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Նվիրվում է իմ երեխաներին  

Վիտալիին և Լիլիային 

Հեղինակի կողմից 

 

 

Մոտ քսան տարի առաջ, երբ իմ երեխաները դեռևս շատ փոքրիկ էին, իսկ ես դեռևս 

հոգեբան չէի, մայրական կանխազգացումը ինձ մի հիանալի միջոց հուշեց  

երեխաներին դաստիարակելու համար՝ դա ուսուցանող հեքիաթներ պատմելն էր: 

Դրանք և՛ ժողովրդական, և՛ հեղիանակային հեքիաթներ էին, որոնք հորինված էին 

կոնկրետ իրավիճակների համար:  Հատկապես երեխաներին դուր էին գալիս փոքրիկ 

Վիտալիկի և Լիլիի արկածների մասին պատմող հեքիաթները: Այդ հեքիաթներում 

Վիտալիկը և Լիլին օգնում էին  միմյանց և հեքիաթների գլխավոր հերոսներին  և միշտ 

հաղթող էին դուրս գալիս: Մի անգամ մանկապարտեզի դաստիարակչուհին բողոքեց 

ինձ, որ տղաս այլ երեխաների հետ միասին փախչում է մանկապարտեզից և 

թաքնվում իրենից: Այդ օրը երեկոյան քնելուց առաջ ես նրան պատմեցի 

«Խմորեգունդը» հեքիաթը՝ փոփոխված տարբերակով:  Լավ հիշում եմ տղայիս 

հակազդումը, երբ պատմելու ընթացքում աղվեսի փոխարեն ասացի, որ խմորեգունդը 

Վիտալիկին է հանդիպել, ով սկզբում բացատրեց նրան, որ տնից փախչելը վատ է, 

հետո օգնեց վերադառնալ տատիկի և պապիկի մոտ: Կարճ դադարից հետո տղաս 

ասաց. «Եթե ես խմորեգունդն եմ, այդ դեպքում ո՞վ է Վիտալիկը»:  Հաջորդ օրը  

դաստիարակչուհին ինձ պատմեց, որ տղաս ամբողջ օրը նրան «տիկին Վիտալիկ» է  

կոչել:  Ստիպված էի նրան բացատրել տղայիս՝ Վիտալիկի, նման «տարօրինակ» 

պահվածքի պատճառները: Աղջկաս վրա հատկապես ուժեղ ազդեցություն էին թողել 

փոքրիկ Լիլիի մասին հեքիաթները, այդ հեքիաթներում  հերոսուհին կարողանում էր 

լողալ իր սեփական մարմնում, սովորում էր հոգ տանել դրա մասին: Կարևոր է, որ իր 

ապագա մասնագիտության՝ բժշկի ընտրությունը ևս այդ հեքիաթների արդյունքն էր:   

Այդ ժամանակ ես դեռևս չգիտեի, որ գոյություն ունի հեքիաթաթերապիա, որ կան 

մասնագետներ, որոնք հեքիաթների և պատմությունների միջոցով օգնում են 

երեխաներին, դեռահասներին և անգամ մեծահասակներին  հոգեբանական 

խնդիրներ լուծել: 

Հիմա ես այդ մասին գիտեմ և պատրաստ եմ կիսվել ձեզ հետ իմ գիտելիքներով և 

փորձով թե՛ ծնողների, թե՛ սկսնակ հոգեբանների հետ:  

Եվ այսպես, այս գրքում դուք կգտնեք՝ 

 Հեղինակային թերապևտիկ հեքիաթներ և պատմվածքներ, որոնք կազմվել են 

հոգեբանական խորհրդատվության ժամանակ իմ փոքրիկ այցելուների համար 

 Թերապևտիկ պատմություններ և հեքիաթներ, որոնք հորինվել են հայտնի 

հեքիաթաթերապևտների և պրակտիկ հոգեբանների կողմից, ինչպես նաև 

«Պրոֆիլակտիկ հեքիաթներ երեխաների և իրենց ծնողների համար» սեմինար- 

թրենինգի  մասնակիցների կողմից:  

 Ներկայացված է նաև նման հեքիաթներ գրելու  հերթականությունը, 

կանոնները և որոշ ուղղորդումներ, եթե կորոշեք ինքնուրույն գրել  



 

 

 

 

Հարգանքներով՝ Ռազիդա Տկաչ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Այս հեքիաթները հասարակ հեքիաթներ չեն 

 

Դուք հիշում եք կախարդական հեքիաթների հետ կապված ձեր մանակական 

տպավորությունները: Թե ինչպես էիք անհանգստանում գլխավոր հերոսի համար, 

ինչպես էիք նրա հետ միասին հաղթահարում դժվարությունները, ուրախանում նրա 

հաջողությունների և հաղթանակների համար: 

Հեքիաթների հերոսների հետ մենք  սովորեցինք տարբերակել  չարը բարուց, 

առատաձեռնությունը, ժլատությունից, խիզախությունը վախկոտությունից, 

բարեխղճությունը դաժանությունից, հավատարմությունը դավաճանությունից: Հենց 

կախարդական պատմություններն էին արթնանցնում մեր երևակայությունը՝ 

հնարավորություն տալով մեզ վերածվել հեքիաթի հերոսի և նրա հետ միասին 

հաղթահարել դժվարությունները:   

Ժամանակակից երեխաները, հեքիաթներ լսելով, աշխարհճանաչողության և փորձի 

ձեռք բերման նույն ուղին են անցնում:  ժամանակակից ավստրիացի հոգեբան Դ. 

Բրետտը գրել է, որ երեխաները կախարդական պատմություններում «Սեփական 

կյանքից հատվածներ են գտնում: Նրանք ձգտում են օգտվել դրական հերոսների 

օրինակներից իրենց վախերի  դեմ պայքարի և խնդիրների լուծման հարցում: Բացի 

այդ, հեքիաթները և պատմությունները երեխայի մեջ հույս են արթնացնում, ինչը 

չափազանց կարևոր է: Երեխան, որը կորցրել է հույսը, հրաժարվում է պայքարել և 

երբեք հաջողության չի հասնի» [4]. 

Ցանկացած հեքիաթում, որպես կանոն, առկա են հետևյալ տարրերը ՝ հերոս, 

հերոսուհի,  կոնֆլիկտ, ավարտ: Բայց հեքիաթը միայն այն ժամանակ է դառնում 

թերապևտիկ, երբ երեխան նույնացնում է իրեն հերոսների հետ, կարողանում է  

զուգահեռներ տանել հեքիաթի բովանդակության և սեփական կյանքի միջև, ինչ-որ 

դաս է քաղում կամ հասկանում է գաղտնի իմաստը:  Վերջին ժամանակներում 

հոգեբանները առավել հաճախ են թերապևտիկ հեքիաթներ օգտագործում 

երեխաների հոգեբանական խնդիրների լուծման նպատակով:   Թերապևտիկ 

հեքիաթները միշտ ուղղված են երեխայի ներքին աշխարհի կարգավորմանը: 

 



ԻՆՉՈՒ՞Մ Է ԿԱՅԱՆՈՒՄ ԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ՀԵՔԻԱԹԻ ՈՒԺԸ 

 

Այս ֆենոմենի բացատրություններից մեկը կայանում է նրանում, որ  հեքիաթի 

իմաստը միառժամանակ երկու մակարդակում է ընկալվում՝ և՛ գիտակցական, և՛ 

ենթագիտակցական: Երեխայի գիտակցությունը հեքիաթի բովանդակությունը 

ընդունում է որպես մտացածին՝ երեխան խղճում է հերոսին, նույնականացնում է 

իրեն հերոսի հետ և անգամ, երբ տեսնում է, որ հեքիաթը համապատասխանում է իր 

կյանքի պատմությանը կարծում է, որ դա պատահաբար է ստացվել: 

Ենթագիտակցությունը «հավատում» է լսածին և երեխայի վարքին համապատասխան 

ծրագիր է տալիս, արժեքների վերակառուցում, հայացքների և դիրքորոշումների 

փոփոխություն է տեղի ուենում[1, 13, 18, 26, 27].:  

 

ԻՆՉՊԵ՞Ս ԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ  ՀԵՔԻԱԹ  ԳՐԵԼ 

Որպեսզի հեքիաթը կամ պատմությունը ուժ ունենա, օգնող կամ դաստիարակող 

ազդեցություն ունենա, պետք է հետևել դրա կառուցման կոնկրետ կանոններին [1, 13, 

18, 22]: 

1. Հեքիաթը պետք է ինչ որ բանով նույնականացվի երեխայի խնդրի հետ, բայց ոչ 

մի դեպքում ամբողջությամբ նույնը չլինի:   

2. Այն պետք է ընդհանուր ձևով անդրադարձ լինի երեխայի խնդրին 

3. Այն պետք է խնդրի լուծման տարբերակներ առաջարկի, որոնք լսելով երեխան 

կարող է գտնել իր խնդիրների լուծման հնարավոր ելքերը: 

4. Հեքիաթի սյուժեն պետք է  ըստ կոնկրետ հերթականության զարգանա: 

 

 

 

 

 

 

1. Կային-չկային...  Հեքիաթի  սկիզբը, հերոսների հետ 

հանդիպումը: Հոգեբանները խորհուրդ են 

տալիս 3-4  տարեկան երեխաների դեպքում 

որպես հերոսներ օգտագործել խաղալիքներ, 

կենդանիներ, 5 տարեկանից սկսած 

փերիների, կախարդների, զինվորների, 

արքայադուստրերի: Դեռահասության 

տարիքում ավելի հետաքրքիր կլինեն 

հեքիաթ-առակները: 

 

2.  Եվ  հանկարծ մի օր... Հերոսը հանդիպում է ինչ որ խնդրի, որը 

բովանդակային առումով 

համապատասխանում է երեխայի խնդրին: 

3. Դրա պատճառով... Ցույց են տրվում խնդրի լուծման՝ հերոսների 

կողմից ընտրված տարբերակները 

4. Կուլմինացիա Հերոսները հաղթահարում են 

դժվարությունները 



5. Ամփոփում  

Հերոսների գործողությունների ամփոփումը 

 

 

≪-≫ — հերոսը վատն է, արարքը պատժվել է; 

≪+≫ — հերոսը դրական է և հաղթահարում է 

բոլոր դժվարությւոնները 

 

6. Հեքիաթի իմաստը Հերոսները դասեր են քաղում իրենց 

գործողություններից և իրենց կյանքը 

հաճելիորեն փոխվում է 

 

 

 

  

 

Կարդա՞լ,  թե՞ պատմել 

 

Ավելի լավ է կարդա՞լ, թե՞ պատմել հարցին պատասխանելիս, հոգեբանները 

նախընտրությունը տալիս են պատմելուն, ինչը հնարավորություն է տալիս ստեղծել 

հուզական մտերմության մթնոլորտ, լիարժեք պահպանել տեսողական կոնտակտը: 

Թեպետ ընթերցումն էլ հնարավորություն է տալիս երեխային ներխուժել գրքերի 

աշխարհ[20]: 

Այդուհանդերձ երկու դեպքում էլ  անհրաժեշտ է համապատասխան մթնոլորտ 

ստեղծել՝ հարմարավետ սենյակ, փափուկ բազմոց, բարձեր: Ծնողը և երեխան միասին 

են նստում, ցանկալի է, որ ծնողը մի թեթև գրկի երեխային: Ծնողը պետք է խոսի 

հանգիստ, ոչ բարձր ձայնով: 

Չզարմանաք, եթե երեխան խնդրի նույն հեքիաթը մի քանի անգամ կարդալ: 

Համբերությամբ լցվեք և կատարեք նրա խնդրանքը:  Հնարավոր է, որ հեքիաթը կօգնի 

երեխային լուծել իր համար տվյալ պահին կարևոր խնդիրներ: 

 

 

ԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ՀԵՔԻԱԹՆԵՐ  ՊԱՏՄԵԼՈՒ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ: 

 

Հեքիաթների թերապևտիկ ներգործության հաջողությունը մեծամասամբ կախված է 

արդյունավետ ներկայացման գործընթացից:  Հեքիաթը պատմելու հիմնական 

կանոններից կարելի է առանձնացնել՝ 

[4, 7, 27] 

1.Երեխայի համար անվտանգության գոտու ստեղծումը: Հեքիաթի բովանդակության 

մեջ կարող են համադրվել իրական և հորինված իրադարձություններ, հերոսները 

կարող են վերցված լինել կյանքից, լինել սիրելի գրքերի կամ մուլտֆիլմերի հերոսներ, 

խոսող առարկաներ և այլ երևակայական օբյեկտներ:  Դա երեխային 

հնարավորություն է տալիս գտնվել «անվտանգության գոտում», նա իրեն ո՛չ մեղավոր 

է զգում, ո՛չ էլ վախենում է: Նա պարզապես լսում է հեքիաթը, ինչ որ նոր բան է 



իմանում: Իսկ դա նշանակում է, որ երեխան վերլուծել է լսածը՝ չգտնվելով 

լարվածության մեջ: 

2. Հեքիաթը պետք է պատմել անկանխամտածված ձևով՝ ոչ թե զրույցի հենց սկզբից, 

այլ ընթացքում:   

 

3.  Հեքիաթը պետք է լավ հիմնավորում ունենա: Կարելի է այն սկսել հետևյալ 

խոսքերով՝ «Իմ ծանոթ աղջիկներից մեկի տան պատուհանագոգին հենց այսպիսի 

ծաղիկ կար դրված...». «Ես ծանոթ հեքիաթագիր ունեմ, ով «Կոշկավոր կատուն» 

հեքիաթի շարունակությունն է հորինել...» , «Այսօր առավոտյան հեռուստացույցով մի 

հաղորդում տեսա...» և հետո միայն շարունակել պատմությունները, եթե այնպես 

պատմեք, որ հեքիաթը վստահություն առաջացնի, երեխան հետաքրքրությամբ կլսի 

այն: 

4. Երբեք հեքիաթը ավարտելուց անմիջապես հետո մի՛ վերլուծեք և քննարկեք այն: 

Ժամանակ տվեք երեխային վերլուծել  այն, նույնականացնել իրեն  հերոսների հետ:   

5. Մի՛ ծանրաբեռնեք երեխային  թերապևտիկ հեքիաթներով, որպեսզի նա չկորցնի 

հետաքրքրությունը:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հեքիաթներ վախեր ունեցող երեխաների համար 

 

Մանկական տարիքում երեխաներին բավական բնորոշ են տարբեր տեսակի վախերը: 

Առավել հաճախ դրանք վախեր են մթությունից, միայնությունից, ծնողների հետ 

բաժանումից, սեփական առողջության հանդեպ չափազանց մեծ ուշադրությունից: 

 Հոգեբանները առանձնացնում են այն տարիքային փուլերը, որոնց ընթացքում 

առավել վառ են արտահայտված վախերը 2-3 տարեկան՝ վախ կենդանիներից, 

մթությունից, գիշերային վախեր, 4 տարեկան՝ վախ միջատներից, ջրից, 

բարձրությունից, որոշ հեքիաթային հերոսներից, 5-6 տարեկան՝ վախ 

անհաջողություններից, հրդեհներից, դպրոցից, 7-8 տարեկան՝ վախ մահվանից կամ 

իր կամ հարազատների [22, 28]: 

Վախերը կարող են առաջանալ վախեր ունեցող մարդկանց ընդօրինակման 

արդյունքում և որպես հակազդում հուզականորեն նշանակալի իրադարձությանը:  

Ըստ տևողության վախերը լինում են կարճատև(15-20 րոպե), շուտ անցնող և ձգձգվող 

(1-2 ամիս),  ձգձգվողի դեպքում երբեմն  անգամ բուժիչ ներգործություններն են  

հազվադեպ արդյունավետ լինում [9, 15]. 

 Վախը ինքն իրենով արդյունավետ հույզ է: Այն երեխան, որը բնականոն զարգացում է 

ապրում, պետք է կարողանա վախենալ:  Բայց  գոյություն ունի սահման, որը 

անցնելուց հետո սովորաբար սովորական վախը դառնում է ֆոբիա և նորմալ 



երեխային դարձնում նևրոտիկ: Թերապևտիկ հեքիաթը նման վախերի 

հաղթահարման մեթոդներից մեկն է:  

 

ՍԱՐՍԱՓԻԿՆԵՐ ԿԱՄ Ո՞Վ Է ՈՒՄԻՑ ՎԱԽԵՆՈՒՄ 

(Հեքիաթ -պարադոքս) 

 Մի մեծ տան մեջ փոքրիկ սարսափիկներ էին ապրում: 

Նրանք այնքան վախկոտ էին, որ երբեք ցերեկը տան մեջ չէին շրջում:  

Սարսափիկները դողում էին այն մտքից, որ ցերեկը կարող են տան բնակիչներից 

մեկին հանդիպել: Եվ միայն գիշերը, երբ բոլոր տան բնակիչները պառկում էին քնելու, 

սարսափիկները զգուշությամբ դուրս էին գալիս իրենց թաքստոցից և  մտնում  

աղջիկների և տղաների սենյակ, որպեսզի խաղան նրանց խաղալիքներով: Նրանք 

փորձում էին շատ լուռ լինել:  Եթե հանկարծ սենյակում ձայն էր լսվում, նրանք 

անմիջապես գցում էին խաղալիքները գետնին և պատրաստվում փախչել: Նրանց 

մազերը վախից ցից-ցից էին կանգնում, իսկ աչքերը խոշորանում և կլորանում էին: 

Կարելի է անգամ ենթադրել, թե ինչ էր լինում այն երեխաների հետ, որոնք 

արթնանում էին ընկնող խաղալիքի ձայնից և իրենց առջև նման սարսափիկներ էին 

տեսնում:  Բոլոր երեխաները գոռում էին  և օգնության կանչում ծնողներին: 

Երեխաների գոռոցից սարսափիկները ավելի էին վախենում: Նրանք մոռանում էին 

սենյակի դռան տեղը , սկսում էին թռչել մի անկյունից մյուսը, անգամ երբեմն 

երեխաների մահճակալների վրա էին թռչում, բայց և այնպես հասցնում էին փախչել 

մինչ ծնողների գալը: Ծնողները գալիս էին, միացնում լույսը , հանգստացնում 

երեխաներին և  վերադառնում իրենց սենյակ: Եվ ամբողջ տունը նորից հանգիստ 

քնում էր: Միայն փոքրիկ սարսափիկները չէին քնում ամբողջ գիշեր: Նրանք լաց էին 

լինում, որովհետև չէին կարող խաղալ խաղալիքներով:  Սիրելի՛ երեխաներ, մի 

վախեցրեք սարսափիկներին գիշերները ձեր գոռոցներով, թողեք թող նրանք մի փոքր 

խաղան ձեր խաղալիքներով:  

   Գրականության մեջ հաճախ կարելի է հանդիպել այն մտքին, որ երեխաների վախը 

իրենց երևակայության արդյունքն է: Իրականում դա այդքան էլ այդպես չի: 

Երևակայության առաջին օրենքը, որը ձևակերպել է Լ. Վիգոտսկին, հետևյալ կերպ է 

հնչում՝ «Երևակայությունը ուղղակիորեն կախված է անձի նախկին փորձի հետ, 

որքան հարուստ է նրա փորձը, այնքան ավելի շատ նյութ ունի նրա երևակայությունը» 

[6]: Իսկ դա նշանակում է, որ երեխաների երևակայությունը զգալիորեն ավելի թույլ է, 

քան մեծերինը: Եթե երեխան չգիտի, թե ովքեր են վամպիրները, նա նրանցից չի 

վախենա: Նա չի վախենա նրանցից այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի տեսել նրանցից 

վախեցող իր տարիքով մեծ եղբայրներին և քույրերին, որոնց և սկսում է նմանակել և 



հետո միայն սկսում է վախենալ:   Այդ վախը կարող է վերածվել կպչուն վախի և 

դառնալ ֆոբիա, որից հետո ամրապնդվել երեխայի վարքում: Այդ դեպքում կարող եք 

երեխային հատուկ թերապևտիկ հեքիաթների միջոցով օգնել:  Հեքիաթի մեջ 

զվարճալի տարրեր մտցրեք, ասենք երբ օրինակ  սարսափիկը ընկնում է հեքիաթի 

հերոսի հետևից, այդ պահին ոտքը սայթակում է և ընկնում ցեխաջրի մեջ, այնուհետև 

վեր է կենում և կրկին սայթակում:  Կախարդական հեքիաթներում սարսափիկները և 

հրեշները վերջում բարի են դառնում, անգամ խեղճանում են և հերոսը սկսում է 

նրանց խղճալ, կերակրում է, հոգ տանում նրանց մասին և  նրանք ընկերներ են 

դառնում: 

 

  ԻՄ ԸՆԿԵՐ ՎԻՇԱՊԸ  

 (Գրեթե իրական պատմություն) 

 

 Ես մի ծանոթ  աղջիկ ունեմ, որի անունը Դարյա է:  Մայրիկը և հայրիկը նրան Դաշա 

են ասում, իսկ մեծ եղբարը՝ վախկոտ: Մեկ տարի առաջ, երբ Դարյան դեռևս փոքրիկ 

աղջիկ էր, մեծ եղբայրը նրան մի պատմություն պատմեց անհաղթ երեք գլխանի 

վիշապի մասին: Այդ հրեշին ոչ ոք չէր կարողանում հաղթել, ո՛չ հսկաները, ո՛չ անգամ 

չար  և բարի կախարդները: Վիշապը անմահ էր: Եթե նրա գլուխը կտրում էին, դրա 

փոխարեն նորն էր աճում: Դա շատ վախենալու հեքիաթ էր:  Այդ ժամանակվանից ի 

վեր Դաշան վատ էր քնում: Ամեն գիշեր նա նույն երազն էր տեսնում, որտեղ երեք 

գլխանի վիշապը մտնում էր իր սենյակ...Դաշան վախից արթնանում էր: Աղջիկը ոչ մի 

անգամ չէր կարողանում տեսնել երազը մինչև վերջ, քանի որ վախենում էր: Երբ 

Դարյան պատմեց ինձ իր երազը, ես հիշեցի, որ բոլոր վիշապները քաղցրակերներ են 

և շատ են սիրում կոնֆետ և քաղցրավենիք: Մենք Դաշայի հետ պայմանավորվեցինք, 

որ նա քնելուց առաջ մահճակալի կողքի աթոռի վրա կոնֆետ կթողնի և երազը մինչև 

վերջ կնայի:  Հաջորդ օրը Դարյան պատմեց ինձ երազի  շարունակությունը: Երբ 

վիշապը արդեն մտել էր սենյակ և ցանկանում էր  նրա վրա ընկնել, նա հանկարծ 

նկատեց կոնֆետներով և քաղցրաբլիթներով լի ափսեն: Վիշապը զգուշորեն մոտեցավ 

աթոռին և սկսեց ուտել: Այն բանից հետո երբ ամեն ինչ արդեն կերել էր, վիշապը 

կամաց շշնջաց՝ «Դաշա, դու աշխարհի ամենալավ աղջիկն ես: Դու միակն ես, ով իմ 

գլուխը չփորձեց կտրել և կերակրեց ինձ: Այժմ ես քո ընկերն եմ: Ոչ մեկից երբեք 

չվախենաս, ես այսօրվանից քո պաշտպան վիշապն եմ»: Այդ գիշերվանից հետո 

Դաշան այլևս վատ երազներ չէր տեսնում: 

Առավոտյան, երբ Դաշան արթնացավ, աթոռի վրայից իրոք կորել էին կոնֆետներն ու 

քաղցրավենիքը: Միգուցե մայրիկը և հայրիկը գիտե՞ն, որտեղ են կորել կոնֆետները:  

 

 

 

 

ՕԳՏԱԿԱՐ ՎԱԽԵՆՈՒՄԻԿԸ 

 



 Մի գյուղական տնակում մկնիկ էր ապրում, փոքրիկ, 

մոխրագույն մի կենդանի երկար պոչիկով: Մուկիկի մոտ ամեն բան կարգին էր՝ և՛ 

տաք անկյուն ուներ, և՛ կուշտ էր: Բայց մի  բան կար, որ մկնիկին անհանգստացնում 

էր:  Կատուներից շատ, նա վախենում էր  մի բանից, որի անունը Վախենումիկ էր: Երբ  

գալիս էր գիշերը, մկնիկը սկսում էր ամբողջ տնով վազել և լուսավոր տեղ փնտրել: 

Բայց տան բնակիչները գիշերը քնում էին և անջատում լույսերը: Եվ այդ պատճառով 

մկնիկը ամբողջ գիշեր վազվզում էր տան մեջ՝ լուսավոր տեղ փնտրելով: Շաբաթներ 

էին անցնում, ամիսներ, իսկ մուկիկը ամեն գիշեր շարունակում էր վազվզել 

գիշերները:  Եվ մի օր այնքան հոգնեց, որ նստեց դռան առջև և սկսեց լացել: Նրա 

կողքով այդ պահին տան հավատարիմ  շունն էր անցնում, նա տեսավ մկնիկին և 

հարցրեց. 

— Ինչու՞ ես լացում? 

— Քնել եմ ուզում, — ասաց մկնիկը: 

— Այդ դեպքում ինչու՞ չես քնում? — զարմացավ շունը: 

— Չեմ կարող, ես Վախենումիկ ունեմ: 

—Ի՞նչ Վախենումիկ? — չհասկացավ շունը: 

— Վա-խե-նու-միկ, — ավելի ուժեղ լացեց մկնիկը: 

— Իսկ ինչ է նա անում? 

— Չի թողնում քնեմ, ամբողջ գիշեր սիպում է, որ աչքերս բաց մնան:  

— Ինչ լավ է, — նախանձեց շունը, — երանի ես էլ նման Վախենումիկ ունենայի: 

— Քեզ եմ տալիս , — դադարեց լացել մկնիկը  — ինչի՞ համար է դա քեզ հարկավոր: 

— Ծեր եմ արդեն ես, և գիշերները չեմ կարողանում հսկել տունը, քունս տանում է և 

աչքերս անկախ ինձնից փակվում են:  Խնդրում եմ ինձ նվիրի քո Վախենումիկին: 

Մուկիկը մտածեց, որ մի գուցե Վախենումիկը իրոք իրեն էլ է հարկավոր, բայց 

այնուամենայնիվ որոշեց նվիրել շանը:  Այդ օրվանից հետո մկնիկը հանգիստ քնում է 

գիշերները, իսկ շունիկը հսկում է տունը:  

 Սիրելի՛ ծնողներ,  հետևեք հոգեթերապևտ Դ. Սոկոլովի խորհրդին և առաջարկեք 

երեխային «խանութ» խաղալ:  Խաղի ընթացքում գնեք նրա «վախենումիկները» և 

փոխարենը գրքեր, խաղալիքներ, կոնֆետներ առաջարկեք նրան: 

 ԻՆՉՊԵ՞Ս ՕԳՆԵԼ  ՎԱԽԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԵԽԱՅԻՆ 

1. Մի՛ նախատեք երեխային այն բանի համար, որ նա վախեր ունի, փորձեք 

հոգատարություն ցուցաբերել: Հետևյալ հերթականությամբ հարցեր տվեք 

երեխային իր երևակայական վախի օբյեկտների վերաբերյալ: 

• Ինչպիսի՞ն են դրանք: 

• Ի՞նչ են ցանկանում: 

• Ո՞ր աշխարհից են նրանք: 

• Ինչու՞ են եկել մեր աշխարհ: 

• Ի՞նչ կարելի է անել նրանց հետ ընկերանալու համար: 

• Ի՞նչ կլինի, երբ ընկերանաք: 



• Ի՞նչ բառեր կասեն նրանք քեզ քնելուց առաջ: 

2.  Ընդունե՛ք երեխայի  վախը և պատմեք ձեր պատմությունը այն մասին, թե ինչից 

էիք վախենում  փոքր ժամանակ և ինչպես հաղթահարեցիք ձեր վախը: 

3. Ուշադի՛ր եղեք, թե երեխան ինչ է նայում հեռուստացույցով և ինչ է կարդում: 

Քննարկեք այդ ամենը նրա հետ:   

 

ՀԵՔԻԱԹԱՅԻՆ ՍՑԵՆԱՐՆԵՐ ԵՐԵԽԱՅԻ ՄԹՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՈՒՆԵՑԱԾ ՎԱԽԻ 

ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆՆ  ՈՒՂՂՎԱԾ 

 

 

 Հեքիաթաթերապևտ Դ. Սոկոլովը գտնում է, որ ի սկզբանե  վախը կարող են հաղթել 

միայն այլ հույզերը, օրինակ սերը,  կամ լրացուցիչ գիտելիքները, կամ էլ 

խիզախությունը, որի համար երեխան պետք է խրախուսական պարգևներ 

ստանա[24]: 

/. Հեքիաթի սցենարի սխեմա 

 Տղան  ընկերություն էր անում   արևի հետ և վախենում էր  գիշերից: Գիշերը գնաց: 

Արևը առանց նրա սկսեց լացել: Տղան գնաց գիշերին կանչելու: Նրանք եկան և բոլորը 

ընկներացան: 

 Հեքիաթի սցենարի սխեմա 

Խլուրդը վախենում էր լույսից: Մի օր նա սիրահարվում է թիթեռին: Սկսում  

ցերեկները դուրս գալ և հիանալ թիթեռնիկով: Նախկինում նա գիտեր , թե կույր է, 

այժմ պարզվեց, որ կարողանում է տեսնել: 

 

ՈՒՄԻ՞Ց ԿԱՄ ԻՆՉԻՑ ԵՆ  ՎԱԽԵՆՈՒՄ   ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԵՐԵԽԱՆԵՐԸ  

 

Վերևում թվարկված  ≪դասական ≫ մանկական վախերին կարելի է ավելացնել նաև 

այն վախերը, որոնք  պայմանավորված են  տարբեր կողմերից եկող ինֆորմացիայի 

հոսքով: Հեռուստատեսային հաղորդումներ, վիրտուալ խաղեր, մեծերի վախեցնող 

խոսակցությունները, որոնք երեխան պատահաբար  լսում է: Ժամանակակից 

երեխաները ոչ միայն վախենում են հեքիաթային հերոսներից, այլ նաև տարատեսակ 

գոբլիններից, հրեշներից:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հեքիաթներ երեխաների համար ովքեր վախենում են ներարկումներից և 

պատվաստումներից 

 

  Շատ քիչ ծնողներ կարող են պարծենալ, որ իրենց որդին կամ դուստրը 

համարձակորեն գնում է բժշկական սենյակ, որպեսզի  արյուն հանձնի մատիկից, 

ներարկվի կամ պատվաստվի:  Նման ընթացակարգերի հանդեպ վախը բնորոշ է 

գրեթե բոլոր երեխաներին: «Քաջարի Ֆլայը» հեքիաթը, իրենում ներառելով  

անցկացման անուղղակի ազդեցությունները և կախարդական պատմությունը,   

«քմահաճույքների որոնման աստղաբույլը», կրում է  ուղղակի կարգադրանք, 

ընդհանուր նպատակին հասնելու համար, այն է՝  օգնել  երեխային  հաղթահարել 

ներարկման ու պատվաստման հանդեպ վախը: Հեքիաթը գրված է հոգեբան Յուլյա 

Որոշնինայի կողմից, յոթ տարեկան  տղայի համար, ով  լիովին հրաժարվում էր  

պատվաստվել: Սկզբնական  խորհրդատվությունների ժամանակ  հոգեբանը  

իմացավ, որ տղան  հետաքրքրված է համակարգչային խաղերով, որտեղ հիմնական 

կերպարները գոբլիններն են, փերիները և մարդանման վիշապները: Այս 

մանրամասները թույլ են տալիս ստեղծել հեքիաթը և այլաբանական ձևով   

փոխանցել երեխային պատվաստման անհրաժեշտության «ուղղերձը»: 

 



Քաջարի  Ֆլայը 

Հին ժամանակներում, և  անգամ հնարավոր է ոչ այնքան հին ժամանակներում ծով-

օվկիանոսում կար փոքրիկ  առասպելական կղզի: Նրանում աճում էր գեղեցիկ, 

հեքիաթային անտառ: Եվ այդ նույն անտառում ապրում էին բարի և  ուրախ Էլֆերը. 

Այս թևիկներով փոքրիկ արարածները  սիրով խնամում և հոգ էին  տանում իրենց 

տուն հանդիսացող անտառի մասին: Եվ  անտառի ամենագլխավոր պաշտպանը՝ 

փոքր, բայց շատ ուժեղ  և դիմացկուն էլֆ  Ֆլայն էր:    

Կղզու բնակիչները մի գաղտնիք ունեին,  անտառում արդեն  ավելի քան հարյուր 

տարի ապրում էր վիշապ Այան: Մի անգամ, փախչելով  չար տրոլներից, թույլ ու 

վիրավոր, նա  թռավ դեպի  Էլֆերի կղզի: Չար տրոլները  նախանձում էին վիշապների 

կախարդական իշխանությանը և  որոշել էին ոչնչացնել նրանց ամբողջ գերդաստանը: 

Մի ծանր ճակատամարտի ժամանակ հսկաների հետ մահացել էին Այաի 

հարազատները և  նա մնացել էր մենակ: Էլֆերը գիտեին, որ վիշապները այնքան էլ 

անվտանգ չեն, սակայն, խղճալով Այաին, նրան, թաքցրեցին տրոլներից իրենց կղզում 

և փրկեցին նրան անխուսափելի մահից: Այան չէր սիրում առավոտյան լույսը, ուստի 

ապրում էր  ճգնավոր էլֆերից հեռու: Բայց տարվա մեջ մի անգամ, ամառային մի  

երեկո, վիշապը,  (ի երախտագիտություն իր փրկության և  կղզու վրա իր մնալու 

գաղտնիության համար) դուրս էր գալիս  իր տան պատշգամբ  կղզու բնակիչների հետ 

իր կախարդական ուժով կիսելու համար: Այդ օրը, չափահաս Էլֆերը բերում  էին  

իրենց երեխաներին և հենց որ արևի  վերջին ճառագայթները մարում էին  ու երկինքը 

վառվում էր  աստղերով,   սկսվում էր կախարդանքը: Յուրաքանչյուր փոքրիկ էլֆի 

Այան  տալիս էր կախարդական նեկտար, որ փայլուն կաթիլ էր ու դուրս էր գալիս 

նրա թևի վրայի միակ եղունգից: Նա անում էր դա, որ  օգնի  երեխաներին չափահաս 

դառնալ, տարածել թևերը և  տալ նրանց ուժ: Այսպես  էր ավելի քան հարյուր տարի:  

Այդպես եղավ և այն ամռանը, երբ չափահաս  

դառնալու հերթը հասավ Ֆլային: Վիշապի 

կացարանի մոտ հավաքվել էին  կղզու  բոլոր-բոլոր 

առասպելական բնակիչները:Վիշապը,  սկզբում  

տարածելով  իր թևերը, ապա արտասանելով  որոշ 



բառեր և դիպչելով եղունգով փոքրիկ   Էլֆերին  ծակում էր  մի կաթիլ նեկտարով և  

ծեսի վերջում  ծածկում ներարկման տարածությունը անանուխի տերևով:Որոշ 

ժամանակ անց, մեծանալով,  փոքրիկ Էլֆերը թռչում էին բարձր- բարձր  ուժեղ և  

գեղեցիկ թևերով: Որքան հիասքանչ էր նրանց թռիչքը:  Ֆլայը հիացմունքով և թեթև 

նախանձով էր նայում իր ընկերների փոխակերպմանը: Նա նույնպես ցանկանում էր 

ունենալ ուժեղ և գեղեցիկ թևեր, բայց նրան  վախեցնում էր  սուր պատռվածքը և  նա 

ոչ մի կերպ չէր  կարողանում մոտենալ Այաին: Նրա սրտիկը արագ խփում էր վախից: 

Ոչ, Ֆլայը վախկոտ չէր: Նա չէր վախենում աշխարհում որևէ բանից՝ բացառությամբ 

վիշապից և նրա եղունգից:  

«Այան   բարի էր, բայց շատ սարսափելի,  իսկ եղունգը այնքան մեծ էր ու սուր:  Եվ  

ի՞նչ կլինի եթե հանկարծ վիշապը խոցի ինձ իր եղունգով <<Ոչ, անգամ հանուն ուժեղ 

թևերի, ոչ>>,- որոշեց փոքրիկ էլֆ Ֆլայը, թաքնվելով    տերևի տակ, և  այնտեղից 

շարունակեց հետևել իրադարձությանը: Ոչ ոք չնկատեց, որ Ֆլայը թաքնվեց 

արարողությունից և չամրապնդեց իր թևերը վիշապ Այաի  կախարդական նեկտարով: 

Երկար ժամանակ փոքրիկ էլֆը կարողանում է թաքցնել բոլորից, որ նա չի կարող 

թռչել այնքան բարձր որքան մյուսները: Նա հմտորեն թռչում էր ծառի մի   ճյուղից 

մյուսին և դրա համար նրա մանկական թևերի ուժը բավականացնում էր: Իսկ 

մրջյուններին մրջնաբույն կառուցելիս օգնելիս կամ  միջատներ հետ պահմտոցի 

խաղալիս թևերը այնքան էլ պետք չէին: 

Ոչ ոք չգիտի, թե ինչպես, բայց չար տրոլները իմացան  Էլֆերի գաղտնիքը: Նրանք 

որոշեցին վրեժխնդիր լինել կղզու բնակիչներից և ուղարկեցին նրանց մոտ իրենց  

կատաղի ռազմիկին: Եվ ահա մի օր  մի մեծ նավակ՝  չար, կեղտոտ ու գարշահոտ 

տրոլի հետ մոտեցավ կղզու ափին: Ոտք դնելով  կղզու հողին՝ տրոլը  անմիջապես 

սկսեց ոչնչացնել և կոտրել ծառերը, տրորել  խոտերը, հրել միջատիկներին, քանդել  

թռչունների բները:  Վախը  տարածվեց  անտառային ողջ բնակիչների մեջ: Ի՞նչ կլինի 

նրանց հետ, անտառի ու վերջիվերջո կղզու հետ:  

Հավաքվեցին Էլֆերը ժողովի և սկսեցին մտածել, թե ինչպես պետք է կանգնեցնել 

տրոլին և նրան հետ ուղարկել: Վերջապես որոշեցին, որ  անհրաժեշտ է ձեռք բերել 

մոռացկոտության ծաղիկ: Էլֆերը գիտեին, որ մի  հեռավոր մարգագետնում աճում է 



հրաշալի ծաղիկ և եթե տրոլը շնչի դրա  բուրմունքը, ապա կմոռանա թե ինչի համար է 

եկել կղզի և կվերադառնա իր տուն: 

Բայց   այդպիսի առջադրանքը ամեն մեկը չէր կարողանա  հաղթահարել, այդ էլֆը 

պետք է լիներ շատ քաջ և ուժեղ, որպեսզի կարողանար թռչել բույսի հետևից և 

վերադառնալ ժամանակին, որ բուրմունքը չկորչի: 

Ուժեղ   շատ Էլֆեր կային, բայց  այ համարձակներ ... Բոլոր Էլֆերը գիտեին, որ 

բոլորից համարձակը Ֆլայն է: Հետևաբար պատասխանատու գործը՝ այն է փրկել 

անտառն ու բոլոր Էլֆերին վստահեցին հենց նրան: Եվ այստեղ պարզվեց, որ Ֆլայը չի 

ստացել վիշապի  նեկտարը և նրա թևերը այնքան ուժեղ և ամուր չէին, ինչպես մյուս 

չափահաս Էլֆերինը: 

Խուճապ բարձրացավ: Ինչ-որ մեկը լաց էր լինում, մեկը կշտամբում: Ոմանք զինում 

էին փոքրիկ էլֆին, իսկ ոմանք համոզում նրան գնալ Այաի մոտ: Ինչքան դժվար էր այդ 

պահին Ֆլայի համար:  «Ի՞նչ եմ  անելու,  ես պետք է փրկեմ բոլորին, բայց վիշապն ու 

իր եղունգը...: Ես վախենում եմ: Գուցե հնարավոր լինի դա շրջանցել », - 

անհանգստանում էր Ֆլայը: 

Ինչ - որ մեկը թռավ խորհրդակցելու Այաի հետ: Վիշապը տվեց նեկտարի կաթիլ, 

որպեսզի դրանով թրջեն Ֆայաի թևերը: Միգուցե դա օգներ:  

Օհ, ինչպիսի հրաշք:  Ֆլայի թևերը սկսեցին փայլել փափուկ կապույտ լույսով և 

բարձրացրեցին նրան բարձր-բարձր երկինք: Կղզու բնակիչները ցնծում էին. շուտով, 

շատ շուտով կգար փրկությունը: 

Բոլորը տեսան, թե ինչպես է Ֆլայը թռչում ծաղիկը ձեռքին: Մնում էր միայն գտնել 

տրոլին: Բայց ի՞նչ էր դա: Թևերի փայլը սկսեց արագորեն անհետանալ, և Ֆլայը սկսեց 

կտրուկ կորցնել  բարձրությունը՝ավարտվել էր նեկտարի ազդեցությունը: 

Քաջ Էլֆին օգնության   շտապեցին գիշերային մժեղները և շաղ տվեցին նրա վրա 

իրենց թևերի ծաղկափոշին: Սրանից Ֆլայը (ով արդեն իսկ թեթև էր ինչպես 

փետուր),ավելի թեթև դարձավ, կարողացավ բարձրանալ և ուժ հավաքելով՝ թռավ 

տրոլի մոտ: Մոտենալով հրեշին, նրա մեծ, կարտոֆիլի նման քթից մնացել էր հաշված 

սանտիմետրեր: Եվ այդ ժամանակ տրոլը փռշտաց, այնքան ուժեղ, որ օվկիանոսում 



ալիքները բարձրացան, և ծաղիկը մասերի բաժանվեց:  Ֆլայն  ընկավ անմիջապես 

չար հսկայի   ոտքերի տակ: Չարագործն արդեն  բերեց իր ծանր թաթերը, որպեսզի 

տրորի էլֆին և անհայտ է թե ինչ կլիներ Ֆլայի հետ, եթե չլիներ Այան: Չնայելով կիզիչ 

արևին Այան թողել էր իր ապաստանը և հարձակվեց հրեշի վրա՝ սկսելով հարվածել 

նրան  թևերով և տրոլն ընկավ՝ կորցնելով իր հավասարակշռությունը: Այս 

սարսափելի ճակատամարտում վիշապը վնասել էր իր թևը և չէր կարող կռվել: 

Հաղթահարելով ծանր ցավը՝  նա կարողացավ  տեղափոխել Ֆլային ավելի  ապահով 

տեղ: Իսկ տրոլը ուշքի գալով  ավելի մեծ  կատաղությամբ սկսեց   ոչնչացնել ամեն ինչ  

կղզու վրա: «Եթե հիմա  չբերենք   կախարդական ծաղիկը, ապա կղզու վրա  կենդանի 

ոչինչ չի մնա»- մտածեց ուժասպառ Ֆլայը: 

Փոքրի էլֆը նայեց իր փրկչին ու զարմացած նկատեց, որ նա այդքան էլ  սարսափելի 

չէ, ինչպես, որ իրեն թվում էր: Եվ նրա թևերը փափուկ էին, իսկ եղունգը ոչ այնքան 

սարսափելի: Եղունգի ներարկումից Ֆլայը փշաքաղվեց, ապա տաքացավ: Նա զգաց, 

թե  ինչպես է կախարդանքը տարածում իր թևերը: Այն փոքր ինչ ցավոտ էր,  բայց 

արդեն ամենևին  վախենալու չէր: Ֆլայը օդ բարձրացավ: Նրա սրտիկը բարձրաձայն և 

արագ խփում էր, բայց ոչ վախից, այլ երջանկությունից, քանի որ հիմա նա ուներ 

ուժեղ և գեղեցիկ թևեր:  Oh, եթե նա դրա մասին ավելի շուտ իմանար, մի՞թե այն 

ժամանակ  կփախչեր արարողությունից: 

  Ոգի առնելով՝  քաջ էլֆը վազեց հեքիաթային մոռացման ծաղիկի հետևից: Մի 

քանի վայրկյան անց  ծաղիկը ձեռքին նա արդեն մոտ էր տրոլին: Եվ երբ հսկան 

պատրաստվում էր   ոչնչացնել էլֆերի տունը Ֆլայը  թռավ  դեպի նրա քիթը: 

Կախարդական ծաղիկն արեց  իր գործը և տրոլը, շնչելով բույրը, կանգնեց, նայեց 

շուրջ բոլորը  ոչինչ չհասկացող հայացքով,  քորեց գլուխը և  վերադարձավ իր 

նավակը: Նավակի շարժվելուն պես, դեպի ափ վազեցին, թռան  կղզու  բոլոր 

բնակիչները: Բոլոր կողմերից նրանք շրջապատեցին քաջարի էլֆին և սկսեցին 

շնորհակալություն հայտնել փրկության համար: Այդ նույն օրը երեկոյան տոնական 

ընթրիք կազմակերպեցին ի պատիվ Ֆլայի: Քաջության և նվիրվածության համար 

նրան հռչակեցին   բոլոր Էլֆերի թագավոր և  պաշտպան: 

 



   Վեցամյա Նաստյան ամենահանգիստ հիվանդն է հիվանդասենյակում, սկզբնական 

շրջանում նա կամակորություն էր անում և բարձրաձայն լալիս՝ միայն ներարկիչ 

տեսնելիս, դրանով իսկ «վարակելով» իր իրավիճակում հայտնված այլ երեխաների: 

Կախարդական պատմությունը՝ գրված Լիլիա Տկաչի կողմից օգնեց աղջկան 

հաղթահարել վախը սրսկումների հանդեպ և շարունակել բուժման կուրսը: 

 

 

 

  Աստղագետը կամակորությունների որոնումներում 

Մի անգամ ուշ երեկոյան ես վերադարնում էի տուն այգով: 

Ճանապարհը  լուսավորված էր լապտերներով իսկ շուրջ բոլորը մուգ մութ էր: 

Հանկարծ ինչ որ  տեղից իմ  դիմաց ելավ մի ծերունի՝ մուգ հագուստով, արծաթագույն 

թիկնոցով և հսկայական գլխարկով, որը զարդարված ոսկե աստղերով: 

- Ո՞վ եք դուք - հարցրեցի ես: 

- Աստղագետ՝ կամակոր  մոլորակից,- ներկայացավ ծերունին: 

- Աստղագետ՝ կամակոր  մոլորակի՞ց, -  զարմացա ես և զգացի, թե ինչպես  

սառնությունը անցավ իմ թիկունքով, 

 - Իսկ ի՞նչ եք դուք անում այստեղ: 

- Ես քմահաճ կամակորների եմ փնտրում, - ասաց աստղագետը և հարցրեց, ինձ թե ես 

չգիտեմ արդյոք, թե որտեղ են մեր քաղաքում ապրում  չարաճճի աղջնակներն ու 



տղաները: Իհարկե, ես անմիջապես հիշեցի մի աղջկա մասին, բայց չպատմեցի նրա  

մասին աստղագետին: Փոխարենը  հետաքրքրվեցի,  թե ինչու՞ է նա փնտրում  

կամակոր երեխաների: Աստղագետը հառաչեց բարձրաձայն և սկսեց իր 

պատմությունը: 

- Շատ բարձր երկնքում մեծ և պայծառ աստղերի հետևում պտտվում է մի փոքր 

մոլորակ:  Այն կոչվում է Մարգարտիկ  չնայած վերջին ժամանակներս այն ավելի 

հաճախ կոչում են քմահաճ մոլորակ: Դարեր շարունակ, Մարգարիտը բնակեցված էր 

աշխատասեր, կարգապահ ու կոկիկ մարդկանցով: Արտաքինից նրանք նման են 

երկրի վրա ապրող մարդկանց, միայն շատ փոքր են: Մարդուկները միշտ հոգ են 

տարել իրենց մոլորակի մասին, հետևել են մաքրությանը, զգույշ վերաբերվել 

բնությանը,  ընկերացել  հարևան մոլորակների բնակիչների հետ և երբեք չեն 

խախտել տարածքային  վարքագծի կանոնները: 

- Ինչպիսի   լավ մարդիկ են,- խոսակցությունը շարունակեցի ես ,- Ինչո՞ւ եք դուք 

նրանց  անվանում քմահաճ: 

Մեկ տարի առաջ մեծ դժբախտություն տեղի ունեցավ: Մարգարտիկի վրա 

հարձակվեցին Վիրուս մոլորակի բակտերիաները և գրեթե բոլոր փոքրիկ 

մարդուկները հիվանդացան անհնազանդությամբ ու կամակորություններով:. Հենց 

այդ ժամանակվանից մոլորակը կոչեցին «Քմահաճ», իսկ մարդկանց՝ կամակորներ,- 

տխուր պատասխանեց աստղագետը: 

- Ի՞նչ է պատահեց հետո, ինչու՞ եք փնտրում  քմահաճներին մեր մոլորակում: 

Աստղագետը հասկացավ իմ անհանգստությունը, իջեցրեց   աչքերը և  հանգիստ 

շարունակեց. 

- Մոլորակի վրա արտակարգ իրավիճակ հայտարարվեց, իսկ բնակչությանը   

խստորեն արգելվեց բաց տարածություն դուրս գալ, քանի դեռ գիտնականները չեն 

ստեղծի  դեղ, որպեսզի բուժեն բոլորին: Բայց մի քանի քմահաճներ  խախտեցին  

կանոնները և դուրս գալով զբոսանքի՝ մոլորվեցին և հայտնվեցին Երկիր մոլորակի 

վրա. 

- Երկիր մոլորակցիներին վտա՞նգ է սպառնում, - վախեցա ես: 



- Եվ այո, և ոչ, - փորձեց ինձ հանգստացնել աստղագետը: : 

Ես արդեն    գտել եմ  բոլոր քմահաճներին, նրանց պատվաստել և ուղարկել եմ  

Մարգարիտ: Այժմ նրանք, ինչպես նախկինում, աշխատասեր,կարգապահ և կոկիկ 

մարդիկ են: 

- Ուրեմն նշանակում է վտանգ այլևս չկա:  

Ես ուրախացա և   նույնիսկ ծափահարեցի: Բայց Աստղագետը կիտեց հոնքերը ու 

ասաց. 

- Ցավոք, ամեն ինչ այնքան էլ հեշտ չէ: Հարցը նրանում է, որ անհնազանդության 

վիրուսը վտանգավոր է միայն երեխաների համար, այն ազդում է բացառապես 

փոքրիկ մարդկանց վրա: Բարեբախտաբար, Երկիր մոլորակի երեխաների 

մեծամասնությունը լավ  հնազանդության իմունիտետ ունի, սակայն կան երեխաներ 

... 

- Դուք ուզում եք ասել, որ որոշ երեխաներ արդեն հիվանդացե՞լ   են 

կամակորությամբ,-անհամբերությամբ ընդհատեցի ծերունուն: 

- Այո, - տխուր պատասխանեց աստղագետը: 

- Ի՞նչ է լինելու նրանց հետ. 

- Նրանք կարող են  հավերժ մնալ փոքրիկ քմահաճներ: 

- Նրանց ինչ-որ կերպ հնարավո՞ր է օգնել. 

- Այո:  Դրա համար նրանց պետք է անել կախարդական   պատվաստում կամ մի 

քանի հասարակ ներարկում, - պատասխանեց աստղագետը: 

- Ներարկու՞մ - խառնվեցի և հիշեցի, թե ինչպես էի հիվանդանում ես փոքր ժամանակ 

և ինչպես էին ինձ նման ներարկումներ անում: 

- Այո, մի քանի հասարակ ներարկում - հանգիստ կրկնեց Աստղագետը, - դա պետք է 

արվի որքան հնարավոր է շուտ: Միայն ներարկումները կօգնեն կամակոր 

աղջնակներին և  տղաներին փոխվել և մեծանալ ուժեղ, առողջ, գեղեցիկ և խելացի: 



Այդ պահին Աստղագետի հեռախոսը զանգեց և նրան հայտնեցին, որ գտել են ևս մեկ 

չարաճճի երեխայի: Աստղագետը խոնարհվեց ինձ և անհետացավ նույնքան 

հանկարծակի, որքան հայտնվել էր: Իսկ ես շտապեցի դեպի իմ ծանոթ աղջկա մոտ, 

որպեսզի  պատմեմ նրան այս պատմությունը: 

 

 

 

 

 

Երևակայական հեքիաթներ 

Վախեցող  երեխաների համար 

Հեքիաթը ոչ միայն կարող է առաջարկել կոնկրետ վարքի ձևեր, այլ նաև ոգեշնչել: Է. 

Միլյուտինան օգտագործում է երևակայական հեքիաթները, որպեսզի օգնի 

երեխաներին հաղթահարել իրենց մտավախությունները, որպեսզի այն ինչ թվում էր, 

մղձավանջային՝ վերածվեր նոր ուժի աղբյուրի, վարքագծի այլ եղանակների  և խնդրի 

լուծման: Երևակայական հեքիաթի օգտագործման կարգը հետևյալն է՝ նախ հոգեբանը  

երեխային  նախապատրաստում է, ապա «խորը» ձայնով պատմում է հեքիաթը՝ 

միառժամանակ առաջարկելով նրան իրեն պատկերացնել  հեքիաթում, ապա 

«վերադարձնում» է երեխային  իրականություն և նրա հետ անհատական 

խորհրդատվության ձևով  վերանայում վախերը: 

 

 

 

 

 

 



Կախարդական փայտիկը 

(Երևակայական հեքիաթ Է.  Միլյուտինայի կողմից) 

Շատ հին ժամանակնեում կար չկար   մի կախարդուհի- 

փերի կար, ով ուներ  կախարդական փայտիկ, որը կարող էր շրջանակներ նկարել 

հողին կամ հատակին: Եվ այդ շրջանակներից  սկսում էին հրաշքներ տեղի 

ունենալ:Եվ ահա հիմա փերին առաջարկում է քեզ գնալ իր հետ հեքիաթային  ու 

կախարդական աշխարհ: 

Բայց դու գիտես, որ հեքիաթները տարբեր են լինում: Մեկ - մեկ ուրախ, երբեմն բարի, 

իսկ երբեմն  էլ սարսափելի: Եվ հիմա մենք պիտի գնանք մի աշխարհ, որտեղ  ապրում 

են վախերը և սարսափները: 

Պարզապես   այս աշխարհ գնալ հենց այնպես հնարավոր չէ, պետք է նախ նայել  

կախարդական խողովակի մեջ: Եվ այս աստղադիտակով կարելի է տեսնել վախերի և 

սարսափների աշխարհի մոխրագույն ափերը: 

Նայի՛ր, թե ինչպիսի վախեր դու կարող ես տեսնել այս խողովակի միջոցով: 

Պատրա՞ստ ես դու հանդիպել նրանց և պայքարել, եթե անհրաժեշտ լինի: Այդ 

դեպքում թող փերին քեզ տեղափոխի ափին ավելի  ու ավելի մոտ: 

Եվ ահա վախերը և սարսափները շրջապատում են քեզ բոլոր կողմերից: Նրանք շատ 

զարմացած են՝  ո՞վ է հայտնվել իրենց ափին: Եվ նրանք  ավելի ու ավելի են մոտենում: 

Եվ դու զգում ես, որ ևս մեկ րոպե, և դու ամբողջությամբ կկլանվես նրանց կողմից: Եվ 

ահա դու զգում ես ամուր կախարդական փայտիկը քո  ձեռքում:  

Եվ կարող ես  ամուր սեղմել այն բռունցքիդ մեջ և ասել վախերին և սարսափներին 

կախարդական բառը «Կանգնե՛ք»: Եվ նրանք կսառչեն, յուրաքանչյուրը այն դիրքում, 



որում նրանց կբռնի կախարդական խոսքը: Եվ դու կարող ես մոտենալ և տեսնել, թե 

ինչպեսի տեսք ունի այդ վախը, ինչպիսի տեսք ունի այդ սարսափը: 

Արդյոք նրանք վախենալու են, թե պարզապես վիրավորված և դժբախտ են: Կամ 

իրենք   են վախեցած ինչ - որ բանից: Նայիր, թե ինչ ցավալի է, որ սարսափները 

ապրում են  ինչ-որ տարօրինակ աշխարհում: Բայց դու ունես  կախարդական 

փայտիկ, և կարող ես մոտենալ յուրաքանչյուր սարսափիկի և, քաղաքավարի 

դիպչելով նրան, կախարդական փայտիկով հարցնել, թե ինչ է նրան անհրաժեշտ: 

Գուցե  նրանցից ինչ-որ մեկը կարիք ունի քնքշության, ինչ-որ մեկը՝ ջերմության, 

մյուսը մեկ այլ բանի... Վերցրու  փերու կախարդական փայտիկը և քաղաքավարի և 

սիրով մոտեցի յուրաքանչյուր սարսափիկի: Հիմա  դու ինքդ դարձար գլխավոր 

կախարդն ու թագավորը այդ կախարդական աշխարհի: Հո՛գ տար նրանց մասին,  

հենց կկարողանաս հոգ տանել: Բացի   քեզնից ուրիշ ո՞վ գիտի, նրանց կարիքները, 

վախերն ու սպասումները: 

Երբ երբ դու հոգ տանես բոլոր վախերի և սարսափիկների մասին նրանք կդադարեն 

լինել այն, ինչ նախկինում էին: Նայիր, թե  նրանք ինչպես են փոխվել: Արդյոք նրանք 

ուրա՞խ են դրա համար: կախարդական փայտիկի հպումները դարձնում են նրանց 

ավելի գեղեցիկ, ավելի հանգիստ,  և բարի: Հո՛գ տար նրանց մասին: Գտիր  

յուրաքանչյուրի համար   այս աշխարհում իր տեղը: Այնտեղ, որտեղ նրանց համար 

հարմարավետ կլինի: Իսկ  հիմա, երբ դու տեղափոխեցիր  բոլորին նրանց համար 

առավել անհրաժեշտ  տեղեր և ընկերներացար յուրաքանչյուր սարսափիկի ու վախի  

հետ  և նրանք դարձան հուսալի վախեր, օգնականներ և զանազան այլ աշխարհների 

ուղեկցորդներ, այժմ կարելի է շնորհակալություն հայտնել փերուն և վերադարձնել 

նրան փայտիկը: Եվ եթե անհրաժեշտ լինի, ապա  հնարավոր կլինի գալ նրա մոտ 

կրկին ու կրկին, և կրկին օգտվել ստեղծագործականության և փոփոխությունների 

կախարդական ուժից: 

Շնորհակալություն հայտնիր   այս ամենի համար փերիին: Հրաժեշտ տուր այն  

կղզուն, որի վրա էիր: Նայի՛ր,  այն քեզ դու՞ր գալիս է հիմա: Եվ վերադարձիր այստեղ 

«հիմա և այս պահին»: Եվ եթե պետք է, կարող ես վերադառնալ այստեղ  երազում կամ 

հեքիաթի մեջ: 



 

 

 

 

 

«Կատատիմ արշավ»-ի մեթոդը հեքիաթում 

Հեքիաթների օգտագործման նոր հոգեթերապևտիկ հնարավորությունները 

առաջարկում են թերապիա «նշանադրամա»-ի մեթոդով: 

«Նշանադրամայի» (կատատիմ-երևակայական հոգեթերապիան) մեթոդը 

օգտագործվել է գերմանացի հայտնի պրոֆեսոր-հոգեթերապևտ Խ.Լեյների 

կողմից:Մեթոդի հիմքում ընկած է պատկերներով  արտահայտվող երևակայությունը . 

«ներքին պատկերներ» ,որոնք համապատասխանում են տրված մոտիվներին: 

Օբուխովը[16]   օգտագործել է «Կատատիմ արշավ»-ի մեթոդը հեքիաթում, որը իր մեջ 

ներառում էր «հեքիաթաթերապիայի» և «նշանադրամայի» էլեմենտներ: 

Հոգեթերապևտիկ աշխատանքը կազմված էր 4 կարևոր փուլերից: 

1.Նախնական խոսակցության փուլ -(15-20 րոպե).: Երեխային հանձնարարվում է 

պատմել իր սիրած հեքիաթի մասին:Երբեմն,եթե հեքիաթը քիչ հայտնի է լինում,ապա 

երեխային առաջարկվում է պատմել հեքիաթը:Այս փուլում բացահայտվում է, թե ով, 

երբ, որտեղ և ինչպես է պատմել այդ հեքիաթը, հեքիաթի հատկապես որ 

հատվածներն են նրան առավել դուր եկել, և ինչ վերաբերմունք ունի նա առանձին 

հերոսների վերաբերյալ: 

2. Թուլացման փուլ(1-5 րոպե)- Երեխային խնդրում են փակել աչքերը և 

թուլանալ,կատարել թուլացման վարժություններ: 

3. Կերպարի ներկայացման փուլ(5- 40 րոպե,միջինում 20 րոպե)-Երեխային 

հանձնարարվում է իրեն ներկայացնել հեքիաթում, որի մասին նա պատմել էր 

առաջին փուլում: 

«-Պատկերացնենք, որ դու հայտնվել ես հեքիաթում…Ինչ էլ որ դու պատկերացնես, 

շատ հետաքրքիր կլինի: Մենք կարող ենք աշխատել ցանկացած կերպարով:» 

3.Քննարկման փուլ (5-10 րոպե).-Կերպարների ներկայացման ավարտից հետո 

երեխայի հետ անցկացվում է քննարկում և տրվում է տնային աշխատանք, որի 

շրջանակներում նա պետք է նկարի իր ներկայացրած կերպարը: Նկարը քննարկվում 

է հաջորդ նախնական խոսակցության փուլում: 

Իր պատկերացրածի հակառակ ներկայացումը հեղինակը անվանում է. 



1.Սուր կամ քրոնիկական կարգավիճակ 

2.Ուղեղային-օրգանական լուրջ սինդրոմներ  

3.Ոչ բավարար(85-ից ցածր) ինտելեկտուալ կարողություններ 

4.Անբավարար մոտիվացիա 

 

Հեքիաթներ հիպերակտիվ երեխաների համար 

Իմ պրակտիկայում եղել  են շատ դեպքեր, երբ ես շփվել եմ հիպերակտիվ երեխաների 

հետ: Ինչպես նաև այն երեխաների հետ, ովքեր  հիպերակտիվ վարքի անհատական 

ախտանշաններ էին ցուցաբերում: Որպես կանոն, սիրող մայրը կամ հայրը այսպիսի 

երեխաներին անվանում է  «չարաճճի», « անտանելի», «անվերահսկելի»,  «անուղղելի» 

և այլն: 

Միջին հաշվով հիպերակտիվություն  ցուցաբերում է 100 երեխայից 3-ը: Տղաները 10 

անգամ ավելի շատ են, քան աղջիկները:Որպես կանոն հիպերակտիվությունը 

դրսևորվում է 3 տարեկանից մինչև 7 տարեկան հասակում և անհետանում սեռական 

հասունացման սկզբնական փուլում: 

Հիպերակտիվ երեխայի կողքին լինելը, անշուշտ, շատ բարդ է: Շատ ու շատ ծնողների 

անհանգստացնում է այն: 

 Երբ երեխան անհանգիստ է, շարժուն, անընդհատ ցատկոտում է մի տեղից մյուսը, 

 Երբ երեխան անշնորհք է, հաճախ է տեղափոխում իրերը, խախտում դրանց 

դասավորվածությունը, 

 Երբ երեխան հետաքրքրասեր է,  շատախոս, տալիս է բազմաթիվ հարցեր՝ 

չսպասելով նույնիսկ դրանց պատասխաններին, 

 Երբ երեխան ագրեսիվ է,կոնֆլիկտային,անվերահսկելի: 

Իսկ ինչպե՞ս վարվել նման երեխայի հետ: 

Մի շարք ծնողներ, երեխային ավելի հանգիստ դարձնելու նպատակով, նրան 

ուղարկում են բուժման կուրսերի:Այլ ծնողներ,ընդհակառակը,մտածում են,որ 

անցանկալի դեղը կարող է վնաս հասցնել երեխային և վերջնականապես 

հրաժարվում դրա օգտագործումից՝ ստեղծելով երեխային պատժելու այլ 

եղանակներ: 

Ես մի բան գիտեմ, ծնողի ներկայիս վերաբերմունքը երեխայի հանդեպ հիմք է 

հանդիսանում իրավիճակի հետագա զարգացման համար:Երեխաները ռոբոտներ 

չեն,  նրանց մեջ «դրական վարքի» ստանդարտ ծրագիր տեղադրված չէ: 

Հիպերակտիվ երեխայի համար ավելի հեշտ կլինի չեզոքացնել ժամանակավոր 

դժվարությունները այն դեպքում,երբ նա զգա, որ իրեն սիրում են այնպիսին, 

ինչպիսին նա կա: 



 

Իսկ հիմա ներկայացնենք  առանձնահատկություններ՝ բնորոշ հիպերակտիվ 

երեխաներին, և դրանց հանդեպ ծնողների ունեցած վերաբերմունքը: 

 

 

 

 

   Վարքային 

ախտանշաններ 

 

Վարքային ախտանշանների 

հոգեբանական 

բացատրություններ 

 

Ծնողների 

ցուցաբերած 

նախընտրելի վարքի 

դրսևորումներ 

 

 

Երեխան անհանգիստ 

է,շարժուն,անընդհա

տ ցատկոտում է մի 

տեղից մյուսը 

 

 

 

Երեխան ունի 

դժվարություններ 

ուշադրության 

կենտրոնացման հետ,թույլ է 

զարգացած շրջապատում 

ներգրավվելու 

կարողությունը 

 Չդատապարտե՛

լ 

շարժունություն

ը, 

 Ուշադրությամբ 

հետևել,թե 

տվյալ պահին 

ինչի՞ վրա է 

կենտրոնացված 

երեխայի 

ուշադրությունը 

 

 

Երեխան անշնորհք 

է,հաճախ է 

տեղափոխում 

իրերը,խախտում 

դրանց 

դասավորվածություն

ը, 

 

 

 

Երեխայի մկանային 

անհամակարգվածություն, 

թույլ վերահսկողություն 

 Ուշադրություն 

դարձնել,թե 

ինչո՞վ է 

զբաղված 

երեխան և օգնել 

նրան 

կենտրոնացնել 

ուշադրությունը, 

 Ցուցաբերել ոչ 

ագրեսիվ 

վարքային մոդել 

 

 

 

Երեխան 

հետաքրքրասեր է, 

շատախոս,տալիս է 

բազմաթիվ հարցեր՝ 

չսպասելով նույնիսկ 

դրանց 

պատասխաններին 

 

 

 

Երեխայի թույլ 

զարգացած 

սոցիալական 

հմտություններ,շփման 

մեջ դժվարություններ 

 

 

 Ուշադիր լսել 

երեխային,ստեղ

ծել այնպիսի 

պայմաններ,որ 

երեխան զգա,որ 

ցանկցած հարցի 

դեպքում ծնողը 

պատրաստ է 

համբերությամբ 

լսել և 

պատասխանել, 



 

 

Երեխան ագրեսիվ 

է,կոնֆլիկտային,անվ

երահսկելի 

 

 

Երեխայի 

տեսողական,լսողական, 

զգայական ընկալումները 

անբավարար 

զարգացվածություն 

 Ուշադրություն 

դարձնել 

երեխայի 

մարմնին,նրան 

հաճախ 

մերսել,խորհրդ

ակցել 

հոգեբանի 

հետ,երեխային 

պատմել 

թերապևտիկ 

հեքիաթներ: 

 

Եթե իմ կրտսեր քույրիկին իր տղայի ծննդյան սկզբնական շրջանում ասեին,որ նա 

ունենալու է հիպերակտիվ երեխա, կարծում եմ, նա չէր հավատա նման 

կանխատեսման: Երբ ծնվեց փոքրիկ Սաշան, բոլորը զարմացան և մեկ ձայնով 

պնդեցին, որ երեխան շատ հանգիստ է: Եվ իսկապես, մինչև հետծննդյան շրջանի 

10-րդ ամիսը երեխան շատ հանգիստ էր, չէր ցուցաբերում անգամ աննշան 

ակտիվություն, նախընտրում էր նստել և հիանալ շրջակա աշխարհով: Բայց 

ոտքերը զգալուն պես Սաշան սկսեց ոչ թե քայլել, այլ վազել, ցատկոտել և այդ 

ժամանակ բոլոր հրազատները հասկացան, թե ինչ է հիպերակտիվությունը, 

հիպերշարժունությունը:  Թվում էր, թե Սաշայի ներսում կա  «Հավերժական 

շաժիչ», նա թռչկոտում էր տեղից տեղ, բարձրանում կահույքի վրա և առանց 

մտածելու  ցատկում ցած: Նա շարժվում էր առանց ընդմիջման և պահանջում մեծ 

ուշադրություն, քնում էր անբնական դիրքերով,նույնիսկ երազներում չէր 

դադարում շարժվել: 

Սաշայի մայրիկը ցուցաբերում էր անսահման համբերություն և զսպվածություն, 

օգնում երեխային ընդունելի   դարձնել սոցիալական ալիքը, որը կար նաև իր 

հոգում:Աստիճանաբար երեխայի մոտ նկատվեց հետաքրքրություն սպորտի 

հանդեպ, իսկ մայրիկի և մարզիչի միահամուռ ջանքերը երեխային օգնեցին ոչ 

միայն չեզոքացնել հիպերակտիվությունը, այլև նրան դարձրին կարատեի 

չեմպիոն: 

Հեքիաթներ Թեմուրի համար 

 

Թեմուրը ութ տարեկան հիպերակտիվ երեխա էր: Բացի երեխայի 

շարժունությունից և ուշադրության անհամակարգվածությունից, ծնողներին 

անհանգստացնում էր նաև այն, որ երեխան ամեն գիշեր քնում էր հենց իրենց 

մահճակալի վրա: Երեխային արթնացնելու և իր ննջարան ուղարկելու փորձերը 

,որպես կանոն, ամեն գիշեր արթնացնում էին ողջ ընտանիքին,այդ պատճառով 

ծնողները գերադասում էին,որ երեխան քնի իրենց սենյակում,քան ողջ գիշերվա 

ընթացքում վազի սենյակից սենյակ: 



Այն մասին, որ երեխան գիշերները շարունակ պտտվում է,ես հասկացա այն 

ժամանակ,երբ զբաղվում էի Թեմուրի ուշադրության կենտրոնացմամբ: Ինձ մոտ 

ցանկություն առաջացավ երեխային հեքիաթ պատմել և օգնել ծնողներին:  

Ես ինձ   վրա վերցրեցի այդպիսի պատասխանատվություն և երեխային պատմեցի 

«Մուռ-Մուռ կատվի »հեքիաթը: 

Հեքիաթը լսելու առաջին գիշերվանից երեխան մինչև լուսաբաց հանգիստ քնեց իր 

անկողնում, բայց ծնողների երջանկությունը երկար չտևեց, չորրորդ գիշերը 

երեխան կրկին տեղափոխվեց ծնողների ննջարան: Դա եղավ այն բանից հետո, երբ 

հայրը որոշեց, որ երեխան պետք է հանգստանա իրենց ննջարանում: Իմ մտքին 

միանգամից եկավ հետևյալ ասացվածքը.«Եթե լեռը չի գնում Մուհամեդի մոտ, 

ապա Մուհամեդն է գալիս լեռան մոտ»: 

Դա եղավ այն պատճառով, որ իմ նախաձեռնությունը վաղաժամ էր, իսկ ծնողները 

պատրաստ չէին ընդունել երեխայի վարքային փոփոխությունները: 

Միջադեպը քննարկելուց հետո մենք որոշեցինք ուղղել իրավիճակը և գործի 

դրեցինք եզակի մարտավարություն՝ երեխայի գիշերային զբոսանքների 

վերաբերյալ: Հաջորդ անգամ ես երեխային պատմեցի մի այլ հեքիաթ.«Հնարամիտ 

մոծակը», իսկ հետո մենք թաթիկներով ջրաներկերի օգնությամբ նկարեցինք մի 

զորավոր կաղնի, որն աճել էր օվկիանոսի մեջտեղում գտնվող կղզու վրա: Դա 

արվեց հատուկ, ինչպես այն, որ մայրը ամեն գիշեր՝ մինչև երեխայի քնելը և երազ 

տեսնելը,երեխայի հետ զրուցում էր բարի երազների մասին՝ որպես ներշնչանք, 

որն էլ ամրապնդվում էր թերապևտիկ ազդեցությամբ: 

 

 

 

 

Մուռ-մուռ կատուն 

 

 

Կար մի ընտանիք, որտեղ ապրում էր փոքրիկ փիսիկ Մուռ-մուռը:Նրա անունը 

պատահական  ընտրված 

չէր:Ամեն անգամ,երբ 

ընտանիքի բնակիչները 

նրան շոյում էին,նա 

մլավում էր.«Մու˜ռ-մու˜ռ-

մու˜ռ»:Նա շատ խիզախ 

էր,սակայն ինչպես փոքիկ 

երեխաները , փիսիկը 

նույնպես շատ չարաճճի 

էր և չլսող: 

 



Ցատկոտում էր սեղանների վրայով, կոտրում ծաղիկներով լի ծաղկամանը, 

թաթերով հարվածում իր իսկ ափսեին և թափում ողջ կաթը,ապա վազում և գլխով 

հարվածում պատին:Ընտանիքի անդամները շատ էին սիրում փիսիկին,իսկ ինքը՝ 

Մուռ-Մուռը, ամենաշատը սիրում էր փոքրիկ տղային: 

Նրան շատ էր դուր գալիս,որ փոքիկ տղան ողջ օրը իր հետ վազում,թռչկոտում 

էր:Մուռ-Մուռը տղային համարում էր իր իրական ընկերը և ,նույնիսկ, նրա հետ 

նույն սենյակում էր քնում: 

Եվ մի անգամ,երբ  տունը ընկղմվեց խավարի մեջ,իսկ առարկաները կորան 

մթության մեջ,փոքրիկ փիսիկը արթնացավ:Նա չէր կարողանում հանգիստ 

քնել,նա վախենում էր,որ ինչ-որ սարսափելի բան կլինի: 

Մուռ-Մուռը քաջ հետախույզի նման դուրս էր գալիս տղայի սենյակից և սկսում 

թափառել սեղանների և աթոռների արանքում: Ստուգում սառնարանի և 

պահարանների պարունակությունները, հոշոտում ամեն անկյուն: 

Փիսիկը հավատարմորեն հսկում էր իր տերերի քունը: 

Առավոտյան, երբ սկսում էր լուսանալ,հոգնած փիսիկը գնում էր տղայի 

սենյակ,բայց,չգիտես ինչու,ամեն անգամ այտնվում ծնողների սենյակում:Ցատկում 

էր իրենց մահճակալի վրա և նրանք,իհարկե, միանգամից արթնանում էին: 

Տերերին դուր չէր գալիս, որ Մուռ-Մուռը մտնում էր իրենց ննջասենյակ և 

խանգարում իրենց քունը, բայց նրանք չէին հայհոյում փիսիկին,չէին ուղարկում 

այլ սենյակ: Պարզապես նրանք շատ էին վշտանում և մտածում, թե ինչքան լավ 

կլիներ, որ Մուռ-Մուռը մինչև լույս քներ իրենց որդու սենյակում: Իրենք նույնպես 

մի փոքր կհանգստանային: 

Մի անգամ տղան հասկացավ, թե ինչ է կատարվում գիշերները իրենց տանը, և 

ինչպես են իր ծնողները երազում քնելու մասին:Այդ ժամանակ նա փիսիկին 

տարավ իր սենյակ և նրան բացատրեց,որ… 

-Ին՞չ ասաց տղան փիսիկին,-հարցրեց հոգեբանը: 

-Նա ասաց, որ պետք չէ գնալ ծնողների սենյակ և խանգարել նրանց քունը: 

Իսկ փիսիկը ամեն ինչ հասկացավ և սկսեց ուրախ մլավել:Այդ օվանից նա մութն 

ընկնելուն պես գնում էր տղայի սենյակ և հանգիստ քնում: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Հնարամիտ մոծակը 

 

 

Կար մի տուն,որտեղ ապրում էր մի մոծակ:   

Առավոտից երեկո նա նստում էր վարագույրի 

ծքոփքերին և ուշադիր հետևում տանը կատարվող 

իրադարձություններին կամ քաղցր քնում էր: 

Երեկոյան,երբ ողջ ընտանիքը հավաքվում էր 

ընթրիքի,նա աննկատ թռչում էր դեպի մեղրով լի 

սկահակը և առատորեն հյուրասիրվում : 

Իսկ երբ մութն ընկնում էր, և երբ տան տերերը 

պառկում էին քնելու ,մոծակը թռչում էր դեպի նրանց 

ննջասենյակ և սկսում ճախրել ողջ սենյակով: 

Նա ուրախ ձայներ էր արձակում,որոնցով 

արձագանքում էր տանը կատարվող բոլոր 

իրադարձություններին:Մոծակը մտածում էր,որ տան 

բոլոր անդամներին դուր է գալիս իրեն լսել և 

նույնիսկ չէր էլ պատկերացնում,որ նրանք ուզում են  

քնել: 

Մի անգամ ՝գիշերը, տան տերը չդիմացավ, վառեց 

լույսը, ոլորեց թերթը և սկսեց ընկնել մոծակի հետևից 

Սկզբում մոծակը մտածում էր, որ տան տերը որոշել է իր հետ խաղալ և սկսեց 

ուրախ պտտվել նրա գլխավերևում, բայց րոպե չանցած նա հասկացավ,որ իր հետ 

կատակ չեն անում:նարամիտ մոծակը աննկատ դուրս թռավ սենյակից և այդ 

օրվանից մոռացավ սենյակ տանող ճանապարհը: 

 

Սադրանք-ներշնչանք ՝ուղղված հանգիստ քնին 

 

 

Ծովում, օվկիանոսում, կղզում կանգնած էր դարավոր կաղնին:Այդ կաղնու հզոր 

տերևները հասնում էին արևին,իսկ արմատները սնվում էին մայր հողից:Կաղնին 

չի թեքվում քամուց,չի կոտրվում զոր մրրիկից:  

Կաղնին պահպանում էր Թեմուրի քունն ու երազները: Որպեսզի նա մինչև լույս 

հանգիստ քնի, որպեսզի ուրախությունը նրան հյուր գա, իսկ անհանգստությունը 

հեռու փախչի, որպեսզի նա մեծանա առողջ և ուժեղ: 



Իմ բոլոր խոսքերը ուժեղ են, ինչպես ծառի տերևները և ամուր , ինչպես նրա 

արմատները: Հիմա և ընդմիշտ այդպես կլինի: 

 

 

 

 

Ինչպե՞ս գրել «սադրանք» 

 

Մեր մոլորակի ամենատարբեր անկյուններում դարերի ընթացքում մարդիկ 

փնտրել-գտել են անհրաժեշտ բառեր և ստեղծել որոշակի 

ծիսակատարություններ՝ուղղված իրենց բուժմանը,խնդիրների 

լուծմանը,նպատակների իրականացմանը: 

Ազգային ստեղծագործ այդ գրությունը, ներշնչանքը կոչվում է «սադրանք»: 

Որպեսզի «սադրանքը»   ներշնչանքի (ինքնաներշնչանքի) տեսք ունենա,նրանում 

պետք է առկա լինեն հետևյալ էլեմենտները. [10]: 

 Մուտք - Որը երեխային կներգրավվի ուշադրության շրջանակի մեջ,կստեղծի 

անհրաժեշտ տրամադրություն : 

«Ծովում,օվկիանոսում, կղզու վրա կար մի խրճիթ,որտեղ ապրում էին երեք 

քույրեր…» 

«Կա˜ր- չկա˜ր մի սուրբ օվկիանոս կար,որտեղ կանգուն էր հավերժական 

կաղնին:Այդ կաղնին ուներ երկաթե տերևներ,պողպատե գագաթ:Կաղնին քամուց 

չէ՛ր թեքվում,մրրիկից չէ՛ր կոտրվում…» 

«Թռչունը ճախրում էր ծովի վրայով,գազանները վազում էին անտառում,ծառը 

վազում էր ծառի ետևից,մայր հողը՝ մայր հողի…» 

«Անաղարտ ու մաքուր դաշտում  արթնանում էր ցայգը,հեռանում երեկոյի 

նվագը…» 

«Կանգնում եմ դեմքով դեպի արևելք,մեջքով դեպի արևմուտք:Արևելքում ճախրում 

են երեք աղավնիներ,երեք եղբայրներ…» 

«Ամի˜ս ,դու ամի˜ս,արծաթե եղջյուրներով,ոսկե ոտքերով ամիս…» 

 Հիշատակում – Այն ուժի,որը կարող է իրականացնել բուժումը,լուծել 

խնդիրները: 

«Գնա՛ դու ,ամի՛ս, Քեզ հետ տա՛ր բոլոր ցավերը…» 

«Դու՛ք,պա՛րզ առավոտներ,գնացեք,օգնեք և բուժեք…Հանուն Հոր և Որդու և Սուրբ 

հոգու,Ամե˜ն...» 

«Օգնի՛ր, Տե՛ր,արի օգնության փոքրիկ (անուն)» 

«Այդ ես չե՛մ կանչում,ես չե՛մ արտասանում: Կանչում և արտասանում է Սուրբ 

Աստվածածինը՝ Շտապ օգնականը ,իր իսկ շուրթերով…» 

 



 

 Ներշնչանք - Ցանկալիի ներշնչանք պատկերների միջոցով 

«Ինչպես այս տերևն է ջրում լողում,այնպես և ամբողջ հիվանդությունը (անուն) է 

թողնում…» 

«Թող բոլոր ցավերը գնան այնտեղ,որտեղ ծուխն է գնում…» 

«Դու՛,Ցա՛վ,գնա՛ դեպի մու˜թ անտառները,կապու˜յտ ծովերը,շարժու˜ն 

ավազները…» 

«Որպեսզի հանգիստ ննջեմ մինչև լույս,որպեսզի ուրախությունը հյուր գա,իսկ 

ցավը եռու գնա,որպեսզի մեծանամ առողջ և ուժեղ…» 

 Անունների հիշատակում – Սովորաբար սադրանքներում անընդհատ 

շեշտվում են այն անունները ում նկատմամբ իրագործվում է 

սադրանքը:Անունը ստիպում է ներքնայնացնել,անհատականացնել 

բուժումը,ազդել անձի ամենախորը շերտերի վրա: 

 Մոռացության ներշնչանք – Այն խոսքերը,որոնք չեն ասվել,որոնք 

անհասկանալի են եղել ,որոնք մոռացվել են: 

Իմ խոսքերը ամուր են,փականներով փակված են,ավազներով թաղված են… 

 Հետհիպնոտիկ ներշնչանք. 

«Հիմա՛ և ընդմի՛˜շտ…» 

«Հավիտյա˜ն» 

«Դարեդա˜ր» 

«Իմ բոլոր խոսքերի վրա փականներ են դրված» 

«Եվ ոչ ՛մի բանալի իմ փականը չի՛ կարող բացել» 

«Իմ խոսքերը ջրով չե՛ն լվացվի». 

«Ոչ՛ ոք իմ խոսքը չի՛ ընդհատի,քանի իմ բույն նոր նետ չի շեմել…» 

Եթե սադրանքի սկզբնական շրջանում դիմել ենք Աստծո օգնությանը, ապա 

վերջում նույնպես պետք է շեշտել Աստծո անունը. 

«Հանուն Հոր և Որդու և Սուրբ հոգու,Ա՛յժմ և 

Հավիտյա՛ն,..Դարեդա՛ր…Ամե˜ն...Ամե˜ն,Ամե˜ն…» 

 

 



 

 

 

Պարզ խաղեր՝ նախատեսված ուշադրության մարզման համար 

Մշակութային միջամտություն [4] 

Երեխային առաջարկեք կառուցել որոշակի շինություններ, իսկ Դուք այդ 

ընթացքում զբաղվեք մեկ այլ շեղող աշխատանքով: Օրինակ՝ ավլել հատակը, նրա 

ոտքերի տակ, կամ զրնգացնել զանգը: Սկզբում վարժությունը կլինի կարճ և պարզ, 

իսկ շեղող աշխատանքը պետք է նվազագույնս արտահայտված լինի, իսկ հետո 

աստիճանաբար բարդացրեք այն: Այս մեթոդով կարող ենք օգնել երեխային՝ 

կենտրոնացնել ուշադրությունը, եթե նույնիսկ ինչ-որ բան շեղում է նրա 

ուշադրությունը: 

Եթե երեխան ուղղվում է ինքնուրույն, ապա նա ստանում է աստղիկ, կամ այլ ինչ-

որ խրախուսանք: 

Լսիր և հիշիր.Նմանատիպ խաղերը պետք է առաջադրել այն նպատակով, որ 

երեխան սովորի լսել: Երեխային առաջադրեք Ձեզ հետ միասին հեքիաթ 

շարադրել՝ իր սիրելի հերոսների մասնակցությամբ, բայց կարևոր է, որ այն 

ենթակա լինի որևէ կանոնի: Յուրաքանչյուր անդամ մտածում է միայն մի 

նախադասություն,որը նախորդ պատմության շարունակությունն է:Այդ իսկ 

պատճառով, նախքան Ձեր պատմությանը վերնագիր տալը հարկավոր է 

պահպանել շարադրանքի հաջորդականությունը:Խաղը շարունակվում է մինչև 

հեքիաթի ավարտը: 

Հեքիաթի դաստիարակչական նշանակությունը ապահովվելու համար ծնողները 

պետք է հետևեն շարադրանքի հաջորդականությանը: 

 

 

Հոգեբանական խորհդատվության ընթացքում հոգեբանի և հիպերակտիվ 

երեխաների հետ փոխհարաբերությունների կանոնները 

 

Մինչև հոգեբանի և հիպերակտիվ երեխայի   փոխհարաբերության վերաբերյալ 

մեկնաբանություններ թողնելը,ուզում եմ նշել,որ իրենց հիպերակտիվությունը 

շատ հաճախ դրսևորվում է նաև իմ աշխատասենյակում: 

Հնարավոր է,  որ դա գալիս է նրանից,որ մենք քննարկում ենք հենց իրենց 

հիպերակտիվությունը: 

Օրինակ՝ ես ունեմ երեք խաղալիքների կանոն, ովքեր ավարտել են իրենց 

աշխատանքը և վաստակել հանգիստ: 

 Երեք խաղալիքների կանոնը.Այս կանոնը կայանում է նրանում, որ 

զբաղմունքի ընթացքում մենք ընտրում ենք երեք խաղալիքներ, որոնք 



ներգրավված կլինեն մեր աշխատանքի մեջ,և որոնցից երկուսին ընտրում է 

երեխան,մեկին՝ հոգեբանը: Այս կանոնը օգնում է երեխային կենտրոնացնել 

ուշադրությունը և իր վրա վերցնել պատասխանատվություն: Հոգեբանի 

կողմից խաղալիք ընտրությունը  հարմար առիթ է օգտագործել «Տնային 

նախապատրաստությունը» և հեքիաթը համակարգել: 

 Աշխատանքի ավարտվածության կանոնը-Կանոնը հետևում է , որ սկսած 

վարժությունը հասցվի ավարտին:Այն պահին,երբ երեխան շեղվում է 

աշխատանքից, ես նրան հարցնոււմ եմ, թե ինչ տեսավ, ևս մի երկու հարց, 

իսկ հետո պահանջում եմ վերադառնալ նախկին աշխատանքին: Ես 

կարծում եմ, որ բոլոր հանձնարարությունները պետք  է 

համապատասխանեն երեխայի տարիքին,լինեն հետաքրքիր և ոչ կրկնվող:  

 Վաստակած հանգստի կանոն – Այն բոլոր հանձնարարությունների 

ընթացքում,որոնք ուղղված են երեխայի ուշադրության կենտրոնացմանը,ես 

կազմակերպում եմ 2-3 րոպե տևողություն ունցող կարճ 

ընդմիջումներ:Առաջին ընդմիջման ընթացքում երեխային առաջադրվում է 

սուզվել և լողալ չոր լողավազանում՝ լցված է պլաստիկ 

շարիկներով:Երկրորդ ընդմիջման ընթացքում կատարում ենք 

վարժություններ ՝մարմինը կենտրոնացնելու նպատակով,օրինակ՝ 

պահպանել հավասարակշռություն՝ հսկա գնդակի վրա կանգնած:Երրորդ 

ընդմիջման ընթացքում ես ,իհարկե ծնողների 

համաձայնությամբ,երեխային թուլացնող մերսում եմ կատարում,մեջքի և 

ուսերի հատվածում:Իհարկե բոլոր հանձնարարությունները պետք է 

համապատասխանեն Ձեր աշխատասենյակի պայմաններին:Երեխան 

կարող է ցատկել պարանով,հատակի վրայով սահեցնել գնդակը: Բայց 

կարևորը դա չէ,այլ այն,որհոգեբանի աշխատասենյակում կատարված 

ընդմիջումը համարվում է հոգեթերապևտիկ փոխհարաբերությունների 

շարունակությունը,հետևաբար բոլոր հանձնարարությունները պետք է 

ունենան մեկ ընդհանուր նպատակ: 

Անխոս,կանոնների համապատասխանությունը հիպերակտիվ երեխաների 

մոտ առաջ է բերում հակառակ փոխազդեցություն, բայց ավելին քան 

կանոնը,նրանց օգնում է մեծերի կողմից ստացած 

ուշադրությունը,հասկացված և ընդունված լինելու զգացումը:Երբ այսպիսի 

երեխաները զգում են,որ իրենց ընդունում են այնպիսին,ինչպիսին նրանք 

կան,սկսում են հիպերակտիվության մինիմալ դրսևորումներ 

ցուցաբերել:[17] 

Երկու միջոց ուղղված հիպերակտիվ երեխաների համար նախատեսված 

ուղերձների օգտագործմանը 

«Անուղղակի փոխազդեցության»  պատմություններ 

Թերապևտիկ փոխազդեցությունները լինում են երկու տիպի: Առաջին 

տիպին համապատասխանում են հեքիաթները կամ 

պատմվածքները,որպես անմիջական հանձնարարականներ, ինչ և ինչպես 



անել:Դրանք հասցեագրված են գիտակցությանը և առաջադրում են 

վարքագծի հստակ ռազմավարություն: 

Երկրորդ տիպին պատկանող հեքիաթները պարունակում են գաղտնի 

ուղերձ,որոնց հիպնոթերապևտները անվանում են «Անուղղակի 

փոխազդեցություններ» ,որը երեխայի կողմից վերջնականապես չի 

գիտակցվում,և նրան դրդում է լսել ուղերձը,առանց զգալու,որ իրենք պետք է 

հետեն  իրենց պատասխանին:Որպես կանոն,այսպիսի հեքիաթները 

երեխաներին պատմում են պատահական,բայց միշտ կապված որևէ 

իրավիճակի հետ: 

Օրինակ՝ հիպերակտիվ երեխայի հետ աշխատանքը կարելի է սկսել 

հետևյալ պատմվածքով.  «Դու ասացիր, որ սիրում ես շներին ,ես և իմ 

ընկերները նույնպես սիրում ենք նրանց: Իմ ընկերների շները ունեցել են 

փոքրիկ ձագուկներ,նրանք դեռ փոքր են,բայց արդեն սովորում են 

կանոններ:Նրանք այնքան շարժուն են,ոչ մի րոպե չեն նստում իրենց 

տեղում:Նրանք շատ ակտիվ են,բայց արդեն գիտեն,թե որտեղ է իրենց 

խաղերի վայրը,և որտեղ իրենց սնվելու վայրը: Իսկ երբ նրանց հետ սկսում 

ես խոսել,կամ նրանք ինչ-որ բան տեսնում են,նրանք այնքան ուշադիր են 

դառնում:Ինձ թվում է,որ երբ նրանք ինչ-որ բան տեսնում կամ լսում 

են,նրանց պետք չէ տեղաշարժել:Գիտես,դա նույնիսկ զարմանալի է,երբ 

այդպիսի շնիկները դառնում են այդպիսի ուշադիր: Նույնիսկ չգիտեմ,թե քեզ 

ինչու պատմեցի այդ շնիկների մասին:Ավելի լավ է արի խոսենք…..» 

 

Վարժություններ՝ նախատեսված երեխաների ուշադրության մարզման 

համար 

Ինչպես նշվեց, հիպերակտիվ երեխաներին բնորոշ են 

շտապողականությունը,անուշադրությունը և բարձր մակարդակի վրա  

գտնվող ցրվածությունը: Փոքրիկ աղմուկը կարող է պատճառ դառնալ, 

որպեսզի նրանք թողնեն իրենց աշխատանքը և զբաղվեն այլ 

գործով:Ուշադրության կենտրոնացման և աղմուկի հանդեպ կայունության 

ձեռքբերման նպատակով օգտագործվում է Մյունստերբերգի մեթոդը ,ըստ 

որի երեխան տառերի շարքում ընտրում է որևէ բառ: Այդ վարժությունը 

իրենից  ներկայացնում է 2 գործողություն,այն դեպքում,երբ տառերը 

արտահայտում են ընդհանուր իմաստ,ուղերձ երեխային:Օրինակ՝  

 «Լուռ գնաս-առաջ կգնաս».Երեխան ոչ միայն պետք է ընդգծի իր գտած 

բառերը, այլև դրանք արտագրի և բարձրաձայն կարդա:  

Հանձնարարության օրինակներ. 

Արդկհլուռքվնմաեռղցօպեգնասքոտըգֆսղնիլմառաջմիւըբեռդսհմսնեիօվպօ

ոնկգնասռեոտռեհյյիւյգիըըտ 

«Լուռ գնաս-առաջ կգնաս». 



Պոնսովտգդիաուրախէյոնսեռյհսլբվենաէպօեյնդգցվաիծիծաղում հ 

ռտօմնովեիմգլմասնցե,ուզումէնսոեմցվբգհկդնաէկյֆգբոսմյւռտգֆպալմհաս

նում,ովկյգհնետռսովևրձջփփնտրումէւևոքավբդմկյնեռյնաէուըտվբցգսյկնռմ

իշտկյիելօպավշխծգտնումդեբոնղօմռոեռեռոետռտըոտսվբնգհմղւիեյյկռտգը 

 

«Ով ուրախ է,նա է ծիծաղում,ով ուզում է,նա է հասնում,ով փնտրում է,նա է 

միշտ գտնում:» 

  

 

 «Կապույտ կայծ» հեքիաթի հիմքում ընկած է մի պատմություն՝ փոքրիկ 

ձկնիկի արկածների մասին՝ Ջ.Միլլսի և Ռ.Կրոուլի գրքից վերցված: [13]:Ես 

արտագրեցի պատմությունը և այն պատմեցի ութամյա Սաշային,ում մոտ 

նկատել էի խոսքային խնդիրներ՝կապվախ խոսքի տեմպի արագության 

հետ: 

 

 

 

 

Կապույտ կայծը 

 

 

Այս պատմվածքի մասին ինձ 

պատմել է ծեր տատիկս, ով իր 

ողջ կյանքը անցկացրել է Սև 

ծովի ափին:Շատ ու շատ 

տարիներ առաջ,երբ նա դեռ 

փոքր էր,իրեն այդ պատմվածքը 

պատմել էր իր տատիկը:Եվ թե 

ով է այդ պատմվածքը առաջինը 

պատմել ոչ ոք չի հիշում:Այս 

պատմությունը փոքրիկ ձկնիկի 

մասին է,ում կոչում էի  

«Կապույտ կայծ» ,որը այնքան 

արագ էր լողում իր պոչիկով,որ ոչ ոք չէր կարողանում նրան բռնել,բայց 

ամենավատն այն էր,որ «Կապույտ կայծը» ոչ մի րոպե չէր կարողանում 

նստել իր տեղում,այդ իսկ պատճառով նա չուներ հնարավորություններ 

ստորջրյա աշխարհով հիանալու:Դրանից նա շատ էր տխրում,հատկապես 

այն դեպքում ,երբ մյուս ձկները ամեն օր իրեն պատմում էին ծովային 

աշխարհում տեսած հրաշալիքների մասին:Նա փորձում էր դանդաղ 

լողալ,բայց ամեն անգամ մի խորհրդավոր ուժ իրեն կրկին առաջ էր մղում: 



Մի գեղեցիկ օր Կապույտ կայծը հիշեց այն օրերը,երբ դեռ դանդաղ էր 

լողում,երբ դեռ ջուրը դանդաղ էր հոսում:Նա  այնպես զգաց այդ մեղմ 

,քնքույշ հպումը ,որ միանգամից հրապուրվեց իր մտքերով:Հանկարծ 

նկատեց,որ պոչիկը սկսել է դանդաղ լողալ:Նա այնպես ուրախացավ իր 

բացահայտումից,որ որոշեց պարզել ,թե արդյո՞ք դա պատահական եղավ: 

Նորից հիշեց ստորջրյա մեղմ հպումները և դանդաղեցրեց ընթացքը :  

Ստացվեց ‼…Այդ պահին նա դանդաղ լողալով հասավ իր ընկերներին և 

նրանք միասին սկսեցին հիանալ ստորջրյա աշխարհով,գանձերով լի 

սունդուկով:Իր ընկերներին նույնպես դուր է գալիս,որ նա նորից կարող է 

իրենց հետ խաղալ : [13] 

Այժմ ամեն օր Կապույտ կայծը լողում էր մյուս ձկնիկների հետ և նրանք 

միասին բացաայտում էին ծովային գաղտնիքները:Բայց ամեն անգամ,երբ 

նրանք հավաքվում էին իրենց վտառի մոտ և կիսվում իրենց 

տպավորություններով , Կապույտ կայծը տխուր լողում էր մի 

անկյուն:Սկզբում ձկները ուշադրություն չէին դարձնում դրան,բայց որոշ 

ժամանակ անց սկսեցին նրան հարցեր տալ,բայց ամեն անգամ նա 

հարցերին պատասխանում էր շուրթերի շարժումով,շունչ  էր 

հավաքում,սակայն ոչ մի բառ չէր արտասանում: 

Իհարկե,նա գիտեր խոսել,բայց ամեն անգամ,երբ հերթը հասնում էր իրեն 

նա լռում էր ՝ մտաշելով,որ եթե ձորձի խոսել,տառերն ու բառերը կխառնեն 

իրենց տեղերը, և նրա բերանից միայն օդային փուչիկներ դուրս կգան:Բայց 

դրանից ոչ միայն Կապույտ կայծը,այլև մյուս ձկնիկները տխրում էին:Եվ 

նրանք մի օր որոշեցին օգնել  Կապույտ կայծին: Ընկերական խմբակով 

ուղևորվեցին դեպի ծովային խորը կիրճ,որտեղ ապրում էր 

իմաստուն,ճգնավոր խեցգետինը: Կիրճ հասնելուն պես նրանք Խեցգետնին 

պատմեցին ողջ պատմությունը և նրան խնդրեցին օգնել Կապույտ 

կայծին,որպեսզի նա կրկին կարողանա խոսել և պատմելիր 

պատմությունները: 

Իմաստուն խեցգետինը ուշադիր նայեց ձկնիկին և հարցրեց. 

-Դու հիշու՞մ ես այն ժամնակները,երբ չէիր կարողանում նստել մի տեղում և 

չէիր հիանում ծովային գեղեցկությւններով. 

-Հիշում եմ,-պատասխանեց ձկնիկը 

-Իկ հիշու՞մ ես,թե ինչու՞ քեզ հետ այս ամենը կատարվեց. 

-Այո,-պատասխանեց ձկնիկը,-ես պարզապես շատ արագ էի լողում: 

-Իսկ հիմա դու հիանու՞մ ես ստորջրյա աշխարհով,-հարցրեց իմաստուն 

խեգետինը: 

-Այո,-պատասխանեց Կապույտ կայծը:-Եվ ինձ դա շատ է դուր գալիս: 

-Իսկ ին՞չ արեցիր դու դրա համար: 

-Սկզբում ես սկսեցի դանդաղ լողալ և երբեք չշտապել: 



-Շատ լավ,ուրեմն հիմա դու պետք է փորձես դանդաղ խոսել,որպեսզի 

տառերը չփախչեն իրարից և բառը ճիշտ հնչի: 

-Ես չեմ կարող,-վախեցած պատասխանեց Կապույտ կայծը 

-Կարող ես,-նրան անգստացրեց իմաստուն խեցգետինը:-Եթե դու 

կարողացար դանդաղ լողալ,ուրեմն կկարողանաս նաև դանդաղ խոսել: 

-Դա ինչպե՞ս է լինում,-հարցեց ձկնիկը:-Ես ,ին՞չ է, ամբողջ կյանքում պետք 

է դանդա՞ղ խոսեմ: 

-Իհարկե ոչ,-պատասխանեց իմաստուն խեցգետինը,-սկզբում կսովորես 

դանդաղ խոսել,որպեսզի կարողանաս բառը ամբողջովին արտասանել,իսկ 

հետո ,երբ տառերը այլևս չփախչեն իրարից,կսկսես արագ խոսել: 

Իմաստուն խեցգետնը միայն այսքանն ասաց և ցատկեց ծովային քարի 

տակ:Բոլոր ձկնիկները ուրախացան և հավաքվեցին նրա շուրջ,չէ՞ որ արդեն 

կկարողանային լսել Կապույտ կայծի պատմությունները:Իսկ նա 

անհանգստացած շարժեց շուրթերը,բայց նրա շուրթերից դուրս եկան միայն 

օդային փուչիկներ:Բայց այդ պին օգնության հասան նրա ընկերները և 

խնդրեցին,որ նա փոքր ինչ դանդաղ խոսի,քանի որ նրանք ոչ մի տեղ չէին 

շտապում  և պատրաստ էին հաճույքով լսել նրա պատմությունները: 

Կապույտ կայծը հանգստացավ,հիշեց ծովի ալիքների մեղմ հպումները և 

սկսեց պատմել իր հեքիաթը՝ ամբողջովին արտահյատելով ամեն մի բառը: 

Ձկնիկները ուշադրությամբ լսում էին իրեն,իսկ երբ հեքիաթն ավարտվեց 

նրանք բռնեց միմյանց ձեռքերը և սկսեցին ուրախ շարժել պոչիկները:Այժմ 

արդեն Կապույտ կայծը կարող էր ոչ միայն խաղալ և լողալ,այլև ընկերների 

հետ կիսվել իր տպավորություններով: 

 

Զաթուցիչը 

 

(Եվս մի հեքիաթ այն երեխաների համար,ովքեր արթնանում են գիշերները) 

 

 

Ժամացույցները լինում են տարբեր.Մեծ,փոքր,էլեկտրոնային,գրպանի 

մեխանիկական, պատի,ձեռքի և 

նույնիսկ երաժշտական:Մեր 

հեքիաթը փոքրիկ ժամացույցների 

մասին է՝զարթուցիչ անունով: 

Կար-չկար մի տնակ կար,որտեղ 

ապրում էր զարթուցիչը,բացի 

նրանից այդ տանը ապրում էին 

բազմաթիվ պատի ժամացույցներ և 

նաև հայելիներով 

ժամացույցներ:Մեծ պատի 



ժամացույցները գլխավորներն էին:Նրանք կախված էին ամենատեսանելի 

վայրերում և միշտ ցույց էին տալիս ճշգրիտ ժամ:Դրանք տան տիրոջ 

ժամացույցներն էին,իսկ զարթուցիչը պատկանում էր ընտանիքի որդուն և 

տանտիրուհուն նման էր պապիկի ու տատիկի ժամացույցներին:Միայն 

զարթուցիչը,տարբերվելով մյուսներից , ուներ ևս մի հավելյալ սլաք:Նա 

չգիտեր,թե ինչի համար է նախատեսված այդ սլաքը,և ,հաճախ,երբ 

տանտիրուհին և որդին քնած էին լինում,սլաքը անընդհտ տեղաշարժվում 

էր:Զարթուցիչի սլաքը երբեմն պտտվում էր դեպի 2-ը,հետո 3-ը և այդպես 

շարունակ:Ամեն անգմ դրանք լինում էին տարբեր թվեր և ամեն անգամ  

զարթուցիչը արթնանում էր սարսափելի զանգից:Զարթուցիչի հետ միասին 

արթնանում էին նաև պատի ժամացույցները, հայելիով ժամացույցները և 

,իհարկե,տան բոլոր բնակիչները: 

-Ին՞չ է  սա,- զայրացան հայրիկի ժամացույցները,- ինչու՞ է գիշերվա այս 

ժամին այսպիսի ձայն գալիս, 

-Ին՞չ պատահեց,-վախեցան մայրիկի ժամացույցները,- Զարթուցի՛չ,ինչու՞ 

ես դու զնգում, 

-Ես չգիտեմ,-ասաց զարթուցիչը,-ես նույնպես արթնացա այս բարձր ձայնից: 

Ամեն գիշեր զարթուցիչը զնգում էր և ամեն անգամ զայրանում էին տան 

բոլոր  ժամացույցները:Զարթուցիչը նույնպես զայրանում էր այդ բարձր 

գիշերային աղմուկից:Նա վատ էր քնում, դրանից նրա սլաքները սկսել էին 

դանդաղ աշխատել և ցույց տալ սխալ ժամ: 

Ժամանակի ընթացքում զարթուցիչը ավելի էր բարկացնում տան մյուս 

ժամացույցներին և բնակիչներին:Նույնիսկ ընտանիքի որդին ուշադրություն 

չէր դարձնում զարթուցիչին, և ժամանակը ստուգում էր հայրիկի կամ 

մայրիկի ժամացույցներով:  

Մի օր տղան որոշեց , որ իրեն այլևս պետք չեն այնպիսի 

ժամացույցներ,որոնք ցույց են տալիս ոչ ճշգրիտ ժամանակ,և նույնիսկ 

ավելին,զնգում են գիշերվա կեսին: 

Նա նույնիսկ մտածում էր զարթուցիչը դեն նետելու մասին և հանկարծ 

լսվեց մի ձայն: 

-Խնդրում եմ,թու՛յլ տուր մնամ սենյակում:Ես վատ եմ 

աշխատում,որովհետև վատ եմ քնում,-լաց եղավ զարթուցիչը: 

-Դու ինչու՞ ես վատ քնում,-զարմացավ տղան, 

-Ես քո պատճառով ամեն օր արթնանում եմ բարձր ձայնից և այլևս չեմ  

կարողանում քնել մինչև առավոտ: 

-«Տարօրինակ է»,-մտածեց տղան և որոշեց օգնել զարթուցիչին: 

Նա ժամացույցները վերցրեց  ձեռքը և նայելով սլաքներին նկատեց ևս մի 

հավելյալ սլաք: 

-Սա ին՞չ սլաք է,-հարցրեց տղան: 

-Ես չգիտեմ,-անկեղծորեն պատասխանեց զարթուցիչը, 



-Ես հաճախ եմ խաղում այս սլաքի հետ,այն պտտում այս ու այն կողմ,-

ասաց տղան և անսպասելի հարցրեց.-Դու այսօր քանի անգամ ես ձայն լսել: 

-Այսօր երեք անգամ,-ասաց զարթուցիչը 

-Եվ սլաքները նույնպես ցույց էին տալիս երեքը,-տղան մտածեց և ուրախ 

ճչաց,—այո՛,սա անհրաժեշտ ժամանակի զանգն է:  

-Ինչպե՞ս թե զանգի սլաքն է,-հարցրեց զարթուցիչը: 

-Ամեն ինչ պարզ է,-ասաց խելացի տղան,-սլաքը դնում ենք երեքի վրա և 

ուղիղ ժամը երեքին լսում ենք բարձր ազդանշան:Հասկացա՞ր: 

-Այո՛, հիմա  ես կկարողանամ քնել ողջ գիշեր,եթե սլաքը դնեմ յոթի վրա,-

ուրախացավ զարթուցիչը: 

-Իհա՛րկե,-հաստատեց տղան,-դու կկարողանաս քնել ողջ գիշեր,իսկ երբ 

արթնանաս քո սլաքները ստույգ ժամանակ ցույց կտան: 

Այս ամենից հետո տղան և զարթուցիչը դարձան մտերիմ ընկերներ:Նրանք 

միասին հանգիստ քնում էին գիշերները,իսկ առավոտյան միասին 

արթնանում էին հավելյալ սլաքի օգնությամբ:Հանգստացած զարթուցիչը 

ցույց էր տալիս հստակ ժամանակ,իսկ հանգստացած տղան դառնում էր 

եռանդուն և սկսում ավելի լավ սովորել դպրոցում: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Հեքիաթներ ագրեսիվ երեխաների համար 

 

Շատ հաճախ հոգեբանի են դիմում ագրեսիվ երեխաների ծնողները։ Որոշ ծնողներ 

բողոքում են, որ իրենց երեխան վիճում է հասակակիցների հետ, մյուսները, որ իրենց 

երեխան ծաղրում է տնային կենդանիներին, երրորդները անվանում են իրենց 

երեխաներին « քանդող» կամ « կողոպտող» , և այլն։ 

Ինչո՞վ է պայմանավորված ագրեսիվ երեխաների վարքը։ Դա ի ծնե է՞, թե՞ 

ձեռքբերովի: Այս պահին դրա բացարձակ պատասխանը գոյություն չունի։  Ի ծնե 

ունեցած և զարգացման ընթացքում ձեռք բերված վարքը, ինչ չափաբաժնով են 

հարաբերվում և կառուցում մարդու վարքը,   այս խնդիրը շատ վաղուց է դարձել 

գիտական հետազոտության առարկա և շարունակում է վիճաբանություններ 

առաջացնել գիտնականների մոտ։  

Որոշ գիտնականներ կարծում են, որ ագրեսիվության  արմատները գալիս են  մարդու 

բիոլոգիական բնությունից (անատոմիա, ֆիզիոլոգիական և բիոքիմյական միջոցների 

յուրահատկությունից)։ Ուրիշները պնդում են, որ համատարած ագրեսիվությունը  

պայմանավորված է սովորություններից,  նոր մարդկանց հետ հաղորդակցվելու 

արդյունքում նորամուծություններից  ( ծնողների, ուսուցիչների, ընկերների) կամ 

ֆիլմերի և հեռուստահաղորդումների ազդեցության տակ։ Ընդհանուրի արդյունքում  

ստացվում է, որ ի ծնե և ձեռքբերովի  վարքը առկա է մեր բոլոր արարքներում։ 

 

 Վարքագծային հոգեբանները առանձնացրել են ընտանեական գործոնների մի շարք, 

որոնք ազդում են երեխայի ագրեսիվ վարքի ձևավորմանը։ Դրանցից են. 

. Անբավարար ջերմություն, քնքշանք ծնողների կողմից: 

.Հետաքրքրության բացակայություն, անտարբեր հարաբերություններ: 

.Ձախողում, վատ հարաբերությունների ցուցադրում: 

. Վերահսկողության բացակայություն, ագրեսիվ վարքի հանդեպ անտարբերության 

դրսևորում: 

.Պատժի գործածման անհետևողականություն, 

. Ֆիզիկական պատժի գործածում։ 

 



Հեքիաթ Դիմայի համար, ով հարվածել է մայրիկին մինչև կապտուկների առաջանալը 

Ինձ դիմեց Դիմայի մայրիկը, ով նրան խոշտանգումների է ենթարկում իր 

անվերջանալի պահանջներով։ Իսկ փորձերը այդ պահանջները փոխարինել 

խնդրանքներով և սովորեցնել տղային համապատասխան բառեր, «ես խնդրում եմ», 

«խնդրում եմ» եղել էին անհաջող։ Այն դեպքում, երբ մայրը հրաժարվում էր կատարել 

պահանջները, Դիման սկսում էր հարվածել մայրիկին ոչ այդքան ուժեղ, բայց 

բազմաթիվ և ֆիքսված հարվածներով  նույն վայրում ձեռքի, ոտքի, մեջքի կամ 

կրծքավանդակի, այնքան մինչև կապտուկներ կառաջանային։ Կանգնեցնել տղային 

միայն կարողանում էին մայրիկի արցունքները, բայց դրանից հետո էլ տղան 

ներողություն չէր խնդրում։ Մայրիկի հետ խոսելուց հետո որոշվեց ագրեսիվ 

պահվածքի մակարդակը որոշել, սովորեցնել երեխային արտահայտել խնդրանքներ 

սոցիալական միջավայրին համապատասխան և ներողություն խնդրել  «վատ» 

պահվածքի համար։ Դիմայի հետ աշխատելու ընթացքում թերապևտիկ հեքիաթների 

հետ միասին օգտագործվել են նաև այլ հոգեթերապևտիկ մոտեցումներ։ 

 

 

 

 

 

Հզոր կաղնին և փոքրիկ խոզուկը 

Մի արևոտ մարգագետնում, խիտ անտառի  մեջտեղում, ապրում էր 

խոզուկների ընտանիք. հայրիկը, մայրիկը, հինգ աղջիկներ և փոքրիկ խոզուկ տղան։ 

Մեծ խոզուկները շատ էին սիրում իրենց երեխաներին, իսկ երեխաները սիրում էին 

իրենց ծնողներին։ 

Հենց այդ նույն մարգագետնում, որտեղ ապրում էին խոզուկները, աճել էր մի  հսկա 

կաղնի. նրա արմատները գնում էին շատ խորը հողի մեջ, իսկ ճյուղերը բարձրանում 

էին շատ բարձր ամպերի մեջ։ Նրա հսկայական թագի ստվերում հնարավոր էր 

թաքնվել  կիզիչ արևից, իսկ հզոր բնի մոտ տեղացող անձրևներից և  փշոտ 

քամիներից։  Բայց ամենակարևորը  այն էր, որ ամեն տարի, կաղնու վրա 



հասունանում  էին շատ համեղ կաղիններ, որոնք խոզուկնորը կարող էին ուտել 

ամբողջ ամառ ու աշուն։ 

Աշնանը, երբ քիչ կաղին էր մնում,  խոզուկները  պատռում էին հողը համեղ 

արմատներ գտնելու համար կամ սնվում էին ճյուղերով։ Բայց փոքրիկ խոզուկը չէր 

ուզում ուտել աւմատներ և ճյուղեր, նա սիրում էր կաղնիններ։ Եվ ահա մի օր, երբ 

հողի վրա չէր մնացել ոչ մի կաղին, խոզուկը վազեց և  ամբողջ ուժով հարվածեց 

ծառին։ Հողի վրա ընկան մի քանի կաղիններ։ Այդ ժամանակ նա վազեց և նորից 

հարվածեց ծառին, և նորից հողի վրա ընկավ ևս մի քանի կաղին։ Եվ ամեն անգամ,  

երբ խոզուկը ցանկանում էր  կաղին ուտել, նա վազում և հարվածում էր ծառին։ 

Ծնողներն ասում էին նրան , որ չի կարելի հարվածել կաղնուն սմբակներով, պետք է 

լինել համբերատար և դաստիարակված։ Մայրիկը սովորեցրեց տղային. «Դու կարող 

ես սիրալիր խնդրել հզոր կաղնուց կամ սպասել, մինչ հասունացած կաղինները 

կընկնեն հողի վրա, կամ երբ կփչի քամին և կպոկի կաղինները ճյուղերից։ Բայց 

հարվածել ծառին սմբակներով չի կարելի»։ Միայն թե տղան չլսեց ծնողներին։ Մի 

անգամ էլ հարվածելու ժամանակ նա ընկավ և մեծ վերք առաջացավ թե՛ իր ոտքին, 

թե՛ կաղնու վրա: 

Անցավ ամառը։ Աշունը փոխվեց ցուրտ ձմեռով, և խոզուկների ընտանիքը գնաց 

անտառի թփերում ձմեռելու։ Իսկ կաղնին, վիրավորված և ծեծված, մնաց սառչելու իր 

մարգագետնում։ 

Եկավ գարունը, խոզուկ տղան, պնդացած և մեծացած, ընտանիքի հետ միասին 

վերադարձավ մարգագետին և ... չճանաչեց իր սիրելի կաղնուն։ Բոլոր ծառերի վրա 

արդեն կային նոր ընձյուղներ։ Եվ միայն հզոր կաղնին էր կանգնած տխուր։ Նրա 

ճյուղերը արդեն չէին հասնում ամպերին, նրա հզոր բունը  դարձել էր ավելի բարակ ու 

թույլ։ 

«Ի՞նչ է քեզ հետ պատահել, ինչու՞ քո ճյուղերին չկան տերևներ։ Իսկ որտե՞ղ են 

փոքրիկ ծաղիկները, որոնք հետո վերափոխվում էին համեղ կաղինների։ Ով՞ է 

համարձակվել քեզ նեղացնել - հարցնում էր խոզուկը կաղնուց՝ նրա շուրջը 

պտտվելով-  միգուցե  քեզ այդ ձմռան ցուրտն է ուժազրկել։ Իսկ հնարավոր է... »։ 

Եվ հանկարծ խոզուկը կաղնու բնի վրա տեսավ մեծ վերք։ 

-Ո՞վ է համարձակվել քեզ այդպես վիրավորել- հարցրեց նա կաղնուն։ 

- Դա արել են քո սմբակները, - տխուր հոգոց հանեց կաղնին - այս վերքի պատճառով 

ես կորցնում եմ ուժերս։ Չնայած իմ արմատները առաջվա պես փնտրում են 

խոնավություն և հոգատար ուղղում են այն դեպի բունը, ջուրը չի կարող հասնել 

վերին ճյուղերին և հագեցնել նրանց։ 

- Ինչու՞- տխրեց խոզուկը։ 



- Ուշադիր նայիր իմ վերքին, և դու ինքդ կհասկանաս թե ինչու, - պատասխանեց 

ծառը։ 

Խոզուկը մոտեցավ կաղնուն ավելի մոտիկ և տեսավ, թե ինչպես են  վերքից   

կաթիլներ կաթկթում։ Կաթիլները նման են արցունքի։ Կաղնին արտասվում էր, նրա 

համար շատ ցավոտ էր։ Խոզուկը ամաչում էր,  նա նստեց կաղնու կողքին և նույնպես 

արտասվեց. «Ինչու՞ նա չլսեց մայրիկին»։ Ինչպե՞ս նա կարող էր այսքան դաժան 

վարվել իր սիրելի կաղնու հետ։ Ի՞նչ  անել հիմա։ 

Հանկարծ կաղնու ճյուղին նստեց մի  ագռավ, նա տեսավ տխուր խոզուկին և հարցրեց. 

- Խոզուկ, ի՞նչ է պատահել, Ինչու՞ ես դու արտասվում։ Ո՞վ է նեղացրել քեզ։ 

- Ո՛չ, ագռավ, ինձ չեն նեղացրել, այլ ես եմ նեղացրել։ Ցավեցրել եմ ես իմ սիրելի 

կաղնուն։ Մենք այլևս չենք թաքնվի նրա ստվերում, չենք ուտի համեղ կաղիններ, - 

պատասխանեց խոզուկը և սկսեց լացել ավելի ուժգին։ 

- Մի՛ լացիր, խոզու՛կ։ Ես գիտեմ ինչպես քո դժբախտությանը օգնեմ։ Հեռավոր 

ճահճուտում աճում է հրաշք  խոտ, այդ խոտի ուժը բուժիչ է։ Պոկիր նրան գիշերը և  

ճահճուտի ջուր բեր հետդ կաղնու համար։ Սկզբից մաքրիր վերքը ճահճուտի ջրով , 

իսկ հետո դիր վերքին հրաշք խոտը։ Միայն հիշիր. խոտը տեղադրում ես, իսկ ինքդ 

բարցրաձայն ասում...,- կիսատ թողեց խոսքը ագռավը և թռավ գնաց։ 

- Ի՞նչ  արտասանել - հետևից գոռաց խոզուկը։ - Ի՞նչ խոսքեր։ 

 - Կախարդական ... - հեռվից լսվեց հեռացող թռչունի ձայնը։ 

Հենց այդ երեկո խոզուկը ճանապարհ ընկավ դեպի հեռավոր ճահճուտը։ Գորտերը 

օգնեցին նրան, որ գտնի հրաշք  խոտը և բերեցին  մի քանի սափորիկներ՝  լցված 

ճահճուտի ջրով։ 

Վաղ առավոտյան խոզուկը վերադարձավ մարգագետին հզոր կաղնու մոտ։ Նա 

մոտեցավ ծառին, զգուշորեն լվաց վերքը ճահճուտի ջրով, քնքշությամբ տեղադրեց 

հրաշք խոտը վերքի վրա, և սկսեց խոսել. « Ես երբեք այլևս քեզ չեմ հարվածի  

սմբակներով։ Ների՛ր ինձ։ Ամեն ինչ լավ կլինի։ Ների՛ր ինձ, խնդրում եմ ... »։ 

Եվ հրաշք տեղի ունեցավ։ Կաղնու վերքը արագ լավացավ, ճյուղերը ուրախ ձգվեցին  

արեգակի մոտ։ Խոզուկին թվաց, թե շատ մոտ մի տեղ, սկսվեց տոնական 

հրավառություն, դա ճյուղերի վրա  տերևներ աճեցին։ 

 Այդ ամառ երախտագետ կաղնին այնքան կաղին աճեցրեց, որ նրանց դա հերիքեց 

մինչև հաջորդ տարի։ Իսկ խոզուկը այլևս սմբակներով չհարվածեց կաղնուն, և  

հետևում էր, որպեսզի ուրիշ կենդանիներն էլ չնեղացնեն իր սիրելի կաղնուն։ 

 Հեքիաթ  Տիմոֆեյի համար, ով կռվում էր դպրոցում 



Առաջին անգամ ինձ մոտ բերեցին հրաշք տղայի Տիմոշա անունով, երբ նա չորս ու 

կես տարեկան էր։ Տղայի մոտ այդ տարիքում արտասովոր հոբբի էր առաջացել, որը 

վախեցրել էր ծնողներին. Տիմոշային դուր էր գալիս կրել մայրիկի վերնաշապիկները, 

հագնել նրա կոշիկները, շրթներկ քսել և երկար ժամանակ կանգնել հայելու առջև։ 

Հայրիկը, ատլետիկ կառուցվածքով և տղամարդկային բնավորությամբ, պահանջել է , 

որպեսզի մայրիկը դիմի հոգեբանի։ 

 Ես երկար կանգ չեմ առնի այլ մեթոդների վրա, որով հետազոտվել են տղայի 

վարքային  դրսևորումների առանձնահատկությունները, կասեմ միայն, որ հայրիկի 

զգուշավորությունը և անհանգստությունը իզուր էին։ Տիմայի և նրա մայրիկի հետ 

զրույցի ժամանակ պարզ դարձավ նաև, որ երեխան հիացած է Վերկա Սերդյուչկայով, 

իսկ հայրիկը դեմ չէ ծիծաղել, երբ արտիստիկ տղան կրկնորինակում է կումիրին։ 

Բնականաբար ծնողներին տրվեցին խորհուրդներ, այս իրավիճակից դուրս գալու 

համար։ Բայց Տիմայի դեպքը հետաքրքիր է այլ բանով, նրա օրինակը գունեղ 

վերափոխման ուժն է ծնողական ներշնչանքի։  

 Երկրորդ հանդիպումը տղայի հետ տեղի ունեցավ կես տարի անց սեպտեմբերի 

մեջտեղում։ Նա գնաց առաջին դասարան, բայց երկու շաբաթ անց տնօրենը խնդրեց 

ծնողներին վերցնել փաստաթղթերը։ Առաջին իսկ օրվանից Տիմոշան  կռվի մեջ էր 

ընկել։ Ուսուցչուհին ասում էր, որ չի հիշում մեկ ուրիշ այսպիսի կռվարարի և « պետք 

է ինչ որ բան անել»։  

«Երեխան չի նայում դաժան ֆիլմեր, համակարգչով չի խաղում «կրակոցներ» և 

«սպանություններ», չի տեսնում ագրեսիվ պահվածք ընտանիքում։ Որտե՞ղից  նրան 

դա»,  - անկեղծ չէր հասկանում հայրը։ Ես հարցրեցի Տիմոշկայի հայրիկին. « Դուք 

իհարկե հիշում եք առաջին այցելության պատճառը։ Կարող եմ ես հարցնել, թե 

այցելությունից հետո  որքան հաճախ էիք դուք հավատացնում Տիմոշկային, որ 

իսկական տղան նա չէ, ով հագնում է կանացի շորեր և ներկում է շուրթերը, այլ նա , 

ով կարողանում է պաշտպանել իրեն և պատասխան տալ» ։ Պատասխանը եղավ . 

«Հաճախ»։ Այդպիսի անկեղծությունից հետո ես նշեցի, որ «դաստիարակության 

սխալները» պետք է ուղղել, և կանգնեցի այն գաղափարի վրա, որ նա կդառնա ակտիվ 

մասնակիցը կոնսուլտացիաների և կկանգնի հավասահ դիրքում Տիմոշկայի հետ, նրա 

մեծ եղբոր Կոստիայի և մայրիկի։ 

 Հիմա, հիշելով այդ կոնսուլտացան, ես մեղմ ժպտում եմ։ Մենք նստում էինք կողք 

կողքի, ես և Տիմոշկան, մայրիկը և Կոստյան մի քիչ ետևում, հայրիկը հարմարվել էր 

սենյակի հեռավոր անկյում։ Սկզբում, երբ Տիմոշկան խոսում էր դպրոցի գործերի 

մասին, հայրիկը նստած էր հանգիստ և հետևում էր զրույցին։ Բայց, երբ ես սկսեցի 

տղային հեքիաթ պատմել, տղամարդը կանգնեց և նեռվային սկսեց քայլել սենյակում։ 

Երևում է, նա սպասում էր տեսնել հիպնոզի դաս, իսկ այստեղ՝ սովորական հեքիաթ։ 

Բայց դա սովորական հոքիաթ չէր, դա դերախաղով հեքիաթ էր ։ 



Առյուծիկը դպրոցում 

 Մի անտառում ապրում էր առյուծների ընտանիքը՝ հայրիկը, 

մայրիկը և երկու ձագուկները՝  մեկը մեծ, մյուսը՝ փոքր։ Առյուծների ընտանիքը հաշտ 

էր և անտառում հարգված։ Անտառի բոլոր կենդանիները գնահատում էի առյուծ 

հայրիկին իր իմաստության և քաջության համար։ Մայրիկին սիրում էին իր 

բարիության և փափկության համար։ Մեծ տղային հարգում էին հանգիստ 

բնավորության և հավասարակշռության համար։ Իսկ փոքրիկ առյուծիկին դեռ չէին 

հասցրել սիրել, որովհետև նա անտառում մենակ չէր շրջում և բնակիչների հետ 

հաճախ չէր շփվում: 

Եկավ  փոքրիկ առյուծիկի դպրոց գնալու ժամանակը. 

- Վերջապես ուրիշ կենդանիները կճանաչեն ու կսիրեն ինձ ինչպես հայրիկին, 

մայրիկին և եղբորս, - երազում էր փոքրիկ առյուծիկը, - կգնամ դպրոց և կստիպեմ 

բոլորին ինձ հարգել։ 

Առաջին օրվանից ևեթ առյուծիկը ձեռք բերեց համադասարանցիների հարգանքը։ 

Նետում է սկյուռիկին կոնը և հարցնում. «Ո՞վ է ամենադիպուկը, Ո՞վ է ամենաուժեղը»։ 

Գետնին է հարվածում արջուկին և ուրախանում. «Ես եմ ամենաճկունը, ես եմ 

ամենաուժեղը»։ Գրքով հարվածում է փղիկի գլխին և հրճվանքից բացականչում . «Քեզ 

էլ հաղթեցի։ Դասարանում ամենաուժեղը ես եմ»։  

Անցավ երկու շաբաթ, բայց ոչ մեկը դասարանում չէր ցանկանում ընկերանալ նրա 

հետ։ Տխրեց առյուծիկը, նա եկավ տուն և հարցրեց ավագ եղբորը. 

- Ինչու՞ ոչ ոք իմ հետ ընկերություն չի անում։ Ինչու՞ կենդանիները ինձ չեն հարգում, 

ինչպես քեզ։ 

Լռում է ավագ եղբայրը։ Հանգիստ հետևում է այծիկին, ով դաշտում արածում էր։  Իսկ 

փոքրիկ առյուծիկը անընդհատ թռչկոտում է եղբոր շուրջը, կամ ականջն է կծում, կամ 

պոչն է քաշում. 

- Ասա, ինչու՞ ինձ ոչ ոք չի հարգում, ոչ ոք չի ուզում ինձ հետ ընկերություն անի։ Չէ որ 

ես ուժեղն եմ, ամենաուժեղը դասարանում։ Չէ որ ես որդին եմ արքայի։ 

- Թագավորական ուժը այն չէ, որ բռունցքները թափահարեն և նեղացնեն 

համադասարանցիներին։ Թագավորական ուժը հավասարակշռության և 



հանգստության մեջ է։ Ահա դու վազում ես իմ շուրջը, թռվռում ես իմ առջև, անպիտան 

ճանճի նման , իսկ ես աչքս չեմ հեռացնում այծիկից։ Իմ ուժը հավասարակշռության և 

համբերատարության մեջ է։ Դրա համար են մյուս կենդանիները ինձ հարգում, որ 

անտեղի ոչ ոքի վրա չեմ հարձակվում։ 

Լսեց փոքրիկ առյուծիկը ավագ եղբորը և գնաց մայրիկի մոտ. 

-Ասա մայրիկ ինչու՞ ինձ ոչ ոք չի հարգում, ոչ ոք չի ուզում ինձ հետ ընկերություն 

անել։ Չէ՞ որ ես ուժեղ եմ, ամենաուժեղը դասարանում։ Չէ՞ որ ես որդին եմ արքայի։ 

Գրկեց մայրիկը իր ձագուկին, նրան նուրբ լիզեց և մեղմ շշնջաց ականջին. 

-Իմ սիրելի ձագուկ, չէ որ դու նուրբ և սիրալիր ես։ Թագավորական ուժը քո 

բարության մեջ է։ Եթե մյուս կենդանիների նկատմամբ լինես ուշադիր և բարի, նրանք 

բոլորը քո հետ կցանկանան ընկերանալ։ 

Փոքրիկ առյուծիկը իր համար արդեն որոշեց. «Կլինեմ հանգիստ և 

հավասարակշռված, կլինեմ բարի և ուշադիր»։ Բայց հանկարծ մտածեց . «Այդ 

դեպքում ինչի՞ համար է թագավորական ուժը»։ Այս հարցով առյուծիկը վազեց 

հայրիկի մոտ։ 

-  Ավագ եղբայրս ինձ ասաց, որ թագավորական ուժը հավասարակշռության և 

հանգստության մեջ է։ Մայրիկը ասեց, որ իմ ուժը բարության մեջ է։ Այդ դեպքում ինչի 

համար է ինձ պետք թագավորական ուժը, ինչի համար են իմ մկանները, ճանկերը և 

սուր ատամները   հարցնում է առյուծիկը հայրիկին։  

Նայեց արքան իր որդուն, դրեց իր ծանր թաթը որդու ուսին և նուրբ ձայնով ասաց. 

- Ճիշտ են թե՛ մայրիկը և թե՛ եղբայրդ։ Թագավորական ուժը նրա համար չէ, որ մյուս 

կենդանիներին նեղացնես։ Կլինես հանգիստ և բարի, համադասարանցիներդ քեզ 

կսիրեն և ընկերություն կանեն։ Իսկ մկանները անհրաժեշտ են, որպեսզի հաղթես 

սպորտային մրցաշարերում։ Իսկ քո  ատամները և ճանկերը անհրաժեշտ են, 

որպեսզի պաշտպանես փոքրերին և թույլերին։ 

Ուրախացավ առյուծիկը, որ բացահայտեց արքայական գաղտնիքը։ Նա գիտեր, որ 

այսուհետև նա կունենա ընկերներ, իսկ համադասարանցիները նրան կհարգեն և 

կսիրեն, ինչպես բոլոր կենդանիները սիրում և հանգում են հայրիկին, մայրիկին և 

եղբորը։ 

Բեմականացում 

Հեքիաթը ավարտվեց, այնուհետև անհրաժեշտ է այն բեմականացնել։ Հեքիաթի խաղը 

կազմակերպված էր հատուկ, քանի որ հոգեբանական օգնության կարիք ունեին 

ընտանիքի մյուս անդամները նույնպես։ Առաջին հերթին Տիմոշկան պետք է շփվեր 

ավագ եղբոր հետ։ Նա պետք է նստեր ավագ եղբոր մոտ և հարցներ թագավորական 



ուժի գաղտնիքի մասին։ Հեքիաթի սյուժեի համաձայն, առյուծը բացատրում է փոքրին, 

որ ուժը հավասարակշռության և հանգստության մեջ է։ 

«Ուժը հավասարակշռության և հանգստության մեջ է» ուղերձը որոշակիորեն 

ուղղված էր հենց Կոստյային, քանի որ իրական կյանքում նա շատ հաճախ էր 

բարկանում և վիճում Տիմոշկայի հետ։ 

Հետո առյուծիկը մեծ ուրախությամբ գնաց մայրիկի մոտ, նստեց նրա ծնկներին։ 

Մայրիկը մեղմ գրկեց նրան, համբուրեց այտը և ասաց, որ ուժը բարության մեջ է։ 

 Այդ դրվագը իրենից ներկայացնում է ինքնատիպ միջոց հանել քնքշության արգելքը, 

որը դրվել էր խիստ հոր կողմից և վերադարձնել երեխաների հանդեպ քնքշություն 

ցուցաբերելու մոր իրավունքը։  

Դժվարություններ առաջացան վերջին երկխոսության դրվագում։ Տիմոշկան պետք է 

մոտենար հայրիկին, հեքիաթի սցենարով կենդանիների թագավորին, և զրուցել նրա 

հետ։ Տղան շատ մեծ դժվարությամբ ենթարկվեց իմ խնդրանքին, հաղթահարելով 

հուզմունքը, և նույնիսկ հնարավոր է վախը և մոտեցավ հայրիկին։ Արդարության 

համար կասեմ, Տիմոշկայի հայրիկը օժտված էր ծնողական իմաստությամբ. նա 

զգուշորեն գրկեց տղային և հանգիստ, հաստատուն, նուրբ ձայնով բացատրեց ինչի 

համար են առյուծիկին անհրաժեշտ մկանները, ճանկերը և սուր ատամները։ 

Դա հաղթանակ էր, մեծ տղամարդու  փոքրիկ հաղթանակը իր նկատմամբ՝ տալ 

հնարավորություն երեխային լինել երեխա, թույլ տալ իրեն և մյուսներին սխալվել և 

ուղղել իր սխալները։ 

*** 

Երկու շաբաթ անց Տիմոշկայի հայրիկը զանգահարեց ինձ և խոստովանեց, որ սկզբում 

խորհրդատվությունը համարում էր ժամանակի անտեղի վատնում։ Նա չէր կարող 

հավատալ, որ հեքիաթը կարող է ազդել իրավիճակի փոփոխության վրա, բայց վեճերի 

բացակայությունը համոզեց նրան, որ «հոգեբանությունը հետաքրքիր գիտություն է, 

իսկ հեքիաթը կարող է հրաշք գործել»։ 

 Կոկորդիլոսիկ 

( Հեքիաթի սյուժեն այն երեխաների համար է, ովքեր դրսևորում են բանավոր խոսքում 

ագրեսիա) 



Միգուցե ծովում, միգուցե գետում, միգուցե անտառային լճակում 

ապրում էր կոկորդիլոսիկը։ Ամենաշատը աշխարում նա սիրում էր համեղ 

ուտել։Կարող էր ուտել և ձուկ, և գորտ, և թռչնակ, որովհետև կոկորդիլոսիկը ուներ 

պինդ, գեղեցիկ և առողջ ատամներ։ 

Բայց կոկորդիլոսիկը ուներ մի շատ վատ սովորություն, նա հաճախ էր հայհոյում, 

ասում էր շատ չար և վատ խոսքեր։ Մի անգամ կոկորդիլոսիկը նեղացրեց բարի 

հրաշագործին։ Հրաշագործը կախարդեց նրան, և հիմա ամեն մի վատ արտասանած 

խոսքի հետ ընկնում է կոկորդիլոսիկի  ատամներից մեկը։ Շուտով կոկորդիլոսիկի 

մոտ չմնաց ոչ մի ատամ,  և նա չէր կարող արդեն համեղ  բաներ ուտել։ 

Կոկորդիլոսիկը տխրեց։ Սկսեց հարց ու փորձ անել ջրերում ապրողներից , թե ինչու 

են  նրա ատամները թափվում։ Իմաստուն գետաձին բացատրեց նրան պատճառը։ 

Կոկորդիլոսիկը ամեն ինչ հասկացավ, ներողություն խնդրեց հրաշագործից, և 

սկսեցին աճել նրա նոր ատամները։ Այդ դեպքից հետո կոկորդիկոսիկը մտածում է իր 

ատամների մասին։ Նա ոչ միայն մաքրում է դրանք ժամանակին, այլ որ 

ամենակարևորն է, չի ասում վատ խոսքեր։ 

Ագրեսիվ երեխաների հետ շփվելու կանոնները [22] 

1. Լինել ուշադիր երեխայի կարիքների և պահանջների հանդեպ։ 

2. Ցուցադրել ոչ ագրեսիվ վարքագծի մոդել։ 

3. Լինել հետևողական երեխայի պատժի մեջ։ Պատժել երեխային հարկավոր է 

կոնկրետ արարքների համար։ Պատիժը չպետք է ստորացնի երեխային։ 

4. Ընդլայնել երեխայի խաղացանկը, սովորեցնել նրան ընդունված ձևերով ցուցադրել 

բարկությունը և զարգացնել հմտություններ կոնֆլիկտային իրավիճակներում ոչ 

ագրեսիվ ռեկցիային։ 

5. Դաստիարակել, սովորեցնել ճանաչել սեփական հուզական վիճակը և շրջապատի 

մարդկանց վիճակը։  

6. Զարգացնել կարեկցանքի կարողությունը։ 

7. Սովորեցնել վերցնել իր վրա պատասխանատվություն։ 

 



ՀԵՔԻԱԹԱԹԵՐԱՊԻԱ  ՎԱՐՔԱՅԻՆ  ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐԻ 

ԴԵՊՔՈՒՄ 

     Հեքիաթ Արտյոմի համար, ով բացի հացից և ջրից  ոչինչ 

չէր ուտում և խմում: 

 

        Յոթամյա Արտյոմը մի օր գիտակցեց, որ համեղ հավը, որը դրված է սեղանին, դա 

սպանված թռչուն է, որը դեռ ոչ վաղ անցյալում կտցահարում էր խոտը և ձու ածում: Այդ 

ողբերգական բացահայտումից հետո տղան սկզբում հրաժարվեց ուտել կենդանական 

սնունդ, իսկ հետո աստիճանաբար հրաժարվեց նաև բուսական սննդից: Նրա սննդակարգը, 

այն ժամանակ երբ դիմեցին հոգեբանին, կազմված էր ջրից և չափազանց մեծ քանակությամբ 

հացից: Այսպիսի սննդակարգը հանգեցրել էր քաշի կորստին, հիպովիտամինոզի և այրան 

մեջ հեմոգլոբինի ցածր մակարդակի, նաև մշտապես հոգնածության և գրգռվածության: 

 Մայրիկի հետ զրույցից պարզ դարձավ, որ բժիշկները Արտյոմին  խորհուրդ են տվել 

հոգեբանական կուրս անցնել: 

 Մեր առջև դրված էր բարդ խնդիր` երեխային վերադարձնել ամբողջական 

սննդակարգի: Առաջ քաշված օգնության ծրագիրը կազմված էր հեքիաթների և 

իզոթերապիայի մեթոդներից, <<կենդանի>> մետաֆորներից և հատուկ մշակված խաղերից: 

  Հոգեբան:  Արտյո´մ քո մայրիկն ինձ ասաց, որ քեզ դուր է գալիս <<Կոշկավոր 

կատուն>> հեքիաթը: Ես ունեմ մի ծանոթ հեքիաթագիր, ով գրել է այդ հեքիաթի 

շարունակությունը, որը կոչվում է <<Կոշկավոր կատվի նոր արկածները>>, ստեղծել է նաև  

հեքիաթի համապատասխան խաղը: Այսօր ես ցանկանում եմ քեզ պատմել այդ հեքիաթը, 

իսկ հաջորդ հանդիպմանը մենք կխաղանք:  Համաձա՞յն ես: 

 

 

 

<<Կոշկավոր կատվի նոր արկածները>> 

 

 Լինում է, չի լինում մի կոշկավոր կատու է լինում:Այս կատուն իր թոռնիկներին 

պատմում է, թե ինչպես է հաղթել Մարդակեր գազանին և փրկել թագավորությունը: 

 Հանգիստ ապրում էր, շատ քնում, շատ ման գալիս: Ծառերի վրա , իհարկե, արդեն չէր 

մագլցում, ուժերը կրճատվել էին, առողջությունը սկսել էր հուսախաբ անել: Ախորժակը ևս 

կորել էր , լինում էր, որ ուտում էր մի կտոր հաց, մի քիչ ջուր էր խմում , ահա և կատվի 

ամբողջ սնունդը: Արդեն շատ երկար էր ապրել, ծերացել էր, այդպես էլ կապրեր իր դարը, 

եթե մի օր թագավորության գլխին նոր փորձանք չկախվեր:  

 Հենց այդ նույն Մարդակերի թոռը, որին մի ժամանակ Կոշկավորը հաղթել էր, որոշել 

էր իր պապի համար վրեժխնդիր լինել և  մեր Կոշկավորին պատժել:  

 Ամբողջ թագավորությունով մեկ հայտարարել էր, որ կհաղթի Կոշկավորին, մաս-մաս 

կանի և կնետի ծովը: 



 Մեր Կոշկավորը շատ էր վախեցել, ի՞նչ աներ, ընդունեց Մարդակերի մարտահրա -

վերը: Մնում էր միայն ուժերն ու առողջությունը վերականգնել: 

Կոշկավորը որոշեց կանչել իր թոռնիկներին և երիտասարդներից խորհուրդ հարցնել, 

թե ինչպես կարելի է վերականգնել ուժերը: Դե այսօրվա երիտասարդներն ամեն ինչից 

տեղեկացված են: 

Խոսակցությունը սկսեց մեծ թոռնիկը.<<Ես լսել եմ, որ ուժը կաթնամթերքի մեջ է, 

գնամ կաթնավաճառի մոտ, խնդրեմ, որ ինձ կաթ,թթվասեր, պանիր և կաթնաշոռ տա>>,- և 

անմիջապես վազեց կաթնավաճառի մոտ: 

Խոսակցությունն ընդհատեց հաջորդ թոռնիկը, ասելով<<Ես տեսել եմ , թե ինչպես էին 

թագավորական թիկնապահները կարկանդակներ և փքաբլիթներ ուտում, և ասում էին, որ 

դրանցում է թաքնված իրենց  ուժը>>: Եվ անմիջապես սլացավ հրուշակագործի մոտ: 

Երրորդ թոռնիկը նույնպես արագ կողմնորոշվեց, թե ուր գնա.<<Ես կգնամ 

ագարակատիրոջ մոտ և կխնդրեմ  մրգեր և բանջարեղեն տալ ինձ: Գրքերում կարդացել եմ, 

որ ուժը վիտամինների մեջ է>>: 

      Վերջապես չորրորդ կատվիկը, ամենափոքրը, զգուշությամբ շարունակեց.<<Իսկ ես միս 

եմ սիրում: Հենց մի կտոր երշիկ կամ նրբերշիկ եմ ուտում, անմիջապես զգում եմ, որ ուժերս 

ավելանում են: Ուժը մսամթերքի մեջ է: Գնամ մսավաճառի մոտ, բերեմ երշիկ և միս >>: 

Կոշկավորի թոռնիկները սլացան մթերքի ետևից: Նա մնաց միայնակ, նստել էր և 

ակամա  հիշում էր<<Ուժը կաթնամթերքի մեջ է…ուժը վիտամիննների մեջ է…ուժը 

մսամթերքի մեջ է…ուժը փքաբլիթների մեջ է>>: 

Մինչդեռ մտածում էր, թոռնիկները վերադարձան: Բոլոր մթերքները դրեցին 

սեղանին: Ինչ ասես, որ չէին բերել թոռնիկները. Կաթ, թթվասեր, պանիր, կաթնաշոռ, 

փքաբլիթներ, կարկանդակներ, խնձոր,  նուռ, վարունգ, լոլիկ, նրբերշիկ, խոզապուխտ ու մի 

շարք այլ մթերքներ: 

Կոշկավորը սկսեց ուտել: Նա վաղուց, բացի հացից և ջրից,  ոչինչ բերանը  չէր առել: 

Սկզբում նրան ոչինչ դուր չէր գալիս, չէր ուզում ուտել: Բայց նա գիտակցում էր, որ 

Մարդակերին  հաղթելու համար ուժ է պետք: Եվ այդ իսկ պատճառով ուտում է, չնայած 

նրան, որ չէր ուզում: 

Չէր ուզում, չէր ուզում, բայց երբ փորձեց, ուտելիքը համեղ թվաց: 

Կաթը և պանիրը համեղ էին…փքաբլիթները և կարկանդակները համեղ էին…մրգերը 

և բանջարեղենը համեղ էին…մսամթերքը ևս համեղ էր, և այն ամենը ինչ կերավ, այնքան 

համեղ էին Կոշկավորի համար: 

Նստել էր սեղանի մոտ, ուտում էր համեղ մթերքներ և չէր էլ նկատել ինչպես են 

մկանները ուժով լցվում. զգուշացիր Մարդակեր: 

Բայց Կոշկավորի և Մարդակերի միջև այդպես էլ կռիվ տեղի չունեցավ: Հենց որ 

Մարդակերը տեսավ Կոշկավորին և նրա ուժով լի մկանները, միանգամից փախավ կռվի 

դաշտից: Հրա՜շք, և ոչ միայն: 

Կեցցե՜ Կոշկավորը, որ լսեց թոռնիկներին և կերավ այդ մթերքները: 

 



 Հոգեբան: Ահա և իմ ծանոթ հեքիաթագրի մոտ այսպիսի պատմություն էր ստացվել 

Կոշկավոր կատվի մասին: Նա ինձ նաև պատմել է, որ Կոշկավորի թոռնիկները հորինել են 

մի խաղ իրենց պապիկի համար: Կապում էին պապիկի աչքերը և տարբեր մթերքների 

փոքրիկ կտորներ էին տալիս նրան համտեսելու, և նա պետք է գուշակեր թե ինչ է ուտում: 

 Արտյո´մ ես ուզում եմ քեզ և մայրիկիդ տնային հանձնարարություն տալ: Թող 

մայրիկդ մանր-մանր կտրատի խնձորը, բանանը, կիվին, նրբերշիկը, պանիրը, հացը և մի 

քանի այլ մթերքներ: Միայն թե ինձ մոտ մի պայման կա: Արտյո´մ դու պետք է հետևես, որ 

կտորները լինեն շա՜տ փոքրիկ: 

   Այսպիսի պայմանները հատուկ են օգտագործվում, որպեսզի Արտյոմը չհրաժարվի 

հանձնարարությունը կատարել, այլ ներգրավվի դրա մեջ, իրականացնելով 

վերահսկողություն մայրիկի գործողությունների վրա: 

 Իսկ հետո, Արտյո´մ, կուտես այդ մթերքներից մեկական կտոր, փորձելով հիշել 

դրանցից յուրաքանչյուրի համը և անվանումը:(Ենթադրվում է, որ տղայի մոտ կարող են 

արգելափակված լինել համային զգայարանները): Երբ հիշես դրանք, մայրիկը կկապի քո 

աչքերը և կսկսի այդ կտորներից տալ քեզ, որպեսզի ուտես: Քո խնդիրը կայանում է 

նրանում, որ դու պետք է գուշակես, թե ինչ ես ուտում: 

 

ԻԶՈԹԵՐԱՊԻԱ 

 

 

 Հաջորդ հանդիպման ժամանակ, հերթական խոսակցությունից հետո, Արտյոմը 

նկարեց նկար-նատյուրմորտ`<<Կոշկավոր կատվի նոր արկածները>> հեքիաթի 

մոտիվներով: Ավելի կոնկրետ, նա նկարեց մթերքներով լի սեղան, որը Կոշկավորի 

թոռնիկները բերել էին իրենց պապիկի համար:(Ենթադրվում է, որ մթերքները նկարելը 

կփոխի դրանց նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքը՝  բացասականը վերափոխելով 

դրականի:) 

 Հետո նկարը քննարկվեց, շեշտը դրված էր այն մթերքների համեղ հատկանիշների 

վրա, որոնք Արտյոմը համտեսել էր տանը: 

  Տնային հանձնարարություն: Ծանոթանալ մթերքների խմբերի հետ: 

 

 

 

Քարտային խաղ 

<<Մթերքների դասակարգում>> 

 

 Երրորդ` եզրափակիչ հանդիպման ժամանակ Արտյոմին առաջարկվեց քարտային 

խաղ, որը կոչվում էր << Մթերքների դասակարգում>>: Քարտերը, որոնցում պատկերված 

էին մրգեր, բանջարեղեն, մսամթերք և կաթնամթերք, նախօրոք պատրաստվել էին 

հոգեբանի կողմից: 



 

Մի քանի առաջադրանքների տարբերակներ: 

1. Բոլոր մթերքները առանձնացնել ըստ խմբերի: 

2. <<Չորրորդ ավելորդը>>: Հոգեբան սեղանին է դնում 4 քարտեր, որոնցում 

պատկերված են տարբեր մթերքներ, որոնցից 3-ը կարելի է համախմբել ինչ-որ 

հատկանիշով, իսկ 4-րդը դուրս է մնում: Օրինակ խնձոր, նուռ, փքաբլիթ և նարինջ: 

3. Հերթականությամբ ընտրել բոլոր քազցր-հյութեղ-օգտակար մթերքները: 

 

Հանդիպման երկրորդ մասում նկարվում է մի աղյուսակ, որում 5 բալանոց սանդղակով 

պետք է գնահատել այն մթերքի համեղ և օգտակար հատկությունները, որոնք երեխան 

համտեսել է տանը: 

   Մթերքներ Համեղ է Օգտակար է 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 

Կիվի 

    ●     ● 

 

Պանիր 

  ●      ●  

 

Արդյունք:Առաջին տնային հանձնարարությունը կատարելուց հետո Արտյոմը 

հանձնարարեց, որ`<<Կիվին փաստորեն համեղ է>>, երկրորդ հանդիպումից հետո 

տատիկին խնդրել էր իր համար նրբերշիկով և պանրով բուտերբրոտ պատրաստել: 

 

 <<Հրա՜շք, և ոչ միայն. Կեցցե Կոշկավորը, որ լսեց թոռնիկներին և ախորժակով համտեսեց 

մթերքները>>: 

 

Ինչպե՞ս ուժեղացնել հեքիաթաթերապիայի ազդեցությունը. 

 

 Եթե հարգելի ընթերցողը որոշել է ինքնուրույն շարադրել թերապևտիկ հեքիաթ 

երեխայի համար և ցանկանում է, որ մետաֆորան իր նպատակին ծառայի և ամենակաևորը, 

եթե իր վրա վերցրել է հեքիաթը փոփոխությունների ենթարկելու պատասխանատվություն, 

ապա ճիշտ ժամանակն է նոր գիտելիքներ ձեռք բերելու համար: 



 Հոգեբանները, նեյրոլինգվիստիկ ծրագրավորման կողմնակիցները, ուսումնասիրում 

են թերապևտիկ մետաֆորան, որպես հաղորդակցության համարժեք տարր, իր մեջ 

ներառելով 3 աստիճան: Բովանդակային գիծ, ներշնչանք(внушения), և հանգուցալուծում: 

 

              Առաջին մակարդակ 

Բովանդակային գիծ 

 

Հեքիաթի կազմության առանձնահատկությունները ներկայացված են վերևում: Միայն 

հիշեցնեմ, որ հեքիաթը ունի հատուկ նախօրոք մշակված հաջորդականություն և ունի 

սեփական կառուցվածք. 

 

 Հեքիաթի սկիզբ (որտե՞ղ է դա տեղի ունեցել, ովքե՞ր են գլխավոր հերոսները): 

 Մարտահրավեր (ի՞նչ է տեղի ունեցել, ի՞նչն է մղել գործողության): 

 Ճանապարհ  (Ի՞նչ են որոշել անել հերոսները, ու՞ր են ուղևորվում խնդրի լուծումը 

գտնելու համար): 

 Համախոհներ (Ովքե՞ր են օգնում հերոսներին): 

 Թշնամի (Ինչպիսի վտանգների և դժվարությունների են հանդիպում հերոսները, ով է 

խոչընդոտում, որ հասնեն նպատակին): 

 Պայքար (Ինչպե՞ս են հեքիաթի հերոսները հաղթահարում դժվարությունները): 

 Հաղթանակ (Ինչպիսի դրական արդյունքների են հասնում հերոսները): 

 Մրցանակ (Ինչպիսի դասեր են քաղում հերոսները, իրենց կատարած 

գործողություններից, ինչպես է փոխվում նրանց կյանքը): 

 

Երկրորդ մակարդակ 

Ներշնչանք (внушения) 

 

Ներշնչանքն իրենից ներկայացնում է մեծ պնդումների փոքրիկ դրվագներ. 

Օրինակ, որպեսզի Արտյոմին բացատրենք, թե ինչու է անհրաժեշտ լիարժեք սնվել, 

<<Կոշկավոր կատվի նոր արկածները>> հեքիաթում օգտագործված է կարճ 

լոզունգ.<<Ուժը…Մթերքների մեջ է…ուժը փքաբլիթների մեջ է…ուժը վիտամինների մեջ 

է…ուժը մսամթերքի մեջ է…>>: 

Ներշնչանքը ավելի լավ է տարածել ամբողջ տեքստի մեջ, այդ ժամանակ երեխան այն 

կընկալի որպես բովանդակության մաս (գիտակցական մակարդակ) իր անձի հետ 

չասոցացնելով: Իսկ ենթագիտակցությունը <<կլսի>> իրեն ուղղված ներշնչանքը և կընդունի 

դրանք որպես իր գործողությունների ղեկավար: 

Ներշնչանքները գրավում են ենթագիտակցության ուշադրությունը, շնորհիվ 

<<սեփական ձայնարկմամբ>>. Այդ պատճառով, պատմելով կամ կարդալով հեքիաթը, 

ներշնչանքը պետք է առանձնացնել ձայնով (փոխել ինտոնացիան, ձայնի տեմբրը, 

դադարներ օգտագործել:) 

 



Երրորդ մակարդակ 

Հանգուցալուծում 

 

Տեսողություն, լսողություն, գիտակցություն, հմայք և ճաշակ- 5 սենսորային 

համակարգ կամ 5 զգայարան, որոնց օգնությամբ յուրաքանչյուր մարդ շփվում է 

շրջապատող աշխարհի հետ, ընկալում և ուսումնասիրում է այն: Հոգեբանների կարծիքով, 

արդյունավետ ներշնչանքի պարտադիր պայման է հեքիաթի հանգուցալուծման մեջ 

հիմնական սենսորային համակարգերի առկայությունը. Տեսողական, Լսողական, 

Զգայական: 

 

Խոսակցությունը սկսեց մեծ թոռնիկը.<<Ես լսել եմ, որ ուժը կաթնամթերքի մեջ է, 

գնամ կաթնավաճառի մոտ, խնդրեմ, որ ինձ կաթ,թթվասեր, պանիր և կաթնաշոռ տա>>,- և 

անմիջապես վազեց կաթնավաճառի մոտ: (տեսողական) 

Խոսակցությունն ընդհատեց հաջորդ թոռնիկը, ասելով<<Ես տեսել եմ , թե ինչպես էին 

թագավորական թիկնապահները կարկանդակներ և փքաբլիթներ ուտում և ասում էին, որ 

դրանցում է թաքնված իրենց ուժը>>: Եվ անմիջապես սլացավ հրուշակագործի մոտ: 

(տեսողական և լսողական) 

Երրորդ թոռնիկը նույնպես արագ կողմնորոշվեց, թե ուր գնա.<<Ես ագարակատիրոջ 

մոտ և կխնդրեմ  մրգեր և բանջարեղեն տալ ինջ: Գրքերում կարդացել եմ, որ ուժը 

վիտամինների մեջ է>>:(տեսողական) 

      Վերջապես չորրորդ կատվիկը, ամենափոքրը, զգուշությամբ շարունակեց.<<Իսկ ես միս 

եմ սիրում: Հենց մի կտոր երշիկ կամ նրբերշիկ եմ ուտում, անմիջապես զգում եմ, որ ուժերս 

ավելանում են: Ուժը մսամթերքի մեջ է: Գնամ մսավաճառի մոտ, բերեմ երշիկ և միս >>: 

(զգայական) 

Իհարկե, միայն երեք բառերի օգտագործումը(տեսնել, լսել, զգալ) բավական չէ 

սենսորային համակարգի <<Եզրահանգման>> համար: 

Ներքևում առաջարկվում է բառերի ոչ մեծ ցանկ, որոնք ծնողները կարող են 

օգտագործել հեքիաթների շարադրման մեջ: 

 

 

 

 Տեսողական Լսողական Զգայական 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Իրավիճակը համարվում է իդեալական, երբ երեխայի մոտ բոլոր սենսորային 

գործընթացները զարգանում են համաչափ: 

Եթե, ինչ-որ գործոնների ազդեցության տակ, նախընտրությունը տրվում է սենսորային 

համակարգերից մեկին և զգայական կողմնորոշումը դառնում է միակողմանի , ապա 

խախտվում է սենսորային հավասարակշռությունը, որնել իր հերթին հանգեցնում է  

էմոցիոնալ, վարքային կամ հոգեբանական խնդիրների:  Պատմվածքի մեջ ավելացնելով 

հիմնական սենսորային համակարգի  տարրեր,  մեծահասակները <<Հավասարեցնում են>> 

երեխայի զգայական գործընթացները, դա իր հերթին նշանակում է բարելավվել 

հոգեբանական առողջությունը: 

 

ՀԵՔԻԱԹՆԵՐ ՏԱՆՅԱՅԻ ՀԱՄԱՐ, ՈՎ ՉԷՐ ՈՒԶՈՒՄ… 

 

Մի անգամ ես զբաղվում էի 3 տարեկան մի աղջնակի հոգեբանական   աջակցությամբ: 

Նա կտրականապես հրաժարվում էր կարիքները հոգալ 

միզանոթում(горшок):Առաջին հանդիպման ժամանակ Տանյայի մայրիկը հպարտորեն 

պատմում էր զարգացման դպրոցում իր դստեր ունեցած հաջողությունների մասին, 

ցուցադրում էր նրա նկարները: Հենց այդ նկարներն էլ գրավեցին իմ ուշադրությունը: 

Բանն այն է, որ դրանք բոլորն արված էին 1 գույնով՝ շագանակագույնով: 

 

 

Տեսնել 

Հետևել 

Պատկերացնել 

Կենտրոնանալ 

Պարզ 

Փայլել 

Լուսարձակել 

Թարթել 

Լուսավորվել 

Հետևել 

Գույներ 

Գունավոր 

Վառ 

Խամրած 

 

 

Խոսում է 

Լսել 

Ընկալել 

Հնչել 

Ծիծաղել 

Բղավել 

Մրթմրթալ 

Սուլել 

Կոտրել 

Ծափահարել 

Բարձր, լուռ 

Մելոդիկ 

Հաչոց 

Հնչեղ 

 

Բռնել 

Դիպչել, շոյել 

Բռնացնել 

Մոտենալ 

Շրջվել 

Բարկանալ 

Հանգստանալ 

Գնալ, վազել, մագլցել 

Հարմարավետ 

Ցավոտ 

Ծանր, թեթև 

Հարթ 

Խորդուբորդ 

Սառը,տաք 

Զգայուն 



Նկարի վերլուծության ժամանակ հոգեբանները հատուկ ուշադրություն են դարձնում 

գունային ֆոնին: Դա հիմնավորվում է նրանով,որ տարբեր գույներում արտացոլվում 

են մարդկային տարբեր էմոցիաներ: Ընդ որում,միևնույն գույնը կարող է մատնանշել 

միաժամանակ մի քանի,հաճախ հակադիր խնդիրներ:Օրինակ շագանակագույնը՝ իր 

մեջ միավորելով դեղին,կարմիր և կապույտ գույները, մի կողմից խորհրդանշում է 

մայրություն,պտղաբերություն,հող, մյուս կողմից՝ կեղտ, թարախ, կղանք: 

Մայրիկի հետ զրույցի արդյունքում պարզվեց,որ Տանյայի մոտ լավ են ձևավորված 

հիգիենայի հիմնական ունակությունները:Արտաթորման գործընթացի կառավարման 

ֆունկցիան զարգացել էր, համաձայն տարիքային նորմերի, բայց, 2 տարեկանից փոքր 

ինչ մեծ տարիքում չբացահայտված հանգամանքների պատճառով աղջնակը 

դադարել է նստել միզանոթին (горшок) և սկսել է արտաթորել ներքնազգեստի մեջ: 

Ինչեր ասես որ չեն արել ծնողները, որ վերականգնեն հիգիենայի կորցրած 

ունակությունները. և՛ բացատրել են,և՛ համոզել, և՛ կշտամբել, և՛ պատժել:Տատիկները 

միզանոթի փոխարեն առաջարկել են հախճապակե տարա:Սակայն,ցավոք, այս 

մեթոդները չօգնեցին,այլ միայն բարդացրին իրավիճակը: 

    Ես առաջարկեցի,որ աղջնակն անցնի հեքիաթերապիայի կուրս,բացատրեցի 

մայրիկին երեխայի հոգեկանի վրա հեքիաթի ներգործության հիմնական 

սկզբունքները և հոգեթերապիայի գործընթացում դստեր հետ փոխհարաբերության 

կանոնները: <<Բուժման >> գործընթացը տևեց 1 ու կես ամիս ,այդ ընթացքում գրվեց 3 

հեքիաթ: Առաջին հեքիաթը ՝ <<Ճերմակապոչիկը,կամ հեքիաթ նապաստակիկի 

մասին>>,արտացոլում էր բացասական հույզեր և առաջարկում էր խնդրի գործուն 

լուծում:Երկրորդ հեքիաթը՝ <<Կախարդական խանութ>> ,արտացոլում էր միզանոթի 

(горшок) նկատմամբ դրական վերաբերմունք, և վերջապես, երրորդ հեքիաթը՝ 

<<Փոքրիկ ուսուցչուհին>>, ամրապնդում էր անհրաժեշտ հիգիենիկ 

ընդունակությունների տիրապետման դիրքորոշումը: 

 <<Ճերմակապոչիկը,կամ հեքիաթ նապաստակիկի մասին>> 

                           

     Մի կախարդական անտառում ապրում էր նապաստակների մի ընտանիք: 

Հայրիկը՝ մեծ սպիտակ նապաստակը, մայրիկը՝ գեղեցկուհի նապաստակը, և փոքրիկ 



նապաստակիկը ՝ Ճերմակապոչիկ անունով:Լավ էին ապրում նրանք միասին հաշտ 

ու համերաշխ: 

 

Հայրիկը գնում էր իր նապաստակային 

աշխատանքին, մայրիկը զբաղվում էր իր 

նապաստակային տնտեսությամբ, իսկ  

Ճերմակապոչիկը թռչկոտում էր ու գազար 

կրծոտում: 

    Նապաստակիկի անունը պատահական 

չէր: Նրա փոքրիկ պոչիկը նման էր նոր 

բացված բամբակի,նույնքան ճերմակ ու 

փափուկ:Այ իսկ նրա ոտքերը,չգիտես 

ինչու, միշտ կեղտոտ էին և վատ էին բուրում: 

Մի անգամ անտառ եկավ Վինի-Պուհ մուլտֆիլմի հերոս Բուն:Նա շատ խելացի թռչուն 

էր,նա շատ բան գիտեր և կարողանում էր իմաստուն խորհուրդներ տալ:Բոլոր 

գազանիկները նրա մոտ էին գալիս օգնություն խնդրելու:Նրա մոտ թռչկոտեց նաև 

Ճերմակապոչիկ նապաստակիկը: 

  Բուն նայեց նրան և ասաց. 

-Ի՞նչ ես ուզում ինձանից իմանալ: 

-Ես չգիտեմ,թե ինչու են իմ ոտքերը միշտ կեղտոտ ու վատ են բուրում:Ինձ դա 

ընդհանրապես դուր չի գալիս:Ես կցանկանայի,որ դրանք նույնքան մաքուր ու 

ճերմակ լինեին,ինչպես պոչիկս է,-պատասխանում է նապաստակիկը: 

     Բուն շատ ուշադիր նայեց Ճերմակապոչիկին,խորը արտաշնչեց ու ասաց. 

-Պատմի՛ր տեսնեմ,թե ինչպես ես արտաթորում: 

     Նապաստակիկը ամաչեց,թաքցրեց աչքերը,կախեց ականջները:Նա չէր ցանկանում 

ճիշտն ասել Բվեճին:Նա վախենում էր,որ բուն կծիծաղի իր վրա, կամ կսկսի 

կշտամբել:Դա նրա գաղտնիքն էր. Նապաստակիկը արտաթորում էր 



կանգնած:Մայրիկ-նապաստակը և հայրիկ-նապաստակը շատ անգամներ են ասել 

նրան,որ պետք է արտաթորել կքանստած:Բայց նապաստակիկը այնքան էր 

վախենում կեղտոտել իր ճերմակ պոչիկը,որ միանգամից սկսում էր բարձր լաց լինել: 

   Բուն մեկ անգամ էլ հարցրեց Ճերմակապոչիկին. 

-Ինչպե՞ս ես արտաթորում: 

<<Ի՞նչ անեմ,ի՞նչ անեմ,-մտածում էր նապաստակիկը.-ասե՞լ ճիշտը, թե՞ ոչ >> և 

որոշեց. 

-Ես արտաթորում եմ կանգնած,- ցածր խոստովանեց Ճերմակապոչիկը: 

-Ամեն ինչ պարզ է,-ասաց Բուն,- դրա  համար էլ ոտքերդ այդքան կեղտոտ են և վատ 

են բուրում:Ես քեզ կօգնեմ:Քեզ պետք է միզանոթ (горшок):Ինձ մոտ ազատ միզանոթ 

կա:Դա ինձ իմ ընկեր Վիննի-Պուհն է նվիրել:Առաջ դրա մեջ մեղր է եղել,իսկ հիմա այն 

լրիվ դատարկ է:Դա ինձ Վիննին է նվիրել,իսկ ես այն քեզ եմ տալիս: 

Բուն միզանոթը (горшок) հանդիսավոր կերպով հանձնեց Ճերմակապոչիկին  և 

որպես հրաժեշտ ասաց. 

-Հիշի՛ր,եթե դու սկսես արտաթորել միզանոթի մեջ,քո պոչիկը կմնա ճերմակ,իսկ 

ոտքերդ միշտ մաքուր կլինեն: 

   Անցավ 2 օր, և Ճերմակապոչիկը առաջին անգամ արտաթորեց միզանոթի  մեջ:Նա 

ծիծաղում էր և թռչկոտում ուրախությունից:Նրա պոչիկը չթր կեղտոտվել,նրա 

ոտիկները մաքուր էին: Ճերմակապոչիկի հետ ուրախանում էին նաև հայրիկ-

նապաստակը և մայրիկ-նապաստակը:Նրանք բոլորը միասին երգեր էին երգում ու 

պարում: 

 

 

Հիշեցնեմ,որ հեքիաթի ազդեցությունն ուժեղացնելու համար դրա տեքստում 

ավելացնում էին երեխայի կողմից ծանոթ ու հասկանալի կերպարներ ՝երեխայի 

զբաղմունքը,սիրելի գրական կամ մուլտհերոսը,հաճելի դեպքեր,հիշողություններ և 



այլն,որոնք կհանդիսանան համապատասխան կաղապարներ,հուշելով երեխային 

ծանոթ դեպքերն ու հանգամանքները:Այսպես <<Ճերմակապոչիկը,կամ հեքիաթ 

նապաստակիկի մասին>> հեքիաթումառավելագույնս օգտագործվել են 

փաստեր,որոնք ստացվել են աղջնակի մայրիկի հետ զրույցի արդյունքում: 

      

      Ճերմակապոչիկը ամբողջ օրը  թռչկոտում էր ու գազար կրծոտում (Տանյան սիրում 

էր գազար կրծել). Նապաստակիկի  փոքրիկ պոչիկը նման էր նոր բացված 

բամբակի,նույնքան ճերմակ ու փափուկ  (աղջնակի սենյակում,որպես ձևավորում 

օգտագործվում  են բամբակենու ճյուղեր). Անտառ եկավ Վիննի-Պուհ մուլտֆիլմի 

հերոս Բուն  (Տանյայի սիրելի մուլտֆիլմը): 

 

Դրական ասոցիացիաները երեխային օգնում են ինքն իրեն նույնացնել հեքիաթի 

գլխավոր հերոսի հետ,հետևել սեփական քայլերին,վարքին ու տեսնել խնդիրների 

լուծման դրական նախադրյալներ: 

 

 

                        Կախարդական   խանութ 

 

 

Մի քաղաքի մի փողոցում կար մի խանութ: Այդ 

խանութի անունն էր <<Տնտեսական>> , քանի որ 

այնտեղ վաճառում էին  ամեն ինչ տան 

համար,ամեն ինչ,ինչ-որ անհրաժեշտ է 

տնտեսությունում:Պահարաններում դրված էին 

խաղալիքներ,գդալներ,պատառաքաղներ,ափսեն

եր,բաժակներ,լուսամփոփներ,վարագույրներ,լվացարաններ և նույնիսկ 

զուգարանակոնք:Ամեն ինչ փայլում էր մաքրությամբ ու թարմությամբ:Եվ 



խանութիմիայն ամենահեռավոր անկյունում դրված էր մի իր,որին ոչ ոք 

ուշադրություն չէր դարձնում:Այդ իրը վաղուց ծածկվել էր փոշով, և նույնիսկ դրա 

գույնը հնարավոր չէր տեսնել: 

      Այդ խանութ գնումների էին գալիս և՛ մեծերը, և՛ փոքրերը:Մեծ տղամարդիկ գնում 

էին զանազան գործիքներ(մուրճ, պտուտակահան),մեծ կանայք ընտրում էին գեղեցիկ 

սպասք,իսկ երեխաները՝ խաղալիքներ:Բայց ոչ ոք երբեք չէր նայում խանութի 

անկյունի տարօրինակ իրին: 

     Այսպես շարունակվում էր օրեր և ամիսներ:Եվ հավանաբար կշարունակվեր նաև 

տարիներ,եթե հանկարծ մի օր խանութ չգար մի փոքրիկ անուշիկ աղջնակ,ով 

կարողանում էր լսել,թե ինչ են ասում առարկաները: 

     Աղջիկը մտավ խանութ թե չէ ,անմիջապես լսեց,թե ինչպես զրնգացին գդալներն ու 

պատառաքաղները. <<Տե՛ս,թե որքան փայլուն ենք մենք,գնի՛ր մեզ>>, ինչպես 

փողփողացին վարագույրները. <<Գնի՛ր մեզ,մենք կգեղեցկացնենք քո 

սենյակը>>,ինչպես միանգամից խոսեցին խաղալիքները. <<Մե՛զ գնիր,մե՛զ…>>: 

      Հանկարծ  այդ  բոլոր ձայների մեջ աղջնակը լսեց լացի ձայն,որը գալիս էր 

խանութի ամենահեռավոր անկյունից:Աղջիկը գնաց այնտեղ ու 

տեսավ…փոշոտված,անհասկանալի առարկա: 

-Դու ո՞վ ես,-հարցրեց աղջնակը: 

-Ես չգիտեմ,-պատասխանեց առարկան ու լաց եղավ ավելի ուժգին: 

-Դա փոքրիկ երեխաների համար նախատեսված զուգարան է,-աղջկա ետևից լսվեց 

զուգարանակոնքի խռպոտ ձայնը,-Նրա անունը Միզանոթ (горшок) է: 

        Աղջնակը վերցրեց Միազանոթին ,սրբեց փոշին նրա վրայից ու հարցրեց. 

-Ինչու՞ ես լալիս, Միզանոթի՛կ: 

-Որովհետև չգիտեմ,թե ինչի  եմ պետք: 

-Մի՛ լացիր,ես գիտեմ,-ասաց աղջնակը և Միազանոթիկին տարավ դրամարկղի մոտ: 



       Աղջնակը գնեց Միզանոթիկին, նրան բերեց տուն և դրեց զուգարանում՝ մեծ 

զուգարանակոնքի կողքին:Այժմ նա ուներ իր սեփական զուգարանը, իսկ 

Միզանոթիկն էլ գիտեր,թե ինչի համար է ինքն անհրաժեշտ: 

                        Փոքրիկ     ուսուցչուհին 

 

        Մի թագավորությունում ապրում էր մի 

Արքայադուստր:Նա լավ աղջիկ էր՝ գեղեցիկ ու 

խելացի,բայց երես առած և ոչինչ չսովորած:Երբ 

Արքայադուստրը դարձավ 3 տարեկան, Թագավորն ու 

Թագուհին որոշեցին պալատ հրավիրել 

ուսուցիչների,ովքեր կսովորեցնեին իրենց դստերը 

՝ինչպես իրեն դրսևորի սեղանի շուրջ, ինչպես իրեն 

դրսևորի,երբ հյուր է գնացել, պատմեն նրան 

<<կախարդական >> բառերի մասին, սովորեցնեն 

նկարել,երգել,կարդալ ու գրել: 

Շատ ուսուցիչներ էին եկել պալատ,բայց նրանցից ոչ ոք 

Արքայադստեր դուրը չեկավ:Նա ասաց ծնողներին,որ չի 

ցանկանում սովորել և նրան ուսուցիչ հարկավոր չէ: 

      Տխրեցին Թագավորն ու Թագուհին,նրանք շատ էին ուզում,որ իրենց դստրիկը լինի 

և՛ խելացի ու բանիմաց,և՛ դաստիարակված աղջիկ:Ի՞նչ անել,ինչպե՞ս վարվել: 

   Հաջորդ օրը,երբ Թագավորը շրջում էր իր տիրույթներում,սենյակներից մեկում նա 

տեսավ փոքրիկ մի աղջնակի և լսեց նրա նրբիկ ձայնը. <<Հաշվի՛ր մինչև 10-ը՝ 

1,2,3…>>:Աղջնակը նստած էր սենյակի անկյունում՝ հատակին,և սովորեցնում էր 

տիկնիկին հաշվել ու գրել թվերը: 

  Թագավորը մոտեցավ փոքրիկ անծանոթուհուն ու հարցրեց. 

-Անունդ ի՞նչ է: 

-Անչկա,-պատասխանեց աղջնակը: 



-Իսկ քանի՞ տարեկան ես: 

-Արդեն 3 տարեկան: 

-Իսկ որտե՞ղ ես սովորել հաշվել ու գրել: 

-Ես  սովորում եմ զարգացման դպրոցում  և այնտեղ մեզ սովորեցնում են իսկական 

ուսուցիչներ,-պատասխանեց Անչկան: 

-Իսկ դու կարողանո՞ւմ ես ինքնուրույն սնվել սեղանի շուրջ,-շարունակեց հարցնել 

Թագավորը: 

-Այո: 

-Իսկ լվացվե՞լ և մաքրել ատամնե՞րը: 

-Իհարկե: 

-Բայց երևի դու չես կարողանում օգտվել զուգարանից, ինչպես մեծերը,-հարցրեց 

Թագավորը: 

    Անչկան ծիծաղեց և պատասխանեց Թագավորին: 

-Ի՞նչ եք ասում,Ձե՛րդ մեծություն,ես արդեն շատ վաղուց է ինչ չեմ կեղտոտում իմ 

ներքնազգեստը և օգտվում եմ զուգարանից,ինչպես մեծերը:Միայն թե ես ունեմ իմ 

սեփական, մանկական զուգարանը՝միազանոթիկը(горшок): 

    Զարմացավ Թագավորը,որ այդքան փոքրիկ աղջնակը այդքան բան է կարողանում 

ու հասկանում:Նա շատ հավանեց նրան: Թագավորը բռնեց Անչկայի ձեռքը և գնաց 

նրա ծնողների հետ ծանոթանալու: Անչկայի Մայրին ու Հայրիկը շատ զարմացան,երբ 

Թագավորին տեսան իրենց տանը և հարցրին. 

-Ի՞նչ է պատահել,Ձե՛րդ մեծություն: 

-Թո՛ւյլ տվեք ձեր դստրիկին  մի քանի օրով տանել պալատ:Ես ուզում եմ,որ նա 

ընկերանա Արքայադստեր հետ ու նրան սովորեցնի նկարել, հաշվել, ինքնուրույն 

սնվել, ասել  <<կախարդական>>  խոսքեր և ամենակարևորը՝ զուգարանից օգտվել, 

ինչպես բոլոր փոքրիկները՝ միզանոթով (горшок),-պատասխանեց Թագավորը: 



    Հայրիկն ու Մայրիկը  Անչկային  թույլատրեցին հյուրընկալվել պալատում:Նրանք 

գիտեին,թե որքան կարևոր է, որ իրենց դստրիկը փոքրիկ Արքայադստերը  սովորեցնի 

վարվեցողության կանոնները: 

  Անցավ մի քանի օր և ողջ թագավորությունում հնչում էր. <<Փա՛ռք 

Անչկային>>:Թագավորության բոլոր բնակիչներն իմացան,որ Արքայադուստրն  ու 

Անչկան դարձել են իսկական ընկերուհիներ: Արքայադուստրը հաճույքով է սովորում 

և Անչկային  անվանում է. <<Իմ սիրելի ուսուցչուհի>>: 

 

 

 

 

 

 

Էնկոպրեզի պատճառների հասկացման բժշկական և հոգեթերապտիկ մոտեցումները 

  

Էնկոպրեզը որոշվում է կղանքը պահելու անկարողությամբ: Վաղ մանակական 

տարիքում՝ մինչև 4 տարեկան, էնկոպրեզը դիտարկվում է որպես ֆիզիոլոգիական 

երևույթ: Ավելի հասուն տարիքում կարող է պայմանավորված լինել բժշկական 

խնդիրներով՝ հաստ աղիքի վնասում և այլն, ինչպես նար հոգեբանական 

խնդիրներով: Էնկոպրեզը ախտորոշվում է, եթե ամսական ամենաքիչը մեկ անգամ 

դրսևորում ունի կես տարվա ընթացքում[2,19]: Մ. Ռատտերի կարծիքով այս 

հիվանդության ախտորոշման համար կարևոր է  պարզել արդյոք այն 

պայմանավորված է աղիքներում առկա խնդիրներով, թե պատճառը երեխայի մոտ 

առկա հոգեբանական լարվածությունն է՝ դաստիրակության ոչ ճիշտ ոճ, վեճեր, 

կոնֆլիկտներ ծնողների միջև, տագնապը և այլն:  Օրինակ, երբ մշակութա-հիգիենիկ 

հմտությունների ուսուցման ընթացքում երեխայի մոտ տագնապի զգացողություն է  

առաջանում, ապա վերահսկման գործընթացը երեխայի  թերի կզարգանա:  Դա 

նշանակում է, որ նա կարող է կեղտոտել միամիտ հենց պահանջմունքի պահին, կամ 

կոնկրետ հուզական լարված վիճակներում հայտնվելիս:  Այդ պատճառով տվյալ 

դեպքում երեխայի վիճակի գնահատումը տվյալ խանգարման դեպքում իր մեջ 

ներառում է ամբողջական սոմատիկ հետազոտություն, էնկոպրեզի 

հաճախականության մանրազնին գրանցում, ինչպես նաև այն իրավիճակների, 

որոնցում այն առաջացել է: Դիֆերենցիալ հոգեդիագնոստիկան հնարավորություն է 

տալիս տարբերակել կղանքը պահելու անկարողաության ֆուկցիայի թերի 

զարգացումը և էնկոպրեզը որպես հոգեկեգեն խանգարում, ինչը ցույց է տալիս 

հոգեթերապիայի անցկացման անհրաժեշտությունը [2]:  Ամերիկացի հոգեթերապևտ 



Վ. Օքլենդերի կարծիքով շատ երեխաներ, ովքեր տառապում են էնկոպրեզով հաճախ 

թշնամություն են դրսևորում, բարձր վերբալ ակտիվություն, վեճերի բռնկվելու 

պատրաստակամություն:  Իր՝ « Երեխայի աշխարհ տանող պատուհանները, մանկան 

հոգեթերապիայի ուղեցույց» գրքում նա նկարագրում է մի հաջող աշխատանք, որը 

տարվել է 10 տարաեկան մի աղջնակի հետ:  Էնկոպրեզի բուժման համար  անղջկան 

բազմաթիվ անգամներ հնարավորություն է ընձեռնվել  արտահայտել սեփական 

ապրումները, դուրս հանել ճնշված բարկության զգացողությունը, բայց խնդիրը 

շարունակում էր մնալ: 

Պարապմունքներից մեկի ընթացքում, որը զուգակցվում էր հոգեբականան 

պատվածքների ներկայացման հետ, հոգեթերապևտը նրա մոտ վախ նկատեց: Նրա 

մոտ վախ կար ջրում խեղդվելուց: Աղջիկը կարողանում էր լողալ և երբեք արտաքինից 

նման վախ չէր դրսևորում, երբ նա գնում էր լողալու, նրա մոտ ոչ մի հիշողություններ 

չէին արթնանում՝ կապված լողալու ընթացքում ունեցած տարբեր խնդիրների հետ և 

անգամ մտերիմ մարդիկ չկային, որոնք նման խնդիրներ ունեին: Երևակայական 

վարժությունների ընթացքում հոգեթերապևտը առաջարկեց աղջկան պատկերացնել, 

որ նա նստած է զուգարանում:  Վ. Օկլենդերը այսպես է նկարագրում աշխատանքի 

ընթացքը՝ « Մենք դա անում են առանց կաշկանվելու, ծիծաղում էինք, հումորներ 

անում: Նա նստած էր փակ աչքերով , ժպտում էր, լսում իմ ձայնը , մինչ ես 

զարգացնում էի երևակայությունը:  Եվ հանկարծ նա ուղղվեց, լայն բացեց աչքերը և 

ասաց, որ վախենում է, որ կընկնի զուգարանի մեջ» :  Նա այդ բացահայտումից ուժեղ 

լարվածության մեջ հայտնվեց՝ հասկանալով , որ իր խնդիրների սկզբնապատճառը 

միգուցե հենց դա էր[17:  Ավելի ուշ հոգեթերապևտը թղթի վրա մի պատկեր նկարեց, 

որտեղ պատկերված էր փոքր աղջիկ մեծ զուգարանակոնքի վրա նստած, իսկ այդ 

աղջիկը պետք է համոզեր թղթի վրա պատկերված երեխային նստել զուգարանին, 

այնպես , ինչպես դա կաներ այդ երեխայի մայրը:   Անշուշտ խորտակվելուց վախը 

կարող էր լինել կամ չլինել նրա խնդիրների իրական պատճառը:  կարևոր է այն, որ 

այդ վախը իրական էր և աղջիկը հսակայական թեթևության զգացողություն է 

ունենում, երբ կիսվում է  հոգեթերապևտի հետ, իսկ հետո նաև ծնողների:  

Ինչպես օգնել էնուրետիկ երեխաներին 

Բժշկական գրականության մեջ էնուրեզը մեկնաբանվում է որպես մեզի 

անպահություն: Մինչ 2-3 տարեկան հասակը մեզի անպահությունը համարվում է 

ֆիզիոլոգիական երևույթ: Ավելի ուշ հասակում այն պայմանավորված է լինում կամ 

բժշկական  խնդիրներով ( անոմալիաներ, միզուղիների հիվանդություն, դիաբետ 

),  երեխայի ֆիզիկական հասունացման հետ կապված խնդիրների , ինչպես նաև 

հոգեգեն գործոնների [19]: Շատերը կարծում են,ո ր էնուրեզի հիմնական պատճառը 

միզապարկն է, որը հեշտությամբ բորբոքվում է  կամ պարզապես չի կարողանում 

տվյալ քանակությամբ մեզը պահել: 

Հնարավոր է արդյոք լուծել  էնուրեզ ունեցող երեխաների խնդիրները թերապևտիկ 

հեքիաթների միջոցով:  Ցավոք ոչ: Հեքիաթներ թեպետ ուժեղ, բայց  ամենազորեղ 

մեթոդներ չեն այդ պատճառով , էնուրետիկ երեխաների հետ աշխատանքում  դրանք 

հանդես են գալիս որպես  ամբողջական ծրագրի լրացուցիչ բաղադրատարր:  Նման 

ծրագիրը իր մեջ  կոնկրետ հանձնարարականներ է պարունակում միզապարկի 

մարզման հետ կապված և այլն:   

Միզածորանի մարզման հանձնարարականներ 

 (Օգտագործվել են Դ. Բրեդտի  գրքից մեջբերումներ≪ Կար չկար քեզ նման մի աղջիկ 

կար...≫ [4]) 



 

1.  Երեխային պարզ մեկանաբանություններ տվեք այն մասին, թե ինչպես է 

աշխատում միզածորանը, օգնեք նրան հասկանալ մեզի անպահության 

պատճառները:Հիշեք, որ խնդրի պատճառնբերի հասկացումը դրա լուծման առաջին 

քայլն է:  սկզբում Սեմը նկարեց աղջկան « պատկերացնենք, որ սա քո մարմինն է, 

ասաց նա,- դու հավանաբար գիտես, որ քո մարմնի ներսում կա սիրտ, կա որովայն և 

այլն»: Էննին գլխով արեցբ հաստատելով «Մենք դա սովորել ենք դպրոցում,-ասաց 

նա,- դրանք կոչվում են օրգաններ և տարբեր աշխատանք են կատարում:  

« Ճիշտ է, -ասաց Սեմը,- մարդու օրգանիզմում տարբեր օրգաններ կան, որոշների 

մասին հնարավոր է, որ դու չես լսել, դա միզապարկն  է»: Էննիին երբեք ոչ ոք դրա 

մասին չէր ասել: «Իսկ ի՞նչ է դա անում»: « Դրա խնդիրն է հավաքել այն մեզը, որը 

այլևս պետք չէ օրգանիզմին, իսկ հետո, երբ միզապարկը լցվում է այն հաղորդում է 

այդ մասին ուղեղին, իսկ ուղեղը քեզ ուղարկում է զուգարան, և պարկից մեզը 

թափվում է զուգարանի մեջ»: «Իսկ ինչու՞ է իմ միզապարկից մեզը թափվում 

անկողնուս մեջ»-հարցրեց Էննին:  Տարբեր պատճառներ կան, միզապարկի ծայրում 

մկան կա, որը բացում և փակում է այն, եթե այդ մկանը թույլ է, մեզը ավելի շուտ է 

դուրս գալիս: Դա նշանակում  է, որ չոր անկողին ունենալու ճանապարհներից մեկը 

այդ մկանը մարզելն ու ամրապնդելն է»: «Պարզ է» - ասաց Էննին: Նա ցանկանում էր, 

որպեսզի իր միզապարկի մկանները ամուր լինեն, և նա արթնանա չոր անկողնում: 

2. Սովորեցրեք երեխաներին կատարել վարժություններ, որոնք կօգնեն ամրացնել 

միզապարկի մկանը: 

«Իսկ ինչի՞ց դու կցանկանայիր սկսել»- հարցրեց Սեմը: Էննին մի փոքր մտածեց և 

ասաց.« Երևիթէ ես կցանկանայի ամրացնել իմ միզապարկի մկանները», «դա դժվար 

չէ,- ասաց Սեմը,-  դու գիտե՞ս , որ մկանները ամրապնդելու ամենալավ ճանապարհը 

վարժանքներն են» «Այո,-ասաց Էննին,- եթե դու հաճախ ես ծանրություններ 

բարձրացնում քո ձեռքի մկանները ավելի ամուր են դառնում , կամ երբ շատ ես 

քայլում ՝ քո ոտքի մկանները»:« Ճիշտ է,-հաստատեց Սեմը,- մկանների մարզման 

լավագույն միջոցը, հաճախակի մարզումներն են, զուգարանում պետք է փորձես 

պահել մեզը , այնուհետև բաց թողնես, այդպես մի քանի անգամ: Հենց այդ 

վարժությունն է ամրացնում միզապարկի մկանները»: «Ես տեսնում եմ, որ այդ ամենը 

այդքան էլ բարդ չի,- ասաց Էննին,- իսկ քանի անգամ է պետք կատարելն այդ 

վարժությունը», « Ամեն անգամ , երբ կգնաս զուգարան» : «Լավ ,-ասաց Էննին, -կսկսեմ 

դա անել, երբ գնամ տուն, և շատ շուտով կունենամ ամենաամուր մկանները 

աշխարհում»: Եթե երեխան դժվարանում է պատկերացնել, թե ինչպես կարելի է 

պահել մեզը, օգտվեք հայտնի հոգեթերապևտ Մ.Էրիքսոնի խորհրդից, որը նա տվել էր 

էնուրեզով տառապող 11 ամյա աղջկան [23]: 

Էրիքսոն- Իսկ հիմա ես քեզ կտամ շատ պարզ մի հարց և ուզում եմ ստանալ մի պարզ 

պատասխան: Ենթադրենք, որ դու նստած ես զուգարանում և միզում ես, և այդ պահին 

ինչ-որ մեկը նայում է դռան արանքից:Ի՞նչ կլինի քեզ հետ:  

 Աղջիկ- ես կքարանամ: 

Էրիքսոն- ճիշտ է, կքարանաս և կդադարես միզել: Երբ անծանոթ մարդը կգնա, դու 

կշարունակես անել քո գործը:  Այդպես դու կարող ես փորձել  միզել, այնուհետև 

դադարել ... 

3.  Սովորեցրեք ձեր երեխային  մեզը պահել: 

«Նաև դու պետք է իմանաս,-ասաց Սեմը,- որ միզապարկը նման է գնդակի: Այն շատ 

էլաստիկ է և կարող է մեծ քանակությամբ մեզ պահել իր մեջ:  բայց շատ միզապարկեր 



մոռանում են , թե ինչպես պետք է ձգվեն, որ շատ մեզ պահեն իրենց մեջ: «Իսկ կարելի 

է սովորեցնել միզապարկին թե ինչպես պետք է ձգվել»- հարցրեց Էննին:  «Իհարկե 

հնարավոր է, լսիր, - ասաց Սեմը,-  երբ միզապարկը ցանկանում ազատվել մեզից , 

այն հրահանգ է ուղարկում ուղեղին, որպիսի ուղեղը հայտնի քեզ, որ ժամանակն է 

գնալ զուգարան: Մյուս անգամ երբ այդպիսի բան կլինի զուգարան  գնալու փոխարեն, 

տես արդյոք չես կարող մի փոքր սպասել, դիմացի որքան հնարավոր է երկար, 

այդպես կկարողանաս քեզ պահել նաև գիշերը և այլևս չանհանգստանալ»: 

«Դա հրաշալի է, -ուրախացավ Էննին, -արդեն կփորձեմ պահել մեզը, ամեն անգամ, 

երբ ուզենամ զուգարան գնալ»: Երբ երեխան փորձում է պահել մեզը, ծնողներին 

խորհուրդ է տրվում զբաղեցնել երեխային, խաղերով և այլն:  

4.   Սկսեք չափել երեխայի միզապարկի  չափերը: Պետք է ստուգել, թե որքան մեզ է 

երեխան կարողանում պահել» 

«Իսկ դա ինչպես է արվում »- հարցրեց Էննին: 

«Շատ հեշտ-պատասխանեց սեմը – որքան հնարավոր է շատ հեղուկ խմիր: Իսկ հետո 

, երբ կցանկանաս զուգարան գնալ, հետաձգիր այնքան, որքան կարող ես: Երբ այլևս 

չկարողանաս  դիմանալ, միզիր , բայց ոչ թե զուգարանի, այլ բակայի մեջ, որը քեզ 

կտա մայրիկը: Հենց մայրիկն էլ կօգնի քեզ չափել մեզի քանակը, և այդպես դու 

կիմանաս քո միզապակի ծավալը:Ավելի լավ է դա անես առավոտյան, շաբաթական 

երկու անգամ, և դու կտեսնես, որ քո միզապարկը ավելի ու ավելիկմեծանա, 

հնարավոր է, որ այն միանգամից չմեծանա, բայց եթե դու համառորեն շարունակես 

կատարել վարժությունները քո միզապարկը կսկսի ձգվել և ավելի շատ մեզ պահել: 

նաև կան բաներ, օրինակ՝ շոկոլադ, կամ կոկա-կոլա, որոնք նպատակահարմար չի, 

որ դու օգտագործես գիշերը, դրանք կարծես խուտուտ են տալիս միզապարկը և այն 

չի կարողանում իրեն կառավարել»: Միզապարկի ծավալը ստուգելուց առաջ 

երեխային պետք է որքան հնարավոր է շատ հեղուկ տալ: Այդ նպատակի համար 

հատկապես խորհուրդ է տրվում այնպիսի ըմպելիքներ, որոնք իրենց մեջ ածխաթթու 

կամ կոֆեին են պարունակում: Դրանք արագացնում են միզելու ցանկությունը 

հեղուկը ընդունելուց հետո: Նաև խորհուրդ է տրվում աղի սնունդ, որը երեխայի մոտ 

ծարավի զգացողությւոն կառաջացնի: Հիշեք , որ միջինում 6-12 տարեկանների 

միզապարկի ծավալը 30 մլ է յուրաքանչյուր տարվա համար:   

5.   Նկարեք մեծ, գունազարդ սանդղակ,  որտեղ երեխան կնշի իր կատարած 

վարժությունները, որքան է կարողացել պահել մեզը, և որքան է մեծացել միզապարկի 

ծավալը:  Անընդհատ ոգևորեք երեխային և  նխպաստեք ինքնավստահության 

զարգացմանը, բացառեք նախատանքը «թաց ոտքերի» համար , կիրառեք 

խրախուսանքը «չոր ոտքերի համար»  և վարժությունների պարբերաբար կիրառման 

համար, ներշնչեք երեխային, որ նա հրաշալի է անում իր գործը:  Պետք էհատկապես 

նշել, որ էնուրեզզի լուծման համար չափազանց կարևոր է միզելու գործընթացի 

կառավարումը: Ներքևում  «կենդանի մետաֆորների» օրինակներ են ներկայացված, 

ինչպես նաև պարադոքսալ միջամտության, թերապևտիկ պատմությունների և 

հեքիաթների, որոնք ուղղված են տվյալ խնդրի լուծմանը: 

≪Կենդանի≫ մետաֆորներ 

 «Կենդանի» մետաֆորները նրանք կոդավորված զգացմունքների միջոցով դեպի 

ենթագիտակցություն հաղորդագրության փոխանցման յուրօրինակ միջոց է: Առավել 

հաճախ հոգեբանները այդպիսի մետաֆորները օգտագործում են երեխաների համար 

տնային հանձնարարականներ տալիս: Օրինակ էնուրետիկ երեխաներին կարելի է 

առաջարկել ամեն երեկո ափսե լվանալ( ենթադրելով , որ իրենց մոտ կոդավորված են 



կինեսթետիկ  զգայությունները): Ընդ որում դա պետք է անել հատուկ ձևով՝ լվացիր 

առաջին ափսեն, մի րոպե պետք է հանգստանա, այնուհետև լվանում է երկու ափսե և 

հանգստանում երկու րոպե, այդպես շարունակ: Դա կարելի է երեխային բացատրել 

հետևյալ կերպ՝ «Այդ դադարները արվում են, որպեսզի ձեքերդ չհոգնեն»: Իրականում 

ենթադրվում է, որ այս վարժությունը երեխայի մոտ մկինեսթետիկ զգայություն 

կձևավորի, համաձայն որի նա ամբողջությամբ կառավարում է ջրի միացման և 

անջատման գործընթացները:  Եվս մեկ վարժությամբ՝ ավելի բարձր տարիքի 

երեխաների համար, կարելի է օգտագործել թղթե օձի բացթողնումը: Այդ 

վարժությունը ևս երեխայի մոտ կինեսթետիկ զգայություն է ձևավորում, համաձայն 

որի նա կարող է ցանկացած պահի բռնել և բաց թողնել օձին» [13]:. 

 

Բարի լող թաց տաբատում, կամ ի՞նչ է սիրում Սառան 

 

(Պարադոքսալ միջամտություն Ջ. Միլլսի կողմից) [13] 

Իմ այցելուների մեջ մի ութամյա գեղեցիկ աղջիկ կար Սառա անունով: Նրա մոտ  

ցերեկային մեզի անպահություն էր: Երբ նա առաջին անգամ մայրիկի հետ եկավ ինձ 

մոտ , ես հետաքրքրվեցի, թե ինչ է նա ամենինց շատ սիրում, օրինակ ինչ պաղաղակ, 

կամ ինչ գույն է նրա սիրելի զգեստը, ինչ սիրելի հեռուստահաղորոդումներ ունի և 

այլն:  Այնուհետև ես առաջարկեցի նրան ընտրել շաբաթվա սիրելի օր և այդ օրը թաց 

տաբատով շրջել տան մեջ ՝ ոչ մի բանի մասին չանհանգստանալով:  Նրա տխուր և 

մտածկոտ դեմքը միանգամից ժպիտով պարուրվեց: «Ես ամենից շատ սիրում եմ 

երեքշաբթին և չորեքշաբթին»- պատրաստակամությամբ պատասխանեց աղջնակը: 

«Շատ լավ է,- ես ևս ժպտացի՝ հավանություն տալով իր ընտրությանը- մաղթում եմ 

քեզ հաջող երեքշաբթի և չորեքշաբթի, կարող ես լողալ թաց տաբատում որքան 

կուզես»: Հաջորդ շաբաթ Սառան ինձ պատմեց, որ հաջողությամբ կատարել է իմ 

ցանկությունը: Մենք կրկին սկսեցինք խոսել իր սիրելի բաների մասին, իսկ հետո ես 

առաջարկեցի նրան ընտրել իր «թաց տաբատ» գործընթացի համար նախընտրելի 

ժամ:   Հաջորդ 5 շաբաթների ընթացքում մենք, Սառայի հետ միասին,  

աստիճանաբար ավելացնում էինք նոր սիրելի պայմաններ իր խնդրի համար: Ամեն 

նորարարություն երեխային հնարավորություն էր տալիս  միառժամանակ և՛ 

դրսևորել իր ախտանիշը, և՛ կառավարել այն: Ամեն նոր սահմանափակման հետ ՝ 

շաբաթվա օր, օրվա ժամ, տեղ, իրադարձություն և այլն, աղջիկը սովորում էր 

կառավարել միզապարկը:  Հինգերորդ շաբաթվա վերջում խաղը աղջկա համար 

կորցրեց իր հետաքրքրությունը, և դրա հետ միասին կորավ շորերի վրա միզելու 

սովորությունը:   

Պատասխանիր հարցերին՝ սկսենք օրինակներից՝ ենթադրենք, որ երեխան վատ է 

ուտում- մայրիկը նրա հետ գրազ է գալիս , որ նա չի կարողանա մի ամբողջ ափսե 

սուպը ուտել, որպեսզի հաղթի, երեխան ուտում է ամբողջը: 

Մեկ այլ իրավիճակ՝  երեխան տառապում է այն բանից, որ պետք է գնա ամառային  

ճամբար  և որոշ ժամանակով բաժանվի իր  դպրոցական ընկերներից:  Ծնողները 

համաձայնվում են, որ ընկերների հետ բաժանվելը, անգամ, կարճ ժամանակով 

տխուր բան է, բայց միառժամանակ առաջարկում են երեխային մեկ այլ տեսակետից 

նայել այդ բաժանությանը ՝ ընկերության ամրության ստուգում:   Սրանք խնդրի 

պարադոքսալ լուծումներ են:  20-րդ դարի սկզբում  հոգեթերապևտները սկսեցին  

այցելուների օգնության  պարադոքսալ տեխնիկաներ, որպեսզի խթանեն վարքային 

փոփոխություններ: Ա. Ադլերը նման տեխնիկաները անվանում էր «հականեգատիվ» , 



դրանց իմաստը կայանում էր այցելուների բացասական վարքի օրինակների 

ընդունման , և հետագայում դրանց պարադոքսալ չափազանցման մեջ»:  Նա, օրինակ, 

կարող էր խորհուրդ տալ երեխայի մայրիկին, ով հրաժարվում էր որևէ բան անել, 

ավելի անօգնական կամ ոչ ադեկվատ դառնալ, քան իր երեխան է [29]: Վ. Ֆրանկլը  

այդ գործընթացը անվանում էր «պարադոքսալ ինտենցիա»  և դրդում էր այցելուին 

ընդգծել անցանկալի ախտանիշները: Օրինակ, առաջին դասարանցու հետ, ով ամեն 

անգամ, երբ տնային հանձնարարություն անելիս լացում էր, նա պայմանավորվում էր 

լացի առանձնահատկությունների հետ կապված, օրինակ, մաթեմատիկա՝  գոռալով 

լաց, ընթերցանություն՝ ավելի բարձր ճիչով  լաց, նկարչություն՝  երեխան պարզապես 

«պայթում է»  լացից,  արցունքները հոսում են և այլն:  Ինչի՞ համար է դա պետք: 

Գործողության սկզբունքը շատ հեշտ է՝ երեխան սկսում է կառավարել  ախտանիշը: 

Պարադոքսը կայանում է հենց նրանում, որ, երբ սկսվում է վարքը ծրագրավորվել, այն 

այլևս դադարում է բնական դրսևորում ունենալուց: Կոնկրետ ինձ համար  

ամենաանսպասելի պարադոքսալ լուծումներից էր այն, որ արատասահմանյան մի 

հոգեթերապևտ, առաջարկել էր էնուրետիկ երեխաներին գումար, որպեսզի նրանք 

անկողնում միզեին, այդ կերպ հնարավորություն տալով նրանց դա անել 

գիտակցաբար:  

 

 

 

 

 Հյուր միզապարկին 

(Հատված Էննի  պատմությունից) [4]:  Էննին փակեց աչքերը և մի քանի  անգամ 

արտասանեց «աբրակադաբրա»  բառը, ինչ-որ ուժեղ ձայն լսվեց: Փակիր աչքերդ,- 

ասաց Սեմը, - ասա կախարդական բվառը, և մենք հյուր կգնանք քո  միազապարկին: 

Տես, մենք քո մարմնի մեջ ենք, մենք գետով լողում ենք կապույտ փոքրիկ տնակով, քո 

ձեռքին է ղեկը՝ «Կապիտան Էննի»: Այ քեզ բան հավատս չի գալիս- ասաց Էննին:  

<Մենք լողում ենք միզապարկով,-ասաց սեմը,- հետևիր նշաններին: Էննին նայեց 

շուրջը: Ամենուր նշաններ էին, Դրանցից մեկի վրա սպիտակ մեծ սլաք էր, որը ցույց էր 

տալիս դեպի հետ: Դրա վրա մեծ տառերով գրված էր «Այցելեք  թոքեր», իսլ ներքևում , 

ավելի փոքր տառերով՝  «Թարմ օդ», կողքում նշան կար, որի վրա գրված էր « բռնեք 

ամենալավ ալիքները- հանգիստ ուղեղում» վերջին նշանը հենց իրենց առջև էր 

դրված՝ «Դուք մտնում եք միզապարկի արքայություն- հարմար նստեք և թուլացեք»  

—Հրաշալի է ! Ինչ պետք է անեմ — հարցրեց Էննին:  

- Քշի՛ր ուղիղ- պատասխանեց Սեմը- դու պարզապես հրաշալի ես վարում: 

—Ինձ սա շատ է դուր գալիս, շատ հետաքրքիր է- ասաց նա: 

—Դու հրաշալի նավապետ ես , —գովեց նրան Սեմը — հիմա շրջի դեպի աջ՝ դեպի 

սլաքի կողմը:  

—Այստեղ կարող ենք կանգ առնել , միզապարկը ուղիղ մեր առջևում է, ասաց Սեմը:  



Միզապարկըը նստած էր աթոռին, այդ պահին նրան մոտեցավ Էննին:  Միզապարկը 

զարմացավ , երբ տեսավ նրան ու ալարելով բարևեց: 

—Բարև փոքրիկ: 

—Առաջին հերթին,ես փոքրիկ չեմ, ասաց էննին,- դու իմ ենթակայության տակ ես, ու 

փորձիր դա ականջիդ օղ անել:  Միզապարկը հաստատ վախեցավ: Նա վեր թռավ 

տեղից և ուղիղ կանգնեց:  

—Երկրորդ  —շարունակեց էննին, —Ես ուզում եմ քեզ սովորեցնել, որ ավելի լավ 

հաղորդակցվես ուղեղի հետ գիշերները:  

—Այո, այո , իհարկե, պաաաարոն, միսսսս, օրիորդ...ղեկավար: Ի՞նչ կհրամայեք անել: 

—Գոռա՛լ: 

Միզապարկը զարմացած էր: 

—Գոռա՞լ —բայց չէ որ գոռալու համար պիտի լարվեմ, ավելի լավ չի պարզապես 

կամաց շշնջամ:  

—Ոչ —բարկացավ Էննին. —Պիտի գոռաս, շշունջը չի օգնի, արի տեսնենք , ինչպես է 

դա քեզ մոտ ստացվում: 

—Լսում եմ! —ասաց միզապարկը և  մոտեցավ հեռախոսին, հավաքեց «Ուղեղ» և 

գոռաց: Էննին վախից վեր թռավ:  

—Վատ չի, —ասաց նա —փորձիր ավելի բարձր: 

Մի քանի փորձերից հետո Էննին գոհ մնաց: 

—Լավ է, հիմա ես եմ ցանկանում խոսել ուղեղի հետ: Ուղեղը բավական բարկացած 

տեսք ուներ, երբ Էննին մոտեցավ նրան:  

—   Այդ հիմարիկ միզապարկը անընդհատ գոռում ու արթնացնում է ինձ , երբ սկսում 

եմ քնել : Այ քեզ անամոթ: 

—Ես եմ իրեն այդպես հրամայել —ասաց Էննին 

—Իրո՞ք —զարմացավ ուղեղը —Ինչու՞:  

— Նրա համար սիրելիս, որ երբ նա լցվի , նա պետք է քեզ արթնանցի, որպեսզի ես 

հասցնեմ գնալ: Ուղեղը սկսեց մտածել,  և մինչ նա մտածում էրքար լռություն էր 

տիրում:  

—Աաաա, —ասաց նա վերջապես . — ուրեմն որքան ես հասակացա , դու ուզում ես, 

որ ես բարձրացնեմ հեռախոսի զանգի ձայնը:  Ես հեռախոսի ձայնը իջեցրել էի, 

որովհետև չէի ցանկանում, որ ինձ արթնացնեն:   

— Դու շատ սխալ ես արել,  քո չարթնանալու պատճառով, միզապարկը մեզը 

անկողնուս մեջ էր լցնում, և ոչ թե  զուգարանի:  

—Ահա թե ինչ —զարմացավ ուղեղը,— Ես պարզապես դրա մասին չէի մտածել:  

Էննին սկսեց ինչ որ բան ասել, բաքյց ուղեղը ընդհատեց նրան:  

—Հիմա երբ ես ամեն ինչ գիտեմ, —ասաց նա — ես կդնեմ հեռախոսի զանգի ձայնը 

ամենաբարձրի վրա: 

—Ճիշտ է  — համաձայնվեց Էննին: 

—Հիմա երեխաներ, ես ուզում եմ տեսնել, թե ինչպես եք կապ հաստատում միմյանց 

հետ:  

Էննին կանգնած նայում էր, թե ինչպես է միզապարկը գոռում հեռախոսով: 

—Ես ուզում եմ դատարկվեմ: 

Հենց նույն պահին ուղեղը արթնացավ  և հրամայեց Էննիին վեր կենալ և գնալ 

զուգարան: 



—Ապրե՛ք երեխաներ:Ես ամեն օր կգամ էստեղ, որ տեսնեմ, թե ինչպես եք պարապում 

, այնպես որ ձեզ խելոք կպահեք:  Այնուհետև Էննին բաժանվեց նրանցից և ուրախ-

ուրախ հետ վերադարձավ: 

 Փղիկ Սեմմին հրդեհի ժամանակ 

 (Ուսուցանող մետաֆորա ≪Փղիկը և վարպետ ուղտը≫, 

կրճատումներով) [13] 

Այս  պատմությունը տեղի է ունեցել  մի ոչ մեծ քաղաքի կրկեսում, որտեղ ապրում և 

աշխատում էր փոքրիկ փղիկ Սեմմին, նա աշխատում էր որպես ելույթներ ունեցող: 

Նա ոչ մի կերպ չէր կարողանում սովորել տեղափոխել ջրով լի դույլը:  Ամեն անգամ 

երբ նա իր կնճիթով բռնում էր ջրով լի դույլը՝ փորձելով այն բարձրացնել, այն ընկնում 

էր և ջուրը թափվում:  Մեծ փղերը շատ էին բարկանում  և տխրում Սեմմիի 

պատճառով ՝ «Արդյոք այդքան դժվար է ջուրը պահելը, դու կարող ես դա անել, բոլոր 

փղերը կարողանում են, տես , թե ինչպես են նրանք իրենց կնճիթով անում դա»:  

Սեմմին ուշադիր նայում էր նրանց, հետո գնում էր ևս մեկ անգամ փորձելու , և նորից 

ջուրը թափվում էր:  Անցնում էին օրերը , նա անընդհատ փորձում էր և ամեն անգամ 

դույլը ընկնում էր: Նա շատ էր ամաչում և շատ տխուր էր: Նա անգամ հաճախ 

թաքնվում էր ու լացում: «Ինձ ոչ ոք չի հասկանում, -ասում էր նա , - ոչ ոք չի խղճում»:  

Ժամանակը գնում էր, և մի օր , երբ Սեմմին շատ տխուր էր և լաց էր լինում, նրա 

ձայնը լսեց կրկեսում աշխատող ուղտը: «Դու այդքան էլ ուրախ տեսք չունես, -ասաց 

նա,-ես կարող եմ քեզ ինչ որ բանով օգնել և ուրախացնել», «չգիտեմ –ասաց Սեմմին, -

ես անընդհատ փորձում եմ պահել այս դույլը, և անել աշխատանքի իմ բաժինը , բայց 

ամեն անգամ այն ընկնում է, ես այն ժամանակից շուտ եմ բաց թողնում: Ուղտը 

մտածեց, իսկ հետո սկսեց հիշել այն ամենը ինչ Սեմմին սովորել էր  կրկեսում 

ապրելու ընթացքում: «Երբ դու նոր էիր ծնվել, դու միանգամից չսկսեցիր քայլել: Մի 

որոշ ժամանակ քո ոտքերը թույլ էին և ծալվում էին քայլելիս: Դու ստիպված էիր քայլ 

առ քայլ սովորել քայլել: Դժվար էր, բայց դու շարունակում էիր մարզվել և սովորել: 

Անցավ ժամանակ, և դու սովորեցիր լավ քայլել: Դու նաև սովորեցիր կնճիթով խոտ 

պոկել և տանել դեպի բերանդ: Դու սովորեցիր ինքնուրույն ուտել: Հիմա դու կարող ես 

կնճիթով այնքան ուտելիք հավաքել, որքան անհրաժեշտ է: Դու սովորել ես հասկանալ 

երբ ես սոված, իսկ երբ կուշտ: Կան բաներ, որոնց սովորելու համար երկար 

ժամանակ է պահանջվում, իսկ դու ժամանակ շատ ունես, միայն թե այս պահից 

սկսիր սովորել:  Հանկարծ սեմմին և ուղտը լսեցին ծաղիկների ձայնը: Նրանք նայեցին 

ձայնի կողմը և կրակ տեսան: «Երևում է այնտեղ՝ ֆերմայում հրդեհ է բռնկվել,-

անհանգստացավ ուղտը,- կրակը մարող մեքենաները չեն կարող այնտեղ հասնել, 

քանի որ կամուրջ չկա այնտեղ, հրդեհը մարելու միայն մի միջոց կա՝ բոլոր փղերը 

պետք է իրենց կնճիթներով ջուր տանեն և լցնեն կրակի վրա: բայց նրանք բոլորը 

քաղաքի մյուս ծայրում են և պատրաստվում են ներկայացմանը: Փոքրիկ Սեմմին 



նայեց ուղտին «Ինչ անենք», «հիմա մեր հույսը միայն քեզ վրա է» -պատասխանեց նա: 

«Այսինքն, ինչպես թե» -հարցրեց Սեմմին:  Հիշիր մի շատ կարևոր բան , ինչպես 

գիտես փղերը կարողանում են ջուրը կնճիթում շատ երկար ժամանակ պահել:  Ես 

քեզ կսովորոեցնեմ և դու նույնպես կկարողանաս երեկար-երկար պահել ջուրը: Իսկ 

երբ դու դա սովորես, կգնաս լճի մոտ, կնճիթդ կիջեցնես ջրի մեջ և ինքնուրույն 

կտեսնես և կլսես, թե ինչպես ջուրը կհավաքավի դրա մեջ և դու այն առանց 

դժվարության կկարողանաս պահել կնճիթիդ մեջ երկար ժամանակ:  Իսկ այժմ 

պատկերացրու, թե ինչպես ես գնում հրդեհի վբայրը և հանգցնում ես այն, ամբողջ 

ջուրը ճիշտ ժամանակին բաց թողնելով  և առանց մի կաթիլ անգամ գետնին թափելու, 

դու ջուրը բաց կթողնես միայն այն ժամանակ , երբ մոտ կլինես հրդեհին»: «Ես լսեցի 

ձեր ասածները պարոն ուղտ , և արդեն տեսնում եմ , և զգում ինչպես եմ դա անելու: 

Ես զգում եմ , որ ամեն ինչ կկարողանամ անել»:  Այդ ժամանակ ուղտը և Սեմմին 

գնացին դեպի լիճը , որտեղ փղիկը հավաքեց այնքան ջուր , որքան կկարողանար 

պահել: Իսկ հետո նրանք երկար գնացին դեպի հրդեհի վայրը: Եվ Սեմմին ամբողջ 

ճանապարհը այնպես գնաց, ինչպես ասել էր ուղտը: Եվ այդ պահին նա կարողացավ 

հանգցնել կրակը, բոլորը սկսեցին ծափահարել և գոռալ  «Ուռաաա Սեմմի քեզ մոտ 

ամեն բան ստացվեց»: Առաջին անգամ Սեմմին զգաց, որ ինքը ինչ որ յուրահատուկ 

բան է արել:  Թերթերը գրում էին նրա զարմանալի կարողության մասին՝  երկար 

ժամանակ պահել ջուրը կ ճիթում, իսկ հետո ճիշտ ժամանակին և տեղում բաց թողնել 

այն: Անցավ մի քանի շաբաթ: Սեմմինխաղում էր, երբ նկատեց իր կողքով անցնող 

ուղտին: Նա հիշեցրեց Սեմիին «Ամեն անգամ, երբ նոր մի բան կփորձես անել, 

պարզապես հիշիր այն բոլոր կարևոր բաները, որոնք կարողացել ես անել և որոնք 

սովորել ես: Բայց չշտապես և երկար կպահես այդ երջանիկ հիշողությունները»: 

Սեմմին նայեց ուղտին, և գլխով համաձայնության նշան արեց. «Շնորհակալ եմ, 

պարոն ուղտ: Եվ քանի որ ես արդեն գիտեմ ինչպես պահել ջուրը, արդեն 

կկարողանամ նաև դույլը պահել»: 

Կարճ  թերապևտիկ պատմություններ  անուղղակի ազդեցությամբ 

 

Հիշեցնեմ , որ թերապևտիկ հեքիաթները և պատմվածքները երկու տեսակ են լինում: 

Որոշները ուղիղ հրահանգ են պարունակում, թե ինչ և ինչպես անել, դրանք ուղղված 

են գիտակցությանը և ենթադրում են կոնկրետ վարքային դրսևորումներ: Մյուսները 

անուղղակի ազդեցություն են ունենում, որը երեխան չի գիտակցում: Երկրորդ տիպին 

պատկանող պատմությունները կարող են լինել շատ երկար և շատ կարճ, օրինակ 

այնպիսին, ինչպիսին ներքևի օրինակում են՝ 

 

 

Ջրցան մեքենաներ 

«Դու գիտես , որ նախկինում  ջրցան մեքենաները աշխատում էին միայն գիշերները: 

Ամեն գիշեր քաղաքի փողոցներում այդպիսի մեքենաներ էին դուրս գալիս և  լվանում 

ասֆալտը: բայց շատ մարդկանց դա դուր չէր գալիս, քանի որ նրանք խոնավությունը 

զգալով՝ արթնանում էին գիշերը: Այդ պատճառով փողոցները դադարեցին գիշերները 

ջրել: 

Հաղորդագրություն՝ Ավելի լավ է չոր անկողնում պառկելը: 

Լի դույլեր 

 



Երբ դու գնացել էիր գյուղ , այնտեղ տեսար , թե ինչպես են մարդիկ  տեղափոխում 

ջրով լի դույլերը: Իսկ տեսել ես , ինչ է լինում , երբ փափից շատ ջուր են լցնում դույլի 

մեջ: Ճիշտ է , ջուրը թափվում է:  Եվ այդպես միշտ է լինում, եթե ջուրը անհրաժեշտ 

քանակությունից ավելի շատ են լցնում, այն թափվում է: 

Հաղորդագրություն: Քնելուց առաջ շատ ջուր մի խմի: 

 

Խաբված միզապարկ 

Իմ ծանոթներից մեկը, միզում էր իր անկողնում , որովհետև տատիկի հետ էր քնում: 

Թեպետ  աղջիկը մեծ էր, բայց նրա միզապարկը մտածում էր, որ քանի որ նա իր 

տատիկի հետ է քնում, ուրեմն փոքրիկ է:  

Հաղորդագրություն- դու ինքդ ես պատասխանատու քո չոր անկողնու համար: 

 Կարճ թերապևտիկ պատմվածքները որոշակի հիպնոտիկ ազդեցություն են ունենւոմ  

և երեխային հանգստացնելու լավ միջոց են, հատկապես քնելուց առաջ:   Հիշեք, որ 

քնելուց առաջ երեխայի ուղեղը չափազանց զգայուն է, և թերապևտիկ 

պատմվախծնքերը պետք է ունենան բացառապես դրական բովանդակություն: 

 

 

 Կարճ թերապևտիկ պատմությունները` <<գաղտնի հաղորդագրությամբ>>, 

պարունակում են հիպնոտիկ ուժ, և դա լավ միջոց է երեխային հանդարտեցնելու և 

հանգստացնելու համար` մասնավորապես քնելուց առաջ: Հենց դրա համար էլ դրանք 

ընտրելիս պետք է լինել շատ ուշադիր: Հիշե՛ք, որ  հանգիստ վիճակում ուղեղը 

չափազանց զգայուն է տրվող տեղեկության նկատմամբ: Պատմության իմաստը  

ուղղակիորեն ընկալվում է երեխայի անգիտակից <<ես>>-ի կողմից, և դրա համար էլ 

այն անպայման պետք է կրի դրական լիցք: 

 

 

Ընտանեկան հարաբերությունների հեքիաթաթերապիան 

    Իմ հիշողության մեջ չկան այնպիսի դեպքեր, որ երեխայի հետ աշխատանքը 

սահմանափակվի միայն երեխայի հետ աշխատելով: Ահա այդպիսինն է 

նույնաբանությունը: Երեխայի վերաբերմունքը շրջակա միջավարի նկատմամբ, 

հատկապես հարաբերությունները հասակակիցների և այլ մարդկանց հետ 

հատկապես ձևավորվում են ընտանիքում ծնողների ունեցած վարքագծի 

ազդեցությամբ: Ըստ հոգեբանների (3,25)` երեխաները մեծանում են բարձր 

մակարդակի անկախությամբ, ինքնավստահությամբ, ակտիվությամբ, 



զսպվածությամբ, հետաքրքրասիրությամբ, բարյացակամությամբ և շրջակա 

միջավայրը տեսակավորելու ունակությամբ, եթե ծնողները նրանց վերաբերվում են 

նրբորեն, ջերմությամբ և ըմբռնումով, վերահսկում և պահանջում են գիտակցված 

վարքագիծ:  

   Այն  երեխաները, որոնց ծնողները նրանց մեծացնում են պակաս ջերմությամբ, 

պակաս համակրանքով և ըմբռնումով, ավելի շատ ապավինում են պատժին, դառնում 

են անինքնավստահ, ցույց չեն տալիս հետաքրքրասիրություն և չեն կարողանում 

զսպել իրենց: Եթե երեխան մեծանում է ընտանիքում, որտեղ կան կոնֆլիկտներ, 

մշտական վեճեր, սկանդալներ, նա ձեռք է բերում բացասական կենսափորձ այնպես, 

ինչպես ծնողների միջև եղած լավ, ջերմ, բայց կեղծ հարաբերությունները: Երեխան 

դադարում է հավատալ, որ մարդկանց մեջ կարող են լինել ջերմ և ընկերական 

հարաբերություններ, վաղ տարիքում հիասթափվում է մարդկային 

հարաբերություններից և չի կարողանում ձեռք բերել դրական փորձ: Բայց անգամ 

կոնֆլիկտային ընտանիքներում, որպես կանոն, երեխան զգայուն է ծնողների 

ամուսնալուծության նկատմամբ: 

    Ինչպե՞ս օգնել երեխաներին, որոնք չեն ուզում ընդունել ծնողների բաժանումը: 

Կարո՞ղ ենք դա անել հեքիաթների օգնությամբ: 

 

 

 

Հեքիաթ Կատիի համար, որի ծնողները որոշել էին ամուսնալուծվել 

    <<Կանխարգելիչ հեքիաթներ երեխաների և նրանց ծնողների համար>> սեմինարի 

ժամանակ, սեմիանարի անդամ Օկսանան առաջարկեց թեմա քննարկման համար և 

խնդրեց օգնել իրեն իր վեցամյա դստեր` Կատիի համար հեքիաթների գիրք կազմելու 

հարցում: 

    Կատիի ծնողները համադասարանցիներ են եղել, հանդիպել սկսել են դեռ դպրոցից: 

Ռոմանտիկ զգացմունքները վերաճեցին կրքոտ սիրո, և երիտասարդները որոշեցին 



ընտանիք կազմել: Երեք տարի անց երջանիկ սիրահարները ունեցան աղջիկ: Հայրն 

առաջին օրվանից չէր թաքցնում իր հիացմունքը իր <<փոքրիկ տիկնիկի>> 

նկատմամբ: Հեքիաթային արքայադստեր նման նուրբ, կապուտաչյա, շիկահեր 

աղջնակը միշտ զգացել է հոր սերն ու հոգատարությունը և պատասխանել նույն 

կերպ: Ժամանակի ընթացքում Օկսանայի ամուսինը դարձավ հաջողակ բիզնեսմեն: 

Հաճախակի ճամփորդությունները որոշ չափով սառեցրին ամուսինների 

զգացմունքները, բայց չօտարեցրին հորը երեխայից:  

    Անցան համատեղ կյանքի ութ տարիներ, եռանդուն սերը իր տեղը զիջեց 

հարգանքին և լավ վերաբերմունքին: Օկսանան ամբողջովին հանգիստ էր, սակայն 

ձայնի տխրությունը ասաց, որ նրանք իրար սիրում են ինչպես քույր և եղբայր: Եվս 

մեկ տարի անց Օկսանան իմացավ, որ մեկ ուրիշ քաղաքում Կատիին մեկ ուրիշ քույր 

է լույս աշխարհ եկել:  

    Անկեղծ խոսակցության արդյունքը եղավ ամունալուծության որոշումը, դրա 

փոխարեն լավ հարաբերությունների պահպանումը: Բաժանված ծնողները 

պայմանավորվեցին Կատիին չտրամադրել իրար դեմ և ցուցաբերել համատեղ 

պատասխանատվություն երեխայի զարգացման և կրթության հարցում:  

 

Երկու թագավորությունների արքայադուստրը 

(Հեքիաթը գրվել է սեմինարի մասնակիցների կողմից) 

    Ծաղիկների թագավորությունում ապրում էին թագավորը, 

թագուհին և փոքրիկ արքայադուստրը: Նրանց թագավորությունը մեծ էր և հարուստ. 

գեղեցիկ պալատ, պարարտ հող, պտղատու ծառեր և խորը գետեր: Ինչպես նաև 



թագավորն ուներ հպատակներ, որոնց մասին հոգ էր տանում հոր պես, իսկ նրանք էլ 

պատասխանում էին սիրով, հնազանդությամբ և երախտագիտությամբ:  

    Ծաղիկերի թագավորության հարևանությամբ էր գտնվում Ուլունքների 

թագավորությունը: Այդ թագավորությունը արդեն երկար ժամանակ էր թագավոր չէր 

ունեցել: Պատերազմում թագավորի մահանալուց հետո թագուհին տխրեց և թողեց 

թագավորական գահը: Դրանից հետո էլ ոչ ոք հոգ չտարավ թագավորոկան գործերի և 

նրանում ապրող մարդկանց մասին: Թագավորությունը մնաց աղքատության և 

տխրության մեջ:  

    Ուլունքների թագավորության ապրողները մի կերպ հավաքվեցին և որոշեցին 

օգնության դիմել Ծաղիկների թագավորին: Նրանք թագավորին նամակ գրեցին, որով 

խնդրում էին նրան դառնալ իրենց թագավորը և փրկել իրենց թագավորությունը 

չքավորությունից և կործանումից:  

    Ծաղիկների թագավորը կարդաց նամակը, խորհրդակցեց թագուհու հետ և որոշեց 

գնալ Ուլունքների թագավորություն: Նա գիտեր, որ իր թագավորությունում ամեն ինչ 

լավ կլինի, որովհետև թագուհին ուներ օգնականներ` փոքրիկ արքայադուստրը և 

հավատարիմ ծառաները: 

    Անցավ երկար ժամանակ: Ուլունքների թագավորությունը դարձավ այնքան մեծ և 

հարուստ, որքան Ծաղիկների թագավորությունը: Փոքրիկ արքայադուստրը մեծացավ 

և դարձավ բավականին գեղեցիկ ու խելացի: Նա բարի էր մարդկանց նկատմամբ և 

կարողանում էր մայրիկի հետ միասին գերազանց կառավարել Ծաղիկների 

թագավորությունը և հայրիկի հետ միասին` Ուլունքների թագավորությունը: 

Թագավորության հպատակները հպարտանում էին նրանով և սիրով անվանում երկու 

թագավորությունների Արքայադուստր: 

Սոխակը և վարդերը 

(Հեքիաթի սյուժեն) 

    Այգում աճել էին երկու գեղեցիկ վարդ: Ամեն օր նրանց վրայով թռչում էր  փոքրիկ 

սոխակը: Նա երգում էր վարդերի համար: Այգեպանը վարդերից մեկը տեղափոխեց 

մեկ ուրիշ այգի: Սոխակը կորցրեց ծաղիկը: Հարցրեց այգեպանին: Իմացավ, թե որտեղ 



պետք է փնտրի: Սկսեց վազել վարդերի միջով և երգել իր երգը: Ամրացան թևերը, 

կատարելագործվեց ձայնը: Ինքն էլ չնկատեց, թե ինչպես դարձավ մեծ սոխակ: 

 

 

Պե՞տք է պատրաստել երեխաներին ծնողների բաժանմանը 

    Հիշեցնենք, որ Օկսանան խնդրեց խմբի անդամներին մտածել հեքիաթներ, իրական 

պատմություններ, նախապատրաստել իր աղջիկ Կատիին հորից առաջիկա 

բաժանմանը: Հոգեբանները ծնողներին խորհուրդ են տալիս պատմել առաջիկա 

ամուսնալուծության մասին երեխաներին և երեխայի համար մատչելի կերպով 

բացատրել բաժանման պատճառները: Ըստ Դ. Բրետտի (4)` սա երեխային տալիս է 

հնարավորություն «մարսել» ստեղծված իրավիճակը, մասնակիորեն հաղթահարել 

սկզբնական շոկը, հարմարեցնել իրեն և խոսել յուրաքանչյուր ծնողի հետ այն մասին, 

թե ինչ է նշանակում դա իր համար:  

    <<Երկու թագավորությունների արքայադուստրը>> հեքիաթը միայն մեկ հնարավոր 

պատմություն է ամուսնալուծության մասին: Մյուս հեքիաթների 

բովանդակությունները կարող են կախված լինել բազմաթիվ գործոններից, 

մասնավորապես երեխայի վերաբերմունքից ծնողների բաժանման նկատմամբ: 

 

Ծնողների բաժանման նկատմամբ երեխաների ունեցած վերաբերմունքի որոշ ձևեր 

 Ֆիզիկական վիճակի վատթարացում (գլխացավ, փորի ցավ): 

 Մտավախություններ: Երեխաների մոտ կարող են վերադառնալ հին 

վախերը, օրինակ` վախ մթից, որը նա արդեն հաղթահարել է, կամ 

առաջանալ նորերը. սեփական բարեկեցության համար ( վախը դրսևոչվում է  

լքված և ոչ ոքի պետք չլինելու զգացումով); իր <<խեղճ, լքված հոր>> համար; 

մոր համար, որը հիմա շատ տխուր է ու հոգնած և այլն: 

 Զայրույթ. երեխաները կարող են զայրանալ իրենց վրա (մտածելով, որ իրենց 

անհնազանդությունն է պատճառ եղել հայրիկի և մայրիկի բաժանման 



համար կամ նրա համար, որ իրենք ոչինչ չեն արել, որ ծնողները 

չբաժանվեն); երկու ծնողների վրա. նրա համար, որ նրանք չպահպանեցին 

ընտանիքը; ծնողներից մեկի վրա` մեղադրելով նրան բաժանման համար: 

Զայրույթը, որը կա ծնողներից մեկի նկատմամբ, կարող է փոխանցվել մյուս 

ծնողի նկատմամբ, որի հանդեպ այդքան էլ չարացած չէ, դպրոցական 

ընկերների և ուսուցիչների վրա կամ այն կարող է դրսևորվել 

անհնազանդությամբ: 

 Վիշտ. այն կարող է դրսևորվել  լացով և արցունքներով, մեկուսանալով, ողջ 

հետաքրքրության կորուստով դպրոցի, ընկերների և այլոց նկատմամբ, 

ովեքեր երեխային ուրախություն և հաճույք են պատճառել:   

 

 

 

Հեքիաթ Զոյայի համար, ում պետք չի <<նոր>> հայրիկ 

    Զոյան հինգ ամսեկան էր, երբ նրա ծնողները բաժանվեցին: Այդ ժամանակվանից 

անացել է տասը տարի, բայց սովորություն դարձրած յուրաքանչյուր շաբաթ օր Զոյան 

գնում է շենքի հարևան մուտք` սեփական հոր և տատիկի տուն: Շաբաթ օրերին 

հանդիպումների նախաձեռնողը միշտ տատիկն էր, ի տարբերություն հայրիկի, որը 

վաղուց արդեն ցույց չէր տալիս հետաքրքրություն աղջկա այցերի նկատմամբ: 

Տարիների ընթացքում նա սկսեց ավելի շատ բաց թողնել հանդիպումները աղջկա 

հետ` պատճառ բերելով աշխատանքը, անտարբեր էին անցնում նաև իրար հետ 

հանդիպումները, որոնք գրեթե միշտ տեղի էին ունենում դռան մոտ: Չնայած ամեն 

ինչի` աղջիկը հավատում էր, որ հայրը իրեն աշխարհում ամենաշատն է սիրում, և մի 

օր նրանք բոլորով նորից միասին կապրեն` Զոյան, հայրը և մայրը:  

    Զոյայի մայրը ինձ դիմեց խճճված զգացմունքներով: Կես տարի առաջ նա հանդիպել 

է մի տղամարդու, ում նա սիրում է և ցանկանում է, որ մի օր Զոյան ևս սիրի այդ 

մարդուն: Բայց Զոյան անդրդրվելի է. իր պլաններում <<նոր>> հայրիկ չկար: Աղջիկը 

չէր հրաժարվում Անդրեյի (այդպես էր մոր ընտրյալի անունը) հետ չմուշկներով 



սահելուց, թատրոն կամ կինո գնալուց, կենդանաբանական այգում զբոսնելուց: Բայց 

հենց Անդրեյը մտնում էր նրանց բնակարանի շեմից ներս, Զոյան վազում էր իր 

սենյակ, փակում դուռը և հրաժարվում նրանց հետ որևէ շփումից:  

    Առաջ եկած խնդիրը բավականին բարդ է – օգնել Զոյային, որ նա թողնի Անդրեյին 

իրենց ընտանիք: Իհարկե, Զոյայի ընտրած դիրքը Անդրեյի նկատմամբ բնակարանի և 

մոր իմաստուն դիրքի մեջ չէ – չպարտադրել <<նոր>> հորը, նպաստել տրված խնդրի 

լուծմանը: Սակայն եղել են պահեր, որոնք զգալի բարդացրել են իրավիճակը: Նախ 

առաջինը Զոյայի սկզբունքային դիրքորոշումն է, այսինքն այն, որ իրենց ընտանիքում 

կարող է լինել միայն իր իսկական հայրը. ամենագեղեցիկ, ամենաուժեղ և 

ամենաբարի մարդն աշխարհում: Երկրորդը Զոյայի կեղծ հիշողություններն են հոր 

հետ խախացած ուրախ խաղերի վերաբերյալ, և ամուր համոզմունքը, որ այդպես 

ուրախ կարող է լինել միայն իր իսկական հոր հետ: Եվ ի վերջո Զոյայի 

երևակայությունը, որ հայրը անպայման վերադառնալու է իր մոտ:  

 

 

Վագր Ռեյը 

    Վաղուց հեռավոր ծովերում, բարձր լեռների 

ստորոտներում, մի խիտ անտառում ապրում էր վագրերի ընտանիք. Հայրը, մայրը և 

Լոյա անունով փոքրիկ վագրիկը: Լոյան անհոգ և երջանիկ վագրիկ էր,  նա ամբողջ 

օրը թավալ էր տալիս արևի տակ, ցատկոտում էր գետերի մեջ կամ խաղում այլ 

վագրիկների հետ: Խաղերից ամենաշատը Լոյան սիրում էր թիթեռնիկներ բռնել, 

նայել, թե ինչպես են ձկները լողում գետում, և լսել, թե ինչպես են երգում թռչունները: 



Լոյան սիրում էր նաև, երբ մայրը լիզում էր իր երեսը իր քնած լինելու ժամանակ և իր 

ականջին մռռում վագրական օրորոցային երգ: Բայց ամենից շատ նա սիրում էր 

զբոսնել հայր վագրի մեջքին նստաց. ամենաուժեղ, ամենահամարձակ և 

ամենագեղեցիկ վագրը իրենց անտառում:  

    Կյանքը հրաշալի էր, ուրախ և հանգիստ: Բայց տեղի ունեցավ անհաջողություն: 

Հարևան անտառում, որտեղ ապրում էր Լոյայի ծեր տատիկը, հայտնվեց Հսկա վագր: 

Գիշերները այդ վագրը թափառում էր անտառում` փնտրելով իր զոհերին: Նա բռնում 

էր ծեր, անօգնական վագրերին, երիտասարդ և փոքրիկ վագրերին, գցում գետնին և 

ուտում նրանց: Լոյոյի տատիկին վտանգ էր սպառնում, և հայր վագրը գնաց հարևան 

անտառ նրան պաշտպանելու համար: 

    Անցան շատ օրեր և գիշերներ: Լոյան արդեն մոռանում էր, թե ինչպես էր հոր 

մեջքին նստած զբոսնում կամ <<բռնոցի>> խաղում: Ամեն գիշեր փոքրիկ Լոյան  քնում 

էր այն հույսով, որ շատ շուտով հայրը կվերադառնա: Բայց հայրը այդպես էլ չէր 

գալիս, չնայած վաղուց արդեն Հսկա վագրի մասին ոչ ոք չէր լսել: Հավանաբար, հայր 

վագրը որոշել էր ընդմիշտ մնալ ծեր մայրիկի մոտ:  

    Մի օր Լոյան և իր մայրը զբոսնելիս հանդիպեցին մի փոքրիկ վագրիկի: 

- Իմ անունը Ռեյ է, - իրեն ներկայացրեց վագրիկը և ուրախությամբ շարժեց 

պոչը:  

- Իմ անունը Լոյա է, իսկ սա իմ մայրիկն է, - պատասղանեց փոքրիկ վագրիկը, - 

ուզու՞մ ես մեզ հետ զբոսնել անտառում:  

- Մեծ հաճույքով, - ուրախությամբ արձագանքեց Ռեյը: 

    Այդ պահից հետո, գրեթե ամեն օր, Լոյան մայրիկի և Ռեյի հետ զբոսնում էր 

անտառում: Ռեյը Լոյայի հետ <<բռնոցի>> էր խաղում, նստում նրա մեջքին և 

վազվզում, պատմում զվարճալի պատմություններ: Նրանց երկուսի համար էլ շատ 

լավ էր:  

    Մի օր մայր վագրը Ռեյին հրավիրեց իրենց տուն: Հաջոր օրը` երեկոյան, փոքրիկ 

վագրիկը ուրախացած և երջանկացած գնաց այն քարանձավը, որտեզ ապրում էին 

Լոյան և  մայրը: Նա գրեթե մտել էր քարանձավ, երբ Լոյան դարձավ ուրիշ. բացեց 



ատամները և սկսեց շարժել պոչը. << Վագրերից ոչ մեկ, բացի հայրիկիցս, երբեք չի 

մտնի մեր քարանձավ>>, - սպառնաց Լոյան: Ռեյը տխուր թեքեց գլուխը և դուրս եկավ 

քարանձավից:  

    Այդպես էր շարունակվում ամեն օր: Մի օր Լոյան խաղում էր Ռեյի հետ, նրա մեջին 

նստած վազվզում, իսկ երեկոյան բղավեց Ռեյի վրա և թույլ չտվեց մտնել քարանձավ: 

Բայց մի օր գիշերը… 

    Լոյան և մայրը արդեն քնել էին, երբ իրենց քարանձավում հայտնվեց Հսկա վագրը: 

Նա մեծ էր, վախենալու և շատ սոված: Քնի մեջ Լոյան լսեց, որ մայրը օգնություն է 

կանչում: Լոյան բացեց աչքերը և տեսավ, որ վագրը բռնել է մորը և պատրաստվում է 

ուտել: Փոքրիկ վագրիկը համարձակորեն թռավ Հսկա վագրի վրա, բայց նա Լոյային 

գցեց ցած, ինչպես փետուրը: Լոյան հավաքվեց և նորից շտապեց ճակատամարտին: 

Բայց ուժերը հավասար չէին: 

    Լոյան հասկացավ, որ իրենց օգնություն է անհրաժեշտ: <<Ի՞նչ անել: Ու՞մ կանչել 

օգնության: Հայրիկը հեռու է և չի լսի իր կանչը: Իսկ բացի մորից նա ոչ ոքի չունի: Ի՞նչ 

անել: Ու՞մ կանչել>>, - մտածում էր Լոյան: 

    Եվ հանկարծ նա հիշեց Ռեյին:  Նա կօգնի իրենց. Ռեյը երիտասարդ և ուժեղ վագր է: 

Լոյան դուրս թռավ քարանձավից և վազեց խիտ անտառով: Նա վազում էր և ինչքան 

ուժ ուներ բղավում էր. << Ռե՜յ: Օգնի՛ր մեզ: Ռե՜յ: Ռե՜յ>>: 

    Երիտասարդ վագրիկը այդքան էլ հեռու չէր, երեք թռիք և նա Լոյայի կողքին էր, 

կայծակնային արագությամբ ներխուժեց քարանձավ, կատաղի մռնչաց և նետվեց 

Հսկա վագրի վրա: Հսկայի և Ռեյի միջև սկսվեց պայքար: Դա կյանքի կռիվ չէր, դա 

մահվան կռիվ էր: Ռեյը պաշտպանում էր իր ամենահարազատ և ամենասիրելի 

մարդկանց, նա պատրաստ էր զոհվել հանուն նրանց:  

    Միայն առավոտյան վիրավոր, խայտառակված և ուժասպառ Հսկան հանձնվեց: 

Վագրը խոստացավ էլ երբեք չհայտնվել այդ անտառում և գնաց դեպի բարձր լեռները: 

Ռեյը, Լոյան և իր մայրիկը նշեցին իրենց հաղթանակը:  

    Ուրախ լուրը արագորեն տարածվեց ամբողջ անտառում: <<Փառք Լոյային, Փառք 

Ռեյին>> - երգում էին անտառի թռչունները: Բոլոր վագրերը գիտերին փոքրիկ Լոյայի 



համարձակ քայլի մասին, որը չէր վախեցել և ուշ գիշերով դուրս էր եկել անտառ, որ 

գտներ Ռեյին և փրկեր իր մայրիկին: Լոյան այնքան երջանիկ էր, որ հենց ինքը Ռեյին 

հյուր կանչեց իրենց քարանձավ: Այդ ժամանակվանից Ռեյը հաճախ էր հյուր գնում 

Լոյային և նրա մայրիկին: Եվ ո՞վ գիտի միգուցե մի օր նրանք դառնան մեկ համերաշխ 

ընտանիք:  

 

Հեքիաթ դիլեմմա  

 

 

Հեքիաթ՝ «Վագր Ռեյը» հեքիաթ դիլլեմայի տարբերակներից մեկը: 

 

Զոյան պետք  է լուծեր մի խնդիր և կարևոր որոշում կայացներ: Հոգեբանական  

խորհրդատվության դեպքում այդ խնդիրը հետևյալ կերպ էր լուծվում ՝ « Ես Զոյային  

հեքիաթ էի պատմում, բայց « Լոյան հասկացավ, որ իրենց օգնություն է պետք, ի՞նչ 

անել, ու՞մ կանչել օգնության» նախադասությունից հետո դադար էի անում: 

Արտաքինից թվում էր, թե ես ցանկանում եմ Զոյային կցել խոսակցությանը և իմանալ 

իր կարծիքը: Իրականում այստես փոփոխությունների ծրագիր էր իրագործվում: 

Հոգեբան:  Ի՞նչ ես կարծում Զոյա, ում կկանչի օգնության փոքրիկ վագրիկը:  

Զոյա: Հայրիկին 

Հոգեբան:  Հայրիկը հեռու է, չի լսի կանչը, միգուցե ուրի՞շ ինչ որ մեկին: 

Զոյա (անվստահ): Միգուցե Ռեյի՞ն 

Հոգեբան: լավ,  թող լինի Ռեյը: Շարունակենք հեքիաթը ≪ Եվ հանկարծ նա հիշեց 

Ռեյին: Նա նրանց փրկում է: Ռեյը երիտասարդ  և ուժեղ  վագր է: Լոյան այդ ժամանկ 

դուրս է գալիս քարանձավից և վազում անտառ: Նա վազում էր և ամբողջ ուժով 

բղավում՝ «Ռեյ օգնի ինձ, ՌԵյ, Ռեյ»:  Փոքրի վագրիկ Լոյայի որոշումը իրականում 

փոքրի Զոյայի որոշումն էր: Երկու օր անց ես իմացա, որ Զոյան ինքն է հրավիրել 

Անդրեյին հյուր և նրանք հաճելի ժամանակ են անցկացրել:  Հիշեցնե, որ անուղղակի 

մետաֆորները երեխային հնարավորություն են տալիս տեղափոխել  ուշադրությունը 

բովանդակությունից դեպի պատմության  գործընթաց, մոռանալ սեփական խնդիրը: 

Այդ պատճառով ավելի հեշտ կլինի, եթե հեքիաթի հերոսի անունը նման լինի 

երեխայի անունին, բայց նույնը չլինի, օրինակ՝ Զոյա-Լոյա, Անդրեյ-Ռեյ, իսկ 

իրադրությւոնները նույնը չլինեն, ինչ երեխայի դեպքում են:   

 

Հեքիաթ Սերյոժայի համար, ով ցանկանում էր փոխել իր ընտանիքը 

 

Ընտանիքում նոր երեխայի ծնունդը կարևոր և պատասխանատու իրադարձություն է: 

Բայց, եթե այդ իրադարձությունը սկսվում է մոտավորապես այսպես, « Սիրելիս, դու 

շուտով եղբայր կունենաս...տես սիրելիս, սա քո փոքրիկ եղբայրն է, չէ որ դու մեծ 

ես...դու պետք է...» , մրցակցության, խանդի, նախանձի խնդիրները անխուսափելի են 

դառնում: Նման իրավիճակում հայտնվելով՝ երեխաների մեծամասնությունը կսկի 

պայքարել իր տարածքի, ծնողական սիրո և ուշադրության համար: Կպայքարի 



այնքան ժամանակ, քանի դեռ ուժ ունի: Իսկ երբ ուժերը կսպառվեն, կսկսիծնողների 

ուշադրությունը գրավելու այլ միջոցներ փնտրել:   Օրինակ փոքրիկ Սերյոժան որոշեց 

փոխել իր ընտանիքը:  Պրակտիկ հոգեբան Ելենա Բոժարին դիմեցին 9-ամյա 

Սերյոժայի ծնողները: Սկզբում մայրը բողոքում էր երեխայի ագրեսիվ վարքից թե՛ 

դպրոցում, թե՛ տանը, սակայն հետագայում պարզ դարձան նման վարքի իրական 

պատճառները:  Սերյոժան ցանկանում էր հեռանալ տնից և ապրել  իր ընկերուհու 

ընտանիքում, որտեղ հաճախ էր հյուր գնում: Մայրիկը նաև պատմեց, որ ընտանիքում 

լարվածություն առաջացավ երկրորդ երեխայի ծնունդից հետո:  Սկզբում երեխան 

հիվանդագին էր արձագանքում  փոքրիկ եղբոր հանդեպ ծնողների ցուցաբերած 

խնամքին, և փորձում էր ուշադրություն գրավել  ցուցադրական կամ ագրեսիվ վարք 

ցուցաբերելով: Արդյունքում ծնողները հաճախ վիճում էին միմյանց  և Սերյոժայի 

հետ:  Իրավիճակը բարդանում էր նաև այն պատճառով, որ մեծերը չէին թաքցնում 

փոքրի հետ շփման իրենց ուրախությունը, և մեծից հիասթափությունը, ում այդ 

ժամանակ արդեն համարում էին «վատ բնավորություն» ունեցող երեխա:  Ինչպե՞ս 

վերադարձնել երեխային ընտանիք: Ինչպե՞ս օգնել Սերյոժային: Այս հարցերի 

պատասխանները հոգեբանը փնտրում էր Սերյոժայի ծնողների հետ միասին: Առաջին 

հանդիպումների ընթացքում հայտնի դարձան տղայի «վատ» վարքի պատճառները և 

խորհուրդներ տրվեցին ծնողներին հարաբերությունների կարգավորման 

նպատակով: Երկրորդ հանդիպմանը հոգեբանը հանդիպես երեխայի հետ:  Սերյոժան 

ներկեց իրեն դուր եկած վիշապ նկարը և հեքիաթ հորինեց դրա վերաբերյալ:  

Հոգեբանը շարունակեց այդ պատմությունը դրանում հարմարման մեխանիզմներ 

ներդնելով, որոնք բացակայում էին երեխայի պատմության մեջ:  

 «Երկկողմանի պատմություն» մեթոդիկայի հեղինակը Ռ. Գարդներն է, ով կարծում 

էր, որ երեխայի պատմվածքը, հեքիաթը   իրենից սեփական կյանքի արտացոլման, 

պրոեկցիայի մի ձև է: Այլ բառերով ասած, երեխան ինքը կպատմի, թե ինչն է իրեն 

անհանգստացնում և ինչի մասին է երազում:  Մեծը այս դեպքում ընդամենը պետք է 

ուշադիր լսի երեխային , փորձի հասկանալ և օգնելու ճիշտ ուղի ընտրել:  

Փոքրիկ վիշապ Յարեման և կախարդական կրակները 

 
 

 

 

 

 (Հեքիաթ, որը հորինել է Սերյոժան) 

Մի հեռու շատ հեռու թագավորությունում մի հսկայական քարանձավ կար: Այն մութ 

էր, ցուրտ և չոր: Այդ քարանձավում էր ապրում վիշապների ընտանիքը՝ վիշապ 



հայրիկը, վիշապ մայրիկը, ավագ որդին վիշապ  Յարեման և նրա փոքրիկ եղբայրը՝ 

Պաշան: Թվում էր, որ նրանց մոտ ամեն բան լավ է: Բայց վիշապիկ Յալոման 

անընդհատ տխուր էր և իր փոքրիկ բերանից անընդհատ կրակ էր փչում: Նրան դուր 

չէր գալիս իր մութ, ցուրտ ու չոր քարանձավը: Եվ ահա մի օր Յալոման որոշեց թողնել 

իր մայրիկին, հայրիկին, փոքրիկ եղբորը և փախչել տնից: Գիշերը նա հավաքեց իր 

իրերը և երբ բոլորը քնած էին և գնաց այն ճանապարհով, որը տանում էր դեպի  հեռու 

լեռը:  Այնտեղ , լեռան հետևում մի ուրիշ քարանձավ կար, այնտեղ իր ընտանիքի հետ 

ապրում էր Յարեմայի ընկերուհին, փոքրիկ վիշապ՝ Արիշկան: Յարեման հաճախ էր 

նրանց քարանձավ հյուր գնում և նրանք խաղում էին: « Կապրեմ Արիշկայի հետ՝ նրա 

ծնողները բարի են և քարանձավը հարմարավետ է, ոչ թե մերի նման»-որոշեց փոքրիկ 

վիշապը: Եվ ինչպես որոշեց, այդպես էլ արեց: Եվ նրանք ուրախ ապրեցին միասին: 

 

 (Սերյոժայի հորինած հեքիաթը շարունակեց հոգեբանը) 

Բայց մի օր,  արագիլը Յարեմայի հարազատ քարանձավից վատ լուր բերեց «Փոքրիկ 

վիշապ Պաշային գողացել է չար կախարդ Զլյուկան և պահել է նրան մութ ու 

վախենալու որջում և ոչ ոք չի կարող նրան փրկել»: «Ոչ ոք չի կարող փրկել, հայրիկը և 

մայրիկը չափսերով այնքան մեծ են, որ չեն կարող գնալ որջի մոտ, քանի որ 

ճանապարհը շատ նեղ է: Ինքն էլ միայնակ չի կարող հասնել այնտեղ, քանի որ նա 

թռչել չգիտի, այդ դեպքում , ո՞վ կօգնի հարազատ եղբորը»-մտածում էր Յարեման:   

Տխրեց վիշապ Յարեման, նա խղճաց Պաշային, և արցունքները թափվեցին նրա 

աչքերից: Բացի այդ նա զգաց, որ շատ է կարոտել իր ընտանիքին՝  հայրիկին, 

մայրիկին, փոքրիկ եղբորը: Նա մտածեց , մտածեց և որոշեց «Պիտի գնամ Պաշային 

օգնեմ, բացի ինձնից նրան ուրիշ ոչ ոք չի կարող օգնել: Միայն թե չգիտեմ, ինչպես 

գնամ այնտեղ, այնտեղ շատ մութ է և կարող եմ կորչել»: Եվ այդ պահին նրան 

օգնության եկավ Արիշկան, նա ասաց. 

-Պիտի բարի փերիին կանչենք, նա անպայման ինչ-որ բան կմտածի: 

Եվ նրանք միասին բարձր ձայնով կանչեցին փերիին: 

- Հա փշի, ով է ինձ կանչել և ում է օգնություն հարկավոր,- ասաց փերին, ով 

հանկարծակի հայտնվել էր օդում: 

- Այդ մենք ենք, մենք,- ուրախությունից սկսեցին թռչկոտել Յարեման և Արիշկան 

և պատմեցին փերիին այն դժբախտության մասին, որը պատահել էր Յարեմայի 

ընտանիքի հետ: 

- Գիտեմ, թե ինչպես կարելի է օգնել քեզ- ասաց փերին,- այստեղ ես 

կախարդական կրակ ունեմ, որը լուսավորում է մութ տարածությունը, և 

ցանկացած դժբախտության ժամանակ օգնում:  Բայց այն բոլորի համար չի: 

Կրակը օգնում է միայն նրան, ով բարի  և մաքուր սիրտ ունի, միայն այդ 

դեպքում է այն սկսում լույս արձակել:  Փերին բացեց փոքրիկ վիշապի ափը և 

ինչ-որ ձավարի հատիկներ լցրեց այնտեղ: Յարեմայի սիրտը սկսեց թրթռալ և 

հրաշք տեղի ունեցավ՝ դրանք սկսեցին լույս տալ: 

- Դու բարի սիրտ ունես, փոքրիկ, բարի ճանապարհ-ասաց փերին: 

- Շնորհակալ եմ փերի, շնորհակալ եմ Արիշկա,- ասաց Յարեման և լցրեց 

շողացող ձավարները իր գրպանը, այնուհետև ուսից կախեց պայուսակը և 

գնաց Պաշային փնտրելու: Չար Զլյուկայի որջի մոտ տանող ճանապարհը մոտ 

չէր ՝ երեք օր և երեք գիշեր նա գնաց ՝ առանց վախենալու , քանի որ նրան 

օգնում էին կախարդական լույսերը:  Եվ ահա վերջապես նա հասավ այն նեղ 

ճանապարհին , որը տանում էր դեպի չար կախարդի որջը:  Նա մոտեցավ 



մուտքին, հանեց երեք ձավար, որպեսզի լույսը շատ վառ չլիներ և սկսեց սողալ 

նեղ ճանապարհով:  

              Ուֆ, մի անգամ էլ... Ուֆ, ստացվեց—  քթի տակ ասում էր  Յարեման և շշուկով 

կանչում – աուու , պաշա, եղբայր այստե՞ղ ես:  

— Ես այստեղ եմ, —  լսվեց որջի խորքերից:  Յարեման վազեց այնտեղ, որտեղից 

լսվում էր ձայնը: Եվ ահա նա տեսավ փոքրիկ վիշապի վախեցած աչքերը:  

-Գտա, ես նրան գտա-  ուրախ ասաց Յարեման: Նա վազեց եղբոր մոտ և փաթաթվեց 

նրան:  Յարեմայի սիրտը ուրախ սկսեց զարկել, իսկ պաշայի աչքերում արցունքներ 

երևացին: Բայց լացելու և ուրախանալու ժամանակ չկար, պետք էր փրկվել չար 

կախարդից:  

 Եղբայրները արդեն պատրաստվում էին փախչել  որջից, երբ  նրանց առջև հայտնվեց 

չար կախարդը:  Վիշապիկները հայտնվեցին ծուղակի մեջ:  Եվ այդ ժամանակ 

Յարեման հիշեց  փերիի խոսքերը, որ կախարդական ձավարները  ցանկացած պահի 

կօգնեն և կախարդի վրա լցրեց շողացող ձավարները:  Նա մտածում էր, որ դրանից 

հետո  կախարդը կանհետանա, բայց այդպիսի բան տեղի չունեցավ:  Հենց  

հատիկները կպան կախարդին նա հանկարծ ժպտաց և վերածվեց բարի փերիի: Բարի 

փերին եղբարներին տարավ տուն: եվ այդ օրվանից Յարեման ապրում է իր 

ընտանքիում իր մայրիկի, հայրիկի, և փոքրիկ սիրելի եղբոր հետ:   Իսկ արագիլը 

ամբողջ թագավորությունով լուր տարածեց, որ «Ավելի լավ օգնական, քան Յարեման 

է, ծնողները չեն կարող գտնել»: Իսկ ի՞նչ եղավ ցուրտ, չոր և մութ  քարանձավի հետ, 

որը այդքան դուր չէր գալիս վիշապիկին: Տուն վերադառնալով՝ յարեման հանեց իր 

գրպանից մնացած կախարդական ձավարները և տարածեց դրանք ամբողջ 

քարանձավով: Տունը  լցվեց հրաշք լույսով և դարձավ ամենագեղեցիկ քարանձավը 

շրջակայքում:  Իսկ փոքրիկ վիշապ Յարեման մինչ այսօր ընկերություն է անում իր 

ընկերուհի Արիշկայի հետ, ով մինչ այսօր հյուր է գալիս նրան:  

* * * 

Հեքիաթը լսելուց հետո  հոգեբանը Սերյոժկային տնային առաջադրանք տվեց, որում 

հանձնարարեց նկարել քարանձավ, որը լի է կախարդական լույսերով: Երեխան 

նկարեց քարանձավը ճիշտ այնպես, ինչպես նա այն իրեն պատկերացնում էր և 

այնտեղ պատկերեց ընտանիքի բոլոր վիշապներին՝ մայրիկին, հայրիկին և երկու 

վիշապիկներին: 

 Թերապևտիկ հեքիաթի կազմման ձևը ըստ Ռ. Գարդների 

 

Ռ. Գարդները  մշակել է խաղ-մեթոդիկա[1З,17].  Սկզբում նա ծանոթացնում էր 

երեխային նախապատրաստվող խաղի պայմանների հետ 

1. պատմվածքը պետք է լինի հետաքրքիր և արկածային 

2. Չի կարելի վերապատմել այն, ինչ երեխան տեսել է հեռուստացույցով, կամ այն ինչ 

իր հետ իրականում տեղի է ունեցել 

3.  Պատմությունը պետք է ունենա սկիզբ, ընթացք և ավարտ: 

4. Այն իր մեջ պետք է կոնկրետ դաս պարունակի 

Երբ երեխայի պատմվածքը  պատրաստ էր, թերապևտը հորինում է իր պատմությունը 

նույն գործող անձանցով և բովանդակային նմանությամբ, սակայն ներդնելով դրանում 

առողջ ադապտացիայի տարրեր, որոնք բացակայում էին երեխայի պատմվածքում:  

 

Կորուստների հեքիաթաթերապիա 

 



    Հայտնի պետերբուրգյան  հեքիաթաթերապևտ  Ա. Գնեզդիլովայի կարծիքով երբ 

մարդըկորցնում է իրեն հարազատ որևէ մեկին, նրա համար երջանիկ ավարտ 

ունեցող հեքիաթները կորցնում են իրենց իմաստը: Կորուստ ունեցած երեխաների 

հետ իր պրակտիկայում աշխատելով նա օգտագործում է հրեշտակի, ուսուցչի, 

իմաստունի և այլ կերպարներ: Այդ հեքիաթներում չկան խորհուրդներ և դասեր, բայց 

դրանցում կա կյանքի անվերջության գաղափարը:  

 

ՏԽՈՒՐ ՀԵՔԻԱԹ ՄԱՔՍԻՄԿԱՅԻ ՀԱՄԱՐ 

  

Անգամ այսօր, երբ արդեն տարիներ են անցել, ես սրտի ցավով  եմ հիշում փոքրիկ 

Մաքսիմկային և իր տատիկին: Սկզբում հեռախոսազանգ եղավ  և մենք 

պայմանավորվեցինք հանդիպման համար: Հետո եկավ տատիկը և պատմեց մի 

տխուր պատմություն՝ իր հարսիկի մահվան և այն մասին, որ արդեն կես տարի է, որ 

ինքն ու իր տղան թաքցնում են Մաքսիմկայից ճշմարտությունը: Ծեր կինը խնդրեց 

որևէ բան անել և  օգնել Մաքսիմկային՝ « Նա վատ է քնում, գրեթե չի ուտում և ամբողջ 

օրը կռկռում է ինչպես գորտը»- ասաց տատիկը:  Երրորդ հանդիպմանը նրանք 

միասին եկան, տատիկը և իր հինգամյա թոռնիկը: Թույլ, նիհար Մաքսիմկան ինձ էր 

նայում տխուր աչքերով  և չպատասխանեց ողջույնիս: Չգիտեմ ինչու, բայց ես զգացի, 

որ տղան գիտի կամ կռահում է մոր մահվան մասին:  Հոր լռությունը և տատիկի 

«սուրբ» սուտը, որ մայրիկը հիվանդանոցում է պառկած , երևիթե վաղուց 

բացահայտել էր փոքրիկի սիրտը: Ինքս իմ առջ երկու խնդիր դրեցի՝ համոզել հորը և 

երեխայի տատիկին մոր մահվան մասին ճշմարտությունը պատմել երեխային և 

պատրաստել նրան գերեզմաններ գնալուն:  Աշխատանքը սկսվեց: Սկզբում մենք 

Մաքսիմկայի հետ միասին նկարում էինք իր սիրելի գորտերին, հետո կռկռում էինք, 

ինչպես իսկական գորտերը, իսկ  հանդիպման վերջում ես նրան հեքիաթ պատմեցի  

Կվասիմկա գորտի մասին:  

 

 

 

Գորտիկ Կվասիմկան 

 

    
Բարձր –բարձր լեռներում մի լիճ կար:  Նրանում ջուրը  միշտ մաքուր է և սառը: Այդ 

լեռնային լճում ապրում էին ձկներ և գորտեր:  Բոլոր գորտերը ունեին գեղեցիկ կանաչ 

մաշկ, սակայն ամենագեղեցիկ մաշկը Կվասիմկա անունով գորտինն էր:  5 օր առաջ 

Կվասիմկան դարձել էր իսկական գորտիկ, արդեն կարողանում էր լավ կռկռալ  և 

բարձր թռչել: Տատիկը, հայրիկը և մայրիկը շատ էին հպարտանում իրենց փոքրիկ 

գորտիկով և բոլորին պատմում էին որքան խելացի և լավն է նա:  Կվասիմկան ևս շատ 

էր սիրում նրանց, և փորձում էր միշտ լսել: Դա ամենահամերաշխ ընտանիքն էր լճի: 



Լճում ապրելը ուրախ էր և հանգիստ , թեպետ երբեմն ուժեղ քամիներ էին լինում, 

որոնք ալիքները վեր էին բարձրացնում, այդ ժամանակ գորտերը դուրս էին թռչում 

ջրից  և ամուր փաթաթվում  ափի վրայի մեծ քարերին, որպեսզի քամին իրենց չքշի: 

Եվ մի օր գիշերը հանկարծ  ուժեղ քամի փչեց: Այն ոչ միայն վտանգավոր ալիքներ 

բարձրացրեց, այլ նաև լեռներից մեծ քարեր էր պոկում, որոնք գլորվում էին լճի մեջ:  

Գրեթե բոլոր գորտերը դուրս թռան ջրից և փաթաթվեցին քարերին , բայց մի քանի 

գորտեր չհասցրեցին դա անել, և նրանց վրա մեծ քար ընկավ:  Քամու ժամանակ ոչ ոք 

չնկատեց,  թե ինչ է պատահել: Եվ միայն այն ժամամնակ երբ քամին հանդարտացավ, 

փոքրիկն Կվասիմկան նկատեց, որ իր մայրիկը ոչ մի տեղ չկա:  նա սկսեց թռչկոտել 

լճի ափին և կանչել նրան, բայց մայրիկը չէր արձագանքում:  հանկարծ Կվասիմկան 

մեծ քար նկատեց , որը ընկել էր լեռան վրայից, այդ քարի տակից լույսի շող էր դուրս 

գալիս: Նա քարացավ քանի որ և վախենում էր և միևնույն ժամանակ իրեն շատ 

հետաքրքիր էր, թե ինչ լույս է դա,  նրա փոքրիկ սիրը արագ-արագ բաբախում էր: 

Լույսը ավելի ու ավելի վառ էր դառնում , մեկ էլ հանկարծ այն վերածվեց գորտի:  

Կվասիմկան միանգամից ճանաչեց իր մայրիկին, բայց նա մի փոքր ուրիշ էր այս 

անգամ:  Նրա մաշկը ոչ թե կանաչ էր այլ  ոսկեգույն: Բացի այն դրա մեջքի վրա թևեր 

էին աճել, ճիշտ այնպիսի թևեր , ինչպիսիք ունենում են մեծ թիթեռները: Կվասիմկայի 

մայրիկը նման էր կախարդուհու: 

- Մայրիկ այդ դու՞ ես- անվստահ հարցրեց Կվասիմկան: 

-  Այո, սիրելիս,- պատասխանեց կախարդուհին:  

- Ի՞նչ է քեզ պատահել մայրիկ, ինչու՞ ես դու դարձել ոսկեգույն և ինչու են քեզ 

վրա թևեր աճել: 

- Ես  հրեշտակ եմ դարձել և հիմա պետք է թռչեմ երկինք: 

- Մայրիկ ես չեմ ցանկանում, որ դու հրեշտակ լինես, չեմ թողնի, որ գնաս- 

գոռաց փոքրիկ գոռտիկը և սկսեց լաց լինել:  

- Մի լացիր կվասիմկա : Մահից հետո հրեշտակ դառնալը և ոչ թե մեծ քարի տակ 

պառկելը մեծ հաջողություն է,- գորտիկին հանգստացրեց հրեշտակ մայրիկը: 

- Իսկ ես, ո՞վ ինձ կսիրի-ասաց Կվասիմկան 

- Ես քեզ կսիրեմ երկնքում, իսկ երկրի վրա քեզ կսիրեն տատաիկը, հայրիկը և քո 

բոլոր ընկերները և էլի շատ գորտիկներ:  

- Իսկ երբ ես քեզ կրկին կտեսնեմ — արդեն հանգիստ ձայնով   հարցրեց 

Կվասիմկան: 

- Ես քո երազում քեզ այցի կգամ և մենք միասին կխաղանք և կուրախանանք: 

Բացի այդ ես քեզ կժպտամ ամպերի միջից, բայց դա կլինի մեր գաղտնիքը: Իսկ 

այժմ դու պետք է վերադառնաս տատիկի և հայրիկի մոտ, իսկ ես պետք է 

վերադառնամ երկինք: Ցտեսություն սիրելի որդի:  

- Ցտեսություն մայրիկ,- ասաց Կվասիմկան և գնաց տուն: 

Բայց հանկարծ  թույլ քամին փչեց Կվասիմկայի վրա և շրջեց նրան մեջքի վրա: 

Կվասիմկան  միամիտ նայեց երկինք և տեսավ, որ ամպերի միջից հրեշտակ-

մայրիկը ժպտում է իրեն:  Գորտիկն էլ ի պատասխան ժպտաց նրան և թռչելով 

գնաց տատիկի և հայրիկի մոտ:  Նա արդեն ուներ մեծ գաղտնիք, որի մասին 

գիտեին միայն ինքը և  հրեշտակ մայրիկը: 

* * * 

Մաքսիմկայի հետ դեպքը իմ առաջին, և ցավոք  ոչ վերջին փորձն էր՝ ծնողներ 

կորցրաած երեխաների հետ աշխատանքի:  Ճիշտն ասած ես կասկածում էի, որ 

հեքիաթը կարող է օգնել նման սպեցիֆիկ իրավիճակում , բայց փորձը  ևս մեկ անգամ 



ապացուցեց հեքիաթի ուժը:  Քիչ անց տատիկը պատմեց, թե ինչ է տեղի ունեցել 

գերեզմանատանը: Երբ մաքսիմկային մոտեցրել են մոր գերեզմանին, նա տատաիկին 

և հայրիկին պատմել է հրեշտակների մասին, իսկ հետո բարձրացրել է գլուխը և նայել 

երկինք ու ժպտացել:  

 

 

 

Դե ժա վյու կամ ևս մի տխուր հեքիաթ 

 

 

 

Երբ իմ կոլլեգա Նինա Կորոբչենկոն  պատմեց Դենիսկայի մասին, ես մտածեցի, որ 

այդպիսի բան հնարավոր չէ , որ լինի: Անհնար է, որ Մաքսիմկայի պատմությունը 

նույն ձևով կրկնվեր, այդքան զուգադիպություններ: Ինչ էր դա: Դե ժա վյու: Բայց 

ցավոք դա ուրիշ տղա էր, ուրիշ կյանք, ուրիշ տխուր պատմություն: 

 Մոտենում էր Ամանորը, այն տոնը, երբ իրականանում են երազանքները: Հինգամյա 

Դենիսկան Ձմեռ պապից խնդրել էր  կատարել իր ամենամեծ ցանկությունը՝ թռչել 

Հնդկաստան և տեսնել մայրիկին:  Տղան հավատում էր, որ նրանք շուտով 

կհանդիպեն:   Դենիսկայի մայրիկը երկար ժամանակ հիվանդ էր և կես տարի առաջ 

մահացավ հիվանդանոցում: Տատիկը և հայրիկը փորձում էին հեռու պահել երեխային 

ճշմարտությունից, մինչ նա կմեծանա: Նրանք հավատացրել էին երեխային , որ 

մայրիկը բուժվում է Հնդկաստանում: Ժամանակը գնում էր: Տատիկը նկատեց, որ 

թոռնիկը սկսել է չխաղալ  իր հասակակիցների հետ, մանկապարտեզի 

դաստիարակները սկսել էին բողոքել  երեխայի ագրեսիվ վարքից այլ երխաների 

հանդեպ: Հենց այդ ժամանակ էլ տատիկը դիմեց հոգեբանի օգնությանը:  Հոգեբանը 

ենթադրեց, որ  երեխայի վարքում տեղի ունեցող փոփոխությունները 

պայմանավորված են չգիտակցված ցավի, վախի, տագնապի գործոններով: Եվ 

հուզական լարվածությունը հանելու նպատակով երեխային առաջարկվեց համատեղ 

հեքիաթ հորինել: 

* * * 

Հոգեբան: Քեզ դուր է գալիս գրքեր կարդալ, կամ մուլտֆիլմ դիտել: 

Դենիսկա:Այո: 

Հոգեբան: Իսկ որ մուլտֆիլմն է քեզ ամենից շատ դուր գալիս: 

Դենիսկա: Եղնիկ Բեմբիի մասին: 

Հոգեբան: Կուզե՞ս ես քեզ հեքիաթ պատմեմ: 

Դենիսկա : Այո: 

Հոգեբան: Իսկ ում մասին կլինի այդ հեքիաթը: 

Դենիսկա:Եղնիկի: 

Հոգեբան:Լավ ուշադիր լսիր և փորձի հիշել:Ականջները բացվում են, հեքիաթը 

սկսվում է: 

 

 

 

 

 

 



Եղնիկ Սենդին 

 Հեռավոր հյուսիսում ապրում էր եղնիկի ընտանիքը: Մայրիկը, 

հայրիկը և  փոքրիկ եղնիկ Սենդին: Ծնողները սովորեցնում էին Սենդիին ինչպես 

պետք գոյատևել Հյուսիսում: Հայրիկը և մայրիկը  ցույց էին տալիս նրան, թե ինչպես 

պետք է ուտելիք հայթայթել, ինչպես պետք է վազել սառույցի վրայով, որպեսզի 

ոտքերը չսահեն: Մայրիկը շատ էր սիրում եղնիկին և երես էր տալիս, հեքիաթներ 

պատմում, կերակրում: Բայց մի օր ամռանը  Սենիի մայրիկը հիվանդացավ և թեպետ 

հայրիկը և Սենդին խնամում էին նրան, մի օր վատ բան տեղի ունեցավ... 

Դենիսկա: Ոչ, շարունակությունը պետք չի: 

Հոգեբան: Դու չե՞ս ցանկանում, որ վատ բան տեղի ունենա: 

Դենիսկա: Ոչ   չեմ ցանկանում: 

Հոգեբան: Լավ ուրեմն դու տանը ինքդ նկարես և կհորինես հեքիաթի 

շարունակությունը: 

 Հաջորդ հանդիպմանը Դենիսկան չբերեց նկարը, պատճառաբանելով դա նրանով , որ 

դեռ չի որոշել , թե ինչպես է ավարտվելու հեքիաթը:  

* * * 

Հոգեբան: Կուզե՞ս ես պատմեմ քեզ շարունակությունը: 

Դենիսկա: Այո: 

Հոգեբան: Այնպես ստացվեց, որ Սենդին  այլևս մայրիկ չունեցավ, նա մահացավ: Եվ 

նրանք հայրիկի հետ միասին թաղեցին մայրիկին:   

Դենիսկա: Նրանք ճյուղեր դրեցին վրան: 

Հոգեբան :  Այո: Եվ Սենդին այդ ժամանակ լաց էր լինում: 

Դենիսկա: Իսկ հայրիկը լաց լինու՞մ էր: 

Հոգեբան:   Հայրիկը հանգստացնում էր Սենդիին և խնդրում էր չլացել: ժամանակը 

գնում էր, և Սենդիի համար շատ վատ էր առանց մայրիկի և երբ նա տխուր էր լինում 

նա գալիս էր մոր գերեզմանի մոտ: Մի օր գիշերը, երբ Սենդին ոչ մի կերպ չէր 

կարողանում քնել, նա նայում էր աստղազարդ երկնքին, հիշելով այն օրերը , երբ 

մայրիկի հետ էր:  Եվ հանկարծ աստղերից մեկը թարթեց, թարթե և Սենդին լսեց 

մայրիկի ձայնը: 

—  Սիրելի որդի Սենդի: Ես գիտեմ, որ քեզ համար դժվար է, բայց ես ուզում եմ, որ դու 

չտխրես: այնպես է ստացվել, որ ես չեմ կարող քո կողքը լինել, բայց ես տեսնում եմ քո 

ամեն քայլը, ուրախանում եմ քո ուրախությամբ և տխրում, երբ դու տխրում ես: Ես 

շատ եմ ցանկանում , որ դու շուտ մեծանաս և ուժեղ տղա դառնաս:  Հիշիր , որ ես 

ամեն րոպե քեզ հետ եմ: Ես սիրում եմ քեզ:  

Սենդին մեծանում էր և նա շատ անվախ էր: Երբ նա դարձավ մեծ տղա, մյուս 

եղնիկները նրան ընտրեցին որպես իրենց առաջնորդ: Իսկ մայրիկը երկնքից նայում 

էր և շատ էր ուրախանում իր Սենիի համար:  Եվ այսպես վերջացավ մեր հեքիաթը: 

Քեզ դուր եկա/վ, որ եղնիկ Սենդին դարձավ առաջնորդ:  

Դենիսկա: Այո; 

Հոգեբան: Հիմա դու կնկարե՞ս հեքիաթը:  

Դենիսկա :Կնկարեմ: 



Հոգեբանը խորհուրդ տվեց տատիկին պատմել Դենիսկային ճշմարտությունը, և 

հնարավորության դեպքում այցելել  մայրիկի գերեզմանները: Երրորդ հանդիպմանը 

Դենիսկան հայրիկի հետ եկավ և բերեց նկարը, որտեղ պատկերված էր Սենդիի 

մայրիկի գերեզմանը: Հայրը պատմեց հոգեբանին այն մասին,  թե ինչպես էին իրենք 

այցելել գերեզմաններ, թե ինչպես էր ինքը այնտեղ հուզվել, և թե ինչպես էր Դենիսկան 

հանգստացնում իրեն:  

 

 

 

ԱՄԵՆ ԻՆՉ ԼԱՎ ԿԼԻՆԻ 

 

(Հեքիաթի բովանդակությունը հիմնական զգայական համակարգի հիման վրա) 

 

Հայրը գտնվում է հիվանդանոցում: Երեխան կարդում է դռան վրա փակցված 

ցուցանակը. 《Ամեն ինչ լավ կլինի》: Մահացող հայրը շշնջում է որդու ականջին. 

(Ամեն ինչ լավ կլինի): Հայրը մահացավ, անձրև եկավ:Անձրևը գալիս էր մի քանի 

շաբաթ: Բոլորը հոգնել էին մռայլ երկնքից, ոտքերի տակ ջրերից, մոխրագույնից ու 

խոնավությունից: Մի առավոտ որդին արթնացավ և տեսավ պարզ երկինք և պայծառ 

արև: Նա զգաց, որ այսօր ամեն ինչ լավ կլինի: 

 

ԻՆՉՊԵՍ ԵՆ ԵՐԵԽԱՆԵՐԸ ՄԱՀՎԱՆԸ ԱՐՁԱԳԱՆՔՈՒՄ 

 

Գերմանացի հետազոտողները` Գերխարդ Բրաունը և Գերման Պոլմայերը գտնում են, 

որ երեխաները մինչև հինգ տարեկանը չունեն կայուն պատկերացում մահվան 

մասին: Այս տարիքի երեխայի համար մահանալ նշանակում է շարունակել գոյություն 

ունենալ որևէ այլ ձևում: Թեև հինգ տարեկան երեխան արդեն պատկերացում ունի 

բաժանման մասին, մահվանը նա արձագանքում է ոչ միայն վախով և բողոքով, այլև 

որոշ հետաքրքրությամբ: Երեխային թվում է, որ մահը քնի նման է: Նրան թվում է, որ 

թաղումից հետո մարդիկ դեռ ինչ-որ ձևով ապրում են դագաղում: Միևնույն ժամանակ 

երեխան սկսում է հասկանալ, որ 《կյանքը մահից հետո》տարբերվում է սովորական 

կյանքից: 

Ավագ նախադպրոցականը ունի բավականին հստակ պատկերացում մահվան 

մասին: Հաճախ խոսքը գնում է անհատական պատկերացման մասին, երբ մահը 

ներկայանում է կմախքի կամ հյուսով տեսիլքի կերպարով: Կրտսեր դպրոցական 

տարիքում ի հայտ են գալիս բարոյականխոսական պատկերացումներ մահվան 

մասին: Այս տարիքի երեխաների մի մասը համարում են մահը պատիժ է չարության 



համար:Մյուս մասը մահվանը վերաբերում է որպես կյանքի բնական ավարտի: 

Քանի դեռ ես աշխատում էի գրքի այս հատվածի վրա, մանկական հիշողությունները 

ծածկել էին ինձ տխրության և թախիծի ալիքով: Բարեբախտաբար, ես մանկության 

ժամանակ չունեի այդպիսի կորուստ, ինչպես Մաքսիմկան և Դենիսկան ունեին: 

Հայրիկը հեռացել էր կյանքից, երբ ես քսան տարեկան էի: Մայրիկս ողջ է, և ես ամեն 

օր շնորհակալ եմ լինում այդ Երկնային էակի համար: Իմ կորստյան փորձը 

ամփոփվում էր ուրիշ բանով, ես 《թաղել եմ》իմ ընտանի կենդանիներին: 

Իհարկե, չափահաս ընթերցողը հիմա առարկելու իրավունք ունի, որ չի կարելի 

համեմատել մարդու մահն ու թռչունի, ոզնու, կամ շան մահը: Բայց երեխայի համար, 

ում ծնողները ողջ են, տատիկներն ու պապիկները, սիրելի կենդանու մահը, մեծ վիշտ 

է: Մանկական սիրտը չի ընդունում նրանց մահը, ում սիրում է, ովքեր էլ նրանք լինեն: 

Իմ մանկական հիշողությունները կորուսների վերաբերյալ` թախծելն է Մակսիմկայի 

ու Դենիսկայի հետ միասին, դա իմ մանկական կորստյան փորձն է և վերադարձը 

կյանքին: 

Հիշում եմ, ինչպես հարևանի որդին, ով պատանի էր, ձմռան վերջում ինձ համար 

բերեց թռչուն վանդակի մեջ: Դա ձյունիկ էր. 

《 Ձյունիկները ցուրտ են սիրում, որովհետև նիանց որովայնը վառ կարմիր գույնի է, 

ինչպես երեխաների այտերը, որոնք զբոսնում են սառնամանիքում》,-բացատրեց 

պատանին և նվիրեց ինձ թռչնակին: Ես երջանիկ էի, իմ տանը ապրում էր աշխարհի 

ամենագեղեցիկ թռչնակը: 

Ձմեռը ավարտվեց, անցավ գարունը, սկսվեց շոգ ամառը: 

Մի անգամ, զբոսանքից հետո տուն վերադառնալով, ես տեսա որ վանդակի դուռը բաց 

է, իսկ ներսը դատարկ: 

-Որտեղ է՞ Ձյունիկը,-հարցրեցի ես մայրիկին: 

-Նա այլևս չկա,-տխուր ասաց մայրիկը,-նրա համար շատ շոգ է ամռանը, նա կարող 

էր հիվանդանալ, դրա համար ես նրան ազատ արձակեցի: 

Այդ գիշեր ես երազ տեսա, որ վաղ առավոտյան ինչ որ մեկը թակում է իմ 

պատուհանը: Ես մոտենում եմ և տեսնում իմ Ձյունիկին: Զգուշորեն բացում եմ 

պատուհանը, նրբորեն նրան վերցնում ձեռքս, և հոգատարությամբ երկու ափերով 

գրկելով, տանում եմ վանդակի մոտ... 

Այդ րոպեին ես արթնանում եմ, նրբորեն սեղմելով ափերիս միջև գտվող բարձի 

անկունը: Ձյունիկի փոխարեն ձեռքումս բարձի անկյունն էր: Վշտիս սահման չկար, 

արցունքներս չէին կաթում, նրանք առվի պես հոսում էին: 

-Ի՞նչ է պատահել,- հանգիստ հարցրեց մայրիկը: 

Ես պատմեցի նրան իմ երազը, և այդ ժամանակ մայրիկը ինձ ճիշտը ասաց. 



-Ձյունիկը մահացել է, իսկ նրա հոգին թռել է դեպի բարձր երկինք, այնտեղ, որտեղ 

սառն է...այնտեղ լավ է...Իսկ մենք կհիշենք թռչնակին և կյանքով ուրախանալ: 

Ասաց և լացեց: Մենք երկար գրկած նստել էինք, և ամեն մեկս իր համար էր լալիս: 

 

 

ԾԻԱԾԱՆ 

 

Կա Երկիր ու Երկինք կա: 

Կա Մարմին ու Հոգի կա: 

Մարմինը ուզում է ապրել Երկրում, 

իսկ Հոգին ձգտում է դեպի Երկինք: 

Երբ Հոգին հրաժեշտ է տալիս Մարմնին, 

Երկիրն ու Երկինքը անձրևով են լալիս: 

Անձրևից հետո Ծիածան է հայտնվում- 

յոթ գույնի արահետ, 

որով Մարմինը գնում է Երկիր,  

իսկ Հոգին բարձրանում է Երկինք: 

 

 

ԻՄԱՍՏՈՒՆԸ 

 

Բարձր լեռներում, որտեղ սպիտակ ձմեռը հյուր է ընդունում շոգ ամռանը, ապրում էր 

մի ծերունի: Ամեն օր նրա մոտ մարդիկ էին գալիս: Նրանք լեռներն էին բարձրանում 

ոլորապտույտ արահետով, սահում էին ողորկ քարերով, կառչում էին բույսերի 

արմատներից, որպեսզի տեսնեն ծերունուն, պատմեն իրենց պատմությունը, և լսեն 

իմաստուն խորհուրդ կամ խրատ: 

Տուն վերադառնալուց հետո այցելուները կիսվում էին իրենց տպավորություններով: 

Նրանք ասում էին, որ Իմաստունը այնքան ծեր է, որ վաղուց չի հաշվում իր տարիքը: 

Մյուսները ասում էին, որ նա երիտասարդ է, ուղղակի նրա մազերը ծածկվել էին 

ձյունով, այն փորձություննռրի պատճառով, որ նա ապրել է: Երրորդները համոզված 

էին, որ նրանք շփվելեն կնոջ, այլ ոչ թե տղամարդու հետ: Բայց բոլորը միակարծիք 

էին մի բանում` Իմաստունի խորհուրդները օգնել են շարունակել ապրել, նրա 

խոսքերը հույս էին ներշնչում, նրա բարի հայացքը և ժպիտը, վստահություն և ուժ էին 

տալիս: 

 



ԱՄՊԵՐ 

 

Մի անգամ Իմաստունի մոտ բերեցին տխուր տղայի: Արդեն երկու շաբաթ է, սիրելի 

տատիկի մահից հետո, նա չի քնել ու կերել, դադարել է ժպտալ և խաղալ մյուս 

երեխաների հետ: 

Ծերունին վերցրեց տղային իր ծնկների վրա և կամաց-կամաց ասաց. 

-《Նայիր երկնքին...Տեսնում ես այնտեղ ամպեր են` մեծ ու փոքր: Մարդկանց կյանքը 

նման է ամպերին...Սկզբում երկնքում ծնվում է փոքրիկ ամպիկը: Նա զբոսնում է 

երկնքում և ուժ հավաքում: Դառնում է շատ մեծ ու ծեր, նա հետո անձրևի տեսքով 

գալիս է Երկիր... 

Որոշ մարդիկ մտածում են, որ ամպը կորել է, հալվել է, մահացել է... 

Իրականում դա այդպես չէ: Անձրևը, որը ծնվել է ամպից, լցնում է գետակները, ծովերն 

ու օվկիանոսները: Հետո ջուրը այդ գետակներից, ծովերից ու օվկիանոսներից, արևից 

հալչելով, նորից վերև է բարձրանում, և երկնքում ծնվում է նոր փոքրիկ ամպիկ》: 

Իմաստունը և փոքրիկ տղան լռեցին, նա հանգիստ քնել էր: 

 

 

ՀԵՏԵՎՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Էլի մի քանի րոպե, էլի մի քանի տող, ու ես կավարտեմ գրել այս գիրքը: Նույնիսկ 

չգիտեմ, տխրեմ, թե ուրախանամ: Անկեղծ կասեմ, ես այն գրել եմ մեծ հաճունքով, և 

ինձ հաճել է, որ գիրքը այսպիսին ստացվեց, ինչպիսին ցանկանում էի: 

Ուրախ եմ, որ կարողացա պատմել իմ փոքրիկ այցելուների մասին, զարմանալի 

երեխաների մասին, ովքեր հավատացին հեքիաթին, և ես ուրախ եմ, որ 

Երախտապարտ հեքիաթը օգնեց նրանց: 

Ուրախ եմ, որ ամբողջ աշխատանքի ընթացքում գիրքը գտվում էր ամուսնու, որդու, 

դստերս, ընկերների և գործընկերների սևեռուն ուշադրության ներքո, որոնք իրենց 

մաղթանքներով, դիտողություններով և խորհուրդներով օգնեցին այն դարձնել թեթև և 



հասկանալի: 

Ես ուրախ կլինեմ, եթե կարողացա համոզել ծնողներին, որ երեխաները ընկերների և 

դաշնակիցների կարիքն ունեն, որ նրանք, ինչպես օդը, կարիքն ունեն մեր սիրո, 

հասկացման ու ընդունման, որ ամեն երեխա եզակի է, հանդիսանում է լիիրավ 

անհատականություն, և լավագույնին է արժանի: 
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