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А ви націлені на ціль
або на процес?
Борис Мельцер,
тренер
по коучингу

Н

аписав і зрозумів: в самій назві статті вже приховано, на що націлений я.
На результат (слово «націлені»).
Люди діляться на дві групи: ті, кому в
першу чергу важливий результат і ті, кому
процес. Зазвичай вважається, що жінки
більше на процес, чоловіки на реузультат.
Але це може бути і по-іншому. Це внутрішнє відмінність йде ще від наших предків:
чоловіки полювали на мамонта (і в цей
момент крім мамонта їх нічого не цікавило, сам процес їм навряд чи подобався,
а швидше за все, вони на нього уваги не
звертали). У той час як жінки займалися
збиранням врожаю, процесом підтримання вогнища, зародження і розвитку нового життя. Правда, з тих пір багато змінилося, і наші звички теж.
Запитайте себе, що вам важливіше,
отримати результат будь-якими засобами або насолоджуватися процесом, а
коли буде результат–не так вже й важливо. Чи часто ви ставите цілі і домагаєтеся їх в строк? Якщо так, то швидше за
все ви–людина результату. Якщо ж немає

і не розумієте, навіщо це потрібно, то вам
важливіше процес. Тобто ви живете і проживаєте кожен момент життя, мало піклуючись, що буде і до чого призведе ваша
конкретна поведінка зараз.
За родом діяльності, якою ви займаєтеся, теж можна визначити вашу неусвідомлену перевагу. Якщо ви, наприклад,
письменник, журналіст, художник–людина творчої професії, то швидше за все
сам процес творення і творчості привертає вас більше, ніж число чи продаж написаних книг, статей і картин. Часто люди,
які цікавляться більше процесом, вибирають місця роботи, в яких не потрібен
особливий результат. Наприклад, в державних структурах, де вони приймають
відвідувачів і займаються процесом, не
прагнучи до якихось змін. Якщо ж людина працює, наприклад, у комп'ютерній
фірмі, то зазвичай у нього чіткі цілі, частина з яких сформульовані начальниками, інша частина–самим працівником.
Все це справедливо тільки за умови, що
він сам вільно вибирав цей вид діяльності, а не обставини примусили його займатися роботою, яка йому не підходить.
Західне виховання спрямоване на досягнення конкретних результатів і цілепокладання. І більшості з нас з дитинства

переконували, що треба прагнути, добиватися результатів. Мало хто при цьому
цікавився, а чи хочемо ми, чи цікаво нам

часові рамки, то він орієнтований на результат. Якщо ж він розповідає, які емоції і переживання були, коли він робив якусь справу, як він насолоджувався або не бачив процесом, взагалі говорить про процес, що було спочатку, що
потім, то він скоріше–«людина процесу».
Ті, хто регулярно займаються медитацією, проживають процес в ці моменти і
вчаться бути в процесі весь час. Ті ж, хто
медитує, намагаючись щось від цього

йти тим шляхом, який приведе до бажаного результату. Таким чином наші переваги
сформовані нашими батьками, школою,
інститутом і т.д.
Як дізнатися, на який з двох варіантів
поведінки налаштованиа людина? Наприклад, за його розмови. Коли в його словах часто фігурують слова «мета», «повинен», «вийде», «результат», якісь тим-

отримати, чогось досягти, до чогось прийти, як правило, не можуть медитувати
по-справжньому.
Ні той, ні інший варіант поведінки не є
поганим або хорошим. Це просто наші переваги, які корисно знати. А також бачити їх в інших людях і користуватися цим
знанням.
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