редукторів (у такий спосіб майже завжди великі 
алмази розкришувались у менші за розміром уламки). 

Потім подрібнена руда змішувалась з водою і кашею виливалась на широкий стіл, 
покритий густою жирною пастою, схожою на солідол. Завдяки своїй досконалій атомній 
структурі алмази краще від інших мінералів прилипають до вкритої мастилом поверхні. 
Суспензія води та алмазної руди ллється на масну поверхню, алмази прилипають до неї, а 
решта змивається вбік. Паста потім зішкрібається з поверхні, збирається у великі 
контейнери і нагрівається, доки сировинний алмаз не збереться у нижніх частинах 
контейнерів.  

Але ми знали, що застосувати таку технологію з великою потребою у водних 
ресурсах, де їх обмаль та ще за арктичним колом неможливо. Вода просто замерзне, як 
тільки матиме контакт з відкритим повітрям. Більш детальна інформація про алмазну 
промисловість Радянського Союзу – алмази використовувались у автомобільній 
промисловості, при будуванні танків, літаків та ракетобудуванні – у ті часи вважалась 
державною таємницею, і людина, котра розголошувала подібну інформацію, 
засуджувалась до страти. 

У нас не було жодної можливості дізнатись, де насправді знаходились шахти 
природних труб під сибірською льодовою товщею, і що радянські вчені розробили новий 
дотепний спосіб сепарації алмазів від шихти. Знаєте, більшість алмазів відсвічують 
слабким світлом, коли їх покласти під рентгенівські промені, вони флуоресціюють, деякі 
так сильно, навіть дужче від звичайного світла (у зв’язку з цим з’явився міф про 
„блакитно-білий” діамант). Розчавлена руда висипалась на стіл з великою кількістю 
малюсіньких отворів, через які продувалось під тиском повітря. Рентгенівське проміння 
проходили через руду, і сенсори виявляли алмази, котрі починали світитись. Вмикався 
потрібний жиклер, і струмінь повітря виштовхував камінчик у спеціальний бункер зі 
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скляними піддоном, у якому накопичувались алмази. Звісно, такий агрегат мав дуже 
надійний замок та охоронця, котрий пильнував скарб. 

Не маючи ніякого уявлення про таку технологію, алмазні ділки були перелякані, 
що росіяни зробили прорив у виготовленні синтетичних алмазів, і скоро на ринку 
з’явиться велика кількість товару. Такі події можуть призвести до колапсу, котрий у 
алмазному бізнесі ми називаємо „оверхенг” (overhang1) . 

Overhang – це поняття, котре вживається, щоб пояснити загальну кількість 
полірованих діамантів, що накопичились у світі особливо за останні шістдесят років. За 
цей час середній клас у розвинутих країнах накопичив достатньо коштів, щоб купувати 
діамантову каблучку для освідчення, а відкриття нових алмазних покладів по всьому 
світові гарантує збільшення постачання на зростаючий попит середнього класу. 

Подумайте про це. Після того як алмаз видобули з блакитної породи та 
відполірували у сяючий п’ятдесят вісьмома фасетками  брильянт, його родинна легенда 
забезпечена. Жодна людина не викидає діаманти; вони турботливо та з любов’ю 
передаються від покоління до покоління. Може статись, що камінчики вставляють в інші 
каблучки або прикраси як дань моді, а потім даруються дочкам або онучкам. Через те, що 
діаманти є найтвердішими у світі, вони вічно існуватимуть поруч з нами. Тибетський 
мудрець жартував, що брильянт така річ, котрий раніше чи пізніше, але піде шукати собі 
нового власника, коли попередній помре від старості. Виходить, діаманти житимуть до 
віку вічного, про нас таке не скажеш. 

Звичайні старі ювелірні алмази (у порівнянні з їх промисловими братами-
котигорошками) взагалі не мають реальної цінності. Подивимось правді в очі. Існує багато 
різного намиста зі скла, одне хороше, інше трохи краще, а діамант завжди коштуватиме 
рівно стільки, скільки за нього хтось погодиться сипнути грошенят певного дня. Цінність 
великої крамнички діамантів сьогодні в руках натовпу – що ми називаємо надлишок – 
вона залежить від сприйняття цінності, впевненості споживача в постійній раритетності 
діамантів. 

Якби росіяни розробили дешеву технологію штучних алмазів – справжніх алмазів, 
отриманих в лабораторних умовах – це означало би колапс, безліч накопичених світом 
діамантів з приватних колекцій, видряпаних з каблучок прабабусь через паніку та спробу 
отримати хоча б декілька доларів, поки діаманти не стали доступними як льодяник чупа-
чупс. То був справжній нічний жах для алмазних дилерів, котрий, на щастя, не 
справдився.  

Знову ми приходимо до питання ринків і особливо до такого чутливого, як втрата 
алмазного бізнесу. Така компанія, як, наприклад „Андін”, може пропонувати безліч 
різноманітних дизайнерських розробок ювелірних прикрас на будь-який смак. Кожна 
дизайнерська розробка вимагає трохи різні конфігурації діамантів; скажімо, камінчик на 
один карат буде в середині браслету та декілька на чверть карату – по боках, і чималенько 
діамантових крихтин навколо, щоб виріб мав легальну мінімальну вагу в два карати. 

Так ось, ви ніколи не можете вгадати, яке замовлення надійде певного дня від такої 
фірми, як J.C.Penney або Macy’s, ваших двох найліпших замовників. Хто-небудь, як 
J.C.Penney, може раптово замовити тисячу крихітних алмазів до браслету, щойно 
наведеного, та вимагати, щоб термін виконання замовлення був 15 діб. Менеджери з 
закупівель алмазного підрозділу компанії тоді починають делікатну гру в покер: версія 
„брати на понт”, популярну гру в моєму містечку, коли я ще був підлітком. Двоє 
безголових підлітків у автівках їдуть з величезною швидкістю один одному назустріч; той, 
хто звернув убік, приковується до ганебного стовпа. 

Ми повинні залишити на ринку враження, що нам взагалі не потрібні камінчики, 
або не так сильно, щоб ціни не стали захмарними. А ринку потрібно утримувати свої 
запаси до тих пір, доки не виникне гостра потреба в товарові, і ми погоджуватимемось 

 
1 Overhang – надлишок (товару, цінних паперів, грошей, в даному випадку алмазів), котрий може бути 
викинутий на ринок, що висить над ринком 
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сьогодні викласти будь-які гроші. Якщо одна з сторін тягтиме куцого за хвоста зайвий 
день, тоді вся гра піде кобилі під хвіст: алмази не матимуть варти через те, що знайшовся 
інший постачальник, або ціна стала заобрійною. 

При всіх різних стилях ювелірних прикрас, котрі алмазна компанія повинна 
сьогодні пропонувати своїм споживачам, неможливо мати стільки алмазів у разі потреби 
певного дня. Ще вчора компанія навіть не мала потреби у жодному діаманту певного 
розміру та форми для браслету; тепер негайно потрібно таких майже двадцять тисяч. 

Такої кількості ніколи не можливо забезпечити на жодному зі світових ринків; 
добре, нам потрібно буде сповістити наших людей по всьому світові почати проводити 
закупівлю потайки, поки чутка не поширилась про наші потреби певного розміру 
діамантів. Якщо люди дізнаються, „вартість” підскочить, а ми вже домовились з фірмою 
J.C.Penney про фіксовану ціну для прикрас. Піднімати далі ціну неможливо. 

Хочу навести реальний приклад сили прихованого потенціалу та ментальних 
відбитків. Сто разів бачив на власні очі. Один покупець з Нью-Йорку на ім’я Кішан якось 
„носом відчув” замовлення, він телефонує певному дилеру, одному з багатьох у місті. 

Випадково, але цей офіс щойно отримав з філії у Гонконгу велику посилку саме 
потрібних розмірів камінчиків. Насправді, вуйко з Антверпену наступного тижня у 
Лондоні мусить заплатити велику суму „ДеБірз” за деяку сировину. І ще інша ювелірна 
компанія з 49-ї вулиці щойно телефонувала та вибачалась, бо в них скрутно з готівкою 
через затримку сплати низкою магазинів. Так що ви можете сьогодні після обіду отримати 
камінчики, кілька тисяч за непогану ціну. 

Інший скупник, в іншому містечку, на іншому континенті – наш друг Дхіру з 
Бомбею – також телефонує. Немає дешевого товару, але маленькі партії почали прибувати 
до міста кожної години. Завдяки старанній роботі та вмінню торгуватись, він виконує 
свою частину по забезпеченню замовлення. Хоча нью-йоркський офіс до цього часу вже 
встиг витратити значну частину коштів на сплату товару в Нью-Йорку, через це Дхіру 
доведеться ще додатково зачекати, доки йому заплатять.  

Третій скупник, скажімо Йорам з Тель-Авіву, починає телефонувати своїм 
постійним постачальникам. Але часова різниця означає, що філіали у Нью-Йорку вже 
попередили своїх ізраїльських колег, що „Андіну” потрібні певні камінчики. Раптово ціна 
завмирає, і чим більше Йорам дзвонить, тим відчайдушніше звучить його голос. Дилери 
відчули, що у нього термінове замовлення, і в них трапилась нагода злупити три шкури. 

Таким чином скупник номер три прийде зі своєю долею пізніше та з більшою 
ціною, свою платню він отримає останнім, і навіть важко уявити, яка у нього буде премія 
наприкінці року, коли J.C. Penney зателефонує додому у вихідні Оферу, власнику, щоб 
запитати, чому досі у магазинах немає браслетів, бо вже два дні, як розпочалась рекламна 
компанія товару. 

Найважливіше тут запитання: яка різниця між трьома ринками певного дня? Чому 
нью-йоркський офіс так легко знайшов свою частку? Чи менеджер з закупівлі був більш 
досвідчений? Можливо, він скористався якоюсь особливою стратегією? Чи камінчики 
певного розміру були у наявності? Чи дурню завжди щастить? Принцип прихованого 
потенціалу та ментального відбитку каже: „Ні в якому разі”. 

Ринок для певного товару в певному місті в певний день є ще одним прикладом, що 
річ не є ані доброю, ані поганою сама по собі. Якби це було так, тоді закупники мали б 
однакові умови виконання завдання, їм було б важко або легко проводити закупівлю 
товару. Але ви знаєте, що в житті так не буває. Одні дилери скажуть, що то був 
„звичайний день” („звичайний” – кодове слово в алмазному бізнесі, котре означає „дуже 
вдалий”, але ніхто не хоче виказати правду, бо тоді для нього впродовж тижня всі у місті 
піднімуть ціну). Інші дилери скажуть, що то був найжахливіший день року, і будуть праві. 

Через це ринок „нейтральний”, або – словами буддизму – порожній. Він ані добрий, 
ані поганий сам по собі; він такий лише у сприйнятті певних алмазних дилерів у певний 
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день. Це завжди воля випадку, який ринок до нас – жорстокий чи добрий, наприкінці дня, 
або довгої бізнес-кар’єри, і так на будь-якому ринку. 

Два дилери з однієї компанії в один день шукатимуть однакові алмази на одному 
ринку і матимуть абсолютно різні результати. Це не через існування двох різних світів та 
ринків, що відбувались певного часу якогось дня. Все через те, що двох дилерів спонукали 
їх ментальні відбитки, і вони зовсім по-різному бачили ринок. І ці два різних бачення 
реальні. Один дилер робить замовлення, інший утримується. 

Все це підводить нас до самої загадки книги: як ми користуємось цим фактом для 
щасливого життя та успіху в нашому бізнесі? Відповідь очевидна. Нам зазвичай потрібно 
з’ясувати, який то є відбиток, що ми можемо залишити у свідомості, аби побачити пізніше 
ринок таким, як ми хочемо його бачити, таким, що приносить прибуток. Все це напряму 
залежить від підтримки певного стану розуму, дотримування певних стандартів поведінки 
та вміння використати сили, котру ми називаємо „дія істини”. 
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ГЛАВА 7. КОРЕЛЯЦІЇ, АБО ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ У БІЗНЕСІ ТА 
РЕАЛЬНІ ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 
 

 
 
У кінці попередньої глави йшла розмова про „порожнечу” ринків. Троє скупників 

вийшли на ринок для закупівлі кількох тисяч алмазів певного розміру та якості. Один 
„відчуває носом”, робить декілька телефонних дзвінків та з легкістю отримує бажане. 
Інший працює більш наполегливо, більше витрачає зусиль на телефонні перемови, але 
виконує завдання. Третій взагалі не може придбати товар. Скупники в наведеному 
прикладі знаходились в різних містах, але це могло бути й одне місто, немає значення. 

Згідно давньої тибетської мудрості, „відчуття” або „інтуїція”, котру мають успішні 
бізнесмени, що веде їх через темний ліс угод та ринкових відносин, походить від 
ментального відбитку. Саме інтуїція дає вам відчуття, коли яскравий відбиток спливає у 
свідомості. Люди такого типу при виникненні бізнесової проблеми раптово бачать її 
вирішення, знають, який наступний крок потрібно зробити. Ніякого сумніву, жодних 
питань. 

Таких люди називають „золота голова”, „прозорливець”, або „спаситель людства”. 
Приємнішого, ніж бути одним з них, немає нічого у світі – володарем ситуації, хто одним 
рухом завалює ринок, або золотою тенісною ракеткою, хто не пропустив жодного м’яча 
супротивника та відбив всі атаки, м’ячі, мов намагнічені, самі летять у потрібному 
напрямку. Але найгірше за все – це перестати бути хлопцем з інтуїцією, гірше, ніж 
взагалі не мати такого дару. В  будь-якому випадку добрим буде дізнатись, як зробити, 
щоб інтуїція ніколи не зраджувала та не зникала. 

Отже, повернімось до „Гранувальника діамантів” за порадою щодо інтуїції: 
 
~ Уяви, о Субхуті, що певна особа досягне одного разу розуміння та віру в 

слова давньої книги, що вчить тому, що й ця. Сутність того, який приходить, о 
Субхуті, знає таку людину, як ця. Сутність того, який приходить, о Субхуті, бачить 
людину, як ця. Така людина, о Субхуті, створювала, і вони безпечно зібрали в себе 
милосердя, що неможливо виміряти. ~ 

 
Звідкіля беруться інстинкти? В останній главі ми пригадували „кореляції”, маючи 

на увазі типи дій або думок, котрі встановлюють взаємовідношення або породжують певні 
відбитки. В свою чергу відбитки приводять нас до особливих результатів, які ми ставимо 
собі за мету у бізнесі та особистому житті. Прийшов час ідентифікувати ці дії, бо якщо ми 



ГРАНУВАЛЬНИК ДІАМАНТІВ  
Будда про те, як впорядкувати бізнес та власне життя 

  53 з 183

правильно розуміємо процес, якщо ми діємо з розумінням того, як відбитки та потенціал, 
що стоїть за ними, спрацьовують, то ми можемо „зібрати в самих себе” велику енергію, 
щоб скерувати бізнес у потрібному нам напрямку. Люди, котрі діють з використанням 
цього знання, схильні притягувати до себе увагу інших, собі подібних, тоді їх успіх росте, 
мов снігова лава. 

Можливо найпоширеніші вислови злетіли з вуст буддистського мудреця 
індійського майстра Нагарджуні вісімнадцять століть тому стосовно цих кореляцій. Вірші 
з його „Гірлянди дорогоцінних прикрас” перераховують найбільш бажані відбитки, котрі 
ми можемо залишити в своєму розумі: 

 
Я розповім вам коротенько про доброчинності 
Тих, хто вирушив шляхом співчуття: 
Жертовність, моральність, терплячість та зусилля, 
Зосередженість, мудрість, співчуття і таке інше. 
 
Жертовність – віддавати те, що маєте. 
Моральність – робити добро іншим. 
Терплячість – не підкорюватись гніву, 
Зусилля – радість, що збільшує добро. 
 
Зосередженість вільне від поганих думок, 
І мудрість вирішує, яка насправді істина. 
Співчуття – велика здібність розуміти, 
Що ретельно перемішане з любов’ю до всього живого. 
 
Перейдемо до останньої строфи, де наведено остаточні наслідки пестування цих 

відбитків: 
 
Людина, котра дбає про всі сім [прикрас] 
Та вдосконалює їх одночасно, досягне 
Того місця, де панує незбагненне знання, 
Не менше, ніж захисника світу. 
 
Ці уривки, можливо, є найпоширенішим переліком (існують інші уривки, де 

обговорюються сотні відбитків на їх наслідки) кореляцій між специфічними діями, їх 
відбитками та того, що ви бачити під їх впливом. Зробимо ж висновки: 

 
1.) Щоб бачити себе успішним у бізнесі та квітнути фінансово, залишайте 

відповідні відбитки у вашій підсвідомості завдяки свідомій щедрості, перебуванню у 
щедрому стані розуму. 

2.) Щоб бачити себе у світі, котрий в цілому є приємним містом, залишайте 
відповідні відбитки у вашій підсвідомості через моральний стиль життя. 

3.) Щоб бути фізично здоровою та привабливою особою, залишайте відповідні 
відбитки у вашій підсвідомості, відмовившись від всілякого гніву. 

4.) Щоб бути лідером в особистому житті та бізнесі, залишайте відповідні відбитки 
у вашій підсвідомості через насолоду від конструктивних та корисних вчинків. 

5.) Щоб розум міг безперебійно працювати, залишайте у своїй підсвідомості 
відповідні відбитки через практику стану глибокої концентрації або медитації. 

6.) Щоб бачити себе вільним від світу, де справи йдуть не так, як ви того бажаєте, 
залишайте відповідні відбитки у вашій підсвідомості через вивчення принципів 
прихованого потенціалу та ментальних відбитків. 
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7.) Щоб одержати все, що коли-небудь бажали, та бачити, що інші одержують все, 
що вони бажали, залишайте відповідні відбитки у вашій підсвідомості через піднесення на 
вищий щабель співчуття до інших. 

 
Знаю, що ви сушите собі голову над питанням, як такі високодуховні манери 

застосувати в реальному житті. Дозвольте мені навести реальну ситуацію, щоб було 
зрозуміло, як принципи потенціалу та відбитків ламають комедію у вашому офісі. 

Скажімо, я працював на „Андін Інтернешенел” кілька років та застосував 
вищезгадані принципи: я навмисно робив ті речі, котрі залишають відбитки у моєму 
розумі, і котрі допоможуть мені побачити успіх навколо мене. 

Я проходжу в центральні двері нашої нової будівлі у західній частині Мангеттену. 
Будівля оздоблена приємними гранітними плитами з фасаду будівлі та дверима зі скла, що 
ведуть до фойє. Порив холодного вітру від річки Гудзон окутує мене, як тільки я 
відкриваю двері, мені дружелюбно зі свого посту киває головою охоронець Джон 
Ваккаро, у минулому безстрашний міліціянт, що чергував у метро та відомий усім своєю 
спритністю доставити пакетик з діамантами з однієї будівлі до іншої під носом у 
колумбійської мафії, котра постійно тусується на 47-й вулиці та очікує необачних 
алмазних ділків без охорони.  

Кожен з цих об’єктів та людей мають той самий скритий потенціал – кожен, можна 
сказати, мінливий, може бути позитивним або негативним. Мені сподобалися гранітні 
плити, якими оздоблена будівля: вони сяють у променях ранкового сонця, що сходить над 
рікою, та дають нашій будівлі респектабельний вигляд. Для мийника вікон, що піднявся у 
будівельній колисці на дев’ятий поверх, вони несуть смертельну загрозу, тому для 
мийника було б краще, аби ми мали звичайну цеглу. 

Для мене образ, у який я бачу граніт, є результат доброго відбитку, що я раніше 
залишив у своєму розумі, так якого саме відбитку? Тепер по-справжньому копнемо дуже 
глибоко – кореляція між відбитками та тим, що ми бачимо знаходиться поза звичайним 
людським розумінням. Але у далекому минулому великі майстри медитації залишили 
запис про це в старих книгах. Відбиток цієї характерної риси – гладкості граніту – є 
результат м’якої розмови з іншими. 

Але мийник вікон сприймає граніт як щось небезпечне, і відбиток цьому ховається, 
зрозуміло, у зневазі життя в минулому. Для західного менталітету такий спосіб мислення 
взагалі непритаманний через наші особливі міфи та упередження, вже саме це пояснення 
лунає як міф. Але саме цим аргументом скористався Ісус Христос в межах своєї культури, 
коли захищав етичне життя, кажучи, що солодкі плоди не ростуть на будяку та терені. 

Буддійське писання продовжує пояснювати саму динаміку після істини, що є 
справжнім законом, котрий керує відбитками і тим, як ми сприймаємо взагалі „порожні” 
або нейтральні об’єкти на кшталт гранітної плити. Коротше кажучи, це є блискучий та 
ефективний метод примусити справи йти тим шляхом, котрим ви хочете – і карколомний 
успіх нашого діамантового підрозділу компанії „Андін Інтернешенел” є тому доказ. Як 
сказав сам Будда, ви завжди можете трохи спробувати та подивитись, як це працює у 
вашому випадку. Найгірша річ, котра може з вами трапитись, ви ненадовго станете 
особливо добрими та щедрими для інших. 

Коли ми кажемо, що мийник вікон зневажав життя і через це він чи вона бачить 
граніт як щось потенційно небезпечне, пам’ятайте, ми не маємо на увазі, що людина 
залишила такий відбиток у себе в свідомості через один, жахливий, шкідливий для життя 
вчинок по відношенню до інших. Як згадувалось раніше, всі відбитки збільшують силу 
експоненціально під час перебування у підсвідомості. Що веде бізнес до краху – що 
змушує фінансові потоки вичерпатися, а робітників розбігтись до конкурентів через рік 
або два – зазвичай, це накопичений ефект незначних негативних дій та думок, маленька 
брехня заради спасіння та маленький сплеск негативних емоцій таких, як жадібність, 
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незначні відбитки виростають у великі сплетені дубові гаї. Ось така реалія занепалого, але 
колись потужного бізнесу. 

Також тут вкрай важливо зрозуміти, що ми не говоримо про якийсь соціальний або 
психологічний феномен, коли ви брешете іншим і вони брешуть вам, або ви пожадливі по 
відношенню до інших, і вони проявляють те ж стосовно вас. Ми це називаємо „очевидна” 
кореляція між дією та результатом, але не це питання розглядається у цій книзі. 

Такого не може бути, щоб людина просто брехала вам через те, що ви не говорити 
правди їм. Таке потрібно розуміти через процес, коли відбиток залишається у вашій 
свідомості і потім проростає -  ви сприймаєте людину брехливою стосовно вас через те, 
що попередньо було залишено відбитка, котрий розквітнув і тепер спонукає вас 
сприймати людину саме таким чином, брехливою. Взагалі немає у природі такого явища, 
щоб людина сама по собі почала безпричинно вам брехати. Ніхто і ніколи не казатиме вам 
неправду до тих пір, поки ви не залишите відбиток необачно або неконтрольовано у вашій 
свідомості через свою брехню. В цілому не ставиться питання, як ваші вчинки визначають 
сприймання вами навколишнього світу. Швидше, речі самі відтворюються вашими 
відбитками: світ навколо вас, люди навколо вас, і навіть ви самі, всі ці речі є творіння 
ваших минулих дій, слів та думок – добрих чи поганих стосовно інших. 

Пам’ятайте про це, поки ми перелічимо деякі типові кореляції з реального 
комерційного життя. Це не вигадка-страшилка, котру вам розповідала вихователька у 
дитсадку: „Ось наступиш, Петрику, на жука, і сам колись станеш жуком, і тебе тоді 
розчавлять”. Ми, швидше, звернемось до когнітивної істини з міцною основою реального 
життєвого досвіду та мудрості видатних людей, котрі за останні дві з половиною тисячі 
років випробували та використали їх з успіхом. Коротко: це працює і працює 
безперебійно. 

Мудрі люди Тибету казали, коли ці закони начебто перестають працювати, то це 
через твою непокору їм. Гадаю, ви погодитесь з цим, якщо будете відверті перед собою. 
Закон потрібно виконувати певний період часу з щирою відвертістю та чутливим 
розумінням раніше наведених принципів, тоді можна досягти обіцяного нами успіху в 
бізнесі. Дотримання принципів нетривалий час схоже на відвідування тренажерного залу 
лише кілька разів з розчаруванням, що з вас не вийшло Шварценегера. 

 Дотримання принципів приносить успіх в особистому житті та бізнесі у випадку, 
коли наполегливість така, як у видатних піаністів або гравців гольфу, але те є дуже 
важкою справою. При меншому зусиллі нічого не спрацює, і якщо ви не бажаєте вкладати 
стільки сил, тоді закрийте книгу прямо на цій сторінці. До речі кажучи, ці кореляції мають 
пряме походження від двох найважливіших книг мудрості, що дала Азія світові: „Велика 
книга про сходинки на Шляху”, тибетського майстра Великого Цзонгхапи (1357-1419 н.е.) 
та „Корона з Кинджалів” індійського мудреця Дхарми Ракшити (близ. 1000 н.е.) 

 
Загальні проблеми бізнесу та їх реальне 

рішення згідно мудрості «Гранувальника діамантів» 
 
Проблема бізнесу №1. Фінансові справи компанії нестабільні, у стані постійних 

змін. 
Рішення. Почніть з прагнення ділитись своїми прибутками з тими, хто допоміг вам 

отримати прибутки, та будьте дуже вимогливими щодо заробляння навіть копійки через 
незаконний вчинок. Пам’ятайте, не кількість грошей, якими ви ділитесь з навколишніми, 
визначає силу відбитка, а ваше бажання поділитись заробленим, навіть коли це незначні 
кошти. 

 
Проблема бізнесу №2. Капітальні інвестиції, наприклад, у виробниче 

устаткування, комп’ютери або транспортні засоби мають тенденцію швидко застаріти або 
втрачають надійність. 
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Рішення. Перестаньте заздрити іншим бізнесменам та їх бізнесові; 
сконцентруйтесь на проведенні в вашій компанії інновацій, розкритті творчості, 
підбадьорюйте, не засмучуйтесь від успіху інших. 

 
Проблема бізнесу №3. Ваш авторитет в компанії, здається, падає. 
Рішення. Будьте уважні до оточення, збийте пиху, зійдіть до рівня людей, сядьте 

та вислухайте працюючих з вами. 
 
Проблема бізнесу №4. Ви не отримуєте задоволення від грошей та речей, для 

отримання котрих так напружено працювали. 
Рішення. Не заздріть іншим за їх особисті досягнення, перестаньте порівнювати 

себе з іншими, насолоджуйтесь тим, що маєте: будьте самим собою та задовольняйтесь 
тим, що у вас є. 

 
Проблема бізнесу №5. Не залежно від того, як інтенсивно та цікаво ваш бізнес 

просувається вперед, ви завжди відчуваєте невдоволення, вам чогось бракує. 
Рішення. Те ж саме, що в №4. 
 
Проблема бізнесу №6. Робітники та менеджери, здається, завжди сперечаються 

один з одним. 
Рішення. Будьте обережні щодо балачок, мета котрих явна або скритна розсварити 

людей. Такі чутки, між іншим, можуть бути правдивими або ні, але первинний намір 
зробити ще більшими ворогами людей до того, як ви встигнете відкрити ваші уста. „Ти 
чув, що вона сказала про тебе?”, „А ви, взагалі, знаєте, що насправді він думає про ваш 
проект?” Ви знаєте, як це робиться. 

Між тим, пам’ятайте, що ми не обов’язково говоримо про відбиток, залишений 
минулого тижня або місяця. Це могло відбутись набагато раніше, але сила відбитку, 
невідмінно, збільшуватиметься чим довше він перебуватиме у підсвідомості. Головна 
думка полягає в тому, що, можливо, ви вже не поводитесь таким чином, але відбиток 
залишено і ви пожинаєте посіяне. Не переймайтесь, продовжуйте практикувати 
цнотливість. Вам потрібно старанно уникати повторення подібної поведінки, навіть у 
незначних випадках. Через враження цією певною проблемою ви повинні бути навіть 
більш уважними, обережними у ставленні до інших людей, уникаючи потурання розбрату. 

До речі, ви помітили, що рішення не має майже нічого спільного з тим, щоб підійти 
до протилежного боку та спробувати поговорити про налагодження добрих взаємин одних 
з іншими? Це неймовірно доречна порада для такого підходу: той факт, що вони воюють 
між собою у вашій присутності, у вашому розумі є чимось таким, що вам потрібно 
пережити через відбиток у вашій свідомості. Налагоджуйте ваше життя, і ваш бізнес, і 
ваш світ через виправлення самих себе. 

 
Проблема бізнесу №7. Ви схильні мати проблеми зі своїми бізнес-партнерами. Ви 

завжди потрапляєте на цей гачок, не залежно від того, як часто вони змінюються на 
інших. 

Рішення. Таке саме, як №6. 
 
Проблема бізнесу №8. Ви схильні передивлятись власні рішення та розвивається 

неспроможність приймати рішучі дії у питаннях бізнесу. 
Рішення. Ця окрема проблема походить від двох різних причин: байдужість до 

своїх робітників та менеджерів;  видавання себе перед клієнтами та постачальниками 
насправді не за ту людину. У сучасному бізнес-суспільстві дуже складно втриматись, аби 
не напускати туману, але якщо ви зможете репрезентувати себе такими, якими ви 
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насправді є, триматись прямоти та відвертості, тоді рішення вашого розуму та бізнесу 
будуть чіткими, рішучими та ефективними. 

Пам’ятайте, питання не в тому, щоб ваші споживачі помалу відкривали у вас щиру 
душу та в майбутньому мали більшу до вас довіру. Відбиток від нелукавого характеру 
проростає у вашій свідомості та створює навколо вас реальність, в котрій люди чесні, ваші 
рішення швидкі та зрозумілі, і гроші здобуваються без складнощів. 

Деякі люди думають, що така реальність менш справжня, ніж їх старе „справжнє” 
життя, але, насправді, так завжди було. Автомобіль, що збиває на дорозі, може бути лише 
результатом старого відбитку від заподіяння шкоди комусь іншому, що приходить вам на 
розум, але, слухайте, від такого випадку завжди перелом кісток трапляється. Звикайте до 
цього. Неприємності саме таким чином відбуваються, і ви зможете вийти зі складнощів. 

Проблема бізнесу №9. Ви хочете купити іншу компанію, ви бачите бізнесові 
перспективи, але потрібні додаткові кошти, і у вас проблеми їх отримати. 

Рішення. Все дуже просто. Облиште скнарувати у ваших бізнесових справах та 
особистому житті. Давайте, давайте, давайте іншим, переконайтесь, що угоди вигідні для 
обох сторін. І знову, справа не в сумі задіяних коштів, а в підтриманні – впродовж всього 
дня – по-справжньому щедрого, творчого та чуйного стану душі, що всіх прагне бачити 
квітучими. Бенджамін Франклін можливо був  найкращим державним діячем, науковцем  
та бізнесменом в історії Америки. Його відповіддю на конкуренцію було запрошення усіх 
його конкурентів приєднатись до нової спільноти – Торгової Палати, котра присвятила 
себе знаходженню шляхів співпраці для розширення ринків та збагачення кожного, хто 
залучився. 

Такий спосіб мислення, до речі, сам створює яскраві відбитки у всіх залучених 
людей. Група бізнесменів при кооперації один з іншим може створювати відбитки у 
свідомості кожного, щоб бачити спільну реальність, таку як зростаючий ринок. Жодних 
проблем! Між тим, розмова не про те, що відбитками можна поділитись або передати 
іншому, ні, це неможливо. Швидше, скоординовані та філантропічні дії групи людей 
створюють відбитки, які розквітають у спільний досвід, такий як, успішна компанія або 
заможна нація. І справа в тому, що є країни з більшим, ніж у інших прибутком, але це 
виходить за межі нашої книги. Так чи інакше, поміркуйте над принципом і ви дещо 
побачите стосовно добробуту у світовому масштабі. 

 
Проблема бізнесу №10. Зовнішні невдачі, що вони називають „кара небес” – 

природні лиха, такі як негода, або проблеми інфраструктури міста або вимкнення світла – 
причиняють шкоду бізнесу. 

Рішення. Пильнуйте за своїми обіцянками, особливо обов’язками, котрі взяли на 
себе у дотриманні певних принципів та манері керувати справами та особистим життям. 

Наш розум бунтує від думки про зовнішні сили, такі як негода або затори у місті, 
котрі можуть вплинути на стиль нашої поведінки; але згідно законів давньої мудрості, 
саме звідтіля походять ці проблеми. Пам’ятаєте, ці події є „порожні”, „нейтральні” або 
„чисті”. Хтось потрапляє до міста без перешкод одним маршрутом навіть через 
найжахливіші затори на інших дорогах; і коли йде злива або хуртовина, хтось „наварить” 
кругленьку суму (виробники лиж або парасольок). 

Позитивний або негативний вплив від будь-якої події на вас не є чимось, що 
походить від самої події; зрозуміло, цей вплив походить від вашого особистого 
сприйняття, якщо над цим поміркувати хоча б хвилину. І таке сприйняття не буває 
безпідставним, швидше, причина криється у ваших минулих зразках поведінки. Зміст 
минулої поведінки (скептицизм щодо ваших власних стандартів) схожий на зовнішні 
результати, що вона спричиняє (негода та ненадійна інфраструктура). 
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Проблема бізнесу №11. Ви бачите себе нездатним концентруватись або 
фокусувати свій розум, коли зіштовхуєтесь зі складними рішеннями або ситуаціями у 
бізнесі. 

Рішення. Проводьте щоденно деякий час для заспокоєння розуму та 
концентруйтесь на більш важливих життєвих питаннях. Якби ви знали, що сьогодні 
ввечері помрете, чи робили би те, що зараз робите? Ваші пріоритети правильно 
розставлені? Чи існують більш важливі питання щодо вашого способу життя, вирішення 
котрих ви, можливо, уникаєте через понадурочну працю або більші контракти? 

Зупиніться та подивіться на своє життя та те, що насправді важливе. Відбиток, 
котрий залишиться від запровадження такої щоденної практики, стане неймовірною 
здібністю концентруватись, що призводить нас до дуже важливого висновку: це не просто 
сьогоденні події та люди навколо нас, що створені через розквіт старих відбитків у розумі, 
але і сам спосіб, у котрий ви відчуваєте ваш розум та думки, також є результатом 
минулої поведінки та відбитків, що прориваються через свідомість у їх характерній 
послідовності. 

 
Проблема бізнесу №12. Ви бачите себе нездатними зрозуміти головну концепцію 

бізнесу, або поведінку ринка чи рушійні сили, такі як замкнуті виробничі процеси або 
системи. 

Рішення. Будьте готові побачити недоліки вашого особистого розуміння таємниць 
всесвіту. Отже, існує лише три загальних пояснення чому все це трапляється у світі, такі 
речі як глобальне потепління або війни у певних країнах у цьому місяці, або смерть та 
народження, тобто чому ми тут, звідкіля ми, і чому все так відбувається. 

Ви не можете ігнорувати питання ,чому світ існує саме у такий спосіб, як він є, і 
сподіватись, що зрозумієте таємницю, чому ваші справи бізнесу відбуваються або не 
відбуваються саме таким чином. І це не залежить від питання віри чи релігійної орієнтації, 
або чогось подібного, як не залежить вибух ядерної бомби від вашої етнічної 
приналежності, китаєць ви чи українець. 

Пояснення перше: всесвіт походить нізвідкіля, все з’явилось  випадково, не існує 
ніякого задуму;  взагалі немає логіки в тому, чому і як щось відбувається. Це наукова 
версія „великого вибуху”. „Все відбувається від чогось ще, і науковий метод залежить від 
зв’язку причини з наслідком. Виключення застосовується для важливих речей, таких як 
початок кожної речі, коли все почало існувати з нічого”. Ви тут через те, бо щось 
вибухнуло давним-давненько: певні електрони зіткнулись з іншими електронами і вони 
утворили певні атоми, котрі роздулись до різних молекул, що склеїлись одна з одною та 
утворили газ, котрий закручувався так, що став твердою речовиною, тому що інші 
маленькі як-їх-там бомбардували і утворилась матерія, з якої створилось сонце, а з 
маленького шматочка земля і море, а потім виповзли маленькі живі чудовиська та 
відкинули свої лапи, а дехто з них став твоїми пра-пра-прабабцею та пра-пра-прадідусем і 
жили вони собі на втіху, все сталось випадково. Якщо ви регочете, то ви смієтесь з самих 
життєвих основ вашої культури, і це дійсно смішно. 

Пояснення друге: світ навколо вас, все в ньому є наслідок свідомого зусилля дуже 
могутньої істоти, що по суті поза можливістю нашого сприйняття. Таке пояснення не 
розглядає первопричину виникнення істоти (можливо зусилля якоїсь іншої великої 
істоти?). Також не пояснює нескінченну жорстокість, якої так багато в нашому житті: 
маленькі діти вмирають від жахливої пожежі на верхніх поверхах у багатоповерхівках, 
інші люди живуть все життя на самоті та зі страхом, ми працюємо для добробуту наших 
улюблених, котрих від нас забирають. 

Пояснення третє: самі принципи, котрі обговорювались тут. Нічого не трапляється 
випадково, жодної аварії, і ми не можемо нікого звинувачувати за свій світ крім самих 
себе. Речі відбувається з нами у прямій відповідності нашого поводження з іншими, не за 
рішенням якоїсь зовнішньої особи, а у відповідності до морального закону, котрий 
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безперечний та нещадний як закон гравітації. У будь-якому випадку, присвячуйте кілька 
годин відвертій медитації кожен день чи кілька разів на тиждень, розмірковуйте про те, у 
що ви насправді вірите, про походження цього світу, його людей та випадків. Така 
практика чинить чудеса та допоможе осягнути складнощі ринків та бізнесових процесів, 
все, що робить вас більш успішною людиною. 

 
Проблема бізнесу №13. Оренда занадто висока. Неможливо знайти додаткову 

будівлю, щоб відкрити нову філію. 
Рішення. Переконайтесь, що ви допомагаєте іншим знайти житло, коли вони 

потребують. Знову таки, це може здаватись недолугим говорити, що відмова учинити 
ласку тітці Марії та запропонувати її зупинитись у вас, коли вона приїздила на свята до 
міста, має відношення до виникнення складнощів у пошуках будівлі для вашої філії з 
багатомільйонним річним обертом. Але зв'язок існує і згаданий приклад підкорюється 
наведеним тут правилам. Маленький відбиток залишено у підсвідомості, там зростає 
деякий час і потім спливає у свідомому розумі, щоб ви побачили брак потрібного 
простору. Не відмахуйтесь як від дурниці, спробуйте і побачите що відбуватиметься! Але 
пам’ятайте, ми говоримо про узгоджене зусилля знайти місце для інших, хто його 
потребує, разом з постійним інтелектуальним переглядом викладених тут принципів: 
відбитки набагато виразніші, коли ви усвідомлюєте те, що робите. 

 
Проблема бізнесу №14. Здається, що компанії, з якими ви маєте ділові стосунки, 

та люди, котрих поважаєте, не бажають підтримувати з вами стосунки. 
Рішення. Цей достеменний відбиток залишається від невдалого вибору 

компаньйонів. Зазвичай у бізнесі ми схильні підтримувати зв'язок з тими, у кого водяться 
кругленькі суми або особисті зв’язки чи навички і до кого можна звернутись у разі 
виникнення потреби. І під тиском обставин ми можливо не звертаємо увагу на 
неприховані проблеми у потенціальних партнерів, такі як їх характер, чесність або інші 
особливі риси. 

Але прийде час, і непорядний партнер обов’язково підведе у бізнесі, тоді як 
цнотлива людина зрештою допоможе розбудувати бізнес до рівня непохитної фінансової 
стабільності. До речі ми проводимо різницю між непохитним, чесним веденням перемов 
під час торгування та нечесністю: керівник „Андіну” Офер був одним з складних людей у 
перемовах, з котрим ви забажали б зустрітись. Пам’ятаю, як одна з наших перших офіс-
менеджерів прийшла та попросила мене, щоб я замість неї сходив до нього у офіс, щоб 
переглянути її річний оклад. Від такої пропозиції я трохи зі стільця не впав і запитав чому 
саме я. 

„Тому що він завжди на копійки підвищує мою зарплатню. Він такий 
переконливий, що коли я виходжу з його кабінету, то майже повністю з ним погоджуюсь, 
що я не заслуговую на більше!” 

Хоча у перемовах він незламний і поводиться, наче тигр, головна думка полягає в 
тому, що Офер ніколи не зрадив своєму слову. І частково через це, я переконаний, 
компанія „Андін” досягла успіху. 

 
Проблема бізнесу №15. Конкуренція безжалісна, і коли ви вважаєте, що 

перебуваєте на височині становища, будьте певні: ваші супротивники випередять вас. 
Рішення. Однією з основних причин цього феномену є грубість до інших. Давня 

книга має цікавий спосіб пояснення того, що саме перетворює сказане нами у грубість. 
Вони поділяють грубі слова на два типи: ті, що самі по собі не є приємними і ті, що 
приємні, але призначені бути грубими. Так ось, розпікання працівника на очах інших 
товаришів зазвичай залишає такий самий відбиток, як, скажімо, безвинна фраза: „Я в 
захваті від презентації чаю,” – кинута менеджеру з продажу чаю, хто без жодної угоди 
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щойно повернувся висолопивши язика з рекламної акції. Постійно пильнуйте за грубими 
розмовами і пам’ятайте скількох негативних відбитків ви уникли залишити у своїй голові. 

 
Проблема бізнесу №16. Знову і знову, коли ви зійшлись з кимось, щоб скласти 

угоду, людина повертається до вас спиною і завдає вам удару. 
Рішення. В такій ситуації відбиток залишається в нашому розумі через специфічне 

відношення до інших: коли ви бачите невдаху в певній сфері, то може бути товариш по 
роботі, котрий необачно вилив на себе каву, або конкурент, котрий втратив декілька 
мільйонів доларів через банкрутство замовника, ви відчуваєте маленьке задоволення або 
самозаспокоєння від чиєїсь невдачі. Така причуда людської свідомості поширена, її давні 
тибетські книги перелічують серед найперших ментальних порушників спокою. Судячи з 
усього у нас нездорова схильність тицяти свого носа у нещастя інших; що найгірше, це 
можна спостерігати у загальній ейфорії перетрушувати брудне шмаття славетних людей. 

Щоб запобігти такого відбитку спробуйте відчувати емпатію до тих, хто має 
проблему, навіть до конкурента. Набагато приємніше мати товариське змагання між 
творчими, ініціативними компаніями, котрі ведуть чесну гру один з одним, а їх виконавчі 
директори інколи зустрічаються за спільним обідом, ніж насміхатись над людиною, коли 
вона спіткнулась. Пригадайте вислів: „Не брудни криниці, бо схочеш водиці” або 
„Подавай руку допомоги, коли маєш сили, тоді і тобі подадуть, коли будеш у скруті”. 

Це звернення до мудрої людини, особливо до молодих керівників: поважайте 
кожного, друзів-менеджерів, ваших підлеглих, найлютіших конкурентів. Не збрешу, коли 
казатиму, що бачив з десяток важливих цабе, котрі знущались зі своїх підлеглих, а пізніше 
довелось бути попихачем. Можете уявити, яке було ставлення після всього скоєного. 

 
Проблема бізнесу №17. Ви міркуєте над великим проектом, досконало 

обмірковуєте до малих дрібниць, напружено працюєте над його втіленням, а потім все 
летить шкереберть.  

Рішення. І знову це відбувається через специфічний відбиток: нерозуміння того, як 
взагалі все працює. Розумієте, це незвичайна неспроможність збагнути принципи, про які 
ми говорили. Кожного разу, коли ви беретесь за проект з якимось неправильним поглядом 
про те, як все має відбуватись – наприклад: думати, якщо ви достатньо напружено 
працюватимете і додатково затримуватиметесь на роботі, тоді все вийде гаразд – то ви 
залишаєте відбиток у своєму розумі продовжувати хибно розуміти механізм роботи 
певних речей і надалі продовжуватимете зазнавати фіаско. 

Справа не в капіталі – неймовірно велика кількість проектів з достатньою кількістю 
коштів терпіла цілковиту невдачу. І не в людях справа – багато проектів з командою 
досвідчених фахівців закривалось. І це не ринок – хтось на такому ж самому ринку 
виводить проект на своїх плечах. І не в бурхливій роботі справа – деякі взагалі майже не 
торкаються пальцем об палець і, здається, у них все виходить, тоді як інші працюють 
понадурочні години та у вихідні, а щастить як потопельнику. Ключ до успіху лежить у 
стані розуму, стані розуміння запропонованих тут принципів. Виконані з розумінням 
проекти в такому стані знання відбуваються. І крапка. А традиційне мислення залишає 
відбиток, котрий знову повертається до свідомого розуму як традиційне мислення! 

 
Проблема бізнесу №18. Люди навколо вас не йдуть вам назустріч, коли ви вкрай 

потребуєте допомоги. 
Рішення. І знову це результат нездорового задоволення від проблем інших людей. 

Найкраще, коли ви намагаєтесь допомогти в кожній ситуації, якщо в ваших силах – 
запропонуйте людині, котра сидить поруч, пігулку аспірину при нестерпній мігрені або 
приєднайтесь до справи та допоможіть закінчити звіт напередодні презентації важливому 
замовнику. Щонайменше, пильнуйте за своїм розумом та не глузуйте над проблемами 
інших людей. 
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Проблема бізнесу №19. Ви бачите, що не в силах себе стримувати, вас виводять з 

терпіння працівники, постачальники, клієнти, погода, телефон, майже все, що попадається 
на очі. 

Рішення. Гнів такого типу – цікава проблема у світі потенціалів та відбитків. Така 
роздратованість - результат побажання зла іншим, або, принаймні, задоволення від 
існування проблем у певних людей. До речі, це поширений феномен по відношенню до 
тих, хто нам не подобається. І якщо над цим замислитись, то таке ставлення є  найгіршою 
річчю людського розуму. Навіщо бажати зла іншим, навіть тим, хто бажає його нам? 
Проблеми у нашому житті, проблеми у бізнесі, проблеми у родинах – це наш спільний 
ворог. Це як СНІД або онкологічне захворювання, страждання, котре не приносить добра 
нікому, паразит нашого світу. 

Якщо ми насправді бажаємо досягти успіху на будь-якому рівні, на кожному рівні, 
ми повинні зректись нещастя у всьому, звільнити від нього розум кожного – навіть у тих 
людей, котрі конкурують з нами за ринок або рекламу свого товару. 

 
Проблема бізнесу №20. Справи на ринку та у бізнесі хаотичні; логіка відмовляє 

пояснювати, чому вони злітають вгору або падають униз. 
Рішення. Знову, такий хаос є результатом хаотичних намірів, бажання іншим 

поразки. Безлад на глобальному рівні, на ринковому рівні, на рівні бізнесу (свого бізнесу 
чи конкурентів) та особистому рівні є іншим проявом нещастя для того, хто б не 
знаходився серед усього цього, і ми повинні досягти стану, коли не будемо нікому бажати 
лиха. Залишений у вашій свідомості від бажання добробуту всім, хто вас оточує, навіть 
конкурентам, відбиток створює стабільний ринок – економіку, котра постійно зростає та 
насичує кожного її учасника навіть більше, ніж про це мріялось. 

Наслідки такого світогляду неймовірні: то є неправда, що ресурси обмежені, і що 
лише певне коло людей може бути заможними у певний час. Подумайте про новий, 
додатковий капітал, створений завдяки винаходу комп’ютерів, або подумайте про 
додаткове багатство, акумульоване винаходом телефону, подумайте про потенціал для 
створення додаткового багатства завдяки мережі персональних або корпоративних 
комп’ютерів – буде це Інтернет чи з’явиться щось схоже. 

Згідно такої точки зору на потенціал та відбитки, нове багатство є наслідком нових 
відбитків у розумі кожного, кого це стосується, які спливають у свідомому розумі і 
створюють нове джерело багатства для великих груп людей. Обмежені ресурси для 
зростаючої кількості людей є випадком зі своїми передумовами; якщо відбитки були 
різними, це також може бути ресурсом, котрий збільшується зі швидкістю зростання 
населення, або трохи швидше. Нам потрібно навчитись заглядати у майбутнє, щоб 
створювати нове багатство, не обмежувати себе та наше майбутнє вже існуючим. 

 
Проблема бізнесу №21. Корупція інфільтрувалась у ваш бізнес; у постанови уряду, 

у спосіб взаємодії компаній, у поведінку деяких найманих працівників. 
Рішення. Рішення таки є приємним: усвідомлено радійте успіху кожного навколо 

вас – невеликому успіху, великому успіху, успіху вашої фірми чи конкурентів. 
Проявляйте відверте захоплення добре виконаною роботою, не залежно від того, хто її 
зробив і не заздріть щастю інших. Життєвий шлях такий короткий, не встигнеш блимнути 
оком і сліду вже не знайти ані від вас, ані ваших конкурентів, і хто згадає що були такі. 
Щастя, мов блискавка, швидко зникає. 

Коли хтось у вашій фірмі добре виконує роботу або отримує визнання за значний 
внесок, не пройдіть повз цю людину, а зупиніться та від щирого серця потисніть їй руку, 
розділіть з нею щастя та успіх, не обділяйте себе приємними моментами життя, котрі так 
рідко трапляються та швидко закінчуються. 
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Коли конкурент виходить на ринок з грандіозною новою ідеєю, не намагайтесь 
підрізати крила, підійдіть до людини на презентації або благодійному вечері та висловіть 
ваше захоплення її досягненнями. Ментальний відбиток від вчинення таких дій розквітне 
у вашому свідомому розумі як нова велика ідея на ринку! І це набагато приємніше, ніж 
через успіхи інших сидіти вдома з надутими губенятами. 

 
Проблема бізнесу №22. Як минають роки вашої кар’єри у корпорації, ви з часом 

починаєте помічати незначні проблеми зі здоров’ям, що перетворюються у більш 
серйозні. 

Рішення. Існує специфічне та відповідне рішення цій проблемі. Подивіться на 
компанію іншими очима: пройдіться коридорами та зазирніть у кожний кабінет. 
Спробуйте виявити якийсь чинник, котрий впливає на здоров’я працівників. Чи 
відповідної яскравості освітлення? Чи зручно та безпечно розташовані столи та стільці? А 
чи виконуються вимоги правил протипожежної безпеки та охорони праці, чи просто 
замилюються очі інспекторам? Чи є у вас час, щоб переконатись, чи часом менеджери та 
працівники не гнуться у три погибелі працюючи понаднормово, та не через видане вами 
додаткове завдання, а з власної ініціативи? Відбиток, котрий залишається від турботи за 
стан здоров’я інших людей у такий спосіб, перетвориться у покращення особистого 
здоров’я. 

Знову таки, за один день таке не відбудеться. Пригадайте уроки, коли вчились грі 
на фортепіано або гольф. Ваша турбота про добробут оточуючих вас людей у компанії 
повинна досягти такого стану, коли це стане частиною вашого життя. Аби здоров’я 
налагодилось, потрібно досягти автоматичного виконування своєї партії, як гри на 
музичному інструменті, коли пальці самі розбігаються по клавішах, і музика лине. 

 
Проблема бізнесу №23. Ринкові стратегії, що раніше вдало спрацьовували, 

здається, більше не допомагають. 
Рішення. Якщо ви займались деякий час бізнесом, то знаєте, що це. Ви приходите 

на виробництво з новою ідеєю або продукцією. Грошей хоч греблю гати. У вас лише один 
головний біль – як впоратись з навалою замовлень, як навчити працівників, бо штат росте 
як на дріжджах. Ви господар становища, ваші дії бездоганні, і ви здивовані, чому всі ваші 
попередники не змогли схопити бика за роги. 

Минає рік чи два і одного дня ваш найважливіший замовник повідомляє, що ви 
тепер посідаєте друге місце у переліку його постачальників. Ви перший раз у житті чуєте 
назву постачальника номер один. Ви посилаєте людей у магазини купити продукцію 
вашого конкурента аби дізнатись, як це сталось, що вам утерли носа. Ви сподіваєтесь, що 
таким чином зможете дізнатися, що потрібно зробити, і збираєте докупи ваших підданих 
та палко розповідаєте про те, що трапилось з компанією „Кока-кола”, коли вони 
дозволили „Пепсі-кола” позализувати свої рани. Потім посилаєте своїх директорів 
зробити те, що вони здатні. Директора знають ціну питання, вони не втратили віру і 
спроможні зробити те, що від них очікується, вони завжди це робили, і ви вірите, що 
скоро знову, як завжди, будете в авангарді. 

Минають дні, потім тижні, спочатку це схоже, що йдете маршем нескінченною 
брудною степовою дорогою. Перший надійний спосіб для досягнення успіху не 
спрацьовує, потім відмовляє другий. Настає момент першої справжньої моральної кризи в 
компанії – стан, коли люди починають розуміти, що все змінилось, старі магічні 
заклинання більше не діють. 

В таку хвилину ви можете звинувачувати все що завгодно. На ринку з’явилося 
багато конкурентів. Більше нема нових можливостей для прориву у вашій категорії 
продукції, тоді як на початку виходу на ринок було безліч перспектив. Нема поруч 
ключових людей, з ким раніше піднімали стяг та ставили бізнес на ноги, або підприємства 
з такої чи іншої іноземної держави тепер демпінгують. Ви й самі знаєте усі ці відмовки. 
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Важливо усвідомити, що ви не ідентифікуєте, чому ваша стара стратегія більше не 
працює. Перелічене лише констатує факт, як вона більше не працює. Справжнє питання 
полягає не в тому, які з’явились чинники, котрі загрожують вашому традиційному 
способу, а в тому, чому ці чинники тепер можуть ставити загрозу вашому бізнесові. І 
знову, це наслідки відбитка у вашому особистому розумі, щось залишене у ньому в 
минулому тепер виходить на поверхню вашого сприйняття. Зрозумійте, що не від самих 
бізнес-стратегій змінюється ефективність. Буває, стратегії працюють роками, інколи лише 
місяці, деколи взагалі не діють. Змінюються не зовнішні умови, а ваше сприйняття. Ваші 
стратегії будуть постійно змінюватись одна одною до тих пір, поки ви не усвідомите, що 
насправді змінюється – ваше особисте сприйняття. 

Щоб там не було, відбиток, під впливом якого змінюється ваше сприйняття – тобто 
відбиток, котрий дає пояснення, чому ви бачите загрозу вашим традиційним стратегіям – є 
ні чим іншим, як однією з форм обману, якоюсь неповною правдою у способі, яким ви 
заробляєте гроші. Ми не заявляємо, що ви свідомо торгуєте несправними вогнегасниками, 
або займаєтесь чимось підступним. Наважусь повторити, відбитки, котрі накликають на 
нас біду, малюсінькі, і ми їх безперервно залишаємо протягом дня. Невелике 
перебільшення, щоб потенційний клієнт зробив перше замовлення; невелика брехня 
існуючому клієнту стосовно затримки виконання замовлення; трохи прикрашено баланс у 
звітності перед банком, котрий фінансував ваш останній проект. Уникайте йти слизькою 
стежкою, не дозволяйте пускати про вас дурну славу через недотримання свого слова, і 
тоді побачите, що ваша традиційна стратегія добре працює. 

 
Проблема бізнесу №24. Ви все частіше відчуваєте незадоволення не залежно від 

того, як йдуть справи у бізнесі. Невелика депресія та незадоволення собою стають вашими 
друзями. 

Рішення. Такий феномен також має звичайне та просте рішення. Перевірте себе як 
ви працюєте з тими, хто поруч. Чи трапляються такі обставини, в котрих ви заохочуєте 
працівників пускатись на хитрощі, шахраювати? Чи існують у вас які-небудь офіційні чи 
неписані правила, через котрі працівник вважатиме, що ви заплющуватимете очі на 
неправильну або лукаву поведінку по відношенню чи то до клієнта, чи постачальника, 
співробітника або навіть конкурента?  

Я ніколи не припиняв дивуватись в алмазному бізнесі, коли роботодавець 
підбадьорював працівника дурити клієнта або конкурента задля вигоди фірми. Нам час від 
часу зустрічались компанії, де власник інструктував робітників воєнній хитрості, аби вони 
проявляли хист хитрого лиса під час спілкування з клієнтами, або робили неправдиві звіти 
для аудиту, або навіть дурили з вагою деяких камінчиків. У нас був один постачальник, 
котрий протягом тижнів постачав камінчики навмисно запаковані у повітряно-пузирчасту 
(бульбашкову) плівку таким чином, щоб унеможливити перевірку ваги алмазів без їх 
змішування. 

Він запропонував постачання нам попередньо підібраних в комплект рубінів, котрі 
можна вставляти, наприклад, у браслети з п’ятьома маркізами2 або розташованими вряд 
камінчиками у формі човна. Зазвичай ретельна перевірка, що п’ять камінчиків мають 
однаковий кольоровий відтінок, вимагає досвідченого фахівця. Набита рука (у нашому 
випадку хочеться сказати „набите око”) відрізняти гаму кольорів є здатність, котра після 
сорока років у переважній більшості людей втрачається з фізіологічних причин, так що 
справжнього досвідченого експерта достатньо важко знайти. 

Звичайно, ми були вдячні запропонованим комплектам підібраних камінчиків і 
гадали, що для постачальника теж буде вигідно співпрацювати з нами, коли ми отримаємо 
велике замовлення. Ми спочатку не розмірковували над фактом, що не зможемо 

 
2 маркіза – каблучка з каменями, котрі вставлені в оправку овальної форми. 
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перевірити вагу камінців після того, як їх упакують в бульбашкову плівку, але, звісно, 
навмання перевіряли вагу кількох партій. 

Шахрайство відбувалось у дуже витончений спосіб: вага кожного комплекту 
камінчиків була завищена на однаковий процент, незначний, але дуже прибутковий 
процент у бізнесі, де 1 або 2 відсотки на терезах затягнуть весь ваш прибуток. Розумієте, 
кількість коштів, що перепливають з рук до рук при будь-якій угоді з тисячею камінчиків, 
така велика і рухається так швидко, що економія навіть одного відсотку вам подвоїть 
прибуток протягом одного року. Махлярство учинялось до тисяч комплектів камінчиків, 
замість ризику опинитися в  прикрому становищі при завищенні ваги кількох комплектів 
однієї партії. 

Ми продовжували мовчки спостерігати, а постачальник продовжував здійснювати 
своє „праведне діло”. Ми ретельно записували усі випадки недоважування та зберігали 
тисячі запакованих у плівку рубінів. Наприкінці ми запросили постачальника перевірити з 
нами вагу та скорегувати наші рахунки-фактуру, потім поступово скасували усі його 
замовлення. 

Головна думка полягає в тому, що вчити своїх працівників нечесності – безглуздя. 
Наївно вважати, що той, кого ви навчили комусь брехати, не збреше колись вам. Через 
кілька років той постачальник мав серйозні проблеми з крадіжками на своєму 
підприємстві, і втратив десятки тисяч доларів одного дня. І власники, два брати, ставали з 
кожним роком помітно нещасливішими через особисті проблеми, проблеми шлюбу та 
інше. 

Такий вид туги або депресії є прямим наслідком відбитка, залишеного у вашому 
розумі через заохочення своїх працівників лукавити з іншими на вашу користь. А 
впевненість та радість від роботи приходить, коли ви заохочуєте порядність в кожному 
працівникові вашої фірми від вантажника до топ-менеджера. 

 
Проблема бізнесу №25. Люди навколо вас, незалежно товариш по роботі, 

менеджер, клієнт чи постачальник ніколи не вірять тому, що ви кажете, навіть якщо ви 
говорите правду. 

Рішення. За більшістю з нас водиться грішок трохи брехати тим, хто працює з 
нами у корпорації. Дуже неприємно, коли тебе ловлять на брехні, що інколи трапляється, 
але якщо брехня незначна, тоді всі про неї швидко забувають. Але зараз ми говоримо про 
дещо інше: ви говорите лише правду, але вам віроньки не ймуть. Ви знаєте, як це 
розчаровує, і чим більше ви намагаєтесь доказати правду, тим більше вам не вірять. 

Важливо усвідомити, що таке враження на протилежну сторону складає щось інше, 
ніж ваша теперішня правдивість. Одне правило відбитків – їх зміст повинен відповідати 
їх наслідкам, тобто ви ніколи не можете отримати негативний результат (хтось думає, що 
ви йому брешете) від позитивного відбитка (відбиток, що залишився від свідомої 
правдивості). Швидше за все, вам не ймуть віри через брехню у минулому, навіть 
малісіньку нещирість та через відбитки, що залишились у вашому розумі від тих дій. 

Вихід із такого становища – прискіпливе ставлення до своїх слів. Пам’ятаєте, що 
брехня насправді тягне за собою: дає комусь хибне враження від об’єкту або події, і це 
враження не відповідає тому, котре маєте ви від того самого об’єкту чи події. Тому щира 
правда є тим запобіжником, котрий гарантуватиме відповідність залишеного вами 
враження тому враженню, що у вашому розумі. Це набагато складніше ніж те, що ми 
звикли думати про чесність! Але якщо ви практикуватимете цей принцип певний час, то 
побачите, як авторитет вашого слова поширюється у компанії та на ринку – а це 
неймовірне відчуття, а ще є зиск. 

 
Проблема бізнесу №26. Коли б ви не брали участь у будь-якій корпоративній 

справі – груповий проект, партнерство для досягнення певної мети, або злиття компаній – 
здається, все дарма. 
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Рішення. І знову, вирішення такого роду проблеми відрізняється від того способу, 
який ви могли б очікувати. Дивовижно, але воно не пов’язане з тим, щоб зібрати у одній 
кімнаті кожного залученого, потім сісти рядком та поговорити ладком. Швидше, вам 
потрібно бути надзвичайно уважним та абсолютно чесним. Завжди намагайтесь подати 
людям інформацію у такий спосіб, щоб вони сприймали її саме такою, як ви розумієте 
справу. З ваших слів слухачі мають одержати саме те значення, яке ви в них вкладаєте 
стосовно певного об’єкту або події. 

Люди кажуть, що „правда стоїть на двох ногах, а брехня на одній3”, правда рятує, 
брехня руйнує” . Такий тип абсолютної внутрішньої чесності та особливо ваше 
усвідомлення абсолютної чесності веде до миру розуму та залишає дуже сильний відбиток 
у вашій підсвідомості, котрий пізніше проявиться у свідомому розумі як сприйняття 
великої єдності та успіхом у будь-якій корпоративній роботі, у котрій ви можливо берете 
участь. 

 
Проблема бізнесу №27. Ви працюєте в бізнесу, де один одного багато обдурюють. 
Рішення. Це достатньо поширена невдоволеність, про котру, я впевнений, ви чули 

від багатьох людей у різних сферах бізнесу. „Терпіти не можу законників. Кожний юрист, 
що мені довелось зустріти – брехуни, і мій бос не виключення” або „Кожний у шоу-бізнесі 
про те тільки і мріє, щоб витрусити з тебе грошенята”, або „Ювеліри – усі темні конячки”. 

Ви можете уникнути такого життя навколо вас, якщо будете відвертими в усіх 
ваших бізнесових угодах. Поступово ви будете зустрічати усе менше та менше людей, хто 
прагнутиме ошукувати вас або когось іншого, тому що кожна, бажаюча кого-небудь 
ошукати людина, з якою ви маєте стосунки, є результат відбитку, залишеного вами в 
минулому через неабсолютну чесність. 

 
Проблема бізнесу №28. Ваш начальник все частіше розмовляє з вами лайливо та 

образливо. 
Рішення. Таку проблему можна уникнути, якщо пильнувати за своїм гнівом, коли 

відчуваєш його у своєму розуму – скажімо, коли ваш начальник образливо розмовляє з 
вами! Якщо ви серйозно вивчатимете давні книги Тибету, одна річ дуже вас вразить: 
звичайна реакція на негативний досвід викарбовує точнісінький відбиток, котрий змушує 
вас пережити його знову. Іншими словами, коли вас ображають, гнів на свого начальника 
залишатиме відбиток, що змушуватиме вас знову зіткнутись з його чи її образливим 
ставленням до вас. 

Вихід з такої війни мусить бути одностороннім. Дуже часто ми бачимо, як незначні 
конфлікти у світі переростають у серйозні проблеми, коли окремі люди, групи або країни 
відмовляються зупинити коло насильства: вони завдали мені болю, я змушений 
відплатити. Думка полягає в тому, щоб ви відсторонились від насильства, навіть якщо 
протилежна сторона не погоджується це робити. Ви відмовляєтесь від війни – раз, другий, 
третій, сто разів („підстав другу щоку, коли вдарили по одній”) – не відповідаючи образою 
на образу, ви таким чином видаляєте ті відбитки з вашої свідомості, котрі змушували 
продовжувати ворожнечу. Коло насильства розірване. 

Я часто, жартуючи, кажу моїм друзям, що справжній спосіб позбутись 
набридливих людей у вашому офісі – не вкоротити їм віку, а загнати в домовину ворожі 
стосунки. Якщо ви достатньо добрі і постійно підтримуєте добре ставлення до 
ображаючих вас людей, якщо ви ігноруєте платити злом за зло, ви, певна річ, почнете 
помічати, як такі люди поступово йдуть з вашого життя. Раптово вони переїдуть до 
іншого міста, чи підуть на пенсію, або інша компанія запросить до себе. Можу відверто 
сказати, що дотримання цього принципу впродовж років у „Андін Інтернешенал” надало 
мені можливість перебувати у колективі, де працювати цілий день з кожним без 

 
3 Цей фразеологічний зворот означає, що правда вистоїть випробування часом, а брехня скорчиться та впаде. 
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виключення було одне задоволення. То була справжня радість, і, звичайно, це приносило 
нашому підрозділу добрий прибуток, бо мить, коли талановиті люди працюють в унісон 
та гармонії, наполовину вирішує проблему, що заважає компанії реалізувати її справжній 
потенціал. 

 
Проблема бізнесу №29. Виявляється, що проведені у бізнесі роки не приносять 

бажаний зовнішній вигляд. 
Рішення. Можливо, це виглядає недоречно: перелічувати таку проблему в бізнесі, 

але будь-яка людина, що брала учать у корпоративному світі не важливо як довго, може 
сказати, що ваш зовнішній вигляд (не залежно від того чи справедливо це, чи ні) відіграє 
не останню роль у визначенні вашої зарплатні та посади. Після закінчення бізнес-шкіл 
випускники виглядають привабливими та презентабельними, але після кількох років 
напруженої праці у комерції з’являються морщини, сиві скроні та великі животи з 
сідницями. Ми схильні списувати це на уклад життя: постійні затримки на роботі, щоб 
виконати замовлення, постійні відрядження, емоційне перенавантаження та щоденна 
мінливість фортуни. Ви мрієте, що, як тільки справи налагодяться, почнете приділяти 
увагу своїй зовнішності, але нічого такого не відбувається. 

Рішення існує, але трохи неочікуване. Вам потрібно вкрай ретельно пильнувати за 
своїм особистим розумом, щоб виявити незначні прояви гніву по відношенню до іншої 
людини. У давніх тибетських книгах говориться, що ви мусите, якщо ви насправді 
збираєтесь скерувати цю ситуацію, зробити один крок назад від гніву та бути обережним і 
старанно уникати гніву, навіть до того, як з’являться причини, котрі його викликають. 
Між тим, окремі причини гніву – емоції, коли ще до виникнення гніву обгорнуло серце 
смутком з певної причини. 

Отже, якщо ви хочете стати справжнім експертом з приборкання свого гніву, ви 
мусите стати фахівцем з уникнення журби, котра виводить з рівноваги або висмоктує кров 
через певні події – непорозуміння через важливе замовлення, або неочікуваний затор на 
дорозі, коли поспішаєте на важливу зустріч. Постійне уникнення гніву дає ефект через 
тривалий час: у вашій свідомості викарбуються дуже цікаві відбитки, котрі впливатимуть 
на ваше сприйняття та сприйняття іншими вас, як фізично привабливої особи. Роки 
корпоративного життя спливатимуть, але вік свій ви не відчуватимете. Такий шлях 
набагато цікавіший та менш витратний, ніж постійні інвестиції у різноманітні креми, 
тренувальні програми та косметичні операції. 

 
Проблема бізнесу №30. Не зважаючи на те, як добре ви пораєтесь зі своїми 

обов’язками, вас постійно критикують люди, що навколо вас. 
Рішення. Рішення такої проблеми пов’язане з дуже уважним ставленням до ваших 

дій та слів, котрі впливають на поруч з вами людей. Перед тим, як що-небудь говорити 
або робити, ретельно розгляньте, який вплив від таких дій буде на інших у вашому офісі. 
Існує давня буддійська книга „Скарбниця Найвищого Знання”, котра написана понад 
шістнадцять століть тому, у котрій говориться, що кожний добрий вчинок має у своїй 
основі одну з двох різних характеристик: або ви вчиняєте так, щоб можна було пишатись 
собою, або вчиняєте так, щоб інші небезпідставно пишались вами. Іншими словами, ви 
майже завжди залишаєте дуже добрі відбитки у вашій свідомості, коли піклуєтесь про 
вплив від ваших вчинків – чи буде він здоровим та позитивним для вас та оточуючих вас 
людей. 

Потрібно кілька рядків сказати стосовно американського уявлення зухвалих 
молодих управлінців: підступні, не чують ніг під собою, гострі на розум, постійно 
саркастичні до тих, хто не встигає за ними. Важливо усвідомити, що такі люди марнують 
благу енергію, накопичену минулим: стара енергія від старих відбитків, котра, поки вони 
живуть та дихають, виснажується та закінчується з кожним днем. Їх теперішня гордовита, 
неповажлива поведінка, їх відверта зневага до того, який вплив матимуть їх вчинки та 
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слова на оточуючих людей, висіває насіння майбутньої неповаги та критики з боку людей 
до самих себе по мірі їх сходження по щаблях бізнесу.  

Пам’ятайте, що не нехтування почуттями інших веде до відвертої критики, хоча 
може здаватись, що така динаміка. Скоріш вчинення неповаги залишає відбиток у розумі 
молодих управлінців, котрий попадає у підсвідомість, залишається там доки набере силу і 
потім повертається у свідомий розум у якості набуття життєвого досвіду з критикою з 
боку інших. І навпаки, якщо у вас є певна проблема, котру постійно критикують інші, 
найважливіше, що ви можете зробити – це усвідомлено день за днем цікавитись, як ваші 
дії та слова можуть впливати на інших, хто цілими днями працює поруч з вами. 

 
Проблема бізнесу №31. Ваші підлеглі ніколи не доводять до кінця проекти, котрі 

ви їм доручили виконати. 
Рішення. Відбиток, що спричиняє таку проблему, можна знівелювати завдяки 

сприянню роботі інших людей, працюючих поруч з вами в компанії. Якщо комусь 
потрібні ресурси АІС4, ви – та людина, котра надасть своєчасну допомогу, навіть за 
рахунок свого підрозділу. Якщо у сусідньому підрозділі аврал, бо їм до кінця тижня 
потрібно закінчити проект, ви посилаєте кілька своїх людей, вважаючи за велику честь 
допомогти,  і не якихось бовдурів, а найкращих. Коли хтось для закінчення звіту 
розраховує на вашу інформацію, переконайтесь, щоб вони своєчасно її отримали, навіть 
якщо у вас обмаль часу на виконання свого завдання. 

Відбитки від такої поведінки дуже сильні, і за короткий час ви побачите, як уся 
робота, котру ви роздаєте, виконується в межах бюджету, своєчасно і з неперевершеною 
якістю. 

 
Проблема бізнесу №32. На перших порах проекти втілювались на одному подиху, 

а тепер зі швидкістю черепахи. 
Рішення. Як і багато розглянутих нами проблем у бізнесі наведена проблема 

походить від відбитка, про котрий ви навіть гадки не маєте, але стане зрозумілою, якщо 
трохи подумати. В тибетській традиції давньої мудрості існує спеціальна медитація під 
назвою „медитація вдячності”, котру ви можете практикувати. 

Сядьте де-небудь у крісло в одному тихенькому закуточку вашої фірми (ви знаєте 
такі місця, хоча їх дуже мало), де вас ніхто не потурбує впродовж  п’яти – десяти хвилин. 
Пригадайте кожну приємну річ у вашому житті та подумайте про людей, котрі допомогли 
їй відбутись. Можливо хтось, щоб у вас виробилась певна потрібна вам навичка, доклав до 
цього багато зусиль. Можливо це відбувалось багато років тому, але чи не вважаєте, що 
людині буде приємно почути від вас подяку за те, що зараз вам прийшлось до потреби і 
так добре служить? 

А ті люди, котрі прикривають ваш тил – дружина, чоловік, батьки або ще хтось – 
чи не завдяки їм ваші мрії ще збуваються? Коли останній раз ви від щирого серця їм 
дякували? Хіба навколо вас не працює команда помічників, щоб ви не гаяли час на 
дрібниці? Наприклад, прибиральниця? Стоматолог? Поштарка? Люди у гастрономі, 
банківські робітники, посильний, що приносить ранкову газету? Звісно, ви можете 
сказати: „Так їм за це гроші платять – вони ж не за „спасибі” встають вранці і роблять це 
для мене?” 

Ви помиляєтесь. Можливо вони отримують гроші, але це ніяк не змінює того 
факту, що вони витрачають час свого дорогоцінного життя, дорогі хвилини кількох років 
повноцінного здоров’я, аби допомогти вам досягнути вашої мети. Нездатність побачити 
як багато вас підтримують інші, невдячність за виявлену оточенням доброту, завдяки якій 
ви досягли певних вершин – це насправді слабке місце сучасного світогляду на Заході. 

 
4 АІС – адміністративно інформаційна система 
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Існує пряме відношення між величиною вдячності, котру ми відчуваємо по 
відношенню до інших, та ступенем щастя у нашому житті. По-справжньому щасливі люди 
схильні звертати увагу на інших, котрі доклали зусиль аби допомогти бути щасливим та 
задоволеними (незалежно від того, чи платили їм чи ні; щаслива людина на це увагу не 
звертає). Щасливі люди вдячні навіть за незначну милість, котрою їх обдарували аби їм 
було приємно. І навпаки, нещасні люди погіршують своє нещастя, уникаючи жодної 
думки про те, скільки доброго для них зробили інші, скільки жертв заради них було 
принесено, аби їм було приємно не залежно від розміру оплати чи її відсутності. 

Отже, якщо ви по-справжньому бажаєте, щоб ваші проекти втілювались з таким же 
ентузіазмом, як на його початку, пильнуйте за тими відбитками, котрі залишаєте, аби вони 
стали реальністю. Приділіть час та потурбуйтесь щиро подякувати тим, хто підтримує вас 
у справах, робіть це постійно. Наважусь  повторити, що не обов’язково залишати відбиток 
через вчинення певних дій – хоча дії кажуть самі за себе. Головна думка полягає в тому, 
щоб ви на певному рівні підтримували світогляд вдячності – були вдячні, коли зранку 
дивитесь на дбайливо приготований сніданок, бо тисячі людей доклали своїх зусиль, 
віддавши дорогоцінні хвилини свого життя, аби харчі потрапили вам до столу. Такий 
світогляд дуже рідка річ у сучасному світі і ви відчуватимете велике задоволення, коли 
почнете практикувати медитацію вдячності. Лише спробуйте! 

 
Проблема бізнесу №33. Під час виконання своєї роботи ви часто підпадаєте під 

шкідливий вплив навколишнього середовища – подорожі та праця в країнах з 
забрудненими вулицями, перетинання районів з забрудненим повітрям, робота на 
підприємствах, де для виготовлення продукції застосовують шкідливі хімічні речовини, 
тощо. 

Рішення. Самим ординарним рішенням цієї проблеми є таке, про яке ви ніколи не 
здогадаєтесь, але всі давні книги погоджуються з необхідним планом дій. Пройдіться  
кабінетами або відділами вашої компанії та переконайтесь, що немає жодних підстав для 
проявлення будь-яких сексуальних переслідувань або хтивості, та у випадку їх наявності - 
усуньте. 

Одним з приємних моментів моєї роботи в „Андін Інтернешенел” була повна 
відсутність будь-яких сексуальних переслідувань жінок, котре можна спостерігати у 
багатьох інших компаніях. До жінок ставились з повагою, від власника до звичайного 
охоронця; їх шанували за той внесок, котрий вони могли зробити, тому їм підвищували 
зарплатню, давали преміальні, назначали на відповідальні посади в залежності від якості 
виконання службових обов’язків. Ні власник, ані звичайний менеджер не могли собі 
дозволити принизливе ставлення до жінки через небажані доторки, погляди, свист або 
пожадливі розмови. 

Відсутність непристойної поведінки була помітна та вражаюча: ніяких жартів про 
секс та жінок, ніякої лайки, жодних розмов, котрі б схвалювали зраду у шлюбі та 
службовий роман. 

Знову таки, напевно здається дуже примітивним вважати, що бруд навколишнього 
середовища може створюватись через брудні розмови або думки. Така думка невластива 
західному світогляду і більше схожа на дитячу вигадку. Але подумайте про це: усі речі 
мають причину. Існує причина, чому деякі частини країни страждають від забруднення, а 
інші ні. У вашому розумі ви зараз говорите: „Так, дійсно є причини: в одних містах більше 
автотранспорту, більше котелень та менше контролю за дотриманням норм з охорони 
навколишнього середовища”. 

Тим не менш, давній тибетський погляд на життя чітко розрізняє між „як” та 
„чому”. Це означає, що більше забруднення в певних областях через переважну кількість 
джерел забруднення, де намагаються з’ясувати, як відбувається забруднення. Ніхто не 
може з’ясувати, чому ці джерела забруднення взагалі існують на певній території в 
певний час. Справжнє питання, котре ви завжди хотіли запитати, але вам казали 
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зупинитись запитувати – це чому ці труби, що димлять, поруч з нами, а не десь в 
іншому місці? 

Розум бунтує та каже: „Це смішне питання; так завжди відбувалось”. Але ж наука 
говорить, що все має свою причину. Хіба це не підвалини всього нашого західного 
суспільства, коли говоримо, що кожна подія має раціональне пояснення? Очевидно, що 
причина забруднення – це димар. А що до причини знаходження димових труб на першому 
місці? Хіба ми не можемо визначити і цієї причини? Хіба не факт, що димарі, що 
знаходяться тут на першому плані, є також подія? А всі події – це наслідки певних 
причин, що їх ініціювали. 

Правда полягає в тому, що димові труби знаходяться тут через те, що вас змушує їх 
бачити – ви змушені сприймати їх – через відбиток, котрий прийшов у вашу свідомість з 
підсвідомості. Ви створили забруднення і джерела, що постачають його до вас, за 
допомогою діяльності, а саме: 1) яка передує результату, що його спричинила та 2) схожої 
за змістом до результату. А тисячолітня мудрість виняткових філософів з іншої сторони 
світу говорить, що такою причиною забруднення або смердючого навколишнього 
середовища є жарти з сексуальним підтекстом. 

Вам не потрібно вірити або не вірити в це – лише спробуйте. Позбавтесь таких 
речей у вашій компанії – речі, що, можливо, завдають шкоди моральному стану кожного 
працівника – і побачте, чи стане місце фізично набагато кращим. Як кажуть, вір своїм 
очам, а не чужим речам. 

 
Проблема бізнесу №34. Неможливо довіритись оточуючим вас людям. Ви даєте їм 

роботу і ніколи не впевнені, що вас не підведуть під монастир. Ви збираєтесь доручити 
трьом різним людям особисте завдання і змушені контролювати кожну дрібницю – 
виснажливий та неефективний спосіб роботи. 

Рішення. Як завжди, одним із заходів забезпечення себе відчуттям (а значить і 
реальності) впевненості у надійності ваших робітників є те, щоб ви самі були 
непохитними та відданими у кожному аспекті шлюбу та сімейних обов’язків. Зараз не 
прийнято розповсюджуватись про відданість таким принципам, але згідно закону 
потенціалу речей та відбитків від ваших дій, це є найважливішим кроком для 
забезпечення стабільності у вашому особистому житті та бізнесі. 

Я виріс у часи проведення війни у В’єтнамі та протестів проти тих безглуздих, як 
нам здавалось, ідей попереднього покоління, включаючи розв’язування війн та особистих 
шлюбних зобов’язань. Моя мати була першою у нашому містечку, хто розірвала шлюбні 
стосунки, і я пам’ятаю про її розплату за прийняте рішення в поглядах та відгуках сусідів 
та годуванні злиднів, як матір-одиначка. 

Але комбінація одруження з примхи, потім розлучення та одруження знову, 
особливо коли після таких стосунків залишаються діти, котрі страждають від цього, 
залишає дуже погані відбитки у свідомості та значно впливає на наше сприйняття 
навколишнього світу. Великі книги тибетської мудрості чітко окреслюють, що нестача 
соціального порядку в нашій західній культурі – звичайний факт засмічення міста, коли 
людина йде вулицею та кидає під ноги недопалок чи пластиковий стаканчик з-під кави без 
жодної думки, як такий вчинок впливає на людину, що йде позаду – є плід нашої 
нещодавно надбаної неспроможності зберігати вірність один одному. Якщо ви хочете 
мати надійних робітників, будьте надійним у шлюбі для свого партнера та дітей. 

 
Проблема бізнесу №35. Ви фінансово залежні, не можете бути самим собою, ви не 

маєте права приймати рішення стосовно речей, котрі самі заробили, бо вам потрібно 
обов’язково узгодити з іншими. 

Рішення. Рішення цієї специфічної проблеми – дуже ретельно поважати право 
власності та особистого простору. В корпоративному оточенні це означатиме бути дуже 
обережним аби не відібрати ресурси, скажімо з інших відділів чи менеджерів без їх на те 
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згоди або виділяйте ресурси, котрі ви маєте, для потреби інших. Ви маєте владу це 
робити, отже ділитесь з іншими управляючими аби досягти спільної мети. 

Тут застосовується концепція „одного тіла”. Це красномовно висловлено у 
буддійській книзі з назвою „Керівництво до шляху життя святого воїна”, котру 
написали в Азії приблизно тринадцять століть тому. Подумайте про ідею „ моє тіло” або 
„дещо, притаманне мені”. Зазвичай ми схильні вважати межу свого тіла зі шкірою. Коли 
ми тримаємось за руки, „я” закінчуюсь на кінчиках моїх пальців, а „ви” починаєтесь з 
кінчиків ваших пальців. 

Коли у жінки з’являється дитина, зрозуміло, що з’являється нове визначення 
„себе”: лінія межі пересувається далі за межі дитини. Будь-яке пошкодження дитини мати 
сприймає за власне та реагує наче левиця. Ваше визначення „себе” теж розширює межі, 
коли придбано нового автомобіля, що означатиме нові щомісячні виплати по кредиту, 
котрий з’їдатиме левову частку вашої зарплатні. У Нью-Йорку це відтворюється у 
реальному житті, коли бачите купку підлітків, що полюють кварталом далі на коштовні 
речі, залишені в припаркованих автомобілях. Вчора вас це особливо не турбувало і ви, 
піднімаючись сходами до будівлі, лише повідомили охоронцю про поганих хлоп’яків; але 
сьогодні, коли вони наближаються до вашого нового автомобіля, – це вже зухвалість і ви, 
мов розлючений бик з налитими кров’ю очима, стрімголов мчите на вулицю їх зупинити, 
або телефонуєте до поліції. 

„Я” може також зменшуватись у розмірі: хірург повідомляє вам, що негайно 
потрібно видалити нирку з пухлиною. Після вагань ви починаєте відокремлювати себе від 
хворої нирки – переживаєте процес розлучення з частиною „себе”, поки одного 
операційного дня ви повністю будете згодні відрізати її від „вас”. 

„Я” у сенсі „мої інтереси” у великій компанії можуть зменшуватися, а також 
розширюватися. Однією з певних ознак здорової компанії є коли відчуття „я” для кожного 
менеджера певного відділу поширюється на інші підрозділи; що добре для вашого відділу 
– благо для мого відділу, тому що це одна компанія. Важливо усвідомити, що це не байка, 
не штучне ототожнювання свого „я” з трьома іншими відділеннями. Певного дня, коли вас 
призначили керівником, ви ж змогли ототожнити „самого себе” з одним відділенням. 

Ваше „моє” – це рішення, котре приймається кожної хвилини, та обмежене 
„вашим” теперішнім занепокоєнням, котре, згідно давньої мудрості Тибету, є джерело 
всіх особистих та корпоративних негараздів. Не зрозумійте мене хибно, це не якесь там 
благородне відношення чи почуття – це по-справжньому серйозні та практичні речі. Ми 
всі хочемо бути незалежними ані фінансово, ані організаційно. Така незалежність 
досягається прискіпливим до себе ставленням при розподілі всіх ваших ресурсів з іншими 
в організації. Ніщо не з’являється з нівідкіля. Будь-який досягнутий вами рівень 
незалежності є сприйняття світу, отже реальність, котрим керують залишені у вашому 
розумі відбитки завдяки свідомому та радісному розподілу з іншими у вашій компанії 
ресурсів. 

 
Проблема бізнесу №36. Кожного дня вас намагаються ввести в оману оточуючі 

навколо люди – клієнти, постачальники та робітники. 
Рішення. І знову, рішення цієї проблеми з тих, про яке ви можете не здогадатись. 

Ми всі знаємо як може бути прикро при потраплянні в бізнесі в ситуацію, коли не 
впевнені на скільки можна довіряти словам іншої сторони. Клієнт запевняє, що не буде 
ніякої затримки з розрахунком; пізніше ви дізнаєтесь, що гроші не надійдуть певного 
числа або приблизно коло цієї дати і йому було про це відомо ще під час вашої розмови. 

Постачальник запевняє, що потрібна нам як повітря сировина аби виконати 
замовлення наших найважливіших замовників буде доставлена вчасно прямо додому. 
Потім стає відомо, що компанія навіть не має сировини, або що ще гірше, вони мали її та 
віддали нашим конкурентам тієї дати, бо вони запропонували трохи кращу ціну. Робітник 
виходить з наради з завданням, котре є важливою частиною більшого завдання. Ви вже 
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таке виконували, тому не дуже хвилюєтесь і цікавитесь справами лише час від часу, аби 
переконатись, що все гаразд. Коли підходить час закінчувати проект ви усвідомлюєте, що 
потрібно все відкласти через те, що вони не закінчили своєї частини, і взагалі, цілу годину 
байдики били. 

Ви можете зупинити такий перебіг подій, аби з-під стоячого не випорювали 
підошву, дійте одразу на два фронти. По-перше, пильнуйте відчуття пихи, котра може 
заволодіти вашим серцем. Корпоративне життя швидкоплинне та жорстоке, бо хто високо 
літає, той низько сідає, тому вам здаватиметься, що гордощі є рідкою недугою в 
компаніях. Бізнесмени є одні з інтелігентних та талановитих людей у західному 
суспільстві. Але здається в цьому питанні є певні недоліки, нездатність контролювати 
непопулярну емоцією у світі, де одного невдалого дня можна перетворитись з віце-
президента у безробітного, котрий „радий обійняти посаду звичайного адміністратора”. 

Можливо найсерйозніша проблема з гордощами полягає не в тому, на скільки 
неприємно іншим навколо вас, а якою руйнівною вони є для вашого розвитку. Пастухи 
тибетських яків мають приказку: „влітку трава завжди росте спочатку у низині, і тільки 
пізніше проростає на гірських висотах біля підніжжя снігових вершин”. Думка полягає в 
тому, що людина без пихи – невибаглива, покірлива людина – прислухається до інших, 
незалежно від того, на яких щаблях корпоративних сходинок вони знаходяться, та 
використовує надбаний досвід для успіху – збирають траву на віддалених пасовиськах. 

Завжди існує для нас потенціал чомусь навчитись від кожної людини, котру ми 
щодня зустрічаємо під час роботи. Потрібно лише відкрити вухо, аби почути, що вони 
мають сказати, а не бути мов пава. Це зовсім не означає, що потрібно прислухатись до 
кожного слова тих, у кого вітер в голові свище; ви й самі це добре розумієте. Частіше за 
все ви узнаватимете від ваших людей щось таке, що повністю не сформувалось у їх розумі 
– напрямки їх думок або частини рішень, котрі, якщо зібрати докупи, пропонуватимуть 
вам для обмірковування усебічну стратегію – якщо ви дуже чутливі протягом дня, коли 
йдете кабінетами відділу або підрозділу та збираєте шматочки почутої інформації. 

По-друге, вам потрібно уникати пастки – життя заради визнання іншими. Колись в 
їх корпоративному та особистому житті кожна людина має дійти повного стану зрілості, 
коли вони роблять те, що правильно та справедливо не заради хвальби або подяки від 
інших, а через те, що це має бути вчинено і їх рука в силах це зробити. Отже ми можемо 
сказати, що ви тоді кращий розпорядник або адміністратор, коли вам менше потрібно 
будь-якої слави від інших. Мамочки піклуються про своїх маленьких немовлят через те, 
що вони краще за всіх відповідають вимогам часу та їх потребам, та вчаться жити без 
будь-якої надії на визнання або вдячності від своїх дитинчат. 

По-справжньому компетентні управлінці та лідери в компанії дбають про шляхи 
визнання інших; в ідеалі, це не просто інша корпоративна стратегія, але скоріш справжнє 
сприйняття керівниками ситуації навколо них. Вони дуже чуйні та усвідомлюють той 
внесок, котрий роблять інші, визнають та нагороджують таких людей не тому, що це 
доречний спосіб мотивації робітників, але через те, що вони визнають, що оточуючі їх 
люди, а не лише вони самі, відіграють важливу та невід’ємну частину в досягненні 
компанією успіху – навіть якщо вони виконують незначну роль, як оператор машини або 
охоронець. 

Перестаньте очікувати, що вам куритимуть фіміам. Навпаки, почніть віддавати 
хвалу тим, хто навколо вас, тоді раптово побачите, що ніхто у світі – ані клієнти, ані 
постачальники, ані робітники – не намагатиметься замилювати вам очі. І знову, це є ефект 
від відбитка свідомого та щирого усвідомлення внеску інших людей, котрі поруч з вами. 

Наприкінці мусимо підкреслити, що вам не потрібно бути нещирим або вибачатися 
за висловлену іншим подяку, якщо такої не заслуговують. Неважливо в якого розміру 
компанії ви працюєте, думка полягає в тому, що дуже важко керувати на будь-якому рівні 
без виваженої та присвяченої роботи людей на ключових посадах, людей, котрі так довго 
та віддано працювали поруч, що ви навіть перестали помічати, скільки вони для вас 
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роблять. Однією ознакою корпоративного життя, як і особистого, є та, що чим довше та 
більш віддано хтось працює на наше благо, тим менш на це ми звертаємо увагу та 
нагороджуємо за таку службу. Хіба не так? Пригадайте, коли останній раз ви приносили 
додому троянди, коробку шоколадних цукерок з шампанським, чи щось на кшталт цього. 

 
Проблема бізнесу №37. Ніхто в компанії не поважає те, що ви змушені сказати; 

кожна ваша пропозиція ігнорується або вважається дурницею. 
Рішення. Кожен, хто у великих компаніях проводить багато часу сидячи у 

дорадчій кімнаті за круглим столом, уподобає таке вирішення проблеми. Інколи ви 
насправді боїтесь, що втрачаєте глузд. У понеділок у вас була шестигодинна зустріч 
керівників (з обідньою перервою, ваш бос говорить: „Після засідання можеш сходити до 
ресторану та посидіти там зайву годину, витрати мої”; але у вашому підрозділі справжня 
метушня, бо чимало води спливло поки ви шість годин сиділи на нараді. Ви знаєте, як це 
буває, але зараз не про це).  

Ваш начальник спитав про ідеї, як зекономити кошти в цьому кварталі. (Між тим, 
обмін, про який ви далі читатимете, насправді відбувся). Одна людина, котра була у 
близьких стосунках з босом, одного разу каже: „А давайте використовувати усі старі 
звіти, що лежать як макулатура; покладемо цей папір біля ксероксу і нехай люди беруть 
його для службових потреб, а не використовують щойно придбаний”. 

Начальник обвів усіх поглядом, здавалось ніхто не мав заперечень щодо такої 
пропозиції, хоча більшість думала, що багато грошей на цьому не зекономиш, але сама 
ідея була правильною. 

„Цікава ідея, – говорить він, – є ще щось?” 
Я підвів свою руку. „А що, коли ми покладемо спеціальний килимок на підлогу у 

ліфті котрий уловлюватиме маленькі алмази, що відлітають від підметок, коли люди 
виходять? Кожного дня йдучи додому я бачу з десяток, а ввечері прибиральники 
всмоктують їх пилососом та викидають з іншим сміттям, коли наводять порядок”. 

Розумієте, партія алмазів, з котрою доводиться працювати, має тисячі камінчиків і 
деякі з алмазів дуже малюсінькі. І коли ви чхнете, або сідаючи у крісло зачепите їх 
телефонним дротом, чи хтось кине вам на стіл олівець, добра купка може розлетітись та 
впасти на підлогу. Коли алмази падають на підлогу, вони таємничим способом так 
підскакують, що розлітаються по всій кімнаті та закочуються у такі шпарини, де їх потім 
важко помітити. 

Коли таке трапляється, ви обережно встаєте (у випадку, якщо декілька впали вам на 
коліна), потім навшпиньках йдете до кутка кімнати по щітку. Навшпиньках треба йти, аби 
алмази, котрі лежать гострим краєм догори, не встромились у підошву та не були винесені 
за межі кімнати до туалету або ліфту, де потім вони відпадають – через це я запропонував 
покласти килимок на підлогу ліфта. 

Потім ви встаєте навколішки та повзаєте по підлозі, ніхто вас не вважає 
божевільним, тому що такий ритуал доводиться проводити кожному, хто губить алмази. 
Ви обережно підмітаєте або навіть притискаєтесь щокою до підлоги, щоб під певним 
кутом побачити спалахи загубленого скарбу, навіть коли він приховався від вас на 
відстані кількох кроків. Алмаз – найтвердіший відомий людству матеріал і має 
найбільший коефіцієнт заломлення світла та найкращу здатність відбивати світло від своєї 
поверхні. Вони мають характерний спалах, якщо присвітити, тому кожний фахівець з 
алмазної справи ніколи не сплутає. 

Ви можете йти вкритим килимами коридором у офісному приміщенні дирекції, 
побачити спалах у закуточку та схилившись підняти маленький камінчик у своїй руці – 
така поведінка вже стає рефлексом, інстинктом. Пам’ятаю пішохідну доріжку на 45-й 
вулиці навпроти International Paper Building та Авеню Амерікас, де зробили особливий 
тротуар зі спеціальної блискучої крихти. Йдучи додому я просто шаленів від цього через 
мій інстинкт „підбирати все блискуче”. 
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Як би там не було, не завжди камінчики сяють для вас – не під тим кутом на них 
дивитесь, тому ви змушені підмітати усю кімнату дуже обережно та уважно. Потім сидячи 
навпочіпки ви риєтесь у купі з бруду, пилу та волосся, лупи (що схожа на справжні 
малюсінькі камінчики), шматків картоплі-фрі, скріпок та скоб (під котрими можливо 
заховався камінчик) та всіх інших камінчиків, що були загублені кілька тижнів тому. Ви 
ніколи не знаходите усіх алмазів, що загубили і деякі обов’язково потраплять до ліфту. 

Бос крутнувся навколо у кріслі (лише у нього крісло, котре може обертатись 
навколо своєї вісі, не знаю чому так) та гримнув: „Роуч, що за дурниці ти верзеш”. У 
таких випадках люди майже в буквальному сенсі лізуть під стіл, аби їх більше не 
помічали. 

„У мене є думка” – муркотнула одна, коло якої начальник упадав всією душею вже 
протягом місяця. „Пригадуєте оті плитки шоколаду, що ми роздаємо нашим клієнтам та 
постачальникам на свята – ті, що зверху мають наш напис „Андін”? Так ось, їх товщина 
занадто велика. А що, як їх розгорнути, та трохи зменшити товщину, а з залишків 
зробити додаткові шоколадки?”. 

Начальник відкидається на спинку свого крісла з відчуттям тріумфу у повітрі та 
впивається в неї очима. Інші з нас не впевнені чи то були жарти чи ні (з’ясувалось не 
жарти), тому ми намагаємось виглядати нейтральними доки бос не скаже „дурниці” (тоді 
ми киваємо головами) або „блискавично” (тоді ми киваємо головами швидше у знак 
задоволення). 

Знаєте як закінчилась уся ця історія? Минув тиждень і прибиральники кладуть у 
ліфті чорний гумовий килимок з ворсовим покриттям. Повертаєшся додому стомлений, не 
відчуваючи ніг під собою, та інстинктивно вишукуєш очима загублені на підлозі ліфту 
алмази. 

„Гей, хлопці, – питаєте, – що робите?” 
„Розстелюємо цей килимок у ліфті – гарна ідея. Ви ж знаєте, як губляться ці 

маленькі камінчики кожного дня, а потім розносяться повсюди. Килими їх збиратимуть, а 
ми щовечора струшуватимемо з рештками золотого скрапу. Таким чином алмази 
повертатимуться назад до вашого підрозділу, а не будуть всмоктані пилососом та 
викинутими у сміття”. 

„Очмані-і-ти! – кажете. – І хто ж цей генератор ідей?” 
„Як хто, наш бос! Ви ж знаєте як ця скриня премудрості крутить мозком”. 
Таке дуже сумне сприйняття викликане особистим типом відбитка – такий відбиток 

залишається пустими розмовами. Цікаво, що написані тисячі років тому книги мудрості 
старовинної Індії та Тибету називають пусті розмови, як „охоче та радісне прийняття 
участі у марних розмовах про секс, злочинність, війни та політику”. Люди часто мене 
запитують, як я встигаю з усіма цими проектами по всьому світові. Моя відповідь – я 
намагаюсь уникати марних розмов. Це все години розмов, витрачені під час читання 
ранкових газет або за чашкою чаю, коли люди обговорюють стан світових новин та інших 
людей, про котрих вони майже нічого не знають, і котрі взагалі ніякого до них не мають 
відношення і вплинути на них неможливо. 

Ви можете коментувати кожну новину з кожного телевізійного шоу, газети чи 
журналу; обговорювати майже всі розважальні передачі по телебаченню або радіо; і навіть 
про те, що ви комусь щось коли-небудь про когось говорили. З усього цього все, що ви 
хочете робити – слухати самого себе. Корисною перевіркою важливості для вас газетної 
чи журнальної новини – це трьохденний тест. Через три дні після читання основної газети 
від першої букви до останньої крапки (ваш виліт затримується і у вас достатньо часу все 
перечитати) спробуйте сісти та записати на папері всю інформацію, що ви запам’ятали з 
прочитаного. 

Ви будете здивовані, бо не пригадаєте більше однієї або двох статей і кожної 
маленької дрібниці з них. Так тоді який сенс їх читати перш за все? Сила розуму 
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неймовірна, але не безмежна: ви, як комп’ютер, маєте обмежені ресурси в вашій голові 
для зберігання інформації. 

Буддизм підносить на щит безмовність і з практичних міркувань. У нас є традиція, 
про котру поговоримо пізніше, виїжджати для усамітнення від кількох днів до кількох 
тижнів – коли усвідомлено уникаємо взагалі усіляких розмов на весь час. Більшість людей 
в Америці та Західній Європі майже ніколи в житті такого не практикували, хіба що за 
виключенням екстраординарних ситуацій (ларингіт, непрацездатність), коли ні з ким не 
розмовляли декілька днів. І більшість таких розмов відволікають та непотрібні; це ви 
зрозумієте, спробувавши практикувати безмовне усамітнення. 

Залишитися наодинці та мовчати деякий час – екстраординарний метод отримання 
необхідної прозорливості, інтуїції щодо стану свого бізнесу, але про це пізніше. Достатньо 
сказати, що відбиток, котрий служить приводом того, що ви бачите як вас ігнорують, 
навіть тоді, коли ви даєте доречні поради, є ніщо інше, як учать у пустих розмовах. І 
якщо у вашому житті це є проблемою, тоді будьте дуже вибагливими до себе, більше, ніж 
інші люди, та не беріть учать у порожньому базіканні. 

 
Проблема бізнесу №38. Ви не впевнені в собі; раніше ви були дуже впевненими у 

власних силах, а тепер навпаки. 
Рішення. І знову таки, ця проблема повністю виліковується, якщо уникати усіх 

порожніх розмов – не тільки щойно обговорених, але й іншого дуже важливого різновиду. 
Такий типовий різновид безпредметних розмов поширений у бізнесі, коли людина бізнесу 
обмальовує грандіозні плани та робить промови, але й пальцем не ворухне, щоб їх 
втілити. Такий феномен безперечно спостерігається  на корпоративних бізнесових 
конференціях з планування наступного року: година за годиною обговорюються 
беззмістовні плани та виносяться резолюції, хоча кожен присутній прекрасно розуміє, що 
цього ніхто не робитиме. 

Зараз не йдеться розмова про піднесений дух, коли справжні підприємці 
приймають на себе зобов’язання досягти мети; не про маніакальну творчість, що 
спостерігається у виняткових людей з прозорливістю та знанням як виконати важку 
роботу аби перетворити мрію у реальність. Швидше ми говоримо про неодноразові 
напівсирі плани та розмови, що марнують ресурси та увагу. 

Аби надихнутись впевненістю на наступні роки не випускайте з очей, що ви 
говорите про справжні плани, котрі збираєтесь упроваджувати в життя; не марнуйте свій 
час та життя на правлення теревень. Існує делікатна різниця між мрією та передбаченням, 
фантазією та надією – і її визначення полягає в ваших справжніх намірах втілювати мрії у 
дивовижну реальність майбутніх поколінь. 

 
Проблема бізнесу №39. Ви не можете по-справжньому відпочити; ніколи не 

отримували насолоду від відпочинку – істинне дозвілля за межами можливого. 
Рішення. Здатність відпочити, навичка відійти від справ та по-справжньому 

насолодитись вільним часом, на який ви заслуговуєте, є чимось таким, що ви можете 
виявити, якщо знатимете, яким чином залишати правильні відбитки у вашому розумі. Це 
не відбувається автоматично та не є ані вродженою здатністю, ані рідко дарованим людям 
благословенням. 

Такі специфічні відбитки залишаються, головним чином, завдяки пильному 
ставленню до розмов. Вони повинні бути цілеспрямовані та приносити користь; уникайте 
безглуздих розмов або питань – будь то плітки, чи безглузді ідеї, чи плани, котрі ви не 
збираєтесь ніколи здійсняти. Тут головне – відчуття мети. Думка полягає в тому, щоб 
говорити тоді, коли є причина говорити, коли потрібно досягти мети або зробити вчинок. 
Результат повертається до вас через відчуття задоволеності або ефекту здійснення мрії, бо 
ви дотримались своїх слів та життя вдалось. 
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Пам’ятайте! Якщо ви та людина, котра зазвичай веде лише змістовні розмови, це 
ще не гарантує, що  ви вільні від старих відбитків минулих беззмістовних розмов, або ви 
вільні від попередніх незначних відбитків, котрі зберігаючись у підсвідомості наберуть 
сили та посходять, мов тісто, змушуючи вас бачити себе однією з сумних істот, нездатною 
насолоджуватись своїм відпочинком. 

Важливо усвідомити, якщо ви не отримуєте насолоду від відпочинку, ви не вільні 
від таких відбитків. Силу відбитків можна блокувати завдяки дуже уважному ставленню 
до приймання участі у схожих заходах: жодного пустого слова, жодних пустощів чи лясів. 
Інші люди ймовірно можуть „впоратись” з їх певними відбитками, але ви ні. Якщо вас 
турбує особлива проблема, що відповідає певному відбитку, тоді ви повинні уникати 
контакту, навіть мимохіть, з джерелом такого виду відбитків. 

 
Проблема бізнесу №40. У вас дуже серйозна проблема зі своєчасністю. Ви щойно 

вийшли на ринок, а він почав падати; ви виходите з ринку всередині бума, що 
продовжується достатньо довго після того, як ви вивели з нього свої гроші. Здається ваша 
нова продукція ніколи не поспіває за конкурентами, у котрих завжди трохи краща 
пропозиція. Ваш основний  постачальник на кілька днів раніше підняв ціни, ніж ви 
встигли повідомити про своє замовлення. 

Рішення. І знову, проблема полягає у безглуздих розмовах, що відвертають 
ресурси, людей та розумовий потенціал до планів, котрі, якщо задуматись на хвилинку, ви 
ніколи не збираєтесь втілювати у життя. Переконайтесь, що ви говорите про ті речі, які 
насправді робитимете, а не ведете розмови про справи, котрими не плануєте займатись. 

 
Проблема бізнесу №41. Ніхто вас не слухає, коли ви просите когось щось зробити. 
Рішення. Насправді, це різновид проблеми №37, коли ніхто не поважає сказане 

вами. Відбиток, що призводить до створення такої ситуації, як ви можете очікувати, – це 
постійні розмови про неважливі речі взагалі. Якщо у вас з цим проблема, тоді потрібно 
звернути увагу на відбитки, а саме, уважно думати перед тим, як відкрити свої уста, 
говорити лише те, що має справжнє значення та приносить користь оточуючим. 

 
Проблема бізнесу №42. Здається, що люди у вашій компанії постійно воюють 

один з одним. 
Рішення. Ви знаєте, які збитки приносять компанії маленькі війни між собою її 

робітників. Підрозділ, в котрому співробітники підтримують один одного, практично не 
потребує втручання керівництва; тоді як, відділ, в котрому робітники випивають один 
одному очі, нерентабельний з важкою в колективі атмосферою. Важка робота дає людям 
силу та спільний зв'язок – натягнуті відносини та лайливі слова висмоктують людську 
силу у кожного працюючого у підрозділі. Майже кожна моя обідня перерва у компанії 
„Андін” проходила в оточенні роздратованих робітників та спробі допомогти їм 
налагодити взаємини. Мені часто спадало на думку, що платили смішні гроші; мені 
платили лише за те, аби зберігався мир. І якщо мені вдавалось зберегти мир, тоді 
виробництво налагоджувалось, і справи йшли своєю чергою. 

Як було згадано раніше у проблемі бізнесу №6, війна у компанії – чи воюєте ви з 
кимось іншим, чи двоє воюють між собою – походить через відбитки, що залишені через 
слова зі зловмисний наміром або плітки, котрі ще більше віддаляють один від одного 
людей. Втягнені у сварку люди можуть бути друзями чи ворогами, чи навіть двома 
співробітниками, котрі по-справжньому не знають один одного, але через сказані вами 
слова одному чи обом з них, ці люди трохи віддалились, ніж були до того, як ви почали 
говорити. Аби протистояти такому відбитку, докладайте додаткові зусилля аби зводити 
разом інших людей (що сперечаються, ворогують), коли в ваших силах, навіть у 
незначних деталях. 



ГРАНУВАЛЬНИК ДІАМАНТІВ  
Будда про те, як впорядкувати бізнес та власне життя 

  76 з 183

Разом з короткочасною спробою закріпити свої позиції, намагайтесь уникати 
зловмисних думок стосовно будь-кого в компанії. Кожен керівник має декілька інших 
керівників у компанії, котрі приносять проблеми. Також існує тенденція відчувати 
швидкоплинне задоволення від почутої новини, що один з них скочив у халепу, через яку 
головний біль інших працівників компанії, а також ваша, невдовзі щезне. 

Цей певний відбиток проникає у підсвідомість, залишаючись деякий час аби 
набрати сили, а потім повертається до свідомого розуму у якості сприйняття людей 
навколо вас, що воюють один з одним. Вони ворогують один з одним; вони сперечаються 
з вами; ви отримуєте трохи задоволення, коли бачите, що у них проблеми; це залишає 
новий відбиток сприймати навколо вас людей воюючими; добре, все і так зрозуміло. 
Майже кожний поганий відбиток, котрий ви коли-небудь залишили у своєму розумі є 
тим, що змушуватиме вас бачити саме ті речі, котрі ви намагались уникнути, коли 
залишали перший відбиток. Пішов відлік часу. 

 
Проблема бізнесу 43. Ви живите у бізнесовому та соціальному кліматі, де чесніть 

просто не поважається; де лише дурні тримаються етичних норм цілу добу – де „з вовками 
жити – по вовчі вити”. 

Рішення. З розглядом цієї проблеми ми наблизились до найсерйозніших з усіх 
проблем бізнесу: тих, які мають відношення до прояву високої моральності у ставленні до 
інших, що ми називаємо „світогляд” у вашому бізнесовому секторі чи промисловій галузі. 
Це факт, що окремі ринки та галузі економіки в комерційному житті більше шанують 
порядність ніж інших; і кожен досвідчений бізнесмен скаже вам, що то є щаслива доля 
працювати у галузі, де високо підносять чесніть та справедливість. Тоді як праця з тими, 
хто вважає доброчесність пороком, роздирає серце. 

Якщо ви впізнаєте себе у такій ситуації, важливо усвідомити, що оточуюче вас 
порочне відношення не є тими обставинами, що вам потрібно уникати за допомогою 
зовнішніх засобів. Тобто ви ймовірно не можете уникнути ситуацій аби не знаходитись 
серед людей з нешляхетною поведінкою, за допомогою зміни ваших зовнішніх обставин, 
тому що не обставини винні в самому існуванні цих людей. Швидше це ваші особисті 
відбитки. За кілька десятиліть я найняв на роботу в буквальному сенсі сотні робітників на 
різноманітні посади. Впродовж цього часу лише кілька, підставивши мене, швидко 
звільнились. 

Розмова відбувалась таким чином: 
- Я вирішив йти з компанії. 
- Чому, що сталось? Чи можу я чимось допомогти? 
- Ні, не варто хвилюватись. Той (зазвичай хтось сидить поруч з людиною, посада 

котрої трохи вища ніж його/її) мене просто виводить з себе. Я не можу з ним 
знайти спільної мови. Він незграба, некомпетентна людина, сподіваюсь, що 
знайду компанію з більш розумнішим керівником. Насправді, я вже ходив на 
співбесіду, і вони мене беруть, так що це моє офіційне повідомлення за два 
тижні заздалегідь. 

- Ну добре, бачу, що нічого вдіяти не можу. Але не втрачай з нами зв’язок, 
повідом, як воно у новій компанії. 

До речі, в алмазному бізнесі двотижневе попередження сприймається з вдячністю. 
Ви просите невдоволеного робітника затриматись на своєму місці, а самі робите три 
телефонних дзвіночки. Один до відділу внутрішньої безпеки, щоб прийшов охоронець та 
спостерігав, поки людина не збере свої речі, не прибере робочий стіл (на випадок, якщо 
кілька шустрих камінчиків ненароком заскочили у шухлядку). Другий до відділу кадрів, 
щоб ті анулювали перепустку до сховища. І третій до бухгалтерії, аби там підготували 
виплату за два тижні наперед: дешевше, ніж коли люди йдуть, прихопивши з собою кілька 
маленьких діамантів. 
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У будь-якому випадку приблизно через три тижні ви зв’язуєтесь з колишнім 
робітником, аби дізнатись, як йому у новому колективі; трохи дізнаєтесь про справи 
ваших конкурентів. Частіше всього така людина не напружена та, здається, задоволена 
положенням своїх справ. Ви просите перетелефонувати вам через шість місяців. Без 
сумніву, ви почуєте знайоме скиглення та скарги, що вже чули, коли людина працювала у 
вашій компанії. 

Відбитки, котрі призводять до поганого оточення, не змінились при зміні 
зовнішніх обставин. У Тибеті кажуть, що коли більшість з нас заходить у кімнату з 
десятьома людьми в ній, ми знаходимо трьох, котрі нам більш за всіх подобаються, трьох, 
котрі нам огидні, та чотирьох, котрі нам байдужі. Потім, коли ми ввійдемо до іншої 
кімнати з десятьма людьми, відбувається те ж саме. Навіть, якщо ми зберемо з трьох чи 
чотирьох кімнат приємних нам людей у одну кімнату, все рівно серед цих десяти 
попередньо милих нам людей ми знайдемо трьох приємних і трьох інших, до котрих 
відчуватимемо огиду. 

Це не прояв зовнішньої реальності; насправді, немає такої речі. Швидше це 
стосується відбитків у наших розумах. Не намагайтесь шукати за межами вашої галузі 
іншої, більш чесної. Змініть ваші відбитки, навчіться завжди буди чесними, а потім 
спостерігайте зміни в вашій галузі та насолоджуйтесь ними, коли вони відбуватимуться. 
Зміна буде викликана вашими новими відбитками, а не невдалою спробою втекти від 
неприємної ситуації. 

 
Проблема бізнесу №44. Ви втрачаєте зв'язок з бізнесом, розв’язувати вузли стало 

набагато складніше, ви не встигаєте за змінами навколо вас, швидкість реагування на 
виклик долі помітно зменшилась. 

Рішення. До сих пір ми розглядали відбитки, котрі впливають на створення вашого 
навколишнього середовища та тип людей, з котрими ви маєте стосунки впродовж доби. 
Але як  справи з вашим розумом, щодо самого інтелекту? Давні книги тибетської мудрості 
говорять, що навіть сама ваша здібність дивитись тверезими очима також є сприйняття, на 
яке впливають залишені вами у розумі відбитки. У книгах написано, якщо постійно 
порушувати у житті правило, що доброчесність веде до добра, якщо постійно нехтувати 
існуванням цієї глибокої істини, тоді постраждає сам інтелект. 

Люди, котрі мали привілей близько спілкуватись з тибетськими ламами, можуть 
розповісти безліч історій про неймовірну інтуїцію, котру ці вчителі виявляють у 
звичайних ситуаціях. Мій друг подорожував Індією на машині з новим біженцем ламою з 
Тибету. То був похилого віку монах, котрий жив у віддаленому районі Гімалайських гір, і 
хто майже вперше сидів у автомобілі. Щось у автомобілі зламалось, і водій, вийшовши, 
відкрив капота та почав перевіряти двигуна. 

Лама також вийшов в машини, бо, як каже давня книга, дуже корисно спостерігати 
за роботою людей, про котру ти не маєш уявлення. Вік живи – вік учись, у майбутньому 
прийде до потреби. Він схилився та почав роздивлятися двигун, котрий до цього ніколи не 
бачив; потім запитував ламаною англійською, як називаються агрегати та деталі. Після 
цього старий монах ткнув пальцем на генератор та сказав, що причина зупинки саме через 
нього. 

Так воно й було. Часто я уявляю розум цього лами якимсь швидким комп’ютером, 
котрий прораховує усі можливі варіанти для кожної деталі на підставі тієї інформації, що 
він зрозумів. Потім, майже винайшовши ментально знову двигун внутрішнього згоряння, 
він вдивляється на новеньку річ та візуалізує роботу її внутрішніх деталей, а потім з 
залізною логікою приходить з висновком фахівця про деталь, котра потребує ремонту. 

Така розвинута можливість думати, робити висновки набагато швидше та точніше, 
ніж більшість звичайних людей, не є результатом генетики, харчування чи тренувань. Це є 
інше сприйняття, котре спричиняє ментальний відбиток, залишений раніше у розумі. 
Найкращий спосіб залишати такі відбитки дуже простий – це розуміти, як відбитки 
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працюють, створюючи світ навколо вас; і потім діяти згідно цього розуміння, не 
залишаючи стежку особистої шляхетності. 

 
Проблема бізнесу №45. Здається, що ваше життя несправедливе. Кожного разу, 

коли вам завдають шкоду чи надувають, будь-то співробітник чи конкурент, керівництво 
ніколи не надає очікуваного вами захисту чи допомоги. 

Рішення. Якщо подумати, ваша нездатність скористатись належним вам правом на 
допомогу та захист з боку керівництва представляє фундаментальний та хвилюючий 
безлад у самому порядку речей – можливо нема гіршої ситуації, ніж бути скривдженим, 
шукати сатисфакції та отримати відмову у справедливості. Таке окреме сприйняття, така 
реальність має свої специфічні причини: залишений у вашій свідомості відбиток, коли ви 
відмовились визнавати порядок речей, справжні правила, за якими все відбувається, 
особливо знехтувавши першим правилом відбитків. Перше правило говорить, що 
залишений негативним вчинком відбиток, вчинок, котрим ви свідомо та навмисно завдали 
шкоди іншій людині, може призводити лише до негативного результату: до негативного 
сприйняття, негативного життєвого досвіду та переживання.  

І ви чхаєте на цей принцип кожного разу, коли ви думаєте та дієте навпаки – а 
саме, коли ви свідомо чините шкоду з надією отримати натомність щось добре. Ми 
говоримо про маленьку брехню (негативний відбиток), аби підписати угоду (бажане 
сприйняття); приховування податків (негативний відбиток), аби залишити собі кошти 
(бажане сприйняття); намагання зменшити сплату мита за імпорт (негативний відбиток), 
аби знизити вартість вашої продукції та зробити її більш конкурентноспроможною  
(бажане сприйняття). Закарбуйте в пам’яті, сенс в тому, що позитивний результат 
(успіх у бізнесі та особистому житті) не можливо отримати від негативних чинників. 

Іншими словами це означає, що в ніякому разі неможливо аби негативний відбиток 
приводив до бажаного сприйняття. Кожного разу, коли ви думаєте у такий спосіб, ви 
кожного разу зрікаєтесь звичайного порядку усіх речей – прямо або неявним чином – ви 
залишаєте інший відбиток у вашій свідомості, котрим змушуватиме вас навпаки 
сприймати зовнішній суспільний устрій; що означатиме, що суддя або ваш начальник 
будуть проти вас, навіть коли здаватиметься, що „правда” на вашому боці. 

Рішення до болі просте: приділіть час та подумайте про нові ідеї, котрі тут 
розглядаються (нові вони лише на Заході), включаючи усю концепцію, про те, що ваш 
світ створений вашою порядністю або її відсутністю. Переборіть такі небезпечні 
обмежені рамками культури лінощі, котрі відмітають усі доводи зайвий раз розміркувати 
над походженням світу та недобрих речей. Чому один бізнесмен терпить невдачу, тоді як 
інший квітне, якщо обидва робили одне й те ж саме? Негативні події повинні походити від 
негативних вчинків; переконайтесь, що ви розумієте чому і як, і потім сядьте зручніше та 
насолоджуйтесь феєрверком.  

 
Проблема бізнесу №46. Ви потроху починаєте розуміти, що впродовж вашої 

бізнесової кар’єри рівень вашої особистої порядності, чи, так би мовити, шляхетності, 
помітно та впевнено падає. 

Рішення. Останнє рішення останньої проблеми, що розглядається у цій главі, в 
книзі про порядність у бізнесі, є таким, котре ви ймовірно ніколи не очікували. Бо втрата 
вашої порядності є сприйняття, котре викликається через нестачу у вас поваги до 
шляхетності у минулому. Простіше це можна висловити наступним висловом, ви так 
довго притаювали погляд, що порядність не має значення у бізнесі, що тепер ви змушені 
зіткнутись з втратою вашої особистої порядності. І справжня трагедія в тому, що 
прихований потенціал, котрий міг би вам досягти успіху, тепер працює проти вас. І це 
через відбиток, що спонукає вас неправильно розуміти справжнє походження речей. 
Такий відбиток дуже важко викоренити, це тому, що викорінювання відбитків 
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відбувається через розуміння їх. Нездатність розуміти як бути успішним у бізнесі та у 
власному житті породжує подальшу нездатність розуміти ці речі. 

Рішення, звісно, полягає в наполегливій праці перебороти свій природний опір 
такому способу мислення, що розкриває ця книга. Якщо ви подумаєте про це, багато 
ваших поглядів та вірувань про походження успіху було залишено ще у дитячому віці: 
багато ваших припущень щодо життя заклали вчителя початкових класів, котрих, якщо 
зустрінете, вразять вас своїм безглуздим, смішним мисленням. 

Аби бути по-справжньому успішним, ви мусите перемогти своє мислення та 
поведінку, котрі за довгі роки життя ви сприйняли як ті, що призводять до протилежних 
результатів, або за рідким виключенням до бажаного вами результату. У кожному віці 
справжні великі новатори та першопрохідці по всьому світу були ті, хто навчився 
перевіряти кожне вірування, з котрим виріс. 

Не кидайте напризволяще успіх вашого бізнесу та ваше життя, не дозволяйте 
неперевіреним припущенням та упередженням вашої культури та країни керувати вашим 
вибором. Пам’ятайте, що ті речі, про котрі культура каже добрі, погані, правильні, 
помилкові, успішні чи неуспішні, змінюються з року в рік, навіть під час вашого життя. 
Коли я, бувши хлопчиськом, ріс у південно-західній частині Сполучених Штатів, одним з 
найгірших вчинків вважався той, коли злодій брав участь у „зміні чисел”. 

Я не знав, що означає „змінювати” числа і запитав свою мати. Вона відповіла, що 
тільки погані люди займаються цією недоброю справою, зазвичай у південній частині 
нашого міста, за залізницею. Вони вживали героїн, напивались у барі та грали у числа. Гра 
в числа – це коли люди приходили до темної кімнати та давали гроші людині, котра 
видавала їм номери, збирали багато коштів від багатьох людей і у кожного був свій номер. 
Потім одна людина тягла жереб, і чий номер випадав, той вигравав та забирав усі зібрані 
гроші (за винятком частини, котру забрав собі круп’є). 

Тепер у Сполучених Штатах такий „злочин” називається „лотерея”. Лотерею 
проводить держава; люди, що займались грою „в числа” сіли за ґрати. Люди, котрі 
займаються лотереєю, допомагають громадськості. Вони роблять ті ж самі речі, але тепер 
це морально. У 1920-х у Сполучених Штатах вживання та зберігання алкоголю вважалось 
федеральним злочином. Тепер це легально та витончено. Видатні засновники Америки 
мали власних чорношкірих рабів та роками вели дебати, хто вони насправді, люди чи 
тварини. У Нью-Йорку жорстоке поводження з домашніми тваринами вважається 
протизаконним, тому що вони мають почуття. У той же час щороку мільйони тварин 
забивається на м'ясо. Ймовірно ті тварини позбавлені почуттів. 

Я не закликаю вас боротися з азартними іграми чи расизмом, споживанням м’яса 
чи дотримуватись вегетаріанства. Це лише ствердження стосовно сприймання на віру 
всього, що ваша культура вам каже. Ви не можете сліпо вірити всьому тому з чим 
виросли, будь-то сказане вам вчителями, батьками, наставниками в церкві чи храмі. Ви не 
можете сліпо приймати те, що популярне чи легальне, чи колись прийняте суспільством, в 
якому ви живете та називаєте „домом”. Ви не можете просуватись у бізнесі тільки однією 
уторованою стежиною лише тому, що  всі нею зараз йдуть. 

Я ніколи не переставав дивуватись як власник „Андіну” Офер кликав нас до 
дорадчої кімнати кожних кілька місяців, збуджено махав книгою та казав: „Подивіться, я 
знайшов це у крамничці у аеропорту під час подорожі у Даллас! Це відповідь на наші 
проблеми у бізнесі!” Ця книжечка була однією з нових бестселерів про успіхи у бізнесі. 

- Офере, ти маєш уявлення про автора цієї книги? 
- Звичайно, цей хлопець по всій країні розповідає як він досяг успіху. 
- А ти знаєш, скільки він грошей заробляє за рік? 
- І гадки не маю. Ось дивись, здається він заробляє близько вісімдесяти чи 

дев’яноста тисяч на рік. 
- А скільки ти заробляєш? 
- Ну-у, кілька мільйонів. 
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- Тоді навіщо ти читаєш ці дурниці, якщо цей хлопець заробляє лише невелику 
частину того, що ти маєш? Ти усвідомлюєш, що цей хлопець каже, що ти повинен робити 
протилежне тому, що він радив у своїй попередній книжці минулого року? 

Ви витратили так багато часу, займаючись бізнесом, що, мабуть, вже бажаєте 
витратити трохи часу на те, аби розібратись, як насправді працює бізнес; наприкінці це 
зекономить вам роки життя, якщо ви спочатку з’ясуєте базові причини, чому досягають 
або не досягають успіху у бізнесі. Успіх, особистий чи у бізнесі, є результатом, а всі 
результати мають причини. Коли ви повторюєте ту ж саму причину, ви отримуєте той 
самий результат. Якщо ви займаєтесь бізнесом у той спосіб, котрий не завжди давав той 
самий результат, тоді ви ще не знайшли причини. Якщо ви не знаєте, що призводить до 
результату та продовжуєте щось, що не завжди призводить до бажаного результату, тоді 
ви просто ледацюга, і не дивуйтесь, якщо одного дня матимете поразку. 

Одна річ, про яку давні книги одностайно погоджуються – це здатність людського 
розуму. Його потенціал повністю необмежений. Прочитайте цю книгу, не раз, а кілька 
разів, особливо про „кореляції” або справжнє рішення проблем бізнесу. Не так важливо 
аби ви пам’ятали, яке рішення приймається до кожної проблеми – про це можна знову 
прочитати, відкривши відповідну сторінку – головне, що ви почнете отримувати глибше 
розуміння, як сама реальність, сам факт успіху або невдачі у бізнесі, скеровується 
відбитками, що ми помістили у своїй свідомості добрим чи поганим вчинком, котрий ми 
зробили оточуючим нас людям протягом робочого дня. Після цього ви зможете 
моделювати своє особисте майбутнє, і воно буде саме таким, як ви бажаєте. 
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ГЛАВА 8. ДІЯ ІСТИНИ 
 

 
 
~ З благословення того явища, що Переможці, 
Їх сини та дочки ніколи не терплять поразки; 
 
Міццю того явища, що прихований потенціал 
І те, що ми бачимо, повністю поєднувані; 
 
Силою найглибшої природи речей 
І істиною, що вони усі залежать від сприйняття; 
 
І могутністю істини того, що 
Ми бажаємо так глибоко у наших серцях 
 
Нехай те, про що ми просимо, здійсниться 
Так, як ми на це сподіваємось, усе саме. ~ 
 
Наведені рядки виражають те, що тибетці називають силою або дією істини: 
 

Якщо те, що я зробив, –  істина, 
Хай тоді це здійсниться. 

 
Скажімо відверто. Увесь час ми зустрічаємо у бізнесі людей добропорядних, зі 

шляхетним відношенням до справ, кращих з котрих з’їдають з потрухами та випльовують. 
Ми також бачимо людей егоїстичних та жадібних, розбещених, котрі загрібають гроші 
лопатою. Отже, як це пояснити у світі того, що було викладено? 

„Чому злий квітне”, запитується у Біблії, і чому добропорядна людина не має 
успіху, має дуже просте пояснення у цій системі. Існує кілька базових принципів. 

 

1. Причина передує результату. 
 
Це на стільки очевидно, як і більшість очевидних речей, що ми повністю це 

випускаємо з виду. Якщо хтось фінансово квітне, це повинно походити, згідно всьому 
сказаному вище, від відбитків в їх свідомості, котрі вони залишили у минулому своїми 
щедрими вчинками. Теперішній успіх, тоді, приходить від підтримання у минулому 
свідомості у щедрому стані. 

Це не обов’язково значить, що людина, котра зараз успішна, тепер має щедрий 
стан душі, як пиріг з яблуками на вашому столі не означає, що у вас на кухні під підлогою 
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почало рости яблуневе дерево. Яблуневий пиріг – це результат вже вирослого яблуневого 
дерева; а яблуневе дерево, котре тепер почало рости, є причиною майбутніх яблук. 

Таке правдоподібне і до успішного бізнесмена, котрий пожинає плоди залишених у 
минулому відбитків від щедрого поводження, і у той же самий час залишає нові відбитки 
для фінансової катастрофи у майбутньому через свою теперішню пожадливість або 
скупість. 

 

2. Причини менші за їх наслідки. 
 
Пам’ятайте, що відбитки, залишені при особливих обставинах – незначні добрі 

вчинки з відчуттям жалю, або невеликий подарунок тому, хто мав у ньому велику потребу 
– мають велику силу; і що всі відбитки зростають за експоненціальним законом під час 
інкубаційного періоду у підсвідомості. Людина, у котрої тепер великий достаток, можливо 
колись зробила незначний добрий вчинок іншій людині при схожих обставинах. Жодної 
проблеми. 

 

3. Зростання потребує часу. 
 
Без сумніву, відбитки зростають як і рослини. Ніхто не висіває насіння квітів в 

садочку у понеділок, а потім у вівторок цілий день очікує побачити квіти, після чого 
злиться та засмучується, коли увечері квіти так і не з’являються. 

Я намагався презентувати інформацію в цій книзі на скільки можливо у сучасному 
стилі, одночасно залишаючись вірним значенню оригіналу стародавніх книг. Але існує 
одна деталь, котру необхідно пригадати, непопулярна деталь у часи мислення штампами 
„МакДональдс”. Насаджування та пестування ментальних відбитків потребує часу та 
терпіння. Я викладав цей світогляд великій кількості людей, і певний відсоток людей 
кидали заняття на півдорозі. Слідування викладеним у цій книзі принципам є щось, що 
повинно виконуватись постійно впродовж місяців, поки не почнуть з’являтись перші 
результати. 

Люди, яким не вдається досягти успіху по цим принципам, без виключення 
отримують поразку згідно однієї з двох причин: вони не дотримувались певного часу, або 
несумлінно їх виконували (зазвичай вважають, що виконують їх достатньо добре, поки не 
зупиняться аби добре над цим подумати). Пам’ятаєте, ментальні відбитки викарбовуються 
зі швидкістю шістдесят п’ять за мить. Кілька шляхетних намірів впродовж цілого дня 
роздратувань та скиглення стосовно подій та людей навколо вас не дадуть помітних 
результатів, не треба їх очікувати. 

Перших буддистів Тибету знали як Кадампас – то були пересічні люди, пастухи та 
теслярі, що поринули у нові ідеї, як риба у воду. Вони носили невеликі торбинки з 
гравієм, половина білих і половина чорних. Коли з’являлась дуже добра думка, або казали 
щось позитивне іншій людині, чи робили щось добре, вони доставали з торбинки білого 
кольору камінець та клали, скажімо, до лівої кишені. Кожного разу, коли з’являлась 
негативна думка про кого-небудь, чи говорили або вчиняли щось недобре іншій особі, 
вони діставали камінець чорного кольору та клали до правої кишені. 

Наприкінці дня перед тим, як лягати спати, вони діставали з кишень камінці та 
перераховували. Зразу вони могли дізнатись, що чорних каменів було набагато більше. Я 
не кажу, що ми усі порочні і мусимо завжди відчувати себе брудними та винними – це 
просто значить, що загальний стан розуму більшої частини людства у цій частині всесвіту 
(існує багато інших частин) функціонує таким чином. Не зважаючи на це, вкрай важливою 
властивістю розуму – і ви можете бачити, що це правда, – є та, що його насправді можна 
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тренувати, привчати до чогось. Трохи практики - і ваш розум зможе вивчати майже все, 
питання полягає в тому, аби його націлити, налаштувати для сприйняття. 

 

4. Корисно мати систему стеження. 
 
Діамантовий підрозділ компанії „Андін Інтернешенел” розташовувався на 

четвертому поверсі у нашій будівлі у Мангеттені. Починали у підвальному приміщенні, а 
згодом, як більшість переїхала з-за океану, виробництво розрослось до кількох поверхів. 
Виробництво ювелірної прикраси не схоже, скажімо, на виробництво автомобіля з 
безліччю деталей, що рухаються. У прикраси лише дві деталі – оправа та камінчик. 

Але цікаво, як багато інстанцій каблучка мусить пройти до того, як потрапити до 
вашої ювелірної крамнички. Починається з комерційного планування виробництва; хтось 
думає про нову дизайнерську розробку, робить малюнки для дизайнерів. Потім дизайнер 
працює з малюнками та робить креслення, показує їх великим цабе, трохи доробляє і 
передає конструктору для розробки технічної документації. 

Конструктор вивчає деталі з технічного боку. Чи достатньо міцний перстень, 
кільце аби витримати навантаження? (Одного разу нам повернули повністю сплющену 
каблучку; клієнт сказала, що вона була бракована, але коли на неї натиснули, зізналась, 
що під час миття унітазу по каблучці вдарило кришкою. Ми посміялись, але замінили на 
нове). Чи достатньо металу навколо камінчика, аби він не вискочив? Чи легко буде 
виготовити велику партію деталей? Чи достатньо світла попадає на камінь збоку та знизу, 
щоб він сяяв? І так далі. 

Потім деталь попадає де економіста, котрий розраховує економічну доцільність 
виробництва. Чи не забагато грошей покупець викладе за пшик? Чи виглядає великим 
діамант на свою вагу, чи навіть більше? Чи відповідає ціна майбутнього виробу цінам 
схожих виробів, котрі зараз на ринку? Чи можливо без завдавання шкоди зменшити вагу 
золота у виробі? Який ризик виробити партію, і щоб вона не припадала пилом на складі? 

Після цього виготовляється один-два вироби для тестування. Процес виливання 
золотих виробів майже не змінився з часів вироблення прикрас єгипетськими майстрами. 
Називається процес випаровування воску. Спочатку по кресленнях фахівець виготовляє з 
якісного міцного воску оригінал – еталон майбутнього литва. 

Потім восковий оригінал вмочується у невелику ванну з рідкою гумою, котра 
твердішає навколо воску. Далі на сцені з’являється формувальник чи формувальниця, 
котрий, наче хірург, обережно розрізає форму, як ріжуть булку для гамбургера, та виймає 
восковий оригінал. Потім збоку у прес-формі прорізається канал-ливник від поверхні вниз 
до пустоти, що залишилась після виймання еталону каблучки. Тепер маємо виливницю 
(або ливарну форму) для воскових копій першої майстер-форми: такі клони називаються 
воскові моделі або „восковики”. 

Технік з лиття „восковиків” бере дві половини виливниці, зв’язує їх разом міцною 
гумовою стрічкою і потім з’єднує канал з ніпелем агрегату, котрий під тиском помпує 
гарячий віск. Віск проходить через канал всередину виливниці та заповнює порожність 
кільцеподібної форми. Після того, як віск вихолоняє, гумова виливниця розв’язується, і 
„восковик” обережно виймається з неї. Якщо на восковій моделі утворюються подряпини 
або інші дефекти, робітник-шліфувальник за допомогою щітки зачищає поверхню, бо 
набагато легше полірувати віск, ніж золото. 

Потім робітник з виготовлення формованих виробів бере „восковики” та припаює її 
до воскового стрижня; поєднані зі стрижнем „восковики” нагадують гілки новорічної 
ялинки. Після цього така „ялинка” занурюється догори дном у невелику ванну з розчином 
з гіпсу у такий спосіб, що основа стрижню виходить на поверхню. 

Як гіпс стане твердим, гіпсову виливницю доправляють до муфельної печі, де 
воскове дерево випаровується. Залишається один гіпс з внутрішньою системою каналів, 
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що з’єднують порожності кільцеподібної форми. Виливниця готова і ливарник починає 
змішувати сплав до потрібного кольору та твердості кінцевого виробу. Для приготування 
сплаву використовуються шматочки чистого золота та срібла, котрі постачають у 
маленьких торбинках з тканини. 

З отриманням правильного сплаву труднощі для ливарника не закінчуються; крім 
потрібного вигляду та міцності більш важливим є отримання точної пропорції золота та 
інших домішок (лігатури), тобто проби у 14 або 18 каратів. Це означає 14/24 частин золота 
або 18/24 частин золота і жодною краплиною більше або менше. У цій пропорції 
знаходиться одна з ключових частин прибутку ювелірної компанії. Ціна праці на головних 
ринках по всьому світу майже однакова; ціна золота повністю фіксована; кожен, 
сподіваюсь, платить однакові податки та мито. 

Отже, одне питання залишається – як точно можна контролювати відсоток золота у 
вашій каблучці: у вас мусить бути законні 14/24 частин золота – 14 каратів, якщо у 
вашому виробі менше, тоді ви втратите на ринку репутацію. З іншого боку ви намагаєтесь 
не допустити, аби золота було більше, ніж 14/24 частин, інакше ви втрачаєте свої гроші. 
Існують дуже складні спектрографи-аналізатори, котрі використовуються у галузі та 
коштують сотні тисяч доларів, але за їх допомогою ви точно визначите відсоток у 
кінцевому виробі з похибкою до сотої долі відсотка. 

Ми використовували один такий прилад, аби визначити скільки золота у сировині 
нашого тайського постачальника. І він був душе шокований, коли ми йому показали 
скільки грошей він втрачає через надлишок золота у його виробах. Бачите, вам вигідно, 
аби ваші постачальники не втрачали свій прибуток, інакше вони піднімуть ціни для вас і 
їх некомпетентність зменшить вашу конкурентоспроможність на ринку. 

Сплав змішується і розплавляється, потім заливається через воронкоподібний 
ливник у гіпсову виливальницю. Коли золото вихолоне, гіпс розбивається і ви отримуєте 
золоту новорічну ялинку з золотими кільцями замість скляних іграшок на гілках. Тепер за 
справу приймається „ювелір”, така назва не має нічого спільного з власником ювелірної 
крамнички. На ювелірному виробництві „ювелір” – це обрубник, котрий зрізає золото 
після закінчення виливання металу у форму та його кристалізації. 

„Ювелір” бере важкі ножиці по металу, або пневматичний кришитель та починає 
обрізати кільця від гілок дерева. Під час виконання цієї операції потрібно бути дуже 
уважним, аби відрізати як найближче до виробу і не залишити зайву нерівність, що піде у 
золоті відходи, але не занадто близько, бо тоді обручка пана Петренко матиме з одного 
боку виїмку. Тепер відлиті обручки називаються „литвом”, і на цілу ніч доправляються на 
очищення до галтувального барабану. 

Під час кристалізації золотої ялинки у гіпсу зовнішня поверхня окислюється і 
вкривається окислом, схожим на кору дерева. Литво ще не виглядає привабливо сяючим, 
яким ми звикли бачити прикраси у крамницях. Через кілька мікрон окислу обручки 
позбавлені яскравості та виглядають тьмяними. Для очищення литво занурюють у 
агресивну кислоту або арсенисту кислоту, або використовують галтувальний барабан. 

Галтувальний барабан – це невеликого розміру циліндр, що наповнений сумішшю 
рідкої глини зі спеціальними металевими або пластиковими кульками. Кілька зрізаних з 
золотого дерева відливок закладаються у барабан, вмикається електричний струм і агрегат 
залишається до ранку. Будь-який процес, котрий можна виконати вночі без залучення 
людських ресурсів, є дуже бажаним через те, що час виконання замовлення може 
вимірюватись годинами, особливо коли часу в обмаль. 

Литво отримує матовий блиск після чого доправляється до ювеліра-закріпника. 
Закріпники –  особлива порода, окремий клан. Частенько це дружелюбні велетні, котрі 
сидять на невеликих, з півметра табуретах. (Через це вони змушені під час роботи тримати 
рівно спини). Перед ними стіл з дерев’яним шпунтом, що стирчить до них. Зверху столу 
витончене пристосування з різноманітними утримувачами свердел. 
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Ювелір-закріпник отримує від діамантового відділу невелику коробку з діамантами 
та висипає їх у крихітну чашу. Потім він бере дриль та висвердлює невелику домівку для 
камінчика у каблучці; така процедура, можливо, потребує нового отвору, або просто 
кількох прорізів на декількох зубчиках, які вже є та передбачені дизайном. Наступним 
рухом він бере крихітну воскову конусну паличку та пристосовує верх діаманту на її 
кінчику; це схоже на балансування яблуком на кінчику тростини. Швидким рухом 
майстер перевертає паличку та вставляє камінчик у отвір, спостерігаючи за всіма своїми 
діями через спеціальний щиток з лінзами. Закріпники – це люди, котрим для праці 
потрібні тверді руки. 

Потім він бере інструмент, схожий на невеликий консервний ніж, та затискає 
камінь у золоті. Для виконання таких дій потрібно бути сильним, ось чому багато 
ювелірів-закріпників схожі на горил з міцними руками. Але окрім сили потрібно мати 
чутливість аби не сколоти або зламати камінь, бо за пошкодження доведеться платити 
частково з власної кишені. Деякі закріпники отримують більшу платню через підвищений 
ризик роботи з певними видами каменів. Наприклад, більше ніж чверть смарагдів, що 
використовуються на ювелірній фабриці, пошкоджуються саме під час виконання цієї 
операції, тому що вони найбільш  м’які з усіх дорогоцінних камінчиків. 

Після ювеліра-закріпника каблучка потрапляє до шліфувальника, хто полірує 
золото до сяйва та усуває усі подряпини, необережно залишені під час виконання 
попередньої операції. Далі виріб потрапляє у киплячий ультразвуковий травильний 
розчин, у котрому видаляються залишки абразивного пилу від полірувального круга та 
проводиться тестування каменю на удар (кілька тисяч ударів). Така собі перевірка на 
стійкість під час використання виробу у перші гарантійні місяці після придбання. Якщо 
камінь не випадає, каблучку можна носити.  

Не звертаючи уваги на те, що існують інші стадії виготовлення каблучки, про які 
ви можливо знаєте, справа полягає в тому, що лише два елементи поєднують разом. 
Неймовірно, але на звичайній фабриці близько 30 відсотків виробів повертаються назад у 
процес через проблеми з якістю. Прибуток на каблучці може складати лише кілька 
доларів, і кожного разу, коли виріб повертається на доопрацювання, переробка може 
коштувати більше, ніж сам прибуток; це означає, що ви працюєте задарма. 

Уявіть себе присутнім на нараді директорів з дванадцятьма віцепрезидентами та 
власниками, на столі розсипано сотні прекрасних, сяючих каблучок з різнокольоровими 
камінчиками: топазами, рубінами, турмалінами, діамантами, перлами та аметистами. На 
кожній каблучці є невелика подряпина, через яку втрачається всякий сенс її виставляти на 
продаж. Кожну тепер, це кохане творіння, потрібно відправляти у переробку – такий 
болісний процес, коли бачиш як кислота розчиняє золото і залишається лише самотній 
камінчик (потім з розчину золото видобувається та використовується повторно). 

Через кілька годин сперечань та дискусії (ніхто не хоче визнати провину, що брак 
створено саме у його відділі) з’ясовується звідкіля беруться подряпини. Тепер, якщо 
покарати винних, у цьому відділі незадоволені телепні знайдуть спосіб робити нові 
подряпини. Отже, у „Андін” ми повернули справу інакше і не пішли хибним шляхом, а 
застосували систему контролю з простою назвою „підрахунок”. 

Ви сповіщаєте авторитетним робітникам відділення (робітникам, слово котрих 
поважають інші у колективі на протилежність назначеним керівникам – менеджерам, котрі 
у звичайних робітників не у великій пошані), що хочете запровадити підрахунок подряпин 
на виробах, що отримує їх відділ. Ви просто хочете відстежити подряпини. Жодних 
звинувачень, жодного покарання – ви лише хочете мати щотижневий звіт про наявні 
подряпини на каблучках, що поступають до їх відділу. 

Ви знаєте, що далі буде відбуватись. Достатньо ввести систему стеження, за пару 
днів подряпини щезають, і ніхто не відчуває тиску. Мета досягнута без звинувачень, тому 
що відчуття провини часто веде до нових проблем. Тоді яке відношення до всього цього 
мають ментальні відбитки? 
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Ви можете добре зрозуміти теорію: речі мають цей прихований потенціал, через 
котрий вони можуть стати чим завгодно, і відбитки, що я залишив у своєму розумі від 
минулих вчинків, впливають на цей потенціал та визначають, як мені все бачити, навіть 
свої власні думки. Але бути спроможним розвивати таке знання та скористатись ним для 
успіху у вашому бізнесі – це є дві зовсім різні речі. Кращий спосіб так зробити – це 
впровадити систему контролю, вільну від звинувачень та провини, котру ви 
використовуватимете для постійного запису своїх досягнень. 

Тибетською мовою така система називається тундрук, або „шість разів протягом 
дня”, ми називаємо її „Книгою з шістьома графами”. Якщо ви слідуватимете цій системі, 
отримаєте результати; якщо ні – не отримаєте нічого. Це насправді одна з найважливіших  
речей в книзі – отже слухайте, якщо хочете досягти успіху. 

Підіть до крамниці та купіть собі невеликий кишенькового розміру блокнот. Потім 
перечитайте 46 проблем у бізнесі з попередньої глави та знайдіть три з них, котрі 
безпосередньо стосуються вас. Це ваші три  найбільші проблеми, і на них ви зосередьте 
свою увагу. По мірі вирішення проблеми, або досягнення певного ступеню її вирішення, 
розпочинайте розв’язувати свою четверту проблему і так далі. 

Розділіть кілька сторінок блокнота на шість стовпчиків, щоб у кожному можливо 
було записати п’ять-шість речень. Позначте цифрами графи та запишіть декілька слів як 
нагадування собі про рішення проблеми, одне рішення в кожній з перших трьох граф. 
Потім повторіть процес для наступних трьох граф. Перші три графи використовуються до 
обіду, інші три графи – після обіду. 

Зранку, перед тим, як йди на роботу, прочитайте рішення у першій графі. Скажімо 
для прикладу, у вас є проблема з номером 36: оточуючі вас люди намагаються ввести вас в 
оману. Рішення для цієї проблеми, ви пам’ятаєте, – це бути уважним аби уникати 
гордощів та нездорового бажання слави; з позитивної позиції – це прислухатись до 
кожного та вчитись від оточуючих, знаходити шляхи визнання тих, хто на це заслуговує. 

Тепер, у лівій стороні графи ставте маленький знак „плюс” і поруч записуйте те, 
що ви подумали, сказали або зробили днем раніше, ту річ, котра краще всього працює для 
вирішення проблеми. Можливо ви приділили час та подумати про те добре, що робітника 
постійно робить, та зупинились біля нього, аби подякувати. Не записуйте довгу історію, 
бо ви швидко втомитесь та покинете цю справу. Приділіть лише кілька секунд для 
відвертої самооцінки та запишіть швидко та коротко. 

Жодних узагальнень, таке не спрацьовує. Не треба писати як початок: „Я гарний 
чолов’яга для робітників”. Ми хочемо бачити „В 15:15 у вівторок я підійшов до столу 
Сусанни та прилюдно подякував їй за добро проведену інвентаризацію за останні шість 
місяців”. Такий вид свідомого контролю ваших малих успіхів створює дуже сильний 
відбиток у вашій свідомості. Невдовзі ви виявите, що проблема, коли люди намагались 
водити вас за ніс, почне десь неухильно зникати, ви навіть не помітите, що щось 
відбувається. 

Під знаком „плюс” напишіть знак „мінус” та проаналізуйте минулий день аби 
виявити, що ви не зробили доброго по відношенню до цієї проблеми. Можна, наприклад, 
записати: „Вчора о 14:30, стоячи біля столу Марка, відмовився вислухати його 
пропозицію стосовно стратегії проведення закупівель”. І знову, записуйте конкретні 
вчинки – лише у такий спосіб буде сенс від „Книги з шістьома графами”. Пам’ятайте, що 
відбитки зростають під час інкубаційного періоду у підсвідомості: навіть незначні 
відбитки дадуть великі результати, але вони мусять бути конкретними. 

На закінчення запишіть під мінусом „зробити”. Це ваш план добрих вчинків на 
день, до деякої міри легкий, але дуже символічний для перетворень, котрих ви хочете 
досягти. Це може бути дуже простим, на кшталт „Подумати про запропоновані Робертом 
дві непогані пропозиції”, або „Подякувати сьогодні, щонайменш, одному робітнику з 
відділу дорогоцінних каменів”. Стежте за тим, аби ваші „зробити” були скромними; і 
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взагалі, переконайтесь, що все записане вами у блокноті коротеньке та гарненьке – ви 
зайнята людина, якщо будете розводити писанину, ентузіазм швидко вщухне. 

Понад усе пам’ятайте, чому для вас цей записничок дуже важливий. Він не для 
того, аби ви відчували провину, коли робите помилки – у тибетській мові немає слова 
„провина”. Найближче за значенням є вислів „осмислений смуток, після чого вирішується 
вчиняти справи по-іншому”. Це дуже твереза та обачлива спроба виправити вашу 
реальність, що наближається, зробити її більш прибутковою та значущою – і нічого 
ганебного в цьому нема, особливо, коли це стосується блага та доброти по відношенню до 
інших людей. Ви зараз займаєтесь додатковим бізнесом – ментальним садівництвом: 
вибираєте насіння або відбитки, котрими хочете засіяти свій розум, вивчаєте, які відбитки 
допоможуть вам досягти бажаного, свідомо засіваєте це насіння і потім насолоджуєтесь 
карколомним успіхом, який прийде до вас. 

Протягом дня робіть нотатки кожні дві години чи близько до того. Робіть це 
тихенько за своїм робочим столом (інші думатимуть, що ви велике цабе і складаєте собі 
розклад), якщо занадто багато людей поруч з вами, або телефони розриваються, тоді 
знайдіть собі тихенький закуток і записуйте там. Я навіть під час наради виходив до 
туалету, щоб занотувати. 

Дуже важливо, щоб нотатки робились впродовж дня, ось чому така назва „Книга з 
шістьома графами”. Думка полягає у впровадженні постійного контролю, спостереження 
за собою кожної години до того, поки не трапилось з вашим розумом щось неправильне. 
Якщо ви робите запис о 8:00, тоді під час перерви о 10:30 зупиніться, та зробіть нотатки. 
Потім запишіть у блокнот під час обідньої перерви, потім пізніше, і одну, можливо, по 
дорозі додому. Проти ночі закінчіть шосту графу, і перед тим, як лягати у ліжко, 
передивіться весь день та зробіть окремий запис, котрому позначте ваші найкращі три 
вчинки та найгірші три. Пам’ятайте, ви не судите себе чи відчуваєте провину; ви лише 
контролюєте свої дії, слова, думки  дня. Через контроль ви автоматично 
змінюватиметесь. Через змінювання зміниться сама ваша реальність у все, про що ви 
коли-небудь мріяли. Якщо ви дотримаєтесь такого способу життя впродовж  певного часу, 
то будете приголомшені результатами. 

 

5. Розуміння того, що робите, нескінченно підсилює дію. 
 
Отже, ви розумієте, чому люди, котрі чесно ведуть бізнес, не отримують вчасно 

винагороду. Ви неухильно мусите бути добропорядними, впродовж  дня з ранку до вечора, 
навіть у дрібницях. І такий спосіб життя потрібно вести певний час. Врешті решт вам 
потрібен час, аби рослина зросла – ось така природа причини та наслідку та відбитків, 
котрі діють у потенціалі. 

Існує ще кілька деталей, котрі помітно прискорять процес. Якщо ви тямите у 
процесі, поки ведете нотатки у „Книзі з шістьома графами”, ефект буде набагато кращий. 
Тобто, зупиніться кожного разу та трохи поміркуйте над тим, що насправді відбувається. 
Як підприємець у вас є проблема у житті – та ж сама ринкова ситуація, чи компанія, чи 
підрозділ, де багато людей, у котрих немає такої проблеми – тому що у вашій свідомості є 
відбиток, котрий змушує вас сприймати речі інакше, ніж усі інші люди. І ваше завдання – 
знайти ці відбитки та нейтралізувати їх за допомогою карбування протилежного відбитку. 

Знання як все це працює та зосередження на тому, як це працює, допоможе 
прискорити цей процес та зробити його більш потужним. Це також пояснює, чому у 
деяких людей, котрі чесно ведуть бізнес, не гарно йдуть справи. Не достатньо у бізнесі 
лише дотримуватись суворих етичних правил, якщо ви це робите інстинктивно, або під 
тиском закону, чи згідно традиції у вашій галузі, чи за прикладом друзів, чи за порадою 
когось, хто не може вам пояснити як це все працює. Вам потрібно чітко та свідомо 
розуміти те, що у відповідності до обраної етики життя та ведення бізнесу, у вашій 
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підсвідомості залишатимуться відбитки, котрі у майбутньому визначатимуть саму 
реальність вашої подальшої бізнесової кар’єри. 

 

6. Завжди закінчуйте справи з дією істини. 
 
Ми знову повертаємось назад до дії істини. Одна річ знати, що для успішного 

життя та бізнесу, ви повинні поводитись чесно. І зовсім інша річ, діяти згідно цього 
знання щохвилини, щодня. І ще більший рівень – добре тямити, як ці речі насправді 
працюють. Але існує ще один шаг, яких дозволить залучити цю силу негайно працювати 
на вас, до певної міри ми можете відносити це на рахунок вашого нового світогляду та 
способу життя. 

І це є дія істини. В кінці дня, можливо по дорозі додому, достаньте з кишені ваш 
блокнот з нотатками. Подивіться на всі позитивні моменти, котрі ви записали впродовж  
останніх двадцяти чотирьох годин. Подумайте, як кожен з них залишив дуже позитивний 
відбиток у вашій свідомості, щоб потім у майбутньому бачити абсолютно новий світ для 
досягнення успіху у вашому бізнесі та особистому житті, котрий навіть не спадав вам на 
думку. Насолоджуйтесь вашими невеликими досягненнями у спробі крокувати стежиною 
повної особистої цілісності. 

Потім уявіть, який вид цілісності мається на увазі. Подумайте з поглядом на 
минулий день та з щирою відвертістю скажіть, що ви були абсолютно чесними кожної 
хвилини впродовж  дня – у ваших діях по відношенню до інших, у ваших словах до інших, 
навіть у ваших таємних думках. Добрими до кожного поруч з вами, чесними до них, жили 
життям повної особистої чесності, і з правом оглядаючись назад сказати: „Так, то був день 
справжньої шляхетності”. 

Коли б ви не мали такий день як цей (для цього потрібно практики), чи приблизно 
схожий на це день, тоді практикуйте дію істини. Звернення до могутності дії істини 
переносить усі залишені впродовж  дня відбитки на новий рівень сили. Звучить це 
приблизно так: 

 
Якщо це правда, що впродовж цілого дня я був уважним до всього, що я сказав  

іншим, зробив іншим, і навіть подумав про інших, і вчиняв так протягом дня з повною 
чесністю до кожної людини, з котрою мав стосунки, тоді нехай народиться нова сила. І 
могутністю цієї нової сили нехай я і всі ті, хто у моєму світі, разом досягнуть через 
нашу роботу справжнього щастя та процвітання. 

 
Коли тибетці виконують практику дії істини як ця, вони також уявляють, що з їх 

сердець виходять потужні промені золотого світла, наче сонце знаходиться в їх грудях. 
Вони спрямовують це світло на всіх оточуючих – спочатку, скажімо, на пасажирів у 
автобусі, потім на кожного, хто повертається додому в цей час, потім на всіх людей, хто 
чекає вдома цих людей. 

Бажають кожному мати такий успіх у житті та бізнесі, який бажають для себе. 
Якщо принципи, про котрі ви тут прочитали – концепції прихованого потенціалу та 
відбитків у розумі – є усі істинними, тоді розквіт прийде одночасно до кожного, хто їх 
використовує, до кожного з нас, і чаша кожного наповниться.  
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МЕТА ДРУГА 
 

ЗАДОВОЛЕННЯ ВІД ГРОШЕЙ АБО ЯК УПРАВЛЯТИ ТІЛОМ ТА 
РОЗУМОМ 
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ГЛАВА 9. ДЕНЬ ПОЧИНАЄТЬСЯ З БЕЗМОВНОСТІ 
 
Уявіть, що ви збагнули у чому сіль „Гранувальника діамантів”. Вам зрозуміло, що 

жодна річ не сприймається такою як вона є сама по собі, інакше кожний сприймав би її 
абсолютно однаково. Ви також розумієте, що спосіб, у який ви сприймаєте речі, походить 
від вас самих, а не береться з нівідкіля. І ви розумієте, що спосіб, у який ви сприймаєте 
світ, викликано насінням, або відбитками, котрі раніше ви залишили у своєму розумі, коли 
ви щось зробили, сказали чи подумали добре або погане про іншу людину. 

І в кінці кінців ви розумієте що, завдяки цьому, ми можете значно моделювати своє 
майбутнє, потрібно лише пильнувати за своїми думками та вчинками. Як результат, ви 
досягли того, що кожна людина за всю історію людства та історію бізнесу лише мріяла 
досягти, ви можете керувати своєю долею. Ви знаєте, як досягти успіху. 

Хочу сказати кілька слів про інші методи подальшого розвитку, за допомогою 
котрих ви отримуватимете максимальне задоволення від свого успіху. Буддійські 
мислителі говорять, що одна річ досягти успіху – отримати, наприклад, матеріальний 
достаток – і зовсім інша річ отримувати насолоду від успіху. У цій та інших главах піде 
розмова про різні шляхи щоденно залишатись щасливим, в той час, як ви намагаєтесь 
стати успішним. Розмова починається з того, як „налаштувати свій день”. 

Мудрі люди Тибету називають такий процес пенпа танг, що означає задати настрій 
на цілий день, провівши кілька ранкових хвилин у тиші; інша близька за значенням фраза 
„спрямувати у ціль стрілу”. Ранкові хвилини у тиші, сидіння мовчки наодинці аби 
зібратись з думками на цілий день – це як „Книга з шістьома графами”: вкрай необхідна 
для вас, аби впоратись з завданням створення на майбутні роки досконалого особистого 
успіху та успішного бізнесу. Витоки цієї практики знайдені у стародавньому вченні 
Будди, такому як „Книга золотого світла”, зміст котрої було виголошено понад дві тисячі 
років; дещо у світі змінилось з того часу, але не основні принципи як налаштувати свій 
день, що передавались непорушною традицією протягом століть від вчителя до учнів як 
глибока, особиста та впродовж життя практика. Ось як ви кожного ранку можете це 
робити. 

Дуже повна версія цієї практики стверджує, що вам потрібно розпочати ще 
звечора. Після того, як лягли у ліжко, спочатку проаналізуйте минулий день, як писалось 
раніше. Перевірте три найкращих вчинки, думки або слова і три найгірших. Особисто 
сконцентруйтесь на добрих ділах і засинаючи, як кажуть великі тибетські вчителі, 
поринаючи у проміжний світ, між вмиранням у теперішньому житті та прокиданням у 
майбутньому, уявіть той момент, коли годинник знову почне вас вранці будити. Уявіть 
наперед ваші перші думки з пробудженням, коли ви потягаєтесь та позіхаєте 
розплющивши очі. Як ви, можливо, вже помітили в вашому житті, ці кілька хвилин, 
насправді перша година, є вирішальними і задають позитивний настрій на цілий день. 
Найкращий спосіб задати позитивний настрій на цілий день – розпочати його з мовчання 
та роздумів. 

Існує кілька основних вправ для проведення такого особистого часу спокійних 
роздумів, їх розробляли протягом років великі вчителі з Тибету та ще до них. Якщо ви їх 
знаєте та виконуєте, тоді такий особистий час тиші – навіть якщо лише кілька хвилин 
щодня – стане найважливішою та заповітною прикрасою вашого життя. Практика 
починається з находження відповідного місця у квартирі чи будинку. 

Дуже важливо, щоб ви виділили фізично окреме місце, де будете проводити 
ранкові хвилини спокою. Хочу відверто сказати, що практикувати ранковий спокій на 
ліжку – не дуже гарна ідея. Ліжко, де ви щойно кілька годин спали, – це місце дрімоти та 
темряви. Місце, де ніжились все своє життя, заспокоювались та засинали; отже, якщо у 
ліжку практикувати медитацію, то скоріш за все ви знову заснете. Важливо вийти з ліжка 
та рухатись. 
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В Тибеті монахи йшли та вмивали обличчя, продували ніздрі, щоб під час роздумів 
не було чутно дихання. У нашому монастирі кожного ранку звучала велика носова 
симфонія. Потім чистите свої зуби, щоб подих був свіжим; ранкові гігієнічні процедури 
допоможуть вам не відволікатися під час роздумів. Потім потрібно тіло напоїти водою, 
скажімо чашкою чаю, соку або кавою, якщо звикли. Поки п’єте, приберіть зайве для 
занять. 

Це має бути окремий куточок у вашому домі чи квартирі для занять безмовністю. 
Вважаю, що це буде місце, стосовно якого кожен член вашої родини погодиться, і де вас 
ніхто не турбуватиме. Знаю кількох бізнесменів, котрі у підвальному приміщенні 
облаштували собі такий закуток. Інші знайомі при меншому просторі купують витончені 
японські ширми і встановлюють їх у кутку кімнати; інші домовляються з рідними, що для 
них звільнятимуть вранці вітальню, скажімо, з семи до семи тридцяти. Щоб ви не обрали, 
переконайтесь, що інші поважатимуть ваш час, а також приберіть зайві речі. 

Зайві речі, котрі заважатимуть сконцентруватись з думками, – це мобільний 
телефон в кімнаті; голосно увімкнене радіо або телевізор, шум з вулиці. Зробіть тишу, 
усуньте чинники шуму на скільки це можливо з вашого боку. Якщо навколо будинку 
занадто багато шуму біля сьомої години, тоді розпочніть свою ранкову медитацію раніше. 
Вкрай важливо, щоб ви виспались, не обмежуйте себе у потрібній кількості годин 
звичайного сну, тоді ранкові часи роздумів будуть насиченими та плідними.  

Якщо ви відчуваєте щось особисте, таємне, святе по відношенню до вашого 
куточку для ранкового мовчання, тоді справи підуть набагато краще. Місце має бути 
охайним та прибраним. І перше, що ми робимо вранці, коли входимо до кімнати, – 
підмітаємо або стираємо пил чи поправляємо речі. Це ми робимо навіть тоді, коли все і 
так гарно, бо необхідно „розім’яти кістки”. Мудрі люди з Тибету кажуть, що коли ви щось 
прибираєте, уявляйте, що такі дії символізують наведення порядку у вашому бізнесі, 
житті та розумі. Якщо ви займатиметесь цим постійно (без такої звички нічого не 
спрацює), ви помітите, що нічого зайвого для прибирання у вашому закуточку не 
залишилось: можливо кілька пилинок та аркушів паперу. Далі переходимо на більш 
витончений рівень та прибираємо будь-яку дрібницю, що досі залишається на підлозі, чи 
ще де-небудь. Такий процес символізуватиме, що у вашому бізнесі та житті все 
налагоджено, потрібно лише час від часу вносити незначні зміни для підтримки. Робіть 
такі незначні зміни і ніколи не забувайте думати про те, що вони символізують, поки ви 
працюєте. 

Якщо ваш таємний закуточок прибраний та улаштований, це допоможе вашому 
розуму краще заспокоїтись. Наступний крок – знайти комфортне сидіння, у якому ви 
зможете увійти у безмовні роздуми. Входження в таку безмовність схоже на поринання у 
мрійливість, чи прослуховування улюбленої музики: з вами таке вже відбувалось, коли 
відкидались на спинку крісла, заплющивши очі, або нерухомо втупившись у небо і линули 
думками, в той час, як ваше тіло відпочивало. Головне, аби знайти зручне місто, щоб, так 
би мовити, „припаркувати” тіло, поки ви глибоко поринете у тишу свого розуму. Ідея 
полягає в тому, щоб усістись у одній позі та залишатись у такому стані аж доки ви та ваш 
розум не вирішать залишити стан безмовності. 

У стародавніх вченнях Тибету, найкраще, якщо позиція тіла відповідає кільком 
вимогам. Найголовніше, щоб спина була прямою, тоді краще функціонує нервова система. 
Як кажуть тибетці, рівна спина допомагає фокусувати розум під час роздумів. Корисно, 
якщо сісти на щось м’яке, але міцне, і підперти зону куприка подушкою; це допоможе 
утримувати спину прямою. Якщо зручно, можете схрестити ноги, але можна залишатись у 
звичайній позі, спустивши ноги і ставши ступнями на підлогу – як ви завжди сидите. 

Покладіть ваші руки на коліна долонями вгору і спробуйте розслабити усе ваше 
тіло. Допомогою можуть статись кілька повільних глибоких вдихів. Така практика має 
смішну назву тибетською ук джунг-нгуп, і використовується близько шістнадцяти століть, 
коли з’явилась у тексті „Скарбниці Найвищого Знання”. Ідея полягає в тому, щоб 
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сконцентрувати ваш розум під час мовчання через блокування кожної зайвої думки чи 
почуття; ми робимо це через прив’язування розуму до вдихів та видихів. 

Ми починаємо з видиху, а потім вдихаємо. Ось як це відбувається. Ви 
концентруєте увагу на внутрішній стороні своїх ніздрів вгору до дихальних отворів. 
Уявіть, що ви вартовий, котрого поставили стежити за тим, що входить і виходить у ці 
маленькі печери. Під час вдиху та видиху сконцентруйте увагу на  відчутті дотику 
повітря, коли воно проходить через ніс: холодне, сухе повітря заходить та вологе, тепле 
виходить. Пам’ятайте, ви на варті: ваш розум не може залишити свій пост. Якщо хтось 
стукне дверима, або розмовлятиме голосно, ви можливо відволічетеся на секунду, але ви 
знаєте, що потрібно якнайшвидше повернутись назад до дихання. 

Давня традиція говорить, що повторювати потрібно до десяти вдихів, але з 
умовою, а саме, якщо ви серйозно відволіклися та збились з рахунку, розпочніть усе 
заново. Видих та вдих рахуються як один, на відміну, наприклад, від плавання, коли один 
– вдих, два – видих. Говорять, такий спосіб підрахунку дихання має додаткову силу 
повернути розум всередину, допомагає сконцентрувати думки. Якщо ви часто збиваєтесь з 
рахунку не досягши десяти, тоді у вас проблема з концентрацією уваги. Це впливає на 
ведення вашого бізнесу, тому вам потрібно приділяти більше уваги для проведення 
медитації, кожного ранку. 

Ви можете заплющити свої очі або залишити їх відкритими; це не важливо, якщо 
це не відвертає вашої уваги. Якщо ви заплющите очі, ви можете відчути дрімоту, це через 
обумовлену звичку засипати заплющивши очі. Якщо відкриєте очі, можливо почнете 
рискати очима по кімнаті видивляючись різні речі, і не будете тренувати своє мислення. 
Давні книги Тибету говорять, що розплющивши очі намагайтесь не зосереджуватись на 
будь-чому: просто потупте погляд перед собою, наче у вас з’явилась велика мрія і ви 
дивитесь в нікуди. Ще краще, якщо ви трохи відведете погляд донизу та ледь опустите вії. 

Тепер ви правильно сидите, так як же проводити свій час безмовності? Як довго 
цим займатись? Дозвольте відповісти спочатку на друге питання. Добре, якщо ви 
проводитимете щодня від п’ятнадцяти до тридцяти хвилин. І „щодня” – дуже важлива 
умова; речі не працюють, якщо кожного дня ви ними не займаєтесь, жодної перерви. 
Найкращий спосіб займатись часом мовчання – робити у один і той же час кожного дня. 
Щоранку у один і той самий час я добирався з центральної частини Нью-Джерсі до Нью-
Йорку. Остання частина подорожі автобусом припадала на рівне шосе, з невеликим 
поворотом на останніх хвилинах перед в’їздом у Тунель Лінкольна, що веде до 
Мангеттену. Я куняв носом по дорозі до Нью-Йорку і прокидався кожного разу перед 
самим в’їздом до тунелю, пов’язував краватку та одягав пальто.  

По дорозі додому я дрімав у першій частині подорожі, аби відновитись після 
напруженої праці та недосипання від попередньої ночі; таке починалось завжди майже у 
один і той же час, скажімо о чверті на сьому. Так продовжувалось понад десять років, 
навіть у вихідні чи під час відпустки, де б я не був,  я починав куняти о шостій 
п’ятнадцять. Те ж саме почало відбуватись з обідом. Багато років ми обідали о 
тринадцятій годині. Отже, о 13:00 за нью-йоркським часом я відчуваю неймовірний голод 
не зважаючи на моє місцезнаходження у світі. Цей принцип розповсюджується і на ваш 
щоденний час мовчання. 

Почніть кожного дня о сьомій ранку викраювати для себе цей час. Спочатку буде 
важко упорядкувати свій розклад, бо ви не звикли до проведення ранкової медитації і не 
добре опанували цією практикою. Але, якщо ви продовжити нею займатись щодня 
певного часу, у вас з’явиться рефлекс, як їсти чи спати. Потроху все почне виходити і 
одного дня хвилини ранкових роздумів стануть вашою улюбленою частиною дня. 

Яким чином потрібно проводити медитацію? Коли ви подивитесь на фотографію 
Його Святості Далай-лами, котрий вранці сидить та медитує, може здатись, що він нічого 
не робить. Але нічого – далеко від істини. З початку до кінця безмовного часу ви 
проходите через дуже особливу серію ментальних вправ, подібно футболісту, що 
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регулярно тренується у гімнастичному залі. Коли ви досягнете майстерності в медитації, 
ваш розум та здатність управляти своїм бізнесом будуть швидкими, гнучкими та 
сильними, як атлети-професіонали. 

Коли ви вперше сядете, переконайтесь, що відчуваєте себе абсолютно зручно. 
Якщо ви вмостились і вам не комфортно, пізніше будете соватися, крутитися. Поправте 
свою позу, вирівняйте спину і посидьте так пару хвилин, щоб привикнути до тиші. 
Намагайтесь сидіти тихо, мов миша. Повільно зосередьте свій розум на диханні, та 
почніть рахувати десять повільних глибоких подихів – не затримуйте дихання та нічого не 
напружуйте. Свідомо пробуйте відключити усі відчуття, свою сенсорну систему: не 
фокусуйтесь очима ні на чому, нічого не слухайте, намагайтесь не відчувати носом свій 
сніданок і так далі. Якщо вам вдалось дорахувати до десяти подихів, тоді ви готові 
сконцентрувати ваш розум на завданні, яке собі намітили на сьогодні. Користі ніякої не 
буде, якщо концентруватиметесь весь час лише на диханні, хіба що це дасть заспокоєння, 
але лише до першої великої проблеми на роботі. 

Левова частка ранкового часу повинна присвячуватись обмірковуванню проблеми, 
що стоїть на заваді до досягнення успіху у бізнесі чи особистому житті. Скажімо, ви 
постійно перечіпаєтесь через проблему у бізнесі №18: ніхто на фірмі, ані керівники, ані 
звичайні співробітники не підставлять плече, не допоможуть вам, коли ви вкрай її 
потребуєте. Спочатку заспокойте свій розум, розпочніть з рахування подихів, залишіться 
трохи у такому стані, просто насолоджуйтесь тишею. Потім свідомо перемикніть ваш 
спокійний розум на проблему. 

Спочатку думайте про окремі випадки за минулий тиждень чи близько того (це не 
буде важко пригадати), коли ваша проблема з’явилась на горизонті. Будьте уважні, 
уникайте узагальнень: подумайте про конкретну ситуацію, коли хтось відмовився вам 
допомогти у потребі. Детально пригадайте всі обставини справи та час – побачте кімнату, 
де все відбувалось, хто був присутній, хто стояв поруч. Пригадайте як ви попросили 
допомоги, інтонацію, і як вам у ній відмовили. Пригадайте обличчя, коли вимовлялись 
слова, пригадайте ваші почуття. Насправді вам буде потрібен самоконтроль, аби знову не 
засмутитись чи розізлитись, будьте уважні. 

Потім зробіть огляд порожності, або потенціалу, що був присутній у тій ситуації.  
Пам’ятайте, для цього потрібно розумом ретельно вивчити як різні люди сприймали 
розвиток подій. Людина, котра відмовилась допомогти, звісно не мала труднощів з тим 
фактом, що у вас проблема і потрібна допомога. Насправді, вони можливо взагалі не 
розуміли, що у вас проблема. Але у вас вона була, ви ситуацію сприймали як велику 
проблему. 

Це означає, що самою по собі проблема такою не була, інакше б кожен сприймав 
проблематичність ситуації так само як і ви. Тим не менш, факт в тому, що проблема була 
чистою, як аркуш паперу, або нейтральною: дехто її сприймав як проблему, дехто ні. Це 
означає, що проблематичність проблеми (вибачте за каламбур) походить звідкілясь іще. 
Як раніше обговорювалось, джерело проблеми знаходиться у вас самих, вашому розумі, і 
більш ніде. 

Виходить, що ви надумали собі проблему на рівному місті? Зовсім ні. Лише через 
те, що ваш розум створював собі проблему, це не означає, що складна ситуація не містила 
в собі проблеми; в дійсності, це саме він [розум] створює з усього проблему. Також це не 
означає, що у випадку, коли ви вирішите не сприймати її як проблему, то ситуація і не 
буде проблемою. Можливо таке, що не отримання вами допомоги – лише сприйняття, але 
сприйняття та його варіації є справжніми: ви не зможете зробити те, що від вас 
вимагають, і керівництво не збирається заплющувати на це очі. Ви можете цілий день 
накручувати себе, що не існувало проблеми та намагатись заплющити очі на проблему, 
але проблема існує і вона спричинить вам біль. 

Перебуваючи у тиші своєї кімнати та вашого розуму розгляньте в думках джерело 
проблеми, котра, як ви тепер знаєте, є викарбуваний у вашій свідомості відбиток, що було 
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залишено колись у минулому через таку ж саму проблему, що ви створили іншому. Після 
того, як його було відкладено у вашому мозку, відбиток плавав у підсвідомій частині 
вашого розуму та товстішав, наче ненажерливий сом у ставку, а коли прийшов час, сплив 
на поверхню у свідомості. Це забарвило, навіть створило ваше сприйняття під час 
відомого випадку, коли вам відмовили допомогти. Старушенцією Шапокляк був ані 
менеджер, ані робітник, пакосною людиною виявились саме ви, і саме ви мусите усе 
виправити. 

Тепер свідомо пориньте розумом у майбутнє та спробуйте передбачити схожу 
ситуацію, що може виникнути. Уявить місто, де ви можливо сидітимете, тих, хто буде 
поруч, і які слова, можливо, вимовлятимуться під час наступних складнощів, коли вам 
відмовлятимуть у допомозі, яку ви потребуєте для закінчення вашої роботи. Тепер у 
думках трохи розіграйте по ролях. Уявіть як ви раніше реагували у подібному випадку. 
Такий-то менеджер вам не допоміг, і ви розробляли відповідний план, аби вони теж 
наступного разу, коли потребуватимуть від вашого відділу допомогу, її не отримали.  

Але тепер ви знаєте, що „нормальна” реакція повинна бути протилежною 
правильній реакції. У ту саму хвилину, як ви відмовляєте комусь допомогти в знак 
розплати за минуле, ви залишаєте новий відбиток у вашій свідомості, через котрий 
побачите себе відмовленими у помочі, коли потребуватимете її у майбутньому. Остання 
річ, котру ви хочете зробити – це спалити мости зі свого боку, коли хтось це робить зі 
свого, відмовляючи вам допомогти. Насправді, ви хочете зробити навпаки: ви хочете 
залишити відбиток, що призведе до співпраці, котрої потребуватимете наступного разу. І 
це можливо лише при односторонній співпраці з іншою особою: допомагати навіть тоді, 
коли зі свого боку вам відмовляють допомогти. Уявіть, що би відбулось, якби увесь світ 
визнав, що це є найкращий шлях досягнення мети для кожної зацікавленої сторони! 

Така розумово-рольова гра під час медитації не є простим благородним почуттям. 
Це справжнє свідоме тренування в досягненні успіху у бізнесі та особистому житті.  Коли-
небудь наступного дня або двох, уявлена вами ситуація насправді відбудеться. І, коли це 
трапиться, ви будете до неї підготовлені. Модель поведінки, налаштованої на подолання 
логіки ситуації та планування ваших дій при її повторенні, активується майже 
автоматично. Ви починаєте реагувати як завжди. Постійна практика під час медитацій 
зупиняє вас і допомагає пригадати, як діяти по-новому. Цикл насилля повністю розірвано: 
ви відмовляєтесь давати притулок невдачі у вашому житті; ви відмовляєтесь залишати 
нові відбитки, що призводять до її повторення. 

Ви бачите, як проведення часу безмовності може бути цінним для нового робочого 
дня, и яка це була неперевершена ідея в давньому Тибеті практикувати вирішення 
проблеми заздалегідь. Сприятливі умови та улаштоване місце для проведення безмовних 
роздумів залишають насіння у вашому розумі реагувати на виклик долі у правильний 
спосіб. Отже кілька хвилин ранкових роздумів є безцінне інвестування у години дня, що 
розпочинається. 

На Тибеті існує традиція закінчувати час безмовних роздумів у особливий спосіб. 
Приділіть наприкінці трохи часу та уявіть свій день, яким ви хочете його бачити. 
Наприклад, уявіть, що ви жнете врожай від вивчення цієї книги і принципів потенціалу та 
відбитків. Гроші самі пливуть до вас; а  найкраще – ви знаєте як це працює, і як 
підтримувати цей процес. Понад усе, ви знаєте всі кроки, що потрібно ментально зробити, 
аби ви теж отримували задоволення від грошей. І ви продовжуєте вести „Книгу з шістьома 
графами”, дотримуєтесь ранкових безмовних роздумів, аби негайно вирішити проблему та 
переконатись, що нова не підступить. 

На цьому не зупиняйтесь. Подумайте про себе: чи це дійсно той рівень, на котрому 
ви хочете знаходитись? Я не думаю, що існує людина, котра не бажала б більшого. Чому б 
нам не моделювати себе не тільки як багату людину, але і як щедрого благодійника: ви 
заробляєте багато грошей і ви також багато віддаєте. І світ дивиться на вас, як на людину, 
котра не лише має багато грошей, але ще знає, як їх правильно використовувати, як ними 
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допомогти іншим, і, таким чином, досягти найбільше задоволення від них. До речі, чому б 
не уявляти себе здоровим, мов двадцятирічна людина, бо саме такими ви станете, якщо 
обережно робитимете відбитки в цьому напрямку, через опікування здоров’ям та життям 
інших. Додам ще кілька рис справжньої людини: надійна, чутка, турботлива, абсолютно 
чесна, товаришує з усіма, кого зустрічає, взірець для наслідування, як дітям, так і 
дорослим у країні, гарний чоловік чи дружина, прекрасний батько чи матір, не мені вам 
казати. Саме такими глибоко всередині ми бажаємо бути. 

Мудрі люди Тибету говорять, що це має бути вашою останньою частиною ранкової 
безмовної медитації: домислювати себе, як найбільш успішну, мудру та повну співчуття 
людину, якою тільки можете уявити. Проведіть кілька хвилин аби побачити себе такими, 
якими можете бути, перед тим, як підвестись з подушечки, залишаючи своє місце 
усамітнення та йдучи на зустріч важкому дню. Це залишатиме дуже глибокий відбиток у 
вашому розумі, щоб одного дня досягти мети. Ось побачите, а зараз уперед, до роботи, час 
спливає! 
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ГЛАВА 10. ЯК ЗБЕРІГАТИ ПРОНИКЛИВИЙ РОЗУМ ТА ЗДОРОВ’Я 
 

 
 
Якщо ви продовжуєте вести „Книгу з шістьома графами” та практикувати ранкові 

години безмовних роздумів, ви почнете помічати, як поступово змінюється ваші робочі 
дні. Повільно, але впевнено, ваше рішення розірвати коло негативізму почне очищати ваш 
світ, крапля за краплею, куточок за куточком. Зникне одна проблема, потім щезне інша, 
людина, котра постійно вас дратувала, стане товаришем, когось переведено у другий 
відділ, хтось перескочив до іншої компанії, і нарешті вас оточуватимуть люди, з котрими 
вам приємно, і праця пожвавішає та стане успішнішою. Ранкові роздуми у мовчанні дають 
не лише імунітет на все життя при вирішення робочих проблем, але впливають на ваш 
розум, змінюючи його у більш задоволений та спокійний весь час. 

Ця та наступна глави розглядатимуть детальніше, як можна отримати більше 
задоволення від свого успіху – і більш конкретно, як забезпечити здорове тіло при 
здоровому розумі, коли досягнете всього цього. Сумний факт бізнесу полягає в тому, що 
коли люди досягають слави, багато хто приносить на вівтар успіху власне здоров’я та 
родини. Тут ми трохи поговоримо про те, як вбити одним пострілом двох качок: як бути 
успішним менеджером в компанії та мати міцне здоров’я. Парадоксально, але щоб 
зберігати тіло здоровим та молодим, необхідно піклуватись про розум – захищати його, як 
кажуть тибетські вчителі, від „ментального смутку”. 

Визначення „ментальний смуток” у давній буддійській філософії – це „будь-яка 
емоція, котра порушує спокій розуму людини, що її відчуває”. Ви можете просто називати 
це „дурною думкою”. Існує тисячі різновидів ментального смутку, але усі їх можна звести 
до шести  найгірших: неправильна пристрасть до речей, неправильна антипатія до речей, 
гординя, нерозуміння справжнього механізму, як все відбувається, необґрунтовані 
сумніви щодо важливої істини, хибний світогляд. 

„Неправильна” пристрасть чи антипатія мають специфічне значення. Всупереч 
деяким хибним відображенням думки Будди, любити або не любити речі зовсім не є 
неправильним. Очікується, що ви любитимете свою родину, ваших вчителів і 
великодушність; наприклад, Будда любить спостерігати за нашим щастям, і Будді не 
сподобається той факт, що ми увесь час робимо себе нещасливими. Але, якщо вам щось 
так сподобається, що ви засмучуєтесь, або спонукає вас спричинити комусь біль, аби 
отримати для себе бажане, тоді це ментальний смуток: ми таке називаємо „дурні” 
сподівання, тому що спричинення білю іншому для отримання бажаного – це найкращий 
спосіб не отримати бажане. 

Головна думка цієї глави стосовно ментального смутку полягає в тому, що смуток 
точить ваше здоров’я кожної години впродовж всього робочого дня. Існують секретні 
тексти, що зберігались в Гімалаях, в котрих більш детально описано, як негативні думки 
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впливають на ваше тіло; достатньо сказати, що сам процес старіння невід’ємно поєднаний 
з цими поганими думками. А саме, кожного разу, коли ви засмучуєтесь на роботі, кожного 
разу, коли ви злі або роздратовані, кожного разу, коли ви заздрите іншому віце-
президенту чи ще комусь, щось всередині вашого тіла вас душить, скроні сивіють, 
зморшки збільшуються, серце трохи більш напружується. Наприкінці усе збігається 
докупи, спричиняє старіння, виснажує, і ви вже на такі, як були в молодості. Як написано 
в тих книгах, врешті-решт призводить вас до смерті. 

Тому мета цієї книги – дати вам натяки, як впоратись впродовж дня з цими 
думками. Для цього звернемось до „Гранувальника діамантів”, до того моменту, де Будда 
подає досвід своїх попередніх життів. Історія починається наступним чином. Будда був 
ченцем, відомий як „Вчитель терпіння”. Одного дня він був у лісі, де проводив час у 
медитації, сидячи спиною до дерева, у тому місці, де полював цар Калінгка зі своїм 
оточенням. Так трапилось, що цариця зі своєю свитою теж виїхала того дня назбирати 
квітів та погуляти у лісі, поки її чоловік зі своїми мисливцями полює на звіра. 

Отже цариця виходить на галявину і бачить монаха, що займається медитацією. 
Вона дуже релігійна і шукала нагоди запитати деякі духовні питання у досвідченого 
вчителя. Тому цариця звертається до ченця, який намагається якнайкраще відповісти на 
усі її питання. 

У цей час цар та його мисливці переслідують оленя, котрий забігає на цю саму 
галявину. І що він бачить, сидячи на коні, його цариця палко розмовляє з ченцем. Царю 
здається, що вони фліртують, тому він наказує охоронцям схопити святу людину та 
зв’язати. Потім, не поспішаючи, ченцю відрізають пальці на руках, потім ногах, потім 
інші частини тіла. 

Ось як Будда зображує подію у „Гранувальнику діамантів”, порядок слів трохи 
загадковий, але не нервуйте, ми детально розглянемо, і в кінці глави все стане на свої 
місця. 

 
~ Чому так? Тому що, о Субхуті, був час, коли цар Калінгка відрізав більші 

кінцівки і менші частини мого тіла. У цей час мені на розум не спадало жодного 
уявлення чи концепції ані про себе, ані про свідому істоту, що відчуває, ані про живу 
істоту, ані про особу – я взагалі не мав ніякого уявлення. Але також не скажеш, що я 
не мав будь-якого уявлення. ~ 

 
Спочатку надамо слово Чоней лама пояснити, про що Будда веде розмову, 

пам’ятайте, що виділені жирним шрифтом слова належать „Гранувальнику діамантів”: 
 
З якої причини, чому так? Тому що колись давно був час, о Субхуті, коли цар 

Калінгка був сповнений недобрими підозрами, що я мав стосунки з його жінкою. Через 
це він відрізав більші кінцівки і менші частини мого тіла (останнє стосується пальців 
рук та ніг). 

У цей час я вдосконалював терпіння, утримуючи свій розум на розумінні 
відсутності невід’ємної екзистенції в кожному з трьох елементів акту терпіння. Коли я 
розмірковував про своє „Я”5, котре існує номінально, мені на розум не спадало жодного 
уявлення чи концепції, в яких я мав хоч якусь віру про істинне існування „Я”. Ось чому 
я не мав жодного уявлення про насправді існуюче „Я” до насправді існуючої „особи”. 

На той момент я не мав взагалі ніякого уявлення про будь-яку концепцію, що 
дещо насправді існує. Хоча у той самий час, не скажеш, що я взагалі не мав інших 
номінальних уявлень. 

Ось що тут говорить Субхуті: „У мене була думка, що мені потрібно зберігати моє 
терпіння: мені спала думка добровільно прийняти біль і не засмучуватись стосовно тієї 

 
5  від англ. „self” – сутність; свідомість, що розглядається як суб’єктивна та індивідуальна 



ГРАНУВАЛЬНИК ДІАМАНТІВ  
Будда про те, як впорядкувати бізнес та власне життя 

  98 з 183

шкоди та болю, що мені завдано. І у мене було якесь уявлення, де я підтвердив моє знання 
того, як я сприймав, що жодний існуючий об’єкт не має будь-якого справжнього 
існування сам по собі”. 

 
Далі Будда пояснює свої слова: 
 
~ Чому так? Уяви, о Субхуті, що у цей момент будь-яка концепція про „Я” 

з’являється у моєму розумі. Тоді думка, аби заподіяти комусь зло, також спаде мені 
на розум. 

 
Концепція про свідому істоту, що відчуває, концепція про живу істоту і 

концепція про особу приходять у мій розум. І через це, думка, аби заподіяти комусь 
зло, також спаде мені  на розум. ~ 

 
Чоней лама пояснює: 
 
Існує причина, чому це так. Уяви, що у цей момент будь-яка концепція про 

„Я”, коли я думав про те, що „Я” існує у найвищий спосіб, з’явилась у моєму розумі. 
Або уяви: будь-яка інша згадана концепція прийшла у мій розум. Тоді думка заподіяти 
комусь зло, також  спаде мені на розум, але факт в тому, що так не сталось. 

 
Тоді здається, що цей параграф можна перефразувати у наступному поданні: 
 
Цар відрізав мої пальці та інші частини тіла, як покарання за ті вчинки, котрі я 

взагалі не робив. Якби я сприймав одного з нас, як особу, тоді б я, можливо, розлютився, і 
думка б спала мені на розум - заподіяти йому зло. Але я у мене не було такої думки, через 
це я міг стримувати себе від гніву. 

 
Це дуже важкий уривок. Та яке він має відношення до неруйнування свого тіла на 

роботі  через потурання негативним емоціям? Спочатку ми поговоримо про пару різних 
способів того,  як ви могли неправильно зрозуміти цей текст (і їх неправильно розуміли 
протягом століть), а далі наведемо пояснення, що вони насправді означають. 

Існує широко поширене хибне розуміння, що з’явилось з буддійськими книгами на 
кшталт цієї, котре стверджує, що не існує „Я” або „особи”. Люди вважають, що існує щось 
подібне до космосу, куди можна перенестись, коли у вас проблема, у місто, котре пусте 
або де ви все бачите нереальним, і тоді проблема відпадає, або ви себе не асоціюєте з 
проблемою. Такі люди, наприклад, говорять, що коли у вас є проблема з людиною, котра 
на вас точить зуб, ви можете просто удавати, що людини не існує, або відмовитись думати 
про неї, і тоді проблеми більше не виникатимуть. І вони вважають, що саме це ми маємо 
на увазі, коли говоримо про „відсутність Я”, котру Будда далі називає „ані свідома істота, 
що відчуває, ані жива істота, ані особа”. 

Зовсім не це мав на увазі Будда, і воно ніяк вам не допоможе впоратись на роботі з 
вашими негативними емоціями. Тактика страуса – встромити голову у пісок, не 
допоможе; марно уявляти, що деякі негативні події не відбуваються, або якимось чином 
ви їх не відчуваєте на власній шкурі, чи можете від них відгородитися. Коли ви 
сидітимете у стоматолога і він вам зачепить нерв, або коли вас прив’яжуть за руки та ноги 
та помалу будуть відтинати спочатку пальці, потім кінцівки, це мало допоможе уявити, 
що ваш кат не там, а ви не тут. Спробуйте і побачите. Будда зовсім не це мав на увазі. 

Розглянемо реальну ситуацію з діамантового бізнесу; ваше поле бою буде на нараді 
керівників або у заводському цеху, отже ми можемо взяти реальний приклад з реального 
бізнесу. У часи, коли я обіймав у „Андін” посаду віце-президента, мені дуже часто 
доводилось літати через океан до Азії та жити у тибетському монастирі, де я займався 



ГРАНУВАЛЬНИК ДІАМАНТІВ  
Будда про те, як впорядкувати бізнес та власне життя 

  99 з 183

дослідженням. Я домовився з власниками, Азрієлантами, що залишатимусь на зв’язку 
телефоном і зможу організувати закупівлю алмазів, скажімо, з Бомбею (недалеко від 
монастиря) чи Бельгії. 

„Залишатись на зв’язку” у ті часи було справжнім викликом: монастир був 
започаткований з кількох наметів серед непролазного лісу у південній Індії, після того як 
сотня монахів-втікачів врятувалась через Гімалаї під час окупації Тибету (спочатку у 
нашому монастирі було понад вісім тисяч монахів, більшість котрих було вбито чи 
розігнано). В той час, коли я туди потрапив, аби розпочати навчання, була кілька сотень 
монахів, помірна зала для зібрань та прості котеджі для монахів. Найближчий телефон, 
аби зателефонувати до Сполучених Штатів, знаходився в Мадакері – близько трьох годин 
їзди автомобілем. Таким чином, „залишатись на зв’язку” займало майже цілий день, якщо 
потрібно було зробити один дзвінок. 

Отже, я знаходжусь в цьому маленькому глиняному будиночку біля вершини гори 
у лісі Індії, схиляюсь над старожитнім телефоном та намагаюсь почути слова, які кричить 
мені Офер на тому кінці дроту у своєму офісі зі скла, що виходить вікнами на ріку Гудзон 
та сяючі вогнями будівлі-близнюки Всесвітнього Торгового Центру: 

„Гей, нам потрібні камінчики! Дуже велике замовлення, десять тисяч каратів у 
Нью-Йорку за десять днів! Зв’яжись з Бомбеєм! Поговори з Антверпом! Не зволікай!» 

Десять тисяч каратів певних камінчиків означає мільйон маленьких алмазів, і перед 
тим, як купити на ринку один камінчик, буває потрібно подивитись декілька інших. Тобто 
розмова йде, щоб передивитись кілька мільйонів алмазів за десять днів. Уявимо, що 
потрібно десять секунд глянути на камінчик через збільшувальне скло, 6 камінчиків за 
хвилину, 360 за годину для однієї людини. Уявимо, ви працюєте п’ять годин на добу, щоб 
не зіпсувати очі. Максимум ви опрацюєте дві тисячі за день. Таким чином, вам потрібно 
витратити щонайменш тисячу людино-годин, аби приблизно виконати замовлення. Тому я 
перепитую: 

„Ви чуєте мене, Офере, десять тисяч каратів? Ви не помиляєтесь?” 
„Так, так. Терміново. Сьогодні ввечері! Зателефонуй усім, кожному в світі, будь-

кому! Бажаю успіху…!” Ту-ту-ту-у-у. 
Я занотував у своєму записничку про кількість та тип необхідних камінчиків, і 

потім провів кілька годин за телефоном у спробі дістати міжнародних покупців по усьому 
світу. Коли я залишав телефонну станцію у Мадакері, вже майже стемніло. Ми вийшли у 
невеликий садочок, з якого відкривався краєвид на дивовижну долину. Вдихаємо насичене 
ароматами диких індійських квітів вечірнє повітря та спостерігаємо як запалюються зірки 
на небосхилі. Відчуття дуже приємне, приємне від виконаної обіцянки зробити щось, 
навіть якщо це обернеться головним болем. Потім ми всілись у благеньку стареньку 
монастирську машину та поїхали додому для наступного тижня інтенсивних занять з 
одним найвидатнішим ламою у світі. 

Майже одночасно з прибуттям алмазів зі всього світу до нью-йоркської штаб-
квартири прилітаю і я, запилений та загорілий. Офер викликає мене до свого офісу, і я з 
самовпевненістю директора, хто, не дивлячись на перешкоди, виконав обов’язок з 
постачання товару, повільно крокую. Я сідаю у крісло та очікую на поздоровлення. 

- Що в біса відбувається? – починає він. 
- Тобто? 
- Що з усіма алмазами? Ти усвідомлюєш, що ти робиш з фінансами? Ти що, 

збожеволів? 
Ви знаєте ці почуття. Все всередині опускається. Це не просто звичайне 

непорозуміння або комерційна помилка – це констатація умов світу, нашого світу. Чому 
так, що справи не можуть йти нормально? Гадаю, ви вже зрозуміли. Але продовжимо. 

- Зачекай, Офере. Ти сказав мені їх купити – ти сказав мені, що тобі потрібно 
десять тисяч каратів якнайшвидше. 
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- Десять тисяч каратів! Ти жартуєш! Звідкіля ти взяв це, я тобі сказав „тисячу”! З 
якого переляку мені потрібно десять тисяч! 

- Але ти насправді сказав мені купити десять тисяч. Я пам’ятаю, бо я двічі або 
тричі тебе перепитував. Я навіть записав у своєму блокноті під час розмови. Ось, 
подивись – десять тисяч. 

- Звідкіля мені знати, коли ти це записав? Може сьогодні вранці! Я ніколи такого 
не говорив. Хто сказав десять тисяч?  

У вивченні негативних емоцій, коли тренуєте себе уникати таких думок, що 
зведуть до могили раніше, ніж відведено, це є вирішальним моментом. Бізнес взагалі 
вимагає швидкого мислення та миттєвих рефлексів, але ніщо з цим не порівняється. У вас, 
можливо, лише три секунди увімкнути захист, ніж будете вражені сильним обуренням, 
стражданням та роздратуванням. Вам потрібно вжити запобіжних заходів, рішучих дій за 
три секунди, інакше буде занадто пізно. В основі цих дій міститимуться „відсутність Я” та 
„відсутність концепції”, про котрі щойно говорив Будда. Крім цього зараз, нам потрібно 
з’ясувати, що він насправді мав на увазі, коли говорив про ці речі. Давайте прив’яжемо їх 
до справжньої ситуації з життя. Ми скористаємось „трьома елементами”, про які згадав 
Будда у історії про ченця, котрому цар Калінгка відтяв пальці. 

„Три елементи” відносяться до трьох частин ситуації, що відбувається у цю 
хвилину:  бос, який несамовито кричить (Офер), віце-президент, на котрого кричать (на 
жаль я), і той факт, що взагалі відбувається вся подія. Кожен має свою власну порожність, 
або, як ми називали, „потенціал”. Насправді, існує ціла купа порожностей у цій ситуації, 
котрі підливають олії до вогню, і котрі також допомагають загасити це полум’я. Ось чому 
порожність („потенціал”) речей є такою дивовижною. 

Який потенціал в моєму босові? В цю хвилину він здається достатньо огидним, але 
пам’ятайте, якщо увійде його партнер – його дружина Айа – вона скаже, що він зараз 
чудовий, рятує компанію від божевільного бездарного йолопа, котрий купує діаманти, що 
нам непотрібні та за які ми не можемо заплатити. Отже він монстр або геній сам по собі, 
все залежить чиїми очима на нього [Офера] подивитись. Як ми вже казали багато разів 
раніше, він просто порожній, чистий зі свого боку, і моє сприйняття його добрим чи 
поганим залежить від відбитків, що у минулому я залишив у своєму розумі. 

Також пам’ятайте іншу річ, що ми згадуємо у такому випадку. Дійсно, те, як він 
тепер виглядає, обумовлене і навіть створене моїм власним розумом. Це зовсім не 
припускає, що я просто можу побажати та в цей час сприймати його приємним хлопцем. І 
це через відбитки у моєму розумі, що спонукають мене (на відміну від його жінки) бачити 
його розлюченим босом. Найліпше, що я можу зробити – бути дуже обережним, аби не 
залишити зараз нових відбитків у своїй свідомості. 

Про які нові відбитки зараз йде розмова? Добре, а що стосовно відбитка бачити 
боса, що кричить на вас за те, що ви точнісінько виконали його наказ? І як, на вашу думку, 
людина отримує такий відбиток? Взагалі, існує лише один спосіб отримати подібний 
відбиток – нагримати на кого-небудь, як на  вас бос, хто намагається врятувати ситуацію, 
як він відверто вірить, від серйозної та коштовної помилки. Що буде найбільш 
недоречним робити в такій ситуації, коли вас розпікають? Так, правильно: кричати у 
відповідь. 

Якщо ви дозволите вашому розуму проаналізувати цей процес, або навіть значну 
частину процесу, за три секунди до того, як гнів зірве вам дах, трапляться дві речі. По-
перше, ви уникнете ментального відбитку, що пізніше спричинить багато проблем. Уявіть, 
що збираєтесь взяти чашку кави на краю робочого столу, а замість неї хватаєте склянку з 
соляною кислотою (таке насправді може трапиться у ювелірній майстерні, якщо не 
достатньо обережні). Ви з кимсь жваво розмовляєте, отже не помічаєте, як підносите 
чашку до уст, ви вже починаєте майже сьорбати та в останню мить відчуваєте легкий 
запах кислоти, миттєво ставите чашку на стіл, зітхнувши з полегкістю. Не менше 
полегшення відчувається, коли зупинити своє розчарування та гнів в останню мить, 
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перемогти свій розум під час трьох-секундної затримки, переборовши гнів та вимкнувши 
бомбу уповільненої дії, котру під виглядом відбитку збирались закласти. 

Пам’ятайте, одна мить гніву, одна мить спалаху, що залишає негативний відбиток у 
вашій свідомості, може призвести у майбутньому до днів, тижнів, або довшого періоду, 
протягом яких ви будете змушені пожинати результати цього відбитку у світі, що навколо 
вас. Коли ви зможете скористатись мудрістю цієї книги, аби перебороти один-єдиний 
випадок гніву, тоді всі ваші зусилля, що витрачені на розуміння її ідей, не змарновані. Ви 
просто врятували себе від багатьох проблем на болю; ви просто вибрали інший шлях і ви 
ніколи не наступите на граблі, на які обов’язково наступили би у іншому разі. 

Отже, що стосовно „відсутності Я” та „відсутності концепції”? Після того, як ми 
розглянули справжній випадок, буде легше зрозуміти. „Відсутність Я” означає, що 
вашому босу не притаманна особиста природа – ніякої природи самої по собі, ніякої 
природи, що походить від нього, ніякої отриманої з народженням природи – тієї 
неприємної людини, що кричить, навіть зараз. Якби у нього була будь-яка природа 
подібна до цієї, тоді його дружина теж визнала, що він огидний, але цього не сталось. 
Отже „відсутність Я” означає, що все, що було помічене у вашому начальнику, походить 
від вас, а не від нього. Це не означає, що він якимось чином не існує, або якось можна 
уявляти, що його тут нема. 

„Відсутність концепції” означає, що ви перестали про нього неправильно думати – 
перестали сприймати його, як щось погане з його боку, а почали думати про нього, як про 
білий екран, на котрому його дружина бачить мелодрами, а ви з протилежного боку – 
фільми жахів. А проектор – це, звісно, ваш розум, де рушійною силою є електричний 
струм під назвою „відбитки, що залишені у минулому вашими вчинками по відношенню 
до інших людей”. І знову, річ зовсім не в тому, що допоможе, коли нічого не думати, не 
оцінювати щось добрим чи поганим, не піддаватись емоціям чи приставати на будь-які 
почуття. Пам’ятайте, уся історія і як ви бачите себе та інші бачать вас, і як ваш керівник 
вбачається вам та іншим (усі три елементи) – насправді реальні. Справжні люди 
відчуватимуть біль, справжні компанії переживатимуть проблеми, справжні віце-
президенти втратять свої преміальні, але не через причину, за яку ви звикли у всьому 
звинувачувати. Все відбувається через попередньо зроблені вами вчинки. 

Отже, що тепер робити? Одна річ чітко усвідомлювати, що у випадку, коли 
відреагуєш негативно наприкінці трьох секунд, то створюватимеш нові негативні 
відбитки, що пізніше, мов будяки, попроростають у житті та колотимуть. Про це вже мова 
йшла. Але зараз поговоримо про безпосередні наслідки негативної реакції: лють взагалі 
нічого не вирішує. 

Є відомий уривок з давньої буддійської книги, в котрому написано: 
 
Якщо ситуацію неможливо врегулювати, 
Навіщо тоді засмучуватись? 
 
Якщо ситуацію неможливо врегулювати, 
Яка користь від смутку? 
 
Ми говоримо про безпосередню користь від утримання від гніву. Головне 

випробування пройдено. Ви не відповідаєте негативно, і тому захищаєте себе від подібних 
неприємностей у майбутньому. Тепер зверніться до свого розуму та викореніть будь-який 
натяк на гнів, йдіть навіть далі, перемкніть свій розум на позитивне ставлення. Замість 
сперечання, хто правий і чия провина, що закупили стільки алмазів, почніть вирішувати, 
як тепер викручуватись з обставин, що склались. За таких обставинх  найважливішим 
пунктом всієї вправи є те, що ви побачите, що здатні швидко перемикнути всю вашу 
енергію для вирішення проблеми, тому що ви втамували гнів раніше, ніж він повністю 
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заволодів вашим розумом. Ваш розум світлий, обличчя спокійне, серцебиття нормальне, 
дихання повільне. 

Такими ви хочете бути, коли вирішуєте серйозну проблему, і це безумовно 
найкраща річ для вашого тіла та здоров’я протягом тривалого часу. Кожного разу, 
втамовуючи гнів або інші негативні емоції, ви додаєте до вашого життя та бізнесової 
кар’єри кілька додаткових годин здоров’я та щастя, тому що це додається вкінці. І для 
вашої сьогоденної справи набагато краще вирішувати проблеми з не засмученим та  
спокійним розумом. Остання порада. Вважаю, що, читаючи книгу, ви помітили, що 
запропонований підхід дуже схожий на садівництво. Наше припущення таке, що 
проблеми створюються насінням або відбитками, котрі у минулому були насаджені у 
вашому розумі. Коли відбитки доростають до певного рівня могутності, коли вони 
виростають у рослину, тоді вже пізно щось з ними робити. І навпаки, наївно вважати, що 
ви садите насіння вранці, а ввечері очікуєте зібрати вже врожай. 

Думка полягає в тому, що вам потрібно тренувати себе заздалегідь, дивитися 
скептично на безпосередні результати своїх вчинків. Можливо ви зможете швидко 
заспокоїти свій розум і бути готовим вирішувати проблему з холодним розумом, але це 
зовсім не означає, що кожен у кімнаті теж заспокоїться. Це також не означає, що 
запропоноване на тверезу голову вами рішення обов’язково розв’яже проблему. Не 
забувайте, що все залежить від того насіння, що було посаджене давно в минулому. Тим 
не менш, це означає, що ви культивуєте своє майбутнє – це означає, що виникатиме 
менше і менше складних ситуацій у вашій прийдешній долі. 
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ГЛАВА 11. КОЛО, ПРАЦЮЄМО НА ТРИВАЛИЙ ЧАС 
 
В попередній главі ми розглянули, як навичка пильнувати за власним розумом та 

уникати негативних емоцій не тільки збагачує майбутню реальність, але також значно 
покращує як теперішній стан здоров’я, так і стан здоров’я протягом тривалого часу на усі 
роки вашої корпоративної діяльності; не згадуючи вже, що кожен день на роботі стає 
більш приємнішим, якщо вам вдається перемагати та врешті решт одержати верх над 
кожним негативним станом розуму. 

У цій главі розмова піде про інше оригінальне рішення, яким користувались великі 
мудреці Тибету для підтримки свого фізичного здоров’я та ментальної креативності на 
високому рівні протягом тривалого часу. Нічого немає дивного в тому, що можна зустріти 
тибетського ченця, котрому за шістдесят або сімдесят, і хто проявляє жваву зацікавленість 
та зростаючий інтелектуальний апетит. Такі ченці фізично здатні витримувати годинні 
навантаження, а сходами бігають так спритно, що сорокалітні люди на Заході позаздрять. 
Цей прийом називається цам (тсам). 

Цам тибетскою означає „кордон” або „розділова лінія”. Слово вживається для 
опису здатності залишити свою роботу час від часу – вийти десь подалі, у сенсі провести 
навколо себе коло, всередині котрого можна спокійно посидіти та трохи подумати. 

Протягом більше, ніж п’ятнадцять років, що я працював у „Андін Інтернешенел”, я 
дотримувався правила Кола. Я невпинно дотримувався правила, про котре домовився з 
власниками, що я завжди матиму вихідний щосереди, аби мати фізичну можливість бути 
подалі від офісу та провести час у роздумах та пошуках натхнення. Спочатку я попросив 
та погодився цей день брати за свій рахунок. Пізніше, коли користь від Кола стала 
помітною, моя зарплатня вирівнялась з тими, хто не брав відгул раз на тиждень. Ми 
обрали середу через те, що у цей день менш за все доводилось вирішувати адміністративні 
питання. У мене постійно було два робочих дні підряд: понеділок/вівторок та 
четвер/п’ятниця для вирішення усіх питань бізнесу або проблем колективу, котрі могли 
затягтись більше,  ніж на один день. 

З практичних міркувань, я також підготував дуже талановитого заступника; це 
розв’язало мені руки ходити на Коло та повертатись з отриманою на благо компанії 
силою. Крім того, це збільшило адміністративний ресурс нашого відділу, котрий був так 
потрібен у пікові часи виробничого навантаження. Працівники звикли отримувати 
вказівки від мене чи мого заступника, і це знижувало адміністративне навантаження, коли 
нам раптово потрібно було збільшити робоче навантаження на 20%, інколи навіть на 30%. 

Це, до речі, поширений феномен у діамантовій та ювелірній галузях, через те, що 
60% усіх продажів пов’язано з Різдвяними святами. Нам доводилось виробляти до восьми 
або десяти тисяч каблучок за тиждень восени, а потім після новорічних канікул 
виробництво скорочувалось до однієї чи двох тисяч. Це означає, що ви змушені 
радикально збільшувати ваш штат час від часу та мати владу лідера для керування 
підрозділом, котрий міг вдвічі збільшитись у порівнянню з тим, що був шість місяців 
тому. 

Важливо не сприймати проведений у Колі день звичайним вихідним, додатковою 
пільгою за важку працю керівника – хоча це мені допомагало справлятись з фізичним 
стресом від двогодинної подорожі в обидва кінця, коли я добирався на роботу у 
Мангеттені та назад. Призначені для Круга дні ретельно організовувались та 
дотримувались для отримання максимальної користі. Ідея, що за усім цим стоїть, – 
подолати загальноприйняту практику, знайти час подумати не про те як, а чому все це 
трапляється на виробництві – час для планування, час для розмірковувань, і, ймовірно, 
найважливіше, час для отримання нового імпульсу, нових джерел для натхнення. 

За час моєї діяльності у „Андін” мені довелось проводити співбесіду та наймати 
сотні людей, більшість з котрих були достатньо успішними. Я, без сумніву, хотів бачити 
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звичайні якості: порядність, відданість, командний дух, шанобливе ставлення, кмітливість 
та чесність. Скажу відверто, як правило справжні професійні навички мене не дуже 
цікавили. На мій досвід, розум людини такий могутній, що можна дуже швидко навчити 
майже кожного виконувати будь-яку роботу у світі, але потрібні роки, щоб переламати 
погані звички та риси, такі як брехливість, байдужість по відношенню до інших, котрі 
руйнують працівника набагато раніше втрати будь-якої професійної навички. 

Під час проведення співбесіди я прибігав до однієї хитрощі, це тестування 
дозвілля: запитувались найважливіші питання серед котрих обов’язково я хотів дізнатись 
що людина робить у вільний час. „Андін” – це компанія, в якій дуже напружено 
працюють, особливо перед святами та відпустками години роботи найвиснажливіші. Чим 
більше годин людина проводить у одному місті, тим менше у неї часу буди в іншому. 
Існує ліміт, обмеження дізнатись щось новеньке, якщо годинами, тижнями та місяцями 
сидиш в одній кімнаті з тими ж самими людьми. 

Якщо ви нікуди не ходите, нічого нового не бачите, ніколи не спілкуєтесь з новими 
людьми, тоді ваш творчий потенціал пригнічується. Без усіляких перебільшень скажу, що 
кілька хвилин творчої роботи створюють нові системи, що приносять набагато більше 
прибутку будь-якій компанії, ніж тижні чи місяці додаткових понаднормових годин, котрі 
прибічники старої системи змусили робітників працювати. Отже воно того варто, щоб 
витратити певний час, аби дізнатись, яким способом потенціальний робітник збагачує свій 
творчий потенціал під час дозвілля. 

І ось що я дізнався. Майже кожен, хто відповідав „зазвичай дивлюсь телебачення”, 
були найменш натхненими робітниками. Ті, хто читав книжки (окрім романтичної 
літератури), часто були тямущими та творчими у роботі. Ті, хто писав прозу, а особисто 
поезію, мають дивовижну фантазію і дуже легко знаходять оригінальне вирішення 
проблеми. Молодих батьків потрібно звільнити від відповідей на таке запитання. Вони 
відповідатимуть, що весь свій вільний час витрачають на дітей, і це правильно, бо діти – 
найкраще джерело творчого натхнення. І нарешті, здається, що люди, хто присвячують 
багато вільного часу для служіння іншим – допомагають у церкві, тренують дітей у Малій 
Лізі, працюють у вихідні волонтерами у місцевих лікарнях – найстабільніші та творчі 
робітники серед усіх. 

Як би там не було, думка в тому, що ви навіть уявити не можете, на скільки 
важливо керівнику мати ще й інше  життя, пристрасне захоплення – фотографія, 
мистецтво, спорт чи добровільна праця – котре даватиме невичерпні ідеї. Пам’ятаю, як я 
повернувся після тривалішого перебування у Колі (більш детальніше буде далі) і сидів 
перед контейнером з діамантами (не більший за розміром коробки для взуття, але з 
сяючими камінчиками на мільйон доларів) і дивився на конвертики з діамантами, наче 
ніколи їх в житті не бачив. 

Це невеликі шматочки фальцювального паперу, що використовується протягом 
століть для зберігання діамантів. Потрібно знати деякі хитрощі, як правильно скласти 
конверт, якщо ви здогадались, аби діаманти не випадали, але, гадаю, базова форма не 
змінилась протягом століть. Не змінився спосіб складання на конверті опису, що 
знаходиться всередині. Зверху робиться загальний опис вмісту, скажімо, „чверть карату, 
сферичний”. Десь посередині можуть бути примітки якості, наприклад, „білий, колір J”. В 
правому нижньому кутку записується загальна вага пакету камінчиків, з точністю до сотої 
долі, наприклад, „10,27 каратів”. І, звісно, десь під внутрішнім клапаном конверту 
знаходиться невеликого розміру код з ціною камінчиків. Виглядає приблизно так: ZLD4 
„прошу ціну $2000, ціна продажу $1800, менш ніж за $1600 не продавати”. Раніше в 
ювелірних майстернях було правило записувати на клапані, хто що брав з конверту, 
наприклад, „Бондаренко взяв 3 камінчики для каблучки 8.04”. Коли у конверті 
закінчувались діаманти, хто-небудь міг зробити підрахунок, аби перевірити, чи сходяться 
цифри. Але таке рідко робилось, хіба що у випадках, коли було вочевидь, що камінчиків 
дійсно не вистачає. Отже, я сиджу, потупившись на цілий контейнер таких конвертів з 
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новою перспективою, що я отримав у Колі за тижневу відпустку, і у мене з’являється нова 
ідея. 

Ідея визрівала у мене протягом тридцяти шести годин; я не міг багато спати і 
постійно додавав та додавав нові деталі. Головна ідея полягала в тому, що перед тим, як 
вкласти аркуш паперу до конверта, він попередньо роздруковувався зі спеціальними 
лініями, на котрих клерк з діамантових справ був змушений робити деякі нотатки, 
записувати баланс залишених камінчиків автоматично, не залежно від свого бажання. 
Коли закінчувались рядки, люди були змушені замінити аркуш та перевірити кількість та 
вагу діамантів, що залишились на ту хвилину. Я навмисно зробив лінії товстішими, щоб 
аркуш паперу змінювали частіше (і більшою кількістю людей), а значить контроль 
відбувався частіше. 

Потім з’явилась ідея використовувати кольорові конверти. Кожен колір мав своє 
значення. Через кілька тижнів у нас по відділу гуляла ціла зграя різнокольорових 
конвертів. Тепер не потрібно було брати конверта та дивитись, якої якості чи форми 
містились в ньому діаманти. Люди швидко запам’ятали, що не потрібно змішувати різні 
кольори (справжнє лихо, коли маєш справу з десятком трохи різних форм каменів). 
Минуло кілька годин, і з’явилась нова ідея – роздруковувати папір у такий спосіб, щоб 
аркуші були попередньо перфорованими; це б допомагало потім їх розправити та 
зберігати у швидкозшивачі після використання. Таким чином ми отримали „амбарну 
книгу” з підписами усіх, хто, скільки і коли брав камінчики з матеріально-виробничих 
запасів, і копію комп’ютерної бази даних, на випадок, якщо щось зламається або буде 
пошкоджене. 

Ми пішли далі і продумували різні розміри конвертів; додали облямівки для різних 
форм гранування та багато інших інновації, що зробили нашу систему матеріально-
виробничих запасів та контролю за втратами найбільш досконалою у діамантовому 
бізнесі. Знову таки, це одна з не багатьох можливостей зробити додатковий прибуток, ніж 
ваш конкурент, тому що у міжнародному алмазному бізнесі сировину постачає 
монополіст (тому закупити ще дешевшу сировину у когось іншого неможливо), а 
кваліфікована праця гранувальника у всьому світи має майже однакову розцінку. 

Минув час, і мені було дуже приємно бачити по всьому світові у різних офісах з 
продажу камінчиків, як використовувалась моя система, інколи більш вдосконалена. Якщо 
протягом років ця система інвентаризації та контролю допомогла зекономити у „Андін” 
хоча б один відсоток на ціні діамантів, тоді це обернулось мільйонами доларів 
додаткового прибутку. І вся ця низка ідей прийшла від одного проведеного у Колі дня, 
дня, вільного від роботи, щоб отримати свіжий погляд на стан справ. Ніколи не переставав 
дивуватись, як деякі компанії намагаються вичавити усі сили, відняти кожну годину 
вільного часу у своїх менеджерів. Потім ще дивуються, чому вони такі стомлені і ніколи 
не пропонують свіжих ідей, не мають для інновацій ніяких джерел натхнення (тому що 
далі своїх набридлих офісів не бувають). Ідея Кола вам зрозуміла, перейдемо до того, як 
це відбувається. 

Існують деякі базові правила планування дня у Колі. Найважливіше – непорушна 
регулярність, той самий день, кожного тижня чи через тиждень, щомісяця. Якщо ви 
оберете середу для проведення вашого часу у Колі, ви ні в якому разі не маєте порушити 
цей день, та займатись звичайними справами. Найбільш здатні люди у корпоративному 
світі просто хворі на залежність до роботи, справжні „працеголики”. Вони працюють не 
залежно від того, чи є в тому потреба чи ні. І такої роботи завжди буде більше, вона 
ніколи не закінчується. День завжди цікавий – у крові постійно адреналін – багато 
директорів знають, до адреналіну виникає звичка. 

Люди залишались працювати у „Андін” роками, навіть коли отримували 
пропозицію перейти до іншої організації з більшою зарплатнею, бо вони знали, що 
компанія завжди росте і з’являється новий Еверест для підкорення, кожного дня протягом 
року. Можливо ви подумали, що ідея Кола дуже приваблива, і ви спробуєте втілити її 
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упродовж двох чи трьох серед підряд, але будьте певні, ви знайдете причину умикнути 
назад до офісу через „аврал” наприкінці місяця, і тоді все піде нанівець. Як багато інших 
серйозних традицій та концепцій, описаних у цій книзі, ідея Кола не буде ефективною, 
якщо не втілювати її наполегливо та регулярно. Важливо аби ви спочатку засвоїли, що 
перерва серед робочого тижня на один день принесе у сто разів більше користі, коли ви з 
великими ідеями повернетесь на своє робоче місце. 

Щоб почути розумом шепіт цих великих ідей, коли ви знаходитесь в Колі, потрібно 
мовчання. Першу частину дня у Колі, скажімо з підйому до 14 години, обов’язково 
проводити наодинці у мовчанні. Ніяких телефонів, телевізора, жодних джерел шуму, котрі 
відвертатимуть вашу увагу, щоб почути у своєму розумі великі ідеї: ніякого радіо, газет, 
музики, журналів, дітей, дружини чи чоловіка, сантехніка чи електрика, котиків чи 
песиків. Підіть у ваш куток для часу безмовності, про котрий велась розмова у попередній 
главі, та сядьте там наодинці у тиші. 

Для багатьох зайнятих керівників проводити у такий спосіб свій час така практика 
дезорганізуюча, збиває з пантелику. Першою звичайною реакцією буде непереборне 
відчуття, що ви марнуєте свій час: люди в офісі просто здихають від перенавантаження, 
метушаться, хапають то одну слухавку, то іншу, гасять кругом пожежі, як ви в цей час 
мовчки сидите та б’єте байдики. У додаток до завтрашнього ранку маєте підготувати 
велику пропозицію, а можливостей виконати обмаль. Пропозиція стосується одного з 
найважливіших клієнтів, а ви просто просиджуєте золоті хвилині, що спливають крапля за 
краплею. 

Може статись і так, що ваша друга половина, діти чи друзі розпишуть для вас 
перелік справ, які потрібно виконати, бо ви ж цілий день сидітимете вдома. „Якщо у 
середу ти будеш вдома, чому б тобі не сходити в банк, а потім почекати, коли принесуть 
посилку – справ лише на півгодини!” Пошліть їх усіх до дідька. Коло має бути місцем 
абсолютної тиші та роздумів; не буде жодної користі, якщо вас турбуватимуть, навіть 
лише на кілька хвилин. Ви бронюєте небагато такого рідкого, дорогоцінного, незамінного 
часу вашого життя аби зануритись у тишу своєї свідомості та знайти глибокі відповіді на 
складнощі у бізнесі та особистому житті. Ніколи не робіть цієї помилки, вважаючи що 
воно того не варто. Ви не лише відкриваєте глибокі творчі здібності свого розуму, але 
приймаєте запобіжні заходи від цілої низки проблем зі здоров’ям, котрі таким чином би 
виникли, якщо б ви передбачливо не зламали стару модель поведінки. Не треба бути 
генієм, аби побачити куди веде стара система. Почитайте некрологи на шпальтах газет і 
побачите, скільки талановитих та кмітливих бізнесменів спалили себе на роботі. Не 
вважаєте, що ви наступні?! 

Після сидіння години або півтори у мовчанні зробіть легку фізичну вправу. 
Стародавні тибетські книги говорять, що тіло та розум непомітно пов’язані одне з одним 
на глибокому рівні: чим важче та менш жвавим стає ваше тіло, тим трудніше проходять в 
ньому тонкі енергії думки і навпаки. Традиційними фізичними вправами для бізнесменів у 
Америці вважають гольф, біг та відвідування фітнес-клубів. Це добре, підберіть собі щось 
доцільне та займайтесь, ви продовжите цим займатись, якщо воно вам до вподоби. 
Пам’ятайте, ми не говоримо про вправи, заради вправи, або якоїсь там метушні. Якщо 
ваше тіло здорове – ваш розум ясний; якщо розум ясний – ваш бізнес квітне; і (як ми 
побачимо пізніше) ясний по-справжньому розум може переступати межі звичайних 
стимулів для бізнесу: тобто ви вчитесь перевершити, вийти за межі звичайної гонитви за 
грошима та просуватись до царини отримання грошей, що має ясну мету. 

Примітка: у вас можливо з’явиться бажання спробувати більш екзотичні форми 
вправ, тих, що матимуть більший вплив на ваш розум, ніж звичайний біг чи велотренажер. 
За останні роки я зустрів кілька бізнесменів, хто зміг переступити через „соромливість” та 
розпочати відвідування заняття йоги, тай-чи та навіть сучасні танці. Я не говорю про 
універсальну версію цих тренувань, куди ви ходитимете кілька тижнів, але ніколи не 
досягнете гарних результатів. Приділіть час, витратьте кошти, знайдіть справжнього 
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майстра однієї з цих галузей та станьте його учнем та беріть окремі уроки. Побудуйте та 
підтримуйте близькі стосунки зі справжнім експертом протягом місяців та років. 
Навчіться застосовувати отриманні навички у веденні вашого бізнесу для підтримки тіла у 
відповідній формі – і знову, не для гарного вигляду, а для вищих цілей. 

Передивіться свій розклад харчування у дні Кола; спробуйте, наприклад, вживати 
лише рідину до 13 – 14 години. Ваш ранковий час безмовності пройде більш насичено, 
також і вправи, дозволяється перед фізичними вправами випити сік. Перед тим, як 
вживати першу їжу, посидьте тихенько деякий час та почитайте змістовну, духовного 
змісту книгу про вище призначення у вашому житті – це може бути книга Ганді, 
Швейцера, Папи чи Далай-лами, Біблія, у книзі ви маєте знайти думки про сенс нашого 
існування, що важливіше, ніж засоби нашого існування та заробляння на життя. 
Скористатись нагодою познайомитися з видатними творіннями великих людей під час 
безмовних роздумів – це мета Кола, вирватись за межі офісного приміщення з його 
обмеженими можливостями та поринути у глибину думки найвизначніших мислителів 
усіх століть. Обійми тиші, в яких ви опинились, допоможуть вам почути шепіт вашого 
розуму, а постійне читання корифеїв думки та серця зробить цей шепіт більш значущим.  

Після легкого обіду не буде зайвим трохи подрімати, якщо відчуваєте сонливість. 
Відповідна тривалість сну у великих книгах Індії згадується серед таких речей, як їжа, 
роздуми, як один з чотирьох засобів фізичного існування. Добрий відпочинок сном у день 
Кола не лише надасть бадьорості розуму, але також зміцнить ваше тіло, компенсує сили, 
що були виснажені стресом на роботі. 

У другій половині дня займіться практичним навчанням; це може бути вивчення 
фотографії, комп’ютерів або садівництво, але думка в тому, що навчання має бути 
доцільним до вашої звичайної роботи. Іншими словами, ви не можете витратити цей час 
на ведення бази даних, котру збираєтесь використовувати наступного дня в офісі, але ви 
можете витратити час на складання комп’ютера з запчастин. І знову, непогано, якби ви 
вибрались з дому та займались цим пліч-опліч з кимсь, хто справжній фахівець у цій 
справі. Найкраще натхнення приходить від живих істот, хто майстер свого діла, не 
залежно чим людина займається – квітами, музикою чи дрібним виробництвом готових 
виробів. Головне, щоб ви відчули та побачили творчість і майстерність – користь 
отримують від навчання мислити як майстер та мати його пристрасть до улюбленої 
справи, ніж від звичайного опанування навиками добре робити те, чому майстер вас 
навчає. 

Увечері вийдіть надвір та свідомо допоможіть будь-чим  кому-небудь. Це може 
бути дитяча спортивна команда чи похилого віку сусід, або ваші родичі. У тих, хто 
додому приносить гроші, буває з’являється егоїзм від такої „поважної місії”, починають 
крутити носом від виконання домашніх справ, так званої „жіночої роботи” чи надання 
допомоги суспільству. Люди, що заробляють сотні доларів за годину у своєму бізнесі 
інколи відчувають, що звозити літню людину на ринок – не їх справа, це велика розкіш 
витрачати на таке свій час та талант; цим можуть займатись будь-хто, у кого заробіток 
менший. Якщо займатись благодійністю, так  лише у якості консультантів та на засіданнях 
комітетів! 

Але такий погляд не влучає у ціль. Займатись Колом означає вирвати нас з 
однобокого корпоративного способу мислення, і зробити це можливо кількома способами. 
Ми свідомо намагаємось звільнити наш розум від технічних подробиць своїх справ та 
зробити його здатним сприймати нові джерела творчості: безмовність, великі мислителі 
минулого, і потім, що найважливіше, вириваємо свій розум з само-центричного фокусу, в 
якому проводимо цілий робочий день. Іншими словами, ми надихаємо наші душі та розум 
не тільки через перебування подалі від звичайної моделі мислення при вирішенні задач 
бізнесу, але також проводимо день вільний від концентрації на самих себе. 

Для досягнення цього немає нічого кращого, ніж служіння тим, хто навколо нас 
потребує допомоги. Таке служіння було найкращим джерелом внутрішньої сили та 



ГРАНУВАЛЬНИК ДІАМАНТІВ  
Будда про те, як впорядкувати бізнес та власне життя 

  108 з 183

творчості протягом усієї історії для всіх великих людей, хто жили на цій планеті; вам 
потрібно зрозуміти цей факт, взяти його до уваги, і потім зробити свідоме зусилля 
позбавити себе від самого себе через добровільну, особисту поміч тим, хто її потребує – 
самотнім, похилого віку, бідним, будь-яким. Відповідно до мудрості Сходу не існує нічого 
могутнішого, що надасть вам наснаги наступного дня у вашій корпоративній роботі. 

Наприкінці дня у Колі, перед тим, як лягати у ліжко і мешканці дому, ваша родина 
затихає, поверніться до вашого куточка для часу роздумів. Це час для проведення 
підсумків дня і ваших думок, і занесення нотаток до вашої „Книги з шістьома графами”. 
Спробуйте багато не думати про роботу та ті речі, що завтра зранку будете вирішувати; 
фокус в тому, аби дозволити тиші та зовнішнім чинникам творчості працювати у вашому 
розумі протягом ночі та під час вашого сну, без роздумів над проблемами наступного дня. 
Натхнення, на котре ви налаштувались, прийде до вас наступного дня, коли ви його 
потребуватимете; насіння для цього також потребують спокою вашого сну аби зростати 
до часу жнив. 

Останній нотаток стосовно ваших днів у Колі: здаватиметься, що відгули, часи 
безмовних роздумів дають вам творчість наступного дня чи двох. Але, як ми знаємо, 
вивчивши мудрість „Гранувальника діамантів”, натхнення, що „просто приходить” до вас 
наступного дня має специфічні чинники – відбитки, що залишаємо у нашій свідомості 
перебуванням у медитації, вивчання досвіду великих людей, бажання служити іншим, хто 
нас оточує. Нічого іншого, про що ми вже розмовляли на сторінках цієї книги. Насправді, 
нічого продуктивного ніколи не проросте, доки відбиток від доброго вчинку у минулому 
не змусить вас бачити як це відбувається. Ми завжди культивуємо своє майбутнє. 

 
Отже, це те, що ми називаємо Тижневим Колом. Існує інший вид Кола, що було 

моєю таємною зброєю протягом роботи віце-президентом у „Андін”. Це Лісове Коло, 
рекомендую спробувати. Немає нічого більш потужного, щоб проникнути глибоко у 
майбутнє вашої бізнес-кар’єри, нічого могутнішого зробити стрибок у ваш бізнес, що має 
відбутись швидше для вас аби досягти високої мети. 

Аби зайнятись Лісовим Колом, вам потрібно домовитись з керівництвом про два 
тижні відгулів. І мова не йдеться про звичайну відпустку, це додаткові вихідні. Яким 
чином отримати цей час? 

Щоб отримати цей час, спочатку треба вірити в те, що ви будете з ним робити. Ми 
харчуємось тричі на добу не тому, що нам потрібно це, а тому, що ми насправді хочемо 
їсти. Буддійські ченці приймають обітницю не приймати їжу під час найважливіших годин 
дня; замість того, щоб бути слабкими та худими, така традиція робить більшість ченців в 
тибетських монастирях сильними, легкими та кмітливими. Ми знаходимо час поїсти 
тричі, ми знаходимо їжу та місце поїсти тричі на день, і все тому, що віримо в це. Якщо ви 
вірите в Лісове Коло, ви знайдете спосіб отримати два тижні відгулів: це сила людського 
розуму. 

Дозвольте вам повідати, що ви робитимете у Лісовому Колі, потім обсудити 
стратегію, як отримати відгули. По-перше, важливо переконатись стосовно певної дати 
закінчення роботи. Ви з такого то числа вже у відпустці. Якщо ви керівник, зробити це 
перший раз буде складно. Ви досягли цієї посади, тому що знаєте як треба працювати і ви 
любите працювати і проекти, котрими ви керуєте, просуваються у потрібному напрямку з 
дотриманням графіків. Аби передати усі справи в інші руки, необхідно проявити певну 
мудрість або все призупинити на два тижні, чи закінчити справи у останню хвилину дня 
перед двотижневим відгулом. Але коли прийде обідня перерва п’ятниці, перед вашим 
Лісовим Колом, залиште роботу позаду – фізично і ментально. Ніколи не дозволяйте 
потрапити у пастку „лише ще один день” чи „хоча б ще зайву годину” для закінчення 
дуже важливих останніх штрихів проекту. Вам потрібно гостро мислити до останньої 
хвилини на роботі, ясно розуміти, чому ви відправляєтесь до Лісового Кола. А ви 
прямуєте туди, якщо Коло принесе успіх, аби повернутись назад до роботи з кращими 
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новими ідеями, творчою енергією, щоб компенсувати відсутність навіть у кількох 
проектів, котрі трохи занепали, коли ви, покинувши усі справи, відправились до Кола. 

Для медитації у Лісовому Колі потрібно знайти місце, де тихо, і будете повністю 
наодинці. Щось на кшталт лісової сторожки, або кімнати на узбережжі після закінчення 
курортного сезону, місцина, де ви зможете гуляти і жодної людини не зустріти, де ніхто 
не постукає у двері з будь-якої причини, жодного шуму від автотраси та подібного до неї. 
Коли ви прибудете на місце, приберіть усі подразники, що відволікатимуть: складіть 
книжки, газети та журнали у коробку, приберіть телевізор чи радіо подалі у шафу, щоб 
було важко дістати у хвилини спокус, ніякої пошти, жодних відвідувачів. 

До речі це є відповіддю, чому Лісове Коло успішне: ви маєте перебувати у повній 
тиші, котра приходить до вашого розуму коли ви наодинці. Плануйте справи, щоб вам не 
прийшлось з кимсь зустрічатись або розмовляти: переконайтесь, що ваша родина та друзі 
розуміють стан речей. Вимкніть телефон, або взагалі не беріть з собою мобілку. Закупіть 
достатньо харчів, аби вистачило на два тижні і ви не були змушені йди на ринок чи їхати 
до магазину. Найкраще місце для Лісового Кола де взагалі не видно прикмет людського 
життя – ніяких машин, дітей, навіть всюдисущих туристів. Пам’ятайте, це не відпустка, а 
реальна спроба досягти нових духовних висот в самому собі, і така подорож для кращих 
результатів повинна відбуватися наодинці. 

Отже, ви залишились самі з собою, і що тепер? Облаштуйте гарне тихе місце, як ми 
робили для Тижневого Кола – окрема частина будинку чи кімнати, де будуть проходити 
безмовні роздуми, більш нічого – краще там не їсти, і щоб не було занадто близько до 
ліжка. Енергія такого закуточка повинна бути присвячена одній меті – практиці мовчання. 
Між тим, необов’язково це має бути місцем формального сидіння для медитації на підлозі 
чи чомусь іншому; комфортний стілець зі зручною спинкою теж підходить. 

Приблизний розклад дня має містити чергування години безмовності, роздумів про 
глобальні питання вашого життя та роботи; годину тихого вивчання корифеїв суспільства, 
про яких вже згадувалось (включаючи вивчання принципів, наведених у цій книзі, 
особливо главу, присвячену проблемам бізнесу та їх вирішення); година спокійної 
прогулянки надворі та інших фізичних вправ; годину приймання легкої їжі та відпочинок. 
Дуже важливо вживати легку та корисну їжу – чималенько овочів та багатих на протеїни 
бобів, уникати цукру та вуглеводів, що мають тенденцію пригнічувати творчу енергію, 
котру ви отримуватимете під час вашого перебування у Лісовому Колі. Якщо тиша 
починає пригнічувати та викликати невелике хвилювання чи головокружіння, збільшить 
фізичне навантаження та додайте до раціону тваринний та рослинний жири, скажімо 
макарони з сиром, поп-корн з маслом, лозанню. 

Через день з таким розкладом до вас прийдуть сумніви стосовно Лісового Кола, як 
це було з Тижневим Колом. Дуже важко перемогти відчуття, що ви даремно марнуєте свій 
час, тому що нічого насправді не робите. У такі хвилини сумнівів дуже важливо 
пригадати мету вашого перебування. Мовчання та уникнення взагалі будь-якої роботи 
стимулюють вашу внутрішню творчу енергію. Ви в буквальному сенсі ніколи нічого 
подібного ще не робили у своєму дорослому житті; ніколи не напружували з середини 
свій розум свідомим обмеженням будь-яких зовнішніх стимулів. Ви побачите, що 
відбуватиметься наступне: ваш розум працюватиме у загальних рисах творчого процесу та 
сили над проблемами бізнесу та родини; відповіді окреслюватимуться у підсвідомому 
розумі під час безмовних роздумів та приходитимуть до вас мов спалахи натхнення через 
п’ять днів чи тиждень. Розслабтесь та дозвольте процесу продовжуватись; таке 
відбувалось з сотнями тисяч мудрих людей на Сході протягом кількох тисяч років, отже, 
працюватиме і в вашому випадку. Але потрібно спробувати. 

Не забудьте прихопити з собою невеликий записничок для щоденних нотаток, 
проводьте з ним чимало часу, розмовляйте з ним. Запишіть всі найдрібніші ідеї, що були 
на початку Лісового Кола і приготуйтесь до значних проявів натхнення після перших 
десяти–дванадцяти днів. Також приготуйтесь до днів смутку, що прийде через тиждень 
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перебування у Колі – це нормальне явище та є частиною процесу. Перебування у 
Лісовому Колі стимулює та підсилює як добрий, так і негативний аспект вашого розуму. 
Отже ви відчуватимете приливи ніжності до вашої родини та гніву по відношенню до 
вашого головного постачальника. Навчіться затримуватись з першим та не виходити з 
себе з іншим. 

Останні три чи чотири дні у Лісовому Колі – особливий час для перегляду вашої 
роботи та життя в цілому. Присвятіть певну частину кожного дня для запису всіх 
дивовижних ідей, що були у вас стосовно ваших проектів і потім почніть складати новий 
щоденний план-розклад з коротким переліком завдань, котрі потрібно виконати для 
впровадження життєво важливих рішень. Під впливом тиші ваш розум працюватиме 
ясніше та сильніше ніж коли до цього – ідеї про певні зміни у вашому стилі життя, роботи 
та сімейної ситуації приходитимуть на розум майже автоматично. Важливо усвідомити, 
що це можливо один раз у вашому дорослому житті розум працює безпомилково та чітко. 
Ви повинні визнати цей факт, довіритись йому та ввірити „ваше життя після Кола” 
рішенням та постановам, що прийшли під час перебування у Колі. 

Пізніше, коли ви сядете на швидкий потяг, що називається роботою та життям, 
деякі отримані у Колі стосовно вашого життя та бізнесу рішення здаватимуться 
нереальними, навіть наївними. Не вірте цьому. Так народжена у безмовних роздумах 
далекоглядність сприймається розумом, що повернувся до світу шуму та метушні. Увесь 
сенс Лісового Кола – це повернутись готовим впроваджувати створення нового світу, і 
нові світи не будуються без ризику та відваги. 

Невеличкий нотаток стосовно усіх гарних ідей, котрі ви отримуватимете у 
Лісовому Колі: пам’ятайте, що вони теж, як зовнішні речі навколо вас, приходять від 
відбитків, що у минулому ви залишили у своїй свідомості через добре ставлення до інших. 
Такі відбитки переходять до свідомого розуму швидше у атмосфері безмовності та 
самоаналізу; їх розвитку сприяють спокійні думки, котрі приходять під час роздумів на 
природі. Зовсім не завдасть шкоди, якщо за тиждень чи два перед тим, як ви відправитесь 
до лісу, ви проявлятимете доброту та увагу по відношенню до товаришів по роботі та 
членів родини, вирішите відкрити на той час між вами питання. Тоді у вас будуть 
правильні відбитки, з котрими відправитесь до Лісного Кола, де вони обов’язково 
достигнуть. 

Крім цього, ми обіцяли деякі поради стосовно того, як отримати два тижні відгулів. 
Скажу відверто, лише за свій рахунок. У приватній компанії це набагато легше зробити, 
ніж у держпідприємстві, але загальний принцип залишається незмінним – якщо ви 
особисто бажаєте пожертвувати своїми коштами і налаштовані поїхати до Лісового Кола, 
ви знайдете спосіб, як здійснити таку подорож. Пам’ятайте той факт, що питання не лише 
у вашій кар’єрі, це стосується вашого здоров’я, спокою вашого розуму, вашого щастя та 
творчості. Така подорож цінніше, ніж зарплатня за два тижні, і ваш керівник, ваш бос 
схвалить серйозність ваших намірів, якщо ви твердо наполягаєте обміняти гроші на час. 

Коли б я не брав час для Лісового Кола, я йшов та пропонував вирахувати гроші з 
моєї зарплатні за час відсутності на робочому місці, і мою пропозицію люб’язно 
приймали! У будь-якому випадку керівництво розуміло, що ви вірите у свої наміри та 
спробу досягти мети за допомогою Кола. Вам також необхідно буде заручитись дозволом 
від родини бути відсутнім під час відгулів. У кожному випадку серйозному ставленню 
підлягає питання про те, наскільки вправно ви все облаштуєте, аби ваші обов’язки не 
перекладались на плечі колег по роботі та членів родини. Дуже важливо, аби кожен 
розумів вашу мету, і кожен від щирого серця підтримував вашу затію з Колом. Це не 
означає, що ви мусите відректись від своїх намірів, якщо на початку зіштовхнетесь з 
деяким опором – це не відноситься до розкоші або вбивання вільного часу. Ми говоримо 
про внутрішню роботу, котра допоможе визначити чи дійсно ваше життя та кар’єра 
успішні та приносять користь для всіх, хто вас оточує, навіть якщо спочатку вони цього не 
бачать. Залишайтесь рішучими та непохитними. Це на користь кожного. 
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Існують ще деякі деталі стосовно Лісового Кола, котрі краще вивчати у житті, а не 
з книг, як в спорті, коли вчитесь тренуваннями та взаємодією з тренером. Якщо ви по-
справжньому налаштовані дотримуватись Тижневого Кола або Лісового Кола та 
приєднати стартовий ракетний прискорювач до вашого бізнесу та життя, тоді читайте 
розділ „Епілог” наприкінці книги, щоб зв’язатись з робітникам EBI6, котрі нададуть 
допомогу. 

 

 
6 EBI – Enlightened Business Institute, Інститут Просвітленого Бізнесу 
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ГЛАВА 12. ПОРОЖНІСТЬ ПРОБЛЕМИ. 
 
Дискусія як зберегти своє тіло та розум здоровим під час заробляння грошей не 

буде повною без розгляду стародавньої буддійської техніки під назвою „перетвори 
проблему у можливість”. Таке можна зробити на двох рівнях: безпосередньому та 
остаточному. 

Ви пам’ятаєте історію у главі 10, коли ми закупили десять тисяч каратів діамантів і 
майже збанкрутіли? Задача полягала в тому, щоб успішно протистояти інтенсивній 
критиці боса та спробувати зупинити власний гнів та розчарування навіть ще до того, як 
вони повністю сформуються у вашому розумі за перші кілька секунд крику. 
Безпосереднім результатом було те, що ви вийшли з офісу керівника з ясним станом 
розуму, озброєні рішучістю негайно вирішувати проблему. Довгостроковим результатом 
було те, що ви перестали залишати нові відбитки у вашій свідомості, що змушують вас 
сприймати свого керівника розлюченим: відтепер непорозуміння у вашому офісному 
житті зменшуються та зменшуються. 

Отже, уявімо ми виходимо з офісу спокійними, але що робити з зайвими десятьма 
тисячами каратів діамантів? У безпосередньому сенсі ви захищаєте ваш розум, а у 
довготривалому запобігаєте нових перенапружень для свого тіла, переносячи ваші думки 
на порожність або прихований потенціал притаманний будь-якій проблемі. Ця порожність 
означає, що проблема є лише проблемою поки ваші відбитки змушують вас такою її 
сприймати. І лише сам факт того, що ви знаєте про порожність проблеми, дозволяє вам  
перетворити проблему ситуацію на альтернативу. 

Дуже важливо збагнути, що десять тисяч каратів можна справедливо розглядати не 
як проблему, а як початок нових можливостей. Ви дивитесь на них, як на проблему, і це 
вже робить вас нервовими, змушує захищатися ментально та пригнічує вашу творчу 
енергію. Замість цього уявіть, що минулого тижня у вас була неймовірно цікава ідея, і вам 
для її втілення потрібно десять тисяч каратів; ви просто не пам’ятаєте, що то була за ідея. 
Треба просто пригадати. 

У „Андін” ми вживали звичайну стратегію: розробляли дизайн нового виробу для 
сировини, що випадково закупили більше, ніж потребували. Відсутність паніки у таких 
ситуаціях означає, що ви не заблокуєте дорогоцінну творчу здібність розуму знайти вихід 
зі становища, що склалося; також це завадить негативним відбиткам, котрі через кілька 
наступних днів чи тижнів спливуть у свідомий розум та дійсно заблокують ваше 
сприйняття нових можливостей. Отже, дуже важливо залишатися спокійним та 
сконцентруватись на пригадуванні обставин, коли збирались використати десять тисяч 
каратів. Уявімо, що всі ці камінчики є брудно-коричнева суміш різноманітних форм 
гранування. Таке продати на ринку дуже важко; маленькі камені, котрими були усіяні 
головки бурів для буріння нафтових свердловин, аж поки індійські винахідливі діамантові 
дилери не знайшли спосіб дешево їх гранувати. І тепер вони закуповуються для 
популярних „сердечок в один карат”. 

Такий виріб став справжньою неочікуваною знахідкою для дилерів діамантами та 
ювелірних фірм, у котрий накопичилось велика купа „вибраковки”; і ми в компанії 
„Андін” довели цю концепцію до неперевершеного розвитку. Ось як це відбувалось. 
Спочатку ви викидаєте усі камінчики (зараз ми говоримо про мільйон алмазних уламків-
крихтин) у пристрій, що просіює. Протягом дня такий пристрій, що має сито з невеликими 
отворами, сортує алмази; отже на виході ви маєте усі мікроскопічні діаманти сортованими 
за одним розміром  окремими купками. Далі ви проводите дуже кропітку роботу з 
високою точністю виміру терезами та визначаєте середню вагу окремого камінчика у 
кожній купі (пам’ятайте, розмова йде про приблизно мільйонну частину фунта на діамант). 

Отже ви маєте близько п’яти таких купок, котрі лише мікроскопічно відрізняються 
одна від одної. Потім ви берете литво – золотий кулон з п’ятдесятьма крихітними 
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отворами по всій поверхні. Кінцевий виріб має виглядати як колекція діамантових уламків 
у формі сердечка, які глибоко занурені у жовте золото, на фоні якого їх брудно-сірий 
відтінок стає непомітним. Ви сидите з калькулятором та підраховуєте, яка комбінація з 
п’ятдесяти камінчиків точнісінько покаже вагу у 99,5% одного карату (чи які там за 
стандартами існують відхилення для карата). Наприкінці дня маєте результат: вишукане, 
сяюче діамантами творіння, за котре можна заломити гарну ціну через точний контроль за 
вагою інгредієнтів – золота та діамантів. Практичний результат: коли починається 
ажіотаж і виріб майже змітають з крамниць, виходить ви помилку ціною в десять тисяч 
каратів перетворили на великий успіх. Ви знаєте, що потім відбувається. Начальник 
посилає вас у відрядження привезти ще десять тисяч каратів точнісінького таких 
камінчиків, і, можливо, доля вам більше не усміхнеться. 

Але ідея тут дуже проста. Кожен об’єкт, що існує у світі, порожній. Це означає, що 
немає жодного об’єкта поганого чи доброго самого по собі; одному це мед – іншому 
отрута. Об’єкт стає добрим чи поганим залежно від нашого сприйняття, а сприйняття 
утворюється добрими чи поганими відбитками, котрі у минулому ми залишили у своїй 
свідомості. Проблеми не є проблемами зі свого боку; скоріш щось існує у вашому розумі, 
що спонукає вас сприймати ситуацію проблемою. Кожну проблему можна повернути на 
можливість, тому що проблема самою по собі такою не є. 

Спробуйте таку вправу. Коли наступного разу на роботі з’явиться проблема, коли 
конкурент вам її спричинить, уявить, що конкуруюча компанія складається з казкових 
фей, що передбачають майбутнє, люблять вашу компанію і намагаються підштовхнути вас 
до великого успіху. Аби це зробити, вони бачать, що вам потрібно рухатись у 
протилежному напрямку. Щоб вас змусити рухатись у правильному напрямку, вони 
заблокували ваш розвиток у старому напрямку. Замість того, щоб переживати та сумувати 
за тим, що справи не йдуть таким чином, як вам хотілось би, зробіть розворот та почніть 
рухатись у новому напрямку – спробуйте побачити той шлях, котрим феї хочуть, щоб ви 
рухались, ніж озиратись назад на стару так знайому вам стежину. 

Таке реально? Можливо так, можливо ні. Насправді немає значення. Кінцевий 
результат буде однаковим у будь-якому випадку. Смуток та стурбованість залишають 
негативні відбитки у вашій свідомості; у смуток займає ментальний простір, менше 
залишаючи простору для проявлення творчого підходу до справи. Це лише погіршає 
становище. Концентрація на тому, як знайти приховані можливості в проблемі, надихає 
ваш розум та залишає лише позитивні відбитки – відбитки, котрі допоможуть вам 
побачити у майбутньому успіх. Отже, є сенс просуватися вперед та сприймати ситуацію у 
такий спосіб. 

На початку цієї глави ми говорили про два рівня перетворення проблеми у 
можливості: безпосередній та остаточний. Остаточна можливість, котру ви можете 
отримати від кожної проблеми – це, перш за все, розуміння, або проникнення у суть 
прихованого потенціалу усіх речей: їх порожність. Як це працює? 

Проблеми самі по собі – це найкращі можливості, які тільки можуть бути. Якщо 
все відбувається за розкладом, говорить тибетська мудрість, то гіршого за це, вже нічого 
бути не може. Це тому, що коли все гаразд, ми ніколи не задаємо питання, чому так все 
відбувається. Ви ніколи не побачите людей, що рвуть на собі одяг та волосся з криком 
розпачу „Чому це сталося зі мною?” стосовно чогось доброго, що випало на їх долю. 
Повинно відбутись з нами щось погане, тоді ми почнемо задавати таке питання, шукати 
причину усіх нещасть. 

Немає нічого сумнішого, немає більшої проблеми, ніж та, коли компанія чи 
керівництво стало самовдоволеними через занадто тривалий та стабільний успіх. Речі 
змінюються, а самовдоволеність не надихає до серйозних та складних пошуків розуміння 
механізму виникнення подій. Отже, це не просто величава думка казати, що факт 
існування самої проблеми – це наша найкраща можливість. Біль штовхає нас шукати 
джерело, чинник всього, що відбувається навколо нас. І, якщо пошук приведе нас до 
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відкриття закону прихованого потенціалу та відбитків, це є найкраще, що може з нами 
коли-небудь відбутись. 
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МЕТА ТРЕТЯ 
 

ЯК ПОДИВИТИСЬ НАЗАД ТА ЗБАГНУТИ, ЩО ЖИТТЯ ТОГО ВАРТЕ 
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ГЛАВА 13. ШИРЛІ 
 

 
 
Наша подорож мудрістю „Гранувальника діаматнів” провела нас через дві великих 

країни. Одна – світ прихованого потенціалу та відбитків у свідомості – матерія самої 
дійсності навколо нас, що зроблена з чистого екрану, на котрому наші сприйняття 
проектують картинки успіху або невдачі у бізнесі чи приватному житті, цілком у 
залежності від наших вчинків по відношенню до інших у минулому. Коротше кажучи, ми 
дізнались, звідкіля насправді приходять гроші, і ми надали справжній і надійний спосіб їх 
отримання. 

Гроші самі по собі безглузді, не мають сенсу, якщо ми не можемо отримувати 
задоволення при їх використанні. Крім цього ми також дізнались, як підтримувати ясний 
розум та здорове тіло у офісі та за його межами – як рік за роком зберігати кар’єру з 
юнацькою бадьорістю та творчим підходом. Наостанок потрібно ще розглянути те, що 
неминуче. Не зважаючи на ваш успіх у зароблянні грошей, на зберігання серце чистим від 
пороків, одного дня прийде кінець вашому бізнесу і навіть вашому життю. У буддійській 
традиції людина бізнесу не вважається насправді успішною, тому що вона заробила 
велику кількість грошей, і тому що знає, як отримати у повній мірі насолоду від їх 
використання. Кінець не менш важливий, ніж початок та середина. Вам потрібно дійти до 
кінця, до неминучого кінця та озирнутись на ваше життя та бізнес і відверто сказати, що 
воно того було варте – усі ваші напружені години та роки зусиль мають певне справжнє 
значення. 

Доки ви не здатні подивитись на своє життя та кар’єру з перспективи їх 
неминучого кінця, вам на думку не спаде рішення переконатись в тому, що ваш бізнес має 
справжнє значення та користь в цьому світі. Ви не зможете дати оцінку значущості свого 
життя, доки ви не здатні бачити його останній час, доки ви не приймете голу правду 
майбутності та, озирнувшись на минуле, дасте оцінку вашим діям стосовного свого життя. 
Ось чому у цій главі розмова піде про Ширлі. 

Перед тим, як перейти до Ширлі, повернемось до „Гранувальника діамантів”. 
Можливо найвідоміші рядки давньої книги знаходяться в самому кінці; разом вони 
називаються „Строфа про швидкоплинність”, котра вважається настільки важливою у 
буддійському світі, що від тибетських монахів вимагається повторювати її без помилок на 
повний місяць та молодик. Звучить приблизно так: 

 
~ Навчись розуміти, що все, що 
Відбувається через причину, 
Є подібним до зірки, 
Тріски в оці, 
Світильнику, ілюзії, 
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Роси або бульбашки; 
Сновидіння або блискавки 
Чи хмаринки. ~  
 
Чоней лама пояснює цей вірш наступним чином (як завжди, слова оригіналу 

виділені жирним шрифтом). Ви можете бачити, що він знаходить не тільки напуття 
стосовно швидкоплинності, але також сильний зв'язок з концепцією прихованого 
потенціалу в речах, або порожність. 

 
Далі надається заключне узагальнення, котре пояснює як все, що відбувається 

через причину, вільне від будь-якої природи саме по собі і також знеособлене, 
позбавлене індивідуальності. Усе це міститься у строфі про „зірку, тріску у вашому оці, 
світильник” і далі. 

Ми, наприклад, можемо взяти п’ять складових людини – фізичне тіло і так далі – 
або інші подібні речі. Все це можна охарактеризувати наступною метафорою. 

Зірки з’являються вночі і потім протягом дня їх не видно. Складові частини особи 
та інші речі, що відбуваються через причину, ті самі. Якщо розум людини знаходиться у 
темряві невідання, тоді здається, що зорі або ці частини існують у найвищий сутності. 
Тим не менш, уявімо, що сходить сонце – сонце мудрості, котре розуміє, що нічого не 
існує по суті, від природи та само по собі. Тоді ці об’єкти перестають існувати у найвищій 
або властивій, невід’ємній сутності. По суті нам варто сприймати ці речі подібними до 
зірки. 

Уявіть, вашим очам перешкоджає якась тріска, що попала в око – піщинка чи 
щось подібне. Тоді, коли ви дивитесь на речі, вони не виглядають так, які насправді є, ви 
їх бачите по-іншому. Теж саме відбувається з очами розуму, коли його блоковано 
проблемою невідання. Речі, що відбуваються з причини, з’являються у вашому розумі не 
такими, які насправді є. 

Полум’я лампадки з тонесенькім гнітом яскраво спалахує і потім швидко згасає. 
Речі, що з’явились з різних причина та обставин, також зазнають безперервний процес 
займання та швидкого згасання. 

Ілюзія – це оманливе, хибне сприймання дійсності. Для розуму в стані оманливого 
сприймання дійсності здається, що речі, котрі з’явились з причини, існують від природи 
та самі по собі. 

Роса швидко щезає; обумовлені причиною речі подібні до роси – в одну мить від 
них сліду не залишається. 

Бульбашки з’являються під час дощу, тому що вода збовтується. Вони 
схоплюються та, лопаючись, миттєво зникають. Обумовлені причиною речі відбуваються 
таким же чином: коли різні умови разом виникають, вони швидко схоплюються, а потім 
так само швидко щезають. 

Сновидіння є приклад хибного сприйняття, що спричинене сном. Обумовлені 
причиною речі також хибно інтерпретовані – здається, що вони насправді існують для 
враженого невіданням [прихованого потенціалу] розуму. 

Блискавка спалахує на мить. Речі, що відбувається з причини, теж з’являються та 
швидко зникають, в залежності від умов, котрі їх викликали. 

Хмари збираються та розтають в небі, в залежності від бажання злих та підступних 
істот. Обумовлені причиною речі поводяться подібно до хмар; в залежності від впливу 
відбитків, або однакових для різних членів групи, або інших, вони з’являються та 
зникають. 

Кожна вищенаведена метафора також призначена показати, що жодний 
обумовлений причиною об’єкт не існує від природи та сам по собі. 
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Наведене тут пояснення стосується речей, що відбуваються з причин, які 
складають цілу групу. Більш обмежене використання наводиться у сутрі Вчителем 
Нагарджуною: 

 
Ваше фізичне тіло – це бульбашка, що схоплюється, 
А почуття – це піна від хвиль; 
Приниження – звичайний міраж, 
А інші фактори мов очерет порожній; 
Обізнаність схожа на ілюзію – 
Так Сонцеподібний говорив. 
 
[Це перші п`ять складових, що згадувалося раніше; „Подібний Сонцю” – інше ім’я 

Будди.] 
Вчитель Камалашіла пов’язує останні три метафори з трьома часами (минуле, 

теперішнє, майбутнє); це трохи відрізняється від наведеного тут пояснення, але два 
пояснення не суперечать один одному. 

Коротше кажучи, Господь Будда говорить, що нам потрібно „розуміти, що всіляка 
та кожна обумовлена причиною річ є недовгочасною та вільною самою по собі від будь-
якої природи, все як у дев’яти вищенаведених прикладах”. Нам також потрібно сприймати 
ці рядки такими, що вказують на відсутність притаманної природи у людей та відсутність 
такої природи у речей. 

Щойно наведений уривок має відношення, головним чином, до недовговічності 
людини – завдяки тому факту, що ми, як окремі особи, змушені прийди до кінця своєї 
кар’єри та до кінця свого життя. На більш глибшому рівні (зараз не стосуються нашої 
мети) це також можна пояснити на підставі відбитків та прихованого потенціалу. Тобто, у 
нашій свідомості існують відбитки, що створюють наше сприйняття навколишнього світу, 
і навіть наші власні тіла та розум. Ці відбитки схожі на будь-які інші форми енергії – як 
будь-що інше, що колись було приведено в рух завдяки певних обставин чи умов. 

Скажімо відверто, той факт, що речі приведені в рух, факт, що деякі речі, такі як 
відбитки, обумовлюють появлення інших речей, таких як оточуючий нас світ, або навіть 
наші тіла та розум,  обов’язково означає, що ті речі повинні одного часу зупинитись через 
самий факт свого початку. Згідно буддизму, щоб справи закінчились, достатньо, щоб 
вони розпочались. Коли ви б’єте битою бейсбольного м’яча, ви впевнені, що м’яч, 
відлетівши на відстань, впаде та покотиться, а потім колись де-небудь зупиниться. Ваше 
життя закінчиться, тому що ви народились і подальших пояснень не треба. Результат 
спроби переконатись, що ваше особисте життя та життя як бізнесмена відбулись та мають 
певне значення, залежить від абсолютної впевненості, що вони [житті] одного дня 
зупиняться. 

День, коли я увійшов до „Андін” у пошуках моєї першої справжньої роботи, я 
зіткнувся з Ширлі. Це не було важко, бо на той час вона була лише одним найманим 
робітником. Я щойно закінчив своє восьмирічне напружене індивідуальне вивчання 
буддизму та медитації у одному невеликому монастирі зі своїм Ламою; шум та сморід 
Нью-Йорк Сіті буквально викликав нудоту, коли я виходив з автобуса після двохгодинної 
подорожі кожного ранку на роботу, але потім милування цією красунею протягом дня усе 
компенсувало. Вона була сильною, гордовитою жінкою з Ямайки з розкішним чорним 
волоссям та ширшою за кімнату посмішкою. Я виріс у Аризоні, тому ніколи не зустрічав 
остров’янок і був зачарований її легкою ходою коридорами та наспівуванням якихось 
чарівних пісень на приємну британську мелодію. Ширлі зі своїм чоловіком Тедом швидко 
стали для мене родиною; ми разом з власниками фірми, Офер та Айа, зносили труднощі, 
доки „Андін”, мов літак, не почав набирати висоту, подвоюючи та потроюючи обсяг 
річних продажів, доки не досягли теперішнього рівня, що перевищує 100 мільйонів 
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доларів на рік. Минув час, і ми з Ширлі керували великими відділами компанії: вона 
дистрибуцією товару, я – діамантовим. 

Невгасне почуття гумору та любові, котрі Ширлі випліскувала на всіх, хто був 
навколо неї, стали легендою. Ми могли працювати до першої чи другої години ночі, і вона 
залишалась такою же бадьорою та веселою наприкінці, якою була і на початку дня. Вона 
ніколи не зупиняла спів, навіть під тиском великої відповідальності, коли керувала сотнею 
робітників та пакувала для відправки до десяти тисяч бандеролей на день з 
високоякісними ювелірними виробами, щоб вкластись у неймовірно стислі терміни. На 
роботу вона приходила першою і виходила останньою, і готова була вмерти, заступаючись 
за своїх робітників. Ця та інші особливості характеру здобули для неї відданість та любов 
кожного, хто працював з Ширлі. Внутрішня сила, що сяяла в її очах, глибокі переконання 
та спосіб життя справжньої християнки зробили її взірцем втілення сили для усіх нас. 

Пам’ятаю той день, коли з’явилась перша проблема; нам переказали, що з Ширлі 
щось трапилось, і чи не хочемо ми відвідати її у лікарні. Це було мов грім з ясного неба 
вдарив – справжнісінький шок; схоже відчуття у мене було, коли у моєї матусі виявили 
велику пухлину у грудях, або коли мій батько під час полювання у горах втратив 
свідомість та почав падати зі скелі, і я, підліток, намагався утримати його важке тіло від 
падіння у безодню. Виявилось, що Ширлі була серйозно хвора на діабет, все було б 
гаразд, якби вона працювала менш напружено, регулярно та правильно харчувалась та 
своєчасно приймала пігулки. 

Вам потрібно зрозуміти, що компанія рвала ринок на шматки; ми були 
непереможні, по всьому світові відкривались наші представництва, без нас ніхто не міг 
обійтись. Ширлі та я досягли рівня, коли могли розпоряджатись сотнями тисяч, навіть 
мільйонами доларів за годину. Наші заробітки сягнули небес, як і навантаження – ми 
стали невеликими богами у офісному царстві, обговорюючи за обідом майбутнє людини 
або цілого штату робітників, наче це були ляльки чи олов’яні солдатики, котрими можна 
було рухати вперед-назад з власної примхи. „Андін” була всепоглинаючою пристрастю та 
повелителькою; компанія висувала нам неймовірні умови та спрямовувала нас працювати 
у режимі, що перевищував наші можливості, лише аби нагородити нас грошима, про які 
ми навіть не мріяли. І Ширлі почала все частіше затримуватись до пізньої ночі, майже 
доводячи себе до трансу, в котрому ми усі перебували  більшою чи меншою мірою. 

Важливішого від роботи нічого іншого не існувало. Вона могла пропустити вечерю 
чи обід, потім взагалі забувала попоїсти. Можливо вона пам’ятала прийняти свої пігулки, 
можливо забувала, але велике замовлення для J.C. Penney необхідно було відправити 
своєчасно. Час та постійне перевантаження організму почали про себе нагадувати, але 
вона відмовлялась уповільнити ходу. Вважаю, що один із найважливіших уроків з 
управління корпорацією, я вивчив приблизно в цей час: дуже хороший робітник 
продовжуватиме підганяти себе доки не нашкодить собі чи здоров’ю. І керівництву 
потрібно проявити мудрість, аби своєчасно зупинити таких працьовитих робітників, 
навіть якщо виробництва не отримає увесь бажаний прибуток. 

Прийшов час, коли Ширлі не була достатньо здоровою аби керувати великою 
групою людей, але з почуття близькості власники створили робоче місце – відділ 
обслуговування клієнтів – де вона могла менш напружено працювати. І потім Ширлі 
залишила роботу та переїхала до Нью-Гэ́мпшир відпочити та почати дороге лікування 
нирки. „Андін” йшов своєю стежкою і важко було підтримувати зв'язок; я працював як 
шалений, по три-чотири телефонних дзвінка одночасно, камінчики по офісу літали не у 
конвертах, а вже у великих пакетах для сміття – не сотнями, а десятками тисяч у кожному. 
А день Ширлі невпинно уповільнювався. 

Останнього разу я випадково їй зателефонував того дня, коли вона повернулась з 
лікарні після ампутації обох ніг. Вона, як завжди, підбадьорювала та за всіх переживала, 
більше за мене, ніж себе; і вперше вголос зойкнула, що з нею тепер буде. Невдовзі Ширлі 
померла. 
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З новиною про її смерть та зрозумівши, що  більше не буде і не може бути поруч 
жінки, котру знали, жінки, котра протягом років була поруч та розділяла усі труднощі та 
радощі фірми, ми вперше озирнулись та подивились на наше життя у компанії очима 
людини, що досягла критичної точки. Це – неминуче, ми почали вперше задавати собі 
питання, чи воно було того варте. Було смішно; більш ніж смішно, роздуми повністю 
захопили нас, поглинули, але ілюзія грандіозності та важливості бізнесу згасала перед 
смертю, що давила на нас її відходом до світу тіней. Енергійна війна за гроші вже не буде 
такою самою. Тепер це було серйозно, було що берегти. Ми проводили тут ціле життя, з 
котрим потім прощаємось. Ніхто вже не міг ігнорувати той факт, що не зважаючи на 
зростаючу міць на ринку, на авторитет та гроші, котрі ми заробили разом з розвитком 
компанії „Андін”, це буде ледь-згадуваний сон після кількох днів перебування на пенсії. 
Нас мучило питання, чому ми взагалі там. 

Буддійський погляд на бізнес говорить, що нам потрібно заходити до офісу 
кожного ранку з питанням: „Якщо я сьогодні помру, чи так я хочу провести сьогодні 
останній день?” Ні, це не спосіб пригнічувати себе, і не психічно нездорове мислення. Це 
дуже практично, такий спосіб мислення звільнює вас. Він допомагає залучитись до 
великого бізнесу – бізнесу, котрим ви будете насправді пишатись, коли прийде час 
підсумків, коли ви озиратиметесь на свою кар’єру. Ось як це працює. 

У тибетських монастирях існує практика, що називається „Роздуми над смертю”. 
Коли ви чуєте цю фразу, можливо ви уявляєте, що лежите на холодному тротуарі, у ніс 
встромлені трубочки для подачі кисню, ридають поруч родичі, датчик серцебиття не 
показує жодних проявів життя та подає жалюгідний писк. Але не в цьому річ. Все 
простіше, прокиньтесь зранку і, лежачи у ліжку та не розплющуючи очей, скажіть самому 
собі: „Я сьогодні ввечері помру. Як найкраще використати час, що залишився?” 

Кілька думок мов блискавка зразу спалахнуть у вашому розумі. Це може бути 
неочікуваний відгул, а оскільки ви сьогодні помрете, тоді може спробуєте щось таке, що 
завжди кортіло зробити, щось таке екстравагантне, безглузде, що не відповідає 
загальноприйнятим звичаям чи нормам. Чому б ні, сьогодні ж день смерті? Можу уявити, 
що забажається стрибнути з парашутом, або піти до караоке-бару, чи купити найдорожчий 
квиток до театру на Бродвеї (якщо є денна вистава, бо ввечері вже буде пізно). 

Практику Роздумів над смертю потрібно виконувати регулярно, протягом 
тривалого часу – тоді від неї буде найкращий ефект. Один з результатів не забариться – ви 
упорядкуєте своє життя: позбавитесь речей або справ, що вас пригальмовують, заважають. 
Це початок нового типу свободи, фізичного та ментального. Скільки у вас пар взуття? Де 
світлини з вашої останньої відпустки, ті, на котрі ви вже не дивитесь? Коли у своєму 
розумі ви чуєте такі запитання, то починаєте уявляти усе своє взуття: своїм розумом 
заходите до шафи та дивитесь, що найменш, на ту пару, котру найчастіше взуваєте. Потім 
думкою полинаєте до трюмо чи комоду, де знаходяться кілька альбомів з фотографіями, 
відкриваєте один чи другий, пригадуєте, хто на тих фотокартках. 

Все це доводить, що десь, на якомусь рівні ви зберігаєте ментальний реєстр усіх 
власних речей. Це означає, що деяка частина вашого розуму містить ці деталі; пам’ятайте, 
що розум, як жорсткий диск комп’ютера – має ліміт простору. Ви знаєте, як починає 
поводитись комп’ютер, коли його пам'ять майже повністю заповнена інформацією: 
програми перестають запускатись, процеси уповільнюються, система відмовляє. Ви також 
знаєте, як приємно працювати на новому комп’ютері, коли жорсткі диски чисті – все літає. 
Ідея „Роздумів на смертю” – пересісти зі старого комп’ютеру на новий. Швидкий, грубий 
спосіб це зробити – це почати викидати речі з вашого дому, котрі більше не потрібні або 
не використовуються. Таких речей може бути до 75%. Існує непогане правило: якщо 
протягом шести місяців річ не використовувалась, викидайте її без коливань. 

Коли ви довше займатиметесь такою практикою медитації, ви почнете робити з 
своїм розкладом те ж саме, що і з речами. Якщо ви насправді сьогодні мусили померти, 
читали б тоді свою газету чи журнали, що навиписували? Сиділи б біля телевізора, 
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перемикаючу канали у пошуках чогось цікавого? Пішли б у гості пообідати чи чаї 
поганяти зайву годину та пліткувати про керівників? Тоді прийміть рішення: якщо не в 
день моєї смерті, тоді і не зараз. Тому що, якщо відверто, сьогодні може стати цим днем. 

На якомусь етапі цього процесу ви почнете аналізувати свою кар’єру як таку. Чи 
насправді це та робота, котрою ви хочете займатись, якщо сьогодні помирати? Чи є щось 
інше, котрим ви хотіли б займатись, але не впевнені, що достатньо зароблятимете, або 
боїтесь починати щось нове, зовсім незнайоме, чи трохи ледачі, щоб працювати в цьому 
напрямку? Життя, насправді, короткочасне, і роки вашого трудового життя дуже обмежені 
– роки вашої максимальної енергійності, здоров’я та ментальної сили. Можливо варто 
заробляти трохи менш грошей заради того, щоб кожен день займатись справою, що на 
вашу думку більш важлива. 

В кінцевій стадії розвитку „Медитації над смертю” спосіб мислення перетвориться 
на інстинктивне прагнення до тих речей, котрі у людському житті насправді мають сенс та 
неперевершену красу. Через процес внутрішніх роздумів та медитації ви спрямували своє 
мислення вперед до того стану, в котрому воно з більшою вірогідністю буде наприкінці 
вашої кар’єри та життя. Ви можливо вже заробили достатньо грошей. Ви вже 
задовольнили свої першочергові базові потреби, навіть з комфортом, та забезпечили свою 
родину. З професійної точки зору ви людина з багатим досвідом, котрий робить вас 
здатними успішно виконувати майже будь-яку задачу, хоча фізична енергія та ваші 
ментальні здібності вже не такі, якими були раніше на піку розвитку. 

Ментально, це той самий час, коли успішні бізнесмени у свої більш пізні роки 
починають займатися благодійністю. Такі вчинки не відбуваються через те, що їм більш 
нічим займатись; скоріш, такі люди протягом свого життя навчились дечому, надбали 
мудрість. Їх життєва школа показує, що саме благодійність є найкращим способом мудро 
розпорядитись своїми накопиченими грошима, владою та багатим досвідом. Такі люди 
знаходяться у стані роздумів, про котрий ми вели розмову; озираючись назад на свою 
кар’єру з точки її неминучого кінця задають собі неминуче питання: „А чи було воно того 
варте?” 

Ідея полягає в тому, щоб передчувати, де ви будете через кілька років та зараз 
прийняти правильне рішення, завдяки котрому ви дивитиметесь на минулі роки з 
задоволенням та радістю. Знання того, що ви зможете досягти не лише мети, але зробити 
подорож до мети є набагато приємнішим та цікавим. Отже, спробуйте зараз роздуми над 
смертю; я думаю, що ви досягнете стану своєї свідомості, про котрий ми вестимемо 
розмову у наступній главі, називаючи це „поміняти себе та інших”. 

Вам потрібно пройти через цей процес ментальної подорожі вперед у своєму житті, 
щоб ви могли озиратись з задоволенням на своє життя та знати, що зробили найважливіші 
та значущі речі не лише зі своєю кар’єрою, але в цілому з самим бізнесом. Компанії не 
відрізняються від людей: народжуються, живуть своїм життям, потім помалу вмирають 
згідно природи самих речей. Вам потрібно оцінити свій бізнес так само, як оцінювали своє 
життя – прийти на похорон фірми та подивитись назад на її минуле. 

Бізнес-проект обов’язково прийде до фінального кінця, помре – людина бізнесу, 
котра усвідомлює цей факт, навіть в середині карколомного успіху, завжди знаходиться в 
більш вигідному становищі. Таке розуміння стану справ зберігає ваш розум ясним, а 
життєві пріоритети упорядкованими. Сам Будда чітко розумів кінець своєї власної справи 
– кінець буддизму – і часто говорив про цей кінець, щоб зберегти власну ясність розуму, 
та ясність розуму своїх послідовників. „Гранувальник діамантів” містить в собі чималий 
уривок цих розмов; дискусія починається з питання Субхуті до Будди, бог мудрості 
маскується під звичайного ченця: 

 
~ О, Звитяжцю, що трапиться у майбутньому, в дні останніх п’яти сотень 

[років], коли святе вчення Будди досягатиме свого остаточного руйнування? Яким 
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чином у ті часи будь-хто зможе правильно розуміти значення пояснень, що наведені 
у стародавніх книгах, таких як ця? 

І Звитяжець відповів, 
 
О Субхуті,  ніколи не потрібно тобі задавати подібних питань, як щойно 

заданий: „Що відбудеться у майбутньому, в дні останніх п’яти сотень [років], коли 
святе вчення Будди досягатиме свого остаточного руйнування? Яким чином у ті 
часи будь-хто зможе правильно розуміти значення пояснень, що наведені у 
стародавніх книгах, таких як ця?” ~ 

 
Питання в тому, чи буде чи ні будь-хто взагалі в майбутньому, хто віритиме або 

матиме зацікавлення в стародавніх книгах, таких як ця – стародавніх книгах, котрі 
пояснюють природу „тіла реальної суті”7 та „тіла форми” Будди. Субхуті хоче задати 
таке питання, тому він починає словами „О Звитяжецю, що трапиться у майбутньому, в 
дні останніх п’яти сотень [років], коли святе вчення Будди досягатиме свого 
остаточного руйнування?” 

У відповідь Звитяжець говорить: „О Субхуті, ніколи не потрібно тобі задавати 
подібних питань.” Будда мав на увазі те, що Субхуті ніколи не потрібно брати до уваги 
сумніви щодо майбутнього святого вчення; якби цих сумнівів не було, Субхуті ніколи б не 
поставив таке запитання. 

 
І знову Будда говорить: 
 
~ О, Субхуті, в майбутньому, в дні останніх п’яти сотень [років], коли святе 

вчення Будди досягатиме свого остаточного руйнування, прийдуть святі воїни, котрі 
є славними істотами, котрі дотримуються моральних принципів, мають кращі 
здібності та мудрість. 

І ці святі воїни, що є славними істотами, о Субхуті, не будуть тими, хто 
проявив шану одному Будді, хто досягнув доброчесності лише з одним Буддою. 
Навпаки, о Субхуті, вони будуть віддавати шану багатьом сотень тисяч Будд, і хто 
досягнув доброчесності з багатьма сотень тисяч Будд. Такі воїни є святі, славні 
істоти, котрі тоді з’являться. ~ 

 
О Субхуті, говорить текст, у майбутньому, навіть тоді, коли святий Дхарма 

наближатиметься свого остаточного руйнування, прийдуть святі воїни, котрі є 
славними істотами. Вони матимуть особливу форму морального виховання, вони 
матимуть кращі здібності, котрі складаються з екстраординарної підготовки 
концентруватись; і вони матимуть виняткове виховання у мудрості. 

І ці святі воїни, що є славними істотами не будуть тими, хто проявив шану до 
або досягнув доброчесності лише з одним Буддою, але навпаки, вони будуть тими, хто 
проявив шану до та досягнув доброчесності з багатьма сотень тисяч Будд. Це явище – 
говорить Звитяжець – я відчуваю зараз. 

Вчитель Камалашила пояснює вислів „дні останніх п’яти сотень” наступним 
чином: 

„П’ять сотень” відносяться до періоду у п’ять сотень; він згадується у добре 
відомому вислові „Вчення Звитяжця залишатиметься п’ять разів по п’ять сотень”. 

 
Отже „п’ять разів по п’ять сотень” означає час протягом якого вчення 

залишатиметься у світі, тобто 2500 років. 
 

7 Такі поняття введені, щоб розрізняти Будду, котрий існує поза часом, його істинний, сутнісний вигляд – 
„тіло істини” або „тіло реальності” та Будду, котрій існував у часі, його тілесне явлення, фізичний вигляд – 
„тіло форми”. Прим. перекладача. 
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На питання як довго вчення залишатиметься у цьому світі ми знаходимо багато 
різних пояснень у різних стародавніх книгах та коментарях. Вони стверджують, що 
вчення Могутнього [Будди] залишатиметься тисячу років чи дві тисячі, чи дві з 
половиною тисячі, чи п’ять тисяч. Але якщо розглянути наміри цих стверджень, вони не 
матимуть між собою протиріч. 

Причина відсутності протиріч приховується у факті, що деякі з цих текстів мають 
на увазі тривалість часу, протягом якого люди ще будуть досягати мети, або практикувати 
вчення. Інші відносять це до часу, протягом якого тексти вчення перебуватимуть у світі. 
Нарешті, треті посилаються на долю вчення в країні Будди (Індії). 

 
Існує багато прикладів згаданих у тексті святих воїнів. В країні Будди з’явились 

„Шість Дорогоцінностей у Світі Дзамбу” та інші, подібні до них. Тибет відомий на багато 
великих істот, таких як Сак’я Пандіта чи Батон Рінпоче, або Троє Владик – батько, Дже 
Цонгкапа та двоє його духовних синів. 

 
Нам, мешканцям Заходу, читаючи цей діалог, важко збагнути, що засновник однієї 

з поширених релігій у перші часи заснування свого вчення передрікає зникнення його 
релігії з обличчя землі через дві тисячі років пізніше. Тенденція така, що ми схильні в 
глибині сердець вірити в те, що усе те добре, що відбувається у бізнесі, політиці, родинах, 
особистому житті, постійно продовжуватиметься. Але буддизм вчить, що все відбувається 
через відбитки та сприйняття, викликане цими відбитками. І відбитки, мов дерева, – їх 
насіння засівається, потім сходить, дерево росте та квітне, потім засихає та неминуче гине, 
через те, що енергія насіння вичерпується. Оскільки світ навколо нас та ми самі є 
сприйняттям, що керується енергією ментального насіння, котре точнісінько як звичайне 
насіння, тоді ми, як особистості, і також наш світ повинні прийти до свого кінця. 

Навіть якщо ми на вершині слави, навіть якщо наша компанія попереду всього 
ринку, ми повинні це пам’ятати. Крокуючи своїм життям та просуваючи свій бізнес, ми 
повинні ментально переноситись у часи досягнення пенсійного віку і до дня нашої смерті, 
і до дня припинення існування самої компанії та, озирнувшись назад з найкращої 
перспективи, подивитись на те, що ми зробили. Було воно того варте? Мало воно сенс? 
Був це найкращий спосіб провести своє коротке, дорогоцінне життя? 

У наступній главі ми розглянемо способи, які допоможуть переконатись, чи 
марнота все. І не хвилюйтесь; правда в тому, що можливо і душу врятувати і облизня не 
дістати. Наша мета: 1) заробити чимало грошей; 2) зберегти здорове тіло та розум, щоб 
можна було насолоджуватись грошима, і потім 3) використовувати гроші таким чином, 
щоб можна було потім пишатись. Окрім того, найкращий спосіб використовування коштів 
стає найкращим способом управління великою компанією, родиною та власним життям. 
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ГЛАВА 14. НАЙДОСКОНАЛІШІ ЗАСОБИ УПРАВЛІННЯ 
 

 
 
Я не вважаю, що в Америці існує бодай один бізнесмен-керівник, хто має дуже 

чітке інстинктивне відчуття для визначення, що має значення, а що марнота марнот. Час 
від часу ми можемо потрапляти у безвихідь через власне майно або взаємовідносини, що є 
чистим піклуванням лише про власні інтереси. Але їх власна природа є такою, від котрої 
ми швидко втомлюємося; розуміння їх безглуздості, марності приходить до кожної 
думаючої людини. Давні буддійські книги вчать, що кожна людина має глибокий 
внутрішній порив, котрий підштовхує на пошуки того, що має сенс, справжнє значення, і 
ми не можемо бути щасливими доки не знайдемо відповіді. Саме „Гранувальник 
діамантів” дуже чітко висловлюється стосовно того, що є насправді значимим. 

Почнемо з самого тексту оригіналу: 
 
~ Субхуті, ось так мусять думати про себе ті, хто став на шлях святого воїна, 

коли вони відчувають Бажання досягти просвітлення8: 
 
Я приведу до нірвани усіх живих істот, кожного, хто відноситься до різновидів 

живих: народжених з яйця, народжених з материнської утроби, народжених через 
тепло та вологу, народжених дивовижним чином, хто має фізичну форму, хто не має 
такої, хто має розуміння і хто ні, і тих, хто не має ані того, ані іншого. 

Тим не менш, багато живих істот, в якому б царстві вони не були – будь-яка з 
назвою „жива істота” – усіх їх я приведу до повної нірвани, до сфери вищої за всіляке 
нещастя, де взагалі не залишається жодної частини особи. 

                                                 
8 або поринання у нірвану – стан, у якому досягають вищого „блаженства” 
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Ще, навіть якщо я насправді приведу до повної нірвани необмежену кількість 
живих істот до повної нірвани, тоді не буде жодної живої істоти взагалі, яку привели 
до повної нірвани. ~ 

 
Почуття, що криються у цих рядках, зрозумілі; але багато висловів – ні. Звернемось 

за допомогою до Чоней лами та подивимось, як це можна вжити у корпоративному 
менеджменті: 

 
Що говорить головний текст: „Субхуті, ось так мусять думати про себе ті, хто 

став на шлях святого воїна спочатку, коли вони відчувають Бажання досягти 
просвітлення: 

 
Які б світи не існували, і скільки б живих істот не було, вони досягають 

нескінченності, вони – незчисленні. Якщо класифікувати тих, хто відноситься до 
різновидів живих за класом народження, тоді буде чотири: народжених з яйця, потім 
народжених з материнської утроби, народжених  через тепло та вологу та народжених 
дивовижним чином. 

Крім того існують свідомі істоти, що мешкають у царині бажань і царині форм: ті, 
хто має фізичну форму. Також існують істоти у царині безформного життя: ті, хто не 
має фізичної форми. 

Існують „ті, хто має розуміння”, це означає істоти, що живуть на всіх рівнях окрім 
тих, що відомі як „великий результат” та „пік існування”. Існують „ті, хто не має 
розуміння”, такі відносяться до тих істот, що перебувають на сходах „великого 
результату”. У додаток, є істоти, що народились на рівні „піку існування”: ті, хто без 
грубого розуміння, але, з іншого боку, не мають прозорливого уявлення. 

В двох словах, думка полягає в тому, що я говорю про всіх живих істот: про будь-
яку, що відноситься до „живої істоти”. Усіх їх я приведу до повної нірвани, до сфери 
вищої за всіляке нещастя, де ніхто більше не залишатиметься у будь-якій з крайнощів – і 
де не залишається жодного з двох видів перешкод, і жодної, що страждає, складової 
частини особи.” 

 
Підведемо висновки, ці святі воїни розкривають Бажання заради приведення усіх 

цих різних живих істот до стану нірвани, де жоден більше не залишається у одній з 
крайнощів; щоб привести їх до тіла дхарми9, тіла сутності Будди. 

Наведене стосується особи, яка вперше відчуває Бажання, або до того, хто вже зміг 
його розвинути. Перший з цих двох займається розвитком, практикує емоцію співчуття, 
коли хоче захистити усіх живих істот від будь-якого з трьох видів страждань, що вони 
можуть зазнавати. Таке підготовлює особу до її першого досвіду набуття стану свідомості, 
де вона має намір вести всі свідомі істоти до найвищої нірвани. Друга з цих двох осіб вже 
розвинула Бажання, і спрямовує свій розум до своєї місії, і, таким чином, посилює 
інтенсивність власного Бажання. 

 
Не переймайтесь стосовно уривка, де йдеться розмова про різні види істот; згідно 

стародавніх буддійських книг існують царини і створіння розповсюджені по-всьому 
всесвіту, про які ми навіть уявити не можемо. Головна думка полягає в тому, що Будда 
розповідає про особу, що бажає привести кожне живе створіння, з будь-якої точки 
всесвіту,  до найбільшого щастя: найвищої нірвани. Таке певне Бажання у буддизмі 
вважається самим джерелом всілякого щастя. Але яке це має відношення до менеджменту 

 
9 Дхарма – з санскриту «закон, правило» — релігійно-філософська категорія "універсального Закону" або 
"правила" в індуїзмі та буддизмі. Термін вказує не на конкретний, а на фундаментальний закон. Прим. 
перекладача. 
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у бізнесі? І як розуміти останню частину, де Будда говорить: „Навіть якщо я насправді 
приведу усіх живих істот до абсолютного щастя, ніхто взагалі його не досягне”? 

Пам’ятаєте, ми говорили про надання сенсу вашому житті – сенсу особистого 
життя та бізнесовим справам. У попередній главі ми говорили про смерть або кінець: 
кінець кар’єри, кінець існування вашої фірми, і, зрозуміло, навіть кінець вашого життя. 
Смерть – це життєвий факт, і ми оцінюватимемо своє життя у ретроспективі, з точки зору 
кінця всього. Ви мусите спромогтись озирнутись назад на минуле та сказати, що не тільки 
заробляли гроші, не тільки насолоджувались від їх отримування та витрачання, але також 
ви змінили світ на кращий, поки заробляли кошти. 

І це, можливо, є найбільшою таємницею давніх книг буддизму: простий, щоденний 
метод придати вашому життю та кар’єрі значення, щоб це було більше, ніж поступове 
руйнування влади, багатства та життєвої енергії з наближенням старості та смерті. Такий 
метод довів, що є найліпшим у всі часи інструментом управляння. У діамантовому 
підрозділі „Андін” на одному поверсі, зазвичай, працювало разом понад десять різних 
національностей: експерти з рубінів та сапфірів з Таїланду, зі Шрі-Ланки фахівці по 
топазам, сортувальники смарагдів з Індії, перлів – з Китаю, підбирачі дорогоцінних 
камінчиків з Пуерто-Рико та Домініканської республіки, фахівці з закупівель алмазів з 
Ізраїлю, укладальники алмазів з В’єтнаму та Камбоджі, контролери з якості та фахівці з 
закупівель кольорових камінців з Барбадосу, координатори закупівель з Гаяни та інші. 
Можете собі уявити той багатомовний гомін в одній сортувальній кімнаті або десять 
різноманітних запахів під час підігрівання страв у мікрохвильовій пічці у обідню перерву, 
десять різноманітних понять етикету, котрі потрібно задовольнити одночасно: не сидіть 
так, щоб ноги були вказували у сторону тайців, ніколи не пригощай вихідців з Гуджарат (з 
Індії) їжею, що виросла під землею, ніколи не забувайте подарувати виріб з золота 
нареченій на весіллі кантонців (з Китаю). 

Але підрозділ функціонував, мов одна людина, і я відверто можу сказати, що це 
було справжнє задоволення працювати з кожною людиною, не звертаючи уваги на наше 
різне походження (розчарування було в тому, що жодного нормального американського 
жарту не розуміли, щоб кожному було смішно; і через те, що ніхто не виріс у Сполучених 
Штатах, я не міг посилатись на давню телепрограму, шоу чи пісню). Не зважаючи на 
очевидні та між нами невимовлені розходження, ми працювали у атмосфері взаємної 
любові та поваги, завдяки чому наш підрозділ працював злагоджено, мов швейцарський 
годинник. Більшою мірою цьому сприяла відсутність особистих проблем, котрі могли 
виникнути, але цього не сталось. 

Я вважаю, ми досягли цього завдяки тому, що з першого дня дотримувались 
філософії, суть якої міститься у стародавній буддійській практиці „подивитись очами 
іншої людини” або „влізти в чужу шкіру”. Якщо ви насправді хочете, щоб бізнес або ваш 
відділ досягли успіху, я пропоную спробувати цю практику. Вона дуже проста, має велику 
силу і нічого вам не коштуватиме. Це стосується відношення, котре починається згори, 
тобто з вас і спускається донизу, до всіх робітників. Не потрібно ніяких нагадувань, 
жодної наради чи оголошення. 

Ця річ, про котру говорив Будда, – Бажання просвітлення – по своїй суті містить 
принцип обміну себе з іншими, що включає три суттєвих кроки, і третій з них має 
відповідь на питання, чому Будда сказав: „Ніхто не попаде туди, коли ви кожного 
приведете туди”. Цій практиці налічується понад 2500 років; ми презентуємо її у 
класичному стилі, але з сучасними справжніми життєвими прикладами. 

Перший крок я люблю називати „Метод Джампи”. Джампа – це сором’язливий 
молодий тибетський чернець, котрий мешкає у невеликому монгольському монастирі у 
Нью-Джерсі, де я багато займався навчанням. Він готує страви, косить траву на газонах, 
доглядає за похилого віку ламами, безкорисно та покірливо виконує сотню інших завдань. 
Він застосовує методику Джампи до кожного відвідувача, хто з’являється на кухні по 
сусідству з житлом настоятеля монастиря. Він робитиме це вам, і ви навіть не помітите. 
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Він відчиняє двері з широкою посмішкою, і, мов сонце, все навколо від неї сяє. Що „це” 
таке? 

Джампа стажувався у нашому монастирі Сера Мей, що був перенесений до Індії 
після окупації Тибету, і він отримав найкращу підготовку від двох лам – Геше Лотхар та 
Геше Тхуптен Тензін. Не встигнете ви увійти, він вас усадить у крісло за кухонний стіл, і 
поратиметься біля печі та холодильника, щоб приготувати для вас щось попоїсти або 
випити, поки ви розповідатимете про мету вашого відвідування монастиря. Поки він 
ходитиме навколо вас, він спостерігатиме за вашими очима та мовою вашого тіла. Ви 
очима озиратимете кімнату чи зупинятимете погляд на чайнику, що на пічці, чи 
затримаєте погляд на холодильнику, коли він візьметься за рукоятку; це розповість 
Джампі: ви бажаєте холодного чи гаряченького. На кухонному столі стоїть полумисок з 
цукерками, поодаль тарілка з печивом, а на плиті постійна каструля з супом – де ваш 
погляд затримується найчастіше? 

Через кілька хвилин Джампа повністю вас вивчить, він знатиме ваші преференції: 
каву чи чай, холодне чи гаряче, з молоком, цукром чи ні, печиво чи крекери, чи локшину, і 
ще з десяток ваших уподобань. Коли ви прийдете наступного разу, на столі з’явиться ваш 
улюблений напій ще до того, як ви його замовите, бо він пам’ятає – для нього це справа 
честі. І для нього це важливо тому, що він насправді хоче догодити вашому бажанню. 

Метод Джампи, якщо коротко, – це навчання бути спостережливим щодо потреб та 
уподобань інших. Цей метод допомагає дати іншим те, що вони бажають найбільш всього. 
Можливо це здається трохи наївним, але якщо ви витратите трохи часу на вивчення звичок 
та бажань інших, то це матиме неймовірний вплив на весь ваш бізнес. Природа бізнесу та 
природа корпоративного життя є такою, що керівники схильні концентруватись на 
безпосередніх задачах, що стоять перед ними самими – від них очікують індивідуальної 
роботи, а вони очікують особистого винагородження. Коли останній раз ви та інший віце-
президент отримували премію на двох за гарно виконану роботу, щоб поділити між 
собою? Такий індивідуалістичний підхід приводить до того, що ми зосереджуємось лише 
на самих собі за рахунок того, щоб приділити оточуючим нас людям увагу. 

Метод Джампи, перша його частина – спроба подивитись очима іншої людини –
вихоплює нас з такого стану, коли ми зосереджуємось лише на собі, та вмикає процес, 
коли проявляється чуйність до інших. Таке негайно приносить користь для всього 
виробничого процесу та ваших фінансів. Така поведінка залишає одні з найяскравіших 
відбитків у вашій свідомості, що принесуть прибуток. Ось як ми це робимо у робочій 
обстановці. 

Коли ви йдете через відділ, зверніть увагу на людей, що на вас працюють. 
Більшість з нас вважає, що обов’язково мають бути експертами з управління фінансами на 
виробництві; з важливих нормативних положень та правил, що впливають на 
підприємницьку діяльність; і з оцінки стану спроможності постачальників, що надають 
послуги та сировину, потрібну для виробництва нашого товару. Думка полягає в тому, що 
ви свідомо вивчатимете щось нове, аби стати експертом у додатковій галузі – схильності 
та вподобання людей, що вас оточують. Ми говоримо про все, про кожну річ, що робить їх 
щасливими: як вони заварюють собі каву, якому типу крісел вони надають перевагу, яким 
видом ручки користуються, скільки в них дітей, як звуть їх дітей, і яких успіхів вони 
досягли, коли останній раз брали відпустку, де її проводили, і чи сподобався їм 
відпочинок. 

Потім підіть до свого кабінету, сядьте та спробуйте запам’ятати всі ці деталі про 
кожну людину, що близька для вас. Якщо треба дещо занотувати – робіть це. Особисто я 
користуюсь для цього ноутбуком, по дорозі додому можна знову відкрити файл та заново 
передивитись інформацію. Такі вправи обов’язково призведуть до кращих змін у вашій 
поведінці по відношенню до людини, навіть, якщо це буде у вигляді подавання сахарину 
замість цукру наступного разу, коли зустрінетесь біля самовару під час перерви на чай. 
Глибоко в душі люди помічають такі речі; це як домашній собака – він завжди знає, що 
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відвідувач, котрий щойно увійшов до кімнати, любить собак або не любить, і, тому, 
відповідно поводиться, навіть ще до того, як щось сказано чи зроблено.  

Люди мають інстинкт, котрий інформує про те, на скільки ви піклуєтесь про їх 
потреби або що їм сподобається. І також вони мають інстинкт відчувати протилежне. 
Спочатку це здаватиметься трохи удавано так явно відстежувати уподобання людей, але 
це частина процесу – так, на початку це насправді не натурально. Пізніше це стане другою 
природою, але лише тому, що спочатку ви все робили удавано. 

Щира правда, що всім вашим робітникам сподобається подвоєння їх зарплатні або 
шеститижнева відпустка, але не про такі вподобання йдеться розмова. Ми не пропонуємо, 
щоб ви робили будь-які значимі фінансові або персональні поступки. Мова йдеться про те, 
щоб ви спокійно спостерігали, та у межах ваших можливостей могли надати оточуючим 
вас людям те, що їм найбільш всього до вподоби. Така практика неминуче принесе 
результати, люди почнуть робити вам приємне у відповідь. Уявіть те задоволення від 
роботи у колі таких людей. 

Під час моєї роботи у „Андін” був момент, коли я ясно зрозумів головну причину 
такого високого у мене окладу. Справа була в тому, що у мене виходило організувати 
людей працювати разом. Я зрозумів, що найважливішою справою, що я займався, була 
роль арбітру між двома або трьома людьми, котрі працювали під моїм керівництвом, що 
найважливішою годиною протягом цілого робочого дня була обідня перерва, коли я 
майже щодня розмовляв з двома головними адміністраторами, котрі не могли найти 
спільної мови. Такі протиріччя повільно, але невпинно знекровлюють компанію: 
адміністратор А не погоджується з адміністратором Б та уникає з ним розмов, аж доки не 
припече. Незначні ускладнення виникають з важливим замовленням, котрі можна легко 
врегулювати на ранній стадії в понеділок, але в п’ятницю все перетвориться на справжню 
катастрофу. 

Адміністратор А знає про ці складнощі, що потрібно вирішити у понеділок, але 
нічого не говорить адміністратору Б, котрий в одну мить може їх вирішити. Це не з таких 
питань, щоб його виносити на обговорення під час наради у понеділок. Достатньо було б 
поговорити під час перекуру у курильні, якби адміністратори А і Б спілкувались між 
собою. Я намагаюсь пояснити, що трохи доброзичливості серед ваших працівників 
принесе набагато більше грошей, ніж ви могли про це мріяти. І метод Джампи є першим 
кроком. 

І знову, жодних оголошень чи меморандумів; ви просто почніть так робити, інші 
підхоплять вашу ініціативу. Пам’ятаю, коли Його Святість Далай-лама відвідав мій штат 
Аризона для проведення серії бесід і один з моїх шкільних товаришів мав можливість 
задати йому питання: „Який найкращий спосіб навчати молодих дітей етичним 
принципам життя?” „В такому віці, – відповів Його Святість, – немає значення, що ви їм 
скажете робити. Вони спостерігатимуть за вами та копіюватимуть вас; вони робитимуть 
те, що ви робите. Отже, перед вами стоїть найскладніша задача – самому жити за 
етичними нормами.” Вам необхідно почати шпіонити за людьми, що працюють під вашим 
керівництвом, шпіонити у хорошому сенсі, навіть прекрасному, аби дізнатись про їх 
вподобання, про те, що вони вважають важливим у своєму житті, і потім допомогти їм 
отримати бажане. 

Другим кроком практики подивитись очима іншої людини є спроба уявити, що ви 
свій розум перемістили у їх тіло, потім розплющили очі та подивились на себе, аби 
зрозуміти, що вони хотіли б від вас. Якщо ви вважаєте це занадто сплутаним, уявіть як 
важко перекладати стародавню книгу на цю тему з санскриту або тибетської мови! 

Цей крок, що називається „Влізти в чужу шкіру”, є трохи глибший та трудніший, 
ніж просте спостереження за людьми навколо вас, за їх звичками та уподобаннями. Я 
пам’ятаю, як пробував це з молодим чоловіком з Гаяни, котрий щойно прийшов 
влаштувався до нашого підрозділу. Його рекомендував друг його мами, що працював у 
нашій компанії (люди, праця котрих пов’язана з камінчиками, завжди приходять по 
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рекомендації; не існує запобіжного заходу від крадіжки сотні камінчиків будь-якої 
хвилини протягом дня, тому такі люди мають бути з незаплямованою біографією). В 
перший день ми усадили його перед великою купою алмазної крихти рахувати сотні та 
тисячі для спеціальних замовлень виготовлення каблучок. 

До кінця дня я вже трохи вивчив цього хлопця; він був ввічливий до оточуючих 
його людей, швидко вчився, спокійний, смиренний, та швидкий, мов білка. Коли ми 
виходили додому, я дізнався ще одну річ: я подивився йому в обличчя та побачив 
поєднання радості від робочого місця та жаху від думки, що він сидітиме на одному місці 
та перераховуватиме маленькі камінчики протягом наступних кількох років свого життя. І 
потім я зробив „Заміну тіл”, я думкою перенісся до його тіла та подивився на своє обличчя 
та спитав самого себе, що б я (він) хотів почути від себе (мене). Отже, я сказав: „Приходь 
зранку до мене в кабінет, і ми подивимось, чи можна для тебе підібрати роботу більш 
цікаву.” І я відчув, як мої очі трохи спалахнули, і посмішка розпливлась по моєму (його) 
обличчю. 

З цього часу я постійно „влазив до нього в душу”; ми влаштували йому (мені) те, 
про що я (він) завжди мріяв – навчитись працювати на комп’ютері. Ми пристроїли його до  
найкращого програміста, що мали, і після того, як він довів своє прагнення, ми допомогли 
йому прослухати кілька курсів у коледжі. У діамантовому бізнесі такий вид вечірньої 
школи, як правило, вважається табу: протягом сезонів найбільшого навантаження, навіть 
звичайних періодів роботодавець не бажає тримати стомлених людей, що все плутають та 
роблять безлад з купами діаматів та у системі матеріально-виробничих запасів. Але 
кожного разу, коли я бачив його, я знав, що я (він) хотів, коли я дивився на моє (його) 
обличчя, і я впізнавав яке це давало відчуття задоволення та досягнення успіху. Ми 
знайшли вихід зі становища для його (мого) відсутності у дні навчання у коледжі. В кінці 
кінців він став найкращим програмістом, якого ми мали. І що більш важливе, він був 
робітником, котрий знав, що ми зробили для нього те, що вважали за найкраще у його 
випадку, навіть коли компанія зазнавала шкоду. Таким чином, ми виховали людину, котра 
насправді підставить своє плече, коли настане вирішальний час, котра протягом дня 
шукатиме способи допомогти компанії та оточуючим його людям. 

Неможливо переоцінити такого типу робітників, що, мов перли, розсипались по 
всьому підрозділу та постійно пильнують за ситуацією, щоб виправити стан справ, будь то 
проблеми з замовленнями чи системами, або ускладнення з людьми, ще навіть до того, як 
ви про них почуєте. І коли скінчується день, коли приходите до кінця власної кар’єри та 
дивитесь назад, то згадуєте невдалі угоди чи проекти, що завершили, чи дебіт-кредит, що і 
так пам’ятаєте. Ви згадуватимете обличчя молодої людини, що дивилась вам в очі і 
усвідомлювала, як багато цінного зроблено для неї в її житті. І якщо ви 
дотримуватиметесь такого способу мислення, такого підходу до практики дивитись очами 
іншої людини, що очікує від вас допомоги, ви відчуєте, як у вас зростатиме неймовірне 
задоволення, глибока втіха, котру отримуєте у дуже рідкі та особливі моменти, окрім того, 
чим більше ви її дотримуватиметесь, тим частіше відчуття полонитиме вас. Це є знаком 
того, що ваша робота набирає справжнього сенсу. Вважаю за необхідне нагадати, що 
такий спосіб мислення є не лише правильним, але і найбільш прибутковим, тому що ваша 
компанія, ваш підрозділ починають управляти собою самостійно, бо у підрозділі та 
компанії працюють небайдужі люди, тому що ви піклуєтесь про них, як про самого себе. 
Гроші та щастя. Ви можете одним пострілом вбити двох качок.  

Ви готові зробити останній крок? Для цього потрібна деяка практика, також 
важливо зрозуміти, що спочатку потрібно досягти успіху на перших двох ступенях, і лише 
потім переходити до третього. Хай не засмучується ваше серце, докладайте зусилля, воно 
того варте. Це є остання сходинка у розвитку вміння дивитись іншими очима, і насправді, 
згідно давніх буддійських книг, останній ступінь розвитку людського серця та розуму. 
Таке важко виконувати, важко навіть бажати таке робити. Але ніщо інше у світі не 
зробить вас більш успішним керівником та більш успішною людиною. 
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Ми називаємо цей крок „Секрет з мотузкою”, ви можете це експериментувати з 
будь-яким вашим робітником; просто увійдіть до офісу та станьте поруч з людиною біля її 
робочого місця. Уявіть, що у руці тримаєте такий великий аркан та кидаєте його на 
підлогу, щоб він був навколо вас обох. Тепер уявіть, що ви обидва  буквально одна особа. 

Бачите, на перших двох кроках ми вчились робити деякі радикальні речі, 
спостерігали та думали про тих, хто навколо нас. Ми, навіть, „перевтілювались” в іншу 
людину, щоб подивитись на себе, аби зрозуміти, що ми (вони) хотіли більш за все від нас 
(нас). Але все ж існувала різниця між „вами” та „мною”. Справа було в тому, що „я” 
спостерігав за „вами”, або „я” намагався бути у „вашій” шкурі. З третім кроком ми 
навчимось обмінюватись місцями з іншими на радикально іншому рівні: ви є ваш 
робітник, а він чи вона є ви: ви одна особа. 

У цій третій стадії ваш розум повністю розіб’є сконцентровану на собі схильність 
багатьох керівників бізнесу, насправді егоїстичну схильність, що формується  нашою 
звичайною корпоративною системою заохочень. Питання стоїть не в тому, чи отримаю я 
премію, і навіть не в тому, чи отримає премію ця людина; питання, як нам отримати нашу 
премію? К цьому часу ви вже на стільки поєднались з розумом тих, хто працює під вашим 
керівництвом, що вже по-справжньому дивитесь на ваше та їх благополуччя як одне ціле. 
Це як бути з кимсь сіамським близнюком. Тепер у вас два рота, щоб годувати; дві пари 
ніг, щоб взувати (можливо купуєте одну пару класичних туфель, а іншу на високих 
підборах); чотири вуха, що змушені чути як кричить Головний Директор, коли один з вас 
забуде зробити замовлення діамантів з огранюванням „принцеса” вагою по пів-карата. 

Якщо ви звичайна людина бізнесу, такий спосіб мислення здаватиметься занадто 
незвичним. Наслідки шокуючі; миттєво у голову приходить дві думки. Перша, що процес 
дивитись очами іншого стає майже штучним – я маю на увазі, як ви насправді можете 
бути іншою людиною? Але це абсолютно можливо, що таке може відбутись, і дороговказ 
до здійснювання цього знаходиться в словах Будди на початку цієї глави, вислів, що „того 
дня, коли я приведу усі істоти до абсолютного щастя, не буде жодного взагалі, хто досягне 
абсолютного щастя.”  

Для розуміння цього, повернемось назад до нашої дискусії стосовно значення 
грошей; отже, повернемось до причин ,чому все, що з вами діється, взагалі відбувається з 
вами. Багато разів говорилось, що навколо вас речі є нейтральними, мов чистий екран: це 
прихований потенціал речей. Бос, що кричить на роботі, здається вам неприємним, але, 
можливо, славною людиною для поруч сидячого з вами робітника, і в цьому прихована 
його „пустота” або його потенціал. Це означає, що він – нейтральний, не залежно від того, 
як я його сприймаю, приємним чи огидним; не залежно від того, як я сприймаю звуки та 
зовнішність, бо все це не походить „ззовні”, від нього. Радше це функціонування відбитків 
у нашому власному розумі, відбитків, що у минулому розмістили у своїй власній 
свідомості, коли вчиняли щось добре чи погане по відношенню до інших. І тепер ці 
відбитки з підсвідомості переходять у свідомий розум та розфарбовують – ні, насправді 
створюють – моє сприйняття подій, світу (керівник, що кричить, є маленькою часткою 
цього світу). 

Забудьте на хвилину цього начальника, давайте подивимось на бідолаху, на якого 
кричать; повернемось до мене. Якщо уся ця нісенітниця про прихований у речах 
потенціал, про відбитки, котрі я викарбував у своїй свідомості, щоб бачити те, що бачу, є 
істина, тоді я теж саме, що начальник, який кричить. Іншими словами, манера, у яку я 
бачу самого себе формується точнісінько такими причинами, що керують зараз тим 
способом, у який я бачу начальника, що кричить. Я бачу себе таким, який я є, через ті ж 
самі причини, через які я бачу його таким, яким він є. Я бачу себе таким, яким бачу, тому 
що відбитки у моїй підсвідомості спливають до свідомого розуму, розквітають та 
визначають сприймання мною навколишнього світу. Важливим моментом є те, аби 
зрозуміти, що вони, тобто відбитки, не лише визначають, як ви бачитимете себе, але і сам 
факт того, що ви бачитимете себе. Тобто, ви визначаєте себе як є, ви окреслюєте кордони 
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між собою та іншими людьми та речами лише завдяки минулим навичкам та відбиткам у 
вашому розумі. Ви звикли думати про себе, як про людину, межі котрої закінчуються з 
зовнішньої сторони шкіри. Отже, ви залишаєте відбитки, котрі змушують вас сприймати 
себе саме таким чином. „Ви” закінчуєтесь саме там, де закінчуєтесь, не тому, що це 
властиво, а лише через те, що ви звикли до цих меж. 

Раніше ми про це трохи говорили. Будь-хто, трохи подумавши, може бачити, що 
кордон, де закінчуюсь „я” та починаються „вони” дуже умовний. Коли мати народжує 
дитину, її відчуття „я, моє” поширюється і на тіло крихітного малюка. Лише завдайте 
шкоди цій крихітці, і побачите реакцію матусі, лють буде така, наче шкоду заподіяно її 
власному тілу. Люди з тяжким станом діабету діють навпаки: їх ноги вкриваються 
болячками, і коли виразки стають небезпечними, лікарі, у таких випадках, радять 
ампутацію через загрозу смерті. 

Хвилина, у яку ви приймаєте рішення, що втрата ноги краща за втрату життя, стає 
миттю, коли ви на трохи зменшуєте кордони „себе”. Це доводить, що ви маєте владу 
збільшувати чи зменшувати межі „себе” до нових вимірів. Тому не кажіть, що такий трюк 
неможливо зробити з арканом; кидайте мотузку навколо іншої людини аж доки не станете 
з нею однією особою. Це лише відбитки з вашого минулого, ваші звичка та вибір 
мислення, що межі вас закінчуються на поверхні шкіри, чи вашого шлунку, утримують 
вас від того, щоб розширити межі себе до когось іншого. Уявіть на хвилину, що б 
відбувалось, аби увесь світ думав та вчиняв наче кожна інша людина є вони самі. Ми 
можемо привести кожного іншого до повного щастя, і „ніхто” не досягне повного щастя, 
тому що „кожен” буде лише один з нас – нами. 

Таке приводить нас до другого зауваження, другого сумніву, котрий має бути у 
вашій голові стосовно всієї цієї пропозиції. Уявіть я насправді виконую „Секрет з 
мотузкою”; уявіть я насправді розширюю межі себе, так що в них опиняється ще одна 
людина, або більше. Де мені окреслити лінію? Де межа? Життя дуже важка річ, так і є; 
здається майже неможливо задовольнити усі фізичні та емоційні потреби однієї людини, 
що має лише одне тіло та розум – власне мене. Якщо турбуватись про себе, якщо 
піклуватись про моє власне тіло, щоб воно не загинуло, та берегти свій розум, щоб він не 
зіпсувався кожного дня чи через день, то потрібні великі зусилля, це справжня боротьба. 
Що тоді говорити за турботу про ще одну або кількох людей, наче вони є справжньою 
частиною „мене”? Де я знайду стільки ресурсів? 

Іронія в тому, що ресурси прийдуть від самої дії поширення себе до меж, аби 
вмістити інших; сама здатність впоратись фізично та емоційно, турбота про багатьох 
людей, наче усі вони частина „мене” є наслідком справжнього рішення так учиняти. 
Якщо вся ідея прихованого потенціалу та відбитків для створення нашої власно 
реальності є істина, тоді не може бути ліпшого способу створювання багатства, ніж 
ділитись ним без погляду на обличчя. Інакше кажучи, якщо є лише один спосіб, щоб я мав 
один долар, потрібно залишити відбиток даючи один цент. Тоді забезпечення кожного 
навколо мене грішми, якщо ми всі разом складаємо одне ціле, є одна людина, надає мені 
майже невичерпні ресурси. Лише уявіть такий світ, де кожен відчуває особисту 
відповідальність за іншого, наче кожен з них є „мною”. Хіба є причини цьому зашкодити? 

Будь-яка розумна людина, що читає ці рядки, може відчувати, що ми говоримо 
діло, та дивимося далі свого носа. Подолати тенденцію не думати про інших, поширити 
уявлення про самого себе, в яке входять усі ваші робітники та кожен навколо вас, 
працювати не заради інших, але так, наче  немає „інших” – це буде справжнім щастям, 
справжнє задоволення. В своєму серці ви відчуваєте, що це правда, серце підказує 
розпочати прямо  зараз, і ви знаєте, якщо проведете усю вашу кар’єру та все своє життя у 
такий спосіб, свідомо та цілеспрямовано намагаючись працювати для блага інших, хто 
навколо вас, так завзято та наполегливо, як власне для себе, тоді ви зможете озиратись 
назад у минуле з гордістю. В цьому справжній сенс людського життя, це справжнє 
найвище багатство. 
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ГЛАВА 15. СПРАВЖНЄ ДЖЕРЕЛО БАГАТСТВА, АБО ЕКОНОМІКА 
НЕОБМЕЖЕНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 

 

 
 
Якщо подумати про цілу концепцію економіки, кожну економічну систему від 

капіталізму до соціалізму та комунізму, усе зводитиметься до того, як ми розподіляємо 
свої ресурси, своє багатство. Скільки віддати тобі, скільки залишити мені та правила 
розподіляти те, що маємо. І якщо подумати трохи серйозніше, то усі наші системи мають 
сукупно однакові дві передумови – а саме, існують окремо „я” та „ви” щоб „розділяти” 
речі; і нам потрібно придумати систему, за якою розподіляти речі, тому що кількість 
ресурсів обмежена. Гаразд, як ми вже показали, ви можете просто відкинути ці 
передумови. Аби дізнатися як, повернемось до „Гранувальника діамантів”, до заключних 
занадто мудрих слів Будди: 

 
~ Чому так? Подумай, о Субхуті, про безліч доблесті, що має святий воїн, 

котрий роздає без коливань. Таку доблесть, о Субхуті, нелегко навіть виміряти. ~ 
 
Як завжди, звернемось до Чоней лами з проханням допомогти розтлумачити ці 

слова. Необхідно визнати, що людина, яка є прихильником ідеї, що речі мають невід’ємні 
властиві їй якості, може мати велику винагороду через дарування чи щось подібне.  

 
Але уявіть, людина звільняє себе від пут цієї ідеї і потім починає практикувати ті ж 

самі вчинки, роздарюючи речі тощо. Їх щастя певно має бути набагато більшим, ніж до 
цього. Аби підкреслити цю думку, Будда говорить: „Чому так? Подумай, о Субхуті, про 
безліч доблесті, що має святий воїн, котрий роздає без коливань. Таку доблесть, о 
Субхуті, її величінь нелегко навіть виміряти”. І справді, хіба можна таке виміряти? 

 
Будда продовжує: 
 
~ О Субхуті, як ти гадаєш? Хіба легко виміряти простір у всесвіті, що на схід 

від нас? 
 
І Субхуті відповідає: „Ні, не можливо”. 
 
Звитяжець знову запитує: 
„Отже, хіба буде легко виміряти увесь простір у всесвіті, що на південь від нас, 

чи на північ, чи над нами, чи під нами, чи у будь-якому напрямку між ними? Чи 
легко виміряти увесь простір у всесвіті у будь-якому з цих десяти напрямків, 
починаючи з місця, де ми зараз стоїмо?” 

 
І Субхуті відповідає: „Ні, не можливо”. 
 
Врешті-решт Звитяжець говорить: 
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„Тому, о Субхуті,  не так легко виміряти безліч доблесті, що має святий воїн, 
котрий роздає без коливань” ~ 

 
Тут деякі ідеї очевидні і, щонайменш, одна не є явною. По-перше, Будда 

намагається охарактеризувати нам ідею, що „доблесть” або щастя, або сила певних 
відбитків, що залишені у свідомості, можуть бути безмежними. По-друге, він говорить, 
аби їх сила була безмежною, ми „воїни-бізнесмени ” повинні „робити дари без коливань”. 
Що це в біса означає „роздарювати без зупину”, і „святий воїн”? Відповіддю на два 
питання є цілий базис, котрий ми називаємо „Економіка безмежності”. 

Почнемо з поняття „роздавати без коливань”. Насправді це зведення усіх ідей, про 
котрі йшла розмова. Будь-яка тямуща людина бізнесу визнає існування очевидної 
випадковості бізнес-стратегій. Інколи консервативний фінансовий підхід зазнає невдачу, 
інколи лише він спрацьовує; інколи ризикований фінансовий підхід спрацьовує, інколи 
таке призводить до катастрофи. Теж саме можна сказати про тямовитих бізнесменів та не 
дуже кмітливих: деякі кмітливі бізнесмени мають успіх, інші кмітливі – ні; деякі безпутні 
бізнесмени зазнають збитків, інші безпутні заробляють. Жодний зі звичайних критеріїв, 
якщо бути відвертим, взагалі не працює надійно, не можливо передбачити. Для 
буддійського стану розуму, це, по-перше, є чітко виражена ознака того, що ми не знайшли 
справжньої причини для багатства: ми насправді не знаємо, що створює його. 

Якщо уважно подумати, можна побачити абсолютну істину у самому розподілі 
багатства серед людей вашого власного світу. Багатство приходить та зникає, як і люди, 
що стають можновладцями, а потім вмирають; як цілі країни чи імперії, що повстають, а 
потім щезають з лиця землі чи мапи; здається багатство збільшується по всьому світові 
під час розквіту, а потім повсюди зсякає у часи депресії та війн. Великі винаходи – 
пеніцилін, кулемет чи комп’ютер – можуть ефективно лише за кілька років призвести до 
зростання чи погіршення добробуту, „абсолютного” багатства всього населення світу. Я 
намагаються донести думку, що кількість навколишнього багатства не є фіксованою 
одиницею і ніколи не була. Вона коливається. Через це підозра падає на усю концепцію 
існування певної кількості багатства, кількості світових ресурсів; і що нам лише потрібно 
розробити гарну систему розподілу обмеженої кількості, що маємо у наявності. Імовірно 
існує інша можливість. Вірогідно, якщо ми знайдемо справжню причину багатства, тоді 
ми зможемо збільшити загальну кількість багатства у всьому світі;  тобто, кожен тоді б 
мав вдосталь, або більше ніж достатньо. 

Вважаю ми довели, що начальник, котрий кричить, є щось, що створене вашим 
власним сприйняттям. Отже, розглянемо коротенько ще раз логіку міркувань. Говорячи 
технічними, науковими термінами, бос, що кричить, насправді є лише сукупність кольорів 
(переважно червоного!), форм (переважно розмахуючи руками), децибел (переважно 
збільшених), голосних та приголосних (що потоком виходять у вашу сторону). Ваш розум 
під впливом залишених вами у минулому відбитків починає інтерпретувати потік знаків та 
звуків як неприємними, як начальника, що кричить. 

І пам’ятайте, що поруч сидяча людина (котра можливо вас недолюблює), чи 
дружина керівника сприймають такий самий набір знаків та звуків як приємні, як щось 
правильне. Отже, „симпатичність” або „огидність” не можуть бути притаманними 
керівнику, таке повинно походити відкілясь ще, від іншого джерела; інакше ми усі 
сприймали б керівника або приємною людиною, або неприємною. Існує лише одне інше 
справжнє пояснення – характерні риси симпатичності чи огидності накладаються на 
картинку за допомогою нашого власного розуму. І також очевидно, що ми таке не робимо 
з власного бажання. Бос, що кричить, може бути лише сприйняттям, котрим диригує наш 
власний розум, але, здається, у нас немає влади вмикати чи вимикати сприйняття. Щось в 
нашому розумі спонукає нас отримувати таке сприйняття, і це саме відбитки, що з 
підсвідомості з’являються у свідомій частині нашого розуму. 
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До болі зрозуміло, не залежно від того, чи насправді існує сам по собі начальник, 
котрий кричить, чи він є результатом мого власного набору сприйняттів, це ніяк не 
впливає на реальність його існування. Я маю на увазі, що в будь-якому випадку він 
зменшить мою премію, якщо він злий, не залежно від того, чи злість притаманна йому 
якість, чи це щось таке, що виникає в моєму розумі. Знання, що він є моє сприйняття, 
насправді допомагає не в тому, щоб змінити ситуацію, яка зараз відбувається, бо події вже 
відбуваються. Скоріш такі знання суттєво допомагатимуть у визначенні, як я буду 
реагувати на начальника, котрий кричить; а саме, чи я насправді хочу побачити його 
таким знову? Тому що існує лише одна річ, котра може примусити мене знову пережити 
подібне, – це якщо я відповім йому тією ж самою монетою, так само, як він зараз 
поводиться зі мною. Лише одна річ, котра створює сприйняття крикливого начальника, є 
відбиток для крикливого начальника, і лише одна річ, котра залишає такий відбиток у 
моєму розумі є – ви здогадались яка – крик на керівника у відповідь. Отже, яке це має 
відношення до економіки? 

Якщо уся ця теорія правильна (а вона такою є), тоді теоретично я можу зупинити 
будь-який майбутній крик керівника, якщо я зрозумів, що відбувається і не почав 
відгаркуватися у відповідь. Тоді одного дня у майбутньому він зайде до кабінету, і ми – 
обидва, я та людина, що поруч сидить (пам’ятаєте, того хлопця, котрий мене 
недолюблював і радів, коли на мене гримав бос) – обоє сприйматимемо його приємним. 
Якщо ви вдумливо над цим поміркуєте, ви все зрозумієте: багатство в офісі, кількість 
щастя чи добробуту у кабінеті просто збільшилось вдвічі і не за чийсь рахунок. Я став 
щасливим, але не за рахунок свого колеги по офісу. Тепер щастя вдвічі більше, ніж було 
до цього. І кошти так само роблять свою справу. 

Коли ви віддаєте щось іншій особі, коли ви допомагаєте будь-якій самітній людині 
своїми руками чи своїм часом, чи своїми коштами, тоді певний відбиток викарбовується у 
вашій свідомості. Вчинок завжди записується, тому свідомість завжди увімкнена і 
реєструє події. Цей відбиток залишається у підсвідомості та набирає сил, зростає у 
могутності наче рослина чи дерево. Певного моменту відбиток переходить до вашого 
свідомого розуму та забарвлює – навіть створює – ваше сприйняття світу навколо вас, і 
навіть самих себе. 

Комерційні угоди, рішення теж нейтральні, як порожній екран. Не залежно від 
того бачитимете ви їх, що вони працюють чи ні, успішні вони чи ні, все це визначається 
не зовнішніми факторами – комерційним кліматом, вашою спритністю чи ступенем 
ризику, до якого ви припускаєтесь – а виключно сприйняттям угоди, чи рішенням, яке 
нав’язують вам відбитки у вашому розумі. Факт, що зовнішні фактори не визначають 
успіх ваших угод чи рішень, підтверджується до болю відомими свідоцтвами. Наприклад, 
ті ж самі стратегії не завжди спрацьовують. Або інше незрозуміле (якщо поміркувати), 
чому деякі нові товари прямо змітають з полиць магазинів, а старий починає 
залежуватися. Чому люди починають зачитуватись фантастичним романом Джоан Роулінг 
„Гаррі Поттером”, або вважають безцінним малюнок Пабло Пікассо, котрий кожна дитина 
змогла б намалювати? Чому деякі ідіотські пісні та телешоу стають хітами, тоді як лірична 
пісня з глибокою думкою, або ще більш ідіотська зазнають поразку? Щось тут 
відбувається. Здається, успіх визначається не тим, чим, як ми думали, він визначається. 

Отже, якщо усі ці теорії правильні, тоді причина успішності та прибутковості будь-
якого конкретного комерційного проекту (блискучого або ідіотського) обумовлена лише 
гарними відбитками у розумі його творця. Успішні бачать себе, що вони заробляють 
гроші, лише тому, що певного дня у минулому вони залишили у себе відбиток бачити себе 
як вони зароблятимуть гроші. Такий певний відбиток можливо залишити лише 
спостерігаючи за собою як роздаєте іншим все, що можете. Як ми говорили, жертовність 
починається і має починатись з малих речей: невелика люб’язність до людей у вашому 
підрозділі, чи до ваших рідних, ґрунтується на пильному стеженні за їх потребами та 
бажаннями. 
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Потім роздавайте більшому колу людей, скажімо кожному відділу чи підрозділу у 
вашій компанії, причому дари мають бути пропорційно більшими – фінансово так, але 
також діліться своїм власним часом, проявляйте емоційну підтримку та давайте 
професійні поради, допомагайте людям ідеями. На цей час ваші вчинки надання допомоги 
скеровуватимуться щирою практикою дивитись „іншими очима”, аби зрозуміти, що люди 
очікують від вас. Нарешті щедрість досягне своєї кульмінації, коли ви зі знанням справи 
інвестуєте усі свої власні фінансові, емоційні та професійні ресурси та можливості та 
ресурси людей вашої компанії у бездоганно-продуманий план принести щастя усій вашій 
родині, компанії, спільноті і навіть світові, тому що ви свідомо розширили межі свого „я” 
аби охопити всіх „їх”, і через це піклуєтесь про своє (але більшого виміру) „я”. 

Пам’ятайте, що цей останній крок не може бути успішним – насправді ви не 
зможете гарантовано досягти остаточного фінансового та власного успіху, про який 
розповідається у цій книзі – якщо ви по-справжньому не приділятимете час, аби зрозуміти 
принцип прихованого потенціалу та відбитків, що впливають на нього. Лише потім ви 
насправді оціните, яке безмежне багатство можна створити роздаючи, лише потім ви 
зможете істинно зрозуміти, яким повинно стати „я”, що сягає за межі вашої теперішньої 
обмеженої самоідентифікації. 

Уявіть, одна людина вже розуміє усе це і користується цими принципами для 
досягнення фінансового успіху. Далі уявіть, що така особа вчить цим принципам іншу 
людину, котра використовує інформацію для свого фінансового успіху. Двоє хлопців 
сидять поруч та любуються своїм начальником, котрий раніше був крикливою людиною. 
Тепер є двоє багатих людей, де раніше була лише одна. Через те, що багатство є 
результатом відбитків, тому що бізнесова угода або рішення, котра сама по собі була 
нейтральною або вірогідною стала миттєво успішною, тоді ми можемо сказати, що нове 
багатство з’являється не за рахунок попереднього капіталу: тобто багатство подвоїлось, 
його стало більше, ніж було раніше, в абсолютному сенсі. Тепер уявіть, що друга людина 
йде та навчає третього, і так далі – ідея зрозуміла. 

Висловлюючись більш точніше, можемо сказати, що той факт, що деякі люди 
заможні, а інші бідні, доводить, що – якщо ми розуміємо, як така ситуація сама по собі 
має бути – кожен може бути заможнім. Скажімо інакше, багатство може бути 
невичерпним у світі, тому що зараз багатство має обмеження. Ви можете просто 
відкинути ідею розподілу обмежених ресурсів, у додаток, також викидайте на смітник 
саму ідею бідності. Багатство – це сприйняття (і тому реальність), що впливає на 
кожного, хто був насправді щедрим у минулому. Тому воно доступне кожній людині. 

Розум – наш розум скалічений гордовитістю і, якщо відверто, казочками всієї 
історії нашої цивілізації, що розповідають батьки своїм діточкам від покоління до 
покоління, – упирається перед можливістю, що кожна жива істота може мати 
багатства більше ніж достатньо. Такого раніше не відбувалось у нашій історії, говорить 
наш розум, тому не може відбуватись і зараз. Ми такі аргументи вже чули; це не було 
істиною, тому і зараз не є правдою. Обережніше, Колумбе, ви випадете, бо Земля пласка. 
Залізо ніколи не полетить по небу чи плаватиме у воді. Неможливо, аби кожна людина у 
світі мала однаковий доступ до світової інформації, що передаватиметься за допомогою 
зробленого зі скла волокна, або променя, що сягає вище польоту птахів. Звідкіля ці речі 
з’явились? Хіба вони не змінили абсолютну кількість багатства у світі? Звідкіля нове 
багатство насправді виникає? Тепер ви знаєте. 

Ще кілька слів про механізм економіки безмежності, і потім ми зупинимось, щоб 
ви мали нагоду відкинути книгу вбік  та почати випробовувати теорію. Процес створення 
нового багатства працює безумовно краще, якщо ви розумієте, як це відбувається; а саме, 
вам потрібно перечитувати цю книгу знову і знову, доки ви зрозумієте суть прихованого 
потенціалу та відбитків – як вони разом працюють. Озброївшись цим знанням, що акт 
дарування є саме тим, що Будда називає „роздавати без коливань” через неосвіченість, 
нерозуміння як все відбувається. Стародавні книги мудрості говорять, аби по-
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справжньому взятись за справи з необхідним завзяттям, щоб довести діло до кінця, у вас 
повинна спочатку бути непохитна віра в те, що це працює. Книги говорять, що ви можете 
отримати таку непохитну впевненість, якщо для себе з’ясуєте, що за логікою це насправді 
має відбуватись. Ще одна річ, котра вам буде потрібна. 

Пам’ятаєте розмову про „святого воїна”? Це вас не здивує, бо „святий воїн” – 
людина, котра пройшла три кроки практики „дивитись іншими очами” або „перебування у 
чужій шкурі”, котру розглянуто у попередній главі. Логічно? Лише та людина може 
достатньо віддавати іншим та залишати відбитки у їх розумі, щоб побачити велику безліч 
багатства, що пізніше прийде до них, хто насправді не розрізнює між собою та іншими. 
Особа, котра по суті є щедрою до інших, є тією людиною, що відкрила найбільший секрет 
життя – найбільше джерело повного щастя; людина, котра зрозуміла, що задовольняти 
лише своє „я”, годувати один рот та набивати один шлунок є неймовірно нудним, 
нецікавим та помилковим заняттям, що знаходиться у протиріччі з нашою людською 
гідністю та призначенням. 

Набагато веселіше, безмежна та недосліджена радість в тому, аби розширити межі 
себе, свого „я” та охопити інших, щоб опікуватися ними. І якщо уся ця маячня стосовно 
прихованого потенціалу та відбитків є істиною, тоді найкращий спосіб опікуватись 
іншими, навернути їх на вчення як стати багатими та насолоджуватись ним і як зробити, 
аби багатство мало сенс. Якщо ви серйозно розмірковуватимете над цим, саме діяння 
ділитися багатством у такий спосіб – безмежне розповсюдження знання як створити 
багатство – є мудрий спосіб засівати насіння у вашому власному розумі для такого 
багатства, яке ви ніколи не уявляли. 

Це підводить нас до теми всіляких видів багатства, що знаходиться за межами 
нашого уявлення, щось на кшталт відвідування саду у пошуках знайти одну квітку і 
знаходження скарбу, про який навіть гадки не мали, коли входили. Але про це пізніше. 
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ІСТОРІЇ УСПІХУ ПРИХИЛЬНИКІВ „ГРАНУВАЛЬНИКА ДІАМАНТІВ” 
 
Минуло десять років, як було написано „Гранувальника діамантів”. На Десяту 

річницю видання книги ми заглянемо назад у минуле та подивимось на наслідки нашої 
роботи. 

Мета написання будь-якої книги – вплинути на людей, допомогти у той чи інший 
спосіб. Ми передали рукопис для першого видання „Гранувальника діамантів” нашому 
славному редактору Трейс Мюрфі з видавництва „Doubleday” за день до від’їзду на 
традиційне тибетське усамітнення (ретрит) на три роки три місяці і три дні. Журнал 
„Time” запропонував часткову допомогу, якщо ми замешкаємося з ретритом на тиждень 
чи два, але ми визначили дату і бажали її дотримуватись. 

Отже протягом трьох років ми і гадки не мали що відбувається у світі – ми почули 
про 9/11 трагедію10 лише через рік потому, ми нічого не знали про стан справ публікації 
„Гранувальника діамантів”. Коли ми повернулись назад після періоду усамітнення, то 
дізнались, що книга насправді змінила світ так, як ми на те сподівались; і якщо теорія 
ментального насіння, що знайдено у стародавньому оригіналі сутри11,  є насправді 
правильною, тоді ви можете сказати, що три роки медитації, спроб зробити наші серця 
добрішими та наш розум яснішим по-справжньому створили успіх книги. 

За минуле десятиліття „Гранувальник діамантів” було перекладено та надруковано 
п’ятнадцятьма різними мовами, у країнах від Бразилії до Польщі, Італії до Монголії, 
Китаю до Болгарії. Через десять років річний продаж у Сполучених Штатах та всьому 
світові постійно зростає. Окреслений у книзі метод управління бізнесом та особистим 
життям реалізували більше мільйона людей по всьому світові; і не залежно від того, 
працюєте ви у офісі мера Ріо-де-Жанейро, поліцейському відділку в столиці Тайваню, чи 
вивчаєте бізнес у Університеті Нью-Йорка, вам можливо знадобиться прочитати 
„Гранувальника діамантів”. 

Коли з’явилась ідея надрукувати Ювілейне видання „Гранувальника діамантів”, 
видавництво „Doubleday” запитало чи маємо ми виправлення та зміни до нового видання 
книги. Ми відповіли що ні, книга була саме такою, як ми хотіли, але забажали додати 
новий розділ. 

Одна річ читати книгу порад стосовно того, що нам потрібно робити, навіть якщо 
вона написана кимсь, хто в дійсності скористувався порадою в своєму справжньому житті 
аби досягти карколомного успіху. Але зовсім інша річ почути свідчення звичайних людей 
по всьому світу, хто насправді прочитав книгу та почав втілювати її вчення у своєму 
власному житті та роботі. 

Якщо я бачу, що багато звичайних людей з різних країн спромоглись втілити її 
пораду та досягли власного успіху, тоді мене автоматично приваблює слідувати їх 
прикладу. Якщо вони змогли, чому я ні. Лише скажіть мені, що потрібно робити. 

Отже, ми додали нову главу до книги, котра називається „Історії успіху 
прихильників „Гранувальника діамантів”. В ній ви дізнаєтесь з перших уст про людей з 
п’яти континентів, двадцяти п’яти країн, котрі скористались „Гранувальником діамантів” 
як посібником для досягнення особистого та фінансового успіху. Коли ми почали 
отримувати та збирати ці свідчення, ми побачили певну тенденцію та спосіб, як книга 
допомогла людям. 

Дещо з цих способів було очікуваним: знайдені у книзі принципи люди 
використовували для досягнення фінансового успіху, хоча навіть ми були трохи шоковані 
дізнатись про приклади у мільярди доларів. Тим не менш інші люди пішли далі з цими 

 
10 11 вересня 2001 року була здійснена серія терористичних актів на Всесвітній торговий центр і Пентагон 
на території США за допомогою пілотованих літаків. 
11 Су́тра (санскр. «нитка») — різновид Священного писання у буддизмі; у староіндійській літературі 
лаконічний і уривчастий вислів, пізніше — зведення таких висловів. 
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принципами, і нам би хотілось поділитись з вами нашими спостереженнями та історіями 
цих незвичайних людей. 

По-перше, як ви побачите з інтерв’ю, люди, котрі скористались книгою аби стати 
успішними дійсно є винятковими. Вони розбудували найбільші компанії у світі у своїх 
галузях (Michael Gordon, Jin Huang, Linda Kaplan Thaler, Robin Koval). Вони випускники 
своїх університетських класів (Anne Lindsey); вони досягли височінь артистизму (Eva 
Natanya, Королівський балет); вони написали видатні книги (Kendall Martin). Вони 
неперевершені науковці у дослідженнях медицини (Yat Peng Chew, Peter Ulintz); вони одні 
з передових корпоративних керівників і одночасно шановні майстри чорного поясу 
(Jeffrey Tzuoo, DoPont). Вони серед директорів Starbucks та співпрацюють з Microsoft. 

Вони лауреати премії „Оскар”  (Lindsay Crouse); вони допомагали у введені одної з 
головних світових валют – євро (Muhammad Salam); вони одні з ключових керівників 
управління цілим містом (Charae Sachanandani, Colorado Springs). Вони врятували тисячі 
життів завдяки винаходу – детектор диму (Allegra Ahlquist); вони врятували життя 
солдатів на полі битви (Jill Murphy, у Ірані та Афганістані). Вони обслуговують 
авіаперевезення (William McMichael, Американські авіалінії); вони врятували світ (Concha 
Pinos). 

З інтерв’ю стане зрозуміло, якщо відверто, що щире виконання „Гранувальника 
діамантів” вимагає високого інтелекту. Причина для цього проста: єдиний лейтмотив 
книги – ми заробляємо кошти лише віддаючи їх іншим. 

Таке абсолютно суперечить будь-якій існуючий теорії економіки, що високо 
розвинутий інтелект необхідний для втілення цього в реальному бізнесі чи житті. Ми 
йдемо проти течії, проти звичайного погляду на справи, проти мудрості 50.000 історії 
людської підприємницької діяльності – ми єдиним фронтом стоїмо проти приливної хвилі 
людської історії, проти банкрутства людства. 

І ці люди стоятимуть непохитно: інша якість, котра спадає на очі, це єдина манера 
наполегливості, або особистого зухвальства – бажання йти до мети з новим світоглядом, 
навіть коли весь світ сміється, ставить під сумнів  чи навіть засуджує лише через те, що ми 
з’ясували для себе як насправді все відбувається. 

Дуже часто здається, що таке бажання прийняти новий радикальний світогляд 
народжується з труднощів, навіть трагедії. Люди, свідчення котрих ви далі читатимете, з 
перших рук знають, що життя не відбувається таким чином, як нам завжди про нього 
розповідали. Вони сиділи у своїх офісах навпроти Всесвітнього торгового центру, коли 
хмарочоси падали; вони виповзали з уламків охопленого полум’ям літака після падіння; 
вони витримали випробування руйнівного раку грудей; вони пережили глибину депресії 
та наркотиків; їм посміхалась та зраджувала фортуна, слава, чоловіки, жінки та діти. 

У кожного з них свій шлях, що змушує шукати існування більш досконалої 
парадигми, системи уявлень того, як має відбуватись життя, бажання знайти можливість 
позбавити світ від болю та бідності, чи просто спробувати щось абсолютно нове. 

Ще одну річ ми помітили, коли опрацьовували інтерв’ю – це те, що успіх, котрого 
люди досягли завдяки „Гранувальника діамантів”, не лише змінив їх фінансове 
становище, але також змінив їх самих зсередини. Ми за допомогою фотокамери 
„підловили” кожну людину у один з моментів їх кар’єри протягом останнього десятиліття 
„Гранувальника діамантів”. На фото вони вихоплені у ту хвилину, коли минув лише 
тиждень чи місяць їх прориву у бізнесі чи особистому житті, і вони користувалися однією 
часткою давньої мудрості, що була знайдена у книзі. Але самі по собі люди стримані; одна 
характеристика майже в усіх них, що здивувала нас, це та, що вони пішли вперед, за межі 
визначеного світом успіху. 

Таке, як ми бачимо, постійно повторюється в їх свідченнях. Людина шукає, людина 
цікавиться кращим способом заробляння коштів, управлінням своїм життям. Якимось 
дивовижним чином (дійсно існують дуже дивовижні способи, про які ви прочитаєте далі) 
вони натрапляють на „Гранувальника діамантів”. У багатьох випадках вони спочатку 
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мали проблему з книгою: її закидали на полицю, де вона інколи роками припадала пилом, 
доки ідеї перетравлювались у голові. 

І потім наступає той плідний момент, коли вони вперше насправді користуються 
ідеєю, ти отримуєш назад те, що вперше забезпечив для інших. Вони досягають успіху, 
найчастіше ліпшого від свої навіжених мрій. Вони отримують усі гроші, що колись 
бажали; вони зустрічаються з партнерами своїх мрій; змінюються навіть їх тіла на 
молодші та міцніші. І потім, а це завжди трапляється, вони усвідомлюють, що бажали 
чогось більшого, ніж це. 

Одного разу, як ми досягаємо успіху, і, можливо, лише одного разу як ми досягаємо 
успіху, ми незмінно розуміємо, що найбільшим щастям, котре можливо відчути, є 
служіння іншим та надання допомоги також стати успішними. 

Майже кожна людина, про котру читатимете, досягла свого найвищого успіху. 
Вони знайшли сенс у своєму житті, котрий тепер для них є справжньою причиною, заради 
якої варто жити. Успіх „Гранувальника діамантів” є не мільярди доларів, котрі він 
створив для людей навколо світу, скоріш це відкриття справжнього знання мудрості в 
серцях тисяч и тисяч людей. Успіх виражається в бажанні тих сердець ділитись цією 
мудрістю, цим вищим шляхом життя з іншими людьми. 

Майже кожна людина, про котру ви читатимете, розпочала викладацьку діяльність  
більшою або меншою мірою. У багатьох випадках викладання відбувається на семінарах, 
через наставництво чи читання лекцій, співпрацюючи з організаціям на кшталт „Інституту 
просвітленого бізнесу” або „Управління кармою” (Америка), „Witway Broadcasting” 
(Китай), „Harmonium Training” (Гонконг), „Менеджмент просвітленого бізнесу” (Тайвань) 
чи „Samaya Consulting” та „Ініціативи глобального добробуту”(Європа). 

Здається, що частіше уроки „Гранувальника діамантів” передаються з вуст в уста, 
за чашкою кави, від серця до серця. Нам ще потрібно розробити формальну програму 
підготовки, котру можна буде використовувати незалежно під час індивідуального 
спілкування.  

Можливо найбільш хвилюючою тенденцією при передаванні мудрості книги є 
Дискусійний клуб „Гранувальника діамантів”, маленькі, без надмірностей зібрання, що 
спонтанно з’явились без всякого контролю та координаційної роботи у багатьох країнах 
світу. Лише у минулому році ми намагались вести базу даних та налагодити зв'язок між 
групами; якщо вам цікаво, більше дізнатись можна відвідавши нову сторінку в Інтернеті 
http://diamondcuttergroups.com  

Кілька додаткових моментів. Нещодавно сприйняття суспільством діамантового 
бізнесу змінилося з привабливого захоплення та гламурного шарму багатства на коректне 
занепокоєння зловживанням, що пов’язане з виробництвом діамантів: небезпечні шахти, 
недбалість у забезпеченні охорони навколишнього середовища, залучення дитячої праці, 
використання діамантів у фінансуванні міжнародного насильства. 

Ми бажаємо висловити щиросердечну подяку за докладання зусиль по 
викорінюванню зловживань, зловживань, проти яких ми вели боротьбу роками у „Андін 
інтернешенел”. Ми підтримуємо модель, що була розроблена урядом Канади для 
відновлення діамантів (з мікроскопічною ідентифікаційною позначкою лазером великих 
камінчиків), що були вироблені на безпечному виробництві з відповідною високою 
зарплатнею та відповідним ставленням до питань охорони навколишнього середовища. 
Урешті, ми, як споживачі, зобов’язані своїми коштами вголос заявити про своє ставлення 
до цих питань – купувати лише ці етично сертифіковані діаманти, це змусить торгівців 
відмовлятись від інших. 

У книзі „Гранувальник діамантів” також передбачено появу штучно вирощених 
алмазів на комерційній основі, котрі недорогі та досконалі, справжній діамант – 
приваблива та життєздатна альтернатива всьому процесу шахтного видобування, якщо ми, 
суспільство, підтримаємо їх виробництво своїм попитом. 

http://diamondcuttergroups.com/
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Як ми вибирали історії успіху? Під час читання про цих зірок ви, можливо, 
дивуватиметесь чому, так багато людей з Азії, особливо з Китаю. Два видання китайською 
мовою (спрощене написання та традиційне) оригіналу „Гранувальника діамантів” є 
бестселерами книг про бізнес у таких китайсько-мовних центрах, як Сінгапурі, Гонконзі, 
на Тайвані та материку Китаю. Нам почали надсилати запрошення відвідати ці міста 
кілька років тому, і ми з задоволення проповідували по всьому Китаю та сусідніх країнах. 

Під час цих візитів ми зустрічали все більше і більше китайців та знайомились з 
ними. Більше всього отриманих про Китай вражень, особливо в Сполучених Штатах, 
походить від наших газет та телебачення; тепер ми стали особистими друзями з багатьма 
китайцями та переконані, що цю країну неправильно сприймають завдяки пресі. У них 
таємнича та давня культура, культура, що мислить зовсім по-іншому, ніж звикли ми на 
Заході: китайські ієрогліфи несуть у своєму значенні відбиток п’яти тисячоліть. 

Також пам’ятайте, що двоє з п’ятьох людей на планеті – китайці; ми розуміємо і 
маємо на увазі „Гранувальник діамантів” написано аби допомогти планеті, а не Сходу чи 
Заходу. Це наш новий світовий порядок, це більш збалансований світогляд; ми 
розповідаємо про Азію та її справжнє положення на світовій мапі. 

Ми усі різні, і цю різницю необхідно шанувати, а не боятися. Ми можемо ще багато 
чому навчитись від найстарішої та найновішої наддержави на землі: у нас є 
відповідальність перед майбутніми поколіннями спробувати співпрацювати на межі 
перетину двох великих світових економік, вивчити мову та традиції один одного, та 
працювати разом для спільного добробуту. 

З „Гранувальником діамантів”, книгою, котра одночасно є західною книгою для 
бізнесу та у китайській версії найстарішою друкованою книгою у всьому світі, ми 
особисто знаходимо підстави тісно співпрацювати з китайцями та іншими мешканцями 
Азії; ми бачимо майбутню гармонію без меж та кордонів. Нам просто потрібно засівати 
ментальні відбитки, відбитки спробувати вийти на зустріч один одному, слухати один 
одного та вчитись один від одного. 

Таке бачення майбутнього світу є первинною причиною для обох версій 
„Гранувальника діамантів”. Люди, котрі живуть навколо нас у світі, насправді 
створюються відбитками, що ми залишаємо у своїй свідомості через турботу та 
опікування іншими, тоді більше не існує намірів для будь-якого конфлікту між людьми та 
між націями. Запасами нафти на інших природних ресурсів, розміром на наявністю ринків 
і загальною вартістю двох економік світу абсолютно можна керувати та безмежно 
збільшувати (не зіштовхуючись), якщо ми достатньо щедрі як окремі особистості. 

Давні тибетські тексти заклали фундамент для оригіналу „Гранувальника 
діамантів”; вони містять в собі слова для піднесеного стану свідомості, що не має 
еквівалентну у сучасних мовах світу. Деякі з наших друзів, з ким підтримуємо листування, 
також незалежно від інших передбачили, що ідеї в книзі можуть зробити внесок у 
майбутнє, де протилежне також відбувається. А саме, коли фундаментальні принципи 
„Гранувальника діамантів” та подібних творів поширяться по всьому світові, тоді такі 
слова як бідність, расизм або війна (можливо навіть смерть) зникнуть самі по собі з мови 
планети, тому що речі, котрі вони означають, підуть з нашого життя. 

Така зміна парадигми, таке перетворення світогляду уже в дії. „Гранувальник 
діамантів” зробив свій внесок, і для нас це найбільша з усього річ, що здійснюється. 
Нещодавно „The New York Times”надрукувало статтю про авторів книги, в якій мимохіть 
вживались вислови „карма та порожнеча” – мовою „Гранувальника діамантів” ментальне 
зерна та потенціал усіх речей – наче це ідея, з якою мільйони читачів вже знайомі. І 
кількість зростає. 

Речі повертаються до свого початку. Хоча „Гранувальник діамантів” – книга не 
релігійного змісту (нею успішно користувались люди різних віросповідань), її коріння 
ведуть до буддизму, і особливо до тибетського буддизму. Недавно до нас підійшла група 
бізнесменів з Тибету. Вони сказали, що книга стала дуже популярною серед тибетців, 
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багато з них вважають, що практичне відображення давньої істини є досконалим 
впровадженням ідеї в народ для сьогодення. 

Такий настрій, підхоплений бізнесменами та духовними лідерами, пішов луною 
через усю Азію та Захід. Настає ера сповнених співчуттям керівників, хто дотримується 
давньої мудрості та займається медитацією, веде етичний спосіб життя, виділяє час для 
роздумів на самоті, як засоби досягнення успіху у матеріальному та духовному житті. У 
свідченнях ви прочитаєте про деяких дуже успішних людей бізнесу, котрі роками 
інтуїтивно дотримувались принципів книги ще не познайомившись з „Гранувальником 
діамантів”. Книга лише прояснила та упорядкувала у їх розумі те, що за їх відчуттям 
завжди було істиною. 

Отже, насолоджуйтесь їх мудрістю, користуйтесь нею та пишіть власні історії 
успіху для нашого наступного ювілею. Ми хотіли б офіційно висловити подяку за 
сміливість та щирість нашим авторам, хто поділився своїми історіями – свідченнями, від 
яких інколи стискається серце. Ми також вдячні тим, хто надіслав свої свідчення, але які 
ми не змогли додати до цього видання. Їх можна прочитати на нашій сторінці в Інтернеті 
http://diamondcuttergroups.com . 

Таке рішення частково викликано лімітом простору. Ми у цій книзі намагались 
також презентувати різноманіття історій з різними висновками, що можуть допомогти 
нашим читачам; схожі свідчення надані в Інтернеті. Ми так само намагались надати історії 
людей різних професій (від магнатів корпорацій до артистів та матусь) та з різних 
географічних регіонів. Ми виключили деякі історії з міст, в яких майже всі шанують цю 
книгу. 

Більш за все ми хочемо висловити подяку нашим читачам, котрі за останні десять 
років дозволяли нам ділитись тим, що ми вивчили – бо саме цим ви теж вчили нас. Ми 
бажаємо вам успіху у вашому бізнесі та житті. 

 
Геше Майкл Роуч та Лама Крісті МакНелі  
(Michael Roach & Christie McNally) 
 
під час уособлення в Бзоу, Марокко 
липень 2008 
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Амстердам (Голландія) 

Джордж Шутен (George Schouten) – кінорежисер,  
 
Джордж зафільмував понад сорок 

документальних стрічок для „Буддистської 
фундації радіомовлення”, що транслює свої 
репортажі через Інтернет та 
Нідерландському громадському телебаченні. 
Впродовж останніх чотирнадцяти років він 
також обіймав посаду директора однієї з 
найпопулярніших телевізійних програм у 
Нідерландах. 

Кожна людина – це брильянт. У 2005 
році я вперше прочитав „Гранувальника 

діамантів”, коли готував документальну стрічку про „Буддистську Фундацію 
радіомовлення” для геше Майкла Роуча та лами Крісті МакНелі; частина фільму знімалась 
у Амстердамі, де вони проводили лекції для бізнес-спільноти про описані в книзі 
принципи. Наша кінострічка називалась „Діамант, Вчитель та Його учні”, і я змушений 
сказати, що навіть тепер, роками пізніше, люди до сих пір підходять до мене та 
розповідають, яке сильне враження, які емоції залишились від цього фільму. 

У своїх праці я користуюсь трьома різними ідеями з „Гранувальника діамантів”. 
Перше з них – це відкриті та радісні почуття, що я отримав від книги, і від цих двох 
авторів, коли вони говорять на камеру для фільму. Таке позитивне ставлення миттєво 
надихнуло нас на творчий підхід. 

По-друге, у книзі вони постійно говорять і говорять про важливість кожного 
окремого відбитку, що ми залишаємо у свої свідомості. Все, що ми говоримо чи робимо, 
навіть думки, записується; і все записане пізніше доведеться жати, як частину нашого 
світу. Це подібне до фільму, де кожен крок, кожний рух, кожна думка має значення. 
Знімати фільм – це насправді дивитись кожної миті в очі закону карми. Я вважаю, що це 
справедливо по відношенню до найбільш відповідальної частини фільму – редагування. 
Отже, книга змусила мене по-іншому дивитись на те, які відбитки я викарбовую у своїй 
свідомості. 

Під час фільмування кінострічки мене вразило те, скільки часу геше Майл Роуч та 
лама Крісті МакНелі витратили на навчання та продовжують витрачати на відвідування 
занять інших вчителів. Для мене це красномовний приклад того, як стати одним цілим з 
людьми, якими працюєш – це збільшує співчуття. Кожний з нас – це учень, кожен – 
вчитель, кожен з нас – брильянт. 
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інколи гадаю, чи було це насправді. 

Барселона (Іспанія) 

Конча Пінос (Concha Pinos) – президент Фонду „The Gandhiji Foundation”  
 
„The Gandhiji Foundation” – це гуманітарна 

організація з близько 30 000 асоційованих членів, що 
працюють у 64 країнах. Головний офіс знаходиться в 
Іспанії де працює 400 робітників. Фондом, наприклад, було 
зібрано два мільйони доларів як гуманітарна допомога 
постраждалим від недавнього циклону в Бірмі. 

Кінець кордонів. Кілька років тому я сиділа в кафе 
у Барселоні, і мій розум шукав духовної допомоги, коли до 
мене підійшла людина та подала „Гранувальника 
діамантів”. Я подивилась на нього та промовила: „Не 
думаю, що це для мене. Я нічого не знаю про бізнес, я 
займаюсь гуманітарними питаннями”. Але він просто 

відповів мені: „Вам потрібно прочитати цю книгу”, і потім пішов. Більше я його не 
бачила, тепер 

Нещодавно я роздумувала над ідеєю з „Гранувальника діамантів”, що люди та 
події, що відбуваються навколо мене, походять від насіння, що я посіяла у своєму розумі 
своїм відношенням до інших людей. Ми виконували дуже складну місію у Бірмі в 
атмосфері політичного безладу – допомагали жертвам нещодавнього циклону, в якому 
загинуло майже 100 000 людей. 

Нас зупинили на кордоні і не дозволяли доставити пакети першої допомоги. Я 
напружено думала, звідки диктатор країни походить, генерали і таке ставлення, що 
дозволяє людям помирати через чиюсь власну пожадливість. Я старанно намагалась 
пам’ятати, що це походить від насіння, що я засіяла в собі. Я продовжувала робити 
нотатки у „Книзі з шістьома графами”, моєму духовному щоденнику, про те, як мені 
потрібно воювати зі своїми негативними емоціями та ставленням, а не з зовнішніми 
речами та людьми. 

Раптово кордон було відкрито, я увійшла до країни, наче була невидимою. І потім 
почалась справжня робота, надавали допомогу людям, намагаючись їх врятувати. Вивчена 
мною з „Гранувальника діамантів” мудрість була життєво-необхідною. Без неї, вважаю, я 
би втратила своє життя. І тоді я би нікому не змогла допомогти. 

„Гранувальник діамантів” – це ключ до закінчення війни, це голуб миру. 
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Нью-Йорк сіті (США) 

Марк Тріппетті (Mark Trippetti) – Засновник та Голова рекламної та маркетингової 
компанії „TURF” 
 

 
Компанія Марка нещодавно виграла очікуваний 

„Приз графічних логотипів”; він один з людей, хто 
зберігає у своєму кабінеті комплект „Гранувальника 
діамантів”, бо Марк роздає книгу кожному, хто відвідує 
його офіс. 

Працювати на благо один одного. Я роками був 
тим, котрих називають людиною, що своїми руками 
виковувала своє щастя у великому місті. У мене була 
швидко зростаюча компанія та напружене життя. Але 
настав момент, коли я відчув, що життя весь час було 
жалюгідним. Пам’ятаю той рік, коли на Різдвяні свята я 
тиждень провалявся у ліжку, бо мені було так прикро, я не 
був на похоронах матусі, коли я був молодим. Мої друзі 
постійно радили прочитати „Гранувальника діамантів”. 
Нарешті одного гарного весняного дня я придбав книгу на 
площі Юнион-скуэр, коли їхав мотоциклом у неділю після 

обіду. Я прочитав книгу і відтоді знав, що мені потрібно робити. 
До цього часу я насолоджувався  своїм егоцентризмом, вважав себе найбільш 

себелюбною людиною у світі. Я завжди вважав, що люди у компанії повинні виконувати 
усі примхи свого боса. Існує поширене хибне розуміння того, що чим вища посада в 
організації, тим більше людей, що працюють на тебе, повинні виконувати усі твої 
забаганки та терпіти вибрики. 

Але після прочитання книги я раптово усвідомив, що моя висока посада надавала 
мені можливість допомагати набагато більшій кількості людей та впливати на їх життя. То 
була моя відповідальність працювати для них: нема потреби говорити, що атмосфера у 
нашій компанії почала змінюватись, ми шукали шляхи як ми всі можемо служити один 
одному. 

Я вважаю, що унікальною нашу історію „Гранувальника діамантів” робить 
напрямок, в якому ми потім почали рухатись. Чим більше оновлювалась наша сутність, 
чим більше ми проявляли турботи про інших, тим важче ставало проводити нові рекламні 
компанії для компаній, чию продукцію або послуги ми вважали неприйнятними для 
людей. 

Отже компанія „TURF” розпочала нову зміну культури. Впродовж кількох років ми 
майже повністю змінили реєстр наших клієнтів на компанії, котрі позитивно впливають на 
світ, особливо приділяючи увагу тим організаціям, які турбуються про екологію. Ми не 
хочемо бути лише відповідальною рекламною фірмою – ми хочемо виконувати нашу 
роботу для відповідальних організацій. 

Отже здогадайтесь до кого прийшли з офісу мера Бломберга, коли вони захотіли 
залучити когось до компанії у боротьбі за екологію у Нью-Йорку… 
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Басра (Ірак) 

Джил Мюрфі (Jill Murphy) – військова медсестра армії США 
 

 
Службові обов’язки Джил – це Армійський медичний 

центр Валтера Рід у Сполучених Штатах. В цьому центрі 
лікують поранених у конфліктах на Близькому Сході солдат. 
Зараз вона знаходиться у Іраку, працює у відділені інтенсивної 
терапії армії США, де щоденно має справи з серцевими 
захворюваннями та смертельними опіками цивільного 
населення. Джил була відзначена за її попередню поїздку до 
Афганістану, де рятувала життя під обстрілами та служила 
унтер-офіцером у проекті з покращення якості життя для 
трьох мільйонів резидентів  провінції Пактика. Для нас є 
великою честю надру ва и її свідчення про хоробрість та 
жертовність, котру проявляють такі люди як Джил, особливо 

як допомога жертвам конфліктів. По мірі поширення принципів по всьому світові, що 
викладені у „Гранувальнику діамантів”, ми з нетерпінням виглядаємо той час, коли 
насильство не буде застосовуватись для припинення насильства. 

Шлях до припинення війни. Зараз я служу у великому таборі для інтернованих на 
півдні Іраку; це дивовижно, що вони зробили з цим місцем. Вже кілька років тут 
трапляється насильство, бунти, напади на охоронців, напади ззовні, рішуча непокора 
більшості інтернованих. 

Приблизно рік тому хтось з високих чинів (можливо це був генерал-майор Стоун) 
вирішив змінити філософію табору. Попередньо на насильство реагували більшим опором 
та жорсткішими правилами та дисципліною; здається все рухалось по спіралі, наче все 
створювало більший безлад. Вони вирішили запровадити політику поваги до 
утримуваних, надання освіти, медичного обслуговування, навчання ремісництву та 
загальну нетерпимість до будь-якої провокаційної та неповажливої поведінки з боку будь-
якого американського військового персоналу. 

Багато людей вважало, що табір перетвориться на повний бедлам. Але навпаки, 
таке зменшення застосування сили призвело до значного зменшення насильства як у 
таборі, та і за його межами. Я провела там п’ять тижнів, і спостерігався лише один 
випадок нападу. І це у місті, де утримується двадцять тисяч полонених іракців! 
Насильство в середині всього комплексу звелось до одного чи двох випадків на тиждень, 
що є лише незначною частиною попереднього устрою життя. 

Люди, що були прибічниками жорстких засобів у наведенні порядку та 
придушенню безладу, помилялись. Вони говорили, якщо попустимо віжці, американські 
військові будуть у небезпеці. Насправді, вони зараз знаходяться у значно безпечніших 
умовах біля утримуваних. Спочатку були обмеження, тому що з вивчення „Гранувальника 
діамантів” ми знаємо, що жнива ментального насіння не відбувається миттєво… Але 
зусилля були такими скоординованими, узгодженими багатьма людьми – і витримка 
такою рішучою, – що утримуванні, заміть того аби скористатись послабленням режиму, 
почали насправді більше поважати американців. 

Будь ласка, не думайте, що я вважаю за правило доброго тону вдиратись до чиєїсь 
країни та утримувати там людей. Безумовно, ставлення до них без пригнічення їх гідності, 
на котру заслуговує кожна людина, не виправдовує те, що було вже перед цим зроблено. 
Але це показує, що прийде час, і посіяне вашими вчинками насіння повернеться до вас у 
такий же спосіб. Я щиро вірю, що те, що відбувається тут, може бути прикладом для 
припинення тут війни і всіх війн у майбутньому. 
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Шанхай (Китай) та Нью-Йорк (США) 

Джесіка Кунг (Jessica Kung) – культорганізатор міжнародних зустрічей 
 

 
Джесіка з відзнакою закінчила Є́льський 

університет у 2004. Для втілення мрії співпраці 
американців з китайцями вона та її друг заснували 
тури до азійського світогляду – „The Worldview 
Asia Tours” – завдяки яким з різними програмами 
американські доповідачі виступають перед 
тисячами людей з Азії. Серед цих програм є лекції 
стосовно „Гранувальника діамантів”, і в цьому 
році перший доповідач з Китаю приїхав до 
Сполучених Штатів за програмою обміну 
світоглядом, аби поділитись своїм надихаючими 
лекціями. 

Очікувані жнива. „Гранувальник 
діамантів” розкриває ідею збирання врожаю: 
свідоме планування свого майбутнього через 
насадження відбитків у своїй свідомості – через 

допомогу іншим досягти те, що ми прагнемо. 
Як більшість людей, котрі скористались вченням „Гранувальника діамантів”, я 

змогла впоратись з моїми фінансовими складнощами та значно збільшити суму на моєму 
банківському рахунку завдяки свідомої допомоги іншим. 

Я одночасно шукала людину, котра могла б стати партнером у житті та бізнесі. 
Знайти когось мені не вдавалось, багато варіантів, але нічого вартого. Тоді я подумала, що 
можу просто скористатись принципами, котрі пропонує ця книга для досягнення 
фінансової безпеки. 

Згідно цієї логіки я знайду свого партнера, якщо почну активно підтримувати 
стосунки інших людей. Отже наступного року я так і робила, вкладаючи в цю справу свою 
душу. Інколи це була ледь помітна та свідома посмішка, коли щаслива пара проходила 
повз. Або я свідомо сідала та розмовляла з друзями, у котрих були проблеми у 
відношеннях. 

Під час бізнес-подорожі до Лос-Анджелесу я раптово усвідомила, які у мене такі 
гарні стосунки з партнером. Цікавий феномен, бо я дуже напружено працювала аби 
створити такі відбитки, а коли прийшов час пожинати врожай від посіяних дій, це 
здавалось таким природнім та майже непомітним. 

Це було емоційне навантаження аби зрозуміти, що в мене все вийшло без 
„магічного” чаклунства, котре, як ми думаємо, „допоможе” зустріти того єдиного 
чоловіка. Такого не було, щоб я йому щось говорила, чи щось писала, не було моєї 
фотографії десь у Інтернеті на сторінці знайомств; це просто ментальні відбитки, що 
помалу визріли до часу жнив. 
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є життя. 

друзів теплотою та 
турбот

с  

чи особливої ситуації, тоді, розмірковуючи, я посилаю 
для ни

ня через медитацію, і я вірю, що моя 
медитація

ії та проявлення турботи роблять мене здатним зберігати радість та 
душевний спокій. 

 

Тайпеті (Тайвань) 

Янг Чжінцунг (Yang Chin-Tsung) – засновник та генеральний директор музикальної 
корпорації „Wind Music International Corporation” 

 
 
Чжінцунг заснував одну з провідних 

тайванських студій грамзапису. „Вінд 
м’юзик” відіграє важливу роль у 
збереженні давньої китайської музики, її 
інтерпретації та просуванні сучасними 
артистами по всьому світу. 

Ніякого більш егоцентризму. 
Кілька років я користувався порадами 
„Гранувальника діамантів”, а також мав 
нагоду взяти участь у кількох турах 
авторів, котрі подорожували Тайванем. 
Мене дуже глибоко вразили принципи, що 
презентує книга; один з них припав мені до 
серця та продовжує впливати на мо

У книзі є глава, у якій 
розповідається про силу медитації, 

особливо, коли людина  сподівається обгорнути своїх рідних та 
ою. 
Я щодня користуюсь таким пособом мислення та медитації у своєму житті. Коли я 

вранці прокидаюсь, я зазвичай практикую глибокі роздуми. Під час медитації я 
концентруюсь на питаннях, які стоять переді мною цього дня. Якщо це стосується когось з 
моїх друзів, особистих проблеми 

х мої найкращі побажання. 
Наприклад, тато однієї моєї знайомої недавно помер. Я знав, що вона зараз 

проходить долиною смутку та випробувань у своєму житті. Як друг, я спробував 
надіслати їй побажання миру та благословен

 вплинула на неї дивовижним чином. 
У такий спосіб я не тільки опікуюсь нею, але й розширюю горизонти свого 

власного життя. Я збільшую моє коло, я більше не проявляю егоїзм, не приділяю увагу 
лише собі. Такі тренування відродили у мене співчуття та любов до більшої кількості 
друзів та людей. Це для мене дуже важливо. Якщо на роботі багато навантаження, такі 
принципи медитац
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Прага (Чеська Республіка) 

Ганна Гіллерова (Hanna Hillerova) – художниця 
 

 
Критик сучасного мистецтва 

нещодавно висловився про мистецтво Ганни, 
як „надихаюче та…зухвале, що показує шлях 
до унікального та витонченого голосу 
майбутнього”. 

Карколомний шлях до успіху. Мене 
„Гранувальник діамантів” наштовхнув на 
роздуми про те, що мети досягаєш  лише коли 
допомагаєш іншим досягти того ж самого. 

Моя перша американська виставка в 
Х’юстоні відкрилась у некомерційному 
секторі художників. Я сподівалась, що зможу 
скористатись такою нагодою та підібрати 
відому комерційну галерею аби 
репрезентувати себе та продати свої витвори 
мистецтва. Але жоден з власників галерей не 
прийшов подивитись мої картини. 

Через кілька днів після відкриття 
виставки я купила квиток на літак, щоб летіти 

до Праги та організовувати лекції та семінари, які проводили мої знайомі та інші люди, 
котрих я не знала. Мій знайомий художник радив „слушне бізнесове рішення”: скасувати 
політ та залишитись у Х’юстоні аби рекламувати себе протягом часу, що залишився для 
моєї виставки. Здавалось безглуздо залишати місто у такий відповідальний час своєї 
кар’єри та псувати сили та час на проекти інших людей, заміть того, щоб просувати себе 
до успіху. 

Я все рівно вирішила залишити виставку. Я вилетіла до Праги, щоб посприяти у 
рекламуванні цих людей,  допомогти їм досягти мети. Коли я повернулась до Х’юстону 
через кілька тижнів забрати свої роботи з виставки (котра зараз зачинена), власники двох 
найкращих галерей міста чатували на мене. Тепер моя улюблена галерея показує та продає 
мої витвори. 
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луги як пожертвування, дар. 

 

Бові (штат Арізона) 

Сусанна Штумпф (Susan Stumpf) – фельдшер, первинна медична допомога. 
 

 
У Сусанни за плечима двадцять два роки 

медичної кар’єри, останні вісім років є власником 
свого офісу надання допомоги пацієнтам, де 
пропонують акупунктуру, як основну терапію. Вона 
навчалась у Гонконгу і викладає в університеті лекції 
з китайської медичної теорії. 

Надійна стежка до прибутку. У мене дуже 
простий, але важливий приклад того, як я 
використовую принципи, що знайшла у книзі 
стосовно управління у своєму офісі. Після ретельного 
вивчення цих принципів, я вирішила спробувати 
провести експеримент у своїй клініці акупунктури. Я 
повідомила своїх клієнтів, що послуги лікування 
будуть надаватись безкоштовно. Якщо вони побачать 
покращення та схочуть продовжувати лікування, тоді 
вони зобов’язуються фінансово підтримувати роботу 
мого офісу. Що це насправді означало – я почала 

пропонувати свої пос
Деякі люди не могли це зрозуміти і відчували незручним повертатись до мого 

офісу. Інші залишали невелику суму коштів і більше не приходили. Але мій бізнес того 
року приніс більше коштів, ніж попередні роки, і у мене було менше стресу стосовно 
фінансів по управлінню офісом. 

 

Хюстон (Техас, США) 

Барні Джонс (Barney Jones) – президент нафтової компанії 

 
Барні – програмний менеджер компанії „Bentley 

Systems”, найбільшого у світі провайдера програмного 
забезпечення для вирішення технічних завдань. На цей 
час він курує нафтоперегінний завод та команду з 
розробки нафтогону для потужної канадської 
нафтогазової компанії, що постачає 10 відсотків 
всього бензину до Сполучених Штатів. Як говорить 
Барні, „якщо наша система падає, ваші ціни 
злітають!” 

Знайти спільну мову, щоб люди слухали ваші 
ідеї. Знайомий порекомендував мені „Гранувальника 
діамантів” у 2000 році. З того часу я виконую на роботі 
його ідеї. Я знаю багато історій успіху, що відбулися 
завдяки цій книзі, але одна з них припала мені до серця. 

„Гранувальник діамантів” попереджає про 
марнослів’я; одним з результатів карми від марнослів’я 

є те, що люди не звертають на нас уваги. Я помітив, що перебуваючи на різних нарадах та 
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засіданнях – це було близько п’яти років тому – все, щоб я не говорив, люди не звертали 
уваги на мої слова, ігнорували, вони радше слухали когось іншого. Було схоже, що мені 
не довіряють. 

Отже, я вирішив спробувати ці речі, які стосувались марнослів’я. Я проаналізував 
себе і знайшов у собі такі звички, як перебивати людей під час роботи аби потеревенити 
про телешоу чи спорт. 

Отже, я почав концентруватись на тому, як не марнувати час інших людей пустими 
балачками. Якщо вони бажали поговорити, я вислуховував їх, особливо з особистих 
питань, за які я власно був відповідальним, але уникав пускатись у плітки. 

Так сталось, що минулого тижня я був на засіданні. Я зробив три пропозиції та 
поставив одне запитання. І керівник цієї групи відповів: „Дуже доречне питання!” 
Здавалось, що усі мої слова сприймались серйозно. Такі зміни відбувались поступово 
протягом останніх кількох років, і тепер мої слова мають вплив на оточуючих мене людей. 

 

Тибетська спільнота (Кандін, Західний Китай) 

Анг Луо (Ang Luo) – співзасновник та власник „Paoma Mountain Resort” 
 

 
Анг Луо – головний член тибетської бізнес-

спільноти та обіймає керівну посаду у Уряді 
Західного Китаю. Йому на очі випадково потрапила 
книга „Коли монах знаходить діамант”, китайська 
версія „Гранувальника діамантів” у книжковій 
крамниці в містечку Ченду, що розташоване біля 
східної частини етнічного Тибету. Він прочитав 
книгу більше тридцяти разів та запам’ятав багато 
глав. 

Благодатна роса для Тибету. З тих часів, коли 
я навчався у коледжі до теперішнього дня, я прочитав 
безліч книжок. Я також мав труднощі у управлінні 
бізнесом. Я напружено працював усі ці роки, але 
життя та давні вчення нашої країни збивали мене з 
пантелику, все так складно! Я не міг знайти сенс у 

житті. 
Я почав відчувати, що віра та мудрість існують десь далеко високо в горах у 

храмах Тибету далеко від мене, і усі ці вчення не мають ніякого відношення до мого 
повсякденного життя. Чуйні та мудрі люди, хто живуть у тих храмах, на мій погляд, 
мають лише декілька влучних ідей. Але, як мені здавалось, їх ідеї лікують симптоми 
людських проблем, а не їх причину. 

„Коли монах знаходить діамант” усе прояснив для мене. Зараз я повністю розумію 
вперше у моєму житті, чому все так відбувається, як відбитки у моїй свідомості 
створюють мій світ і що означає порожнеча для існування безмежного потенціалу для 
нашого успіху. Медитація та „Книга з шістьома графами,” про яку розповідається в книзі, 
призвели до небувалих змін в мені, перевернули у мене душу, усе моє єство. Я досяг того 
рівня, коли я по-справжньому можу насолоджуватись та відчувати красу мого життя та 
кар’єри. 

Я вважаю, що ця книга вкрай необхідна для тибетської спільноти, особливо тепер, 
у часи економічного розвитку Тибету. Спочатку я мав 20 відсотків акцій у моїй готельній 
компанії, але після того, як прочитав книгу, я зрозумів, що існує кілька шляхів збільшити 
свою частку. А саме, я дізнався як поводитись з іншими. Я почав дотримуватись закону 



ГРАНУВАЛЬНИК ДІАМАНТІВ  
Будда про те, як впорядкувати бізнес та власне життя 

  152 з 183

цювати. 

ментальних відбитків, кармічнних відбитків з моїми колегами по бізнесу. Я почав чуйно 
ставитись до того, що для них буде найкращим. 

Головне правило мого життя – це, якщо ви опікуєтесь потребами та бажаннями 
інших, тоді отримуєте все, що бажаєте для себе. Такий підхід добрих справ приніс мені 80 
відсотків власності компанії, одного з провідних курортів у етнічному Тибеті. Про мій 
успіх знають по всьому Тибету, і багато бізнес-шкіл та університетів запрошували мене 
читати лекції для їх співробітників та студентів. Головні ідеї своїх виступів я беру з цієї 
книги. Багато екземплярів книги я роздарував своїм колегам та друзям по бізнесу з 
благанням прислухатись до її порад, які допоможуть Тибету. 

Добре насіння, що ми засіваємо, обов’язково зійде та принесе плоди: ми 
сподіваємось, що кожен у Тибеті одного дня смакуватиме благодатну росу 
„Гранувальника діамантів”. 
 

Чикаго (США) 

Вільям МакМішел (William McMichael) – льотчик цивільної авіації, компанія 
„Американські авіалінії” 

 
 
Відомий серед своїх друзів як 

Капітан Біл має за своїми плечима 
10 000 льотних годин на різних 
літаках; його навички льотчика-
винищувача допомогли стати 
льотчиком-інструктором у 
Повітряних силах США. 

Значно приємніше робоче 
місце. Були часи, коли кабіна літака 
у „Американських авіаліній” була 
для мене напруженим місцем 
роботи. Не через керування літаком, 
а через людей, з яким працював. 
Кожного дня я сідав у своє пілотське 

крісло найбільшого літака цивільної авіації і вже за десять хвилин починав лаятись з 
іншим пілотом, що сидів поруч, вирішуючи у своєму розумі, чи буде з ним або нею 
сьогодні легко пра

В невдовзі, як вийшла книга, я прочитав та почав користатись порадами 
„Гранувальника діамантів”. Немає потреби говорити, бо книга ясно свідчить, що 
ставлення, яке я посіяв, тепер пожинаю через умови конкуруючого оточення, коли люди 
осуджують мої вчинки на роботі, без чого можна було б обійтися. 

Отже, я прийняв продумане рішення розпочати допомагати іншим пілотам з ким 
літав та намагався їх не ганьбити. Протягом року я повністю змінив навколо себе 
реальність: проблемних пілотів перевели на інші літаки, або їх характер цілком змінився. 
Працювати на моєму робочому місці стало неймовірно приємніше. 
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і до корисної їжі. 

                                                

Нью-Йорк сіті (США) 

Анатолі Нгуєн (Anatole Nguyen) – дієтолог та шеф-кухар 
 

 
Анатолі є одним з найпопулярніших у 

Нью-Йорку вчителів йоги і нещодавно згідно 
проведеного опитування у місті зайняв 
перше місце з майстерності у асані12 (але він 
про це ніколи б сам не зізнався). Його 
робота, яка пов’язана з ресторанним 
обслуговуванням, лідирує у місті серед 
нового напрямку у ставленн

Безкінечний цикл реінвестування: 
добра справа не повинна закінчуватися. У 
мене схожа історія успіху, як і у багатьох 
прихильників „Гранувальника діамантів”. 
Але хочу поділитись двома 
спостереженнями, які, можливо, допоможуть 
людям дещо зрозуміти. 

Кілька років тому, я захворів і 
інстинктивно розпочав овочеву дієту, щоб 
видужати. Третього дня дієти я не лише 

зцілився від проблеми, але отримав новий досвід. Я відчував своє тіло необтяжливим, 
наче я отримував живлення від чистої форми енергії. Мій розум був ясним та гострим, 
відчувалось багато ентузіазму. Бродити містом стало великою насолодою. 

Звичайно, я прагнув навернути своїх друзів до цієї знахідки. Деякі, що розпочали 
харчування у такий спосіб, зразу отримали такі ж захоплюючи результати. Інші спочатку 
мали неймовірні враження, але вони потім зникли, і друзі втратили інтерес. А деякі взагалі 
не відчули ніякої користі. 

Така ситуація мене хвилювала деякий час, доки я не прочитав пояснення цьому. У 
книзі це називається „потенціалом” або інколи „порожнечею”. Я усвідомив, що це не була 
сама по собі сира їжа, котра давала мені стільки енергії. Тому що таж сама їжа викликала 
у інших людей біль у шлунку. Енергію, що я отримував від сироїдіння, походила від тієї 
роботи, що я виконував, допомагаючи та догоджаючи іншим щодня. 

Тому мої ментальні відбитки робили „нейтральну” натуральну їжу корисною. 
Це приводить мене до другого відкриття з „Гранувальника діамантів”. Багато 

людей використовують книгу аби досягти успіху, мати речі та стосунки, яких вони не 
мають. Але на мою думку важливо усвідомити, що гарні речі, які вже відбуваються у 
нашому житті теж походять від посіяного у минулому насіння. 

Наприклад, у моєму випадку я мав цю неймовірну, сповнену енергією реакцію на 
сиру їжу. Але через те, що це походить від насіння, існує проблема – все зупиниться, коли 
насіння витратить усю свою енергію. Те ж саме відбувається з моєю йога-натуральною 
їжею. 

Отже, я думаю, що необхідно усвідомити важливість постійного насаджування 
насіння для добрих речей, котрі ми вже отримали; це подібно до безкінечного циклу 
реінвестування. Я отримую добру їжу від того, що ділюся своєю їжею, і потім я беру ту 
їжу і ділюся нею знову. Теж саме з ідеями! 

 
12 Асана — з санскриту, це положення тіла, поза, що зазвичай асоціюється з йогою, покликана відновлювати 
та підтримувати самопочуття та здоров'я, гнучкість тіла та життєву енергію, забезпечити здатність 
перебувати протягом тривалого часу в сидячому положенні під час медитації. 
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Голівуд (Каліфорнія, США) 

Ліндсей Кроуз (Lindsay Crouse) – актриса, яка відзначена нагородою Американської 
академії мистецтв. 

 
 
Дебют Лінди на Бродвеї відбувся з 

„Багато галасу з нічого” (Much Ado about 
Nothing); вона грала головну роль у відомому 
„Гральний будинок” (House of Games) та була 
відзначена нагородою Академії кіномистецтва 
за роль у „Місце в серці” (Place in the Heart). 

Нема чого боятися. У моєму житті був 
період, коли роботи було обмаль. Я не залишала 
свою кар’єру актриси і ніколи не думала, що 
залишусь без роботи. Безробіття не було серед 
моїх друзів. Я була спустошена. Акторство було 
моїм покликанням, моєю тотожністю. Я стала 
вразливою після кількох прослухувань, після 
яких почалась депресія. Здавалось, ніщо не 
могло пом’якшати мої страждання, я почала 
приймати ліки. 

У додаток до цього я припинала 
викладати та облишила наставництво молодих акторів; облишила те, чим займалась 
протягом тридцяти років. Я не могла відпускати цих тендітних людей у світ, де було так 
мало можливостей і так багато болю. 

Безсоння, я не могла читати вночі. Одного вечора у невеликій книжковій крамниці 
очі вихопили „Гранувальника діамантів”. Я взяла книжку, відкрила та прочитала перший 
параграф. Я купила цю книгу, пішла у кафе і, сидячи там, прочитала її від палітурки до 
палітурки. 

Прочитана книга викликала у мені неймовірні зміни. Я почала думати про реальні 
причини речей – причину карми. Чому моя кар’єра почала мене карати? Могло це статися 
через те, що я не підтримувала інших акторів? Що мені з цим робити? Я вирішила 
повернутись до викладання та по-справжньому підтримувати кар’єру інших, навіть якщо 
вони початківцями. Третині з них я запропонувала стипендії. 

Я почала з’ясовувати, що з себе уявляє професіонал і була переконана, що 
акторство – це професія, що допомагає. Але я ніколи не думала, що коли я не грала, я 
мусила віддавати стільки, скільки можливо, отже я була готова грати. Це було моєю 
новою роботою з безмежними параметрами. 

Якщо ви віддаєте, ви щасливі. Коли ви щасливі – ви більше жертвуєте. Все має 
причину. „Гранувальник діамантів” навчив мене, як користатись цими принципами у 
моєму житті та професії. Тепер я викладаю для акторів свої курси, у котрі додала давню 
мудрість Сходу. Я говорю їм, що вони повинні заробити право стояти перед іншими як 
первосвященики нації. Вони питають: „Як це можна робити без остраху?”. А я відповідаю, 
що живіть чистим життя, не заподіюйте шкоди, думайте про інших перед тим, як 
подумати про себе. Тоді нічого буде боятися. 
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Касабланка (Марокко) та Париж (Франція) 

Мухаммад Салам (Muhammad Salam) – віцепрезидент та головний стратег іноземної 
облігації компанії „AC Holdings” 

 
 
Мухаммад відомий серед фінансових 

аналітиків ринку як вундеркінд, хто успішно на 
сторінках Business Week або у програмах CNN 
передбачає курс євро, чисті прибутки для 
інвесторів по всьому світові. У ключовій 
стратегічній ролі з Alliance, Credit Lyonnais of Paris 
та Deutsche Bank він був залучений до управління 
активами на загальну суму понад 10 мільярдів 
доларів. 

Пожинати прибуток щедрості. Я  до того, 
як прочитав „Гранувальника діамантів”, вже 
застосовував принципи, навіть не маючи про них 
гадки. Коли я вперше почав прислуховуватись до 
книги, усіх ідей, що вона наводить, тоді прийшло 
повне їх розуміння, вони такі природні. 

Я завжди був інтуїтивно переконаний, що мій 
обов’язок – це допомагати іншим, кому менш 
пощастило. Я почав це робити для своєї родини та 
друзів, котрих знав в Марокко. На той час більшість 
з них були дуже бідними і досі живуть на смітниках. 

Вперше я розпочав благодійний проект, коли я „позичив” гроші двоюрідному брату, 
котрий хотів побудувати будинок для покращення житлових умов у Касабланці. Я 
розумів, що світ мусить функціонувати саме у такий спосіб, але банкам не було цікаво 
позичати гроші бідним людям. 

З того часу я почав ділитись своїми коштами для проектів, які будують більш 
житла у хрущобах. „Гранувальник діамантів” допоміг мені зрозуміти, як моя діяльність 
допомогла мені досягти власного успіху на фінансових ринках. Я виявив, що жертвування 
напряму пов’язані з постійним зростанням моїх бонусів та фондових опціонів. Я також 
зрозумів, що саме жертовність дозволила мені прожити останні кілька років без потреби 
ходити на роботу для отримання зарплатні. Це надало мені можливість глибше зануритись 
у давню мудрість з метою ділитись з іншими по всьому світові через моє нове заняття: 
консультування у справах бізнесу та корпоративних тренінгах, спираючись на принципи 
„Гранувальника діамантів”.  
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Лондон (Англія) та Берклі (Каліфорнія, США) 

Єва Натаня (Eva Natanya) – професійна балерина, Королівський Балет Англії 
 
 
Яке поєднання! Єва танцювала з 

балетною трупою Нью-Йорку у нью-
йоркському „Лінкольн Центрі” та 
„Королівським балетом „Covenant Garden” 
у Лондоні – вершина успіху у її галузі. 
Також нещодавно вона отримала від GTU 
ступінь магістра в області католицького 
богослов’я та почала викладати. Єва 
також відзначена Медаллю 
Президентської стипендії (President 
Scholar medallion) від президента 
Сполучених Штатів у Білому Домі. 

Неперевершене розуміння. Я 
яскраво згадую мою першу зустріч з 
„Гранувальником діамантів”. Після того, як 
я прочитала книгу, я знала, що тепер 
дивитимусь на світ новими очима; що я 
знайшла когось з незрівнянним розумінням 
того, якою реальність насправді є. 

Скільки я пам’ятаю, я намагалась 
слідувати за вченням Христа стосовно щирої любові та чистого серця. У цьому сенсі я 
вивчала глибокі принципи „Гранувальника діамантів” від моїх батьків з самого 
народження. 

По правді, я повинна пояснити, що будь-який успіх, який я мала як танцівниця, 
походив від духовних традицій, котрих змалку додержувалась: дисципліна, що походить 
від напруженої праці над тим, що насправді любиш разом зі спонтанним запалом 
допомагати іншим у досягненні їх мети. Пам’ятаю, ще підлітком вчилась радіти 
досягненням інших та допомогти їм чим могла, навіть коли потрібно переступити через 
відчуття власної ревнощі – особливо у балеті, де так багато конкуренції. 

І усі ці інстинкти підтримували мене роками професійного життя. Я була здатна 
витримати складні часи лише саме через підтримку друзів-танцівників, хто був у 
складнощах, і багато разів спромоглась танцювати не дивлячись на виснаження та 
ушкодження через справжню любов до публіки, до своїх шанувальників. Я лише думала: 
„Хіба можна їх розчарувати?” і божественне натхнення надавало сил виконати те, що 
мить тому було неможливо. 
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Тайпеті (Тайвань) 

Джефрі Тцуо (Jeffrey Tzuoo) – регіональний менеджер з маркетингу корпорації 
„Дюпон” по азіатсько-тихоокеанському регіону 

 
 
Джефрі курує бізнес з барвників „Дюпон” у 

сімнадцяти країнах; на цей час він впроваджує 
проект з розробки нової продукції з прибутком понад 
200 мільйонів доларів США. Він отримав „чорний 
пояс” з айкідо і викладає у провідному університеті 
Тайваню. 

Комірка – моє особливе місце. Ось як я 
користуюсь „Гранувальником діамантів”, котрий я 
придбав у книжковій крамниці аеропорту і постійно 
перечитував під час довгих перельотів до 
Сполучених Штатів для консультацій з компанією. Я 
не дивлюсь телебачення і не читаю вдома газет. 
Навпаки,  займаюсь ракт кою, що муд і люди 
Тибету називають Пенпа Танг: задати настрій на 
цілий ден . Кожного ра ку, е до того, к уся родина 
прокинеться, я йду у затишне місце у моєму будинку, 
де проводжу тридцять хвилин. Це мій особистий 
тихий час. Моя родина називає це місце комірчиною, 
ніхто туди не заходить мене потурбувати. 

Я спостерігаю за своїм диханням та 
продовжую рахувати від одного до десяти знову і 

знову. Така практика очищує мій розум та дозволяє сконцентруватись на вирішенні 
поточних проблем. Я дивлюсь на свою роботу, родину і на своє здоров’я, що 
відображається у якості мого розуму. Нові ідеї приходять для вирішення проблем одна за 
другою. Я бачу повністю нове життя починається кожного дня після того, як я закінчую 
ранкову медитацію. 

Я веду маленький записничок, котрий завжди поруч – „Книгу з шістьома графами” 
– про яку розповідає „Гранувальник діамантів”. Я ретельно дотримуюсь порад та 
занотовую свої спостереження. Я фокусуюсь на бізнесових проблемах (-) та їх справжніх 
рішеннях, котрі я виконав (+), і у мне є графа „що зробити” найближчими годинами. 

Використання тих принципів, про котрі я дізнався з „Гранувальника діамантів”, 
мало грандіозний вплив на моє життя та покращило мою здатність бути успішним та 
щасливим як вдома, та і у своїй кар’єрі. 
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Нью-Йорк сіті (США) 

Лінда Каплан Талер (Linda Kaplan Thaler) – спів засновниця, виконавчий директор 
та керівник творчого підрозділу „The Kaplan Thaler Group” 

 
 
Скільки людей мали шанс започаткувати 

багатомільярдну компанію на рівному місці? 
Якщо ви коли-небудь бачили каченя Кря-Кря 
(Aflac Duck) або чули музичну заставку „Не хочу 
бути дорослим”, або дивились рекламу 
„Проктер-енд-Гамлб”, Банка „US Bank”, чи 
авіакомпанії „Continental Airlines”, тоді ви вже 
знайомі з рекламною та комунікаційною 
корпорацією „The Kaplan Thaler”. 

Ви створюєте своє майбутнє. Ми лише 
рекламне агентство у Америці такого штибу та 
розмірів, яке заснували та керують жінки. Я 
дуже пишаюсь бізнесом, який ми започаткували 
та атмосферою дружніх стосунків, що 
поширюються коридорами. У нас понад двісті 
працівників, і вони усі частина казкової сім’ї, 
котру я з нетерпінням бажаю бачити кожного 
ранку. 

Я та Робін Ковал написали дві книжки-
бестселера – „Бац! Почути ваш голос серед шуму” та „Сила вишуканості”. Ми 
досліджували ідеї для першої книги і я відчула, що „Гранувальник діамантів” має 
неймовірно далекоглядні думки. Ми були вражені філософськими ідеями, котрі ми 
цитували у своїй першій книжці; потім деякі теми розвинули у другій. 

Дякуючи „Гранувальнику діамантів”, наша компанія досягла успіху, і я щаслива, 
що знайшла так потрібну мені книгу. 

Для мене однією з найвпливовіших тем „Гранувальника діамантів” є важливість 
створення позитивних відбитків у нашому житті. 

Я всім серцем переконана, що наш успіх прийшов саме через такі посіяні раніше 
відбитки, більшість з яких було посіяно кілька років тому. А тепер вони розквітли у 
неочікуваний нами дивовижний спосіб. Ці відбитки розквітли, щоб принести нам успіх та 
ділову репутацію, та допомогли  створити у агентстві атмосферу турботи. 

Я люблю розповідати людям, що найважливіша річ, котру вони можуть зробити 
аби забезпечити своє майбутнє – почати засівати таке насіння сьогодні. 
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Нінбо (Китай) та Ванкувер (Канада) 

Джін Гуанг (Jin Huang) – Президент компанії „Aiven On Stationary Co, Ltd.”, 
Президент „Witway Culture Broadcasting Co.” та Президент „Peelz Technology, Inc.” 

 
 
Джін прочитав „Гранувальника 

діамантів”, коли книга вперше вийшла 
китайською. Він був так вражений, що полетів 
до Сполучених Штатів, аби дізнатись, як він 
може її використовувати та поширювати для 
бізнесу в Китаї її мудрість. Тепер його компанія 
„Aiven On Stationary” має річний обсяг продажів 
20 мільйонів доларів США де працюють близько 
тисячі чоловік і є найбільшим світовим 
постачальником канцелярських товарів. Коли б 
ви не відвідали „Staples” чи „Office Max”, 
виходячи з магазинів ви, скоріш за все, 
виходитимете з придбаним товаром від „Aiven 
On”. Компанія „Witway” надає консультаційні 
послуги з бізнесу за принципами 
„Гранувальника”, має вплив по всьому Китаю. 
„Peelz Technology” постачає комп’ютери та 
продукцію для домашніх розваг. Джін практикує 
те, що проповідує – успіх. 

Насаджувати насіння для гострішого 
розуму. Я міг би написати, як я скористувався 
„Гранувальником діамантів” для досягнення 
успіху у власному бізнесі, але я вважаю, що 

відбувається щось важливіше. Зрозуміло, що ментальне насіння, яке нам потрібно сіяти 
для досягнення фінансового успіху, – це допомога іншим в їх бізнесі. Але мені цікаве інше 
– яке насіння потрібно висівати, аби люди бізнесу зрозуміли саму ідею ментального 
насіння? Якщо це правда, що ми досягаємо успіху згідно глибини нашого розуміння 
ментального насіння, тоді що нам потрібно робити, щоб реально змінити нашу здатність 
розуміти такі ідеї? 

Першу і найголовнішу річ, що я збагнув з „Гранувальника діамантів” – це та, що 
ми мусимо віддавати іншими те, що, в першу чергу, бажаємо для себе. Я швидко 
усвідомив, у чому я найбільш всього маю потребу. І я також знав, що ділитись з іншими 
мудрістю було найліпшим, що я міг зробити. 

Отже, я започаткував кілька семінарів, аби допомогти іншим людям втілювати 
принципи „Гранувальника діамантів” у їх житті. Після того, як я провів десятки семінарів, 
я почав бачити, як мій власний розум ставав яснішим, вдосконалювалося систематичне 
мислення. Я зрозумів, що насаджував ментальні насіння аби побачити, як власний розум 
набирається мудрості. 

Ми можемо заміряти результати використання „Гранувальника діамантів” в 
нашому бізнесі: обсяги наших річних продажів сягнули неймовірно, рентабельність 
продажів виросла на певний відсоток. Хоча дуже важко виміряти на скільки збільшилось 
саме наше розуміння. Отже я прошу свою кохану дружину Лілі оцінити мій прогрес за 
багатьма аспектами, бо вона розумніша за мене. 

Вона коментувала, що я не душе швидко знаходив рішення для складних становищ 
у своїй роботі та житті. Після того, як я викладав принципи „Гранувальника діаматів” 
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приблизно протягом року, вона несподівано мені каже, що мої ментальні здібності значно 
змінилися, вона здивована моїми здібностями приймати рішення, і самі рішення дуже 
успішні. 

Одного вечора я, схилившись, намагався зрозуміти деякі складні давні китайські 
манускрипти, наче це була книга Стіва Кінга. Піднявши голову, я побачив Лілі, яка стояла 
поруч та з подивом розглядала мене. Раптово я теж усвідомив та здивувався з того, що 
щойно робив. Моя порада для кожного: використовуйте ментальне насіння для свого 
розуму! 

 

Тусон (Аризона, США) 

Кімберлі Вінхоф (Kimberley Veenhof) – виконавчий директор „Інституту з вивчення 
йоги” (The Yoga Studies Institute) 

 
 
Кімберлі виконувала обов’язки 

директора програм підвищення кваліфікації для 
„Sturbucks Coffee’s” по всьому 
північноамериканському регіону. Цікаво б 
знати, скільки карколомного успіху у 
глобальних масштабах та гідна підготовка 
працівникі  відбулось завдяки впливу ц єї 
людини. Її новонароджене дитя – Інститут 
вивчення йоги – підготувало понад 10 000 
студентів з ’яти нт нтів ли  за 
чотири роки фун

Відповіді до життєвих питань. У свої 
двадцять і до тридцяти років я була на вершині 
корпоративного світу. Коли мені було двадцять 
сім, я досягла всього, що, як я вважала, робить 
мене щасливою. У мене була престижна кар’єра 
та занадто „веселий спосіб” життя. 

Але щось мені не вистачало. Невдовзі я 
усвідомила, що я дерлась вгору драбиною, яка 

стояла не до тієї стіни. Я досягла кар’єри управлінця, але я прагнула знайти сенс у житті. 
У 1999, подорожуючи Азією, я постійно чула про „Гранувальника діамантів” та 

його авторів. Я зупинилась послухати їх лекцію і в перші десять хвилин почула відповіді 
на багато питань, які я шукала протягом всього життя. 

Коли я прочитала книгу, я побачила, як можу поєднати навички з бізнесу та 
духовне життя. Це надихнуло мене повернутись до світу бізнесу з моїм новим знанням. 
Вперше в житті я почала вести справи у бізнесі чесно та шляхетно. Тепер цими 
принципами ми користуємось в Інституті вивчення йоги. 

З самого початку цієї організації наше керівництво – Рада директорів – приймало 
усі рішення, спираючись на поради „Гранувальника діамантів”. По-перше, ми вирішили, 
що неприбутковість організації найкраще підходить для втілення нашої мети. У наших 
правилах записано, що 50% отриманих коштів витрачаються на допомогу тим, хто у 
потребі. Ми вклали багато зусиль для розробки наших „вчись – працюй” програм (вечірнє 
навчання) та програм надання стипендій, що дозволило кожному, хто серйозно займається 
йогою, відвідувати наші тренінги не залежно від фінансового положення. 

Ми уважно відстежили вплив, таких як ці, вчинків протягом всього періоду 
існування інституту і тепер переконані, що вони, вчинки, є головними причинами 
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комерційного успіху, що ми досягли. Наприклад, протягом останнього року збільшення 
учасників по всьому світові на 378 відсотків. 

 

Мехіко (Мексика) 

Рафаел Сервантес (Rafael Cervantes) – аналітик/торгівець  міжнародних валют, 
Центробанк Мехіко 

 
 
Рафаел отримав магістерські ступені з 

Міжнародних відносин та управління бізнесом у 
Колумбійському університеті. Він засновник „Samaya 
Consulting”, групи з консультування у бізнесі, що діє у 
Європі та Латинській Америці, а також портал 
„Vision у Sentido”, котрий розроблено, щоб 
рекламувати вчення мудрості серед іспанськомовного 
населення світу. 

Змінюючи 9/11. Центробанк Мехіко заплатив за 
моє навчання у Колумбії. Умова була такою, що у 
випадку моєї відмови працювати у банківській системі 
після навчання, я повертаю банку ці кошти на умовах 
позики. Через особисті (особливо духовні) причини я 
вирішив залишитись у Нью-Йорку після закінчення 
свого навчання; таким чином я змушений був сплатити 
банку протягом шести років 120 тисяч доларів США. 

Я мріяв працювати у ООН, але моя фінансова 
ситуація примусила мене погодитись працювати на 
Уолл-стрит13. Це була лише єдина вакансія, 

скориставшись якою я міг сплатити за своє навчання. Я не хотів там працювати і спочатку 
виглядав жалюгідно. Окрім всього цього, фінансова індустрія переживала кризу, яка була 
однією з найсильніших у історії. Мене взяли на роботу за місяць до подій 11 вересня.  

Перемови стосовно мого боргу не були сприятливими і все, здавалось, трималось 
на павутинці. В цей час у мене з’явився екземпляр „Гранувальника діамантів,” і я з усією 
відповідальністю присвятив час для вивчення його принципів. Одного дня я подумав: „Не 
існує ніяких боргів, ніякої невідомості чи будь-якої ситуації, що здатна порушити спокій 
мого розуму. Якщо я насправді вірю в ці ідеї, котрі вивчаю, тоді я знаю, що можу бути 
архітектором свого власного життя. Я можу, змінюючи себе, змінити будь-яку особу чи 
ситуацію навколо себе”. 

Пам’ятаєте, що я працював у галузі добре відомої за жорстокі дії та підлість. 
Протягом двох років, спостерігаючи за потребами інших, у мене вже був досконалий бос, 
бездоганний колектив та неперевершений розклад. Не марнуйте час на протиборство зі 
своїм керівником, партнерами чи ситуацією, що навколо вас, просто зміните їх. 

 

 
13 Wall Street - історичний центр фінансового району Нью-Йорка де розташована Нью-Йоркська фондова 
біржа. 
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у 

Ріверсайд (Каліфорнія, США) 

Брайн Сміт (Brian K. Smith) – звичайний буддійський монах 
 

 
Брайн, або Преподобний 

Суматі Марут, як він тепер 
відомий, викладав понад двадцяти 
років у Барнард коледжі від 
Колумбійського університету та 
у Каліфорнійськом університеті. 
Він автор двох академічних 
книжок видавництва „Oxford 
University Press” та переклав 
стародавній текст на санскриті, 
який було прийнято до 
престижної серії „Penguin Classic 
Series”. 

Натхнений для зміни 
кар’єри. Мій вік доходив 
п’ятдесяти років і мав омріяне 
положення серед наукової 

спільноти – постійна штатна професорська посада з гарантованою зарплатнею, друковані 
наукові статті у найвидатніших академічних журналах світу. Я був щасливим.  

Я почав вивчати „Гранувальника діамантів” (як текст оригіналу, так і сучасну 
бізнес-книгу) разом з основними принципами близько десять років тому. Звичайно, що я 
розпочав втілювати знайдену мудрість у своїй кар’єрі, що також привело до фінансової 
стабільності, котру до цього я ніколи не мав. 

Ключовою відповіддю було, як я тепер впевнений, розуміння звідкіля беруться 
гроші. Це означало, я можу запевнити, що у мене завжди було достатньо для моїх потреб. 
І я раптово збагнув думку, яка полягала в тому, що я міг розпочати будь-яку нову кар’єру, 
яку бажав – тобто, я міг займатись давно омріяною справою. 

Я отримав науковий ступіть в галузі теології та історії релігії. Я усвідомив, що 
маючи вибір, я знав чим насправді займатимусь – вдосконаленням релігійного досвіду. 
Отже я попередив своїх здивованих колег, що подаватиму у відставку зі своєї 
професорської посади та гарантованої зарплатні та вивчатиму буддизм в тибетській 
традиції, а у 2005 році прийняв постриг. 

Тепер у мене щільний розклад, бо я викладаю буддизм по всій Північній Америці 
та закордоном. Я був щасливий, тепер ще щасливіший. Я, звісно, не агітую, що кожний 
читач „Гранувальника діамантів” повинен стати буддистськими монахом. Але можу 
сказати, що у книзі є все, що вам потрібно, аби отримати фінансову безпеку – безпеку, яка 
походить, коли діляться, віддають – і потім займайтесь своєю давно омріяною справою. 
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Дурбан (Південна Африка) та Торонто (Канада) 

Шаді Могадайм (Shadi Mogadime) – засновник та власник „The Marketing & 
Fundraising Group” 

 
 
Шаді за рекомендацією подруги купила екземпляр 

„Гранувальника діамантів,” та облишила її на полиці, де 
книжка пролежала два роки. У 2005 році її колишній 
керівник з журналу „Життя Торонто” запропонував їй 
відвідати лекцію геше Майкла Роуч та лами Крісті Мак 
Нелі. Як каже Шаді: „Я погодилась сходити, але з 
великим небажанням. Це було за день, як ми розмовляли, і 
раптово я пригадала, що колись купувала їх книгу. Я 
дістала з полиці книгу десь о сьомій вечора, і далі, я 
пам’ятаю, завітало сонце. Я прочитала книгу не встаючи 
з крісла і вже знала, що у мене є відповідь на питання, які 
все своє життя намагалась знайти.” 

Світ расової гармонії. У мене дві історії, котрими 
хочу поділитись стосовно „Гранувальника діамантів”. 

Я народилась у Північній Африці, яка має довгу та 
складну расову історію. Таке походження зробило свій 
відбиток на цілому моєму житті та моїх стосунках з 
іншими, зі злом расизму. „Гранувальник діамантів” 

стверджує, що ми зіштовхуємося у світі з таким відношенням, яке самі мали у минулому 
стосовно інших. 

Коли я застосувала цю ідею до спадщини расизму – те, що здавалось, завжди 
вирішеним, завершеним, та закріпленим у моєму світу темношкірої жінки – я почала 
брати відповідальність за все, що мені доводилось випробовувати, переживати. З 
безпорадної жертви я перетворилась на могутнього творця свого життя. 

Не можу сказати, що я досягла моменту, коли расизм повністю пішов з мого життя. 
Але, коли я дивлюсь на своє життя, то можу сказати, що події походять від мене, а не 
впливають на мене; я відкрила секрет виковування власної долі, яка приходить до мене. Я 
ставлюсь до кожного, хто поруч зі мною, однаково, незалежно від того, подобається мені 
людина чи ні, чи я до неї байдужа. Все через те, що я більше не сиджу в окопі, не 
збираюсь відвойовувати кожну п’ядь – я тепер на боці одностороннього роззброєння – я 
менше боюся інших людей, і вони до мене краще ставляться. 

Вважаю, що ідеї „Гранувальника діамантів” можуть змінити світ, в якому панує 
гармонія між расами та мир. Впевнена, що книга повністю змінила мою взаємодію з 
іншими. Це почалось з малого, спочатку посміхалась іншим (навіть незнайомцям) людям 
де б не ходила. А тепер мене переповнює велика радість та щастя у моїх стосунках з 
іншими. Я також відчуваю мир та велику в собі силу. 

Отже це моє особисте життя. Але „Гранувальник діамантів” вплинув і на мій 
бізнес. Наведу один приклад. Започаткована мною фірма проводила обговорювання з  
Гранд Оперою у Х’юстоні у червні 2006. У них були складнощі через низький продаж 
квитків, бо це була лише третина від 18 мільйонів доларів річного бюджету. Ми провели 
аудит їх організації і не виявили жодних проблем з їх постановами, місцем виконання чи 
ринком. Вони мали бути успішними. 

Відбувалось щось менш очевидне. Скориставшись натяком „Гранувальника 
діамантів”, ми проаналізували саму карму: як поводились з людьми – з  аудиторією та 
робітниками. Ми посприяли поширенню популярності тренінгів та підвищенню заохочень 
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для робітників, скасували правила, які на нашу думку були незаслужені по відношенню до 
клієнтів. Ми змогли збільшити продаж квитків на 25 відсотків, збільшили задоволення 
споживачів та створили високо мотивовану та щасливішу маркетингову команду. 
Наприкінці наших консультацій один з директорів Опери сказав мені: „Я не завжди 
погоджувався з тим, що ви хотіли аби ми виконували, але ми це робили; це не тільки 
покращало мою роботу, але й змінило мене на краще через ті зміни, що були 
впроваджені.” 

 

Нью-Йорк сіті (США) 

Анжела Превітт (Angela Prewitt) – директор дизайнерського підрозділу „Nautica Jeans 
Co.” 

 
 
Анжі, як звуть її друзі, відома у колі дизайнерів через 

„Nike”, компанію, що започаткувала сучасний модний стиль 
баскетбольної уніформи для NBA (Національної 
баскетбольної асоціації) та NCAA (Національну 
університетську атлетичну асоціацію). 

Переписування історії нашого життя. Я постійно 
користуюсь „Гранувальником діамантів” як стандартним 
знаряддям для бізнесу. Але як і більшість інших людей я 
вважаю, що книга найбільш за все допомогла мені з 
усвідомленням того шляху, який я пройшла задовго до того, 
як прочитала її. Вона заново розтлумачила, переписала 
історію мого життя. 

Я виросла у Мідвест, де мої батьки володіли 
невеликою родинною крамницею. По сусідству жив чоловік 
на ім’я Боб Ботт, йому вже було вісімдесят, коли я була ще 

молодою. Він тяжко страждав на базедову хворобу, через що одна половина обличчя була 
паралізована. У нього була зігнута спина і ходив спираючись на ціпок, котрим постійно 
лупцював людей, що траплялись на його дорозі. 

Боб жив у крихітному, однокімнатному будинку і завжди одягався як жебрак. Наша 
родина опікувалась ним, наче ми його усиновили, і мій батько та дідусь особливо 
допомагали йому щодня, просто від щирості сердечної. Він приходив до нас пообідати, і я 
була йому за компанію. Ми разом сідали та дивились телевізор, хто перший відгадає у 
вікторині на кшталт „Своя гра”.  

Прийшов час навчатись у коледжі, але моя неуважність у середній школі зробила 
свою справу – в усіх учбових закладах, куди подавала документи на навчання, мені було 
відмовлено. Пам’ятаю, як сиділа у автомобілі батьків перед родинною крамничкою та 
ридала над своєю долею. Хоча я завжди відчувала себе призначеною для вищих речей, я 
бачила, що могла закінчити як усі інші дівчата нашого міста – вагітною касиркою на 
комбікормовому заводі або в аптеці. Я була розчавлена. 

Раптом  Боб зупинився біля мене та посигналив мені, коли побачив мене у сльозах. 
Він махнув рукою, щоб я підійшла до його автівки. Я показала йому останнього листа, в 
якому красувався великий червоного кольору штамп „відмовлено у навчанні”. Він 
вихопив цього листа, уважно роздивився та, закривши вікно, помчав. 

Наступного дня Боб зустрів мене та віддав назад листа, але в якому замість 
червоного штампу був зелений з написом „прийняти до навчання”. Так сталось, що Боб 
був мільйонером і багато допомагав цьому університету. Він підтримував мене весь час 
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 магії. 

протягом мого навчання. І тепер я дивлюсь назад на усі зміни свого життя та усвідомлюю, 
що вони були насаджені щирою добротою, якій вчила мене родина. 

Примітка від авторів: коментарій до історії Анжели для читачів, які готові 
заглиблюватись у саме серце принципів „Гранувальника діамантів”. Коли йдеться 
розмова про потенціал, котрий мають усі речі, дуже допомагає отримати справжнє 
відчуття якою мінливою та сформованою це робить реальність навколо нас. Можливо, 
що Боб не був мільйонером, коли родина Анжели вперше зустріла його, можливо він 
насправді був зубожілим старим чоловіком, хто не міг і не мав можливостей 
підтримувати коледж. Але пізніше після прояву моєю родиною доброзичливості, 
реальність насправді змінилась. Ми пишемо історію наших життів у радикальний спосіб 
олівцем нашого ментального насіння. Тепер для нас усе можливо. 

 

Пекін (Китай) 

Ліу Бінг (Liu Bing) – головний менеджер з продажів „East Soft Company, Ltd” 
 

 
Компанія, де працює Бінг, виробляє 

програмне забезпечення та має 13 000 робітників 
по всьому Китаю з дочірніми компаніями у 
Сполучених Штатах, Японії, Об’єднаних Арабських 
Еміратах, Угорщини та Індії. 

Кунг-фу панда: катастроф не існує. Я 
випадково побачив у книжковій крамниці 
„Гранувальника діамантів” у Пекіні; я звернув 
увагу на назву, і стало цікаво. Пізніше у мене була 
нагода відвідати лекцію про описані у книжці 
принципи, яку проводили авторі також у Пекіні. Це 
правда, що книга приводить до фінансового успіху, 
але я хочу, щоб ви почули, як вона приносить у 
ваше життя також трохи

Мені хотілось відвідати відоме історичне 
місто Путошань, яке розташоване на острові біля 
Китаю. Там проводився семінар з розвитку 
особистості,  присвячений „Гранувальнику 

діамантів”, і я хотів туди поїхати. Курс проводився протягом місяця, але у мене було 
лише три тижні відпустки. Я пішов до свого керівника попросити додаткової відпустки, 
що дуже йому не сподобалось. Мої друзі думали, що я з’їхав з глузду, ризикуючи 
втратити роботу через тиждень семінару. 

„Але в чому ціль роботи?” – запитав я їх. 
„Звісно, заробляти гроші,” – відповіли вони. 
„А в чому сенс заробляти гроші?” – продовжував я. 
„Насолоджуватись кращим життям,” – сказали друзі. 
„А в чому сенс кращого життя?”  
„Щастя,” – відповіли вони. 
Добре, сказав їм, я хочу дізнатися, як жити щасливіше, робити більш цінні, значимі 

речі. І я поїхав на семінар. Не було вільного місця у потягу, жодного вільного місця на 
теплоході, місця були розпродані, готелі заброньовані – багато людей повернулось назад. 
Але я сказав собі, що хочу навчатись та допомагати людям, і що спатиму на вулиці, якщо 
потрібно. 
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г о

 Гешер театрі Яффи 
(Тель-

ільше у країні видавництво. 

І тут я дізнався, що було зняте одне бронювання. Отже я поїхав, і це змінило моє 
життя. Я почав висівати насіння щедрості щирою рукою. Одного разу після обіду, коли я 
повернувся назад, мені зателефонував товариш мого батька. Він хотів побачитись зі мною 
у Пекіні, бо його дитина була там, і він хотів щось для неї зробити.  

Він увійшов до моєї квартири лише привітатись, і, побачивши мене зайнятим, 
надовго не залишився. Я пішов провести його  сходами, і він раптово дістав руку з кишені 
і протягнув мені велику купу грошей. Звісно я відмовився, бо він був старійшина. Він 
сідав у свою машину, а я продовжував сперечатись стосовно грошей; тоді він, 
обернувшись, просто кинув ці гроші в мене та поїхав. 

Стоячи на вулиці, обсипаний грошима я відчував, що опинився у незручному 
становищі. Потім мені на пам'ять спали слова з мультика „Кунг-фу панда”, де  Майстер 
Черепаха каже своїм послідовникам, що не існує катастроф, бо ми заслуговуємо те, що з 
нами відбувається. Як я це обожнюю! Довіряйте відбиткам, що ви залишили у своїх 
свідомості, і чудо завітає до вас! 

 

Тель-Авів (Ізраїль) та Хоувел (Нью-Джерсі, США) 

Двора Тцвіелі (Dvora Tzvieli) – засновниця та директор Фундації „Серце миру” 
(Heart of Pease Foundation) 

 
 
Двора закінчила аспірантуру у 

Університеті штату Луїзіана в 
області чисельні та комбінаційні 
моделі для оптимізації мереж з 
дубльованим кільцем, що лише вона 
характеризує як „наче в душу Богові 
зазирнути”. Таке її небагато 
допомогло для ромадськ ї кар’єри 
викладача, котра розпочалась за 
чашкою кави з деякими друзями. 
Нещодавно вона мала промову з 
авторами книги перед аудиторією у 
900 слухачів, що зібрались у 
історичному

Авів). 
Рішення на Близькому Сході? 

Одного дня я взяла „Гранувальника діамантів” та прочитала книжку на одному диханні! Я 
розпочала власну місію, аби донести до інших її принципи, особливо на батьківщині, у 
Ізраїлі. Я переклала книгу на іврит, і книгу надрукувало найб

Я працювала над сотнею та сотнею сторінок книжок, що мають відношення до 
стародавнього вчення та виклала їх у Інтернеті для безкоштовного користування. Невдовзі 
сотні ізраїльтян почали приходити для бесід, котрі я почала проводити. Розпочала 
постійно друкувати роздуми над книгою на шпальтах однієї з найпопулярніших газет, 
запроваджувати програми з провідними консультантами з бізнесу. 

Мені подобається спостерігати, як ці ідеї поширюються – я ділюсь ними з людьми, 
хто потім щиро ділиться ними з іншими, і так далі, як ланцюгова реакція просвітництва. 
Але я найбільш за все пишаюсь тим, як ми адаптували принципи книги для досягнення 
миру на Близькому Сході, про який протягом усіх двадцяти чотирьох годин на добу думає 
кожен ізраїльтянин. 
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компанії 
перест

ло  м

ь Аргентини, але справи йшли повільно. 

Якщо події дня в нашому бізнесі походять від насіння, котре ми посіяли в нашій 
власній свідомості, тоді звідкіля походять насильство та війна, і де ж тоді мир? 

Отже, наша діяльність розширила межі до Фундації „Серце миру”. Уявіть арабів та 
ізраїльтян, які збираються на десять днів семінару та обговорюють принципи 
„Гранувальника діамантів”, а також разом, пітніючи, займаються йогою на нейтральному 
острові Кіпру від узбережжя Лівану. Ми спромоглись цього, але це тільки початок. 

 

Буенос-Айрес (Аргентина) 

Томас Гарція Ларедо (Tomas Garcia Laredo) – засновник та власник „Нерухомість 
Патагонії” 

 
 
Освіта Томаса – це магістр з 

управління бізнесом від 
Кембріджського університету. До 
заснування власної компанії він десять 
років працював виконавчим 
директором у „Gen Re”, одній з 
найбільших у світі 

рахування. 
Справжній спосіб для 

збільшення капіталу. У 2005 році 
мені потрібно бу  знайти 10 ільйонів 
доларів, щоб відкриту страхову 

компанію в Аргентині. Я щойно пішов з „Gen Re” після відмови переїхати назад з 
Аргентини до Європи через моє бажання започаткувати свій власний бізнес – я завжди 
мріяв керувати своєю компанією. Разом зі страховою компанією я працював над проектом 
з нерухомості у Патагонії, східна област

Я почитав „Гранувальника діамантів”, і далі в цей вирішальний момент в моїй 
кар’єрі з’явилась нагода відвідати лекції з бізнесу геше Майкла Роуч та лами Крісті 
МакНелі в Буенос-Айресі. Я підійшов до них та запитав поради, як прискорити свої 
проекти. 

Вони порадили мені знайти когось ще, хто хотів започаткувати свій власний бізнес 
та надати таким людям фінансову підтримку, але найважливіше – це бути з ними поруч, та 
власними руками допомагати кожного дня. 

Я прислухався до цієї поради та створив бізнес-план для деяких осіб, які 
намагалась започаткувати новий бізнес у їх містечку. Я допоміг їм з орендою приміщення 
та витратив багато часу, допомагаючи з оновленням, а також зі 100 відсотковим 
фінансуванням проекту. 

Незабаром після цього, як грім серед ясного неба, мій товариш надіслав мені 
пропозицію від іноземної групи, яка шукала можливості розширити свій бізнес в 
Аргентині. Після однієї подорожі до штаб-квартири компанії ми склали угоду та 
розпочали втілення проекту. За сім місяців роботи ми розпочали функціонування і менше 
ніж за рік ми нараховували 20 000 замовників. Я продовжую допомагати у бізнесі моїм 
друзям, як справжнє джерело нашого успіху. 

О, до речі, такий прибуток дозволив мені втілити мрію – мати власну компанію, що 
дало мені достатньо коштів для інвестування у Патагонію. Інвестиції повернулись з 200 
відсотковим прибутком за один рік, без жодного часу додаткової роботи – він просто 
одного дня з’явився на моєму столі. Паперова робота для нашої нової страхової компанії 
закінчилась, документи передані до установ, і ми очікуємо відкритись у цьому місяці. 
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„Гранувальник діамантів” спрацьовує! Все що нам потрібно – це спробувати. 
 

Гонконг (Китай) 

Крістіна Пао Ченг (Kristina Pao Cheng) – співзасновниця   „Harmonium Business 
Consulting” 

 
 
Крістіна випускниця Прінстонського 

університету, яка працює як корпоративний 
консультант та вчитель йоги. Будь-якого місяцю 
її можна побачити у Омега інституті, коли вона 
консультує з йоги, або керує семінарами з бізнесу 
для 400 ведучих корпоративних лідерів у Гонконгу. 

Точнісінько навпаки тому, що ми завжди 
робимо. Рік тому я натрапила на „Гранувальника 
діамантів”. Я жила у Джексон Нол штату 
Вайомінг, маленькому містечку в центральній 
частині Америки та викладала йогу. Групи були 
дуже малі, але приємні. В студії я була новим 
вчителем, тому мій розклад був не найкращим. Але 
я напружено працювала і незабаром стала 
найкращим вчителем та приносила гарний 
прибуток студії. 

Через кілька років власник студії почав 
шукати кому передати права власності; на той час 

я вже була старшим вчителем, але мене відкинули, надавши перевагу людині, яка на мій 
погляд менш на це заслуговувала. Я вважала це несправедливим, бо на той час мої уроки 
вже приносили студії найбільший прибуток. 

Так трапилось, що в цей період геше Майкл Роуч та лама Крісті МакНелі 
проводили семінари у Нью-Йорку про принципи „Гранувальника діамантів”. Моя 
найкраща подруга відвідувала заняття і була так вражена, що майже кожного вечора вона 
на комп’ютері набирала мені текст лекції та відсилала звіт електронною поштою. Я 
пам’ятаю, що вони говорили про „останню ватрушку”. 

Тобто, ви йдете до кондитерської крамниці пошуках вашого улюбленішого смаку: з 
сиром та ізюмом. Залишилась лише одна і ви першими стоїте у черзі, але ви чуєте краєм 
вуха, що позаду вас людина теж любить ватрушки з сиром. Отже, аби отримувати 
ватрушки з сиром, саме тому, що ви любите цей смак, ви замовляєте ватрушки з зовсім 
іншою начинкою, даючи, таким чином людині позаду вас купити ватрушку з сиром. Ідея 
полягає в тому, що відбуваються дві речі: ви надаєте можливість людині отримати те, що 
вона бажає, а також засіваєте ментальне насіння, котре принесе багато-багато ватрушок з 
сиром в майбутньому. 

Я зателефонувала своїй подрузі і запитала, як ця ідея може допомогти мені в моїй 
проблемі. Її відповідь була стислою та жорстокою: „Допоможи новому власнику стати 
успішним, допоможи студії досягти успіху.” Така відповідь здавалась дуже дивакуватою і 
одночасно неперевершеною, не такою як інші рішення, що я обмірковувала, але в моєму 
серці здавалась істиною. Отже ми це повисіли трохи на телефоні та повторювали, мов 
пісню, хіхікаючи: „Допоможи їй, допоможи їй, допоможи їй. Хай вона стане успішною”. 

Я поклала слухавку із натхненням виконати пораду. Мій учень цими днями 
запропонував мені придбати студію з йоги трохи далі від цієї та допомогти у конкуренції з 
моєю новою начальницею. Але, отримавши нову мотивацію, я відкинула таку пропозицію 
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через ясне розуміння стану справ. Я напружено працювала на неї та відганяла геть будь-
які почуття, щоб не побити з нею глека.  

Часом було дуже важко, але я стояла на своєму. Та раптом моя власна кар’єра стала 
набирати висоту: альбом йога-музики, що я записала, був закуплений відомим 
дистриб’ютором, та запрошення викладати почали приходити звідусіль. З цього часу все 
тільки зростало. Все це прийшло до мене через те, що я робила навпаки здоровому глузду 
у таких обставинах. Допомога іншим у досягненні успіху – це засівання насіння для 
отримання врожаю свого майбутнього успіху. 

 

Пуне (Індія) 

Шям Сінх (Shyam Singh) – міжнародний інструктор 
 

 
Можливо це одна з найдавніших історій зустрічі 

людини з книгою. У Шяма було видіння про 
„Гранувальника діамантів,” і він полетів через пів світу, 
аби знайти книгу. 

На терезах віків. Я та моя партнерша Крістіна 
заробляємо на життя подорожуючи світом та проводячи 
семінари з парами стосовно їх відношень у шлюбі. Ми 
багато користуємось принципами „Гранувальника 
діамантів” для допомоги людям отримати краще 
здоров’я, фінансову безпеку та глибокі стосунки. У нас 
багато історій успіху, про які ми можемо повідати людям. 

Але знаєте, я родом з Індії: у нас дуже, дуже давня 
культура, і ми дивимось на речі більш зважено. Я маю на 
увазі, що це добре у всьому досягати успіху, це робить 
життя комфортнішим та щасливішим, і з „Гранувальником 
діамантів” ми можемо все це отримати. 

Але для мене з цією книгою у житті відбувається 
щось більше. Можливо ви теж відчуваєте подібне. У житті працюють більші сили – 
питання про те, звідкіля з’явилась Земля, чому ми тут, в якому напрямку протягом 
багатьох століть людство мусило рухатись. 

Куди еволюція веде нас? 
Я б запропонував, що у прихованій мудрості невеликої давньої книги криється 

великий план для людства – якими нам потрібно бути. Отже, давайте подивимось, чи ми 
можемо знайти його, досягаючи невеликого успіху прямуючи шляхом. 
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л т  

ика діамантів». 

Нью-Йорк (США) 

Рассел Сіммонс (Russell Simmons) – підприємець та філантроп; засновник „Def Jam 
Records” „Phat Farm clothing” 

 
 
Рассел відвідав кілька семінарів у 

Нью-Йорку на яких обговорювались знайдені 
у «Гранувальнику діамантів» принципи. Ми 
попросили його поділитись своєю історією, 
як одного з тих людей, котрі досягли 
неймовірного успіху завдяки дотриманню 
принципів ще до того, як познайомились з 
книгою. Рассел є знаменитою людиною, 
котра розпочала культурну революцію, 
відомою як хіп-хоп. “USA Today” написала 
про нього, як одного з «25 найвпливовіших 
людей за 25 років». Його прибуток 
перевищує 300 мільйонів доларів США. 
Рассе  акож один з найактивніших 
філантропів у Сполучених Штатах, що не 
випадково згідно «Гранувальн

“Гроші не роблять щасливими, але 
щастя приносить вам гроші.” Ідея полягає 
в тому, що в кожному бізнесі є компонент, 
котрий надихає. В нашому діамантовому 

бізнесі ми створили структуру, що називається „Діамантовий Фонд підтримки”, і у нас є  
дещо, що ми називаємо „Ювелірні прикраси від Сіммонс”. Ми заснували „Діамантовий 
Фонд підтримки” з метою знайти спосіб привернути увагу цілої ювелірної промисловості 
до скрутного становища людей Африки, де алмази є корисними копалинами. 

Отже ми заснували коледж і залучили деяких людей серед алмазників для участі у 
пожертвуваннях на коледж, але нам ще потрібно додатково 32 мільйони доларів США. 
Ми торгуємо виробленими за екологічно чистими технологіями ювелірними прикрасами, 
виходимо з ініціативами стосовно питань екології, підтримуємо інших, і торгуємо ще 
однією річчю – найвідомішим зеленим малахітовим браслетом. Усі ці заходи спрямовані 
на отримання коштів для підтримки інших. Коли ми запустили цю програму – справи у 
нашому бізнесі пішли вгору. Отже такий проект, що за один рік збільшив кількість 
магазинів  „Ювелірні прикраси від Сіммонс” від 150 до 2100, дуже вражаючий. Все 
складається гарно, і бізнес зміцнюється через нашу жертовність. 

Про це написано у всіх священних книгах. Таємниця успіху у всіх релігіях одна – 
жертовність. Більше віддаєш – більше отримуєш. Існують люди, що лише беруть, але 
врешті-решт вони нічого не отримують. Ми ж намагаємось забезпечити гарну, стабільну, 
довготривалу послугу, таку, що людям потрібна. Звісно, якщо ви допомагаєте комусь 
заробити гроші, ви отримуєте гроші. Якщо ви допомагаєте комусь щось зробити, ви 
отримуєте цю річ. Якщо ви допомагаєте людям отримати те, що самі бажаєте, ви сприяєте 
здійсненню для них того, що потім самі отримаєте. 

Наприклад, подумайте про торгівців наркотиками. Вони вмирають раніше за 
наркоманів, котрим продають зілля. Це правда. Люди, які приносять іншим щастя, його ж 
і отримують. Люди, які приносять збагачення іншим, самі збагачуються. Люди, що 
приносять біль іншим, самі потім страждають. Те, що ви даєте, те і отримуєте, теж саме і з 
торгівлею. 
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Те, що ви даєте світу, те і отримуєте – якщо щастя та милосердя, тоді теж саме 
повертається до вас. І щасливі хороші компанії, бо гроші не зроблять вас щасливими. Але 
щастя та милість принесуть вам кошти. Це істина. 

Я заробив гроші через допомогу іншим заробляти гроші. У світі, інші кажуть, я 
багата людина. Я багатьом допоміг стати багатими. Кожен, хто біля мене, отримали все, 
що потребували. Це моя робота. Я підтримую інших, і тому у мене велика підтримка. 

 

Ханой (В'єтнам) 

Нгуєн  Сі Ту Онх (Nguyen Thi Tu Oanh) – редактор „Thai Ha Books” 
 

 
Сі Ту Онх отримала освіту у Гуманітарно-

соціальному університеті Ханоя; вона допомагала 
заснувати видавництво „Thai Ha Books”, котре в цьому 
році планує надрукувати в’єтнамською мовою 
„Гранувальника діамантів”. 

Планувати день заздалегідь. В книзі є глава 
„Розпочати день з безмовності”, котра, на мій погляд, 
найкорисніша. В моєму житті це дійсно має сенс. Я 
виробила звичку рано прокидатись, щоб розмірковуючи в 
тиші упорядкувати всій попереду напружений день. 

По-перше, я приводжу в порядок місце, де 
займатимусь медитацією. Потім зручно вмощуюсь та 
сиджу у тиші та рахую до десяти свої вдихи та видихи, щоб 
сконцентрувати свій розум. 

Далі я думаю як проводитиму свій робочий день у 
офісі, обмірковую певну проблему, з котрою можу 
зіткнутися. Я уявляю себе, як вирішуватиму проблему за 
допомогою принципів, про які дізналась з „Гранувальника 

діамантів”, і потім я чітко уявляю себе у своєму розумі, як я подолала труднощі до кінця 
робочого дня. 

Я закінчую свою коротеньку сесію, заняття з побажанням бути мудрішою та 
співчутливою до людей, щоб у мене були сили ділитись любов’ю та добротою з 
оточуючими мене людьми протягом дня. Таке щоденне заняття дає мені нечуваний 
спокій. Моє прагнення – донести мудрість „Гранувальника діамантів” усім мешканцям 
В’єтнаму, і я щаслива проголосити, що моя мрія незабаром здійсниться.  
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Нью-Йорк (США) 

Роб Хоу (Rob Hou) – директор „Credit Portfolio Management Group”, та „Canadian 
Imperial Bank of Commerce” 

 
 
Канадський Імперіал Комерційний Банк – 

найвпливовіша банківська установа; у обов’язки Роба 
у їхньому центрі у Мангеттені входить моніторинг 
2-3 мільярдного доларового інвестиційного портфелю 
у Європі, корпоративних позик та 4-5 мільярдного 
доларового інвестиційного портфелю у США 
корпоративних та іпотечних позик. 

Дія істини. Є ідея, яка з’явилась у мене після 
того, як я прочитав „Гранувальника діамантів”. 
Називається вона „дія істини”. Спочатку ви думаєте 
про щось, чого бажаєте, щоб сталось. Потім ви 
думаєте про те, чим ви допомогли іншим і говорите 
самі собі: „Це правда, що я це робив допомагаючи 
іншим, тоді нехай моє бажання здійсниться”. У мене 
схожа історія.  

Я почав вивчення принципів „Гранувальника 
діамантів” завдяки семінару, котрий проводили геше 
Майкл Роуч у Нью-Йорку, приблизно у той період, 
коли почав працювати у CIBC банку. У банку я 

пропрацював лише кілька місяців, коли почув, що геше Майкл подорожуватиме до Азії на 
шість тижнів для проведення семінарів. 

Якось я відчув, що мені дуже важливо бути присутнім на тих семінарах, де 
загартуються моє знання ідей книжки, і якщо я насправді зрозумів суть принципів, я 
зможу допомогти не лише собі та своїй компанії, але і багатьом іншим людям. Але як 
переконати свого нового керівника? 

Отже, я багато роздумував і нарешті підійшов до проблеми з „дією істини”. По-
перше, я переконався у своїх мотивах: якщо я хочу навчитись досягати успіху, тоді я 
зможу ділитись цим з іншими. Якщо мої наміри цнотливі і мої мотиви шляхетні, тоді 
немає значення, що відбудеться: чи я втрачу роботу, чи буду висміяний іншими. З такими 
думками я прийшов до менеджера і розповів йому, що мені потрібна шеститижнева 
відпустка. 

У своїй душі я сподівався лише на одне – ця подорож якимось чином визначить 
подальший напрямок мого життя. Менеджер, бровою не зморгнувши, просто відповів: 
„Добре, я запитаю Лоретту,” хто у той час була керівником нашого відділу. У моїй голові 
проносились думки, губи були напоготові пробубоніти якісь відмовки, що я приготував, 
але жодного слова не злетіло з вуст. Я поїхав у тур, а все інше – це вже історія. 
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Сінгапур 

Джонні Лау (Johnny Lau) – виконавчийd директор „Vasunas Animation Technology” 
 

  
Джонні відомий через створення мульт-персонажу містер Кіасу. Персонаж, на 

якому виросло ціле покоління мешканців Сінгапуру, це як Сімпсони у Сполучених Штатах.  
Поєднуючи ментальне насіння. Кілька років тому я відвідав лекцію про 

„Гранувальника діаматів”, яку виголосив геше Майкл Роач у Сінгапурі. Виходячи з зали у 
мене були особливі відчуття – він був таким переконливим стосовно отримання того, що 
ми віддаємо, що якби хтось зі слухачів змусив його заприсягтися розпочати будь-який 
бізнес та вивести цей бізнес на певний рівень прибутку за певний термін часу, він би 
погодився та переміг. Таким чином я став вдумливо підходити до книги та виконувати 
розкриті у ній принципи протягом багатьох років. 

Я можу поділитись уроком, який найбільше допоможе іншим, – це ідея поєднання 
різного ментального насіння для досягнення певної мети. Наприклад, у моїй галузі 
технології мультиплікаційних фільмів, ми шукаємо творчість, але творчість, що 
приносить гроші.  Існує безліч творчих аніматорів, котрі не можуть заробляти гроші; та 
існує багато великих розважальних компаній, таких як Sony або Disney, у котрих є 
потрібні гроші, але вони задихаються у пошуках наступної великої ідеї. 

Отже після того, як я прочитав „Гранувальника діамантів”, я вирішив спробувати 
подвійний підхід. Відверто кажучи, мене полонила ідея присвятити себе допомозі іншим у 
їх потребах, а мої потреби, таким чином, самі будуть задоволені. 

З фінансового боку – я чув про волонтерські програми допомоги самотнім людям 
похилого віку у яких не вистачало коштів на харчування. Я свідомо пішов до 
організаторів та запитав, у який спосіб їм потрібна допомога. Вони сказали, що мали 
проблеми з пожертвуваннями на постачання рису, це була одна з найвитратніших 
категорій програми. Я зобов’язався в цьому допомогти, пам’ятаючи про те, що говориться 
у книзі стосовно особистої участі – я почав займатись практичною справою, так би 
мовити, виконувати брудну роботу. Отже останні три роки я роз’їжджаю містом інколи з 
сотнею великих мішків рису. 

З творчої сторони – до мене підходили молоді мультиплікатори та питали моєї 
думки стосовно їх роботи, чи можна їм чимось допомогти. Зазвичай, люди ставляться до 
такого, як до конкуренції та відмовляють. Але книга радить робити навпаки. Задовго до 
цього у мене була ціла група молодих творчих талантів, котрим я надавав безоплатно 
допомогу та поради. 

Незадовго після цього я почав викарбовувати ці два різних види ментальних 
відбитків, „дивна” річ трапилась зі мною. Головна державна агенція зателефонувала мені 
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та попросила написати проект для стимулювання розважальної індустрії країни. Одна річ 
привела до іншої, і зараз у мене рентабельний, багаторічний контракт, і я роблю те, що 
найбільш за все люблю – виховую нові таланти, нових творчих та успішних людей. 

 

Нью-Йорк (США) 

Джеймс Коннор (James Connor) – засновник та виконавчий директор рекламної 
агенції „The James Group advertising agency” 

 
Історія Джеймса та „Гранувальника 

діамантів” одна з найкращих. Він пішов 
подивитись кінострічку „Матриця” і потім 
кожного вечора ходив до кінотеатру, бо був 
дуже вражений тим, як реальність 
насправді може перемикатись. Минув 
тиждень, чи два і поспішаючи на бізнесову 
зустріч Джеймс побачив жінку, що йшла з 
книгою, у якої була приваблива обкладинка – 
мандала, хоча на той час він ще не знав 
тлумачення цього слова. Щось у нього 
перемкнуло, і він пішов до книжкової 
крамниці і шукав на полицях книжку, яка 
пізніше, як з’ясувалось, була „Гранувальник 
діамантів”. Зараз Джеймс власник 

багатомільйонної доларової торгової марки та рекламної агенції, яка має 95 відсотків 
успішного збільшення прибутків її клієнтів. Його власна книга про успіх у бізнесі 
„Бездоганність маркетингу” побила рекорд продажів цього року. 

Найкраще для інших. Рекламний бізнес – стимулюючий. Це одна з найбільш 
суб’єктивних справ взагалі, з багатьма творчими особистостями та самолюбністю клієнтів. 
Але до сих пір десятки творчих та стратегічних рішень має прийматись кожного дня. Як 
ми приймаємо правильні рішення? 

З „Гранувальника діаматів” та за тринадцять років володіння бізнесом та 
консультування понад двохсот власників компаній я дізнався, що усі помилки у бізнесі 
зводяться до однієї – думати спочатку про себе, а не про те, що є кращим для ваших 
клієнтів. 

Я став експертом з визначення, коли я починаю спочатку думати про свої власні 
інтереси, або коли творча людина, працюючи для мене, думає, що буде їм цікаво, а не 
добре для клієнта, або коли клієнт думає про те, що йому сподобається, а не те, що буде 
краще для потреб його клієнтів. І я навчився відкидати такий спосіб мислення, м’яко, але 
непохитно, коли це потрібно. Мій успіх залежить саме від такої навички правильно 
мислити. 
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Санкт-Петербург (Росія) 

Нгаванг Хетсан (Ngawang Khetsun) – менеджер, „Санкт-Петербург Каталог”, 
Інститут Сходознавства РАН 

 
 
Нгаванг – тибетець, який пройшов підготовку у 

тибетському монастирі Сера Мей. Після чотирнадцяти 
років безперервної роботи на майданчику у співпраці з 
дослідниками Колекції азійських манускриптів, що 
належить філії Російської Академії Наук у Санкт-
Петербурзі він успішно закінчив роботу над створенням 
Санкт-Петербурзького Каталогу. Ця забезпечена 
коментарями комп’ютерна база даних, що містить понад 
125 тисяч манускриптів тибетською мовою, належить 
Академії і є найбільшим каталогом такого штибу за 
п’ятитисячну історії азійської літератури. 

Підтримувати самих себе протягом довгої зими. 
Я переїхав до С.-Петербургу для роботи над створенням 
Каталогу, коли місто ще мало назву Ленінград – 
Радянський Союз щойно перестав існувати як держава, і 

все навкруги було непередбачуваним. Академія Наук тільки погодилась відкрити свої 
безцінні колекції тибетських манускриптів, вперше за сотні років. Тисячі тисяч 
манускриптів, що назбирали російські царі та дослідники протягом століть, припадаючи 
пилом лежали на полицях у кімнатах. Ми жодної гадки не мали що то нам коштуватиме 
розібратись з тими документами та занести усе, кожен манускрипт до каталогу. 

Я виріс у тибетському монастирі і ніколи не жив у місті, розмовляв лише 
тибетською. І ось російська зима! Колекція зберігалась у старовинній, схожій на склад 
будівлі біля славного Ермітажу, в якій не було опалення. В перші роки у місті були 
складнощі з харчуванням та іншими товарами загального попиту. Політичний та 
соціальний безлад був очевидний, одного разу ми навіть були змушені заплатити великий 
викуп рятуючи одного робітника, якого викрали гангстери. 

Люди запитують мене, як я вижив, як я зміг залишитись працювати у проекті 
стільки років і бачити його закінчення. Для мене це було першим уроком, який я вивчив з 
„Гранувальника діамантів”; я пам’ятаю як сидів з геше Майклом Роуч у самі ранні роки 
життя у монастирі та цитували разом сутри з оригіналу та те, про що ми говорили. 

Сучасний „Гранувальник діамантів” розповідає про успіх, власний успіх та успіх у 
бізнесі. Він показує нам, як висаджувати насіння у нашій власній свідомості, аби 
спромогтись цілковитої зміни реалій навколо нас. Кінцеве застосування цього дня нас, 
вихованих у давніх тибетських традиціях, називається бодхічітта14 – Бажання 
Просвітлення. Саме це Бажання підтримувало мене усі ці роки в Росії.  

Це просте бажання та звичайна практика. Можливо ми сидимо у невеликій кімнаті 
у С.-Петербурзі, закутані як ескімоси у хутрові шуби та рукавички, напружено працюючи 
на допотопних комп’ютерах аби зберегти назву кількох обшарпаних сторінок тибетської 
мудрості п’ятнадцятого століття. 

Ми знаємо, що можливо ніхто у світі протягом століть не читатиме цієї книги, 
навіть можливо вже не знайти такої людини, котра здатна її прочитати. Робота, котру ми 
всі виконуємо, швидкоплинна і дуже легко впасти у відчай, подумавши що все марнота – 

 
14 Поняття Бодхічітта – філософсько-світоглядна доктрина буддизму, означає думку (Чітту) про повне 
прояснення (Бодхі). Дослівно, бодхічітта — „Просвітлена думка” (прим. перекладача) 
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ми працюємо аби нагодувати самих себе, чи наші сім’ї і одночасно усвідомлюємо, що всі 
помремо через деякий час. Але це саме те, звідкіля приходить Бажання. 

Ми набираємо на комп’ютері назву книги, потім натискаємо клавішу 
„повернутись”, ми вчиняємо дію. І потім раптово ми посилаємо це у світ, у самий всесвіт. 
Я щось зараз зробив, і я зробив це зі справжнім Бажанням, котре можливо зробить свій 
внесок для щастя та добробуту кожної живої істоти – в цьому світі та в інших незлічених 
світах. І тоді моє життя, моє існування у світі раптово стає якось значущим. 

Потім можливо хтось трапиться через тисячоліття чи два та підбере цю невелику 
книгу й напише „Гранувальника діамантів” про це, аби змінити світогляд за яким ми 
живемо. 

 

Бе́льсько-Бя́ла (Польща) 

Стела Карковскі (Stella Karkowski) – головний соціальний робітник 
 

 
Зараз Стела живе у Ванкувері. У додаток до 

того, що вона надає допомогу людям похилого віку 
та сама виховує шестилітню доньку, Стела 
закінчує курс навчання фахівця з нерухомості для 
„Remax” Західної Канади. 

Розкіш мати час для себе. Приблизно п’ять 
років тому через Інтернет я шукала версію 
„Гранувальника діамантів”. Але замість цього 
натрапила на безкоштовні аудіо-курси геше Майкла 
Роуч, в яких він детально пояснює сутри. Хочу 
поділитись як книга та курси мені допомогли. 

Три роки я працювала для своєї знайомої, 
котра організувала невелику надомну роботу. 
Кожного дня, працюючи довгі та виснажливі 
години, я потайки, але свідомо витрачала свою 
енергію та зусилля для її клієнтів та для її успіху у 
зростаючому бізнесі. Я насаджувала насіння. 

Коли прийшов час залишити та значно 
зменшити робоче навантаження через фізичну травму, мені почали телефонувати 
індивідуальні клієнти, котрих я в житті ніколи не бачила. Вони просили мене допомагати 
їм навіть за вдвічі більшу платню від тієї, що я отримувала та меншу кількість годин. 

Чудово, тепер у мене набагато більше часу для сім’ї і часу для власного розвитку. 
Одного дня я почала плакати під час ранкових занять йогою. Це був робочий день, і я не 
могла повірити, що насправді стою на своєму килимку для занять йогою, а раніше лише 
виснажливо працювала. Таку розкіш я могла собі дозволити лише у мріях. 
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Нью-Йорк (США) 

Адам Розанте (Adam Rosante) – режисер-постановник „The History Channel” 
 
 
Адам відповідає за двадцять чотири 

незалежних телекомпанії, які виробляють щомісяця 
сотні годин телепрограм для „The History Channel” з 
мільйонним бюджетом. 

Прискорення. Я страшенний прихильник 
„Гранувальника діамантів” і можу повідати вам 
багато історій. Наприклад, як я розпочав компанію 
моє мрії, аби мати омріяну роботу. Як одного дня 
дурнозвісний недоброзичливістю бос дав мені велику 
купу готівки: „Ось, візьми, купи собі щось пообідати! 
Якщо буде замало, лише скажи, я ще зніму з 
банкомату!” 

Але я подумав, що розповів тим з вас, кого 
цікавлять результати, про три різних способи 
прискорити справи – про успіх за одну мить. 

Правило 1. Після того, як я почув, що автори 
це пропонують, я почав сумлінно відкладати 10 
відсотків усіх своїх прибутків. Під „усіх прибутків” я 

маю на увазі кошти, які надходили як платня, виграші в лотерею, знайдені на вулиці. 10%. 
З цією метою я навіть відкрив окремий банківських рахунок, щоб на ньому гроші 
накопичувались протягом шести місяців. Увесь цей час я розмірковую над різними 
варіантами грошової допомогти – кожного разу у своєму розумі повертаюсь до цієї 
проблеми, важне насіння висаджується навіть тоді, коли я ще нічого не зробив: наші 
наміри є впливовими факторами у досягненні успіху. Я вважаю, що найкращий час так 
розмірковувати, коли йдеш вулицею, їдеш в метро на роботу чи йдеш на обід. 

Правило 2. Як вони говорять, одна річ дати комусь миску кукурудзяної каші, і 
зовсім інша річ навчити вирощувати кукурудзу. Я не даю просто так гроші людям, які їх 
потребують. Я сідаю поруч, знайомлюсь з ними і м’яко (без жодного натяку на книгу) 
розповідаю їм принципи, котрими користуюсь для власного успіху. Я знав одного 
безхатченка, з котрим постійно сідав та пив каву та розмовляв. Тепер він має власну 
квартиру та роботу, а ще планує започаткувати невелику власну компанію. Якщо ви 
бажаєте, щоб принципи працювали швидше, допомагайте людям скористатись ними, щоб 
бути самодостатніми. 

Правило 3. Дуже важливо. Книга говорить, що чим краще ви розумієте роботу 
принципів, тим швидше вистигатимуть жнива для вас. Я читав та перечитував 
„Гранувальника діамантів” багато разів. Ви не повірите, але обкладинка майже зносилась. 
Але я зберігаю цей екземпляр, тому що він допоміг мені стати на ноги і допомагає… 
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Гонконг (Китай) 

Вілл Сенн Лау (Will Senn Lau) комерційний відео-режисер; засновник та власник 
„August Production, Ltd.” 

 
 
Вілл не тільки розробив та відзняв 

найкреативніші телевізійні рекламні 
ролики, що можна було побачити у 
Гонконзі, але він також робив переклад 
відео-курсів „Гранувальника діамантів”, 
які можна подивитись через Інтернет. 

Розуміння механізму 
жертовності, або дивне та цікаве 
життя. Різноманітні варіанти прибутку 
почали з’являтись, коли я зрозумів 
принципи „Гранувальника діамантів” та 
почав їх дотримуватись у житті. Все 

почалось з усвідомлення, як ми усі взаємозв’язані: кожен хоче бути щасливим як і я сам. 
Як більшість людей, я завжди хотів ділитись, але не розумів, як це відбувалось, 

отже я не був дуже старанним у цій справі. Як більшість з нас, я спонсорував випадкову 
дитину у Бангладеш, або давав кілька монет жебракам на вулиці – робив внески до 
Червоного Хреста чи інших благодійних організацій. Це лише частина сумління. 

Після того, як я більше дізнався про принципи ментального насіння, моя щедрість 
стала досконалішою. Ви насправді пожинаєте посіяне; вам потрібно робити людям те, 
чого бажаєте отримувати від інших. Отже я став більш систематичним у своїх 
пожертвуваннях, став серйозніше підходити до цієї справи. 

Коли б благодійна організація не попросила мене допомоги, я це роблю з наміром, 
щоб посіяти зернятко. Я почав бути дуже щедрим до бідних людей, яких зустрічаю на 
вулиці і у яких немає інших варіантів для існування. 

Зокрема я почав налагоджувати товариські стосунки з жебраком, який сидить під 
стовпом неподалеку від міста моєї роботи. Я постійно даю непогану суму грошей, коли 
бачу його і бачу, як його життя потроху змінюється на краще. Тепер він може дозволити 
собі спати у ліжку, купувати деякі медикаменти проти артриту, який зробив його 
кульгавим. 

Далі потихеньку від цих незначних вчинків щедрості у моєму житті почали 
відбуватись зміни. Раптово почали телефонувати клієнти та пропонувати більшу платню 
за рекламу, яку я вже відзняв для них. Поштою отримав повідомлення про зростання 
виплат по роялті за створену мною іншу рекламну продукцію. Також почали надходити 
пропозиції нової роботи стосовно теслярства. 

Я досяг цього дуже дивного моменту у своєму житті, коли я маю грошей більше, 
ніж коли-небудь у мене було. Це означає, щоб більше віддавати іншим, але кожного разу, 
як мій гаманець стає порожнім, він знову і знову наповнюється. Крокувати шляхом 
„Гранувальника діамантів” то є дивна і цікава річ. 
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би вивезти мене з аеропорту. 

Тусон (Аризона, США) 

Юлія Ферганчік (Julia Ferganchick) – викладач коледжу у відставці, Університет 
Арканзасу 

 
 
Юлія була дуже успішним викладачем у коледжі та 

директором програми з техніки та стилю письма у 
Університеті Арканзасу, коли вона у червні 1999 сіла на 
рейс 1420 компанії „Американські авіалінії”. Літак того 
вечора розбився об землю, загинули пілот та одинадцять 
пасажирів. Юлія вибралась з-під палаючих вогнем уламків 
наверх літака та після падіння звідтіля отримала сильну 
травму  голови. Наступні роки для неї були дуже 
тяжкими, бо вона страждала на диссоціативні  
порушення, паніку, після травматичний стрес, втратила 
роботу та намагалась позбавитись нічних жахів за 
допомогою алкоголю та наркотиків. Потім вона відкрила 
для себе „Гранувальника діамантів”. 

Перемога над травмою. Роками після 
авіакатастрофи я не могла їздити до аеропорту без паніки, 
інколи такої сильної, що все закінчувалось викликом 
„Швидкої”. Я знову почала літати, але перед цим мені 

потрібно було прийняти жменю заспокійливих пігулок. Могла проспати весь політ і потім 
почувалась такою в’ялою, що потрібно було брати візок а

Я вирішила прискіпливо випробувати наведені у „Гранувальнику діамантів” 
принципи, аби переконатись, що можу за їх допомогою навчитися знову спокійно 
переносити перельоти. Я почала писати, як зцілитись від травми; я робила все, аби 
допомогти людям, які боялись. Я навіть рятувала тварин над котрими знущались і 
присвячувала це своїй перемозі над страхом. 

Майже через десять місяців, як я почала таке практикувати, мені потрібно було 
летіти до Лос-Анджелесу, я полетіла без пігулок. Я була трохи налякана, але жахливих 
симптомів паніки, які я мала у минулому, не з’явилось. Це було чудо. 

Я присвятила своє життя тому, щоб вчити інших перемогти трагедію та біль за 
допомогою мудрості з „Гранувальника діамантів”. Як результат я змінилась з людини, яка 
жила у постійній депресії та остраху (через що після катастрофи я багато часу провела в 
клініці) в особу, яка насолоджується чарівним подарунком кожного дня. 
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Мумбаї (Індія) 

Дхіру та Вікрам Шах (Dhiru & Vikram Shah) – засновники та власники компанії з 
експорту діамантів „Overseas Gems Exports Diamond Company” 

 
 
Дхіру був однією з зірок 

прототипу „Гранувальника 
діамантів” як бізнесмен, котрий 
підтримує успішно духовне життя 
та його син Вікрам йде по слідах 
свого батька. Дхіру розпочав свою 
кар’єру як помічник бухгалтера у 
іншій діамантовій компанії; він 
відкрив власну фірму і зараз міцно 
стоїть на ногах заробляючи 
десятки мільйонів доларів на рік. 

Звідкіля приходять 
можливості. Індія експортує 
діамантів на суму приблизно 17 

мільярдів у рік. До алмазної галузі у країні залучено понад трьох мільйонів людей. 
Конкуренція серед головних картелів у Мумбаї дуже люта, сотні компаній на одній 
квадратній милі у діловому районі Опери Хауз. Як же нам вдалось видратись нагору серед 
такого натовпу? 

„Гранувальник діамантів” багато говорить про те, що наші робітники – це серце 
нашої компанії. Якщо ми добре ставитимемось до своїх робітників та шукатимемо 
можливості сприяти покращенню їх становища, тоді ми залишаємо у своїй свідомості 
зернятко, яке пізніше вистигне особливим чином: ми самі почнемо бачити бізнесові 
можливості, які більшість інших компаній можливо ні.  

Індійська діамантова промисловість в цілому має високий ступінь плинності 
робочої сили: умови підприємств з обробки алмазів та сортувальних цехів часто не 
відповідають стандартам, робота дуже важка, години понаднормові, лише молоді здатні 
витримувати таке навантаження та темп. Але у наших офісах ми старанно намагаємось 
зробити умови такими, щоб робота була приємна та комфортна, та створюємо атмосферу 
родинних стосунків між нами та працівниками. 

Так буває, що нас відвідують закордонні клієнти; вони проходять цехами 
сортування раз у п’ять або десять років і їх привітають люди, які тут працювали під час їх 
останнього візиту. Ми до сих пір тримаємо у штаті робітників, які тут почали працювати 
ще з перших років заснування нашого підприємства. 

Ми знаємо що відбувається у родинах наших людей, даруємо кошти для їх 
великого весілля за індійськими традиціями, оплачуємо їм подорож додому під час 
відпустки, уважно стежимо за дотриманням календаря багатьох індійських релігій – де і 
коли роздавати пакунки з солодощами чи преміями. Якщо є можливість, то ми 
переводимо робітника на кращу посаду, скажімо, з охоронця на сортувальника або 
помічника менеджера з закупок. 

Це не просто факт, що наші люди потім працюють у гармонії, виконуючи з 
натхненням більше роботи. Це не просто їх лояльність, наприклад, залишатись 
понаднормово цілий місяць, коли у нас було велике замовлення на сотні тисяч діамантів і 
ми потребували їх допомоги. Скоріш, це вистигання ментального насіння. Ми бачимо як 
можливості самі пливуть в наші руки, знову і знову, у той час як ціла галузь роками 
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знаходиться у стагнації. І ми знаємо звідкіль приходять можливості, ми знаємо секрет як 
підтримувати цей процес. 
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ЕПІЛОГ 
 

Як ви можливо тепер відчули, багато інформації у цій невеликій книзі – це 
мудрість, яку передавали протягом століть з уст в уста, від вчителя до учня далеко в 
буддійських монастирях Тибету та Індії. І тому є причина. Якщо ви бажаєте насправді 
зайнятись виконанням наведених у книжці інструкцій – детально розібраним Тижневим 
Колом та Лісовим Колом – тоді, такі дії краще робити під наглядом вчителя. Вам буде 
хтось потрібен, щоб перевіряти ваше розуміння цих речей, щоб допомогти контролювати 
ваш прогрес. Ви потребуватимете делікатних порад у виправленні вашого курсу, які 
можна отримати від живого вчителя. Це як рух автомобіля, котрим досвідчена рука водія 
керує, спрямовуючи по дорозі легкими обертами керма вліво-вправо. 

Як ви дізнались з „Історій успіху прихильників „Гранувальника діамантів” 
достатня кількість людей бізнесу по всьому світові користується наведеними у книзі 
методами для досягнення їх цілей. Є постійна купка людей, яка зібралась разом, аби 
поділитись своїми знанням з вами, бо це саме те знання, яким хочеться ділитись. Якщо ця 
система насправді працює – а досвід „Андін Інтернешенел”, де прибуток стрибнув з 
п’ятдесятитисячної доларової позики до 100 мільйонів від річного продажу, підтверджує, 
що це так – тоді все більше та більше добробуту настане для більшої кількості людей 
завдяки тим, хто насправді зрозумів, як примусити систему працювати на них. 

У нас є бажання приїхати до вас та навчити, ми вже створили кілька груп з цією 
метою: Інститут просвітленого бізнесу (ІПБ), Управління бізнесом за законами карми 
(УБ), та Дискусійний клуб „Гранувальника діамантів”. ІПБ – наша перша організація, яка 
є головними воротами для автоматичного доступу до багатьох проектів по всьому світу: 
дивіться сторінку у Інтернеті http://enlightenedbusiness.com УБ – один з цих проектів, який 
базується у Мангеттені  та надає допомогу містам з різних куточків Сполучених Штатів та 
за океаном. Ця організація надає безкоштовну безпосередню on-line допомогу для 
вирішення ваших бізнесових проблем та питань, ознайомлювальних бесід, семінарів у 
вихідні дні, повні тренувальні курси та тренувальні курси для вчителів. Більше інформації 
можна дізнатись за електронною адресою info@karmicmanagement.org , або відвідавши 
сторінку в Інтернеті http://karmicmanagement.org  

 
Поштова адреса: PO Box 144, New York, NY 10276, USA 
 
Дискусійний клуб „Гранувальника діамантів” – це форум в Інтернеті для усіх 

людей, які обговорюють як вони за допомогою книги досягли власного успіху. Ця 
сторінка в Інтернеті надає вам унікальну можливість з’єднатись з людьми зі спільними 
інтересами, побачити, як ви можете разом змінити світ на кращий, коли ви турбуєтесь про 
власний успіх та щастя: http://diamondcuttergroups.org  

Останній ресурс, який ви зможете отримати, – це нове продовження 
„Гранувальника діамантів”. Книжка називається „Управління кармою у бізнесі та 
власному житті, або що посієш,те й пожнеш”. Це коротенькій стислий переказ висновків, 
який ви можете прочитати протягом однієї подорожі літаком чи потягом, у якому наведені 
практичні поради що потрібно зробити, аби принципи „Гранувальника діамантів” почали 
негайно працювати на вас. 

На прощання ми хочемо побажати вам подальшого успіх у використанні 
„Гранувальника діамантів” чи то для вашого бізнесу, чи то для власного життя, як це 
відбувається з більшістю читачів. Ми зі щирим серцем сподіваємось, що ви не лише 
прочитаєте книгу, але й дозволити їй стати вашим постійним товаришем та помічником, 
як це зробило багато інших у світі. 

 
 

http://enlightenedbusiness.com/
mailto:info@karmicmanagement.org
http://karmicmanagement.org/
http://diamondcuttergroups.org/
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ПРО АВТОРІВ 
 

  
 

Майкл Роуч – посвячений у сан буддійський монах, хто отримав ступінь геше 

(магістр з буддизму) у тибетському монастирі Сера Мей після двадцяти двох років 

навчання. Як викладач буддизму з 1981 він також є вченим-лінгвістом і знає санскрит, 

тибетську та російську мови, переклав багато наукових трудів. Геше Майкл є 

випускником Прінстонського університету та багато років працював у Нью-Йорку 

директором великої діамантової фірми. Він заснував Інститут азійської класичної 

літератури та Проект збереження азійської класики, а також брав активну участь у 

відновленні монастиря Сера Мей. 

 

Лама Крісті МакНелі – професор релігії та філософії. Вона одна з перших 

західних жінок-лам, яка є видатним лектором, що читає лекції по всьому світу з 

духовності та бізнесу. МакНелі закінчила Нью-Йоркський університет та навчалась у 

кількох тибетських монастирях. Крісті переклала багато стародавніх текстів та є автором 

різних книг, які видані Doubleday та іншими видавництвами. До них входить нове 

продовження „Гранувальника діамантів” під назвою „Управління кармою у бізнесі та 

власному житті, або що посієш, те й пожнеш”. Ця книга містить історію про те, як пані 

МакНелі скористалась принципами „Гранувальника діамантів” для допомоги у заснуванні 

Університету „Діамантової гори”, одного з найуспішніших у Америці інститутів освіти. 
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