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Як зберегти  
погляд молодим і сяючим
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Ва-банк:
Олігархи ПрОТи
ПОрОшенка чиТайТе на сТoр. 2

KEG TAPPINGS 
OKTOBERFESTBIER

LIVE ENTERTAINMENT 

Now – Oct. 31
#HoftoberfestCHI
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Найнижчі ціни на 
Thanksgiving, Christmas 
and New Year
Робимо весілля за груповими цінами.
Пропонуємо відпочинок в Las Vegas, Florida, Hawaii,
Поїздки в Karlovy Vary, Europe, South America, Asia

Відпочинок в Mexico, 
Dominican, Jamaica, Costa 
Rica за найкращими 
цінами - все включено.

Last Minute Deals 
на найближчий місяць

847-296-0230

 Cruises по Карибських островах,
 Europe, Turkey, Greece, Baltic Sea.
 River cruises (Germany, France, East Europe)
 Продаємо авіаквитки в усі країни світу.

St  rgate 
Travels Inc.

St  rgate 
Travels Inc.

St  rgate St  rgate 

Cancun/Riviera Maya From $669.64
Cancun/Riviera Maya From $669.64

Puerto Vallarta From $647.39

Punta Cana From $740.49

Costa Rica From $677.01Costa Rica From $677.01

Jamaica From $879.26

Кращі ціни на 
авіаквитки по 
всьому світу

Подорожуйте за найнижчими цінами!

847- 827 -2724

чи буває у вас так, що ви щось ро-
бите, вкладаєте великі зусилля, 

а воно все не йде? Наприклад, ви 
вирішуєте якесь складне завдання 
на роботі, б'єтеся над ним вже дав-
но, всі від вас очікують рішення, а 
воно не приходить. Ви пробуєте пі-
дійти до завдання з різних сторін, 
і скрізь глухий кут. Ви відчуваєте, 
що щось упускаєте.

Або, наприклад, ви будуєте но-
вий бізнес. Ви підготували вивіре-
ний бізнес-план, продумали всі де-
талі, прорахували ресурси, деталі 
проекту, а бізнес не йде. Ви щось 
упустили. Час іде, ресурси йдуть, а 
ви ніяк не можете зрозуміти, де ж 
ваша “сліпа пляма”.

Звичайно, вам би міг допомогти 
професійний коуч. Адже в цьому і 
полягає його професія: допомага-
ти відкривати “сліпі плями” і неза-
діяні ресурси. І коли ви раптом ба-
чите рішення, то не можете зрозу-

міти, як же ви раніше про нього не 
подумали? Адже воно було “на по-
верхні” весь час! Але ж на те воно 
і “сліпа пляма”, що “на поверхні”. 
Тобто коуч би допоміг, але якщо 
його поруч немає або немає фінан-
сової можливості для коучингу? Як 
самостійно відкрити те, що прихо-
вано?

Причина того, що ви не бачи-
те очевидних іншим речей, в тому, 
що ви перебуваєте “всередині” си-
туації. Або вам занадто важливо 
рішення, і ця надлишкова важли-
вість заважає мислити тверезо. В 
обох випадках із ситуації варто “ви-
йти”.

Зробіть наступне. Подумайте 

про людину, яка вже багато разів 
успішно вирішувала не тільки за-
вдання, подібне вашому, але і наба-
гато складніше. Це не обов'язково 
повинен бути хтось із вашого ото-
чення. Ви можете бути з ним осо-
бисто не знайомі. Це може бути, на-
приклад, успішний бізнесмен, по-
літичний діяч чи відомий кіноак-
тор. Уявіть собі, що ця людина ви-
явилася зараз перед вами. У своїй 
уяві розкажіть йому умови задачі і 
послухайте, що він вам порадить. 
Ще краще – уявити собі, що ви на 
хвилину “стали” ним. Ви ніби грає-
те його роль, при цьому ви це роби-
те як талановитий актор, повністю 
“уживаючись” в роль цієї людини. 

“Побудьте” ним, рухайтесь як він, 
почніть думати, як думає він. І за-
дайте собі-йому вашу задачку. За-
звичай рішення приходить прак-
тично миттєво. Після цієї вправи 
на уяву важливо повернутися на-
зад, як би подумки виходячи з об-
разу цієї людини і повертаючи себе 
собі.

Варіацією цього способу може 
бути так званий “стіл експертів”. 
Уявіть собі круглий стіл і три стіль-
ці навколо нього. За столом скоро 
з'являться три експерта в цікавій 
для вас області. Це можуть бути хто 
завгодно, у тому числі люди, яких 
вже давно немає в живих, але вони 
є для вас авторитетами. Коли три 
експерти займуть свої місця за сто-
лом, задайте їм ваше запитання.

Відповідей швидше за все буде 
декілька, і всі вони вразять вас сво-
єю простотою і очевидністю. Після 
цього подякуйте експертам, відпус-
тіть їх і подумайте, яка з порад про-
стіша й ефективніша,і яким шля-
хом її найкраще реалізувати. Піс-
ля цього поставте ціль (про те, як 
це робити, ми вже говорили) і йдіть 
до неї.

З часом “сліпих плям” в будь 
вашої діяльності буде ставати все 
менше, тому що ваша підсвідомість 
навчиться їх швидко відкривати.

Як знайТи сВОї сліПі ПлЯми –
ті місцЯ, де ви “Пробуксовуєте” у своєму житті?

БориС 
мельцер, 
тренер  
по коучингу


