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АЛҒЫ СӚЗ 

 

Біз, Жасырын Маскүнемдер Достастығының мүшелері үмітсіз физикалық және 
психологиялық жағдайға тап болып, бірақ содан айығуға бет алған жүзден аса ер және 

әйел адамдармыз. Бұл кітаптың басты мақсаты, басқа маскүнемдерге біздің бҧл аурудан 

қалай айығатынымызды кӛрсету. Осы беттерде жазылғандар оларға қосымша 
куәгерлікті қажет етпейтіндей сенімді болып кӛрінеді деп ойлаймыз. Біздің ӛмірлік 

тәжірибеміз туралы бұл әңгіме әркімге маскүнемді жақсы түсінуге кӛмектеседі деп 

ойлаймыз. Кӛпшілігі маскүнем қатты ауру меңдеген адам екенін біле бермейді. Сонымен 
қатар, біздің ӛмір сүру тәртібіміз барлығына үйлеседі және әркім ӛзіне керегін алады 

деген сенімдеміз. 

Біздің ӛзімізді құпия ұстауымыз ӛте маңызды, ӛйткені осы басылымға байланысты 
жіберілген хаттарды игеруге біз ӛте азбыз... Кӛпшілігіміздің іскер және мамандар 

болуымызға байланысты, осы жағдайда ӛзіміздің жұмысымызды игере алмаған болар 

едік. Маскүнемдікке қарсы күрес аясындағы біздің әрекетіміз біздің негізгі жұмысымыз 
емес екендігін ескерткіміз келеді. 

Біздің Достастықтың барлық мүшелерін маскүнемдік мәселелері бойынша халыққа 

ауызша және жазбаша түрде түсінік берген кезде ӛз аты-жӛндерін атамауға шақырамыз. 
Тек «Жасырын Маскүнемдер Достастығының мүшесі» ретінде танысуға болады. 

Біз асқан парасаттылықпен баспасӛз қызметкерлерін де біздің ӛтінішімізге назар 

аударуға шақырамыз, ӛйтпеген жағдайда біз келеңсіз жайларға тап болуымыз мүмкін. 
Біз ұйым болып есептелмейміз. Біз кіруге және мүшелікке ешқандай жарна 

тӛлемейміз. ЖМД-ға кіру үшін бір ғана нәрсе керек, ол – ішуді тастауға деген ұмтылыс. 

Біздің ешқандай дінмен, сектамен, діни сеніммен байланысымыз жоқ және ешкімге де 
қарсы емеспіз. Біз тек маскүнемдіктің құрығына түскендерге пайдамызды тигізсек дейміз. 

Осы кітап кӛмектескендердің және басқа маскүнемдермен жүмыс жасай 

бастағандардың жағдайы қалай екендігін білу бізге қызықты болады және оларға осындай 
жағдайларда кӛмек кӛрсеткіміз келеді. Біз ғылыми, медициналық және діни бірлестіктер 

тарапынан болатын сұранысқа ӛте қуанышты боламыз.  

 

Жасырын Маскҥнемдер Достастығының  

 

 

Ескертпе: Ағылшын тіліндегі 1939-ы жылдың сәуір айының бірінші басылымы 396 беттен 

тұрады. Осы қазақ тіліндегі бірінші аудармасында, жеке адамдардың ӛмірбаяндарының 

кӛбі еңгізілмеген.  
 



ДӘРІГЕРДІҢ ПІКІРІ 

 

Біз, Жасырын Маскүнемдер Достастығының мүшелері, осы кітапта жазылған аурудан 
айығудың медициналық тұрғыдан бағалауымен танысу оқырманға қызық болады деп 

ойлаймыз. Сенімге толы әңгіме бізге мүше маскүнемдердің айығуына куә болған 

дәрігерлерден шығуы тиіс. Айналасына танымал дәрігер, маскүнемдік пен наркоманиядан 
емдеумен айналысатын белгілі аурухананың бас дәрігері ЖМД-ға келесі құжатты берді: 

  

Барлық қызығушы адамдарға: 
  

Мен кӛптеген жылдар бойы маскүнемдіктен емдеуге машықтандым. 

Осыдан 4 жыл бұрын аяғында шаруасы алға басқан іскер бола тұрып, менің 
түсінігім бойынша үмітсіздер қатарына қосылатын қаралушыны емдедім.  

Емделудің үшінші курсын ӛту кезінде оған емделуге апаратын мүмкін әдістер 

туралы ойлар пайда болды. Ӛзінің бағдарламасының бір бӛлігін орындау кезінде ол 
басқа маскүнемдерге олардың ӛзге маскүнемдермен сӛйлесулері керек екендігі 

туралы осы ойларын айта бастады. Бұл осы адамдардың және олардың жанұялары 

бірлестіктерінің тез ӛсуіне негіз болды. Осыған қарағанда бұл адам мен жүздеген 
ӛзге адамдар да ауруларынан айыққан болуы керек. 

Маған ешқандай нәтиже әкелмеген жүздеген жағдайлар белгілі. Бұл фактілердің 

медициналық маңызы болуы мүмкін; бұл топтарға тиісті басқалай ӛсудің 
мүмкіндіктеріне байланысты олар маскүнемдік тарихында жаңа кезеңнің ашылуын 

білдіруі керек. Бұл адамдар осындай мыңдаған сәттерде қолданатын емге ие болуы 

мүмкін. Сіз олардың ӛздері туралы айтқандарына толық сеніммен қарай аласыз. 
 Шын кӛңілмен Сіздің  

 Уильям Д. Силкуорт, дәрігер 

 
Біздің ӛтінішіміз бойынша осы хатты берген дәрігер тӛменде берілген басқа 

хабарламада ӛз кӛзқарасын толығырақ мазмұндады. Бұл хабарламада ол маскүнемдіктен 

қорлық кӛрген біз, маскүнемнің тәні оның психикасы сияқты нашар жағдайда екеніне 
сенуіміз керек деп сендіреді. Ӛмір сүруге қабілетіміз болмағандықтан, ішімдіктерді 

қолдануды бақылауға ала алмадық, ақиқаттан құтылу үшін психикалық жоғалтуға 

ұшырадық деген түсіндіру бізді қанағаттандырмайды. Бұл бізге қатысты белгілі бір 
дәрежеде дұрыс болды. Бірақ біздің тәніміз де ауру екен. Осы физикалық факторды 

түсіндірмеушіге сенім толық бола алмайды. 

Бізді бұл дәрігердің ішімдікке қарсы аллергиядан зардап шегеміз деген теориясы 
қызықтырды. Біз маман болмағандықтан, ол туралы түсінігіміз де таяз. Ішкілік кӛптеген 

проблемалар әкелген бұрынғы маскүнемдер болғандықтан, біз бұл түсінік дұрыс мәнге ие 

деп айта аламыз. Бұл оған басқа қырынан қарағанда беймәлім болып қалатын кӛп 
нәрселерді ашып береді. 

Рухани және альтруистік негізге тән проблемалардың шешімін дайындап жатсақ та, 

біз маскүнем ӛзін-ӛзі ұстай алмаған немесе ауырып қысылған кезінде оның ауруханаға 
жатып емделгені дұрыс деген пікірді жақтаймыз. Кӛп жағдайда адаммен сӛйлеспес бұрын 

оның ойлау қабілетін қайтару керек, ӛйткені бұл жағдайда ол ӛзіне ұсынылған нәрсені 

дұрыс түсіну мүмкіндігіне ие болады. 

 

Міне дәрігер не жазады: 

 
Осы кітапта жазылған мәселелер ішкіліктен зардап шегуші әрбір адам үшін 

үлкен маңызға ие.  

Бұл жӛнінде мен кӛп жылдық тәжірибе негізінде және еліміздегі маскүнемдік 

пен нашақорлықтан емдейтін байырғы клиникалардың бірінің бас дәрігері ретінде 

айтып тұрмын. 
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Сондықтан да мен осы тақырыпқа арнап осы беттерде берілген бірнеше сӛз 

жазуды ӛтінгенде қанағаттану сезімін бастан кешірдім. 

Біз, медиктер, маскүнемдердің моральдық психология тұрғысынан қандай да 
бір түрді қажет ететіндерін бұрыннан-ақ білетінбіз. Бірақ оны іс жүзінде қолдану 

қиын болды. Қарқынды дамуымызға қарамастан, біз ӛз біліктілігіміздің аясынан тыс 

күшті қолдануға дайын емес едік. 
4 жыл бұрын осы кітаптың авторларының бірі біздің клиникада емделген еді 

және емделу кезінде оған бірнеше ой келді де, ол соларды іс жүзінде қолдана 

бастады. 
Кейінірек ол ӛзінің бастан кешкендерін басқаларға айтып біруге ӛтініш 

жасады. Біз сенімсіздік білдірсек те, оған рұқсат бердік. Айтылған әңгімелер шын 

мәнінде қызықты болды. Осы адамдардың ӛз ісіне берілгені, ешқандай пайдаға 
ұмтылмауы маскүнемдермен ұзақ уақыт бойы жұмыс жасап келе жатқандарға қанат 

бітірді. Бұл адамдар ӛздеріне сенеді және маскүнемдерді екі дүниенің шекарасында 

ұстап тұрған Күшке одан артық сенеді. 
Әрине, маскүнемді ішкілікке деген құмарлықтан арылту керек және кӛп 

жағдайда бұл медициналық әдістерді психологиялық әдістерден бұрын пайдалануды 

талап етеді. 
Ішкілікке деген құмарлық маскүненем үшін аллергия болып табылады, ал 

ішімдікті аздап қолданатын адамдарда бұл байқалмайды. Аллергияға ұшыраған 

адамдар ішімдікті ӛз денсаулықтарына зиянсыз пайдалана алмайды. Осы дүниеде 
ӛздеріне деген сенімдерін жоғалта отырып, олар бір проблемаға бір проблеманы 

жамайды да, оларды шешу ӛте қиынға түседі. Оларға ұсынылған ақыл кеңестер 

далаға кетеді. Маскүнемнің назарын аударатын үндеу терең ойлы және күшті болуы 
керек. Ӛз ӛмірлерін қайта құрғысы келген жағдайда, олардың ойлары ӛздерінен тыс 

бір Күшке негізілген болуы тиіс. 

Біздер, клиникаларды басқарушы психиатрлар біреулер үшін аздап 
түсініксізбіз; бірақ олар біздің кӛргенімізді кӛріп байқасын. Осы адамдар ӛмірден 

түңілген жұбайлар мен балалардың бастан кешкен қайғысына қарасын; осы 

проблемаларды шешу олардың күнделікті жұмысына айналсын және түнде олардың 
басына түскен қайғылары ұйқыларын бӛлсе, олар біздің неге осы дертті жандарға 

кӛмекке ұмтылғанымызды түсінеді. Кӛп жылдық тәжірибеден кейін олардың 

арасында соңғы кезде ӛсіп отырған альтруистік қозғалыстың кӛмегі бар деп таптық. 
Ерлер мен әйелдер ішімдік шақыратын эффект ұнағаннан кейін ішкілікке үйір 

болады. Бұның артында ақыл естен айырылу жатқандықтан, уақыт ӛте келе олар 

ненің шын, ненің ӛтірік екенін айырудан қалады. Оларға осы сүріп жатқан ӛмірлері 
дұрыс болып кӛрінеді. Басқалар еш қиналмастан іше салатын, бірнеше рӛмкеден 

кейінгі ӛзін жеңіл сезінуді қайтадан бастан кешіре алмаса, олар ӛзін далада 

қалғандай сезінеді. Ӛз ерік жігеріне бағындыра алмай тағы да рӛмкеге қол созса, бұл 
әдетке айналады. Олар осыдан кейін ішудің барлық кезеңін бастан кешіріп барып, 

енді ішпеуге шешім қабылдайды. Егер адамда маскүнемдіктен толықтай арылуға 

деген ерік күші болмаса, онда айығуға үміт аз. 
Басқа жағынан алып қарасақ, мұны түсінбейтін кейбір адамдарға бұл 

қаншалықты бір түрлі болып кӛрсінсе де, ауруынан айығуы мүмкін емес шешуі қиын 

проблемалары кӛбейіп кеткен адам кенет ӛз ӛмірін жеңіл басқара алатынына кӛз 
жеткізеді, ол үшін бірнеше қарапайым қағидаларды ұстанса болды. 

Адамдар менен шын кӛңілмен: Дәрігер, бұлай жалғаса беруі мүмкін емес. Мен 

үшін құнды нәрселер бар. Сіз маған кӛмектесуіңіз керек деп жалына сұрады. 
Егер дәрігер ӛз ары алдында таза болса, қайбір кезде ол ӛзінің кәсіптік 

деңгейінің тӛмен екенін сезінуі керек. Кейбірде ол ӛз біліктілігін толықтай қолданса 

да жеткіліксіз болады. Кейбір кезде адам күшінен жоғары тұратын психикаға ӛзгеріс 

әкелетін басқа күш керек екендігі сезінеді. Психиатрлардың арқасында емделіп 

шығушылар кӛп болса да, біз, дәрігерлер, проблеманы толықтай алғанда істеген 
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істеріміз кӛп емес екендігін мойындауымыз керек. Кӛптеген маскүнемдер қарапайым 

психологиялық тәсілге беріле бермейді. 

Мен маскүнемдік толықтай алғанда саналы бақылаудың проблемасы болып 
табылады дегендермен келіспеймін. Мен, мысалы, белгілі бір күні ӛз пайдасына 

шешілетін қандай да бір проблемамен немесе іспен айлар бойы жұмыс жасаған 

адамды білемін. Осыған бір екі күн қалғанда ол ішіп кетті, сол кезде ішкілікке деген 
құмарлық ӛз дегенін істеді және маңызды шаруалар ұмытылып, кездесу жайына 

қалды. Бұл адам белгілі бір жағдайдан қашу үшін ішкен жоқ; Ол ешқандай 

түсіндіруге жатпайтын тарту күшінен құтылу үшін ішті. 
Кӛптеген жағдайларда ішімдікке тартылыс күші феномені адамдарды бұл бас 

июдің терең зардаптарына қарамай әрі қарай күресуден бас тартуға мәжбүрледі.  

Маскүнемдерді топтарға бӛлу аса жеңіл жұмыс емес және оны бӛлшектеп 
қарастыру бұл кітаптың мақсаты емес. Әрине, кӛңіл күй жағынан тұрақты емес 

психопаттар да кездеседі. Бұндай типтер бізге жақсы таныс. Олар үнемі «енді татып 

алмайтын» болып жүреді. Олар сӛз жүзінде тау қопарғандарымен, іс жүзінде 
солардың біреуін де істемейді. 

Ӛзіне ішуге болмайтынын мойындамайтын адамдар типі бар. Ол ішу үшін 

неше түрлі себеп ойлап табады. Ол спирттің сортын немесе қажетсіз тірлікті 
ауыстырады. Біршама уақыт ішпей жүріп, қорқынышсыз бір стақан ішуге болады 

деп есептейтін адамдар типі болады. Маниакальді-деприссиптік типтер туралы 

кітаптың бір бӛлігін жазуға болады, бұл адамдардың әрекеті әдетте достарына да 
түсініксіз. 

Сонымен қатар ішкілікке реакциядан басқа барлық жағынан жақсы адамдар 

типі бар. Бұлар әдетте қабілетті, ақылды, жақсы ниеттегі адамдар. 
Бұлардың барлығын біріктіретін бір нәрсе бар: іше бастағанда оларда тартылу 

күші феномені пайда болады. Бұл адамдарды басқалардан бӛлектеп тұратын белгісіз 

алгергияның кӛрінісі болуы мүмкін. Және осы күнге дейін бұл аллергияны бізге 
белгілі әдістермен емдеу мүмкін болмай отыр. Ұсынуға болатын жалғыз нәрсе – ол 

ішуден мүлдем бас тарту. 

Бұл ұсыныс біздің арамызда бірден тартыс талас туғызды. Әртүрлі 
басылымдарда құптайтын немесе қарсы дәлелдер айтылды, бірақ дәрігерлер 

арасында бұл адамдардың ауруларынан айығуы мүмкін емес деген ой белең алды. 

Шығар жолды қайдан табуға болады? Бұл сұраққа менің тәжірибемдегі бір 
мысал жауап бере алады. 

Шамамен бір жыл бұрын маған асқынып кеткен маскүнемдіктен емдеу үшін бір 

адамды әкелді. Ол асқазанынан қан кетуден әрең аман қалды және тұлға ретінде 
құлдыраудың шегіне жеткен болатын. Ол ӛмір сүруге деген құлшынысын мүлдем 

жоғалтқан, тек бір жұтым шарап үшін ғана жүрген еді. Ол ӛзіне ешкімнің кӛмектесе 

алмайтынына толық сенімді болды. Оның ағзасынан ішкілік толық шығарылғаннан 
кейін, оның миынан ешқандай ауытушылық табылмады. Ол осы кітапта жазылған 

жоспарды толықтай қабылдады. Бір жылдан кейін ол маған кіріп шықты, осы кезде 

мен бір түрлі жағдайды бастан кештім. Мен бұл адамның атын білетін едім, бет 
жүзін де шырамыттым, бірақ осымен бұрынғы танысыммен ұқсастық аяқталды. 

Бұрынғы қалтыраған, ӛмірден түңілген адамсымақтың орнында ӛзіне сенімді адам 

отырды. Мен онымен біршама уақыт сӛйлестім, бірақ оны бір кезде танығаныма 
ӛзімді сендіре алмадым. Мен үшін ол мүлдем басқа адам еді және сол күйінде 

аттанып кетті. Арада 3 жыл ӛтсе де, ол арақты татып алмады. 

Маған моральдық қолдау керек болса, белгілі Нью-йорктік дәрігер келтірген 
оқиғаны еске аламын. Ол ӛзіне диогноз қойып, оны үмітсіз деп тапқаннан кейін ескі 

сарайға тығылып, ӛлуге бел байлайды. Іздеген адамдар оны тауып алап, ӛмірден 

түңілген күйінде маған әкелді. Физикалық жағдайын жақсартуға арналған емдеу 

курсынан кейін біз әңгімелестік. Әңгіме үстінде ол егер мен оның емделетініне, ерік 
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күші пайда болатынына сендіре алмасам, ал, бұл бұрын ешкімнің қолынан келмеген, 

онда емделу босқа уақыт жоғалту екенін ашық айтты. 

Оның ішкілікке әуестігі ӛте қиын проблема болды, сондықтан, біз негізгі 
үмітімізді сол кездегі моральдық психологиямен байланыстырдық, бірақ бұның ӛзі 

кӛмектесе алады деп сене алмадық. 

Бірақ оны осы кітапта жазылған идеялар қызықтырды. Міне, ол енді кӛптеген 
жылдар бойы ішімдікті мүлдем татып алмайды. Біз онымен жиі кездесіп тұрамыз, ол 

маған ерлер арасындағы нағыз эталон сияқты кӛрінеді. 

Мен әрбір маскүнемге осы кітапты оқуға кеңес беремін және ол кезінде ӛзі 
келеке етпек болған нәрсесіне сиынатын болады деп ойлаймын. 



1-ші ТАРАУ 

БИЛЛДІҢ ӘҢГІМЕСІ 

 
Платтсбургтік жас офицерлерді қызмет атқаруға жіберген Жаңа Англиядағы кішкене 

қалашық әскери қызығушылық құрсауында еді; қала тұрғындарының үйлеріне шақырып, 

жеңімпаздар ретінде қарауы бізді мақтаныш сеніміне бӛледі. Бұнда бәрі де болды: 
махаббат, соғыс, жалпының таңданысы. Ӛмір кей кезде шулы және кӛңілді, кей уақытта 

айбынды болды. Осындай оқиғалардың ортасында жүріп, мен ішкілікпен таныстым. 

Ішкілікке қатысты туғандарымның ескертпелері далада қалды. Уақыты келгенде бізді 
«анда» жіберді. Мен ӛзімді жалғыз сезіндім, мені тағы да бӛтелкеге тартты. 

Біз Англияға келіп түстік. Мен Уинчестер соборында болдым. Кӛргендерім кӛңілімді 

толқытты, айналаны тамашалай жүріп зираттағы мына жазуға кӛңілімді аудардым: 
Бұнда Хемпширлік гренадер сайран салған-ды, 

Ажалға жем болған-ды, 

Салқын сыра буынға түскенде. 
Жақсы жауынгерді ешкім ұмытпайды, 

Ажалы неден болса да, 

Оқтан, не жемсауы сыраға толса да. 
Мен сол кезде мән бермеген қорқынышты кӛріпкелділік. 

Жиырма екі жасымда ардагер атанып үйге оралдым. Мен ӛзімді кӛшбасшы есебінде 

сезіндім, ӛйткені менің бӛлімшемнің жауынгерлері маған құрмет есебінде ескерткіш 
сыйлаған еді. Басшылық талантым мені ӛзім басқара алатын бір ірі мекеменің басына 

қояды деп сендім. 

Мен кешкі заңгерлік курсына түстім және сақтандыру компаниясындағы тергеуші 
лауазымын алдым. Биікке ӛрлейтін кез келді деп ойладым. Мен әлі әлемге кім екенімді 

кӛрсетемін. Қызмет бабымен маған Уолл Стритте болуға тура келді де, мен сауда істеріне 

қызығушылық таныттым. Кӛптеген адамдар кедейлікке ұрынып жатты, ал, енді біреулері 
тез байыды. Неге маған да байымасқа. Юриспруденциядан басқа, мен экономика мен 

бизнесті де зерттей бастадым. Сол кезде мен маскүнемдікке жақындап, юриспруденция 

курсын әрең бітірдім. Емтихандардың бірінде мас болғаным сонша, есімнен айырылып, 
жаза да алмадым. Мен күнде ішпесем де, әйелім алаңдаушылық білдірді. Мен оған 

алдыңғы қатарлы даналардың ӛздері жаңалықтарын мас күйлерінде ашқандарын, ал 

пәлсапалық ойдың шарықтау шегі бӛтелкенің қатысынсыз ӛтпегенін айттым. 
Юриспруденция курсын бітіргеннен кейін оның маған қол емес екендігін түсіндім. 

Мені енді Уолл Стриттің иірімі тарта түсті. Менің табынушыларым алдыңғы қатарлы 

іскерлер мен қаржы мамандары болды. Ішімдік пен биржалық сатылымдар арасынан мен 
бумеранг сияқты ӛзіме қайта оралып соғатынын білместен қару дайындай бастадым. Біз 

әйеліміз екеуіміз қарапайым тұрдық және 1000 доллардай ақша жинадық. Біз оларға 

акциялар сатып алдық, ол кезде олардың құны болған жоқ, бірақ мен олардың кезі 
келгенде бағасы ӛседі деп сендім. Маклер достарымды мені ӛзімнің жинақтарымды 

салған ӛндірісті қарауға жіберуге кӛндіре алмадым да, онда әйеліміз екеуміз баруға бел 

будық. Менде адамдар нарықты білмегендіктен ӛз ақшаларын жоғалтуда деген пікір 
қалыптасты. Содан соң мен басқа да себептерді таптым. 

Біз жұмысты тастап, бесігінде шатыр, жамылғы, ауыстыратын киім және қаржылық 

анықтаманың үш үлкен томы бар мотоциклмен жолға аттандық. Біздің достарымыз біздің 
есіміздің дұрыс екеніне күмән келтірді. Менің биржадағы істерім ойдағыдай еді, 

сондықтан, біздің аздаған жинағымыз болды, бірақ бірде ӛз жинағымызды сақтау үшін 

бізге ферма да жұмыс істеуге тура келді. Бұл менің ӛмірімдегі ӛз қолыммен ақша тапқан 
соңғы оқиға еді. Бір жыл ішінде біз Құрама штаттардың барлық шығыс бӛлігін айналып 

шықтық. Жыл аяғында менің Уолл Стритке жіберген есептерім биржадағы жақсы 

лауазамды және маған тиісті қаржыны қолдану құқығын қамтамасыз етті. Шешімді ӛз 

бетімізше қабылдау құқы бізге сол жылы бірнеше мың доллар қосымша кіріс әкелді. 
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Осыдан кейінгі жылдарда тағдыр маған ақша мен жетістіктерді тарту етті. Мен тұлға 

ретінде қалыптастым. Басқалар іліп әкеткен менің идеяларым, конъюнктураны бағалауым 

миллиондаған табыс әкелді. 20 - жылдардың аяғындағы үлкен шу бізді жетістіктің биігіне 
кӛтерді. Ішімдік менің ӛмірімде ерекше орын ала бастады. Қаланың бай аудандарындағы 

мейрамханаларда джаз ойнайтын, шулы болатын. Айналадағылар мыңды жоғалта отырып 

миллион туралы әңгіме қозғайтын. Скептиктер тістерін ақситатын да, содан соң бастары 
ауған жаққа кететін. Менің айналамда гүлге қонған арадай кӛптеген достар пайда болды. 

Менің ішкілікке әуестігім арта түсті. Кей күндері күн-түн демей ішетін болдым. 

Достарымның ескертпелері құлағыма кіріп те шықпады. Біздің хан сарайындай 
пәтерімізде ауыр кӛріністер орын алды. 

Мен әйелімнің кӛзіне шӛп салған емеспін, бұндай жағдай менің кӛп ішуіме 

байланысты мүмкін емес те еді. 
1929 жылы мен гольфпен шұғылдана бастадым. Жақын арада мен Уолтер Хейгенді 

жеңемін де, маған әйелім риза болады деген үмітпен қаланың сыртына кӛштік. Бірақ 

ішімдік мені менің Уолтерді жеңгенімнен де тез жеңді. Таңертең менің қолым мен аяғым 
дірілдейтін болды. Гольф ішімдікті күні түні ішуге жағдай жасады. Маған жасӛспірім 

кезімде қадірлеуді үйреткен таңдаулыларға арналған алаңда әрі бері жүгіру жағымды 

болды. Мен істері алға басқан адамдарға тән жеңіл ғана күнге күйдім. Жергілікті банкир 
менің үлкен қаражатты қалай айналдырып жатқанымды скептикалық таңданыспен 

бақылауда болды. 

Күтпеген жерден 1929 жылдың қазанында Нью-Йорк биржасында құлдырау болды. 
Осындай жайсыз күндердің бірінде мен қонақ үйден кеңсеге бет алдым. Кешкі сағат сегіз 

еді, биржаның жабылғанына бес сағат ӛткен. Телеграф аппараты әлі іске қосылуда. Мен 

XYZ-32 деп жазылған лентаға қарадым. Таңертең ғана онда 52 болатын. Мен басқа да 
достарым сияқты кедейліктің шегіне түскен едім. Газеттерде кӛп адамдар биік қаржылық 

мекемелер ғимараттарының үстінен секіріп ӛз-ӛздерін ӛлтіруде деп жазды. Бұл менің 

қарсылығымды туғызды. Жоқ, мен секірмеймін. Мен барға қайта оралдым. Менің 
достарым таңертеңгі 10-нан бері бірнеше миллиондарын жоғалтты. Онда тұрған не бар. 

Ертең басқа күн туады. Мен қанша кӛп ішсем де, жеңіске деген қайратымды жани түстім. 

Келесі күні таңертең мен Монреальдағы досыма телефон шалдым. Оның кӛп ақшасы 
қалған еді, ол маған Канадаға келуіме кеңес берді. Келесі кӛктемге дейін біз бұрынғыдай 

ӛмір сүрдік. Мен ӛзімді Эльбадан оралған Наполеондай сезіндім. Ешқандай Әулие Елена 

аралы мені қорқыта алмады. Бірақ мен қайтадан іше бастадым, сондықтан қайырымды 
досыма менімен айырылысуға тура елді. Бұл жолы біз жоқшылықтың құрығына мықтап 

іліктік. 

Біз менің әйелімнің ата-анасының үйіне кӛшіп бардық. Мен жұмыс тапқан едім, бірақ 
артынан такси жүргізушісімен болған тӛбелестің кесірінен оны да жоғалттым. Маған 

аянышпен қарағандардың бір де біреуіне мен осылай бес жыл бойы жұмыссыз болады, 

сонымен қатар бес жыл бойы үзбей ішіп кетеді деген ой келген емес еді. Менің әйелім 
әмбебап дүкенде жұмыс істей бастады. Ол жұмыстан шаршап келіп, мені мас күйімде 

кӛрді. Еш нәрсе қолымнан келмегендіктен, маклерлік кеңседе менен құтылуға тырысты. 

Ішімдік мен үшін аса мұқтаж нәрсе болудан қалды. Мен онсыз ӛмір сүре алмайтын 
жағдайға жеттім. Екі, кейде үш бӛтелке менің күнделікті нормама айналды. Мен кейбір 

сауда-саттықтан түскен аздаған ақшаны барлар мен ішімдік сататын дүкендер берген 

қарыздарымды тӛлеуге жібердім. Бұл күнделікті әдетке айналды, таңертең мен денемдегі 
дірілді сезіне бастадым. Таңғы асты ішпес бұрын, бір стақан джин ішіп, оны бірнеше 

бӛтелке сырамен итеруім керек болды. Бұған қарамастан, мен ӛзіме ие бола аламын деп 

есептедім, менің кейбір кездегі сау екенімді кӛретін әйелім ертеңге деген үмітін үзбеді. 
Бірақ жағдай ауырлай берді. Біздің үйімізді қарызымыз үшін тартып алды, қайын 

енем қайтыс болды, әйелім мен қайын атам ауру еді. 

Күтпеген жерден менің шаруаларымды түзеуге мүмкіндік туды. Акциялар 1932 жылы 

тӛмен бағаланды, осыған байланысты маған сатып алушылар тобын құруға мүмкіндік 
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туды. Мен кӛп пайда табамын деп болжам жасадым. Бірақ осы кезде мен ескі әніме қайта 

бастым да бәрін жоғалттым. 

Кенет мен есімді жинап алдым. Бұлай болмайтынын түсіндім. Енді бір жұтым да 
ішуге болмайтынын түсіндім. Ішуден мүлдем бас тарту керек болды. Осыған дейін де мен 

бірнеше уәде берген едім, бірақ осы жолы әйелім бәрі басқаша екенін түсінді. Ол 

шынында да солай еді. Осыдан кейін мен тағы да үйге мас келдім. Ешқандай күрес, 
ішімдіктен бас тартуға тырысу болған жоқ. Менің шешімім қайда қалды? Мен не 

болғанын түсінбедім. Менің басыма ештеңе кіріп шықпады. Маған біреу рӛмке ұсынды, 

мен іше салдым. Менің ақыл есім дұрыс па? Мен болашақты болжамақ түгілі, айналамда 
не болып жатқанында түсінуден қалдым. 

Мен тағы да ішуді тастауға тырыстым. Аз уақыт ӛткенде менің сенімім нығая түсті. 

Арақ-шарап шығаратын зауыттар мен үшін енді ӛмірде жоқ еді. Енді мен бұнымен қалай 
күресу керек екенін білдім. Бір күні мен телефон шалуға кафеге кірген едім, бірақ бір 

мезетте үстел басында отырып араққа тапсырыс бергенімді түсінбей қалдым. Арақтың уы 

денеме жайыла бастағанда мен келесі жолы ақылдырақ боламын деп ойладым, бірақ бүгін 
ӛзімді шектемей-ақ қояйын деген шешімге келдім, ӛлгенше іштім. 

Келесі күнгі қоқыныш, үмітсіздік пен түңілу сезімін ешқашан да ұмытпаймын. Менің 

күресуге жігерім жетпеді. Мен ӛзіме ие бола алмадым және алдымда не күтіп тұрғанын 
ойлауға қорықтым. Мен кӛшені кесіп ӛтуге қорықтым, ӛйткені мені жүк машинасы басып 

кетуі мүмкін деп ойладым. Кешкі кафеде сыраны ӛлердей іштім. Осыдан кейін менің жан 

дүнием тынышталды. Мен таңғы газеттерден акциялардың тағы да құлдырағанын 
оқыдым. Бұл менің басымнан да ӛткен еді. Биржадағы жағдай орнына келсе де, менің ісім 

оңалмас еді. Бұл ӛте қорқынышты ой еді. Мүмкін ӛз ӛмірімді қию керек болар. Жоқ, қазір 

емес. Осыдан кейін менің ойларым шатаса бастады. Маған тек джин, бір екі бӛтелке джин 
ғана кӛмектесе алады содан кейін рахат сезімі... 

Адамның ақылы мен тәні ғажайып механизм. Мен осы ӛлмеші халде екі жылдай ӛмір 

сүрдім. Таңертеңгі ішкіліктің ауруы меңдеген кезде, мен әйелімнің әмиянынан ақша 
ұрладым. Тағы да ашық терезе немесе үйдегі дәрі салғыш алдында ӛзімнің қорқақтығыма 

қарғыс айта отырып, айналшықтай бастадым. Шығар жолды іздеп біз әйеліміз екеуміз 

бірде ауылға, бірде қалаға кӛшумен болдық. Содан соң түн келді, сонымен бірге менің 
ауруым үдей түсті, мен терезеден секіріп кетем бе деп қорықтым. Мен бұл қылықты 

жасамас үшін үлкен күшпен тӛменгі қабатқа кӛштім. Дәрігер келді де, маған күшті әсер 

ететін тыныштандыратын дәрі берді. Келесі күні мен тыныштандыратын дәрі мен джин 
іштім. Бұндай жағдай менің адамшылық кейпіне толық айырылуыма әкеліп соқты. Мені 

танитындар менің псикихалық жағдайыма алаңдаушылық білдірді. Мен де қорықтым. 

Мен ішкен кезде тамақ іше алмадым және қабылданған нормадан 40 фунт (шамамен 18 
кг) кем тарттым. 

Менің дәрігер балдызым мен анам ӛз қайырымдылықтарының арқасында мені 

елімізге танымал маскүнемдердің ой санасы мен тән жарасын емдейтін емдеу орынына 
жатқызды. Итжидекпен емдеу менің ақыл есімді орнына әкелді. Сумен емделу және дене 

жаттығулары менің денсаулығымды нығайтты. Бұдан басқа мен үшін үлкен рӛль атқарған 

нәрсе, маған кездескен дәрігердің менің физикалық та, психикалықта тұрғыдан қатты 
науқас екеніме кӛзімді жеткізуі еді.  

Мен осының бәрін түсінгеннен кейін жаным жай таба бастады. Енді менің әрекетім 

ӛзіме түсінікті бола бастады. Ӛзімді түсіну маған үміт ұшқынын ұялатты. Үш-тӛрт ай 
кӛлемінде бәрі ойдағыдай болды. Мен қалаға барып, жұмыс істеп аздап ақша да таба 

бастадым. Мен ӛзімді енді ғана тапқандай болдым: ол ӛз-ӛзіңді түсіну еді. 

Бірақ мен қателесіппін, мен үшін қара күндер қайта туды. Менің денсаулығым 
қайтадан нашарлай бастады. Мен кӛп кешікпей ауруханаға қайта оралдым. Осы қорлыққа 

тӛзіп жүрген әйеліме мен жуық арада жүрек талмасынан ӛледі немесе бас ми шемені 

жарылып ӛледі дегенді айтты. Оған жуық арада мені қара жердің қойнына немесе есінен 

ауысқандар үйіне тапсыруға тура келеді.  
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Маған бұның бәрін түсіндіріп жатудың қажеті жоқ еді. Мен бәрін түсіне отырып, 

осыған мойынсұнған едім. Әрине бұл маған ӛте ауыр соққы болды. Ӛйткені мен ӛзім 

туралы ӛте биік ойда болғандықтан, бұл жағдай маған қатты әсер етті. Жақын арада мен 
де кәдеуілгі маскүнемдер қатарын толықтырамын. Мен әйелімді қатты аядым. Біз бір 

кезде ӛте бақытты едік. Мен жағдайды түзеу үшін, барлық жағдайға да әзір едім. Бірақ 

енді ол туралы айту кеш болатын. 
Менің бастан кешкен күйімді жеткізуге сӛзім жетпейді. Жан-жағымды сусыма құмдар 

қоршаған еді. Мен ӛзіммен тең қарсыласқа тап болып, одан жеңіліс таптым. Арақ енді 

менің билеушім еді. 
Мен ауруханадан ӛмірден түңілген адам болып шықтым. Қорқыныш аздап болса да 

менің есімді жиғызды. Содан кейін бәрі тағы да қайталанды. 1934 жылы Бірінші 

дүниежүзілік соғыстың жылдығын атау кезінде мен тағы да ішіп қойдым. Менің 
достарымның бәрі мені қамап емдемесе, жуық арада бұл ӛмірден баз кешетініме сенімді 

еді. Күн шығар алдында қандай түнек болады! Шындығында бұл менің соңғы рет ішуім 

еді. Жуықта маған ӛзім тӛртінші ӛлшем деп атайтын кезеңге секіру керек болды. Маған 
бұл ӛмірдің қызығын бастан ӛткізу бақытын иеленуге мүмкіндік туды. 

Сол жылдың қарашасының соңына таман мен ас үйде ішіп отырдым. Мен үйде бүгін 

және ертеңге жететін джин бар екенін қуанышпен ойлап қойдым. Әйелім жұмыста еді. 
Мен бір бӛтелкені біздің кереуеттің бас жағына тығып қойсам ба деп ойлап қойдым. Мен 

ол бӛтелке маған ертемен керек болатынын білдім. Менің ойларымды телефон шырылы 

үзді. Менің мектеп кезіндегі досым қуанышты дауыспен маған келуге рұқсат сұрады. Ол 
сау еді. Бірнеше жыл бойы ол Нью Иоркке бұндай жағдайда келмеген еді. Бұл мені таң 

қалдырды. Оның арақтың кесірінен ақылынан адасып, ауруханаға жатқанын білетін едім. 

Ол ауруынан қалай айықты екен деп ойладым мен. Ол бізбен түскі ас ішсе, мен де онымен 
ашық түрде ішімдік іше аламын. Мен басқаның бәрін ұмытып, бұрынғыдай әңгіме 

айтқым келді. Кезінде ішуді қою үшін ұшақпен де айналысқан едік! Оның келуі сусыз 

шӛлге жаңбыр жауғанмен бірдей еді. Нағыз оазис! Маскүнемдердің осылай ойлайтыны 
ӛкінішті-ақ. Есік ашылғанда мен дені сап-сау адамды кӛрдім. Оның кӛзінде мен 

түсінбейтін бір ӛзгеріс бар еді. Оған не болған? 

Мен оған арақ толы стақанды ұсындым. Ол бас тартты. Мен таңданысымды 
жасырмай, бұл жігітке не болғанын түсінуге тырыстым. Ол бұрынғыдай емес еді. 

«Тыңдашы, саған не болды?» – деп сұрадым. 

Ол менің кӛзіме тіке қарады. Жай ғана жымиып: «Мен дінді таптым», – деді. 
Менің құсқым келіп кетті. Мәселенің мәнісі осында екен ғой! Бұрын арақ десе жанын 

сататын еді, енді міне дінге әуейі болыпты. Оның кӛздері шырадай жанып тұр еді. Иә, 

мынау болайын деп тұр ғой. Е, Құдай оның жанын сақтай гӛр. Оның уағызы қанша 
уақытқа созылса да, менің джиным жетеді. 

Бірақ оның сӛздері мені сӛгу болмады. Ол маған сотта екі адамның пайда болып, 

оның ісінің шешімін шығаруды кейінге шегере тұруды ӛтінгендері туралы айтты. Олар 
менің досыма діни идея мен іс қимылдың іс жүзіндегі бағдарламасы туралы айтып 

беріпті. Бұл осыдан екі ай бұрын болған екен, оның нәтижесі ӛте жақсы екені кӛрініп 

тұрды. Бағдарламаның кӛмегі бар екеніне күмән қалған жоқ. 
Ол маған ӛз тәжірибесін үйретуге келіпті. Әрине, мен келіссем ғана. Мен таң қалдым, 

сонымен бірге қызығушылығымды білдірдім. Ӛйткені, менің жағдайым ӛте ауыр еді. 

Ол бірнеше сағат бойы сӛйледі. Мен ӛзімнің балалық шағымды еске алдым. Біз 
демалыс күні тӛбенің басында отырғанда уағыздаушының күбірлеп сӛйлеген даусы 

естіліп тұрғандай болды. Ол салауатты ӛмір сүруге уәде беру керек екенін айтты, ал, мен 

болсам уәде бере алмадым. Менің атам шіркеу қызметкерлерін ұнатпайтын еді. Ол шіркеу 
музыкасын сүйді, бірақ шіркеу қызметкерлерінің оны қалай тыңдау керек екендігін 

үйреткенін қаламады және соны қорықпастан айтатын. Мен осының бәрін есіме түсірдім, 

сол сәтте менің кӛңілімді қорқыныш биледі. 

Мен соғыс кезінде Уинчестер ғибадатханасында ӛткізген кешті есіме түсірдім. 
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Мен әрқашанда менен де әлеуетті күш бар екенін мойындайтынмын. Мен бұл туралы 

кӛп ойландым. Мен Құдайсыз емес едім. Ғалам ӛз-ӛзінен жарала салып, бет алды лағып 

барады деп ойлайтындар кӛп емес еді. Менің химик, астроном достарым, тіпті 
эволюцияның жақтастары дүниеде белгілі бір заңдар мен күштер бар екенін 

мойындайтын. Қалыптасқан қағидаға қарамастан мен дүние жаратылысының негізінде 

терең ой мен ырғақ жатыр деп сенетінмін. Ешкімнің бақылауынсыз нақты және бұзуға 
болмайтын заңдар болуы мүмкін бе. Мен уақыт пен кеңістікте шекараны білмейтін 

ғаламның Рухына сенуім керек болды. Бірақ бұдан арыға барған емеспін. 

Дәл осы арада менің әлемдік дін мен оны ұстанатындармен пікіріміздің бірлігі 
аяқталды. Олар менімен Құдай туралы ол сүйіспеншіліктің кӛрінісі, ӛмірдің мәні, 

барлығы қолынан келуші ретінде әңгімелей бастағанда мен бұл теорияны қабылдағым 

келмей, құрыса бастадым. 
Мәсіхті мен тамаша адам ретінде елестеттім, бірақ ізбасарлары Оның айтқандарын 

үнемі орындай бермейтін. Оның моральдық танымдары ӛте ӛткір болып кӛрінді. Мен 

оның ішінен ӛзіме түсініктілерін алдым да, қалғандарын қабылдамадым. 
Дін саласындағы соғыс, мыстандарды жазалау, діни келіспеушіліктер менің ашу-

ызамды туғызды. Мен ондағы жақсы мен жаманның ара салмағын салыстыра отырып, дін 

адамдарға қандай да бір пайда әкеледі дегенге сенбедім. Менің соғыс кезінде Европада 
кӛргендеріме қарап, Құдайдың адамдар ӛміріне ықпал етеді деген сӛз маған қалжың 

болып кӛрінді. Егер әзәзіл шын мәнінде болса, ол бұл дүниені билеп отыр және мені де ӛз 

уысында ұстауда. 
Менің досым алдыма отырып алып ӛзінің істей алмағанын Құдай жасады деп 

сеніммен айтты. Оның жігері араққа қарсы тұра алмаған еді. Дәрігерлер оған ем қонбайды 

деп үкім шығарды. Қоғам одан теріс айналды, оны қамауда ұстауға дайын еді. Ол да мен 
сияқты ӛмірден түңілген еді. Ол кенеттен есін жиып, мәнді де сәнді ӛмір сүре бастады! 

Мұндай күш оның ӛз бойында пайда болды ма? Әрине, жоқ! Сол кезде оның бойында 

менікіндей ғана күш бар болатын. Мүмкін мүлдем болмаған да шығар. 
Мен есімнен танғандай болдым. Дін адамдарының айтқаны дұрыс сияқты. Адам 

жүрегінде бір тӛңкеріс болғаны белгілі болды. Мен ғажайыпқа қатысты кӛзқарасымды 

қайта қарадым. Ӛткенге ӛкініш жоқ. Ғажайып менің ас үйімдегі үстел басында отыр еді. 
Ол маған жағымды жаңалықтар әкелді. 

Мен досымның ішкі дүниесі ӛзгеріске түскенін түсіндім. Ол жаңа түсінікпен ӛмір 

сүруде еді. Оның тамыры жаңа топыраққа тереңге кеткені байқалып тұрды. 
Досымның айтқандарына қарамастан, мен ескі кӛзқараста қалдым. «Құдай» деген сӛз 

менде аздаған қарсылық туғызды. Құдаймен қарым-қатынас жӛнінде әңгіме қозғалғанда 

бұл қарсылық күшейе түсті. Бұл маған ұнаған жоқ. Мен «Шығармашылық ақыл ой», 
«Әлемдік ақыл», «Табиғи Рух» деген идеяларды қабылдадым, бірақ сүйіспеншілікке бай 

«Аспан әміршісін» қабылдай алмадым. Содан бері осындай пікірдегі талай адамдармен 

әңгімелестім. 
Досым маған қызықты кӛрінетін ұсыныс айтты. Ол неге Құдай туралы ӛз 

кӛзқарасыңды қалыптастырмайсың деді. Бұл маған ой салды. Менің бұрынғы ойларым 

сейіліп сала берді. Мен күн сәулесіне қуат алғандай болдым. 
Маған менен де күшті «Күш» бар екеніне сену керек болды. Басында тек осы ғана 

керек болды. Мен ӛсу осыдан кейін басталатынын түсіндім. Қаласам, досымның істеген 

істерін мен де істей аламын. Соны қолға алуға мен дайынмын ба? Әрине бұған келісуге 
дайын едім. Мен егер біз ӛзіміз қаласақ Құдай біздің істерімізге араласатынын түсіндім. 

Соңында мен кӛрдім, сездім, сендім. Менің кӛзім ашылды. Мен жаңа әлемді кӛрдім. 

Маған Уинчестер соборында кӛргендерімнің түпкі ойы белгілі болды. Мен Құдайды 
қаладым, оны сезінгім келді. Мен Құдай менімен бірге болсын деп тіледім және Ол маған 

келді. Бірақ кӛп ұзамай Ол ӛмірдің арпалысында ұмытылып қалды. Содан бастап ол солай 

болды. Мен қандай соқыр едім! 

Мені ауруханада соңғы рет арақтан айырған еді. Менің араққа әуестігім ауруға айнала 

бастағандықтан, тез арада емделу керек болды. 
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Онда мен ӛзімді толықтай Жаратушының ырқына бердім. Мен ӛмірімде бірінші рет 

ӛзімнің ешкім емес екенімді, Онсыз құрдымға кететінімді түсіндім. Мен ӛзімнің жаңа 

Досым мені бұрынғы істеген күнәларымнан арылтса екен деп тіледім. Содан бері мен бір 
ретте ішкен емеспін. 

Бірде мектептес досым маған қонаққа келді, мен оған ӛз проблемаларымды және 

мінезімдегі кемшіліктерімді әңгімелеп бердім. Екеуміз мен кесірімді тигізген немесе 
менің ашуымды туғызатын адамдардың тізімін жасадық. Мен бұл адамдармен кездесіп, 

олардан кешірім сұрауға дайын едім. Маған олар туралы жаман айтуға болмайды. Мен 

оларға тигізген зиянымды толықтай ӛтеуім керек еді. 
Құдай туралы жаңа түсінікпен ойларымды сынақтан ӛткізуім керек еді. Бұл ой бір 

түрлі болудан қалды. Мен қиналған кезде ештеңеге алаңдамай, Одан кӛмек сұрауым 

керек болды. Мен ешқашан да ӛзім үшін айналамдағыларға пайда әкелмейтін нәрсені 
сұрамауға тиіспін. Тек сонда ғана мен Оның кӛмегіне жүгіне аламын және толықтай 

қанағаттанамын. 

Менің досым осылардың бәрін орындасам, менде Жаратушымен жаңа қатынас 
орнайтынына сендірді. Ол үшін Жаратушыға сену мен ӛмір сүруге деген құлшыныс 

болуы керек. Бұл күрделі де емес, оңай да емес. Сол үшін эгоцентризмнен бас тарту 

керек. Барлық нәрселерде мен біздің бәрімізге үкімін жүргізетін жарық беруші Әкеге 
сенім артуым керек. 

Бұл бұрын ешкімнің басына келмеген ой еді, мен соны қабылдағаннан кейінгі нәтиже 

естен тандырардай болды. Мен бұрын сезінбеген тыныштық пен айқындыққа әкелетін 
жеңістің дәмі білінді. Мен тау жақтан ескен самалды сезінгендей болдым. Құдай 

адамдарға біртіндеп келеді, бірақ Оның маған ықпалы ӛте күтпеген және күшті болды. 

Бір мезгілде бұл мені мазалап жүрді, содан кейін мен есімнен адаспағандығымды білу 
үшін дәрігер досымды шақырдым. Ол мені таңдана отырып тыңдады. 

Ол мені тыңдап болып басын шайқады да: «Сенімен түсініксіз бір жағдай ӛтуде, 

соған қарамай сен осы күйіңді сақта», – деді. «Сенің бұрынғы күйіңнен тӛмен күй болуы 
мүмкін бе?» Қазір бұл дәрігер осы жолдан ӛткен кӛптеген адамдарды біледі. Ол біздің 

тәжірибеміз нақты екенін біледі. 

Мен ауруханада жатқанда кӛптеген маскүнемдер туралы ойладым, олар менің тегін 
қол жеткізген жетісіктерімді қуана қабылдар еді. Мүмкін, мен олардың кейбіріне 

кӛмектесе алар едім. Олар ӛз кезегінде басқаларға кӛмектесер еді. 

Менің досым осы ұстанымдарды әр жағдайда ұстануым керек екенін айтты. Оның 
менімен жұмыс жасағаны сияқты, басқалармен жұмыс істеу де маңызды еді. «Сенім іске 

аспаса ӛлгені», – деді ол. Бұл маскүнемге қаратып айтылғандай! Егер маскүнем ӛзінің 

ішкі жан дүниесін таза ұстап, үнемі басқалар үшін ӛзін құрбандыққа шалып отырмаса, 
онда алдағы сынаулардан сүрінбей ӛтуі екіталай. Осындай әрекеттен бас тартса, ол ішуді 

қайта бастайды да түбінде құрдымға кетеді. Міне, сонда сенімнің шынында да ӛлгені. 

Міне, біздің жағдайымыз осындай. 
Біз әйеліміз екеуміз басқа маскүнемдерге кӛмектесу туралы идеяны қолдадық. Менің 

бұрынғы әріптестерім маған сенбегендіктен, жыл бойына менде жұмыс болмады десе де 

болады. Бұл уақытта менің жан дүнием астаң кестең еді. Ӛзіме деген қорлану сезімі пайда 
болды. Мен қайта ішіп кете жаздадым. Бірақ басқа маскүнемдермен жасаған жұмысым 

кӛмегін тигізді деп ойлаймын. Мен ӛмірден түңілгенде ауруханаға бет алатынмын, сонда 

аурулармен әңгімелескеннен кейін ӛмірге қайта жолдама алғандай болатынмын. Қиын 
кездерде алдыңа қойған мақсат тірі қалуыңа кӛмектеседі. 

Біздің достарымыз кӛбейе бастады, ӛзіміз құрған бауырластыққа мүше болу үлкен 

мәртебе еді. Қиындықтар мен қайғыда да ӛмірдің қызығы сезіледі. Мен тығырықтан 
шыққан жүздеген жанұяларды кӛрдім, жаугершілік пен аямаушылықтан арылған 

жанұяларды да кӛрдім. Мен маскүнемдердің ауруханадан емделіп шығып қоғамнан, ӛз 

жанүяларынан лайықты орын алғандарын кӛрдім. Іскерлер мен басқа мамандық иелері ӛз 

беделдерін қайтарып алды. Біз жеңбейтін қайғы мен бақытсыздық жоқ. АҚШ-тың 

батысындағы бір қалада біз 80 отбасыдан асамыз. Біз жаңа келгендермен қарым-
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қатынаста болу үшін жиі кездесіп отырамыз. Осындай жиналыстарға қырықтан сексенге 

дейін адам қатысады. Біздің санымыз да, күшіміз де ӛсуде. 

Маскүнемдер қызығуға тұрмайтын халық. Әртүрлі адамдарға әрқалай жақындау 
керек. Күлкілі және қайғылы жағдайлар да кездесті. Бір бақытсыз менің үйімде ӛзін-ӛзі 

ӛлтірді. Ол біздің ӛмір сүру салтымызды қабылдай алмады. 

Толықтай алғанда біздің әрекетімізде қызықты нәрселер де болады. Біреулерді біздің 
бұл дүниенің тіршілігін күйттегеніміз таң қалдыруы мүмкін, бірақ осының ӛзінде 

парасатты ой бар. Сенім тәулік бойы бізді тастамауы керек, ӛйтпесе біз құримыз. 

Біздің кӛбіміз енді Утопияны іздеудің керегі жоқ деп санайды. Ол қазір бізбен бірге, 
осында. Менің үйімде отырып айтқан менің досымның сӛздері кӛбейіп, жер бетіндегі 

барлық адамдарға тыныштық пен ізгі ниет жолдауда. 



2-ші ТАРАУ 

БҦДАН ШЫҒАР ЖОЛ БАР 

 
Біз, Жасырын Маскүнемдер Достастығының мүшелері, Билл сияқты ӛмірден үмітін 

үзген мыңдаған ерлер мен әйелдерді білеміз. Олардың барлығы дерлік ауруынан айығып 

кетті. Олар маскүнемдіктің проблемасын жеңе білді. 
Біз қарапайым америкалықтармыз. Біз елдегі әртүрлі ауданның, әртүрлі 

мамандықтың, әртүрлі саяси статустағы және әртүрлі дінге сенетін адамдармыз. Былайғы 

кезде біз араласпаймыз. Енді бізді сӛзбен айтып жеткізуге болмайтын сезімдер біріктіреді. 
Біз ӛзімізді суға кетуден әрең аман қалған кеменің жолаушылары сияқты сезінеміз. Тек 

олардан айырмашылығымыз, біздің қуанышымыз мүлдем таусылмайды. Бәріміздің 

басымызға түскен қауіп біздің достығымызды нығайта түседі. Бұлай болмаған жағдайда, 
біз ешқашан да бірікпес едік. 

Ең бастысы, проблеманы шешудің ортақ жолын тапқанымыз. Біздердің ортақ 

мәміледе келісіп жұмыс жасауға толық мүмкіндігіміз бар. Сондықтан да бұл кітап 
маскүнемдіктен зардап шеккендерге үлкен кӛмек береді. 

Бұл аурудың басқа ауруларға қарағанда қасымыздағы адамға кӛрсететін зияны орасан 

зор. Егер біреу қатерлі ісікпен ауырса оны жұрт аяйды, бірақ ешкім оған ӛкпелемейді. Ал 
маскүнемдік туралы әңгіме басқа, ол ӛз жолындағы барлық нәрсенің быт-шытын 

шығарады. Бұл маскүнемнің туғандарына да қатысты. Бұл жалпы жағдайға кері әсер 

етеді. Достар мен басшылардың теріс айналуы, жұбайлар мен балалардың және ата-
аналардың бақытсыздығы, бұл тізімді осылай жалғастыра беруге болады. 

Біздің кітабымыз ауру немесе енді осы ауруға шалдығуы мүмкін жандарға кӛмек 

болады деп ойлаймыз. Мұндай адамдар ӛте кӛп. 
Жоғары білімді психиатр мамандар кей кезде маскүнемдермен ӛздерінің жағдайы 

жӛнінде сӛйлесу мүмкін емес деп ойлайды. Тіпті жақын жуықтарына да олардың ішкі жан 

дүниесіне бойлау мүмкін болмайды. 
Мұндай маскүнемнің ойын, сырын түзелу жолына түскен маскүнем ғана санаулы 

сағаттарда жаулап ала алады. Егер осындай түсіністік орын алмаса, жетістікке қол жеткізу 

мүмкін емес. 
Маскүнемдіктің зардабын бастан кешкен адам ғана оның қандай болатынын жан 

дүниесімен түсінеді және осы жолға түскен адамның сұрақтарына толық жауап бере 

алады. Ол адамның сенен артықшылығы жоқ, оның ойы тек саған кӛмектесу ғана. Соған 
қарамастан ешқандай ақша тӛлеудің қажеті жоқ және осы жағдайда жақсы нәтижеге қол 

жеткізуге болады. Бұндай жағдайда кӛпшілігі дәрігердің кӛмегінсіз ауруынан айығады. 

Біздің ешқайсымыз да мұны ӛзіміздің негізгі мамандығымыз деп санамаймыз, Біз 
ішуді тастау тек басы ғана деп санаймыз. Біз үшін ӛз ұстанымдарымызды үйде, жұмыста 

немесе ӛзіміздің барлық істерімізде кӛрсете білу ӛте маңызды. Біз осы кітапта жазбақшы 

болып отырған іспенен кӛп уақытымызды ӛткіземіз. Тек осы жұмыспен үнемі 
айналысатын кейбір адамдардың жолы болды. 

Егер біз ұстанған жолдан таймасақ, мақсатымызға жететініміз күмәнсіз. Бірақ бұл 

проблеманы түбегейлі шешпейді. Біз сияқты үлкен қалада тұратын адамдар ӛздерін 
тағдыр тәлкегіне түскендей сезінеді. Біз қолданған мүмкіндіктері болса, кӛп адамдар 

ауруларынан айығар еді. Тек енді осы мүмкіндіктерді басқаларға қалай жеткіземіз? 

Біз бұл кітапты ондағы проблемаларды ӛзіміз қалай кӛреміз солай суреттеуге 
тырыстық. Біздің мақсатымыз бірлескен тәжірибеміз бен білімімізді беру. Осылай біз 

маскүнемдік проблемасымен байланысты адамдарға кӛмектесе аламыз. 

Медициналық, психикалық, психологиялық, әлеуметтік және діни сұрақтарды 
талқылау керек болуы мүмкін. Бұл сұрақтардың табиғатында даулы екенін білеміз. 

Ешқандай даулы мәселелер қарастырылмаған кітап жазған қандай рахат. Біз осылай 

істеуге тырысамыз. Біздің кӛпшілігіміз адам бойындағы кемшіліктерге мән бермеуге, 

басқалардың пікірін құрметтеуге тиіс екендігімізді түсінеміз. Біздің тіршілік етуіміз (ал 

біздер бұрын ішкен адамдармыз) басқаларға кӛмек беруімізге байланысты. 



Бұдан Шығар Жол Бар 

 

18 

Мүмкін, сіз ӛзіңізге арақ ішу біздің денсаулығымызға қалай әсер етуі мүмкін деген 

сұрақ қойдыңыз. Сарапшылардың пікіріне қарамай біздің жанымыз бен тәніміздің сауыға 

бастайтыны сізді таң қалдыруы мүмкін. Сіз маскүнем болсаңыз, маған не істеу керек 
деген сұрақты ӛзіңізге қойған болуыңыз керек. 

Бұл кітаптың алдына қойған мақсаты да осы сұраққа жауап беру болып табылады. Біз 

сіздерге не істегеніміз туралы айтып береміз. Әңгімені бастамас бұрын біз кейбір 
мәселелердің басын ашып алуымыз керек. 

Басқалар бізге: «Мен ішсем де, ішпесем де ӛзім білемін. Неге ол солай істей 

алмайды?», «Сіз зиялы адам құсап неге ішпейсіз?», «Неге ішуді мүлдем доғармайсыз?», 
«Бұл жігіт іше білмейді», «Сіз неге сыра немесе шарап ішіп кӛрмейсіз?», «Уыты қатты 

ішімдіктерден ӛзіңізді алыс ұстаңыз», «Оның ерік жігері тӛмен болуы керек», «Ол ӛзі 

қаламаса ішпеуші еді», «Ол ӛте жақсы қыз, сол үшін мүмкін ол ішуін доғарар», «Дәрігер 
оған енді арақ ішсе, ӛмірмен қоштасасың деді, бірақ ол тағы да қызып алған», – деседі.  

Біздің уақытымызда ішкіштер туралы кең тараған пікір осындай. Бұл үлкен 

түсінбестік. Бұндай сӛзді біздің жан дүниемізді түсінбейтін адамдар айтуы мүмкін. 
Ішімдікті аздап ішетіндерге оны түпкілікті тастап кету үшін кӛп күш жұмсаудың 

керегі жоқ. Олар ішу немесе ішпеу керек екенін ӛздері таңдайды. 

Бұдан басқалар да бар, олар кӛп ішеді. Бұндай адамдарда араққа деген құмарлық 
қатты болатыны сонша, олар артынан физикалық немесе ақыл ойлық тұрғыдан да 

құлдырауға ұшырайды. Бұл ӛз кезегінде ӛлімге әкеліп соғады. Егер аса мұқтаж нәрселер 

пайда болса, мысалы, денсаулықтың нашарлауы, махаббат, мекен жайдың ӛзгеруі немесе 
дәрігердің ескертпесі, осындай жағдайда бұл адам ішуді тастауы немесе арақты аздап 

тұтынуы мүмкін, кей жағдайда медициналық кӛмек керек болуы ғажап емес.  

Бірақ нағыз маскүнемнің жағдайы қалай екен? Ол ішуді аз-аздап бастауы мүмкін. Ол 
солай біршама уақыт ішіп жүруі мүмкін, бірақ күндердің күнінде ол арақ кӛрсе ӛзін-ӛзі 

ұстай алмайтын дәрежеге жетеді. 

Міне, ол сол кезде ӛзін игере алмайтын адам ретінде сізді таң қалдырады. Ішіп алған 
кезде ол ӛзіне есеп беруден қалады. Ол екіжүзді адамға айналады. Оның аздап ішкен 

күйін мүлдем кӛрмейсіз. Ол үнемі ӛле мас болып жүреді. Ал мас кезінде ол адам 

танымастай ӛзгереді. Сау кезінде одан ӛткен тамаша адам жоқ. Бірақ ол аузына бір тамшы 
арақ тисе басқа адамға, қауіпті жыртқышқа айналады. Ӛзіне артылған міндеттер сияқты іс 

әрекеттерді орындау керек болғанда ол ішімдікке ӛз ырқын береді. Ол басқа нәрселерге 

қатысты дұрыс шешім қабылдауы мүмкін, бірақ арақты кӛрсе есінен айырылады. Әңгіме 
араққа келіп тірелгенде ол неден болса да тайынбайды. Ол кейбір кездерде ӛз қабілетін 

кӛрсетіп, биік мансапқа ұмтылуы да мүмкін. Ол ӛз қабілетін пайдалана отырып, 

жанұясына жағдай жасауы мүмкін, бірақ артына қайта бұрынғы әніне басып, осының 
бәрін жермен жексен етеді. Оның арақтан уланғаны сонша, ұйқысы қану үшін бірнеше 

тәулік керек болады. Келесі күні ол ӛзі тыққан бӛтелкені ақыл естен айырылған адамдай 

іздейді. Ол егер жағдайы болса арақты үйдің кез келген жеріне тығып, қызғыштай 
қорғайды. Жағдайы ӛте нашарлаған кезде ол жұмыстан қалмау үшін арақпен бірге әсері 

күшті дәрілерді қабылдай бастайды. Одан кейін ол бұл дәрілерді ішуді де доғарады. Ол 

ӛзіне морфий немесе тыныштандыратын дәрі беріп жүрген дәрігерге жүгінеді. Ол 
ауруханалар мен санаторийларда ем ала бастайды. Бұл маскүнем туралы толық суреттеуді 

бере алмайды, бірақ, бұл шындыққа ӛте жақын. 

Ол ӛзін неге осылай ұстайды? Бәрі бір рӛмкеден басталса, неге бұл адам сол рӛмкені 
кӛргенде ӛз-ӛзін ұстай алмайды? Ол неге ӛзін ұстай алмайды? Оның ерік жігері қайда 

кеткен? 

Бұл сұрақтарға ешқашан жауап берілмеуі мүмкін. Неге маскүнемдер ӛздерін сау 
адамдар сияқты ұстай алмайды? Құлдыраудың шегіне жеткен маскүнемге неге кӛмектесе 

алмайтынымызды біз білмейміз. Біз бұл жұмбақтың шешуін таба алмаймыз. 

Ішпей жүрген кездерде маскүнем ӛзін сау адамдардай ұстайды. Ол арақты қайта іше 

бастаса, дүниенің бәрін ұмытып, ӛзін тоқтатудан қалады. Бұл кӛптеген маскүнемдерге 

ортақ нәрсе. 
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Маскүнем бірінші рӛмкені ішпесе, басқа адамдар сияқты. Бұл бізге бұл жерде 

адамның физикалық жағдайының қатысы жоқ, бар пәле психикалық жағдайында деп 

ойлауға мүмкіндік береді. Сіз одан неге ӛлгенше іштің деп сұрасаң, ол жүздеген сылтау 
айтып шыға келеді. Бұл сылтаулар бір қарағанда дұрыс сияқты кӛрінуі мүмкін, ал 

шындығында арақтың зардабының қасында ештеңе емес. Бұл сылтау басы ауырған 

адамның оны сезінбеуі үшін ӛз басын балғамен ұрғанына ұқсайды. Сіз оған қателесіп 
жүргенін ескерпек болсаңыз, ол миығынан күледі немесе сізбен мүлдем сӛйлеспей қоюы 

мүмкін. 

Кей кездерде ол шындықты айтуы мүмкін. Ол неге бірінші рӛмкені ішкенін ӛзі де 
білмейді. Олар ӛздерін ақтау үшін небір сылтауларды табады. Бірақ олар іштей неге 

осылай істегенін түсінбейді. Олар арақтың құрсауына түскеннен кейін, ешқайда құтыла 

алмайды. Олар кеш болса да осы ауруды жеңем деп іштей үміттеніп жүреді. 
Бірақ кӛп жағдайда олар жеңілгенін мойындайды. 

Тек кейбіреулер ғана бұның қандай зардабы бар екенін түсінеді. Жанұя мүшелері мен 

достары ол бір күні ұйқыдан оянып, ӛз ерік жігерін кӛрсетеді деп сенеді. 
Егер адам нағыз маскүнем болса, бұл күн ешқашан да тумауы мүмкін. Бұндай адам 

ӛзін игеруден қалады. Күндердің бір күнінде маскүнем үшін арақты тастауға еш 

мүмкіндік қалмайды. Бұндай жағдай адам оны түсініп болғанша тууы мүмкін. 
Бізге белгісіз жағдайларға байланысты, кейбір маскүнемдердің кӛбі араққа қатысты 

мүмкіндіктерді таңдаудан айырылады. Біздің ерік жігеріміз ӛз күшін жоғалтады. Біз кейде 

бір апта немесе бір ай бұрын болған жайсыз жайларды есімізге түсіре алмай қаламыз. 
Міне осылай біз алғашқы рӛмкенің алдында бас иеміз. 

Бір саптыаяқ сырадан кейін ӛзімізді тоқтата алмайтынымыз ойымызға кіріп 

шықпайды. Бұндай ой келсе де, біз басқа адамдар сияқты ӛз-ӛзімізді ұстай аламыз деген 
ойға бой алдырамыз. Бұндай ой соңында біздің бойымыздағы қорғаныш механизмдердің 

жойылуына әкеліп соғады. 

Маскүнем ӛзіне мен енді күймеймін, ол үшін ананы, мынаны істеу керек деуі мүмкін. 
Немесе, тіпті ойланбауы да мүмкін. Біз алда не болатынын ойламай қайта іше бастағанда, 

үшінші немесе, тӛртінші рӛмкеден кейін бардың үстелін жұдырықпен соғып тұрып, 

«Құдайым ау мен тағы да бастадым ба?» деп ойлаймыз. Сол сәтте оны басқа бір ой 
алмастырады: «Мен алтыншы рӛмкеден кейін қоямын» немесе «Бәрібір қоя алмаймын». 

Осындай ойлар адамның санасын билеп алса, онда ол адам ұзаққа бармайды. Оны 

мәжбүрлеп емдеуге болады, әйтпесе, ол психикасының ауытқуынан ӛлуі мүмкін. Бұл 
фактілер адамзат тарихындағы мыңдаған маскүнемдердің ӛмірінде болған оқиғалармен 

дәлелденген. Құдайдың кӛмегі болмағанда мұндай мысалдарды кӛптеп келтіруге болар 

еді. Кӛптеген адамдар ішуді тастағысы келеді, бірақ оны жүзеге асыра алмайды. Шығар 
жол бар. Біздің қай қайсысымызға да ӛз бойымыздағы кемшіліктерді саралауға 

мойынымыз жар бермейді. Біз бұл басқа адамдарға кӛмектескенін кӛрдік те, ӛзіміз сүрген 

ӛмірдің дұрыс емес екенін түсіндік. Аталған проблеманың шешуін тапқан адамдарды 
кӛргенде, біз осы шешімдерді ӛзімізге қолдануға ұмтылдық. Біз ӛзімізге басқа әлемді 

аштық та, бұрын кӛріп білмеген тӛртінші ӛлшемге ӛттік. 

Ӛмірге, достарымызға және Жаратушының барлық әлеміне деген кӛзқарасымызды 
түбірімен ӛзгерткен терең де бетке ұстар тәжірибенің пайда болуы ең басты дерек болып 

табылады. Қазіргі біздің ӛміріміздегі ең басты нәрсе – Жаратушының біздің 

жүректерімізге және ӛмірімізге ғажайып тәсілімен енгеніне деген берік сенімділік. Ол 
біздің қолымыздан ешқашан келмейтін нәрсені жүзеге асырды. 

Егер сіз бір кездегі біз секілді нағыз маскүнем болсаңыз, сізге жарты жолда тоқтауға 

болмайды деп ойлаймыз. Ӛйткені, біз ӛмірдің талқысына түскен адамдармыз. Біздің 
ӛміріміз тӛзуге болмайтын жағдайда болды. Біз одан адамның кӛмегі арқылы құтылу 

мүмкін емес осындай тӛзімсіз жағдайға шалдыққасын, бізде не бары екі жол болды – не 

барлық әр алуан құралдармен санамыздан ӛзіміздің тӛзімсіз жағдайымызды ӛшіру немесе 

рухани кӛмекті қабылдау. Сондықтан, біз екінші жолды таңдадық, себебі шынымен 

осыны қаладық және ӛз мүмкіндіктерімізді сынағымыз келді.  
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Бір американдық іскерде қабылет те, ақыл да және жақсы мінез де болды. Жылдар 

бойы ол бір емделу орнынан екіншісіне кӛшіп жүрді. Ол ең үздік американдық 

психиаторларда емделді. Содан соң ол ӛзіне емделу курсын бекіткен Европадағы атақты 
дәрігерге сапарға аттанды. Ол ӛз ӛмірінде ештеңеге сенбесе де, осы курсты тәмәмдаған 

соң, ӛзіне деген сенімді сезінді. Оның физикалық және ішкі жан дүниесі жақсарды. Бұдан 

басқа ол мидың ішкі жұмысы және оның жасырын серіппелері туралы кӛп түсініктер 
алды және ішу туралы ойлауға уақытым да болмады деп ойлады. Соған қарамастан ол кӛп 

ұзамай ішіп кетті. Бір қызығы, ол ӛзінің неге осылай істегенін түсіне алмады. 

Нәтижесінде ол ӛзін емдеуші дәрігеріне неге осылай болғанын білу үшін келді. Оған 
бәрінен бұрын ӛз-ӛзін басқаруды игеру керек болды. Оған дүниедегі барлық нәрсеге қол 

жеткізу қиын емес сияқты кӛрінді, бірақ арақпен бетпе-бет келсе болды, ол барлық ақыл 

есінен айырылатын. Неге бұлай болды? Ол дәрігерге барлық шындықты айтуды ӛтінді 
және оны естіді де. Дәрігердің пікірінше, оның ешқандай үміті болған жоқ: Оның қоғам 

алдында ешқандай беделі қалған жоқ, егер ол ұзақ ӛмір сүргісі келсе, ӛзін темір торға 

отырғызуы керек немесе оққағар жалдауы керек болды. Атақты дәрігердің кӛзқарасы 
осындай еді. 

Қазір бұл адамның дені сау және аман есен ӛмір сүруде. Оған енді оққағар да, темір 

тор да керек емес. Ол басқа еркін адамдарға ұқсап саяхаттап жүре береді, ол үшін оған 
белгілі бір кӛзқарасты ұстанса болды. 

Біздің кейбір маскүнем оқырмандарымыз рухани кӛмексіз де ӛмір сүре аламыз деп 

ойлайды. Сіздерге біздің досымыз бен дәрігер арасында болған әңгіменің жалғасын айтып 
беруге рұқсат беріңіздер. 

«Сіздің психикалық жағдайыңыз кӛп уақытқа созылған маскүнемнің жағдайы», – деді 

дәрігер. – Мен жағдайы сізге ұқсас адамдардың ауруынан айыққанын ешқашан кӛрген 
емеспін». Біздің досымыз тозақтың отына түскендей күй кешті. 

Ол дәрігерден бұдан шығар жол бар ма деп сұрады. 

«Бар», – деп жауап берді дәрігер, – сіздің жағдайыңызға ұқсас оқиғалар ертеден 
белгілі. Әрбір жерде, әр кезеңде маскүнемдер ӛздеріне қажетті рухани тәжірибені алып 

отырған. Мен үшін бұл сирек кездесетін құбылыс. Олар ӛте күшті жан күйзелістерімен 

қатар бағаланады. Бұрынғы ой, мақсат, рухани байлықтар ӛз құндылықтарын жоғалтады 
да, мүлдем жаңа ойлар оларды билеп тӛстей бастайды. Шынын айтқанда, мен сіздің жан 

дүниеңізде тӛңкеріс жасағым келді. Менің қолданған әдісім кӛп жағдайларда ӛз 

нәтижесін берді. Бірақ ол сіз сияқты маскүнемдерге кӛмектескен емес.» 
Бұларды естігеннен кейін «мен де Құдайға сенемін» деп менің досымның жан дүниесі 

жеңілдеп сала берді. Бірақ дәрігер оған белгілі бір нәтижеге жету үшін Құдайдың бар 

екеніне сену жеткіліксіз екенін баса айтты. 
Сізге айтқандай, біздің досымыз осындай ерекше жағдайға шалдыққанда, оның 

алдында тұрған таңдау оны еркін адамға айналдырды. 

Біз де ӛз жағымыздан тығырықтан шығар жолды талмай іздестірдік. Басында біз мән 
бермеген нәрсе, Құдайдың күшті, әрі сүйіспеншілікке толы алақаны екен. Біздің 

алдымыздан жаңа ӛмірдің жаңа парағы ашылғандай болды. 

Америкалық белгілі психолог Уильям Джеймс ӛзінің «Діни тәжірибенің түрлілігі» 
деген кітабында адамдар Құдайға әртүрлі жағдайда келеді деп атап кӛрсетеді. Біз Құдайға 

сенімнің пайда болуына жалғыз жол бар деп ешкімді сендіргіміз келмейді. Біз бәріміз бір 

Жаратушының балаларымыз, сондықтан да, егер шындап кіріссек, біз жеңбейтін 
қиыншылық, біз алмайтын асу жоқ. Діни қоғамдастыққа кірген әрбір адам ӛзінің сеніміне 

күмән келтірмеуі керек. Біздің арамызда мұндай жағдай болмауы керек. 

Біздің Достастықтың қайсыбір мүшесінің қандай діни нанымда екені бізді 
толғандырмауы тиіс. Бұл әркімнің ӛз қалауы болуы керек. Біздің бәріміз белгілі бір діни 

ұйымның мүшесі болмауымыз мүмкін, бірақ кӛп жағдайда біз басқалардың діни сенімін 

сыйлаймыз. 

Келесі тарауда біздің маскүнемдік туралы кӛзқарасымыз баяндалады, осыдан кейінгі 

тарау агнестиктерге арналады. Ӛздерін осылай санағандардың кӛбі қазір біздің 
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Достастықтың мүшесі болып табылады. Біздің кӛзқарасымыз бойынша, олардың рухани 

баюы үшін бұл кедергі бола алмайды. 

Әрі қарай аурудан айығу үшін бізге не керек екені ӛте түсінікті түрде баяндалады. 
Әртүрлі адамдар ӛз тәжірибесімен бӛліседі. 

Олардың әрқайсысы Құдайға қандай жолмен келгендерін әңгімелеп береді. Бұл біздің 

бауырластықтың ішкі жағдайын кӛрсетеді. 
Бұндай ашық сырласуды ешкім де жамандыққа жори қоймас. Маскүнемдіктің 

зардабын тартқан әрбір ер мен әйел бұл беттерді оқиды деп сенеміз. Біз осы 

проблемаларды ашық түрде кӛпшілік талқысына ұсына отырып, олардың да: «Иә, менің 
де жағдайым осындай, мен де солар сияқты қиындықты жеңе білуім керек», – деп 

айтатындарына сенеміз. 

 



3-ші ТАРАУ 

ТАҒЫ ДА МАСКҤНЕМДІК ТУРАЛЫ 

 
Кӛп жағдайда біз ӛзіміздің маскүнем екенімізді мойындай бермейміз. Ӛзінің 

басқалардан физикалық және ақыл ой тұрғысынан бӛлек екенін ешкімнің де 

мойындағысы келмейді ғой. Сондықтан олар маскүнемдер де басқа адамдар сияқты іше 
алады деп сендіргісі келеді. Әрбір маскүнемнің басты арманы – ішімдік ішсе де ӛз-ӛздерін 

игере білу. Кӛпшілігі ӛлім аузында жүрсе де соған сенеді. 

Аурудан толық айығу үшін ӛзіңнің маскүнем екендігіңді мойындау керек екеніне кӛз 
жеткіздік. Ӛзімізді басқалармен тең сезіну сияқты ойдан арылуымыз керек. 

Маскүнемдер – ӛздерін басқару қабілетін жоғалтқан ерлер мен әйелдер. Бірде-бір 

маскүнемнің осы қасбілеттерін қайта қалпына келтіре алмайтындарын біз білеміз. Бәріміз 
де бір кездерде ӛзімізді басқара аламыз деген сенімде болдық, бірақ артынан оның 

орнына ӛзіміздің аянышты хәлге түскенімізді ұқтық. Бәріміз де маскүнемдіктің дамып 

отыратын ауру екенін жақсы білеміз. Уақыт ӛте біздің жағдайымыз жақсаруы мүмкін 
емес, қайта нашарлай береді. 

Біз аяқсыз адамдарға ұқсаймыз. Осы аяқтар ешқашан қайта ӛспейді. Біз сияқты 

маскүнемдерді емдейтін әдіс әлі дүниеге келген жоқ. Мүмкін болатын әдістердің бәрін 
сынап кӛрдік. Басында бұл оң нәтиже берген сияқты кӛрінеді, ал одан кейін бәрі ӛз 

орынына қайтып келді. Маскүнемдікті зерттеп жүрген дәрігерлер маскүнемді ішімдікті 

қалыпты жағдайда қабылдай білетін адамға айналдыру мүмкін емес екендігімен келіседі. 
Алдағы уақытта ғылым мұның шешімін табуы мүмкін, ал қазіргі таңда ол дәрменсіз. 

Осының бәріне қарамастан ӛздерінің қатардағы адамдар сияқты екеніне сенетін 

маскүнемдер де бар. Әртүрлі әдістерді қолдана отырып, олар ӛздерінің маскүнем емес 
екендіктеріне ӛздерін де, айналасындағыларды да сендіргісі келеді. Егер қайсыбір 

маскүнем осындай жетістікке жетіп, қалыпты адамдарша іше бастаса, біз оның алдында 

бас июге әзірміз. Біздің басқа адамдар сияқты қалыптан аспай ішуге үйренгіміз келгеніне 
Құдай куә. 

Мынау біз қолданған әдістердің бірнешеуі: тек қана сыра ішу, бірнеше рӛмкеден 

кейін ішпеу, ешқашан жалғыз отырып ішпеу, ешқашан таңертең ішпеу, тек қана үйде ішу, 
үйде ішімдік ұстамау, тек қана кештерде ішу, вискиді тастап, коньякқа кӛшу, тек қана 

табиғи шараптарды ішу, сенің ішкеніңді кӛріп қалған жағдайда жұмыстан шығып кету, 

саяхаттауды бастау, мүлдем саяхатқа шықпау, ешқашан ішпеймін деп ӛзіңе уәде беру 
(салтанатты түрде ант ету), спортпен айналысу, жақсы кітаптар оқу, жаттығу лагерлері 

мен санаторияларға жату, психиатриялық емдеу орнында ӛз еркіңмен емделу…. Бұл 

тізімді жалғастыра беруге болады. 
Біз ешкімді маскүнем деп атағымыз келмейді. Ӛзіңізге диагноз қойып кӛріңіз. Жақын 

жердегі барға барып ішуді бастаңыз, содан соң дереу тоқтатыңыз. Мұны бірнеше рет 

қайталаңыз. Біраз уақыттан кейін сіз ӛзіңіздің кім екеніңізді түсінесіз. Бұл сізді 
ойландыруы тиіс. 

Алғашқы кездерде біздің кӛбіміздің ішуді тастап кетуге мүмкіндігіміз болды. Оның 

қиындығы сонда, бас кезінде кейбір маскүнемдер ішуді тастай алса да, тастағысы 
келмейді. Бізге маскүнемдер қатарына қосылуға шақ қалған кейбір адамдардың ішуді 

тастап кеткен жағдайлары белгілі. Мынау соның бір ғана мысалы. 

Отыздардағы ер адам шындап ішетін. Кӛп ішкен күндері ол таңертең ӛзін ішімдікпен 
алдарқататын. Ол іскерлік деңгейінде кӛп нәрсеге қол жеткізуді армандайтын, бірақ ішуді 

доғармаса ештеңеге қол жеткізе алмайтынын түсінетін. Ішуді бір бастаса оны тоқтату 

мүмкін емес еді. Сонда ол іскерлікте табысқа қол жеткізбейінше бір тамшы арақ ішпеуге 
шешім қабылдады. Ерік-жігері күшті адам болғандықтан, ол 25 жыл арақ ішпеді және зор 

табыстарға жетіп, 55 жасында зейнеткерлікке шықты. Міне сол кезде оның кӛп жылдар 

бойы ішпей, енді ӛзімді бақылай аламын деген ойы алдап соқты. Міне, осылай оның 

үйдегі тіршілігінде шәркейлер мен бӛтелке пайда болды. Екі айдан соң ол аурухана 

табалдырығын аттады. Ол ӛзін қолға алуға тырысты, бірақ әлсін-әлсін ауруханаға түсуге 
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тура келді. Осыдан кейін ол барлық күшін жинап, арақты мүлдем тастамақ болды, бірақ 

бұл жолы оған күші жетпеді. Қолында бар байлығы барлық емдеу әдістерін қолдануға 

мүмкіндік берді. Бірақ барлық әрекеттер нәтиже бермеді. Зейнетке шығар алдында оның 
денсаулығы мықты болғанмен, ол кӛз алдымызда шӛгіп кетті, осыдан тӛрт жыл ӛткесін ол 

ӛмірмен қоштасты. 

Бұл барлық ішкіштерге сабақ болуға тиіс. Біздің бәріміз де ұзақ уақыт ішпей жүрсек, 
басқалар сияқты ӛзімізді игере аламыз деп ойлаймыз. Жоғарыдағы жағдай осының бір 

ғана мысалы. Біз «егер сен маскүнем болсаң онда ӛмір бойы сондай болып қаласың» 

деген нақылдың дұрыс екендігіне кӛз жеткіземіз. Үзақ уақыт ішпей жүріп, ішуді қайта 
бастасақ біз бұрынғы қалпымызға қайта түсеміз. Егер сіз ішуді тастасаңыз, онда сізде оны 

бір кездерде қайта бастаймын деген ой мүлдем болмауы керек. 

Бұл адамның жағдайы кейінгі жастарға сабақ болуы керек. Бірақ біздің бұған 
күмәніміз бар, ӛйткені кӛптеген адамдардың ойына ішуді мүлдем доғару туралы ой кіріп 

те шықпайды. Ал, ішуді тастамақ болып шешім қабылдағандардың ішінде бұны жүзеге 

асыратындар кӛп емес. Отыз беске дейінгі жастағы біздің кейбіреулеріміз бірнеше жыл 
ғана ішімдік ішкенбіз, бірақ, біздің жиырма жыл ішкендерден айырмамыз шамалы. 

Маскүнем болу үшін үзақ уақыт кӛп мӛлшерде арақ ішудің қажеті жоқ. 

Маскүнемдікке биім әйелдер бірнеше жылда-ақ маскүнем болып шыға келеді. Маскүнем 
деген сӛзден арланатын кӛптеген адамдар, ӛздерінің ішуді тастай алмайтынын іштей 

мойындайды. Бұл аурумен таныс кӛптеген адамдар жастардың арасында маскүнемдікке 

бейімдер кӛп екенін жасырмайды. Бірақ соған ӛздерін сендіріп кӛріңізші. 
Ӛткенге кӛз жібере отырып, біз кӛптеген жылдар бұрын ерік-жігерімізді пайдалана 

отырып ішуді тастауға мүмкіндігіміз болғанын кӛреміз. Егер бұл жӛнінде сізден біреу 

сұраса, оған бір жыл бойы ішпей жүруді ұсыныңыз. Нағыз маскүнем бұл қадамға бара 
алмайды. Маскүнемдіктің басталған кезінде біз бір жыл бойы ішпей жүре алушы едік, 

бірақ бәрі қайта басталатын. Тіпті бір жыл бойы ішпей жүрсеңіз де, бұл сізге маскүнем 

болмауға ешқандай кепілдік бермейді. Біз осы кітап арналған кӛп адамдардың 
кейбіреулері ғана жыл бойына салауатты ӛмір сүре алады деп сенеміз. Кӛпшілігі ішпеуге 

шешім қабылдағанның ертесіне-ақ ішіп кетеді, ал кейбіреулері ішуді бірнеше аптадан 

кейін бастайды. 
Аздап қана іше алмайтындарда ішуді қалай доғаруға болады деген сұрақ туады. Біз 

оқырманымыз ішуді тастауға ұмтылады деген ойға сүйенеміз. Бұл оның ішкі жан 

дүниесінің жағдайына байланысты. Біздің кӛбіміз ӛзіміздің мінезіміз салмақты деп 
ойлаймыз. Біз ішуді мүлдем тастамақ болғанбыз. Бірақ бұлай ету қолымыздан келмеді. 

Міне, арақтың алдындағы дәрменсіздігімізде осында. 

Біз оқырмандарымыздың қандай екенін айыру үшін оларға қалай кӛмектесеміз. Жыл 
бойына арақтан бас тарту, әрине ӛте пайдалы, бірақ біз оқырмандарымызға, әсіресе, 

медиктерге үлкен кӛмек береміз деп ойлаймыз. Біз ішер кезіндегі адамдардың жағдайын 

суреттейміз, ӛйткені біздің ойымызша, барлық проблема осында. 
Бірінші рӛмкенің жаналғыш тәжірибесін қайта-қайта қайталайтын маскүнемнің ойы 

неде? Жанұядағы ажырасу немесе ісінің күйреуіне әкеліп соғатын кезекті ішуден кейін 

оның ішкілік сататын орынға бағыт алғанын кӛріп, достары таң қалады. 
Бұлай істеуге оны не итермелейді? Бұл туралы ол не ойлайды? 

Бірінші мысал ретінде біз Джим атты досымызды келтіреміз. Оның тамаша әйелі 

және жақсы жанұясы бар. Ол дүрілдеп тұрған автомобиль компаниясын мұрагерлікке 
алды. Ол – ержүрек соғыс ардагері. Ол-жақсы коммерсант. Ол аздап жүйкесі жұқарғаны 

болмаса, қалыпты жағдайдағы зиялы адам. Ол 35 жасына дейін мүлдем ішпеген. Іше 

бастағаннан бірнеше жыл ӛткеннен кейін, ол жыртқышқа айналды және оны 
психиаторлық емдеу орнына жатқызуға мәжбүр болды. Одан шыққан соң ол бізге келді. 

Біз оған маскүнемдік туралы не білетінімізді, одан қалай емделуге болатынын айттық. 

Ол жақсы бастады. Ол жанұясына оралуға мүмкіндік алды, бір кезде ӛзі иесі болған 

компанияда сатушы болып жұмыс істей бастады. Біраз уақыт бәрі жақсы болды, бірақ ол 

ӛз ішкі-жан дүниесін байыта алмады. Ол ӛзінің кӛп немесе үнемі мас болатынын байқады. 
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Оның әрбір ӛле ішкенінен кейін біз барлық ӛткен жағдайды електен ӛткіздік. Ол ӛзінің 

маскүнем екенін және жағдайдың ӛте ауыр екенін мойындады. Ол егер дер кезінде 

тоқтамаса тағы да ауруханаға түсетінін білді.  
Мұнымен қоса ол ӛзі жанынан артық кӛретін жанұясын жоғалатынын білді. 

Соған қарамастан ол тағы да ӛле ішті. Біз одан бұл қалай болғанын айтып беруін 

ӛтіндік. Мынау оның әңгімесі: Мен бейсенбі күні таңертең жұмысқа келдім. Бір кезде 
ӛзім иелік еткен концерінде сатушы болып жұмыс істеу маған күйзеліс әкелді. Біз 

бастықпен ананы, мынаны әңгімеледік. Содан соң мен алда болуы мүмкін сатып 

алушымен кездесу үшін қала сыртына баруға шешім қабылдадым. Жол бойында мен 
қарным ашқанын сездім де, кішкене ғана мейрамханаға тоқтадым. Менің мүлдем ішкім 

келмеген. Жай ғана сэндвич жемек болдым. Маған осында кӛлік сатып алғысы келетін 

біреу-міреуді кездестіруім мүмкін деген ой келді. Мен бұл орынды жақсы білетінмін, 
ӛйткені ішпей жүрген кезімде тамақтану үшін осында бірнеше рет келгенмін. Мен үстелге 

отырдым да сэндвич пен сүтке тапсырыс бердім. Бұл кезде менде ішімдік туралы 

ешқандай ой болған жоқ. Мен тағы бір сэндвичке тапсырыс бердім де, тағы бір стақан сүт 
ішпек болдым. 

“Кенет маған егер сҥтке аздап виски қоссам, тоқ қарынға ешқандай зияны бола 

қоймас деген ой келді. Мен вискиге тапсырыс бердім де, оны сүтке құйдым. Мен осылай 
ӛзімді алдарқатып отырдым. Бұл тәжірибе маған ұнады да, мен тағы бір виски мен стақан 

сүтке тапсырыс бердім. Бұл маған шыбын шаққан құрлы әсер етпегеннен кейін мен тағы 

бір мәрте қайталадым.‖ 
Джимның ауруханаға тағы бір саяхаты осылай басталды. Сонымен оған арақтың 

кесірінен жанұясы мен жұмысын жоғалту қаупі туды. Ол маскҥнем екенін жақсы 

тҥсінді. Бірақ ол арақты сҥтке араластырып ішсем ештеңе де болмайды деген оймен 

ӛзін алдарқатты. 

Бұл сӛздің анық баламасын таба аламасақ та, біз оны естен айырылу деп атаймыз. 

Ақырында не боларын ойламауды басқалай не деп атауға болады? 
Сізге бұл түсініксіз мысал болып кӛрінуі мүмкін. Бірақ бұл бізге ӛте түсінікті жағдай. 

Біз кей кездерде алдағы болар жағдайды Джимнен кӛбірек түсіндік. Бірақ ішкі жан 

дүниемізде алғашқы рӛмкеге қатысты белгісіз бір жағдай қалыптасты. Біздің ойларымыз 
ӛзімізге бағынудан қалды. Біз түсінбейтін бір идея біздің ойымызды билеп алды. Ертеңіне 

біз ӛзімізден бұл қалай болды деп сұрадық. 

Басқа жағдайларда кӛңілсіздік, шаршау, қызғану, толқу біздің сылтауымыз болды. 
Бірақ бұның бәрі алда болатын жағдайға қарағанда түк емес екенін мойындау керек. Біз 

ішуді жаңа бастағанда осының бәрі бізді неге алып келетінін ойлаған жоқпыз. 

Біздің жағдайымыз әрі-бері ағылып жатқан кӛлік толы кӛшеден еш тәртіп сақтамай 
ӛткісі келетін адамға ұқсайды. Ол ӛзін басып кетуі мүмкін машиналардың доңғалағы 

астынан оңай құтылып кеткеніне риза болады. Ол достарының ескерткендеріне қарамай, 

осылай бірнеше жыл бойы кӛңіл кӛтереді. Осы жолы оны кӛңіл кӛтеруге байланысты 
ӛзінің қызық идеялары бар ақылсыз адамға теңеуге болады. Осыдан кейін оның жолы 

болмай, бірнеше рет жарақат алады. Егер оның түсінігі болса, ол бұндай ойынды дереу 

тоқтатуы керек. Бірақ ол тағы да доңғалақ астына түседі, бұл жолы ол бастан 
жарақаттанады. Ауруханадан шыққасын бір апта ӛткен соң ол троллейбус астына түседі 

және біздің батыр бұл жолы қолын сындырады. Ол кӛлік толы кӛшені енді кесіп ӛтпеуге 

шешім қабылдады, бірақ бірнеше аптадан кейін ол екі аяғын да сындырып алады. 
Ол кӛп жылдар бойы кӛшеге шықпауға уәде берумен келеді. Ақыр соңында ол 

жұмыстан шығып, әйелінен ажырасып, жұрт алдында күлкіге айналды. Ол осының бәрін 

басынан шығару үшін қолынан келгеннің бәрін істеді. Ол бұдан емделу үшін ауруханаға 
жатты. Бірақ ол ауруханадан шыққан күні-ақ ӛрт сӛндіру машинасының алдын кесіп ӛтем 

деп омыртқасын сындырды. Бұндай адамды қалай ғана ақылсыз деп ойламайсыз? 

Сіз біздің суреттеуімізді асыра айту деп ойламайсыз ба? Солай ма? Біз жол 

бойындағы қайғылы оқиғаны арақпен алмастырсақ, біздің суреттеуіміз сізге ӛте түсінікті 
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болады. Біз қанша жерден ақылды болсақ та, арақ араласқан жерде біз есімізден 

айырылдық. Бұл, әрине, қатты айтылған болуы мүмкін, бірақ бұл шындық. 

Сіздердің біреулеріңіз: «Иә сіздердің айтқандарыңыз дұрыс, бірақ жартылай ғана. 
Біздің бойымызда сіздер айтқан белгілер бар, бірақ біз ешқашанда сіздер сияқты 

болмаймыз. Бізбен ондай жағдай болуы мүмкін емес, ӛйткені сіздер бізге жағдайды 

түсіндіріп бердіңіздер. Біз ӛмірімізге арақ араласса да ештеңе жоғалтпадық және 
жоғалтпаймыз. Мәліметтеріңіз үшін рахмет», – дерсіздер. 

Бұл ішкілікке түбегейлі бой алдырмаған адамдар үшін қолайлы, ӛйткені олардың 

санасы біздікі сияқты уланбаған. Бірақ маскүнемдер мен оған биім адамдар ӛз жағдайын 
білем деп арақты тастай алмайды. Біз осы жағдайға баса кӛңіл аударғымыз келеді. Тағы 

бір мысал келтірейік. 

Фред бір жақсы белгілі бухгалтерлік фирмаға серіктес еді. Оның табысы жақсы, 
жақсы үйі бар, ол жанұяда бақытты және университет жасындағы қабілетті балалардың 

әкесі. Ол ӛте тартымды болғандықтан үнемі басқалармен достық қарым-қатынаста. Біздің 

Фред ісі алға басқан іскер адам. Сырттай қарағанда ол тӛрт құбыласы тең адам. Бірақ ол 
маскүнем. Біз оны бір жыл бұрын ауруханада маскүнемдік треморадан емделу кезінде 

кӛрдік. Бұл оның осы жағдайға бірінші рет тап болуы еді, сондықтан да оған ӛте ұят 

болды. Ол ӛзінің маскүнем емес, ауруханаға жүйкесін емдету үшін түскеніне сендіргісі 
келді. Дәрігер оған жағдайдың тым ауыр екенін айтып қорқытып қойды. Осы жағдайға 

байланысты бірнеше күн кӛңіл-күйінің құлдырауы болды. Ол ішуді тастауға мықтап бел 

буды. Ол бұл ойды іске асыра алмаймын-ау деп ойлаған да жоқ. Фред ӛзінің маскүнем 
екенін мойындаудан бас тартты, содан соң рухани жағынан да шешім қабылдамай қойды. 

Біз оған маскүнемдік туралы бар білгенімізді айттық. Ол бәрін тыңдап болып, ӛз бойында 

бірнеше белгі бар екенін мойындады, бірақ оны жеңе алмайтынын мойындағысы келмеді. 
Ол ӛз бойындағы қорлану сезімі мен алған білімі қалған ӛмірінде салауатты ӛмір салтын 

ұстануға кӛмектеседі деп сенді. Мәселені түпкілікті түсіну істі оңғарады деп сенді. 

Біраз уақыт бойы біз Фред туралы ештеңе білмедік. Артынан бізге Фред тағы да 
ауруханаға түсті деп хабарлады. Бұл жолы ол дендеген треморға ұшырады. Кешікпей ол 

бізге кӛргісі келетінін айтып сәлем жолдады. Оның әңгімесі ӛте қызықты болды, ӛйткені 

ол арақты тастауға мықтап бел буған еді. Ол ӛзінің басқа шаруаларында аса қабілетті 
болса да, арақ алдында еш қорғансыз еді. 

Ол бұл туралы ӛзі айтсын: «Сіздердің маған айтқан әңгімелеріңіз ӛте қатты әсер 

қалдырды, мен енді ешқашан арақ ішпеуге бекіндім. Мен сіздердің алғашқы рӛмкеге 
байланысты идеяларларыңды бағаладым, осының бәрін түсінгеннен соң бұл менің 

басымнан ӛтпейді деп ойладым. Мен ӛзімнің маскүнемдігімді ӛте ауыр жағдайда деп 

ойламадым, ӛз істерімді оңтайлы шешіп жүргеннен кейін, бұны да жеңе аламын деп 
ойладым. Мен ӛз күшімді жинап күреспекке бекіндім. Осындай кӛңіл күйде мен ӛз 

жұмысымды жалғастыра бердім, басында бәрі жақсы болды. Маған арақтан бас тарту 

қиын болған жоқ, сондықтан мен бәрін ӛзім қиындатып жүрмін деп ойладым. Бірде мен 
үкіметтік бюроға құжаттар тапсыру үшін Вашингтонға бардым. Бұл ешқандай жаңалық 

емес еді, ӛйткені мен ішпей жүрген кезімде қаладан бірнеше рет кеткенмін. Физикалық 

тұрғыдан мен ӛзімді ӛте жақсы сезіндім. Менің кӛңілімді еш нәрсе алаңдатпады. Істерім 
жақсы жүріп жатты, менің ойымша іскер әріптестерім де риза сияқты болды. Тағы бір 

жақсы күн аяқталып келеді, кӛкжиектен ешқандай жаманшылық сезілмеді. 

Мен мейманханадағы ӛз нӛміріме бардым да, асықпай киіне бастадым. 

Мейрамхананың залына кірген кезде, менің басыма тҥскі асқа арнап бір екі 

коктейльге тапсырыс берсем деген ой келді. Болды. Басқа ешқандай ой емес. Мен 

түскі асқа бір коктейльге тапсырыс бердім, сосын тағы бір коктейльге. Астан кейін мен 
қыдырмақ болдым. Мейманханаға оралған соң мен «хайболл» ішсем жаман болмас деп 

ойладым, содан барға кіріп «хайболл» іштім. Осы кеште мен бірнеше рет іштім және 

таңертең бұл жағдай тағы қайталанды. Нью-Иоркке ұшатын ұшаққа қалай мінгенімді 

білмеймін, сосын әуежайда әйелімнің орнына мені бірнеше күн тасыған таксишіні қалай 
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тауып алғаным есімде жоқ. Қайда барып, не істегенімді, не айтқанымды білмеймін. Содан 

соң кӛргенім психологиялық және физикалық қорлықтармен есте қалатын аурухана еді. 

Менің есім ӛзіме оралған соң сол кеште Вашингтонда болған жағдайды жақсылап ой 
елегінен ӛткіздім. Мен сақтанбақ тҥгілі бірінші рӛмкенің алдында ӛзімді ҧстамаққа 

тырыспадым да. Мен артынан не боларын ойламадым. Мен коктейльді имбир қосқан 

лимонад сияқты іштім. Сонда есіме менің маскүнем достарым айтқан, егер сенде 
«маскүнемнің ойлау қабілеті» болса, онда кӛп ұзамай ішуді қайта бастайсың дегендері 

түсті. Мен қанша жерден бұлай істеуге қарсы болсам да, алғашқы рӛмкені ішу үшін ойлап 

тапқан сылтауларымның алдында дәрменсіз екенмін. Бәрі дәл осылай болды, менің 
маскүнемдік туралы білетіндерім далада қалды. Осыдан бастап мен ӛз бойымда 

«маскүнемнің ойлау қабілеті» бар екенін білдім. Мен қанша жерден ерік-күшімді 

жинасам да, маған менің ақыл-есімдегі тоқырауды жеңу мүмкін емес екенін түсіндім. Осы 
уақытқа дейін мен адамдардың проблемаларын түсінбей келген едім, бірақ енді түсіне 

бастадым. Бұл ӛте қатты соққы еді. 

Жасырын Маскүнемдер Достастығынан менімен кездесуге екі адам келді. Олардың 
күлкісі маған ұнаған жоқ, содан соң олар менен енді маскүнем екенімді, жеңіліс 

тапқанымды мойындайсың ба деп сұрады. Мен амалсыздан келістім. Олар маған 

«маскүнемнің ойлау қабілеті» туралы кӛптеген мысалдар келтірді. Менің Вашингтондағы 
әрекеттерімде тығырыққа тірелудің белгісі бар екен. Олар ӛз ӛмірлерінен кӛптеген 

мысалдар келтірді. Бұл менің ӛз қасіретімді ешбір кӛмексіз жеңемін деген ойымды тып-

типыл етті. 
Осыдан кейін олар маған Достастықтың жүзге жуық мүшесі жүзеге асырған рухани 

құтқару жолы мен нақты іс-қимыл бағдарламасын суреттеп берді. Мен шіркеуге онша 

жақын болмасам да, бұл ұсыныс маған зерделеу тұрғысынан жақын сияқты кӛрінді. Бірақ 
бағдарламаны жүзеге асыруға кейбір жағдайлар кедергі келтірді. Маған кӛптеген ӛмірлік 

кӛзқарастарымнан бас тартуға тура келді. Бұл оңай емес еді. Мен бағдарламаны 

орындауға шындап кіріскен кезде, маған ӛз жағдайым күрт жақсарған сияқты кӛрінді. 
Уақыт ӛте келе бұл шындыққа айналды. 

Рухани ұстанымдар менің проблемаларымды шешеді деген ой үлкен жаңалық болды. 

Осыдан бастап менің ӛмірім басқа аранаға түсті. Менің бұрынғы ӛмірім де жаман болды 
деп ойламаймын, бірақ, қазіргі кездегі жаман жағдайды сол кездегі жақсы жағдайға 

ешқашан айырбастамас едім. «Мен қолымнан келіп тұрса да бұрынғы ӛміріме қайтып 

оралмас едім.» 
Фредтің әңгімесіне алып қосарымыз жоқ. Бұл мыңдаған адамдарға түрткі болатын 

шығар деп сенеміз. Шындығында оның жағдайын ӛте ауыр емес деуге де болады. 

Кӛптеген адамдар маскүнемдіктің шегіне жеткен кезде де ӛз проблемаларын шешуге 
ұмтылмайды. 

Кӛптеген дәрігерлер мен психиатрлар біздің қорытындыларымызбен келіседі. Бүкіл 

әлемге белгілі ауруханада жұмыс істейтін солардың бірі жақында бір ЖМД-ның мүшесіне 
былай деді: «Сіздің маскүнемдердің жағдайы ӛте ауыр екені туралы айтқаныңызға 

қосыламын. Ал сіздерге келетін болсақ, мен оқыған екі оқиғаға қарап, сіздердің 

екеуіңіздің де 100 пайызға үмітсіз болғандарыңызды түсіндім. Сіздерге тек қана Жоғары 
Күш кӛмектесуі мүмкін еді. Егер сіз емделу үшін біздің ауруханаға жатпақ болсаңыз мен 

бар мүмкіндікті пайдалана отырып бас тартқан болар едім. Сіз сияқтылармен жұмыс 

жасау қиын. Мен ӛзім дінге сенбесем де, осындай жағдайда рухани кӛмекті де 
қолданғанды дұрыс кӛремін. Кӛп жағдайларда бұдан басқа тығырықтан шығар жол жоқ.» 

Тағы да қайталаймыз: маскүнемдерде бірінші рӛмкеге қарсы қолданатын тиімді 

психологиялық қорғаныс құралы жоқ. Кейбір жағдайларда болмаса, оны ӛзі де, басқа 
біреу де қамтамасыз ете алмайды. Бұл тек қана Жаратушыдан берілуі керек. 
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Алдыңғы тарауда біз маскүнемдік туралы аздап мағлұмат алдық. Маскүнемдер мен 

ішпейтін адамдар арасындағы айырмашылықты түсіндіре алдық деп сенеміз. Егер сіз 

арақты ішу немесе ішпеу жӛнінде шешім қабылдай алмасаңыз, онда сіз маскүнемсіз. Егер 
осылай болса сізге емделу үшін рухани тәжірибеге сүйенуге болады. 

Дінсіздер мен агностиктерге мұндай тәжірибені игеру мүмкін емес секілді болып 

кӛрінеді, ал егер сіз шыңыраудың түбінде тұрып ішуді жалғастырсаңыз, бұл ӛзінді-ӛзің 
ӛлтіру болып табылады. Арақтың шырмауына түсіп құрдымға кету мен рухани 

тәжірибенің арқасында алған ӛмірдің бірін таңдау оңайға түспейді. 

Шындығында бұл онша қиын емес. ЖМД-ның алғашқы мүшелерінің тең жартысы 
дінсіздер мен агностиктер болатын. Басында нағыз маскүнем екенімізді мойындамадық. 

Уақыт ӛте келе бізге ӛмірдің рухани тірегін табу керек болды, болмаса… Сізбен де 

осылай болуы мүмкін. Біздің мүшелеріміздің тең жартысының дінсіздер мен агностиктер 
болғанынан жігер алыңыз. Тәжірибеміз кӛрсеткендей, біз ӛзімізге мығым болуымыз 

керек. 

Егер маскүнемдікті жеңуге моральдық кодекс пен ӛмірлік пәлсапаның кӛмегі болса, 
біздің кӛбіміз ендігі ауруымыздан айыққан болар едік. Бірақ біз қанша тырыссақ та, 

ешқандай моральдық кодекс пен философиялық концепция кӛмектесе алмайтынына кӛз 

жеткіздік. Біз моральға бет бұрып, философиядан тыныштық табар едік, бірақ олардың 
біреуінде де біз іздеген күш болмады. Біздің жігеріміз бастаған ішкі күштеріміз пайдаға 

аспады. 

Біздің кемшілігіміз күшіміздің аздығында еді. Біз ӛзімізді ӛмірде бастап жүретін 
күшті табуымыз керек болды, ол күш біздің бойымыздағы күштен артық болуы керек. 

Бұл ӛте түсінікті. Бірақ бұндай күшті қайдан және қалай табуға болады? 

Бұл кітап осы жӛнінде жазылған. Оның басты мақсаты барлық проблемаларыңызды 
шешетін, сізден күшті құдіретті Күшті табуға сізге кӛмектесу. Бұдан шығатын 

қорытынды, біз рухани, сонымен қатар моральдық кітап жазып шықтық деп санаймыз. 

Осыдан келіп біз Құдай туралы айтамыз деген қорытынды шығады. Бірақ осы жерде 
агностиктерге қатысты қиыншылықтар туындайды. Жаңа адаммен әңгімелескен сайын, 

біз оған маскүнемдер туралы айтқан немесе біздің Достастықтың мақсаттарын 

әңгімелеген кезде оның бойында үміт ұшқыны пайда болғанын байқадық. Ал әңгіме 
рухани тірек немесе Құдайға келіп тірелгенде олар әңгімені шорт үзетін. Біз ондай 

адамның не сезінетінін білеміз. Біз оның шүбәлары мен тұжырымдарын түсінеміз. Біздің 

бірқатарымыз дінге қарсы болдық. Біреулер үшін «Құдай» деген сӛз бала кезінде ойына 
сіңіруге тырысқан оймен байланысты болатын. Бұл біздің ішкі дүниетанымызға қайшы 

болғандықтан, оған қарсы болуымыз мүмкін. Қарсылық білдіре отырып, біз Құдай туралы 

идеяны толықтай қайтарамыз деп ойладық. Бізден тыс күшке бас ию біздің 
қорқақтығымыздың кӛрсеткіші деп ойладық. Біз ӛздерін дінге сенушілер ретінде 

кӛрсеткен адамдарға сенбедік. Бұған Құдайдың қатысы қандай және оны кім қалай 

түсінеді? Бірақ мақпалдай қара түнде біз «мұны кім жаратты екен?» деп ойға қаламыз. 
Бірақ келесі сәтте бұның бәрі далада қалады. 

Иә, біз агностиктерміз және де осындай ойлармен үнемі кездесіп отырамыз. Сіздердің 

жандарыңызды жай таптыруға асығамыз. Осы санамызға жеткен бойда біз Жаратушының 
кім екенін түсіндік, бірақ оның қандай нәрсе екенін санамызға сіңіре алмадық. 

Бақытымызға қарай, бұны басқалардың қалай қабылдайтынын түсінудің қажеті жоқ. 

Біздің аздаған ақыл есіміз ол қандай болса да онымен қатынас жасауға жеткілікті болды. 
Біз барлық нәрсенің бастауында жатқан «Шығармашылық ақылдың», «Кеңістік рухының» 

қандай екеніне кӛз жеткізген соң, бізде ӛмірге деген құлшыныс пайда болды. Әрине бұл 

үшін қандай да бір қадамдар жасау керек болды. Құдайдың бізге қойып отырған 

талаптары Оны іздеушілерге қиын емес. Біз үшін Рух Патшалығы ӛте кең де жарық. Ол 

іздеген адамға қашан да ашық. Біздің ойымызша, ол барлық адамдарға ашық. 
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Сондықтанда ол туралы сізбен сӛйлескенде, біз үшін сіздің түсінігіңіз ӛте қымбат. 

Бұл осы кітапта кездесетін басқа да рухани түсініктерге де қатысты. Ӛзіңіздің ішкі ой- 

түйсігіңізге ӛзіңізді алдауға мүмкіндік бермеңіз: Бұл терминдер сізге нені білдіреді? 

Алғашында бұл бізге онымен қарым-қатынас орнату үшін керек болады. Кейінірек біз 

ӛзіміз қабылдауға тиіс емес нәрселерді қабылдағанымызды білдік. Бұл рухани ӛсуді 

білдіреді. Ӛскісі келген адам бір нәрседен бастауы керек қой. Сондықтан да біз Құдай 
туралы ӛзіміздің түсінігімізден бастадық. 

Біз ӛзімізге қысқа ғана бір сұрақ қоюымыз керек болды. Мен бізден алпауыт бір 

Күштің бар екеніне сенуге дайынмын ба? Адам осыған сенсе, біз оған дереу кӛмекке 
келеміз. Біз осы бағытты ұстана отырып кӛп нәрсеге қол жеткізуге болатынына 

сенімдіміз. 

Бұл біз үшін үлкен жаңалық болды, ӛйткені осыған дейін біз кӛп нәрселерді түсінбей 
келдік. Адамдар бізге ӛз әдістерін ұсынды. «Мен ана адамда бар нәрсеге қол жеткізгім 

келеді. Егер менің бойымда оныкі сияқты сенім болса қандай жақсы болар еді.» Бірақ 

оның сенімі менікімен қайшы келеді. Бұл жолды қарапайым түсініктерден бастауымызға 
болатынын білу біз үшін үлкен жұбаныш болар еді. 

Ӛз сенімімізді жүзеге асыру үшін бізге бойымыздағы тоғышарлық сияқты кертартпа 

мінездер ӛз кесірін тигізеді. Біздің артқа кеткеніміз соншалық, рухани мәселелер сӛз 
болғанда біздің ашуымыз қыз-қыз қайнайтын. Бұндай қауіпті ойдан бас тарту керек. 

Қанша қарсылассақ та, бізге ондай ойдан арылу оңай болмады. Маскүнемдіктен су түбіне 

кетерден бұрын біз кӛптеген нәрселер туралы қате ойда болған екенбіз. Бұл жерде 
арақтың күші айтарлықтай қатты. Тіпті ақыр соңында ол адамды инабатты қылып 

кӛрсеткендей болады. Бұл кейде адамды шаршатып жібереді. Біз сіздің бойыңыздағы 

теріс ойлар сізге ұзақ уақыт жолдас болмайды деп үміттенеміз. . 
Оқырман бізден неге осы күшке сенуі керек екендігін сұрар. Біз бұған себеп бар деп 

есептейміз. Мынау солардың кейбіреулері. 

Қазіргі заманның адамы үшін бұлтартпас айғақтар керек. Соған қарамастан ХХ 
ғасырда адамдар кӛзге кӛрінбейтін кӛп нәрселерге сенеді, тек олар фактілерге негізделген 

болса болды. Мысалы, электрлендіруге қатысты кӛп теориялар бар. Біз оны жеңіл 

қабылдай саламыз. Неге соған күмән жоқ? Ӛйткені, белгілі бір саналы негіз болмаса, біз 
кӛріп, сезіп жүрген нәрселерімізді түсіндіре алмаймыз. Тіпті, оларды кӛзбен кӛрмесек те, 

біз кӛптеген нәрселерге сенеміз. Ғалымдар кӛзге кӛрінетін нәрсеге сеніп қалмау керек 

дейді. Біз кӛзбен кӛрген нәрселердің бәріне сенуге болмайтынын түйсікпен сеземіз. 
Мысал келтірейік. Прозаикалық темір балканың бойында бір-біріне қарсы қатты 

жылдамдықпен қозғалатын электрондар бар. Бұл кішкене денелер белгілі бір 

заңдылықтарға бағына отырып қозғалады. Ғылым бізді осылай оқытады. Біз бұған 
ешқашанда күдік келтірмейміз. Ал енді біз дүниенің бастауында құдіретті жетекші 

«Шығармашылық сана» тұр деп бастасақ бәріміз соған қарсы ӛре түрегелеміз. Біз әртүрлі 

кітаптарды оқи отырып Жаратушы туралы пікірталас бастаймыз. Егер біз Жаратушы жоқ 
десек, бұл дүние қайдан пайда болды немесе қайда беталды лағып барады деген ой туады. 

Жаратушы Иеге сенудің орнына біз ӛзімізді ең құдіретті жаратушы деп есептейміз. 

Біз артық кеткен жоқпыз ба? 
Осындай теріс жолда жүргендерді біз тура жолға түсуге шақырамыз. Дін қанша 

жерден кемшілікті болса да, ол жер бетіндегі миллиондаған адамдарға ертеңге деген 

сенімді береді. Діндарлар бұл дүниенің ащысы мен тұщысын айыра біледі. Бұрын бізде 
ӛмірдің қандай екені туралы бірыңғай пікір болмаған еді. Біз кӛптеген дінге сенетін 

адамдардың бақытты ӛмір сүріп жатқанын аяусыз сынға алдық. 

Бұның орнына біз қарапайым адам бойындағы кемшілікті іздедік. Біз шыдамдылық 
туралы айттық, бірақ ӛзіміз шыдамсыз едік. Біз ӛзімізді қоршаған сұлулықты кӛрмедік, 

тек кейбір кеспірсіз нәрселерге назар аудардық. Біз ӛз ӛміріміздің рухани жағына кӛңіл 

бӛлмедік. 

Біздің әңгімемізден сіз ӛзімізден артық күшті қайдан тапқандығымызды біле аласыз. 

Және де біздің кейбір жолдармен келісіп не келіспейтініміз маңызды емес. Тәжірибе 
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кӛрсеткендей, бұл туралы қапаланудың еш қажеті жоқ. Бұл мәселені әр адам ӛзінше 

шешеді. 

Бұл ерлер мен әйелдер бір нәрсеге келіседі. Олардың әрқайсысы осы Күшті тапты 
және Оған сенеді. Бұл Күш әрқашан да ӛз күшін кӛрсетті. Белгілі американдық мемлекет 

қайраткері айтқандай, «құжаттарға сүйенейік». 

Мыңдаған ерлер мен әйелдер Оған сенгеннен кейін ӛмірлерінде тӛңкеріс болды деп 
еске алады. Олар іштеріндегі әлсіз күштен арылып жаңа бір күшке ие болды. Олардың 

ӛмірінде бір мақсат пайда болды. Бұл олар қарапайым нәрселерді істегеннен кейін болды. 

Олар бұрынғы ӛмірлерінің неліктен қиындыққа толы болғанын енді ұққандай. Олар ӛз 
ӛмірлері қалай ӛзгергенін әңгімелеп берді. Жүздеген адамдардың ӛмірлерінде Құдайдың 

пайда болуы бізді де ойға қалдырады. 

Біздің әлем соңғы жүз жыл ішінде мыңдаған жылдарға қарағанда кӛп ӛзгеріске түсті. 
Мұның себебін бәрі біледі. Ерте заманды зерттеуші ғалымдар сол кездің адамдары 

арқылы жағынан бізден кем болмаған деп сендіреді. Соған қарамастан ол кезде 

материалдық даму баяу жүрді. Қазіргі жаңалықтар олар үшін құпия еді. Ол адамдардың 
ойлау ӛресі қазіргіден басқаша еді. Колумбтың замандастары жер дӛңгелек деген пікірмен 

де келіспеді. Басқалары Галелейді астрономиядағы еретиктік кӛзқарасы үшін ӛлтірмек те 

болды. 
Ал енді осы жерде біз де қате пікірге бой алдырып отырған жоқпыз ба? Біздің 

ғасырымыздың ӛзінде американдық газеттер ағайынды Райттың Китти Хоктағы ұшулары 

туралы ауыз ашпады емес пе? Ӛйткені бұған дейін барлық ұшулар сәтсіз аяқталған 
болатын. Профессор Лэнглидің ұшу аппараты Потомак ӛзеніне құламады ма? Не бір озық 

ойлы математиктер адамдар ешқашан ұша алмайды деп сендірмеді ме? Ал, адамдар болса 

бұндай қуаныш тек құстарға ғана арналған деп сенбеді ме? Ал, барлығы отыз жыл ішінде 
осының бәрі жоққа шығарылды . 

Біздің замандастарымыз кӛптеген теріс ойдың жетегінде кетті. «Кез келген порттағы 

жүк кӛтерушіге газеттегі айдың бетін зерттеу туралы идеяны кӛрсетсеңіз, ол кӛп 
кешікпей олар мұны жүзеге асыратына сенімім мол» деп жауап береді. Біздің 

ғасырымызда бәрі де басқаша екеніне осыдан кейін сенбей кӛр. 

Біз ӛз проблемамызды шешу үшін кӛзқарасты ӛзгертуді неге ұсына алмаймыз? Біз 
депрессияға ұшырадық, ал осының бәрі айға ұшудың телевизиялық хабарламасының 

қасында қандай екен. Бұлардан адамшылық проблемалары әлдеқайда маңыздырақ. 

Біз басқалар Жаратушыға жалбарынып, ӛз проблемаларын шешіп жатқанда оның бар 
екеніне күмәнданған жоқпыз. Жаратушы туралы идея кӛмекке келгенде біз ӛз 

идеямыздың түк маңызы жоқ екенін түсіндік. 

Ағайынды Райттардың балалық арманы оларды ұшу аппаратын жасап, ойларын 
жүзеге асыруларына алып келді. Осы сенім болмаса олар ештеңе де істей алмас еді. Біз 

агностиктер мен атеистер бәрін ӛз күшімізбен шешеміз деп сендік. Басқа адамдар ӛз 

проблемаларын шешіп жатқанда, біз ӛзімізді ағайынды Райттарға сенбеген адамдардай 
сезіндік. 

Логика ӛте тамаша зат. Бізге логика ұнайды. Бізге логика әлі де ұнайды. Бізге түйсік 

қараптан қарап берілмеген. Адамның басқалардан артықшылығы да осында. Агностиктер 
бұның бірімен де келіспейді. Сондықтан да біз ӛзімізге түсініксіз нәрсеге тап болғанда 

«біз мұны білмейміз» деп ауызымызды ашамыз.  

Біз маскүнемдіктің құрдымына құлап бара жатқанымызды сезгенде енді мұны осыдан 
артық созуға болмайтынын түсіндік. 

Біз қорықпастан «Құдай бар ма немесе жоқ па?» деп сұрадық. 

Біз ӛміріміздің осы кезеңінде дін мәселесімен тікелей бетпе-бет келдік. Біз бұл 
проблеманы шешпей кете алмадық. Біздің кӛпшілігіміз сенім жағалауына сана кӛпірі 

арқылы бет алған едік. Жерұйықтың алыстағы келбеті біздің сенімімізді оятты. Бізге 

достық қолдар созылды. Осындай алыс жолға шығарған санаға шексіз риза болдық. Біз 

сапарымыздың соңына қарай санаға кӛп сеніп қалған болуымыз керек. 



Біз Агностиктерміз 

 

30 

Бұның бәрі түсінікті, соған қарамастан біз бұған тереңірек үңіліп кӛрсек. Біз ӛз 

ойымыздың дұрыс екеніне сендік пе? Біз ӛз ойлау қабілетіміздің артық екеніне сенбедік 

пе? Бұл діннің әртүрлілігі емес пе? Иә, біз «сана» деген дінге сенетінбіз де, Жаратушыға 
сенген жоқпыз. Қалай болғанда да, біз ӛмірімізде сенім бар екенін мойындадық. 

Бізде сенім болғанын түсіндік. Бұл біздің ішкі дүниемізде тӛңкеріс жасады. Біз 

адамдарды, ақшаны, ӛзімізді құдайдай кӛрмеп пе едік? Біз гүлдерді, теңізді жақсы 
кӛрмедік пе? Біздің қайсысымыз бір нәрсені немесе біреуді жақсы кӛрмедік? Бұның таза 

санамен ортақтығы неде? Біз бұдан ештеңе түсінбедік. Осы заттар біздің ӛміріміздің мәні 

болмады ма? Осылар біз үшін жалпы бағытты айқындамады ма? Бізді сене, сүйе, 
құлшылық ете алмайды деуге бола ма? Шындығында біз ӛмір бойы бір сеніммен ӛмір 

сүрдік. 

Ӛмірді сенімсіз елестетіп кӛріңізші! Егер онда таза сана қалса, ӛмір болудан қалар 
еді. Бірақ біз ӛмірге еш қапысыз сенген едік. Екі нүктенің арақашықтығын ӛлшей салу 

сияқты нәрселер ӛмірде керексіз болып қалады. Біз айналамыздағылардың бәрі беталды 

ұшып жүрген нейтрондар деп сенімге бой алдырмаймыз ба? Әрине, жоқ. Бұл сценариге 
қатысу үшін электрондардың ӛзі ақылды болып кӛрінеді. 

Иә, біз сана әлі де ештеңе емес екеніне кӛз жеткіздік. Соған қарамастан тек санаға 

ғана сеніп қалуға болмайды. Ал, адам ешқашан ұша алмайды дегендерді қайда қоясыз? 
Бірақ біз ұшудың басқа түрін кӛрдік қой, мысалы, ӛз проблемасын жеңген адамның 

биікке кӛтерілуі. Олар осының бәрі Жаратушының арқасы деген еді, ал біз жай ғана 

жымиып қойдық. Біз рухани жетістікті кӛрдік, бірақ бұл шындыққа жатпайды деп ӛзімізді 
сендірдік. 

Шындығында біз ӛзімізді алдадық, ӛйткені әрбір ердің, әрбір әйелдің, әрбір баланың 

ӛзіне түсінікті Жаратушыға сену туралы ойы бар. Ол басқа заттардың кӛлеңкесінде 
кӛрінбеуі мүмкін. Бұл сенім деген нәрсе адаммен бірге жаратылып бірге жасап келе 

жатыр. 

Құдайға деген сенімнің біздің бір-бірімізге деген сенімізден айырмасы жоқ. Кейбірде 
біз қиыншылықтарды жеңе отырып Оны таптық. Ӛзіміз сияқты нағыз шындық екен. 

Кӛңілдің түкпірінде біз осы Ұлы Шындықты таптық. Бәрібір соңында оны сол жерден 

таба аласың. Бізбен осылай болған. 
Біз оқиғаны аздап түсіндіріп бере аламыз. Біздің түсіндірмеміз сізге ұнаса, онда сіз де 

бізбен бірге ұлы жолға сапарға шыға аласыз. Осындай кӛзқараспен сіз жаман болмайсыз. 

Сіз ақыр аяғында сенімге келесіз. 
Осы кітапта сіз ӛзін атеист деп санаған адам туралы оқисыз. Оның оқиғасы сондай 

қызық, сондықтан да оны айтып беруді жӛн санадық. Оның жан дүниесінде болған 

ӛзгерістер драмаға толы. 
Біздің досымыз діни қызметкердің ұлы болатын. Ол шіркеу мектебіне баратын. Оның 

ойынша онда дінге кӛп кӛңіл бӛлетін, сондықтан ол оған қарсы шықты. Кӛп жылдар бойы 

оның жолы болмай жүрді. Отбасындағы кері кету, психикалық ауытқу, айықпас ауру, 
ӛзін-ӛзі ӛлтіру – осының бәрі оның құлдырауына әкеліп соқты. Соғыстан кейінгі күйзеліс 

оны ӛз-ӛзін ӛлтіруі мүмкін жағдайға дейін әкелді. 

Бірде ауруханада жатқанда оған түн ішінде рухани дүниеге бойлап үлгерген бір 
маскүнем келді. Оның барлық айтқандарына біздің досымыз «егер Құдай бар болса ол 

мен үшін шӛптің басын да сындырған жоқ» деп айқай салды. Бірақ кейін оңаша қалғанда 

ӛзіне сұрақ қойды. «Сонда мен білетін дінге сенушілердің бәрінің қателесіп жүргендері 
ме?» Осылай ойлай отырып ол ӛзінің тозақта ӛмір сүріп келе жатқанын сезді. Бір кезде 

оған бір ой сап ете қалды. «Жаратушы жоқ дейтіндей сен кімсің?». 

Бұл адам қалай тізерлеп тұрғанын айтады. Біраздан кейін оның бойын Жаратушыға 
деген сенім билеп алды. Ол керемет бір күйді бастан кешті. Жылдар бойы жиналған 

кедергілердің күл-талқаны шықты. Ол алпауыт Күш және Сүйіспеншілікпен бетпе-бет 

келді. Ол кӛпірден жағаға түсті. Ол бірінші рет Жаратушымен бірге болды. 

Осылай біздің досымыз ӛз дегеніне жетті. Енді ешқандай нәрсе оның сенімін ӛзгерте 

алмас еді. Оның маскүнемдік проблемалары ӛз-ӛзінен жоғалды. 3 жыл бұрын осы мәселе 
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шешілді. Кей кездерде ішуді ойласа-ақ болды оның бойын белгісіз жек кӛру сезімі бойлап 

алатын еді. Ол қанша ішем десе де іше алмас еді. Жаратушы оған сана берді. 

Бұл ғажайып емес пе? Бұл қарапайым мысал ғана. Сол кездегі жағдай досымызды 
сенуге мәжбүрледі. Ол ӛзін Жаратушының қолына табыстады. 

Қалай болғанда да, Құдай бізге сана берді. Бұл адамға ол күтпеген жерден келді. 

Басқалар үшін бұл ұзаққа созылған еді. Ол бірақ ӛзін жанын салып іздегендердің бәріне 
келеді. 

Біз оған жақындаған сайын, ол да біз үшін ашыла түседі! 

 



5-ші ТАРАУ 

БАҒДАРЛАМАНЫ ІСКЕ АСЫРУ 

 
Біз осы жолмен жүрген адамдардың жеңіліске ұшырағанын кӛрмедік десек те болады. 

Бұл бағдарламаны толық ұстанғысы келмеген адамдар ғана аурудан айыға алмайды: олар 

ӛздерінің қандай екенін мойындай алмайтын ерлер мен әйелдер. Осындай бақытсыздар 
бар. Олар кінәлі емес, олар осылай дүниеге келгендер. Олар ӛздері ӛздеріне шыншыл бола 

алмайтындар. Олардың айығу мүмкіндігі ӛте тӛмен. Кейбіреулер соған қарамай 

жазылады. Ӛйткені олардың бойында шындық пайда болады. 
Біздің оқиғаларымыз біздің қандай болғандығымызды әңгімелейді. Егер сіз аурудан 

айығуға бел байласаңыз, онда сіз белгілі бір қадам жасауға дайынсыз. 

Осының бір қатарына біз қарсы болдық. Осыдан басқа жеңіл жол іздедік. Бірақ ондай 
жолды таба алмадық. Осы жолды таңдаған соң, алған беттен қайтпау керек. 

Біздің бірқатарымыз бұрынғы ойларымыздан арылмай ешқандай жетістікке жете 

алмадық. 
Біз, естеріңізде болсын, арақ деген сұмдықпен істес болдық! Егер кӛмек болмаса, біз 

оны жеңе алмаймыз. Бірақ бізге кӛмекке келер Жаратушы бар. Сіз соны біліңіз! 

Бізге басқа нәрсе кӛмектесе алмады. Біз ӛмірімізде ӛзгеріс жасауға бет алдық. Біз 
одан кӛмек сұрадық. 

Мынау біздің айығуға арналған бағдарламамыз: 

1. Біз ішімдік алдында ӛз әлсіздігімізді мойындадық; демек, ӛз ӛмірімізді басқара 
алмайтын халге жеттік деген сӛз. 

2. Біз ӛзімізден де құдіретті бір Күштің бізді қайтып дұрыс жолға сала алатынына 

сенеміз. 
3. Біз Құдайды қалай түсінсек, солай ӛз ӛміріміз бен еркімізді толығымен Оның 

қолына тапсыру жайлы шешім қабылдадық. 

4. Біз ӛзімізді және ӛз ӛмірімізді жүрексінбей мұқият зерттеп, ӛнегелі кӛзқараспен терең 
бағаладық. 

5. Жасаған бұрыс іс-әрекеттеріміздің негізгі болмысы мен себебін анықтап, оларды 

Құдайдың, ӛзіміздің және басқа бір адамның алдында мойындадық. 
6. Құдай бізді бойымыздағы барлық кемшіліктерден арылтсын деген мақсатпен 

ӛзімізді соған толығымен дайындадық. 

7. Құдайдан ағат кеткен жерлерімізді түзетуін шын жүректен сұрадық.  
8. Ӛзіміз қиянат жасаған барлық адамдардың тізімін құрып, олардың алдында ӛз 

айыбымызды жуып-шаю үшін барынша күш салдық.  

9. Сәті түскен кезде осы адамдардың алдында жіберген ағаттығымызды ӛтеумен 
болдық, дегенмен оларға не басқа да адамдарға кесіріміз тиіп кетпеу жағын да 

қарастырып қойған едік.  

10. Ӛзіндік сараптама жасауды жалғастырып, қателіктер жіберген жағдайда дер кезінде 
мойындаумен болдық.  

11. Құдайдан бізге деген Ӛзінің еркін танып-білу және соны орындау жолында бізге күш-

жігер беруін сұрай отырып, Оны жан-дүниемізбен түсіндік, яғни, Оған мінажат етіп, 
ой елегінен ӛткізу арқылы біз Онымен тығыз қарым-қатынаста болуға ұмтылдық.  

12. Осындай қадамдар арқылы рухани оянышқа қол жеткізіп, ӛз ойымыздың негізгі 

мәнін басқа да араққұмар бауырластарымызға жеткізуге және осы қағидаларды іс-
әрекеттеріміздің барлығына қолдануға барынша күш салдық. 

 

Кӛпшілігіміз «бұл неткен режим мен бұдан әріге тӛзе алмаймын» деп айқай салдық. 
Қапаланбаңыз. Біздің ешқайсысымыз да осының бәрін мүлтіксіз орындай алмадық. Біз 

әулие емеспіз. Бастысы біз рухани дамуға ұмтыламыз. Ұсынылған ұстанымдар алға 

басуға арналған басшылық болып табылады. Біз рухани дамуға шақырамыз. 

Біздің маскүнемді суреттеуіміз, агностикке арналған тарау және бағдарлама 

қабылданғанға дейінгі және кейінгі біздің ӛміріміздің баяны үш нәрсеге кӛз жеткізді: 
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а) Біз маскүнем болдық және ӛмірімізді басқара алмадық. 

ә) Мүмкін, ешқандай адами күш бізге арақты тастауымызға кӛмек бере алмайтын еді. 
б) Ал Ӛзіне сенім артқанда Құдай бізге аурудан айығуға кӛмектесе алатын еді. 

 

(Жоғарыдағы 3 нәрсеге сене алмаған жағдайда осы кітапты басынан бастап қайтадан 
оқығаның, болмаса оны мүлдем тастағаның жӛн.) 

 

Осыған сене отырып, біз, Ҥшінші қадамға бет алдық. Оның мақсаты ӛзімізді 
Құдайға толық тапсыру болатын. Бұны біз қалай түсінеміз және ол үшін не істеуіміз 

керек? 

Бірінші талап – бәрін ӛзім шешем деген пікірдің дұрыс емес екенін түсіну. Бұндай 
ӛмір түптің-түбінде ешқандай жетістікке әкелмейді. Кӛптеген адамдар ӛз күштеріне сеніп 

ӛмір сүргісі келеді. Олар бүкіл спектакльді бір ӛздері ойнап шыққысы келетін актерлерге 

ұқсайды. Олар сахнадағы барлық нәрсе тек ӛздеріне қолдау кӛрсетуі керек деп санайды. 
Онда ол ӛзі де, басқалар да риза болар еді. Және ӛмірдің ӛзі де тамаша болар еді. Осының 

бәрін жүзеге асыра отырып, біздің актер мейрімділік кӛрсетер еді. Ол сонымен қатар 

шыдамды, мырза, кейде, қарапайым болуы мүмкін еді. Басқа жағынан ол мейрімсіз, ӛзін 
жақсы кӛретін ӛзімшіл болуы да мүмкін еді. Бірақ ол басқа адамдар сияқты әртүрлі 

мінезге ие болар еді. 

Бұның бәрі қалай болып еді? Елестетіп кӛрудің ӛзі қиын. Біздің актеріміз ӛмір ӛзіне 
қырын қарады деп ойлайды. Ол келесіде жағдайға қарай әрекет етпек болады да, оған 

спектакльдің жүру барысы ұнамайды. Ол ӛзінен гӛрі басқалар кӛбірек кінәлі деп ойлайды. 

Ол тағдырына лағнет айтады. Оның басты кемшілігі неде? Ол ӛзін мейрімді етіп 
кӛрсеткісі келетін қара жүрек адам емес пе? Ол ӛзін ӛмірде табысқа қол жеткізсем 

бақытты болам деп ойлай ма? Әлде басқа актерлар жетістік оған ӛзі үшін керек екенін 

кӛрмей ме? Әлде оның осы әрекеті басқаларды оған жамандық жасауға итермелемей ме? 
Ол артық қылам деп тыртық қылып жүрген адам емес пе? 

Біздің актеріміз қазір айтылатындай ӛзімшіл. Ол ӛз ісін тастап Флоридада күнге 

қыздырынып, ұлттың құлдырауын әңгімелеп жатқан іскерге; немесе ХХ ғасырдың 
күнәларын сӛгіп ренжіген діни қызметкерге: немесе басқалар ӛзін ӛте тәртіпті ұстаса 

Утопия орнайды деген саясатшылар мен реформаторларға; немесе сейфтерді бұзып 

жатып айналадағылар оны кӛре алмайды деп ойлайтын ұрыға; немесе ӛмірден бәрін 
жоғалтып, наркологиялық интернатқа қамалған маскүнемге ұқсайды. Қанша жерден 

айтсақ та, біздің ӛз шаруамыз ӛзімізде емес пе? 

Ӛзін сүю – эгоцентризм! Біздің барлық проблемамыздың тӛркіні осында деп 
ойлаймыз. Біз ӛз ішіміздегі қыз-қыз қайнаған алауды сыртқа шығарып, айналадағылаға 

береміз, олар да ӛз кезегінде бізге осыны қайтарады. Олар бізге кей кезде жаманшылық 

жасайды, бірақ ойлап отырсақ, бұл біздің бір кездегі әрекетіміздің қарымтасы екен. 
Осылай біз ӛз қиыншылықтарымыздың себебі ӛзіміз боламыз. Олар біздің ӛзімізден 

басталады; маскүнем айналаға айтарлықтай зиян келтіреді, бірақ ол ӛзі олай ойламайды. 

Бәрінен бұрын біз, маскүнемдер, осындай ойдан арылуымыз керек. Біз осылай етпесек 
ӛлім құшамыз. Құдай мұны жүзеге асырады. Оның кӛмегінсіз эксцентризмнен құтылу 

мүмкін емес. Біздің кӛпшілігіміз моральдық және философиялық кӛзқарастармен ӛмір 

сүрдік, бірақ, біз оларды қолдана алмадық. Біз ӛзіміздің эгоцентристік кӛзқарасымызды 
қанша тырыссақ та ӛзгерте алмадық. Бізге Құдіреттің кӛмегі керек болды. 

Осы жерде біз не істеу керек екенін түсіндіреміз. Алдымен біз Жаратушының бізге 

деген рӛлін ойнауды доғаруымыз керек. Бұл ешқандай нәтиже берген жоқ. Осыдан кейін 
Жаратушы біздің Жетекшіміз болады деп шештік. Ол біздің Қожайын, ал біздер оның 

еркін орындаушылармыз. Ол біздің Әкеміз, біз Оның балаларымыз. Кӛп жағдайда 

пайдалы идеялар қарапайым және осы идеяны қолдана отырып біз бостандыққа шықтық. 

Біз шынымен осы талаптарды қабылдағанда, таңқаларлық нәрселерге тап болдық. 

Біздің жаңа Қожайынымыз пайда болды. Ол бізге қалағанымыздың бәрін берді. Осыны 
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басшылыққа ала отырып, біз ӛзіміз туралы ойламайтын болдық. Бізге адамдарға қандай 

кӛмек бере аламыз деген ой келе бастады. Біз бойымыздан жаңа күшті сезіне отырып, 

Оның бар екеніне сендік және осы кезең мен болашақта не болатынын қорықпай 
ойлайтын болдық. Біз қайта туғандай күй кештік. 

Біз Ҥшінші қадамға келіп жеттік. Біздің кӛпшілігіміз Ӛз Жаратушымызға: 

«Жаратушы, мен ӛзімді сенің билігіңе бердім, мені ӛзімшілдіктен құтқар, мен сонда Сенің 
айтқаныңды орындай аламын. Бойымдағы керітартпа күштен мені босата гӛр. Сенің 

күшіңді, сенің сүйіспеншілігіңді сезініп басқаларға кӛмектесу үшін! Сенің еркің 

әрқашанда орындала берсін!» Біз бұл қадамды жасамас бұрын кӛп ойландық. 
Осы қадамды жасау үшін бізді түсінетін адамдарды іздедік. Бірақ Жаратушыға сені 

түсінбейтін адам арқылы бет бұрғанша, жалғыз ӛзің бет бұрғаның жақсы екен. Бұл үшін 

ешқандай формуланың керегі жоқ, тек ӛз сенімің ғана керек. Бұл тек қана басы болатын, 
ал егер бізге ашықтық басшылық жасаған болса, онда бұл бірден сезілер еді. 

Осыдан соң біз ішкі жан-дүниемізді ретке келтіруге кірістік. Бірақ біздің шешіміміз 

маңызды болғанымен, ол ешқандай нәтиже бермес еді. Маскүнемдік – ішкі 
проблемалардың бірі ғана болатын. Сонымен, біз мәселенің мәніне жетуіміз керек болды. 

Сондықтан да біз жеке бастық кемшіліктерімізді тексеруден бастадық. Бұл тӛртінші 

қадам болатын. Дүниесін түгендеуден ӛткізбейтін кәсіпорын әдетте құлдырауға тап 
болады. Коммерцияны жүргізу - фактілерді бағалау болып табылады. Бұл жиналып 

қалған тауарлар туралы шындықты білу әрекеті. Тексерудің бір мақсаты – сұранысқа ие 

емес немесе тозығы жеткен тауарлардан арылу. Егер кәсіпкер ісін дұрыс жолға қойғысы 
келсе, ол заттарды бағалай білуі керек. 

Біз ӛз ӛмірімізге қатысты да осындай әрекетке бардық. Біз ӛзіміздің неге ие 

екендігімізді анықтадық. Бәрінен бұрын біз жеңіліске алып келген ӛз мінезіміздегі 
кемшіліктерді тексердік. «Мен» деген мінездің біздің жеңілістеріміздің себебі екенін 

біліп, оны әрі қарай қарастырдық. 

Ренжу – «нӛмірі бірінші» жау. Ол маскүнемдерді басқаларға қарағанда тез бұзады. 
Бұл рухани дерттің себебі болып табылады. Біз жан дүниемізді емдеген мезгілде, 

психикалық және физикалық тұрғыдан да емделеміз. Ӛзіміздің ренжігендеріміздің 

себептерін біз қағазға түсірдік. Біз ашуымызды келтіретін адамдардың, мекемелердің 
немесе жалпы ұстаынмдардың тізімін жасадық. Осының бәрін жазып болып, біз ӛзімізден 

неге олар біздің ашуымызды келтіреді деп сұрадық. Кӛп жағдайларда бізге зиян келген 

болып шықты; мысалы, біздің қаржылық жағдайымызға, басқа адамдармен 
қатынасымызға (жыныстық қатынасты қоса есептегенде) . Осылай бұл бізді ашулануға 

әкеліп итермеледі. 

Себептер тізімінде біз әр фамилияның тұсына ӛз реніштерімізді жаздық, сонымен 
қатар басқа да себептерді кӛрсетуге тырыстық. 

Біз қай кезде де мына тізімдегідей анықтап жазуға тырыстық 

 

Кімге ренжігенім: Неге ренжігенім: Салдары: 

Браун мырзаға Менің әйеліме қырындап жүр. Менің жыныстық қарым 

қатынасыма. Ӛз-ӛзімді 
сыйламауым (қорқыныш) 

 Менің әйеліме менің ашынам 
туралы айтыпты. 

Менің жыныстық қарым 
қатынасым. Ӛз-ӛзімді 

сыйламауым. (қорқыныш) 

 Браун менің жұмыстағы 

орынымды басуы мүмкін. 

Қауіпсіздік сезімі жоғалды. 

Ӛз-ӛзімді сыйламауым. 
(қорқыныш) 

Джонс ханымға Оның есі дұрыс емес ол мені Жеке қарым қатынас. Ӛз-
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қорлап сӛз айтты. Ол ӛзінің 

күйеуін маскүнемдерге 

арналған емдеу орнына 
отырғызды, ал ол менің досым 

еді. Ол ӛсекші. 

ӛзімді сыйламауым. 

(қорқыныш) 

Ӛз бастығыма  Ақылсыз, шыншыл емес, 

билікқұмар.  
Мені маскүнемдігім және екі 

есеп жүргізгенім үшін 

жұмыстан қумақшы. 

Ӛз-ӛзімді сыйламауым 

(қорқыныш).  
Қауіпсіздік сезімі жоғалды. 

Ӛз әйеліме Мені түсінбейді және үнемі 

ұрсады.  
Оған Браун ұнайды. Үйді ӛз 

атына жаздырып алғысы 
келеді. 

Арыма тиеді 

Менің жыныстық қарым 
қатынасыма. Қауіпсіздік сезімі 

жоғалды (қорқыныш) 

 

Біз ӛткен ӛмірімізді електен ӛткіздік. Ең бастысы ештеңе қалдырмау және шыншыл 
болу. Барлық фактілерді еске түсіріп, біз оларды мұқият сараладық. Біздің түсінгеніміз 

кӛп жағдайда дұрыс болмайды екен. Бұдан әрі біздің ешқайсымыз терең ойланып 

кӛрмеппіз. Әрқашан бәрі үйреншікті схема бойынша жалғасын тапқан, адамдар бізді 
ренжітуді жалғастыра берген, ал біз ренжуді жалғастыра бергенбіз. 

Кейде біз тәубемізге келгенбіз, осы кезде ӛзімізге кӛңіліміз толмайтын. Бірақ біз қанша 

күрессек те, ісіміз алға баспады. Соғыстағы секілді, жеңімпазға ол жеңген сияқты болып 
қана кӛрінеді. Біздің де қуанышымыз ұзаққа бармады. 

Кӛңіл толмаушылыққа толы ӛмірдің қашан да мәні жоқ. Кӛңіл толмаушылыққа бой 

алдыра отырып, біз пайдалы нәрсеге жұмсауға болатын уақытымызды жоғалтамыз. 
Дұрыс жолға бет бұрған маскүнемдер үшін бұл керексіз жағдай. Біздің білуімізше, ол 

Жаратушыдан теріс айналуға әкеліп соғады. Мін, сонда ішкілік қайта оралады, біз тағы да 
маскүнемдікке салынамыз. Ал біз үшін ішкілік – у. 

Ӛмір сүру үшін біз ашу-ызадан арылуымыз керек. Реніштер мен ыза бізге керек емес. 

Бұлар жай адамдар үшін үйреншікті болуы мүмкін, бірақ маскүнемдер үшін бұл – у. 
Біз ӛзіміздің тізімге қайта оралдық, онда біздің болашағымызға арналған кілт бар еді. 

Біз оған басқа кӛзқараспен қарауға дайынбыз. Біз осы дүние мен адамдар бізге әмірін 

жүргізіп келді деген тұжырымға келдік. Адамдардың бізге келтірген зиянына қарап 
отырсақ, ол бізді ӛлтіруге де қабілетті екен. Бұдан қалай құтылуға болады. Біз ӛз 

қарекетімізді игеруіміз керек, бірақ қалай? Біздің ерік жігеріміз бұл жерде ӛте күшті бола 

қойған жоқ. 

Біздің жолымыз мынау еді: Бізге зиян келтірген адамдар рухани жағынан тӛмен 

болды деген ойға келдік. Олардың іс әрекеттері бізге ұнамаса да, олар да біз сияқты ауру 

екеніне кӛз жеткіздік. Біз Жаратушыдан оларға ӛзіміздің ауру досымызға қандай кӛзбен 
қарасақ, оған да сондай кӛзқараспен қарауымызға жол аша кӛр деп жалбарындық. Бізді 

біреу ренжітсе, біз ӛзімізге: «Бұл ауру адам. Мен оған қалай кӛмектесе аламын. Құдайым, 

маған ренжімеу үшін күш бере кӛр. Сенің еркің орындалсын», – дейтінбіз. 
Біз ұрыс пен ӛш алудан аулақ жүреміз. Әйтпесе біз ауру адамға осылай қарамас едік 

қой. Егер біз басқаша әрекет етсек, оған кӛмектесе алмас едік. Әрине, біз бәріне кӛмектесе 

алмаймыз, бірақ Жаратушы бізді басқа адамдарға мейіріммен қарауды үйретеді. 
Тізімге оралайық. Басқалардың бізге кӛрсеткен реніштерін ысырып қойып, біз ӛз 

кемшіліктерімізді іздеуге кірістік. Қандай жағдайда біз «мен» деп кӛкірек соқтық, қашан 

және қайда қорқақтық кӛрсеттік? Шындығында да біздің кінәміз қайда? Біз ӛзіміздің 
кемшілігіміздің тізімін жасаған едік қой. Біз әрқашан ӛз кемшілігімізді кӛрген кезде, оны 

тізімге кіргізіп отырдық. Біз кемшілігімізді мойындай отырып, оны түзетуге ұмтылдық. 
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Браун мырзамен, Джонс ханыммен, бастығыммен, әйеліммен қарым-қатынастағы 

қорқыныш сӛзіне назар аударыздар. Бұл қысқа сӛз біздің ӛмірімдің барлық кезеңінде 

кездеседі. Қорқыныш бұл жаман қасиет, ол бізді жегідей жейді. Біздің бар ӛміріміз 
қорқынышқа толы. Ол біздің барлық бақытсыздығымыздың бастауы. Бірақ осы 

бақытсыздықтың бастауы ӛзіміз емеспіз бе? Кейде осы қорқыныш ұрлық сияқты 

жиіркеніш сезімін тудырады. Ол ӛте кӛп бақытсыздық әкеледі. 
Біз ӛз қорқынышымызды ой елегінен ӛткіздік. Біз ӛзіміздің неден қорқатынымызды 

жазып отырдық. Біз ӛзімізден бұл қорқыныш қалай пайда болды деп сұрадық. Бұл 

ӛзімізге қатты сенгендігімізден емес пе? Ӛз-ӛзіңмен болу ӛте жақсы, бірақ тек ол пайда 
әкелсе ғана. Біздің кейбіріміз ӛзімізге қатты сендік, бірақ бұл бізді қорқыныштан азат ете 

алмады. Бұл басқа проблемаларды шешуге де кӛмектеспеді. Кӛңіліміз пәс кезде бұл 

құбылыс тереңдей берді. 
Бірақ біздің білуімізше басқа жол болуы керек. Немесе біз басқа күшке сенеміз. Біз 

Жаратушыға сенеміз және Оның кӛмегін қажет етеміз. Біз ӛте күшті Жаратушыға сенім 

артамыз, ӛйткені ӛзіміздің күшіміз ӛте аз. Біз бұл дүниеде Жаратушы біздерге бӛліп 
берген рӛлді ойнауға тиіспіз. Біз осы жолдан ауытқымай жүріп отырсақ, Ол бізге 

тазалықты сыйға тартады. 

Біз Оған сенім артқанымыз үшін ешкімнен кешірім сұрамаймыз. Біз тек руханилықты 
әлсіздік деп санайтындарды күлкіге айналдыра аламыз. Бұл күштің кӛрінісі деп айтуға 

болады. Кӛп ғасырлық тәжірибе сенімнің адамды ержүрек ететініне кӛзімізді жеткізді. 

Сенетін адамдар ӛз Жаратушысына сенеді. Біз ешқашан Жаратушыға сенетіндігіміз үшін 
кешірім сұрамаймыз. Біз Оған ӛзімізді пайдалана отырып Ӛзінің құдіретін кӛрсетуіне 

мүмкіндік береміз. Біз Одан ӛз қорқынышымызды жеңуге кӛмек сұрай отырып, біздің 

қандай болуымыз керек екендігімізді шешуін ӛтінеміз. Және бірден қорқынышты жеңе 
бастағанымызды сезінеміз. 

Енді жыныстық қарым қатынас жӛнінде. Біздің кӛбімізге ӛз кӛз қарасымызды қайта 

қарау керек сияқты. Біз бұл мәселеде артық кетпеуді жӛн кӛрдік. Тура жолдан таю ӛте 
оңай. Бұл мәселеде адамдардың пікірі алуан түрлі, кейде ақылға қонымсыз жайлар да 

кездесіп жатады. Біреулер жыныстық қарым-қатынас тек ӛмірге ұрпақ әкелу үшін керек 

дейді. Біреулер жыныстық қарым-қатынастың кӛп болғанын қалайды. Біреулер отбасын 
құру керек емес, барлық бақытсыздық жыныстық қарым қатынастан деп ойлайды. Басқа 

біреулер біздің ӛмірімізде жыныстық қарым-қатынас жетіспейді немесе ол бізге керек 

дәрежеде кӛрінбейді деп сендіреді. Олар үшін жыныстық қарым-қатынастың мәні аса 
жоғары. Біреулер тек қана тұзсыз тамақ ішуді ұсынса, басқалар ащы тағамдар диетасын 

ұстануды ұсынады. Біз бұл ерегеске қатысқымыз келмейді. Біз басқа біреудің жыныстық 

әрекетінің тӛрешісі болғымыз келмейді. Біздің бәрімізде де жыныстық проблемалары бар. 
Егер олар болмаса біз адам болудан қалған болар едік. Бұған қатысты біз не істей аламыз? 

Біз ӛткен жыныстық әрекетімізді қайта қарадық. Біз ӛзімшіл, ӛркӛкірек болған 

кезімізді зерттедік. Біз кімді ренжіттік. Біз басқалардың қызғанышын тудырған жоқпыз 
ба? Біз неден қателестік, және ӛзімізді қалай ұстауымыз керек едік? Біз осының бәрін 

жаздық және електен ӛткіздік. 

Осылай біз болашақтағы ӛзімізге идеал болатын жыныстық ӛмірімізді жасап 
шығаруға тырыстық. Басқалармен қатынас жасағанда қалай ӛзімшіл болатынымызды 

електен ӛткіздік. Біз Жаратушыдан ӛзіміз үшін идеал жасауға кӛмектесуін және содан 

ауытқымай ӛмір сүруге кӛмектесуін сұрадық. Біз жыныстық мүмкіндіктеріміздің 
Жаратушының кӛмегімен берілгенін мойындадық және оған жеңіл қарамау керек 

екендігімізді естен шығармадық. 

Біздің идеалдарымыз қандай болмасын, біз оған қол жеткізуге тырысуымыз керек. 
Олай болмаса біз жыныстық проблемаларымызды да басқа проблемалардың қатарына 

қоямыз. Біз ойға бата отырып кез-келген нақты іс-әрекетте қалай жасауымыз керек екенін 

Жаратушыдан сұраймыз. Егер біз тырыссақ, дұрыс шешім қашан да табылады. 

Тек Жаратушы ғана біздің жыныстық қарым-қатынасымызда тӛреші бола алады. 

Әрине басқа адамдармен ақылдасқан дұрыс, бірақ соңғы тӛреші - Жаратушы. Біз кейбір 
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адамдар жыныстық қарым қатынасқа байланысты ӛте сезімтал келеді деп есептейміз. Біз 

ӛз кеңесімізде мәселені тӛтесіне қоюдан аулақпыз. 

Егер біз ӛзіміз таңдап алған идеал сияқты ӛмір сүре алмай, тура жолдан тайсақ ше? 
Бұл бізді міндетті түрде арақ ішуге алып келуі керек пе? Біреу сізге дәл осылай болуы 

керек деп айтуы мүмкін. Бірақ бұл шындықтың жартысы ғана. Бәрі ӛзімізге байланысты. 

Егер біз істеген ісімізге шындап ӛкінсек, онда Жаратушы бізді тура жолға салады. Егер 
біз тәубемізге келмей, басқаларға зиянымызды тигізуді жалғастыра берсек, онда біз 

шынында да ішіп кетеміз. Бұл теориялық анықтама емес. Бұл біздің ӛткен ӛмірімізден 

алынған факті. 
Жыныстық қарым қатынас туралы айтқандарымызды қорытындылайық. Біз дұрыс 

жолды таңдау үшін шынымен де құлшылық етеміз. Егер жыныстық қарым-қатынас 

мәселесі бізді шындап толғандырса, онда біз одан да кӛп күш жұмсай отырып басқаларға 
кӛмекке ұмтылуымыз керек. Біз олардың мұқтаждықтарын ойлаймыз және олар үшін бір 

нәрсе болса да істейміз. Бұл бізді ӛзіміздің «менімізді» жеңуге әкеледі.  

Біз ӛз ӛмірімізді жақсылап ой елегіне ӛткізсек, онда не туралы ойлауға, не туралы 
жазуға болатынын табамыз. Біз ӛзіміздің кӛңіл толмаушылығымыздың себебін електен 

ӛткіздік және жазып қойдық. Біз оның қауіпті екенін түсіндік. Біз ӛзіміз ауру деп 

санайтын жауларымызды да түсінуді үйрендік. Біз ӛзіміз зиян келтірген адамдардың 
аттарын жазып қойдық және олардан кешірім сұрауға әрқашан да дайынбыз. 

Бұл кітапта біз ӛзімізге ӛзіміз істей алмаған нәрселерді үнемі қайталап отырамыз. Біз 

сіздің бойыңыздағы Жаратушыға деген сенімді Ол нығайта түсті деп сенеміз. Егер сіз 
шешім қабылдап, ӛз кемшіліктеріңіздің тізімін жасасаңыз, бұл жақсы жаңалық. Бұдан сіз 

ӛзіңіз туралы шындықтың ұшқынын таптыңыз деуге болады. 

 



6-шы ТАРАУ 

ІСКЕ КІРІС! 

 
Біз ӛзімізді бағалағаннан соң не істеуіміз керек? Біз ӛз жағдайымызға жаңаша қарауға 

ұмтылдық және Жаратушымен жаңа қарым-қатынас жасауға әрекет еттік. Біз ӛз 

мінезіміздегі нашар қасиеттерді білдік және оларды жоймақ болдық. Енді біз ӛзіміздің 
жаман қасиеттерімізден құтылуымыз керек. Бұл бізден белгілі бір әрекетті талап етеді - ӛз 

кемшіліктерімізді ӛзімізге, Құдайға және бір сенімді адамға ашық айту. Бұл бізді ӛткен 

тарауда әңгімеленген айығу бағдарламасының Бесінші қадамына алып келеді. 
Бұл, әсіресе ӛз кемшілігін басқалармен бӛлісу біреулерге ауыр тиюі мүмкін. Біз ӛз 

кемшілігімізді біле отырып біршама жетістіктерге жеттік деп ойлаймыз. Бірақ бұған 

күмән келтіруге де болады. Біздің тәжірибеміз бұның жеткіліксіз екенін кӛрсетеді. Біздің 
кӛпшілігіміз әрі қарай жүру керек деп санаймыз. Бұған ең негізгі себепті атайық: Біз егер 

осы маңызды кезеңді ӛтпесек, онда ішуді қоя алмаймыз. Әр кезде бізге жаңа келген 

адамдар ӛз проблемаларын жасыруға тырысып келеді. Басқаларға ӛз кемшілігін кӛрсетпеу 
үшін олар басқа әдістерге жүгінеді. Олар соған қарамай аяғында ӛле мас болып ішетін. 

Біздің бағдарламаны бар ынтасымен орындай отырып, олар ӛздерінің жетістікке жете 

алмағандарына таң қалады. Біздің ойымызша, олар ӛз үйлерінде толық тазалық 
жұмыстарын жүргізбеген. Олар тексеру жұмыстарын жүргізген, бірақ қоймадағы керексіз 

заттарды лақтыруды ұмытқан. Оларға ӛз қорқыныштарын жеңіп, тыныштыққа қол 

жеткізгендей кӛрінген. Бірақ олар ӛз ӛмірлерінің мәнін толықтай түсінбеген, ӛйткені ӛз 
ӛмірбаяндарын әлі ешкімге әңгімелемеген. 

Басқа адамдарға қарағанда маскүнем екі түрлі ӛмір сүреді. Ол тамаша актер. 

Айналадағыларға ол үнемі сахналық образда кӛрінеді. Ол адамдар ӛзін үнемі осылай 
кӛрсе екен дейді. Ол қоғам алдында беделді, бірақ іштей оған сәйкес емес екенін біледі. 

Бұл сәйкессіздік ол қатты мас болып, әңгіме айта бастаған кезде білінеді. Сауыққан 

соң ол ӛткенді еске алып ӛзінен жиіркенеді. Бұл естеліктер қорқынышқа айналады. Ол ӛз 
әрекетін біреу кӛріп қойған жоқ па деп қорқады. Ол осы естеліктерді кӛңіл тереңіне 

тығып қояды. Ол оны ешқашан ешкім білмейді деп үміттенеді. Ол ӛзін үнемі ішуге 

итермелейтін қорқынышта ӛмір сүреді. 
Психологтар бізбен келіседі десе де болады. Біз оларға қаралауға мыңдаған долларлар 

жұмсадық. Бірақ осы психологтарға біз шындықты айта алмадық, олардың кеңестерін 

анда-санда ғана орындадық. Біз басқа адамдармен де ашық бола алмадық. Дәрігерлердің 
маскүнемдер туралы жаман ойлайтыны да сондықтан. 

Егер бұл дүниеде бақытты ӛмір сүргіміз келсе, онда біз басқаларға шындықты айтуға 

тиіспіз. Біз ӛз сырларымызды айту үшін белгілі бір адамды таңдауымыз мүмкін. Бізге ӛз 
сырымызды айту үшін кез-келген рухани жетекшіге баруға болады. Тіпті дінге 

сенбейтіндер дін ӛкілдерінен кӛмек сұраса болады. Ал мұндай адамдар біздің 

проблемаларымызды түсінеді. Әрине, маскүнемдерді түсінбейтін адамдар да бар. 
Егер біз дін адамдарына сенбесек, ӛз достарымыздың арасынан сыр сақтай алатын 

адамды іздейміз. Ондай адам біздің дәрігер немесе психолог болуы мүмкін. Бұл адам 

біздің жанұя мүшесі болуы мүмкін, бірақ ешқашан да әйеліміз немесе ата анамыз 
болмауы тиіс, ӛйткені бұл оларға ауыр тиеді. Ӛзің үшін басқаларды құрбандыққа 

шалудың керегі жоқ. Біз ӛзімізді түсінетін адамға бәрін айтуға тиіспіз, бірақ ол ӛзі зардап 

шекпейтін болуы керек. Біз ӛзімізге талап қоя білуіміз керек және басқаларға да мұқият 
болуымыз тиіс. 

Кейде керек адам жаныңнан табыла қоймауы мүмкін. Мұндай кезде біз сырласуды 

кейінге қалдыра отырып, кез келген мүмкіндік пайда болғанда жалғастыруға дайын 
болуымыз керек. Біз бұны сырласу үшін дұрыс адамды таңдау керек болған соң айтып 

отырмыз. Біз сырласатын адам бізді түсіне білуі керек және сыр шашпауға, бізді алған 

беттен қайтаруға әрекеттенбеуі тиіс. Бірақ бізге ондай адамның табылмауы сылтау 

болмауы керек. 
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Сенімді адам тапқаннан кейін біз бұл істі ұзаққа созбауымыз керек. Бізде тізім бар 

және біз ұзақ әңгімеге дайынбыз. Біз ӛз әңгімелесушімізге бізге не керек және не үшін 

екенін түсіндіруіміз керек. Ол әңгіме ӛмір мен ӛлім туралы екенін түсінуі керек. Кӛп 
жағдайларда адамдар түсіністік білдіріп бізге кӛмектесуге ұмтылады. 

Ӛз ӛр кӛкіректігіңді ұмытып, бар кемшілігіңді айтуың керек. Осы қадамға бару 

арқылы біз жеңілдеп қаламыз. Біз адамдарға тіке қарай аламыз. Біз жан рахатын сезінеміз. 
Біздің бұрынғы қорқынышымыз сейіледі. Біз ӛз Жаратушымыздың жақындығын 

сезінеміз. Бір кезде бізде сенімнің аздаған бӛлігі болса, енді біз рухани тәжірибе 

жинақтадық. Осы кезде кӛпшілігіміз маскүнемдік проблемасының ӛз-ӛзінен 
жойылғанына кӛз жеткіземіз. Адам ӛзін кеңістік Рухымен бірге кең жолда келе жатқандай 

сезінеді. Үйге келіп тыныштықта ӛз істерімізге есеп беруге болады. Біз Оған Оны 

жақынырақ білгеніміз үшін рахмет айтамыз. Біз сӛреден кітапты алып, айығудың Он екі 
қадамы баяндалған бетті ашамыз. Алғашқы бес қадамды оқи отырып, біз ештеңе ұмытқан 

жоқпыз ба деп ойлаймыз. Біз ӛмірге азат адам болып шығатын арканы тұрғызамыз. Оны 

мықты қылып тұрғыздық па? Барлық кірпіштер орнында ма? Оның ірге тасын мықты етіп 
құйдық па? Біз құрылыс араласпасына құмды салмай жіберген жоқпыз ба? 

Осы сұрақтарға берген жауаптар бізді қанағаттандырса, онда біз алтыншы қадамға 

кӛшеміз. Біз ұмтылыс болмаса айыға алмаймыз дегенді үнемі айтып келеміз. Біз 
Құдайдың ӛзіміз жақтырмайтын әрекеттен айырғанына дайынбыз ба? Оған бізді осының 

бәрінен де шынымен босатуына жол береміз бе? Егер біз осылардан бостандық алғымыз 

келмесе, онда Құдайдан осыған деген ниетті бере гӛр деп сұраймыз. 
Біз дайын болғанда келесі сӛздерді айтамыз: «Жаратушы Ием, Сен менен жақсысын 

жаманын да түгілдей қабылдай кӛр, мені ӛзгелерге және Саған пайдалы болуым үшін 

бойымдағы кемшіліктерден арылта кӛр. Аумин. Мен осы жерден шыққанда Сенің еркіңді 
орындау үшін күш бере кӛр. Аумин» Осылай жетінші қадам аяқталады. 

Енді біз онсыз сенім ӛлдіге саналатын әрекеттер жасаймыз.  

Сегізінші және тоғызыншы қадамдарды оқып үйренеміз. Бізде кімге зиян келтіргеніміз 
жазылған тізім бар. Біз оны ӛткенге кӛз жүгірткен кезімізде жасағанбыз. Біз ӛз ӛмірімізді 

қайта бағаладық. Енді біз ӛз таныстарымызға барып, оларға келтірген зиянның орнын 

толтыруымыз керек. Бізге ӛмірімізден керексіз нәрселердің бәрін алып тастауымыз керек. 
Біз бұны істегіміз келмесе, онда Жаратушыдан бізге осындай әрекет жасуға мүмкіндік 

беруін сұраймыз. Біздің маскҥнемдікті жеңу ҥшін кез-келген қҧрбандыққа баруға 

басынан дайын болғандығымызды естен шығармаңыздар. 

Бірақ күмәнданудың әлі де болуы мүмкін. Бір кезде біз ренжіткен адамдардың тізімін 

қарап отырып, олармен қарым қатынас жасауға ұялуымыз мүмкін. Бұның бәрі бекер. 

Кӛптеген адамдарға біздің бағдарламаның рухани жағын айтпай-ақ әңгімелесе беруге 
болады. Бұл оларды сендіруге тиіс. Дәл қазір біз ӛз ӛмірімізді реттеуге ұмтыламыз, бұл 

басты мақсат емес. Біздің басты мақсатымыз – Жаратушыға және айналадағы адамдарға 

пайда әкелу. Сіз бір кезде ренжіткен адамға барып ӛзіңіздің түзелу жолына түскеніңізді 
айтсаңыз, ол сізді түсіне қояр ма екен. Бокста бұл шықшыттан ұру деп аталады. Неге 

ӛзіңді фанатик немесе дінге сенуші етіп кӛрсету керек. Біз ӛз ісімізді бастамай жатып 

құрдымға жіберуіміз мүмкін. Бірақ бұл адам біздің қарым-қатынасты жалғастырғымыз 
келетінін естіп таң қалар. Ол бұған деген қызығушылығын білдіруі мүмкін. 

Сіздер мұны Жаратушы туралы айтудан бас тарту деп түсінбеңіздер. Егер осындай 

әңгіме керек болса, біз оған әрқашан да дайынбыз. Біз жек кӛрген адаммен қалай қарым-
қатына жасауға болады деген сұрақ туады. Мүмкін бұл адам бізге ӛзімізден де кӛп зиян 

келтірген болар. Бірақ қалай болғанда да, біз оның алдында ӛз кінәмізді мойындағымыз 

келмейді. Бірақ осы жолы біз ӛзімізге ие болуымыз керек. Жауға барғаннан досыңа 
барған жеңілірек, бірақ керісінше, біз жауыңа барған пайдалырақ деп есептейміз. Біз 

бәрін кешіре отырып алға басуымыз керек және бұрынғы кемшіліктерімізді 

мойындауымыз керек. 

Мұндай адамды ешқашан сынамау немесе онымен ұрыспау керек. Тек оған біз ӛткен 

ӛмірімізді ұмытпай, арақты тастай алмайтынызды түсіндіруіміз керек. Біз кӛшенің ӛзіміз 
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жақ бетін сыпырып тазалауымыз керек. Бірақ біз ол адамға не істеу керек екенін 

бұйыруға тиіс емеспіз. Оның кемшіліктері талқыға түспеуі керек. Біз тек ӛз 

кемшілігімізбен айналысамыз. Егер біз ӛзімізді жай, ашық ұстасақ жақсы нәтижеге 
жететініміз күмәнсіз. 

Он оқиғаның тоғызының артын болжап болмайды. Кейде біз сӛйлескен адам ӛз 

қателігін мойындайды да, кек қас қаққанша ұмытылады. Кейде біз ештеңеге қол жеткізе 
алмаймыз. Біздің бұрынғы жауларымыз кейде бізді құптап, бізге жеңіс тілейді. Кейде 

олар ӛз кӛмектерін ұсынады. Бірақ бізді кабинеттен қуып шықса да бұл түк емес. Біз 

ӛзімізге тиісті жұмысты атқардық. Су ӛз жолын тапты десе де болады. 
Кӛптеген маскүнемдер қарызға белшесіне батқан. Біз ӛз қарызгерлерімізден 

тығылмаймыз. Біз олармен әңгімеде бәрі де арақтың кесірі екенін жасырмаймыз. Тіпті 

олардың ӛздері де мұны біледі. Біз маскүнемдіктің бізге тигізген зардабы туралы ісіміз 
ақшаға байланысты болса да жасырмай айтамыз. Біз ӛз проблемаларымызды жасырмай 

айта бастасақ, нағыз аяусыз қарызгерлердің ӛздері де таң қалады. Тіпті ең тиімді шарт 

жасай отырып біз оларға ӛткенге ӛкінетінімізді айтуымыз керек. Біз қарызгерлердің 
алдындағы қорқынышты жеңуге тиіспіз, әйтпесе біз олармен кездесуден қорқып тағы да 

ішкілікке салынамыз. 

Біздердің кейбіріміз кезінде қылмыс жасаған болуымыз мүмкін, ал оны заң орындары 
білсе, түрмеге отыруымызда ғажап емес еді. Кей кездерде бізде қайтаруға ақша да 

болмайтын болар. Біз осыларды сенімді адамға айттық, бірақ бұл туралы белгілі болса біз 

түрмеге отырамыз немесе бізді жұмыстан қуады. Кейде қылмыс аясы кішкене болуы 
мүмкін, мысалы, есеп шотты түзету. Біздің кӛпшілігіміз осылай істегенбіз. Мүмкін, біз 

ажырасқан болармыз, мүмкін, біздің жаңа жанұямыз бар шығар, бірақ, біз бұрынғы 

әйелімізге алимент тӛлемеген болармыз. Ол ренжіп, бізді қамауға ордер алған шығар. Бұл 
кең тараған жаманшылықтың түрі. 

Әрине, орнын толтырудың әртүрлі жолдары болуы мүмкін, бірақ біз басшылыққа 

алатын жалпы ұстанымдар бар. Біз рухани жағынан ӛсу үшін Жаратушыға жалбарындық, 
одан ӛзімізге күш бере гӛр деп сұрадық. Біздің жұмыстан қуылуымыз мүмкін немесе 

қоғам алдындағы орнымызды жоғалтуымыз мүмкін, бірақ біздің жігеріміз жасымауы тиіс. 

Және біз үшін кері қайтар жол жоқ. 
Кейде біздің әрекетіміз басқаларға ұнамайды. Біз басқаларды құрбандыққа шала 

отырып, маскүнемдік әкелген ордан шығуға ұмтылған жапа шегуші болып кӛрінбеуіміз 

керек. Біздің бір танысымыз екінші рет үйленді. Араққа әуестік пен бірінші әйеліне деген 
ӛшпенділігінің кесірінен ол біраз уақыт алимент тӛлемеді. Әйелі сотқа барып, оны 

қамауға ордер бергізуге қол жеткізді. Ол біздің ережемен ӛмір сүре бастады, жұмысқа 

тұрды, бір сӛзбен айтқанда тура жолға түсті. Егер ол сотқа барып «мынау менмін» десе 
батылдық болар еді. Бірақ егер ол осылай істеп түрмеге түссе, ол екі жанұяға да ешқандай 

кӛмек бере алмас еді. Біз оған бірінші әйеліне хат жазып кешірім сұрау керек екенін 

айттық. Ол осылай істеді де, оған аздап ақша салып жіберді. Ол оған болашақ мақсаты 
туралы айтты. Ол қаласа түрмеге отыруға да дайын екенін жазды. Ол әрине олай етпеді, 

сондықтан жағдай түзелді. 

Біз басқаларға қатысты шешім қабылдасақ, олардың келісімін алуымыз керек. Егер 
біз олардың келісімін алсақ және Жаратушыдан кӛмек сұрасақ бізге шешуші қадамнан 

қорқудың керегі жоқ. 

Мен ӛз достарымыздың бір оқиғасын еске аламын. Ол ішіп жүрген кезінде ӛзі жек 
кӛретін адамнан ақша алуға келісті. Оған қолхат берген жоқ. Артынан ол ақша алғанын 

мойындаған жоқ және осыны сол адамды жамандауға пайдаланды. Ол ӛзінің жаман 

қасиетін оған жала жабу үшін пайдаланды. Ана адам осыдан кейін кедейленіп қалды. 
Оған қарсыласына орны толмас зиян келтіргендей кӛрінді. Егер ол осының бәрін 

мойындаса, оның әріптесі, жанұясы орны толмас зиянға ұрынар еді. Оның ӛзіне қатысты 

адамдарға зиян әкелуге қандай құқы бар еді? Ол ӛз қарсыласын ақтап алу үшін қоғам 

алдында айыбын мойындауы керек пе еді? 
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Ол әріптесі және әйелімен ақылдаса отырып Жаратушы алдында күнәһар болғанша, 

тәуекелге баруға бел буды. Ол Жаратушыға сенім арту керек екенін түсінді, әйтпесе 

ішкілікке қайта үйір болуы мүмкін еді. Ол кӛп жылдан бері алғаш рет шіркеуге барды. 
Уағыздан кейін ол орынынан тұрып барлық жағдайды келушілерге айтты. Оның әрекеті 

мақұлданды, ол қазір ең құрметті қала тұрғындарының бірі. Бұл бірнеше жыл бұрын 

болған еді. 
Бәріміздің басымызда жанұя проблемасы бар. Біздің әйелдерге қатысты айтқымыз 

келмейтін проблемаларымыз болуы да мүмкін. Біз осы мәселеде маскүнемдердің басқа 

адамдардан айырмасы бар дегенге күмәнданамыз. Бірақ арақ шынында да жыныстық 
қатынасты қиындатады. Маскүнем күйеумен бірнеше жыл тұрған әйел ӛмірден баз 

кешеді. Басқаша болуы мүмкін бе? Күйеуі ӛзін жалғыз қалғандай аянышты күй кешеді. 

Ол түнгі барларда арақтан басқа бір нәрсе іздей бастайды. Мүмкін, оның ӛзін түсінетін 
қызбен жақындығы бар шығар. Мүмкін, ол қыз шынымен оны түсінетін шығар, сонда не 

істеу керек? Уақыт ӛте келе бұл адам ӛзін кінәлі сезінеді, ӛйткені әйелі ол үшін небір 

қиыншылыққа тӛзген болатын. 
Қандай жағдай болса да біз әрекет етуіміз керек. Егер сіз әйеліңіз ештеңе білмейтініне 

сенімді болсаңыз, оған айту керек пе? Барлық жағдайда емес. Егер ол кӛзіне шӛп 

салғаныңызды білсе, оған бәрін айтып беру қажет пе? Әрине, кінәңді мойындау керек. Ол 
бәрін айтып беруімізді талап етуі мүмкін. Ол әйелдің кім екенін, қайда тұратынын білгісі 

келеді. Біз басқа адамды ӛз проблемамызға араластырмауымыз керек деп санаймыз. Біз 

ӛткенге ӛкінеміз және бұл енді қайталанбайды деп үміттенеміз. Басқа ештеңе істей 
алмаймыз. Бұның басқа да жолдары болуы мүмкін, бірақ біздің ұсынып отырғанымыз кең 

тараған жағдай. 

Біз ұсынып отырған ӛмір сүру салты бір бағыттағы қозғалысы бар кӛше емес. Бұл 
ерлі-зайыптылардың екеуіне де ыңғайлы. Егер біз ӛткенімізді ұмыта алсақ, әйелімізде 

осыған беиім. Шама келгенше әлгі әйелдің атын атамағанымыз дұрыс, ол ішкі жан 

толғанысын тудыруы мүмкін. 
Кейде ашықтықты талап ететін жағдайлар болады. Айналадағылар бұны түсіне 

бермейді. Кей кезде екі жақ та махаббат, кешірімшілдік бір-бірін түсінуге әкеледі деп 

шешім қабылдайды. Екі жақтың әр қайсысы екінші жартысына бақыт тілеп құлшылық 
етуі керек. Бірақ естеріңізде болсын, біз адамзаттың ең басты кемшіліктерінің бірі 

қызғанышпен бетпе-бет келдік. Сондықтан бұл проблемамен бетпе-бет келмеуге тырысу 

керек болар. 
Бізде осындай проблема болмаса, басқа жанұялық проблемалар болуы мүмкін. Біз кей 

кезде маскүнемнің ӛзіне керегі тек сау болуы дегенін естиміз. Әрине, үйің мен жанұяң 

болу үшін ішпеу керек. Бірақ әйелі мен ата-анасы үшін бұл жеткіліксіз. Осының бәріне 
жылдар бойы тӛзіп келген әйелің мен ата-анаңның қылығы таң қаларлық. Егер осылардың 

бәрі болмаса, онда бүгін біздің үйіміз де болмаған болар еді. Тіпті, ӛзімізде тірі болмас 

едік. 
Маскүнем ӛз ӛмірінде басқалардың сезімін ойыншық қылып, адамдарға айтарлықтай 

зиян келтіреді. Басқа адамдардың сезімімен санаспау жанұядағы құлдырауға әкеліп 

соғады. Біз біреулердің дұрыс ӛмір сүруі үшін ішпесең жеткілікті деп ойлайтынымен 
келіспейміз. Бұндай адам қатты дауылдан ӛзінің погребіне тығылып қайта шыққанда күл 

талқаны шыққан үйін кӛріп, әйеліне ештеңе етпейді ең бастысы дауыл басылды деген 

фермерге ұқсайды. Бізді ұзақ уақыт ӛз-ӛзімізге келу процесі күтеді. Жанұямен бірге 
басқаларды сынамай ӛткенге кӛз жүгіртуіміз керек. Мейлі, олардың кінәсі үлкен бола 

берсін, ӛйткені бұған біздің де қатысымз бар. Иә, енді біз жанұямызбен бірге ӛз 

ошағымызды қайта құра бастаймыз және Жаратушыдан кешіре білуді, шыдамдылыққа, 
мейрімділікке, сүйіспеншілікке үйретуді сұраймыз. 

Рухани ӛмір теория емес. Рухани ӛмірмен тіршілік ету керек. Егер сіздің жанұяңыз 

рухани ӛмір сүргісі келмесе, онда оларға ӛз пікіріңді таңудың, рухани ӛмір туралы 

келіссӛз жүргізудің қажеті жоқ. Уақыт ӛте жақындарыңыздың бұған кӛзқарасы ӛзгереді. 
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Сӛзге қарағанда сіздің әрекетіңіз оларға сенім ұялатады. 10–20 жылғы маскүнемдік кімді 

болса да скептикке айналдыра алады. 

Біз түзете алмайтын жағдайлар да болуы мүмкін. Бірақ біз ӛз кінәмізді мойындауға 
ұмтылған жағдайда олар бізді толғандырмауы керек. Біз кездесе алмайтын адамдар бар, 

оларға біз ашық түрде хат жолдауымыз керек. Егер істің шешімі бізге тіреліп тұрса, онда 

кейінге қалдыруға болмайды. Басқа адамдардың алдында ӛзіңді тӛмендетпей, тактикалық 
тұрғыда, басқа адамдардың пікірлерімен санаса отырып ісіңді жүргізуің керек. Жаратушы 

бізге аяғымызға нық тұруға кӛмектеседі, сондықтан ешкімнің алдында тізерлемеуіміз 

керек. 
Біз осы кезеңде ауыртпалықты сезінсек те, жарты жолдың артта қалғанын кӛріп таң 

қаламыз. Біз жаңа еркіндік пен жаңа бақытты кӛріп білеміз. Біз ӛткенімізге ӛкінгіміз 

келмейді, сонымен қатар оны ұмыта да алмаймыз. Біз тазалық, анықтық, тыныштықтың 
не екенін үйренеміз. Ӛткен ӛміріміз біз үшін қанша жиіркенішті болса да, біз оның 

басқалар үшін пайдалы екенін түсінеміз. Содан соң ӛзімізді аяу мен керексіздік сезіміміз 

жоғалады. Біз ӛзімшілдігімізді ұмытып, басқа адамдарға деген қызығушылығымызды 
арттырамыз. Біз ӛзімшілдіктен азат боламыз. Біздің қоршаған ортаны қабылдауымыз 

ӛзгереді, адамдар алдында қорқынышымыз жоғалады және экономикалық жағдайымыз 

жақсарады. Біз жағдайға қарай қалай әрекет ету керек екенін білеміз. Біз Жаратушының 
ӛзіміз үшін істей алмағандарымызды жасай алатынына кӛз жеткіземіз. 

Бұл уәдені үйіп тӛгу емес пе? Жоқ. Бұл біздердің бәрімізбен, біреуімізде ерте, 

біреуіміз де кеш басымыздан ӛткен еді. Осының бәрі күш салсаң ӛңіңе айналады. 
Біз осылай ӛз ӛмірімізді тексеруге және қателіктерімізді түзетуге болатын 

қадамдарымызды жасайтын оныншы қадамға келеміз. Біз ӛткенімізге кӛз жүгірте 

отырып, жаңаша ӛмір сүре бастадық. Біз рухани әлемге кірдік. Біздің келесі мақсатымыз – 
түсіністікті дамыту мен ӛз жігеріміздің әрекетін күшейту. Бұл бір күн ішінде бола 

салмайды. Бұл – қалған ӛміріміздің азығы. Ӛз бойыңда ӛзімшілдік, ызақорлық, қорқыныш 

сияқты сезімдер қайта бас кӛтермеуін қадағала. Егер олар пайда болса, Жаратушыдан 
олардан құтылудың жолын сұра. Тез арада біреумен ой бӛлісіп, осы қасиеттерден тез 

құтылудың амалын жасау керек. Егер біз біреуді ренжітсек тез кешірім сұрап, достық 

қолымызды ұсынуымыз керек. Басқаларға деген сүйіспеншілік пен жақсы кӛру біздің 
кодексімізді айқындайды. 

Және тағы да біз біреумен, бір нәрсемен күресуді, тіпті, арақпен күресуді де 

тоқтаттық. Себебі бұл кезде бізге ақыл-есіміз қайта оралды. Арақ бізді қызықтырудан 
қалды. Бір бӛтен ой келсе, біз оны қууға тырысамыз. Біз ӛмірге реалистік кӛзқараспен 

қараймыз. Біздің бойымызда араққа байланысты жаңа кӛзқарас пайда болады. Ол ӛзінен-

ӛзі келеді. Бар ғажайып осында. Біз енді күреспейміз және азғырудан қашпаймыз. Біз 
қорғанышты сезінеміз. Біз енді қорықпаймыз, проблема ӛзі кетті. Ол енді біз үшін жоқ. 

Бізде ӛзімшілдік жоқ және қорқыныш та жоқ. Біздің тәжірибеміз осындай. Біз 

руханилықты ұстанған кезде, біздің жағдайымыз осындай болады. 
Рухани бағдарламаны артқа тастап, біз жеңіс жапырақтарын тағамыз деген қауіп бар. 

Міне сонда біз нағыз қауіпке тап боламыз, ӛйткені арақ нағыз жау. Біз арақтан емделе 

алмадық. Тек күн сайын біздің түпкілікті құлдырауымыз кейінге қалдырылып келеді. Әр 
күн сайын біз ӛз әрекетімізді Жаратушының еркімен үйлестіріп отыруымыз керек. «Саған 

қалай құлшылық етуім керек? Сенің еркің орындалсын (менің емес)». Осындай ойлармен 

біз әр күнімізді ӛткізуімз керек. Осындай ойлармен ӛз ерік-жігерімізге сенуге болады. Бұл 
оны санамен басқару болып табылады. 

Жаратушы бізге күш пен ӛмірдегі мақсатты береді деп аз айтылған жоқ. Ӛйткені Ол 

білім мен күшке ие. Егер біз оның нұсқауын бұлжытпай орындасақ, жуық арада Оның 
Рухы біздің бойымызға құйылғанын сеземіз. Біз аздап болса да Жаратушыны таныдық. 

Біз ӛз бойымызда осынау маңызды алтыншы сезімді дамыта бастадық. Бірақ біз тоқтап 

қалмауымыз керек. Біз әрі қарай жылжыуымыз керек. 

Он бірінші қадам құлшылық етуді және терең ойлауды ұсынады. Біз құлшылық 

етуден ұялмауымыз керек. Бізден күштілер үнемі құлшылық етеді. Ӛзіне қарым-қатынас 
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дұрыс болса, Ол кӛмектеседі. Бұл мәселеде тұманды түсіндірулерге оңай бой алдыруға 

болады. Бірақ біз бағалы нәрселер ұсына аламыз. 

Біз ұйықтар алдында ӛткен күнді кӛз алдымыздан ӛткіземіз. Біз күні бойы ызақор, 
ӛзімшіл болған жоқпыз ба? Мүмкін, біз қорқыныш құрсағында болдық па немесе біреуден 

кешірім сұрауымыз керек пе? Мүмкін, біз бӛлісуге болатын кейбір ойларымызды 

басқалардан жасырып қалған болармыз? Біз айналадағыларға сүйіспеншілік пен 
мейірбандық бере алдық па? Біз осыдан артық не істей алар едік? Мүмкін, біз тек ӛзімізді 

ғана ойлайтын шығармыз? Мүмкін, біз ӛмірге келтірген табыстарымыз туралы ойлаған 

шығармыз: Тек теріс ойға бой алдырмауымыз керек, онда біздің басқаларға кӛрсетер 
пайдамыз азаяды. Осылай біз ӛткен күнімізге кӛз жібере отырып, Жаратушыдан 

қателіктерімізді қалай түзетудің жолын сұраймыз. Таңертең тұрғанда алда тұрған 24 

сағатта не істейтінімізді ойлауымыз керек. Ӛз жоспарымызды қарастырайық. Жаңа күннің 
алдында біз Жаратушыдан ойымызды дұрыс бағыттауын сұраймыз және ӛзімізді қате 

әрекеттерден сақтауын ӛтінеміз. Біз ӛз ойымызды теріс ойлардан тазаласақ, дұрыс жолға 

түсеміз. 
Келер күнді ойлай отырып, біз ӛз бойымыздан сенімсіздікті байқаймыз. Мүмкін біз 

қандай әрекет істеуімізді білмейтін болармыз. Біз Жартушыдан интуитивті ой пайда 

болуын сұрауға тиістіміз. Біз мазаланбаймыз және жүйкемізге салмақ салмаймыз. Біз 
ешкіммен де еш нәрсемен де күреспейміз. Осы тәжірибені жалғастырсақ уақыт ӛте дұрыс 

жауап ӛз-ӛзіне келетінін байқаймыз. Басында тек арасында болса да, сондай ойлар жиі 

келетінін байқаймыз. Басында біз тәжірибесіз болғандықтан, үнемі қанаттанып жүреміз. 
Ӛзімізге ӛте сенгендігімізден бізге оны толық ӛтеуге тура келеді. Біз толыққанды 

әрекеттер жасаймыз, бірақ уақыт ӛте келе бізге қанаттану сезімі келеді де, біз оған сенім 

артамыз. 
Біз жаңа күн бізге не істеу керек екенін кӛрсетінін сұраймыз және ӛз проблемамызды 

шешу үшін керегін берсін деп дұға етеміз. Маңыздысы, біз ӛзімізді босатуды сұраймыз, 

бірақ ӛзімшілдікпен осыдан басқа ештеңе де сұрамаймыз. Біз ӛзіміз үшін тек оның 
басқаларға кӛмегі тисе ғана сұрай аламыз. Біз ӛзіміздің ӛзімшіл ойларымызды жүзеге 

асыру үшін құлшылық етпейміз.  

Біздің кӛбіміз ӛзімшілдіктен уақытымызды босқа ӛткізген екенбіз. Неге екені 
түсінікті. 

Бұл мүмкін болса біз жұбайымыздан, досымыздан, құрбымыздан біздің таңертеңгі 

құлшылық етуімізге қосылуын сұраймыз. Егер біз таңертеңгі құлшылық етуді 
міндеттейтін дінде болсақ, онда ол талапты мүлтіксіз орындауымыз керек. Ал енді 

ешқандай дінде болмасақ, онда кейбір дұғаларды жаттаймыз. Бұған кӛмектесе алатын 

пайдалы кітаптар бар. Ол туралы діни қызметкерден біле аласыз. Дінге сенетін 
адамдардың қандай әрекеттерінің дұрыс екенін саралап кӛріңіз. Олардың ұсынғанын ой 

елегінен ӛткізіңіз.  

Күн ұзаққа ойланып бір нәрседен күмәндансаңыз, Жаратушыдан кӛмек сұраңыз. Біз 
Жаратушыға «Сенің еркің орындалсын» деп күн сайын жалбарынамыз. Бұл қауіпті 

қадамдарға барудан сақтандырады. Біз бұрынғыға қарағанда ақылды бола түсеміз. 

Бізге сенсеңіз, мұның бәрі тек қана пайда әкеледі. 
Біз, маскүнемдер, ӛте тәртіпсізбіз, сондықтан да біз ӛзімізді Жаратушының қолына 

береміз. 

Бірақ та бұл бәрі емес. Әлі де кӛп қажыр қайрат керек. «Қозғалысыз сенім ӛлі» .  
Келесі тарау толықтай он екінші қадамға арналған. 

 



7-ші ТАРАУ 

БАСҚАЛАРМЕН ЖҦМЫС ЖАСАУ 

 
Тәжірибе кӛрсеткендей, ең тиімді әдіс – басқа маскүнеммен жұмыс жасау. Ол 

басқадан кӛмек болмағанда іске асады. Біз енді ӛзіміздің Он екінші қадамға келеміз. 

Басқалар кӛмектесе алмаған жерде біз кӛмектесеміз. Сіз олардың сеніміне кіре аласыз. 
Олардың ауру екенін естен шығармаңыз. 

Сіздің ӛміріңіз жаңа мәнге ие болады. Басқалардың ӛмірінде қандай ӛзгеріс болып 

жатқанын бақылаңыз. Егер достарыңыз кӛп болса, оның зор пайдасы бар. Сіз одан бас 
тартпайсыз деп сенеміз. Жаңа адаммен танысу сіздің ӛміріңізге жаңа леп әкеледі. 

Сіз ішуді тастағысы келетін маскүнемді білмейтін шығарсыз. Сізді мұндай адаммен 

қуана таныстырады. Бірден ӛзіңізді реформатор немесе діни қызметкер ретінде кӛрсету 
қажет емес. Егер сіз солай етсеңіз, ӛзіңізге қиындық келтіресіз. Тек дос болу керек және 

сынамаңыз. Біздің басты мақсатымыз – тек кӛмектесу. 

Егер сіз Жасырын Маскүнемдер Достастығына мүше болуы мүмкін адамды тапсаңыз, 
ол туралы кӛп білуге тырысыңыз. Егер ол ішуді тастағысы келмесе, оны үгіттеуге уақыт 

кетірмеңіз. Бұл оған болашақта кесірін тигізуі мүмкін. Осыны жанұяға да ұсыну керек. 

Жақындары шыдамды болуы керек, ӛйткені, олардың ауру адам екенін түсінулері керек. 
Егер ол арақты тастағысы келсе, оған ең жақын адаммен, мысалы, әйелімен сӛйлесу 

керек. Сіз оның ӛткен ӛмірі мен бастан кешкендері, дінге қатысы бар ма екенін сұрап 

білуіңіз керек. Бұл сізге алға қарай қандай іс-әрекет ету жасау керектігін айқындауыңыз 
үшін қажет болады. 

Кей кезде оның қатты ішкенін күтуге тура келеді. Тіпті жанұясы қарсы болса да 

осындай қадамға бару керек болады. Ол аздап ішкен кезде сӛйлесіп кӛріңіз. Осыдан кейін 
оның мастықтан айығуын күтіңіз. Содан соң одан ішкілікті тастағыңыз келмей ме деп 

сұрау керек. Егер ол келіссе, арақты тастаған бір адам бар деп назарын аудару қажет. 

Біреу оған сіздің достастық мүшесі екеніңізді айтуы керек, ӛйткені бұл бағдарламаға 
кіреді. Сіз онымен әңгімелесуге қуанышты екеніңізді білдіруіңіз керек. 

Егер ол сіздің айтқаныңызбен жүргісі келмесе оны зорламаңыз. Жанұя да олай 

істемеуі керек. Келесі ішу аяқталғанша күту керек. Сауыққан кезде парақтау үшін оған 
осы кітапты тастауға болады. Бұған байланысты бекітілген қағида жоқ. Жанұя не жақсы 

екенін ӛзі шешуі керек. Тек олардан бәрін бүлдіріп алмауын сұрау керек. 

Әдетте жанұя сіздің жағдайыңызды әңгімелегені жӛн. Егер мүмкін болса, адаммен 
оның жанұясы арқылы танысу қажет емес. Онан да дәрігер немесе емдеу мекемесі 

арқылы танысқан жақсы. Егер адам кӛмек сұраса, оған кӛмектескен жақсы, бірақ оны 

емдеу орнына күштеп жатқызуға болмайды. Одан да дәрігер оған емделудің басқа түрі 
бар екенін айтсын. 

Сіздің қамқорыңыздағы адам түзеле бастасымен дәрігер оған сізбен кездесуді ұсынуы 

керек. Оның жанұя мүшелерін осы кездесуге шақырудың қажеті жоқ. Сонда ол сізбен 
ешкімнен де қысылмай сӛйлесуге болатынын сезінеді. Онымен соңғы ішуден емделмей 

тұрып тағы бір кездесіңіз. Осындай күйде ол ырыққа кӛнгіш болады. 

Егер мүмкін болса, онымен оңаша кездесіңіз. Алдымен жалпы тақырыпқа әңгіме 
арнаңыз. Кішкенеден кейін маскүнемдік мәселесіне кӛшіңіз. Ол ӛзі туралы айтуы үшін сіз 

ӛзіңіз жайлы әңгіме бастаңыз. Егер ол ӛзі туралы айтқысы келсе, оны тыңдаңыз. Бұл 

ӛзіңізді қалай ұстау керек екеніне кӛмектеседі. Егер ол әңгімешіл болмаса, онда ӛзіңіздің 
арақты қалай тастағаныңыз туралы айтыңыз. Сізге бұл қалай мүмкін болғанын айтпаңыз. 

Оған арақтың зияны туралы айтыңыз, бірақ оны сӛкпеңіз. Егер ол кӛңілді болса, оған ішіп 

жүрген кезіңіздегі кӛңілді оқиғаны айтып беріңіз. Оны ӛзінің оқиғаларын әңгімелеуге 
мүмкіндік беріңіз. 

Сіздің маскүнемдік туралы білетініңізге кӛзі жеткенде, оған проблемаларды маскүнем 

ретінде жеткізіңіз. Сіз ӛзіңіздің ауру екенініңізді білгенде қалай қорққаныңызды айтыңыз. 

Бұл аурумен қалай күрескеніңізді айтыңыз. Алғашқы рӛмкенің зияны туралы айтыңыз. 



Басқалармен Жұмыс Жасау 

 

45 

Осыны маскүнемдікке арналған тарауда кӛрсетілгендей жүзеге асырыңыз Егер ол 

маскүнем болса ол сізді бірден түсінеді. 

Егер сіз нағыз маскүнеммен кездескеніңізге сенімді болсаңыз, оған мұны қарапайым 
әдістермен емдеуге келмейтіндігі туралы әңгімелеңіз. Бұл кезеңде осы кітапқа сүйенуге 

негіз жоқ. Оны маскүнем етуіп кӛрсетуге тырыспаңыз. Ол нәтижені ӛзі шығаруы керек. 

Егер ол аздап іше аламын десе, тек нағыз маскүнем болмаған жағадайда істей алатынын 
түсіндіріңіз. Сонда да бұл іс тереңдеп кетсе, оған басқа адамның кӛмегі керек екенін 

айтыңыз. 

Маскүнемдіктің жаман ауру екеніне оның кӛзін жеткізуге тырысыңыз. Оның 
физикалық, психикалық зияны туралы айтыңыз. Негізінен ӛз тәжірибеңіз туралы 

айтыңыз. Маскүнемдіктің қаупін түсінбеген адамның құрдымға кететінін айтыңыз. Сіз 

мұнымен маскүнемдік проблемасын шешуге кӛмектесесіз. Сіздің танысыңыз осыдан 
кейін осы белгілер бар адамдардың болатынына келісуі мүмкін. Егер оның дәрігері оған 

маскүнем екендігін айтса, бұл сіз үшін тиімді. Егер ол дәрігермен келіспесе де, сіздің 

жағдайыңыз оның қызықтыруы мүмкін. Сізге арақты қалай тастағаныңыз жӛнінде сұрақ 
қойса жақсы. Бұл туралы барлық шындықты айтыңыз. Айығуыңыздың рухани жағын 

әңгімелеңіз. Егер ол агностик немесе атеист болса, оны сіздің Жаратушы туралы 

ойыңызбен келісуге шақырмаңыз. Ол Жаратушы туралы ӛз ойын қалыптастыруы 
мүмкін. Ең бастысы, ол ӛзінен кҥшті Жаратушы бар екеніне сенуі керек. 

Сіз бұл адаммен сӛйлескенде қарапайым тҧрмыстық тілмен сӛйлеуге 

тырысыңыз. Оның ішкі дүниесіндегі наным-сенімдерге қайшы пікір айтудың қажеті 
жоқ. 

Егер сіздің танысыңыз басқа дінде болса, оның ілімі сіздікінен озық болуы мүмкін. 

Мұндай жағдайда ол сіздің оның білетініне қосарыңыз бар екеніне күмәндануы мүмкін. 
Бірақ ол ӛз сенімі неге кӛмекке келе алмағанын білгісі келеді. Мүмкін оның жағдайында 

қозғалыссыз сенімнің жеткіліксіздігі. Сенім пайда әкелу үшін бір бағытқа бағытталған 

болуы керек. Сіз дінге үгіттеудің сізге жат екеніне оның кӛзін жеткізіңіз. Оның діні қанша 
күшті болса да, сізге ішуді тастауға кӛмек бере алмағанына кӛзін жеткізіңіз. Мүмкін 

біздің әңгімеміз оған кӛмектесер. Біз қандай да бір сенім мен дінді насихаттамаймыз. Біз 

барлық дінге қатысты ұстанымдарды қолданамыз. 
Ӛзіңіз туралы айта келіп, оған неге кӛмектескіңіз келетінін түсіндіріңіз. Оның 

осының бәрін түсінгені ӛте маңызды. Шындығында сіз оған емес ол сізге кӛмектесуі 

мүмкін. Сіз оған ӛзіңізге қарыздар емес екендігін түсіндіріңіз. Оған ӛзін ғана ойламай, 
басқаларға кӛмектесудің маңызды екенін айтыңыз. Оған егер оның сізбен кездескісі 

келмесе, солай істеуіне болатынын жеткізіңіз. Мүмкін, оған маскүнемдік туралы әңгіме 

ауыр тиген болар. Егер осылай болса ӛте жақсы. Оған қиын болған сайын жақсы, ӛйткені 
ол сіздің берген ақылыңызбен жүре бастайды. 

Сіздің үміткеріңіз неге бағдарламаның барлық пунктін ұстанғысы келмейтінін айта 

алады. Оның пікіріне қарсы тұрмаңыз. Оған бір кезде осындай жағдай сіздің де 
басыңыздан ӛткенін айтыңыз. Бірінші рет кездескеніңізде оған Жасырын Маскүнемдер 

Достастығы туралы айтыңыз. Егер ол ынта білдірсе, оған осы кітаптың бір данасын 

беріңіз. 
Егер сіздің жаңа досыңыз ӛзі туралы айтқысы келмесе, оны мәжбүрлемеңіз. Ол сіздің 

әңгімелеріңізді електен ӛткізуі керек. Егер сіздердің әңгімелеріңіз ұзаққа созылса, онда ол 

ӛзін толғандырған мәселе туралы айтсын. Кей кезде адам істі кейінге қалдырғысы 
келмейді, осы кезде оған сіз кӛмекке ұмтылуыңыз мүмкін. Мұндай асығыстық шаруаға 

кедергі келтіреді. Егер артынан бір проблемалар пайда болса ол оған сізді кінәлі деп 

санайды. Маскүнемдермен байланыс жасағанда кӛп күш жұмсаудың қажеті жоқ. Оған тек 
ӛз жағдайыңызды әңгімелеп беріңіз. Оған ӛз кӛмегіңізді ұсыныңыз. Оған егер ол ішуді 

тастағысы келсе сіздің кӛмекке келетініңізді жеткізіңіз. 

Егер ол сізді тыңдағысы келмесе, оны уақытша жайына қалдырыңыз. Ол жағдайы 

ауырлай бастағанда сізге қайта оралады. 
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Егер ол сізді кӛргісі келсе, оған кездесу алдында осы кітапты оқуға беріңіз. Бұл оған 

шешім қабылдауға мүмкіндік береді. Оған қысым кӛрсетудің қажеті жоқ. Егер ол 

Құдайды тапқысы келсе, Оған ол ӛзі келеді. 
Егер ол айығудың басқа жолы бар екеніне сенсе, онда сол жолды пайдалансын. 

Жалғыз рухани бағдарлама осы деп есептемейміз, бірақ біздің тәжірибеміз оның дұрыс 

екенін дәлелдеді, сондықтан бізге еруді сұраймыз. Оған маскүнемдердің проблемасы 
ортақ екенін жеткізіңіз. Осыдан кейін кездесуді аяқтаңыз. 

Егер сіз тез нәтижеге жетпесеңіз, қапаланбаңыз. Басқа адам тауып, әрекетті уақыт 

ӛткесін тағы қайталаңыз. Сіз басқа адамды міндетті түрде табасыз. Біз сізбен қатынас 
жасағысы келмейтін адаммен уақыт ӛткізудің қажеті жоқ деп есептейміз. Егер сіз 

осындай адамды уақытша қалдырсаңыз, ол бір ӛзі қиындықты жеңе алмайтынын түсінеді. 

Бір адамға байланып қалу ӛзге адамдардың бақытты ӛмір бастауына кӛмектесуге кедергі 
болып табылады. Біздің бір мүшеміз алғашқы бес-алты маскүнемге кӛмектесу барысында 

табысқа жете алмады. Ол осы адамдарға байланып қалғанда басқаларға кӛмектесе алмас 

едім дегенді жиі айтады. 
Сіз ӛз үміткеріңізге екінші рет келдіңіз дейік. Ол осы кітапты оқып шыққанын, сізбен 

бірге он екі қадамды ӛтуге дайын екенін айтады. Бұл сізге таныс болғаннан кейін, сіз оған 

кеңес бере аласыз. Егер ол сізбен сырласқысы келсе, оны мұқият тыңдаңыз, бірақ басқа 
біреуге сырын айтайын десе де болады. 

Мүмкін, ол кедейленіп қалған шығар, мүмкін, оның тұратын жері жоқ шығар. Сіз 

оның жұмыс табуына кӛмектесе аласыз немесе материалдық кӛмек бере аласыз. Бірақ бұл 
ӛзіңізге зиян әкелмеуі керек. Мүмкін, сіз оны бірнеше күнге үйіңізге алып кеткіңіз келетін 

болар. Бірақ ақылдан озбаңыз. Бұл жанұяның келісімімен болуы керек және оның сізді 

пайдаланғысы келмегеніне кӛз жеткізіңіз. Ӛзіңізге осындай қатынасқа жол бере отырып 
сіз оған зиян келтіресіз. Сіз оның айығуына емес, құлдырауына себеп боласыз. 

Егер сіз оны ӛзіңізге алсаңыз, дұрыс шешім қабылдағаныңызға сенімді болыңыз, 

басқаларға кӛмек сіздің аурудан айығуыңыздың кепілі. Жақсы әрекеттерді анда-санда 
істеу жеткіліксіз. Сіз үнемі қайырымды адам болуыңыз керек. Сізге айналадағыларға 

кӛмектесу үшін түн ұйқыңызды бӛлуге тура келуі мүмкін. Мүмкін, кӛмек беру үшін сотқа 

да, түрмеге де, ауруханаға да баруыңызға тура келеді. Сіздің телефоныңыз күні-түні 
шырылдап жатады. Әйеліңіздің сіздің әрекетіңізге кӛңілі толмауы мүмкін. Маскүнем 

сіздің үйіңіздегі жиһазды сындыруы, матрасты жағып жіберуі мүмкін. Егер ол құтырынса, 

сізге онымен тӛбелесуге тура келеді. Сізге дәрігер шақырып, оның айтқан дәрісін оған 
беру керек болады. Келесі жолы сізге полиция немесе жедел жәрдем шақыру керек 

болады. Әлсін-әлсін сіз осылармен кездесіп отырасыз. 

Біз кӛбінесе маскүнемдерді үйімізде ұзаққа қалдыра алмаймыз. Бұл кері әсерін 
тигізеді. 

Егер маскүнем айыққысы келмесе, оның жанұясымен қатынаста бола беруге болады. 

Тек достық қатынаста болыңыз. Оларға рухани ӛмір сүруді ұсыныңыз, егер олар 
қабылдаса, жанұя басшысының айығуы оңайға түседі. 

Араққа ақша сұрайтын, үйі жоқ маскүнемдер дұрыс жолда емес. Бірақ біз оған 

қарамастан бәріне кӛмектесуге ұмтыламыз, егер шынында арақты тастағысы келсе. Бұл 
сенімсіз кӛрінуі мүмкін, бірақ шындық осы. 

Мәселе біреуге кӛмектесу не кӛмектеспеу туралы емес. Негізгі мәселе кімге және 

қашан кӛмектесу. Мін, осылар маскүнемдермен жұмыс барысында басты бағыт болып 
есептеледі. Егер біз маскүнемдерге кӛмек кӛрсете бастасақ, олар Құдайға емес бізге сенім 

арта бастайды. Олар ӛтірік айтып, ӛздерінің материалдық жағдайларын түзеп алуға 

тырысады. Бос сӛз. Бұның бәрінен біз де ӛткенбіз, ӛйткені адам Құдайға сенбейінше ішуді 
жалғастыра береді. 

Маскүнем ӛзінің айыға алатынына сенуі керек. Жалғыз жол – ӛзін Жаратушыға 

тапсыру. 

Енді үй ішіндегі проблемалар туралы. Маскүнемге әйелінен айырылу немесе 

жанұядағы жанжал сияқты қауіп тӛнуі мүмкін. Егер оның үйі болса, ол жаңа 
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ұстанымдарды қабылдауды үйдегілерге түсіндіруі керек. Егер жанұя кінәлі болса, ол оған 

кӛңіл аудармауы керек. Ол ӛзінің рухани ӛскенін кӛрсетуі тиіс. Ұрыстан қашу керек. Кӛп 

жанұяларда бұл мүмкін емес, бірақ жетістікке жету үшін оң әрекеттер керек. Бірте-бірте 
жанұя мүшелері ӛз қателіктерін түсіне бастайды. Осыдан келіп проблемаларды біріге 

шешу мүмкіндігі туады. 

Оң нәтижені кӛрген соң, жанұя бұл жолдан таймауға тырысады. Егер маскүнемнің 
отбасы мүшелерінің біреуі не айтып, не істегенінен тәуелсіз, кӛңіл білдіруді, кӛмек 

кӛрсетуді, салауаттықты сақтауды жалғастыратын болса, уақыт ӛткен сайын ӛзара 

қатынасу проблемалары ӛзінен-ӛзі жойылады. Әрине, біз үнемі осы талаптардың 
деңгейінде болмаймыз. Бірақ жасалған жамандықты тез арада жоюға әрекет жасау керек, 

әйтпесе бұл үшін тӛлем – салынып ішу болады. 

Егер жұбайлар бӛлек тұрса, олардың қосылуын тездетудің қажеті жоқ. Күйеуі ӛзінің 
айығатынына сенімді болуы керек. Әйелі бұны түсінуі керек. Егер екеуі бір-бірінің 

кӛңілін тапса, онда жағдай әрі қарай жаңа негізде дамуы керек. Бұл мұлдем басқа қатынас 

болуы керек деген сӛз. Кӛбіне келісіп бӛлек тұрған жақсы. Бұнда ешқандай талап 
болмауы керек. Маскүнем күн сайын ӛз бағдарламасын орындауы тиіс. Ал қашан бірге 

тұру керек екенін олардың ӛздері-ақ түсінеді. 

Маскүнемдер жанұямен қосылмасам айыға алмаймын деген ойдан аулақ болуы керек. 
Олай емес. Маскүнемнің айығуы адамдарға қатысты емес екенін айтыңыз. Ол 

Жаратушымен арадағы қатынасқа байланысты. Біз жанұясымен қосылмай-ақ айыққан 

адамдарды білеміз. Жанұясымен қосылып қайта ішіп кеткендерді де кӛрдік. 
Сіз ӛз қамқорлаушыңызбен үнемі алға ұмтылып отыруыңыз керек. Егер сіз шыдамды 

болсаңыз, жетістікке қол жеткізесіз. 

Сіз маскүнемге кӛмектесе отырып, олардың жанұялық ерегесіне араласуға тиіс 
емессіз. Бұл олардың теріс айналуына алып келуі мүмкін. Бірақ отбасына сіздің 

қамқорлаушыңыз ауру екенін ескертіңіз. Оның ашуын келтірмеулерін сұраңыз. Оның 

кемшілігі бір күнде жойылмайтынын түсіндіріңіз. Сауығу үшін оған олардың кӛмегі 
керек екенін жеткізіңіз. 

Оларға ӛз жағдайыңызды әңгімелеп беріңіз. Сіз осылай оларды дұрыс жолға сала 

аласыз. Сіздің әңгімеңіз оларға ой салуы тиіс. 
Біз рухани жағынан сауықсақ, маскүнемдерге жасауға болмайды делінетін 

нәрселердің бәрін істей аламыз. Бізге арақты кӛрсететін фильмдерді қарауға, арақты үйде 

ұстауға, арақ бар жерге баруға, арақ туралы ойлауға тиым салынады деп есептеледі. Бірақ 
біздің тәжірибеміз бұлай емес екендігін кӛрсетеді. 

Біз бұндай жағдайлармен күнде кездесеміз. Осының бәріне қарсы тұра алмаған 

маскүнем ауруынан әлі айықпаған. Оның рухани тірегі әлі әлсіз. Ол үшін арақтан 
құтылудың жалғыз амалы – Гренландияға кӛшіп кету. Бірақ онда да оны тығырыққа 

тірейтін шӛлмегі бар эскимос пайда болуы мүмкін. Күйеуін аурудан айығу үшін алысқа 

жіберген кез-келген әйелмен сӛйлесіп кӛріңіз! 
Біздің пікірімізше, маскүнемді арақтан аластауға арналған кез-келген бағдарлама 

жеңіліске биім. Егер маскүнем арақтан тығылғысы келсе, бұл оған азғана уақытқа 

кӛмектесуі мүмкін, бірақ бәрі артынан ӛз орнына айналып келеді. Біз осы әдістердің бәрін 
кӛрдік. Болмайтын нәрселерді жүзеге асыру қашан да жеңіліске алып келеді. 

Сондықтан ішкілік бар жерден қашпау керек. Бұған барлар, түнгі клубтар, би кештері, 

қабылдаулар, тойлар немесе жай кездесулер де кіреді. Бұл маскүнеммен істес болған 
адамға тағдырдың сыйы болып кӛрінуі мүмкін, бірақ бұл олай емес. 

Біздің бір маңызды шектеуді іске асырғанымызды ұмытпаңыз. «Менің ішетін жерге 

баруыма себеп бар?» ма деп ӛзіңізден сұраңыз. Егер сіздің себебіңіз болса ештеңеден 
қорықпаңыз. Баруыңызға да, бармауыңызға да болады, ол сіздің шаруаңыз. Бірақ сіз 

ӛзіңізге бекем болуыңыз керек. Егер сіз ӛзіңізге сенімді болмасаңыз, онда уақытыңызды 

басқа маскүнемдермен жұмысқа арнағаныңыз дұрыс. 

Ішкілік бар жерде дым білмеген адамға ұқсап, бұрынғы ӛміріңізді еске алып 

отырудың қажеті қанша. Егер сіз бір қуанышты қабылдауда болсаңыз, адамдарға қуаныш 
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сыйлауға ұмтылыңыз. Егер бұл іскерлік кездесу болса, онда ӛз ісіңізбен айналысыңыз. 

Егер сіздің серігіңіз барға барғысы келсе, оған ілесіңіз! Сіз үшін достарыңыз ӛз әдеттерін 

ӛзгертпеуі керек. Оларға кезі келгенде неге іше алмайтыныңызды түсіндіріңіз. Егер сіз 
осыны оларға жеткізе білсеңіз, олардың кейбіреуі ғана сізге ішуді ұсынуы мүмкін. Сіз 

ішіп жүргенде күнделікті ӛмірден алшақ кеттіңіз. Енді сіз салауатты ӛмірге қайта 

оралдыңыз, бірақ бұл үшін ішетін адамдардан қашудың қажеті жоқ. 
Қайда кӛп пайда келтірсеңіз, сіздің орныңыз енді сонда. Осы үшін сізге жаман 

орындарға бару керек болса, қорықпаңыз, барыңыз. Осындай сеніммен ӛмір сүрсеңіз, 

сізге Жаратушы кӛмекке келеді. 
Біздің кӛбіміз ішімдікті үйде ұстаймыз. Ол бізге жаңа таныстарымыз бас жазуы үшін 

керек. Біздің кейбіріміз достарымыз маскүнем болмаса ғана оларға арақ ұсынамыз. Ал 

біреулер біз ешкімге арақ бермеуіміз керек деп есептейді. Біз бұған қарсы емеспіз. Біз әр 
отбасы бұл мәселені ӛзі шешуі керек деп ойлаймыз. 

Біз жалпы арақты қолдануға қарсы емеспіз. Тәжірибе кӛрсеткендей бұл ешкімге 

кӛмектескен емес. Арақты мүлдем ішпеуді де уағыздауға болмайды, ӛйткені кез-келген 
маскүнемді бұл ашуландырады. 

Біз бір кезде Жасырын Маскүнемдер басқалардың арақтың зиян екенін түсінулеріне 

кӛмектеседі деп сенеміз, бірақ оны күшпен іске асыруға болмайды. Ондай жағдайда 
ішкіштер бізді мүлдем тыңдамайды. 

Ақыр аяғында біз проблемамызды ӛзіміз жасап алдық. Бӛтелке оның белгісі. 

Сонымен қатар біз ӛз кҥресімізді доғардық. Біз ӛзімізді осылай ҧстауымыз керек! 



8-ші ТАРАУ 

ЖҦБАЙЛАРҒА ҤНДЕУ 

 
Біздің кітабымыз тек ерлер туралы әңгімеледі. Бірақ бұл әйелдерге де қатысты. Біз 

ішетін әйелдерге де кӛмектесеміз. Ішетін әйелдер ерлер сияқты біздің кеңеске құлақ асса, 

ауруларынан айығады. 
Бірақ әрбір маскүнемнің тағдыры оның туғандарымен тығыз байланысты. 

Біздің арамызда ӛз проблемасынан құтылған әйелдер де, достар да, туысқандар да 

бар. Және проблемасын шешпегендер де кездеседі. Біз Жасырын Маскүнемдердің 
әйелдері ішетіндердің әйелдеріне кӛмекке келгенін қалаймыз. Олардың айтқандары 

пайдалы болады. 

Маскүнемнің әйелі болғандықтан біз осы проблемаларды түсінеміз. Біз ӛзіміздің 
қателіктерімізді анықтағымыз келеді. Біз шешуі жоқ проблема болмайды дегіміз келеді. 

Әрине, біздің жолымыз қиындыққа толы болды. Біз кӛптеген түсінбеушіліктермен 

бетпе-бет келдік. Олар ӛмірдегі керек емес серіктер еді. Біз ӛз күйеулерімізді кейде аядық, 
кейде жек кӛрдік. Біз бір күні сүйіктіміз баяғы қалпына келеді деп үміттендік. 

Біз ӛзімізді құрбандыққа шалдық. Біз күйеуіміздің қоғамдағы орнын сақтау үшін 

ӛтірік айттық. Біз дұға еттік, шыдамды болдық. Біз үйден қаштық, айқайлап ұрыстық, 
басқа еркекпен мауқымызды бастық. 

Біздің үйлеріміз кешке ұрыс алаңына айналды. Таңертең біз сүйістік және 

татуластық. Біз достарымыздың айтуымен күйеулерімізді тастап кеттік, содан соң аз 
уақытқа қайта оралдық. Күйеулеріміздің енді ішпеймін деген сӛзіне ешкім сенбесе де, біз 

сендік. Ал бірнеше күн, апта, ай ӛткесін бәрі де ӛз орнына оралды. 

Біз достарымызды үйге шақыруға қорықтық, ӛйткені қожайынның қандай күйде 
келетінін білмедік. Біз ешкіммен араласпадық. Біз ӛз-ӛзімізбен қалдық.  

Отбасының қаржы жағдайы ӛте ауыр болды. Жұмыс болған жоқ, болғанның ӛзінде 

жұмыстан қуылу қаупі тұрды. Үйге жалақы келмеді. Банктегі есепшот жабылуға шақ 
қалды. 

Кейде басқа әйелдер пайда болды. Біз бұны білгенде қандай күй кешкенімізді 

білсеңдер ғой! Басқа әйелдің біздің күйеуімізді бізден артық түсінетінін білу қандай қиын 
еді! 

Қарызгерлер, шерифтер, такси жүргізушілері, полицейлер, ішкіш достар, тіпті, 

әйелдер, осылай жалғаса береді. Осыған қарамай бізді күйеулеріміз қонақжай емессіңдер 
деп сӛгетін. Бізге айтпайтын сӛздері қалмайтын. Келесі күні олар сауығатын, біз оларды 

тағы да кешіретінбіз. 

Біз балаларымыздың бойында әкелеріне деген сүйіспеншілікті сақтауға тырыстық. Біз 
балаларға әкең ауру дедік, ойлап қарасақ бұл шындық екен. Олар үнемі үйде ұрыс 

шығарды. Содан соң басқа әйелге кетемін деп қорқытты. Ақырында осының бәрін ұмыту 

үшін ӛзіміз де араққа үйір болдық! Нәтижесі күткендегідей болмады, бұл біздің 
күйеулерімізге ұнаған сияқты. 

Осы кезеңде біздің бірқатарымыз айырылысып, ата-анамызбен бірге тұруға кеттік. 

Сосын бізді ата-енеміз тұрақсыздығымыз үшін сӛкті. Кӛбіне біз олармен бірге қалдық. 
Ештеңеге қарамастан бірге қалдық. Ақырында ӛзіміз жұмыс жасауға мәжбүр болдық, 

ӛйткені отбасы аштан ӛлуі мүмкін еді. 

Арақ зиянын тигізген соң біз дәрігермен сӛйлестік. Біздің кӛбіміз ауруханаға, 
түрмеге, емдеу орнына түсетін жағдайдың шегіне жеттік. Біз бір дауыстарды ести 

бастадық және есуастықтың не екенін білдік. Ӛлім бізді айналшықтап жүргендей болды. 

Мұндай кезде қателесу қиын емес еді. Кейбір қателіктеріміз маскүнемдік туралы 
ештеңе білмегендіктен болды. Біз ауру адаммен бетпе-бет келгенімізді білмедік. 

Ауруымыздың себебін білсек, біз басқаша әрекет етер ме едік. 

Ӛз отбасын жақсы кӛретін адам ӛзін қалай қатігез етіп кӛрсете алады. Ондай адамда 

сүйіспеншілік болуы мүмкін емес деп ойладық. Біз күйеулерімізді жүрексіз деп шешім 

қабылдағанда олар бізді таң қалдырып табан астында ӛзгеріп салды. Олар ӛздерінің 
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бұрынғы қасиеттерін қайта тапты, бірақ кӛп ұзамай мұның бәрі кӛкке ұшты. Бұл қалай 

болды деген сұраққа олар түрлі сылтау табатын. Ішкен кезде олар мүлде басқа адам 

болып ӛзгеретін. Осындай кезде олардың қабырғадан еш ӛзгерісі жоқ еді. 
Мейлі олар отбасын жақсы кӛрмесе де, неге ӛздеріне осынша немқұрайлылық 

танытты? Олардың сана сезімі қайда кетті? Олар арақтың зиянын неге түсінбеді? Олар 

неге арақтың зиянын біле тұрып, қайтадан ішіп кетті? Бұл сұрақты күйеуі ішетін әрбір 
әйел ӛзіне қояды. Біз бұл кітап осы сұрақтардың кейбіріне жауап береді деп сенеміз. 

Мүмкін, сіздің күйеуіңізге бұл ӛмір басқаша кӛрінетін шығар? Оның сізді жақсы 

кӛретінін білесіз.  
Күйеуіңізді не істесе де сӛкпеуге тырысыңыз. Ол бар болғаны ауру адам. Оған ӛкпе 

ауруына ұшыраған адам ретінде қараңыз. Оған ӛкпелеген кезде оның ауру екенін еске 

түсіріңіз. 
Осылардың ішінде назар аударатын нәрселер бар. Біз іске алғысыз адамдар бар екенін 

білеміз. Осындай мінезді маскүнем осы тараудың мазмұнын қару ретінде қолдануы 

мүмкін. Оған олай істеуге мүмкіндік бермеңіз. Егер ол осындай адамдардың қатарынан 
деп есептесеңіз, онда ол адамнан бойыңызды аулақ ұстаңыз. Неге сіз оған ӛз ӛміріңіз бен 

балаларыңыздың ӛмірін бұзуға мүмкіндік беруге тиіссіз. 

Сіздің шешкіңіз келетін проблемаңыз тӛмендегі тӛрт проблеманың біріне ұқсас: 
1. Сіздің күйеуіңіз, мүмкін, маскүнем емес шығар. Ол тек арақты кӛп мӛлшерде 

пайдаланады. Кейде ол үнемі ішіп жүреді, кейде тек мерекелерде ғана ішеді. Мүмкін, ол 

араққа кӛп ақша жұмсайтын шығар. Мүмкін, арақ оның психикасына және денсаулығына 
кері әсер ететін шығар, бірақ оны ӛзі байқамайтын сияқты. Кей кезде оның әрекеті 

достары мен туғандарын ыңғайсыз жағдайға қалдырады. Ол ӛзін басқара аламын деп 

сенеді, соған қарамастан оның жұмысы арақсыз бітпейді деп ойлайды. Егер сіз осындай 
адамды маскүнем деп атасаңыз, ол қорланып қалады. Дүниеде мұндай адамдар кӛп. 

Олардың кейбірі уақыт ӛте ішуді қойып кетеді, ал кейбіреуі жалғастыра береді. 

Соңғыларының кӛбі артынан нағыз маскүнемге айналады. 
2. Сіздің күйеуіңіз арақ ішуді бақылай алмайды, тіпті ӛзі қалап тұрса да ішуді тастай 

алмайды. Ал қатты ішу кезінде ол ӛзін толықтай ұмытады. Ол жағдайды түсінеді және 

оны түзете аламын деп ойлайды. Ол сіздің немесе басқаның кӛмегімен ішуді доғаруды 
немесе азайтуды ойлаған. Ол достарын жоғалтқан болуы мүмкін. Арақ оның істеріне әсер 

ете бастайды. Уақыт ӛте ол мұны түсінеді. Ол кейде жүйкесін тыныштандыру үшін 

таңертең, не күні бойы арақ ішеді. Қатты ішуден кейін ол тәубесіне келеді және арақты 
тастамақ болады. Бірақ уақыт ӛте келе ол аздап ішуге болады деген ойға келеді. Біз бұл 

адамның жағдайы қауіпті деп ойлаймыз. Онда нағыз маскүнемнің белгілері бар. Мүмкін, 

оның әлі де жақсы жұмыс жасауға жағдайы бар. Егер осылай болса әлі кеш емес. Ӛз 
арамызда біз олар туралы: «ішуді тастауды қалайды дейміз». 

3. Бұл күйеудің жағдайы 2 категорияда айтылғаннан да ауыр. Бір кезде ол да сол 

сияқты болғанмен, қазір оның жағдайы қиын. Одан достары бас тартты, оның үйі қоқысқа 
айналды және оны жұмыстан қуды. Оның отбасы дәрігермен сӛйлескен болар, сондықтан 

оның ауруханаға саяхаты басталған сияқты. Ол ӛзін тоқтата алмайтынын түсінеді, бірақ 

неге екенін түсінбейді. Ол бәрі орнына келеді деп ойлайды. Мүмкін, ол ішуді тастағысы 
келетін қадам жасайтын уақытқа жеткен болар, бірақ оны іске асыра алмайды. Оның 

жағдайы біз жауап беруге тырысатын қосымша сұрақтар туғызады. Осында аталған 

жағдай тіптен үмітсіз емес. 
4. Мүмкін, сіздің ӛз күйеуіңізден кӛңіліңіз қалған шығар. Ол ендігі кӛптеген 

ауруханаларда ем алды. Ол ішкенде адам танымастай ӛзгереді. Кейде ол ауруханадан үйге 

қайтар жолда ішімдік ішеді. Мүмкін, ол жындылықпен ауырған шығар. Дәрігерлер 
таңданыстан бастарын шайқап, оны жабық емдеу орнына жатқызуды ұсынады. Мүмкін, 

бұл жағдай бұрын басыңыздан ӛткен шығар. Бірақ бұл қорқынышты емес. Біздің 

күйеулеріміздің кӛбі осы арқылы ӛтті. Түбінде олар айықты. 

Алдымен бірінші топтағы күйеудің жағдайын талқылайық. Қызық болғанда кӛбіне 

осындай адаммен түсінісу қиын. Ол ішуді ұнатады. Ішсе ерекше бір сезімге бӛленеді. 
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Арақ достарды жақындастырады. Онымен ішу сізге де ұнауы мүмкін. Сіздер камин 

алдында арақты ортаға алып, талай кештер сырласқан шығарсыздар. Сіздерге осындай 

отырыстар ұнайтын шығар. Бұндай жағдай біздің де басымыздан ӛткен. Біз арақ 
жақындастыратынын білеміз. Біздің бірқатарымыз араққа қатты ден қоймаса, кейде 

пайдасы болатынын да білеміз. 

Жеңістің алғашқы шарты мынандай: ешқашан ашу шақырмау. Тіпті сіздің 
күйеуіңіздің әрекеті реніш тудыратын болса да, оған ренжімеңіз. Шыдамдылық сізге ӛте 

керек. 

Біздің келесі ұсынысымыз мынандай — оған ешқашан арақтан қалай құтылу керек 
екенін айтып мазаламаңыз. Егер ол сізді жек кӛріп кетсе, сіздің талабыңыз алға баспайды. 

Ол осыны ішу үшін сылтау ретінде пайдаланады. Ол сізге ӛзін түсінбейді деген кінә 

тағады. Осыдан кейін сіз кештерде жалғыз қаласыз, ал ол болса басқалармен (тек қана 
еркектерден құралаған компаниямен емес) кӛңіл кӛтереді. 

Күйеуіңіздің маскүнемдігі сіздің балаларыңыз бен достарыңызбен қарым-

қатынасыңызға кедергі болмауы тиіс. Оларға сіздің кӛмегіңіз керек. Күйеуіңіздің 
маскүнемдігіне қарамастан жақсы және толық қанды ӛмір сүруге болады. Біз осындай 

жағдайға тап болған, бірақ толыққанды ӛмір сүруді жалғастырған әйелдерді білеміз. 

Күйеуіңізді дұрыс жолға қоюға тырыспаңыз. Сіз жағдайды түзете алмауыңыз мүмкін. 
Егер біздің ақылымызды тыңдасаңыз, сіз ӛздеріңізді кӛптеген жаманшылықтан 

сақтай аласыз. Сіздің күйеуіңіз уақыт ӛте сіздің шыдамдылығыңызды бағалайды. 

Маскүнемдік туралы мәселені оның ӛзі кӛтеруін күтіңіз. Оны мұқият тыңдаңыз. 
Осындай әңгіме орын алса, оған осы кітапты оқуға тіпті болмаса маскүнемдік туралы 

тарауды оқуды ұсыныңыз. Сіздің оған сенетініңізді сездіріңіз. Осылай сіз оны 

маскүнемдік проблемасына қызықтыра аласыз. 
Мүмкін, оның достарының арасында маскүнемдер болар. Оған осымен бірге 

айналысуға ұсыныс жасаңыз. Маскүнемдер бір-біріне кӛмектескенді жақсы кӛреді. 

Мүмкін, сіздің күйеуіңіз солардың бірімен сӛйлескісі келеді. 
Егер бұл ұсыныс күйеуіңізді қызықтырмаса, онда бұл тақырыпты жылы жауып 

қойыңыз, бір кезде ол осы әңгімеге ӛзі қайта оралады. Сізге шыдауға тура келеді. Бірақ ол 

ӛз жемісін береді. Осы аралықта сіз басқа маскүнемнің әйеліне кӛмектесе аласыз.  
Сіздің күйеуіңіз нӛмірі екінші типке ұқсас деп алайық. Біз бұнда да біріншідегідей 

әрекет етуді ұсынамыз. Бірақ оның кезекті ішуінен кейін одан шынымен арақты 

тастағысы келе ма, соны сұраңыз.Одан мұны ӛзіңіз немесе басқа біреулер үшін істеуін 
ӛтінбеңіз. Жай ғана одан шынымен қойғың келе ме деп сұраңыз. 

Ол осылай істегісі келуі мүмкін. Сол кезде оған осы кітапты кӛрсетіп, ӛзіңіздің 

білетіндеріңізді әңгімелеп беріңіз. Оған маскүнемдіктің ӛзіңіз оқыған бірнеше оқиғасын 
әңгімелеп беріңіз. Осыдан кейін оның басқа тарауларға да қызығушылығы пайда болуы 

мүмкін. 

Егер оның қызығушылығы пайда болса, ол сіздер үшін үлкен жетістік. Егер ол ӛзін 
маскүнем деп санамаса оны, жайына қалдырған дұрыс. Оны біздің Бағдарламамен жұмыс 

жасауға мәжбүрлемеңіз. Оның санасына сәуле құйылды. Ол ӛзі сияқты мыңдаған 

адамдардың жазылғанын біледі. Ерте ме, кеш пе ол осы кітапқа айналып соғады.  
Егер сіздің күйеуіңіз үшінші топқа жатса, сіздің жолыңыз болды десе де болады. 

Оның айығуға деген үмітін пайдалана отырып, сіз оған осы кітапты қуанышпен ұсына 

аласыз. Ол ӛзіне сіз секілді сенімді болмауы мүмкін, бірақ соған қарамай ол 
Бағдарламаны орындауға кіріседі. Егер оны асықтырсаңыз, сізге кӛп күтуге тура келеді. 

Оған қысым жасамаңыз. Ол шешімді ӛзі қабылдасын. Оның ішуіне сабырмен қараңыз. 

Оған осы кітап туралы әңгімелеңіз. Кітапты оған отбасы мүшесі емес, бӛтен адамның 
ұсынғаны дұрыс. Егер сіздің күйеуіңіз дұрыс адам болса, оның жазылатына сенім бар. 

Тӛртінші топқа жатқызылған адамдар үмітсіз кӛрінуі мүмкін, бірақ бұл олай емес. 

ЖМД-ның кӛптеген мүшелері осы топқа жатқан. Оларға барлығы қолдарын бір сілтеген. 

Жеңілістен құтылу мүмкін еместей кӛрінген. Соған қарамастан осындай адамдар 

ауруынан айықты. 
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Әрине басқа жағдай да болады. Кейбір адамдардың араққа салынғаны сонша, оларды 

түзеу мүмкін болмайды. Маскүнемдікпен бірге басқа да ауру болуы да мүмкін. Қалай 

болғанда да, күйеуіңізге осы кітапты оқуды ұсыныңыз. Ол оның кӛзін ашуы мүмкін. Егер 
ол жабық типті емханада бола тұра, сізді немесе дәрігерді ӛзінің ниетінің адал екендігіне 

сендірсе, оған біздің емделу жолымызбен емделуге мүмкіндік беріңіз, егер дәрігер оның 

психикалық жағдайын қалыпсыз немесе қауіпті деп таппаса ғана. Біз осы кепілдемені 
сеніп береміз. Бір жыл бұрын осындай емханадан 4 маскүнем шықты.  

Дәрігер олар бір-екі аптадан кейін ішіп кетіп, қайтадан келеді деп күткен. Бірақ тек біреуі 

келіп, қалған үшеуі қайтып келмеген. Құдайдың билігі осындай құдіретті! 
Мүмкін, сіз қарама-қайшы проблемалардың алдында тұрған боларсыз. Сіздің 

күйеуіңіз бостандықта, бірақ оны емдеу үшін жабық емдеу орынына жатқызу керек. 

Арақты тастағысы келмейтін немесе тастай алмайтын еркектер бар. Олар қоғамға қауіпті 
бола бастағаннан кейін біз оларды жабық емдеу орынына жатқызуды ойлай бастаймыз, 

бірақ сонда да алдымен дәрігермен сӛйлескен жақсы. Осындай маскүнемнің отбасы 

кӛптеген қиыншылықты бастан ӛткереді, бірақ бәрінен де маскүнемнің ӛзі қатты 
қиналады. 

Сіздің жаңа ӛмір бастағыңыз келетін жағдайлар болады. Біз осылай істеген әйелдерді 

білеміз. Егер осындай әйелдер рухани ӛмірге бет бұрса, олардың ӛмірлері бір арнаға 
түседі. 

Егер сіздің күйеуіңіз ішсе, адамдар сіз туралы не ойлайды деп алаңдайсыз.  

Сіздің күйеуіңіз ішеді екен деп айналадағылардан қысылудың қажеті жоқ деп 
есептейміз. Оны сыртқа жаюдың қажеті жоқ, бірақ оның ауруы туралы достарыңызды 

хабардар етіп қойғаныңыз дұрыс. Бірақ күйеуіңіз туралы жаман айтудан аулақ болыңыз. 

Сіз күйеуіңіздің ауру екенін айта отырып, достарыңызбен жаңа қарым-қатынасқа жол 
ашасыз. Достарыңызбен арадағы кедергілер жоғалады, оның орнына түсіністік пайда 

болады. Сіз ӛз күйеуіңіздің мінезі әлсіз деп қысылмайтын боласыз. Бұл ӛтірік қой. Сіздің 

осындай сенімді кӛңіл-күйіңіз адамдармен қатынасыңызды жақсартады. 
Осы ұстанымдарды балаларға қатысты да қолдануға болады. Егер күйеуіңіздің мас 

кезінде онымен балалардың арасында ұрыс пайда болса, араласпаңыз, тек оған қауіп 

тӛнбеген жағдайда. Ӛз күшіңізді айналадағылармен түсінісу үшін жұмсаңыз. 
Сіз кей жағдайларда күйеуіңіздің бастығына не достарына ол ауырып жатыр деп 

ӛтірік айттыңыз. Ал ол болса бұл кезде ӛле мас болатын. Осындай жағдайға тап болудан 

қашыңыз. Басқа адамдармен ол ӛзі түсініссін.  
Қатты қорқыныштың басқа да түрі бар. Сіз күйеуіңізді жұмыстан қуады деп 

қорқасыз, ондай жағдайда сіздің жағдайыңыз ауыр болады. Бұл сіздің басыңыздан бұрын 

да ӛткен болар. Егер жағдай қайталанса, оған басқа кӛзқараспен қарауға тырысыңыз. 
Жұмыстан қуылу күйеуіңіздің арақты тастауға икемделуіне әсер етуі мүмкін. Сонда сіз ол 

ӛзі қаласа ішуді тастай алатынына кӛз жеткізесіз. 

Рухани ӛмір сүруді бастаса адам бақытты болады дегенді бірнеше рет айтқанбыз. 
Егер Жаратушы маскүнемдік сияқты проблеманы шеше алса, онда ол басқа да 

проблемаларды шеше алатын болғаны ғой. Сондықтан біздің күйеулеріміз руханилықты 

қолдана бастағанда, егер осылай істесек бізге де жақсы болар еді деген ойға келдік. 
Алғашында біздің кейбіріміз бізге кӛмек керек емес деп ойладық. Біз күйеулеріміз 

ішпесе біз ӛте кӛркем, ӛте жақсы әйелдерміз деп ойладық. Бірақ Құдайдың кӛмегі бізге 

керек емес деп ойлау ақылсыздық. Біз сізді біздің Бағдарламаға қосылуға шақырамыз, 
ӛйткені Жаратушының айтқанымен жүрсеңіз, бұл күйеуіңіздің ауруынан айығуға 

кӛмектеседі. Егер мүмкін болса күйеуіңізбен қол ұстасып болашаққа қадам басыңыз. 

Егер сіз күйеуіңізбен бірге маскүнемдік проблемасын шешсеңіз, онда сіз бақытты 
адамсыз. Бірақ барлық проблеманы бірден шешу мүмкін емес. Бұрынғы ескі проблемалар 

әлі де сізді ӛкшелеп келеді. Осылай болуға тиіс те. 

Сіздің сеніміңіз бен ашықтығыңыз сыналар тұс осы. Сіз ӛткен қателіктерден сабақ 

аласыз. Қателерді түзей отырып сіз бұрынғыдан да жақсы ӛмір сүресіз. 
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Кей кезде сіздің күйеуіңіз ӛзін жаман ұстайды. Осыдан кейін сіздің ескерту 

жасағыңыз келеді. Осыдан ұрыс шығады, ол сіздің күйеуіңіз үшін ӛте қауіпті. Ашу 

шақыру маскүнем үшін ӛте қауіпті екенін естен шығармаңыз. Біз сізге күйеуіңізбен үнемі 
келісу керек демейміз. Бірақ ӛзіңіздің келіспейтіндігіңізді қатты айтуға болмайды. 

Сіз күйеуіңіз екеуіңіз жеңіл проблемаларды шешсеңіздер, қиын проблемалардың да 

шешімін табуға болады деген ойға келесіздер. Егер сіздің күйеуіңіз рухани ӛмір сүргісі 
келсе, онда ол да ұрыс-керістен қашады. 

Сіздің күйеуіңіз отбасы бақыты үшін салауатты ӛмір сүру аз екенін түсінеді. Ол да 

бәрі орынына келгенін қалайды. Бірақ одан кӛп нәрсе күтпеңіз. Ӛмірдің мәні: ӛзің де ӛмір 
сүр және басқаларға кедергі келтірме. Егер сіздер қоян-қолтық жұмыс жасасаңыздар, онда 

міндетті түрде жетістікке жетесіздер. 

Біздер, әйелдер, іштей еркектің идеал түрін жасап аламыз да, ӛз күйеуіміздің соған 
лайық болғанын қалаймыз. Ол ішуді тастағаннан кейін оны осы идеалмен салыстырғымыз 

келеді. Бірақ асықпаңыз. 

Бізді махаббатымыздың ішкіш күйеуімізді жаза алмағаны күйіндіреді.  
Басқа маскүнемге кӛп кӛңіл бӛлетіндігінен сіздің бойыңызда қызғаныш пайда болуы 

мүмкін. Сіз жылдар бойы онымен қарым-қатынас жасауды шыдамдылықпен күттіңіз, ал 

ол болса басқа маскүнем және оның отбасымен уақытын ӛткізеді. Сіз енді оны түгелдей 
ӛзіңіз иеленгіңіз келеді. Бірақ басқа маскүнемдермен жұмыс оған ӛзінің салауатты ӛмірін 

қалыптастыруы үшін керек екенін ұмытпаңыз. Ол кейде осыған кӛп кӛңіл бӛліп, отбасын 

ұмытуы да мүмкін. Сіздің үйіңіз бӛтен адамдарға толы. Олардың кейбірі сізге ұнамауы 
мүмкін. Ал оны сіздің емес, солардың қиыншылықтары толғандырады. Оған осыны 

айтып ӛзіңізге кӛңіл бӛлуі сұрау пайда әкелмейді. Біз сізге күйеуіңіздің жаңа достарының 

әйелдерімен айналысуға ұсыныс береміз. Оларға сіз сияқты адамның ақыл кеңесі ауадай 
қажет. 

Егер күйеуі ішкіш болса онда оның әйелі қоғамда ӛзін тӛмен санайды. Сондықтан 

сіздердің екеулеріңізде де басқа адамдарға қатысты жауапкершілік сезімі пайда болуы 
керек. Сіздердің екеуіңіз де ӛмірден нені алуды емес, нені бере алатындықтарыңыз 

туралы ойлауға тиіссіздер. Ол сіздің ӛміріңізді толық қанды етеді. Сіздің жаңа ӛміріңіз 

бұрынғыға қарағанда қызықты бола түседі. 
Сіздің күйеуіңіз жаңа ӛмір бастап, бірақ бір күні үйге ӛле мас болып келуі мүмкін. 

Егер сіз оған сенетін болсаңыз, қапаланудың қажеті жоқ. Оған реніш білдірмеңіз, ол бәрін 

ӛзі түсінеді. Оны әңгімеге тартып, қандай кӛмек керек екенін сұраңыз. 
Сіздің аздаған күдігіңіз оның аурудан айығуға деген ұмтылысына сызат түсіруі 

мүмкін. Әлсіздік кезінде күйеуіңіз сіздің оның достарына деген жаратпаушылығыңызды 

ішу үшін сылтау ретінде пайдалануы мүмкін.  
Біз ешқашан маскүнемнің ӛмірін бақылауға алмаймыз. Ол оны бірден байқайды. Оған 

ол азат екенін, қайда болса да бара алатынын сездіріңіз. Бұл ӛте маңызды кезең. Егер ол 

ӛле мас болып ішсе, ӛзіңізді кінәламаңыз. Жаратушы не істейтінін ӛзі біледі. Егер ол 
арақты қоя алмаса, оны түсініңіз. Бұл жағдайда бәрін басынан бастауға тура келеді. Егер 

бұл енді қайталанбасын десеңіз, онда Құдайдың қолына тапсырыңыз. 

Біз сізге кӛптеген нұсқаулар мен кеңестер бергенімізді түсінеміз. Біз ол үшін кешірім 
сұраймыз, ӛйткені ӛзіміз де біреудің ақыл үйреткенін ұнатпаймыз. Бірақ айтылғандардың 

бәрі тәжірибеге сүйене отырып тексерілген. Сондықтан осыларды сіздердің жүзеге 

асырғандарыңызды қалаймыз. 
Сонымен, жақында бізге қосылуларыңыз мүмкін сіздерге айтамыз: Сәттілік тілейміз, 

Құдай сіздерге жар болсын! 

 



9-шы ТАРАУ 

ОТБАСЫНДАҒЫ ЖАҢА ҚАТЫНАСТАР 

 

Біздің қоғамның мүшелерінің әйелдері күйеулері айығып келе жатқан әйелдерге 

кейбір ұсыныстар берді. Оларды іске асыру үшін кӛп еңбек сіңіру керек. Отбасының 

барлық мүшесі шыдамдылықтың, сүйіспеншіліктің негізіне бірігуі керек. Бұл 
отбасындағы ӛз-ӛзін жақсы кӛруден бас тартуға мәжбүр етеді. Бәрі ӛз сезімін отбасының 

басқа мүшелері сыйласа екен дейді. Егер отбасында тек бір адам ӛз дегенін істетсе, онда 

қалған мүшелері одан теріс айналады деп есептейміз. Бұл отбасында ұрыс тудырады және 
бәріне бақытсыздық әкеледі. 

Неге бұлай? Бұның себебі бәрінің билікке ұмтылуында емес пе? Отбасының әр 

мүшесі оны ӛз қалауынша кӛргісі келмей ме? Және отбасына бергеннен гӛрі алғанды 
мақсат тұтпай ма? 

Ішуді тастау – бұл тек бірінші қадам. Бір дәрігер бізге: «Күйеуінің ішкен жылдары 

әйел мен баланы жүйке ауруына әкеліп соғады. Сондықтан да бүкіл отбасын ауру десе де 
болады», – деді. Отбасы басында-ақ жеңіл соқпайтынын білуі керек.  

Біз отбасы кездесетін кедергілер туралы айтамыз дейік. Одан құтылудың жолын да 

кӛрсеттік дейік. Маскүнемнің отбасы баяғы бақытты кезге оралғысы келеді. Бәрі 
әкелерінің бір кезде романтик, қамқоршы, ісі алға басқан адам болғанын біледі. Оның 

қазіргі ӛмірі бұрынғымен салыстыруға да келмейді.  

Әкеге деген сенім отбасында кӛтеріледі. Бәрі бұрынғы ӛткен бақытты кез қайта 
оралады деп ойлайды. Кейде отбасы мүшелері оның тез басталғанын талап етеді.  

Әке ӛз кінәсін түсінеді. Оған құлдырап кеткен қаржылық жағдайдың орынын толтыру 

керек болады, бірақ ол үшін оны сӛкпеңіз. Мүмкін енді оның ақшасы кӛп бола қоймас. 
Оны жақсы кӛретін отбасы оның ерік-жігері үшін жақсы кӛреді. 

Уақыт ӛте отбасын ӛткен кездер елесі жиі мазалайтын болады. Бірінші түйсік бұның 

бәрін ой түкпіріне кӛму керектігін айтады. Отбасы жаңа бақытты ескі бақытсыздықты 
ұмыта отырып құруға болады деген ойға берілуі мүмкін. Бұл жаңа ӛмір ағымына мүлдем 

қайшы келеді. 

Генри Форд бірде тәжірибе ӛмірдің бағалы бӛлігін құрайды деген болатын. Бұл, 
әрине, біз ӛткеннің сабағын пайдалансақ қана тиімді. Ал маскүнемнің ӛткен ӛмірі бағалы, 

тіпті, жалғыз тәжірибе болуы мүмкін. 

Бұл маскүнемнің дұрыс жолға түсуі маскүнемдікпен күресіп жүрген басқа отбасының 
пайдасына жарауы мүмкін. Жаратушының қолында біздің еске алғысыз ӛткен ӛміріміз 

алтынға айналады — бұл ӛмір кілті мен басқаларға бақыт сыйлаудың жолы. Сіздің 

тәжірибеңіз басқаларға ӛлімнен құтылуға себеп болады. 
Кейде бұрынғы қателіктер отбасына ауыр тиюі мүмкін. Мысалы, біз маскүнемнің 

немесе оның әйелінің ашынасы болған жағдайларды білеміз. Олар бастан кешкендерін 

ұмытып бір-бірін кешірді, бұл оларды жақындастырды. Бірақ олардың біреуі ашу үстінде 
ескі жараның аузын ашады. Бұл бізге таныс жағдай. Сондықтан ескі, болған жағдайды 

еске алып, бетке басудың еш қажеті жоқ. 

Біз ЖМД-ның мүшелері бір-бірімізден сыр жасырмаймыз. Біз басқа маскүнемдердің 
қайғысын білеміз. Басқа жағдайда бұл ұрыс-керіс тудыруы мүмкін. Бірақ бұл біздің 

арамызда ӛте сирек кездеседі. 

Біз ӛте қатаң ұстанатын тағы бір қағида – біз бӛтен адамның жағдайы туралы ол ӛзі 
рұқсат бермесе ауыз ашпаймыз. Адам ӛз-ӛзіне күлуі мүмкін, бірақ оған сырттан сӛз айту 

немесе күлкіге айналдыру орны толмас қателікке әкеліп соғады. Отбасы мүшелері осыны 

естен шығармауы керек, ӛйткені бір ауыз сӛздің кесірі ауыр болуы мүмкін. Біз, 
маскүнемдер, сезімтал халықпыз. Кӛпшілігіне осы қасиеттен арылу үшін ұзақ уақыт 

керек. 

Кӛптеген маскүнемдер біртүрлі адамдар болып келеді. Айығудың басында екі жол 

айқындалады. Адам осы кезде қаржы туралы ойлайды немесе тек ӛзі туралы айтудан 
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жалықпайды. Қалай болғанда да отбасы проблемасы пайда болады. Бұл біздің 

кӛпшілігіміздің басымыздан ӛткен жағдай. 

Бізге бірінші бағыт қате болып кӛрінеді. Жанұя мүшелері әкелерінің ойы басқада 
болып, ӛздеріне кӛңіл бӛлмейтінін кӛреді. Ол балаларға да аз уақыт бӛледі. Әйелі де ӛзіне 

кӛңіл бӛлінбегеніне ренжиді. Осының бәрін әкелеріне айтады. Осындай айыптаулардан 

кейін олардың аралары салқындай бастайды. Отбасының иесі бәрін орнына келтіру үшін 
күш салады және бәрі жақсы болып келе жатқанын кӛріп, сезеді. 

Бірақ отбасы мүшелері онымен үнемі келісе бермейді. Олар әкелерін бұрынғы күйде 

кӛргілері келеді. Олар оның үнемі қастарынан кетпей, айналшықтап жүргенін жақсы 
кӛреді. Бірақ әкелері бұрынғыдай емес, ашушаң. Сондықтан оны бәрі жан-жақтан сынап-

мінеп, оның бағдарламаның міндеттерін орындай алмағанын бетіне басады. 

Олай етуге мүлде болмайды. Осындай жағдайдың пайда болуына ол да, отбасы 
мүшелерінің бәрі де кінәлі. Ұрыс кесірін тигізбесе, пайда әкелмейді. Сондықтан маскүнем 

әкені үнемі мақтау керек. Осындай жағдай қалыптасса ғана ол ӛз-ӛзіне келіп, жолын таба 

алады. 
Отбасы иесі осы болған жағдайға ӛзі кінәлі екенін түсінуі керек. Енді оған ӛз 

қателіктерін түзету үшін уақыт жетпеуі мүмкін. Сонымен қатар ол қаржы мәселесіне ғана 

байланып қалу қауіпті екенін түсінуі керек. Ақша ӛмірдегі басты нәрсе емес. Біз үшін 
қаржы мәселесі екінші орында тұр, ал бірінші орында рухани байлық тұруы міндетті. 

Отбасы бәрінен кӛп зардап шеккеннен кейін, маскүнем ӛз отбасының жағдайын 

жақсартуға ұмтылуы керек.  
Отбасында бәрі келісіммен шешілуі тиіс. Уақыт ӛте отбасы мүшелері әкеден тым кӛп 

нәрсені талап еткендерін, ал отбасы иесі оларға тым аз пайда әкелгенін түсінеді. 

Отбасының басты ұстанымы алу емес, беру болуы керек. 
Осыған қарсы жағдайды кӛз алдыңызға елестетіп кӛріңіз. Басында әке рухани ӛмірге 

үйрене бастайды. Ол мүлде басқа адамға айналады. Ол Құдайға бет бұрады. Ол басқа 

туралы ойлай алмайды. Енді оған отбасы мүшелері басқа кӛзқараспен, түсінбеушілікпен 
қарай бастайды. Рухани ӛмір туралы әңгіме күні-түні айтылады. Ол отбасы мүшелерін 

Жаратушыны ӛзімен бірге іздеуге шақырады, не болмаса ӛзін мазаламай жайына 

қалдыруды сұрайды. Ол кӛп жылдар бойы Құдайға сеніп келген әйеліне ештеңе білмейсің 
деп соқтығады және басқа сенімге ӛтуін талап етеді. 

Егер әке осындай әрекетке барса, отбасы мүшелеріне бұл ұнамауы мүмкін. Алдымен 

олар оны Жаратушыдан қызғануы мүмкін. Олар әкелерінің ішуді тастағанына қуана 
отырып, Жаратушының ешкім істей алмаған кереметті істегеніне қуана қоймаулары 

мүмкін. Олар әкелерін аздап есі ауысқан деп те ойлаулары ғажап емес. 

Жоқ оның ақыл-есі орнында. Әке алтыннан да артық бір нәрсе тапқанын сезеді. 
Біршама уақыт ол оны уысынан шығармайды. Ол осының бәрін тек ӛмірінің ақырына 

дейін басқаларға әншейін үлестірсе ғана пайда әкелетінін әлі де түсінбейді. 

Егер отбасы оған кӛмек қолын созса, ол ӛз қателігін оңай табады. Ол ӛзінің рухани 
ӛмірі бір жақты екенін түсінеді. Ал осыны отбасы да түсінсе, онда бәрі жақсы болады.  

Ал отбасы оны түсінбей, үнемі сынап отырса жағдай басқаша болады. Әке ӛзін 

Жаратушы қолдайтындықтан менікі дұрыс деген пікірді ұстанады. Егер отбасы оны 
сынауын жалғастыра берсе, әкенің пікірі қатая беруі мүмкін. Ол отбасына кӛмекке 

келудің орнына ӛз-ӛзімен болып тұйықтала береді, ӛйткені оған рухани тұрғыдан себебім 

бар деп ойлайды. 
Егер отбасы әкенің рухани тірлігімен келіспесе, оған бұл іспен айналысуға тиым 

салуға болмайды. Ӛйткені бұл оның қайта ішіп кетуіне жол бермейді, ал бұл ең бастысы. 

Егер оның жанұяға уақыты жетпесе, ол басқа маскүнемдермен қалағанынша айналаса 
берсін. Ӛйткені оның енді ішпейтініне сенім мол. 

Біздің кӛбіміз ӛзімізді қанша рет рухани жағынан кӛрсеткіміз келгенімен, уақыт ӛте 

келе осының бәрі ойыншық екенін кӛрдік. Осы дүниеде Жаратушының орны басқаша 

екен. Ол бізге үлкен сенім ұялатып, аяғымызға нық тұруға кӛмектеседі деген сенімге 
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келдік. Осында біздің барлық досымыз, жұмысымыз бар. Ӛмірдің шындығы осы. Біз бір- 

бірімізге пайда әкелетін ӛмірді аңсаймыз. 

Тағы бір практикалық ұсыныс – отбасы иесінің ӛмір сүру қағидасын ой елегінен 
ӛткізу. Отбасы бұл ұстанымдарды қабылдауы тиіс. Рухани ӛмірдің жолына түскен 

маскүнемге әйелінен басқа ешкім кӛмек бере алмайды. 

Үйде басқа да айтарлықтай ӛзгерістер орын алады. Жылдар бойы ішу еркекті басшы 
болу құқығынан айырды да, үйдің иесі әйел болды. Ол іске батыл кірісті. Ол күйеуіне 

ауру немесе бала сияқты қарады. Еркек қожайын болуға қанша тырысса да, оның 

жағдайы оған мүмкіндік бермеді. Әйел жоспар жасап, бәріне нұсқау берді. Күйеуі сау 
болғанда оның айтқанын бұлжытпай орындады. Сӛйтіп, әйел үйде еркектің тірлігін 

жасады. Ішуді тастағасын еркек бұрынғы орнын қайтарғысы келеді. Егер келісімге 

келмесе, бұл отбасында жанжал тудыруы мүмкін. 
Арақ кӛбіне айналасындағылармен қатынасты үзуге алып келеді. Жанұя басшысы кӛп 

жылдар бойы еш әрекет жасамады. Ал осылардың бәрі орнына келе бастағанда 

басқаларды қызғаныш билейді. Олар әкелерін басқалармен бӛліскісі келмейді. 
Басынан бастап жұбайлар барлық іс-әрекетін бір-бірімен келісіп бастауы керек. 

Күйеуі басқа маскүнеммен кӛп уақытын ӛткізсе де, бұл оның басқа міндеттеріне кедергі 

келтірмеуі керек.  
Дінге сенушілерге кезінде күлген маскүнемдер олармен әңгімелескенде үлкен 

түсіністікке кездесуі мүмкін. Кейбір сұрақтар бойынша келіспегенімен, кӛбіне олармен 

ортақ мәмлеге келеді. Оның және отбасының сенім жолына түсуі кӛпшіліктің назарын 
аударады. Оның осы жолға түсуі уағыздаушыны, раввинді қуантуы мүмкін. Жоғарыда 

айтылғандар тек болжамдар. Бұл біздің Бағдарламаны орындауда міндетті емес. Біз 

әлдебір дінге кіруге ешкімді үгіттемейміз. Бұл мәселелерді әр адам ӛз арымен ақылдаса 
отырып шешуі керек. 

Біз сізбен қауіпті нәрселер жайында әңгімелестік. Біз маскүнемдіктің зиянын сезіндік. 

Бірақ біз ӛмірдің қуанышын сезінуіміз керек. Біз маскүнемдік адамды құрдымға сүйреп 
бара жатқанын кӛргенде оған кӛмекке ұмтыламыз. Оның пайдасы үшін біз ӛткен 

ӛмірімізді қайта еске аламыз. 

Біз күлкі мен кӛңіл кӛтеру пайдалы деп санаймыз. Басқалар біздің ӛзіміздің қайғылы 
оқиғаларымызды айтып күлкіге қарқ болғанымызды түсінбейді. 

Белгілі болғандай, денсаулығы нашар адамдар кӛп күлмейді. Сондықтан әрбір отбасы 

күлкіге ден қойып, түрлі ойындарға қатысып отыруы керек. Біз Жаратушының сіздің 
бақытты, кӛңілді және еркін болғаныңызды кӛргісі келетініне сенімдіміз. Біз ӛз ӛмірімізді 

кӛңілсіз деп есептемейміз. Бірақ біз ӛз бақытсыздығымыздың себепшісіміз.  

Енді сіздің денсаулығыңыз туралы. Араққа уланған дене бір түн ішінде қалпына 
келмейді. Біз рухани ӛмір денсаулықты қалпына келтіреді деп сенеміз. Сондықтан да 

арақты тастаған біздердің психикалық тұрғыдан деніміз сау. Біздің қай-қайсысымыздың 

бойымызда арақтың зияны қалған жоқ. 
Бірақ бұл денсаулықты сақтау үшін біз еш әрекет етпейміз деген сӛз емес. Жаратушы 

бізге кӛмекке небір жақсы адамдарды берді. Егер сіздің денсаулығыңызда кінәрат пайда 

болса, онда осы адамдарға иек артыңыз. Олардың маскүнемдерді емдеуде сіңірген 
еңбектері ӛлшеусіз. 

Бір дәрігер осы кітапты түпнұсқада оқып, бізге тәттіні жеген егер ол басқа аурудың 

дамуына алып келмесе ғана ӛте пайдалы деген. Ол барлық маскүнемдер жоғалтқан 
энергияның орнын толтыру үшін үнемі ӛзімен бірге шоколад алып жүру керек деп 

сендіреді. Шынында да, кешкілікте ӛзіңді конфетпен алдағың келетін сезім пайда болады. 

Жыныстық ӛмір туралы аздап әңгімелесек. Арақ ӛте күшті уыт болғандықтан, кейбір 
еркектер жыныстық қатынаспен шамадан тыс айналысады. Кейбір отбасылар күйеуі 

арақты тастағаннан кейін импотент болғанына түсінбейді. Егер мұның сыры ашылмаса, 

әсері жаман болуы мүмкін. Егер сіз бұл проблеманы жеңе алмасаңыз, дәрігерге кӛрінуден 

қашпаңыз. 
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Кейде маскүнемге балалармен араласу қиынға соғады. Олар әлі ішудің әсерін 

ұмытқан жоқ. Олар іштеріне кӛрсеткен қорлығы үшін әкелерін жек кӛруі мүмкін. Олар 

шешелері әкелерін кешірсе де бәрін ұмыта алмайды. 
Уақыт ӛте келе олар әкелерінің басқа адам болғанын түсінеді. Осыдан бастап 

түсіністік тереңдей береді. Кейін бұның нәтижесі адам таңғаларлықтай болуы мүмкін. 

Міне, бір тағы соңғы оқиға. Біздің бір досымыз темекіні кӛп тартатын және кофені 
кӛп ішетін. Осыны байқаған әйелі оны үнемі сӛге бастады. Ол онымен келісті, бірақ ӛзін 

түзей алмайтынын айтты. Бірақ оның әйелі олардың зиян екенін айтып, оны сӛгуін 

тоқтатпады, содан соң күйеуі үйден кетті де, ӛле мас болып арақ ішті. 
Әрине біздің досымыз дұрыс істемеді. Ол осының бәрін түсінуі керек еді. Бірақ ол 

қазір ЖМД-ның белсенді мүшесі. Осы күнге дейін ол темеке тартып кофе ішіп жүрсе де, 

оны енді осы қылығы үшін ешкім сӛкпейді. Әйелі ӛзінікі дұрыс емес екенін түсінді. 
Ал мынау біздің үш қағидамыз: 

Ең маңыздысы – бірінші болу керек 

Ӛзің ӛмір сҥр және басқаларға кедергі келтірме 

Тыныш жҥргенің пайдасы зор. 



10-шы ТАРАУ 

ЖҦМЫС БЕРУШІЛЕРГЕ ҤНДЕУ 

 

Жұмыс берушілер арасында біздің есімізде қалған бір адам бар. Ол үлкен бизнесте 

жүріп кӛптеген адамдарды жұмысқа алып, жұмыстан шығарып жүрді. Ол жұмыс беруші 

ретінде маскүнемдердің кім екенін біледі. Оның кӛзқарастары әркімге кӛмек болары 
сӛзсіз. 

Бірақ оның ӛзіне сӛз кезегін берсек: 

«Бір кезде мен құрамы 6600 адамды құрайтын корпорациядағы бӛлім меңгерушісінің 
кӛмекшісі болып қызмет атқардым. Бірде маған хатшы қыз кіріп «Б мырза менің 

қабылдауымды қатты ӛтініп тұрғанын» айтты. Мен оған қабылдай алмайтынымды 

жеткізуін сұрадым. Мен оған бірнеше рет ескерту жасаған едім. Содан кейін ол маған 
Хартфордтан екі рет ӛле мас болып тұрып телефон соққан. Мен оған осы жолы жұмыстан 

түпкілікті қуылғанын айттым. 

Хатшы қыз қайта келіп қоңырау шалған мистер Б. емес, оның ағасы екенін және ол 
маған бір нәрсе жеткізуді сұрағанын айтты. Мен әлі де жұмыста қалдыру туралы ӛтінішті 

естимін деп ойлаған едім, бірақ олай болмады. Ол: «Мен сізге Пол сенбі күні 

Хартфордтағы қонақ үйдің тӛбесінен секіріп кеткенін хабарлайын деп едім. Ол қағазға 
сіздің кінәлі емес екендігіңізді және сіздің ең жақсы бастық екендігіңізді жазыпты». 

Келесі жолы мен үстелімде жатқан хатты ашқанда ішінен газет қиындысы сусып 

түсті. Мұнда бір кезде менің қол астымда сатушы болып істеген адам туралы некролог 
жазылған еді. Ол екі апталық ішуден кейін аяғының башпайымен шүріппені басыпты — 

ал мылтықтың аузы оның аузына тірепті. Осыдан алты апта бұрын мен оны маскүнемдігі 

үшін жұмыстан қуған едім. 
Тағы бір оқиға. Вирджиниядан қалааралық телефон қоңырауы түсті, арғы жақтан 

әлсіз әйел даусы естілді. Әйел күйеуінің сақтандыру қағазы күшінде ме екенін білгісі 

келді. Ол тӛрт күн бұрын сарайда асылып ӛліпті. Біраз уақыт бұрын мен оны 
ұйымдастырушылық қабілетіне қарамастан маскүнемдігі үшін жұмыстан шығарғанмын. 

Осылай бұл дүние менің маскүнемдікті қазіргідей түсінбегендігімнің кесірінен 

тамаша адамдардан айырылды. Тағдыр тәлкегіне қарай менде маскүнем болдым. Егер 
мені түсінетін адам болмаса, мен де солардың кебін киетін едім. Менің құлдырауым 

фирмаға бірнеше мыңдаған зиян әкелді, ӛйткені басшы лауазымына адам дайындау арзан 

емес еді. Мұндай шығындар азаймайды. Егер маскүнемдік проблемасын 
түсінсек,кӛптеген жағдайлардан құтылуға болар еді деп ойлаймыз. 

Қазір әрбір жұмыс беруші ӛз жауапкершілігін жақсы түсінеді және осы тұрғыда ӛз 

қызметкерлеріне барлық жағдайды жасауға тырысады. Маскүнемдер белгілі себептермен 
бұл топқа жатпайды. Маскүнем бірінші топтағы ақымақ болып кӛрінеді. Тек кей жағдайда 

ғана жұмыс беруші маскүнемді жұмыстан қумауы мүмкін. Кейбір жұмыс берушілер 

мүмкін болған емдеу тәсілін қолданады. Бірақ біз олардың ақыр аяғында маскүнемді 
жұмыстан шығаратынын сӛге алмаймыз. 

Міне, тағы бір күнделікті жағдай. Америкадағы бір банктік мекеменің қызметкері 

менің арақты тастағанымнан хабардар еді. Ол бірде ӛзі маскүнем деп санайтын бір 
қызметкер туралы айтты. Маған ол қызметкерге кӛмектесе алатындай кӛрінді, мен 

біріншісімен екі сағаттай маскүнемдік тақырыбына әңгімелестім. Ол менің әңгімемнен 

келесі қортынды шығарды: «Ӛте қызық. Бірақ маған ол арақты түпкілікті тастаған 
сияқты.» Ол үш айлық емдеу курсын бітірді, оның үстіне оған Директорлар кеңесі бұл 

оның соңғы мүмкіндігі екенін ескерткен болатын. 

 Мен оған маскүнемдіктің дамуы бұл адамда басқалардай болса, ол кӛп ұзамай ӛле 
ішетінін айттым. Бұдан қашып құтылуға болмайды және банк ӛз қызметкеріне 

байланысты дұрыс шешім қабылдап отырған жоқ екенін сездім. Оны неге біздің 

достарымыздың бірімен таныстырмасқа? Бұл оған мүмкіндік берер еді. Мен ӛзімнің үш 

жыл бойы арақты татып алмағанымды айттым, ал бұндай жағдайда он адамның тоғызы 

ішіп кетер еді. Неге оған менің әңгімемді тыңдауға мүмкіндік бермеске? «Жоқ-жоқ» – 
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деді менің досым. «Не бұл жігіт ішуді тастайды, не жұмыстан қуылады. Егер оның 

бойында сіздікі сияқты ерік-жігер болса, ол ӛзінің жаман әдетімен қоштасады.» 

Досымның кӛзін ештеңеге жеткізе алмағандықтан, менің кӛңіліме қаяу түсті. Ол 
ӛзінің жұмыстасы қатты ауру екеніне сенуден бас тартты. Енді оқиғаның қалай 

аяқталатынын күту ғана қалды. 

Әрине әлгі адам тағы да ішіп, жұмыстан қуылды. Осыдан кейін біз онымен 
байланыстық. Ол кӛп ойланбай біз емделген принциптар мен ӛмір салтын қабылдады. 

Енді айығу жолында. Бұл оқиға жұмыс берушінің ӛз қызметкерлерінің проблемасын 

түсінбейтінін кӛрсетеді. Ал бұл оларға ішуді бастаған қызметкерге кӛмек беруге кедергі 
келтіреді. 

Егер сіз маскүнемге кӛмектескіңіз келсе, оның араққа деген кӛзқарасы сіздікіндей 

деген ойдан аулақ болыңыз. Сіз ӛзіңізді қадағалай аласыз әлде мүлдем ішуден бас тарта 
алмайсыз. Сіз түнімен ішіп, ал таңертең тұрып жұмысыңызға бара аласыз. Арақ сіздің 

ӛміріңізге айтарлықтай ӛзгеріс әкеле алмайды. Сондықтан да сіз басқа адамдарды түсіне 

алмайсыз. 
Маскүнеммен жұмыс жасағанда, осы адамның осыншама әлсіз, ақылсыз және 

жауапсыз болатындығына жиі ашулану пайда болады. Осы ауру туралы кӛбірек білсе де, 

осындай сезім бұдан әрі күшейе беруі мүмкін. 
Сіздің мекемеде жұмыс жасайтын маскүнемге қарап, сіз кӛп нәрсені түсінесіз. Ол 

жарқын, ашық ойыға, сүйкімділікке ие емес пе? Ол жақсы қызметкер емес пе? Оның 

еңбекқорлық және бастаған ісін аяғына жеткізу қасиеттері бар емес пе? Егер осы 
қасиеттеріне қоса ол ішпейтін болса, сіз мекемеңізде оның жұмысын жалғастырғанын 

қаламап па едіңіз? Ол басқа қызметкерлермен бірдей ауырғанда кӛңіл білдіруге лайық 

емес пе? Ол оның денсаулығы мен ӛмірі үшін күресуге лайық емес пе? Адамгершілік 
немесе іскерлік ниетпен болсын, не болмаса екеуін қосқанда, егер сіз «иә» деп жауап 

берсеңіз, сізге келесі ұсыныстарды тыңдағаныңыз пайдалы болады.  

Маскүнеммен істес болған кезде ол неткен жігерсіз, ақылсыз және жауапсыз адам еді 
деген ой жиі бас кӛтереді. Мұндай жағдайда маскүнемдік ауру ретінде талқыланатын 

екінші және үшінші тарауларды оқығаныңыз пайдалы болады. Іскер адам ретінде, сіз, 

бірінші себебін, содан соң салдарын қарауыңыз керек. Егер сіз, біздің қызметкеріміздің 
ауратындығын мойындасаңыз, онда оның бұрынғы жіберген қателіктерін кешіру қажет 

емес пе? Миына алкогольдің әсері себеп болған ол, зиянды ойдың құрбаны болғанын 

назарға алу қажет емес пе?  
Чикагодағы белгілі дәрігер маған жұлындағы ми сұйықтығының қысымымен мидың 

жыртылуы туралы айтқанда естен танғаным әлі есімде. Маскүнем иррационалды 

екендігіне таңқалуға бола ма? Және ми ауырған жағдайда кімде дұрыс ойлайтын 
мүмкіндік болады? Ретімен ішетіндер алкогольдың миға мұндай әсерін сезбейді, 

сондықтан оларға маскүнемдерге лайық ақылдан ауысу жағдайлары түсініксіз.  

Сіздің қызметкеріңіз сізден кӛп нәрсені жасырып қалған шығар. Олар ӛте жаман 
жағдайлар болуы мүмкін. Сізге осындай тәртіпті адамның жаман қылықтар жасауы 

түсініксіз болуы мүмкін. Бірақ осының бәрін арақтың адам миына келтірер зиянымен 

түсіндіруге болады. Маскүнемдер қатты мас кезінде адам ақылына сыймайтын қылықтар 
жасайды. Артынан олар ӛз қылықтарынан жиіркенеді. 

Әрине, барлық маскүнемдер сау кезінде таза, бикүнә адамдар деп ешкім де айта 

алмайды. Бұл үнемі осылай емес, маскүнемдер сіздің ақкӛңілділігіңізді пайдалануы 
мүмкін. Сіздің кӛмекке ұмтылғаныңызды кӛріп, кейбіреулер оны ӛз пайдасына теріс 

пайдаланғысы келуі мүмкін. Егер маскүнем арақты тастағысы келмесе, сіз оны тез арада 

жұмыстан қууыңыз керек. Егер олай етпесеңіз, онда сіз кейін ӛкінесіз. Жұмыстан қуу 
бұндай адамға пайда әкелуі мүмкін. Ол оның ойлануына жағдай жасайды.  

Бірақ ішуді ӛздігінен тастағысы келетін маскүнемдер де бар, олармен жасалған 

жұмыс ӛз нәтижесін береді. Сіздің сіңірген еңбегіңіз далаға кетпейді. 

Мүмкін, сіздің кӛздеген біреуіңіз бар шығар. Ол ішуді тастағысы келеді, ал сіз 

болсаңыз оған қызметкер ретінде қызығушылық білдірсеңіз де, кӛмектескіңіз келеді. Енді 
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сіз маскүнемдік туралы аздап болса да білесіз. Сіз бұл адамның физикалық не психикалық 

тұрғыдан ауру екенін білесіз. Сіз оның бұрынғы қылықтарын ұмытуға әзірсіз. Ендігі 

сіздің әрекетіңіз мынадай болуы керек: 
Оған оның ішетінін білетініңізді айтып, одан арақты тастауын талап етіңіз. Оған оны 

бағалайтыныңызды, бірақ ішуді қоймаса оны жұмыстан шығаратыныңызды айтыңыз. 

Бұндай позиция біздің кӛбімізге кӛмектесті. 
Оған оны сӛккіңіз келмейтінін жеткізіңіз, егер осындай әңгіме болған болса, оның 

білместіктен болғанын айтыңыз. Маскүнемдіктің ауру екеніне оның кӛзін жеткізуге 

тырысыңыз. Сіз одан аурудан айыққың келе ме деп сұраңыз. Маскүнемдіктен арылу үшін 
ол қажетті қадам жасауға келісе ме? 

Егер ол «иә» деп жауап берсе, оның қаншалықты рас екеніне кӛз жеткізіңіз. Ол кӛңіл 

түкпірінде сізді алдағысы келмей ме? Біз осы мәселе бойынша адамды тексеруден 
ӛткізген дұрыс деп ойлаймыз. Оның сізді немесе ӛзін алдағысы келмейтініне кӛз 

жеткізуіңіз керек. 

Осы кітап туралы айту қажет екендігін сіз ӛзіңіз шешуге тиіссіз. Егер оның жауабы 
екіұшты болса, оны кезекті ішуден кейін жұмыстан қууыңыз керек. Болмаса сіз арақты 

мүлдем тастағысы келетін адаммен жұмыс жасауыңыз керек. Егер ол маскүнемдіктен 

арылғысы келмесе, оған уақыт жоғалтудың қажеті қанша? Бұл ӛте қатыгез шешім болуы 
мүмкін, бірақ бұл ең дұрыс шешім. 

Сіздің қызметкеріңіздің емделуге деген ниетін кӛргеннен кейін оған белгілі бір 

бағдарламаны ұсына аласыз. Егер сіз оған емделу курсынан ӛтуді ұсынсаңыз, ақысын 
ӛзіңіз тӛлейтініңізді ұмытпаңыз, бірақ оған оны кейін жалақысынан ұстайтыныңызды 

ескертіңіз. Ол осы іске ӛзі жауапты екенін сезінсін. 

Егер қызметкеріңіз сіздің ұсынысыңызды қабыл алса, оған терапиялық курс ең 
бастысы емес екенін түсіндіріңіз. Ол ең бастысы адамның рухани жағдайы екенін түсінуі 

керек.  

Сіз ӛз қызметкеріңіздің айыққысы келетініне сенімдісіз бе? Ол емдеу курсынан кейін 
жұмысқа оралғанда онымен түрлі мәселелерді талқылаңыз. 

Бірақ біз ӛзіміздің кітабымызға қайта оралсақ. Онда маскүнемдіктен арылудың түрлі 

жолдары берілген. Сізге оның кейбіреулері қызық кӛрінуі мүмкін. Мүмкін, сізге біз 
ұсынған жолдар ұнамайтын шығар. Бірақ сізге емделу жолдары емес, оның нәтижесі 

керек емес пе? Сіздің қызметкеріңізге ұнаса да, ұнамаса да маскүнемдік туралы ащы 

шындықты білуге тура келеді. Бұл оған біздің емделу әдісінен бас тартса да ешқандай 
зиян әкелмейді. 

Біз емдеуші дәрігерге досымызды емдеу барысында біздің кітапқа назар аударуын 

ұсынамыз.  
Біз дәрігер науқасқа қандай ауыр болса да оның жағдайын айтады деп сенеміз. Осы 

кітапты науқасқа ұсынғанда онда берілген нұсқауларды орындауы керек деп айтудың 

қажеті жоқ. Шешімді ол ӛзі қабылдауы тиіс. 
Сіздің қызметкеріңіз қызметке оралған соң онымен әңгімелесіңіз. Одан 

маскүнемдіктен айығудың жолын таптың ба деп сұраңыз. Егер ол сізбен сыр бӛлісуге бел 

буса, оның жағдайы жақсарғаны. 
Ол ӛзі туралы ащы шындықты айтса, сіз ӛзіңізді ұстай аласыз ба? Ол есеп шотты 

ӛзгерткенін, сізден тұтынушыларыңызды тартып алғысы келгенін айтуы мүмкін. Егер ол 

біздің бағдарламаны қабылдаса нені болса да айтуы мүмкін. Сол кезде сіз оны кешіре 
аласыз ба? Егер ол сізге ақша қарыздар болса, оны қайтарудың уақыты туралы келісіңіз. 

 Егер ол сізбен отбасы жӛнінде ақылдасса, сіз бірнеше ұсыныс айта аласыз. Сіздің 

оған деген сеніміңіз оның сізге шынымен бас ұруына алып келеді. 
Маскүнемдіктің ең басты жауы – ол ренжу, қызғаныш, кӛре алмаушылық және 

қорқыныш сезімдері. Кейде біздерге, маскүнемдерге бізді аластағысы келетін сияқты 

кӛрінеді. Бұл олай емес, бірақ біздің маскүнемдігімізді біреулер ӛз пайдасына жаратуы 

мүмкін. 
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Бір адамның маскүнем танысының сыртынан күлкіге айналдырып, ӛсек айтқаны 

есіме оралады. Басқа бір жағдайда маскүнемді ауруханаға емделуге жатқызады. Басында 

ол туралы аздаған адамдар біледі, бірақ кӛп ұзамай бұл компания қызметкерлерінің 
бәріне белгілі болды. Әрине, бұл адамның емделуге деген мүмкіндігін азайтты. Жұмыс 

берушінің бұған жол бермеуге мүмкіндігі бар. Оның артық кӛруші адамдары болмауы 

керек, сондықтан, ол ӛз қызметкерлерін жаманшылықтан қорғауы керек. 
Маскүнемдер әлеуметтік топ ретінде ӛте қозғалғыш халық. Олар қалай жұмыс 

жасауды да, қалай кӛңіл кӛтеруді де біледі. Айығуға бет түзеген маскүнем бар ынтасын 

салып жұмысты жақсы істеуге тырысады. Арақсыз әлсіреген ол шамадан тыс күш жұмсап 
жіберуі мүмкін. Сізге оның тәулігіне 16 сағат жұмыс істегісі келетін ниетін тоқтатуға тура 

келуі мүмкін. Сізге оны кӛңіл кӛтеруге баруға үгіттеуге тура келуі мүмкін. Ал ол болса 

жұмыс уақытында басқа маскүнемдермен жұмыс істеу үшін кетіп қалуы мүмкін. Оған сол 
үшін ұрысудың қажеті жоқ, ол оған ӛзі үшін керек. 

Егер сіздің қызметкеріңіз бірнеше ай бойы ішімдік ішпесе, оны басқа 

маскүнемдермен жұмысқа пайдалануға болады. Әрине, ол үшін басқа маскүнемдердің 
келісімі керек. 

Сіздің қамқорлығыңыздағы адамға енді сенуге болады. Бірақ оның әйелі сізге 

қоңырау шалып, ол ауырып қалды десе, сіз оны мас деп ойлауыңыз мүмкін. Егер бәрі 
осылай болып, оның шын жазылуға ниеті бар болса, жұмыстан қуылу қаупі бола тұра, ол 

ӛзі сізге бәрін жасырмай айтады. Ол дұрыс ӛмір сүру үшін шындықты айту керек екенін 

түсінеді. Егер ол Бағдарламаның нұсқауларын ақылмен орындаса, оған ешқашан еш 
жерде арақтан келер зиян жоқ. 

Егер ол бір рет болса да сүрінсе, оны жұмыстан қуу не қумау сіздің еркіңізде. Оның 

ӛз шешімін орындауына күмән келтірсеңіз, оны жұмыстан шығарыңыз немесе оған тағы 
бір мүмкіндік беріңіз. Бірақ сіз ӛзіңізді оны жұмыста ұстауға міндеттімін деп есептемеңіз, 

ӛйткені сіз қолдан келер нәрсенің бәрін істедіңіз. 

Сіз істеуге тиіс тағы бір нәрсе бар. Егер сіз үлкен мекемені басқарсаңыз, сіздің кіші 
бастықтарыңыз осы кітаптың бір данасын ӛздерінде ұстауларына болады. Ӛйткені 

қызметкерлер кӛбіне олардың достары болып келеді. Сондықтан олар достарының 

кемшіліктерін жасырып жүреді. Кейде олар ӛз қызметтерін тәуекелге тігеді. 
Осы кітапты оқып, сіздің кіші бастықтарыңыз ӛз достарына барып былай деулері 

мүмкін: «Эд, тыңда, сенің арақты тастағың келе ме, жоқ па? Сен мені үнемі ұятқа 

қалдырасың. Мұның дұрыс емес. Мен маскүнемдік туралы аздап оқып білдім. Егер сен 
маскүнем болсаң, онда сен науқассың. Сен ӛзіңді таза маскүнем сияқты ұстайсың. Фирма 

саған кӛмектескісі келеді. Егер сен келіссең, саған ӛткеніңді кешіріп, ешкім оны еске 

алмайды. Ал егер сен ішуді тастағың келмесе, ӛз еркіңмен жұмыстан кеткенің дұрыс». 
Осылай бола тұра, сіздің кіші бастығыңыз кітаптың мазмұнымен келіспеуі мүмкін. 

Бірақ ол оны ешкімге кӛрсетпеуі керек.  

Енді бәрін қорытындылайық. Адамды маскүнем болғаны үшін жұмыстан қууға 
болмайды. Егер ол ішуді тастағысы келсе, оған мүмкіндік беру керек. Ал ішуді қоя 

алмаса, оны жұмыстан қуу керек. Бұдан басқа жол жоқ десе де болады. 

Біз осындай әрекеттің берері мол деп есептейміз. Маскүнемдік сіздің мекемеңізге 
үлкен зиян әкелуі мүмкін. Сондықтан да біздің ұсынысымыз осы проблемаларды шешуге 

кӛмектесе алады деп сенеміз. 

Жақында біз үлкен концерннің директорымен сӛйлестік. Ол: «Мен сіздердің 
маскүнемдік проблемасын жеңгендеріңізге қуаныштымын. Бірақ біздің саясатымыз 

қызметкерлердің жеке ісіне араласпауды қарастырады. Егер біреу жұмысқа кедергі 

келтіретіндей дәрежеде ішсе, біз оны жұмыстан шығарамыз. Бізде маскүнемдік 
проблемасы жоқ, сондықтан сіздердің бізге немен кӛмектесе алатындарыңызды 

түсінбеймін», – деді. Бұл компания зерттеулерге жыл сайын миллиондаған қаржы 

жұмсайды. Демалыс және кӛңіл кӛтеретін орындары бар. Ӛмірді сақтандыру жүйесі 

жұмыс істейді. Қызметкерлердің жағдайына қатты кӛңіл бӛлінеді. Ал маскүнемдікке 

келгенде оларда проблема жоқ деп саналады. 
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Осындай жағдай кәсіпкерлерге тән болуы мүмкін. Сондықтан біз бұл адамның 

әңгімесін мұқият тыңдадық. Ол маскүнемдік оның компаниясына қандай зиян әкелетінін 

естіп таң қалды. Ӛйткені ол компанияда кӛптеген нағыз маскүнемдер жұмыс істейді. 
Үлкен компания басшылары мұның біреуін де білмейтін сияқты. Сонда да, егер сіз олай 

ойламасаңыз да ӛз қызметкерлеріңізді тағы бір тексеріп кӛргеніңіз дұрыс. Күтпеген 

нәтижелер болуы мүмкін.  
Әрине, бұл тарауда нағыз маскүнемдер, аурулар, құрыған адамдар туралы әңгіме 

етеміз. Біздің досымыз, вице-президент, ішуді және қыдыруды жақсы кӛретін жай 

адамдар туралы айтқан болатын. Әрине, бұндай адамдарға қатысты оның саясаты 
барынша парасатты, бірақ ол осындай адамдармен маскүнемдер арасындағы 

айырмашылықты белгілемеген.  

Маскүнем қызметкер сіздің кӛп уақытыңызды алады және ӛзіне баса назар 
аударғанды талап етеді деп ойлаудың қажеті жоқ. Оны еркелету қажет емес. 

Маскүнемдіктен айығатын адамдар мұндайды қажет етпейді. Олар сізге ӛздерін және ӛз 

проблемаларын күштеп таңбайды. Олар бар күштерін салып жұмыс жасайды және қалған 
ӛмірлерінде сізге риза болады.  

Қазір мен кішкене компанияның басшысымын. Менде айығуға бет алған екі 

маскүнем жұмыс жасайды және олар бес адамның жұмысын атқара алады. Басқаша қалай 
болуы мүмкін? Олар ӛлімнен аман қалды ғой. Мен оларға ӛмірге қайта оралуға 

кӛмектестім, ӛзім соған ризамын. 



11-ші ТАРАУ 

СІЗДІҢ ӚМІРІҢІЗГЕ МАҚСАТ 

 
Кӛп адамдар үшін арақ кӛңіл кӛтеру, достармен араласу үшін керек. Ал біз болсақ, 

тіпті басқа жағдайды бастан кештік – жақсы сезімдерді сезінуден қалдық. Біз арақты 

тастауға бел байладық, бірақ тағы да жеңіліс дәмін таттық. 
Айналадағылардың бізге деген кӛзқарастары ӛзгерген сайын біз де олардан алыстай 

бердік. Біз «Арақ Патшалығының» қол астындағы езілгендерге айналдық. 

Уақыт ӛте келе мастығынан айыққан маскүнем ӛзіне-ӛзі: «Мен енді ішкім келмейді. 
Мен ӛзімді жақсы сезінемін. Мен жақсы жұмыс жасаймын», – деуі мүмкін. 

Маскүнемдіктің проблемасын түсінетін біздер бұған жай ғана жымиямыз. Біздің досымыз 

қараңғыда қорыққанын білдіргісі келмей ысқыратын баланы еске түсіреді. Ол ӛзін 
алдайды. Ол кӛп адам біле бермейтін жалғыздықты сезінеді. Ол жар басында тұрғанын 

сезеді. Оның ӛлгісі келеді. 

Біз осындай жағдайдан қалай құтылғанымызды айттық. Сіз ӛзіңізге: «Иә, мен ішуді 
тастағым келеді. Бірақ осы үшін мен неге кӛңілсіз болып жүруім керек? Мен ішпеу керек 

екенін білемін, бірақ қалай? Сіз бұған тең келер басқа нәрсе ұсына аласыз ба?» дерсіз. Иә, 

ондай нәрсе бар. Бұл біздің ЖМД бауырластығы. Онда сіз кӛңілсіз ойлардан арыла 
аласыз. Ӛмірге деген құлшынысыңыз артады.  

Сіз: «ЖМД-ына қалай кіруге болады, ондай адамдарды қайдан табам?» – дерсіз. 

Сіз оларды жақын жерден табасыз. Егер сіз үлкен қалада тұрсаңыз, олар айналаңызда 
толып жүр. Олардың арасынан сіз ӛзіңізге шын достар табасыз. Сонда сіз «Жақыныңды 

ӛзіңдей сүй» деген сӛздің мағынасын толықтай түсінесіз. 

Біз осы кітап жарыққа шыққанда ӛмірден күдер үзген маскүнемдер оған тіршілік 
нәріндей қол созатынына сенеміз. Олардың кӛбі ауруынан айығып, әрі қарай салауатты 

ӛмір сүреді. Олар басқалармен бірігіп бақытты ӛмір баспалдағын құрады. 

«Басқалармен жұмыс жасау» тарауын оқып, сіз біздің қалай жұмыс істейтінімізге 
қанықтыңыз. Енді сіздің кӛмегіңізбен бірнеше отбасы жаңа ӛмір салтын қабылдады делік. 

Енді сіз әрі қарай не істеу керек екенін білгіңіз келеді. Оның жауабы – сіз біздің 

бауырластықтың қалай ӛскенін әңгімелеп беруге тиіссіз. Міне, мынау біздің қысқаша 
әңгімеміз. 

Осыдан 4 жыл бұрын біздің біреуіміз елдің батысындағы бір қалаға аттандық. 

Іскерлік тұрғыдан қарағанда сапар нәтижесіз болды. Егер сапар нәтижелі аяқталғанда, ол 
ӛзінің жағдайын жақсартқан болар еді. Бірақ оның әрекеті жеңіліске ұшырап, сотқа 

әкелді. Сот оған ӛте ауыр тиді. Осылай қатты кӛңілі қалған және ұятқа қалғанын сезінген 

ол бейтаныс жерде қаражатсыз қалды. Физикалық тұрғыдан шаршаған, сынған, тек 
бірнеше ай ғана ішпеген ол күрделі жағдайға ұшырағанын түсінді. Осыдан кейін ол 

біреумен ақылдасқысы келді. Бірақ кіммен? 

Ол күні бойы қонақ үйдің жамбас ақысын қалай тӛлеймін деп ойланды. Кенет ол 
терезе әйнегі артынан жергілікті шіркеулердің мекен-жайы кӛрсетілген парақты байқады. 

Ал екі қадам жерде бардың есігі болатын, онда кӛңілді адамдардың даусы естіліп жатты. 

Онда барса ол ӛзіне ақыл бӛлісетін дос табатын еді. 
Оған ішпесе де болады, тек имбирлі шырын алып күту керек, мүмкін, ой бӛлісетін 

біреу табылар. Оның ішпегеніне жарты жыл болды ғой. Неге бар болғаны үш рӛмке 

ішпеске? Оның бойын қорқыныш биледі. Ол біраз ойланып, шіркеулердің мекен-жайы 
жазылған бұрышқа барды. 

Ол жергілікті діни қызметкермен сӛйлесуі керек. Ол осындай ой бергені үшін 

Жаратушыға рахмет айтты. Бір шіркеуді таңдап, ол телефон будкасына кірді де, қоңырау 
шалды. 

Діни қызметкер бір маскүнемнің телефон нӛмірін берді. Ол отбасының жағдайы тым 

ауыр еді. Ол шығар жолды таба алмай тығырыққа тірелген адам еді. Ол ӛзінің маскүнем 

екенін толықтай түсінбеген еді. 
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Ол біздің досымыздың әңгімесін тыңдай отырып, ӛзінің тығырыққа тірелгенін 

мойындады. Ол ӛзінің маскүнем екенін білсе, адамдар ӛзіне кері бұрылады деп 

қорқатынын, ал ӛзінің бизнесі кері кетуі мүмкін екенін айты. Сондықтан ол 
маскүнемдіктен айығудың басқа жолы болмаса да біздің досымыз ұсынған жағдайларды 

қабылдамайтынын білдірді. 

Бірақ біздің досымыздың ұсынысы оны бәрібір қызықтырды да, ол оны ӛз үйіне 
шақырды. Бірақ ол кӛп ұзамай ӛле ішті. Бұл оның соңғы ішуі еді. Ол енді ӛзін Құдайға 

тапсыру керек екенін түсінді. 

Бірде ол ӛз проблемасын ӛзі қорқатын адамдарға айтуға бекінді. Бірақ оның ішетінін 
кӛп адамдар білетін болып шықты. Ол кӛлікке отырып, ӛзі зиян келтірген адамдардың 

бәрін айналып шықты.  

Түн ортасында ол шаршап, бірақ бақытты болып үйге оралды. Осыдан бастап ол 
арақты ауызға алмады. Ол енді ӛзінің қаласындағы құрметті адам. Ол отыз жыл бойы 

жиналған қарыздарынан тӛрт жылда құтылды. 

Бірақ екі достың ӛмірі жеңіл болмады. Үнемі қиындық туып отырды. Олар рухани 
даму керек деп санады. Олар бірде аурухана мейірбикесінен нағыз маскүнемді тауып 

беруін ӛтінді. 

Мейірбике: «Бізде бір жігіт жатыр, ішсе есін жолғалтады. Қазір ғана бірнеше 
мейірбикені ұрды. Ал, ішпесе керемет жігіт. Бір кезде ол осы қаладағы білгір 

адвокаттардың бірі болған. Енді, міне байлаулы жатыр», – деді. 

Ол негізгі үміткер болуға жарайтын еді, бірақ мейірбикенің суреттеуі бойынша ол 
икемге келетін адам емес сияқты. Бірақ олар оны оңаша палатаға шығарып сӛйлеспек 

болды. 

Екі күннен кейін олар кездесті. «Сендер кімсіңдер және неге оңаша палата? Мен 
үнемі жалпы палатада жататынмын», – деді маскүнем. Достардың біреуі: «Біз сені 

арақтан емдейміз», – деп жауап берді. «Ол бұл мүмкін емес, мен біткен адаммын. Осы 

аурухананың сыртына шығуға қорқамын», – деді маскүнем. 
Бір сағат бойы достар онымен әңгіме-дүкен құрды. Әңгіме барысында ол: «Бұл мен 

туралы, мен де осылай ішемін», – деп қайталаумен болды. Достар оның ауру екені 

туралы, бірінші рӛмкенің қаупі туралы ұзақ айтты. «Иә, дәл солай, – деп мойындады 
маскүнем, – бірақ сендердің маған кӛмектесе алатындарыңа күмәнім бар». Осы кезде 

достар күлді, ал ЖМД-ның болашақ мүшесі болса: «Мен күлетін ештеңе кӛріп тұрған 

жоқпын», – деді. 
Достар оған ӛз тәжірибелері туралы айтты.  

Келесі күні ол достарды ашық қарсы алды. Кӛп ойланған еді. «Сіздердікі дұрыс 

сияқты. Жаратушы нені де болса істей алады. Бірақ арақтан ӛз күшіммен арылам 
дегенімдеде, Ол мен үшін кӛп ештеңе істей қойған жоқ.» 

Ал үшінші күні қорғаушы ӛзін Жаратушыға толық тапсырды. Әйелі келді, оның 

бойында ӛмірге деген сенім бар еді.  
 Сол күні-ақ ол ауруханадан еркін адам болып аттанды. Ол саяси ӛмірге араласа 

бастады, сайлаудан ӛте алмады, бірақ Жаратушыны тапты. 

Бұл 1935 жылдың маусымында болған еді. Ол да осыдан бастап ішуді тастады, ӛз 
қаласының сыйлы азаматы болды. 

Енді осы қалада басқаларға кӛмектеспесе ӛздеріне қауіп тӛнетінін білетін үш 

маскүнем пайда болды. Тӛртінші адамды ұзақ іздегеннен кейін олар оны тапты. Ол 
ауруынын айығу мүмкіндігі туралы ізгі хабар естіп келді. Ол бір алаңғасар жас жігіт еді. 

Ата-анасы ол ішуді шынымен де тастағысы келе ме, соны түсіне алмады. Ата-анасы 

шынайы сенушілер болатын, сондықтан балаларының шіркеуге баратын ниетінің 
болмауы оларды таңқалдыратын. Баласы ішімдіктен қатты қиналып, осы жағдайдың 

шешілуінен үмітін үзген. Алайда, ол ауруханаға баруға келісімін берді және жақын арада 

қорғаушы жатқан бӛлмеге орналасады. 
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Оған үш дос келді. «Жаратушы бар екенін, емделіп шығуға үміт мол екенін» ол да 

мойындады. «Ақыр соңында менің ата-анамның айтқаны дұрыс болған.» Осылай 

Бауырластықтың тӛртінші мүшесі пайда болды. 
Қонақүй дәлізінде басына ой келген біздің жас досымыз осы уақыттың бәрінде 

тағдыр ӛзін кездейсоқ әкелген кішкентай қалада болған еді. Ол бұл жерде 3 ай бойы 

тұрды. Енді ол осы қалада ӛзінің бірінші танысын, юристі және алаңғасар жігітті 
қалдырып, үйіне қайтпақ болды. Бұл адамдар ӛмірдің мүлде жаңа мәнін тапты. Бірақ олар 

ӛздері ішпеу үшін басқа маскүнемдерге кӛмек кӛрсетулері керек екенін білді, осы себеп 

олар үшін екінші кезең болды. Ең бастысы басқаларға кӛмектесіп, бақыт сезіміне 
бӛленгені маңызды болды. Олар басқа маскүнемдермен мекендерін, ӛздерінің шамалы 

табыстарын бӛлісіп, бос уақыттарын соларға арнаған. Қажет болған жағдайда, күн-түн 

демей маскүнемді ауруханаға орналастырып, оған барып тұруға дайын болды. Осындай 
адамдардың саны кӛбейді. Олар ӛздері қамқорлыққа алған адамдарымен бірге бірнеше 

рет сәтсіздікке шалдыққан, бірақ мұндай жағдайларда олар қамқорлыққа алынатын 

адамдардың отбасыларына тынымсыздықты жоя және азаптарын жеңілдете отырып, 
рухани ұстанымдарға негізделген ӛмірді енгізу мүмкіндіктерін қолданған. 

Жарты жыл ӛткесін оларға тағы жеті адамды құтқару мүмкін болды. Бір-бірімен жиі 

араласатын олар жаңа бақытқа бӛленген және ӛз жаңалықтарын ӛзге маскүнемдерге де 
жеткізуді ғана қалайтын ерлер мен әйелдердің күнде дерлік кешкісін әлдебір үйде 

жиналатындарын білетін.  Ашық жағдайларда ӛтетін кездесулерден басқа, рухани ӛмірдің 

мәселелерін талқылау үшін барлық талапкерлерді шақыра отырып, аптасына бір рет 
жиналу дәстүрге айналған. Серіктестіктің байланыстары мен рухын қолдаудан басқа, олар 

алдарына кездесулердің ӛтетін орны мен уақытын біліп, ӛздерінің проблемаларын айтуға 

келетін жаңа мүшелерді тарту мақсаттарын қойған. 
Олардың ісіне бӛтен адамдар да қызығушылық танытты. Бір ерлі-зайыптылардың 

қызыққаны сонша, олар бауырластықтың қажетіне ӛздерінің үлкен үйін берді. Кӛптеген 

әйелдер ақылдан адаса жаздағанда осы үйге келіп, ішуді тастаған адамдардан ақыл-кеңес 
алды. Олар осы әйелдердің күйеулерінен айыққандығы туралы естіген және ӛздерінің 

адасқан күйеулерін ауруханаға жатқызу, олар қайтып маскүнемдікке ұшырағанда не істеу 

керек екендігіне қатысты кеңестер алды. 
Ауруханадан кейін әлі де ӛз-ӛздеріне келе алмаған еркектер осы үйдің табалдырығын 

аттап, еркіндікке ие болды. Кӛптеген маскүнемдер осы үйден ӛздерін толғандырған 

сұрақтарға жауап тапты. Келуші ӛздерінің бақытсыздығына күлетін және оның кесапатын 
жақсы түсінетін осы адамдардың сүйкімділігінің алдында тұра алмайтын. Олардың 

ауруханаға келгені бұған қатты әсер етті. Ал мұнда жоғарғы бӛлмелердің бірінде ӛзінің 

жеке оқиғаларына ұқсас бұрынғы маскүнемдердің әңгімелерін естіп, ол түгел берілді. 
Әйелдердің бет әлпеттері, ерлердің кӛздеріндегі түсініксіз бір нәрсе, ынталандыратын 

және электрлейтін үйдің жағдайы – осының барлығы оған ӛзінің осы жерден мекен 

табатынын білдірді. 
Проблемаларға тереңдетілген тәжірибелік қарау, шыдамсыздықтың болмауы, 

бейресми жағдай, нақты демократия, басқа адамды адамша түсіну қабілеттілігі – 

осылардың барлығы бұл адамдарға бір ерекшелік беріп тұратын. Маскүнемнің ӛзі де, 
оның әйелі де үйлеріне ӛздерінің танысы және оның отбасы үшін не істей алатыны 

туралы ойлармен рухтанып кететін болды. Олар ӛздерін түсінетін достар тапқандарын 

түсінді, жақында ғана танымаған адамдарды үнемі білетіндей сезінетіндерін білді. Олар 
небір таңғажайыпты кӛрді. Ең бастысы, олар Жаратушыны тапты. 

Енді бұл жер барлық келушілерге тарлық ете бастады. Маскүнемдер мұнда жер-

жерден келетін. Кӛрші қалалардан апта сайынғы жиындарға отбасыларымен келеді. 
Қаладан отыз шақырым жерде ЖМД-ның он бес мүшесі тұрады. Бұл үлкен елді мекен 

болғандықтан, болашақта мүшелердің саны арта түседі деп сенеміз. 

Бірақ ЖМД-ның мүшелері тек жиындарға қатысып, ауруханаға бармайды. Бұрынғы 

араздықтарды реттеу, отбасыларға жанжалдарды реттеуге кӛмек кӛрсету, ашуланған ата-

аналарға еншісінен айырылған ұлының мінез-құлқын түсіндіру, қаржылық кӛмек кӛрсету, 
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қажет болған жағдайда бір-біріне жұмыс іздестіру олардың ӛмірінің мәнін құрайтын 

болды. Ішуді тастаған ешбір адам рақымды кӛмек кӛрсету мен қабылдаудан бас 

тартатындай соншама қарабет болған немесе соншама тӛмен түскен болып саналмайды. 
Әлеуметтік айырмашылық, уақ бәсекелестік, қызғаныш – осылардың бәріне мұнда күледі. 

Кеме апатына ұшырауға бірлесіп шыдап, ӛмірге қайта оралған және жалғыз Жаратушы 

билігінің астында бірігіп, жүректері және ойларымен басқалардың игілігіне үндеген олар 
басқа адамдар соншама мән беретін мақсаттарды маңызды деп епестемейді. Басқаша 

болуы мүмкін бе еді? Олардың ӛмірінің кӛп бӛлігін осы кітаптың ұстанымдарын жүзеге 

асыру, маскүнемдерге тура жол кӛрсету сияқты мәселелер құрайды.  
Елдің шығыс бӛлігінде де осыған ұқсас жағдайлар кездеседі. Осындағы қалалардың 

бірінде маскүнемдер мен нашақорларды емдейтін белгілі аурухана орналасқан. Тӛрт жыл 

бұрын біздің біреуіміз осында емделдік. Жаратушының бар екеніне біздің кӛпшілігіміз 
осында кӛз жеткіздік. 

Мұның ӛзінің кәсіптік қызметіне теріс кӛзқарас тудыруы мүмкін екеніне қарамастан, 

біздің аурулармен жасайтын жұмысымызға сенетіндігі туралы айтқан осы аурухананың 
дәрігеріне ризашылығымызды білдіреміз.  

Күн сайын бұл дәрігер бізге ӛзінің бір науқасымен сӛйлесуге рұқсат береді. Ол тек 

ауруынан айыққысы келетін маскүнемдерді ғана таңдап алады. Біз, бұрынғы 
емделушілер, басқаларға кӛмектесу үшін осында келеміз. Жаңағы біз айтқандай 

кездесулер осы қалада еркін жағдайда ӛтіп тұрады. Бұл жерден ондаған ЖМД мүшелерін 

кӛруге болады. Достық қарым-қатынастар қалыптасады, елдің батысындағыдай барлығы 
бір-біріне кӛмектеседі. Шығыс пен батыстың арасында қарқынды қарым-қатынас 

орнайды және біз жақын болашақта біздің байланыстарымыздың нығаятынына сенеміз. 

Әрбір маскүнем елде саяхаттап жүріп, барған жерінен қашан да ЖМД табады деп 
үмітенеміз. Жартылай осылай болып жатыр. Біздің кейбіреуіміз – коммивояжерлер кӛп 

саяхат шегеді. Біздің негізгі екі орталықтарымызбен қатынасу арқасында, екі, үш немесе 

бес адамнан тұратын кішкентай топтар әр жерлерде пайда болуда. Жиі қыдыратындардың 
барлығы мүмкін болғанда бірден осы топтарға барады. Бұл бізге бір-бірімізге 

кӛмектесуге, сонымен қатар, әр саяхатшы айтатын ойын-сауықтардан аулақ жүруге 

мүмкіндік береді.  
Біз осылайша ӛсеміз. Сіз де біз сияқты рухани ӛсе аласыз, ол үшін сіздің қолыңызда 

біздің кітабымыз болуы керек. Біз сізге керектінің бәрі осыннан табылатынына сенеміз. 

Біз сіздің қазір не ойлап отырғаныңызды білеміз. Сіз: «Мен – жалғызсыраған, 
азаптанған адаммын, бұл менің қолымнан келмейді», – деп ойлайсыз. Бірақ сіздің 

қолыңыздан бәрі келеді. Сіз ӛзіңізден барынша үлкен күштің кӛзіне қосылып 

жатқаныңызды ұмытып кетесіз. Осындай қолдау ала тұра, біздің жасағанымызды 
қайталау үшін, тек қана ниет, сабырлық және еңбек болуы қажет. 

Біз үлкен қалада тұратын ЖМД-ның бір мүшесін білеміз. Ол осында ӛмір сүре 

отырып, басқа жерге қарағанда қалада маскүнемдер кӛп кездесетініне кӛз жеткізді. Бұл 
осы кітап жарыққа шықпай тұрып бірнеше апта бұрын болған еді. (1939). Биліктегілер 

қатты абыржыды. Біздің досымыз осы қаладағы адамдардың психикалық денсаулығы 

үшін жауапкершілігі бар деп есептейтін белгілі психиатрмен байланысты. Дәрігер 
қызметті және осы жағдайда тиімді болатын әр түрлі әдістемелерді іздестіретін адам 

болып шықты. Ол біздің досымыздың бұған қандай шара ұсына алатынын сұрады. 

Біздің досымыз ӛзінің бұл проблема туралы не білетінін айтты. Оның ӛте сенімді 
түсіндіргені сонша, дәрігер ӛзі жұмыс жасайтын клиниканың маскүнемдері арасында 

тәжірибе жасап кӛруге бел буды. Сонымен қатар, үлкен аурухананың психиатрымен де 

осы мекемеден ӛтетін бірнеше маскүнемді біздің әдіспен емдеу үшін таңдап алу туралы 
келісім жасалды. 

Сонымен, жақын арада біздің досымыздың достары кӛбейеді. Олардың кейбіреулері, 

мүмкін, дұрыс ӛмірге ешқашан қайтып келмейді, бірақ, біздің тәжірибемізге қарағанда 

біздің мүшелер баратындардың тең жартысы ЖМД мүшелері болады. Осы қаладағы 

бірнеше адам емделіп шығып, басқаларды дұрыс ӛмірге қайтарып, кӛмек кӛрсету рахатын 
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сезінгенде осы қаладағы емделгісі келген және емделетін әр маскүнемге емделіп шығу 

мүмкіндігі берілгенге дейін, бұл процессті енді тоқтату мүмікін болмайды. 

Бірақ сіз: «Мен осы кітапты жазғандармен тікелей байланыса алмаймын ғой», – 
деуіңіз мүмкін. Бұған сенімді бола алмаймыз. Бәрі Жаратушының қолында, сіз барлық 

жағдайда Оған сенетініңізді ұмытпаңыз. Ол сізге ӛзіңіз армандаған бауырластық құруға 

кӛмектеседі. 
Біздің кітапта сіз тек ұсыныстарды табасыз. Біз ӛз біліміздің терең емес екенін 

білеміз. Бізге Жаратушы үнемі жаңа білім беріп отырады. Ӛзіңіз таңертенгі терең ойға 

батқан кезде, ауратындарға не істей алатыныңыз туралы Одан сұраңыз. Егер сіз ӛз 
шаруашылығыңызда тәртіп сақтаған болсаңыз, сіз жауап аласыз. Әрине, ӛзіңізде жоқ 

нәрсені басқаларға бере алмайтыныңыз анық. Сіздің Жаратушымен қарым-

қатынасыңыздың дұрыс болуын қадағалаңыз, сонда сізбен және басқа да адамдармен 
маңызды оқиғалар болады. Біз үшін бұл – Ұлы Факт. 

Жаратушыға ӛз сеніміңізбен сене беріңіз. Оның және ӛздеріңіздің жолдастарыңыздың 

алдында ӛз кемшіліктеріңізді мойындаңыз. Тазаланыңыз. Ӛзіңіз білген нәрселерді 
басқалармен бӛлісіңіз және бізге қосылыңыз. Рухани Туыстықпен біріккен біз сізбен бірге 

боламыз және сіз де біздің жалпы жеңіл емес Бақытқа деген Жолымызда біздің кӛбімізді 

кездестіресіз. 
Сіздерге Жаратушы жар болсын. 
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Мен Жаңа Англияда, жеті мың тұрғыны бар кішкене бір ауылда дүниеге келдім. 
Менің есімде қалғаны, тұрғындардың моральдық деңгейі ортадан жоғары болатын. 

Округте арақ та, сыра да сатылмайтын. Оларды тек штаттың дүкенінен дүкеншінің кӛзін 

жеткізсең ғана алуға болатын. Басқа қалалардан арақ алдыратын адамдарға қалалықтар 
сенімсіздікпен қарайтын. Қалада мен білім алған шіркеулер мен мектептер кӛп болатын. 

Менің әкем мен шешемді кӛбі сыйлайтын, олар жергілікті шіркеудің белсенді 

мүшелері еді. Олар біршама білімді болатын. 
Ӛкінішке орай мен отбасындағы жалғыз бала едім, осы жағдай менің маскүнем 

болуыма алып келді. 

Мектеп бітіргенше мені ата-анам шіркеуге баруға, құлшылыққа қатысуға аздап болса 
да кӛндіре алды. Бұл мені ата-ана қамқорлығынан тез құтылып, шіркеу табалдырығын 

енді аттамау туралы ойға итермеледі. Мен осы шешімді тек кей кезде болмаса, қырық 

жыл бойы ұстанып келдім. 
Мектептен кейінгі тӛрт жылды мен үздік колледждің бірінде ӛткіздім. Мұнда 

сабақтан тыс уақытты ӛткізу үшін ішімдік ішу әдеттегі шаруа болып табылатын. Ішумен 

бәрі айналысатын. Мен осыған жоғары деңгейде қатыстым және қандай да болсын ақшаға 
немесе денсаулығыма қатысты шығындарсыз кӛптеген рахат алдым. Меніңше, кешегі 

ішкеннен кейін жазалау ретінде (немесе бата ретінде) таңертең барынша құсатын 

шӛлмектестеріммен салыстырғанда, менің келесі таңда қалпыма келуім оңай тиетін 
болды. Ешқашан менің басым ауырған емес, сондықтан мен ӛзімді ең басынан маскүнем 

болдым деп ойлаймын. Ешкімнің құқығына, қалауларына тәуелсіз, ӛз қалауымша ӛмір 

сүрдім. Бұл жағдай жылдан-жылға ұлғая берді. Маскүнем ағайындардың пікірінше, мен 
колледжді ӛте жақсы бітірдім, бірақ декан басқа пікірде болатын. 

Келесі үш жылды мен Бостон, Чикаго, Монреаль қалаларында ірі машина құрастыру 

компаниясы құрамында жұмыс істеумен ӛткіздім. Мен теміржол құралдарын, газ 
двигательдерін саттым. Бұл жылдары мен таңертең дірілдейтін болғаныма қарамастан 

ақшам жеткенше барынша кӛп іштім. Осы үш жылда мен қатты ішсем де, тек бір рет 

жұмыс күнінің жартысын қыдыруға жібердім. 
Содан соң мен елдегі ірі медициналық оқу орнына түстім. Бұнда мен бұрынғыға 

қарағанда кӛп іше бастадым. Менің сыраны кӛп мӛлшерде ішетінімді білгеннен кейін 

жергілікті ішкіштердің қоғамына қабылдандым. Бірнеше рет, таңертең, сабаққа бара 
жатқанда, тіпті сабаққа жақсы дайын бола отырып, мен жарты жолдан жатақханаға кері 

бұрылып кетіп қалып жүрген жағдайлар да болып жүрді. Себебі мен ауырып, менен сұрап 

қалған жағдайда не айтарымды білмей аудиторияға кіруге қорқып жүрдім.  
Жағдайым күннен-күнге жаман болып бара жатты, екінші курстың аяғына таман мен 

енді оқуды жалғастыра алмаймын деген шешімге келдім. Осыдан кейін заттарымды 

жинап Оңтүстіктегі досымның фермасына аттандым. Мен ӛзіме келгеннен кейін оқуды 
тастауға болмайды деп шештім. Қайта оралғасын мен оқу орнының басшылығы мұнымен 

келіспейтінін кӛрдім. Ұзақ дауласудан кейін маған емтихандарды қайта тапсыруды 

ұсынды. Абыройыма қарай, мен сынақтарды жақсы тапсырып шықтым. Бірақ басшылық 
менің онда оқығанымды қаламады және универститеттің бұдан әрі менсіз де жұмысын 

жалғастыратынын айтты. Оқу орнының басшылығымен келісе алмағандықтан мен келесі 

үшінші курста басқа алдыңғы қатарлы университетке ауыстым. 
Менің ішуім мұнда тіпті күшейіп кетті де, достарым әкемді шақыртты. Әкем мені 

дұрыс жолға салуға әрекеттенді. Бірақ бәрі пайдасыз болып, мен енді әлдеқайда күшті 

ішімдіктер ішуді бастадым. 
Емтихандарға жеткенмен, мен ішкіліктің жолына шындап түстім. Мен жазба 

емтиханға кіргенде қолым қалтырағаннан жаза да алмадым. Әрине маған сӛгіс берілді 

және соңғы екі тоқсанның сынақтарын қайта тапсыру ұсынылды. Мен сынақтарды 

тапсырып, басшылыққа ӛзімнің жақсы оқи алатынымды дәлелдедім. 
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Келесі екі жылда мен Батыстың бір қаласында дәрігер болып қызмет атқардым. Осы 

жылдары мен ауруханадан кетпедім десе де болады, сондықтанда ішуге уақыт та бола 

қойған жоқ. 
Екі жыл ӛткесін мен қала ортасынан ӛз кабинетімді аштым. Менде аздап ақша, бос 

уақыт және асқазан ауруы пайда болды. Артынан мен екі рӛмке арақ ауруды басатынын 

байқадым, сондықтан бұрынғы ӛмір салтыма қайта оралу қиын болған жоқ. 
Осыдан кейін менің проблемам қайта басталды, одан құтылу үшін мен ӛз еркіммен 

жергілікті емдеу орнына да жатып кӛрдім. Мен енді екі оттың арасында қалдым: ішпесем 

асқазаным ауырады, ішсем жүйкем сыр береді. Бір сӛзбен айтқанда, менің жағдайым күн 
санап ауырлай берді. Үш жылға созылған осындай қорлықтан кейін мен жергілікті 

ауруханаға түстім, мұнда дәрігерлер маған кӛмек кӛрсеткісі келді, бірақ мен достарымды 

шӛлмекке жұмсап немесе ауруханада ӛзім ішімдік тауып ішіп жүрдім. Менің жағдайым 
одан әрмен нашарлай берді.  

Ақырында әкем маған ӛз ауылымнан дәрігер шақыртты. Ол мені ата-анама әкеліп, екі 

айымды тӛсекте ӛткіздім. Мұнда мен екі айдай болып, ӛзімнің емденушілеріме қызмет 
кӛрсету мақсатында кері қайтып келдім. Мен болған жағдайға қатты қорыққан шығармын 

деп ойлаймын немесе маған дәрігердің келгені қатты әсер етті, мүмкін, осының екеуі де. 

Әйтеуір  мен елімізде «құрғақ» заң енгізілгенге дейін ішімдікке жақындаған жоқпын. 
Конститутцияға енгізілген он сегізінші түзетуден кейін мен ӛзімді қауіпсіз сезіндім. 

Мен әркім ӛз хәлінше арақты сатып алатынын, бірақ ол кӛп ұзамай бітетінін білдім. 

Сондықтан аздап ішкеннің зияны жоқ деп шештім. Мен ол кезде үкімет бізге, 
дәрігерлерге, спиртті қанша алсаң да шек қоймайтынын білген жоқпын. Сонымен қатар, 

мен жақын арада пайда болған ішімдік сусындардың контрабандалық сатушылары 

туралы ештеңе білген емеспін. Мен басында аздап іштім, кейін бұрынғы қалпыма қалай 
түскенімді білмей де қалдым. 

Келесі жылдары менде екі проблема пайда болды. Біріншісі – ұйықтай алмаймын ба 

деген қорқыныш, екіншісі – арақсыз қалам ба деген қорқыныш. Бай адам 
болмағандықтан, ақша табатындай дәрежеде сау жүрмесем қалатынымды білдім. 

Сондықтан атты ішкім келіп тұрғанына қарамастан кӛбіне таңертең ішпейтін болдым. 

Мұның орнына мен кӛп дозада тыныштандыратын дәрілер ішетін бастадым. Арасында 
мен осы таңертеңгі ішкім келетін ниетіме жол беріп, бірнеше сағаттан соң жұмыс жасай 

алмайтын жағдайға жететін болдым. Бұл менің кешкі қорларымды құпия түрде толтыру 

мүмкіндігін азайтатын және соның кесірінен түндерді ұйқсыз, дӛңбекшумен ӛткізетін 
болдым. Таңертең тӛсектен денем қалшылдап тұратынмын. Соңғы он бес жылда мас 

күйімде ауруханаға бармауға ақылым жететін болды және ішімдік ішкеннен кейін мен 

емденушілерді ӛте сирек қабылдайтын болдым. Сондықтан мен осындай кезде ӛзім 
мүшесі болып табылатын клубтарда ӛле іштім немесе жасырын атпен қонақ үйді жалға 

алдым. Бірақ менің достарым мені тауып алатын, ал мен болсам үйге тек маған ұрыспаса 

ғана баруға келісетінмін. 
Егер менің әйелім кешке бір жерге баратын болса, мен ол жоқта кӛп ішімдік жинап, 

оларды бұрыштағы жәшікке, лас кірді салатын ыдысқа, есіктің үстіне, жерқоймаға және 

қаптаманың жарықтарына жасыратын болдым. Мен ескі сандықтарды, шабадандарды, 
ескі қоқыс салатын шелекті, тіпті күл салатын жәшікті де пайдаландым. Әжетханадағы 

бӛшкені мен ешқашан пайдаланған емеспін, себебі бұл тым қарапайым болды. Кейіннен 

мен әйелім соны кӛп қарайтынын байқадым. Арасында мен «шӛлмекті» тері қолғапқа 
салып, қыста, қараңғы ерте түскенде оны артқы шатырдың үстіне тастайтынмын. Менің 

бухгалтерім ішімдікті мен керек кезде алып кетуім үшін қара баспаның үстіне тығатын 

еді. Кейде мен ішімдікті қалтама салып әкелетін болдым, бірақ оны тексеретін болды 
және олай жасау қауіпті болды. Сонымен қатар мен ішімдікті «шӛлмектің түрі бойынша» 

(120 грамдық шӛлмектер) анықтайтын болдым және оларды шұлыққа тығатын болдым. 

Мен ішімдікті әйелім екеуміз Уоллас Бири қатысқан «Буксир Аннушканы» қарағанға 

дейін осылай тығып жүрдім, бұдан соң бұл құпиям ашылды. 
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Мен сіздерді ӛзімнің ауруханалар мен санаторийларға саяхатымды айтып мезі 

қылмайын. 

Осы уақыттың ішінде біздің достарымыз бізден аулақ жүруге тырысты. Бізді қонаққа 
шақырудан қалды, ал әйелім менің мінезімді білетіндіктен үйге ешкімді шақырмайтын. 

Менің фобиям – ұйқысыздық алдындағы қорқынышымның кесірінен мен ұйықтап қалу 

үшін күнделікті ішімдік ішуге мәжбүр болдым, бірақ келесі күні ішуге ақша болу үшін 
мен күні бойы тӛрт сағатқа дейін сау жүруім қажет болды. Осындай тәртіп арасындағы 

үзілістермен он жеті жылға созылды. Бұл нағыз сұмдық болды: ақша табу, ішімдік сатып 

алу, үйге тығып әкелу, ішу, таңертеңгі «қалшылдауға» шыдау, қайтадан ақша табуға 
қалпымда болу үшін кӛп дозалы тыныштандыратын дәрілер ішу және т.с.с. Мен үнемі 

әйелім мен балаларыма арақты тастаймын деп уәде берумен болдым. Бірақ бұл табан 

астында ұмытылып, мен баяғы әніме қайта басатынмын. 
Сынау жүргізгісі келгендерге мен сырамен жасаған тәжірибемді ұсынғым келеді. 

Алғаш сыра сатуға рұқсат берілгенде мен ӛзімді құтқарылдым деп санадым. Мен қанша 

ішкім келеді, сонша ішетін болдым, себебі сыра зиянсыз болып саналады, ешкім ешқашан 
сырадан мас болған емес. Сондықтан мен сыраны тойғанымша ішіп жүрдім. Сонымен 

қатар, мен мейірімді әйелімнің рұқсатымен жер қойманы сыраға толтырдым. Шамалы 

уақыт ӛткен соң мен күніне бір жарым жәшік сыра ішіп қоятын болдым. Мен екі айдың 
ішінде он тӛрт киллограмм салмақ қосып, тұншығып, шошқаға ұқсайтын болдым. Содан 

соң маған мынадай ой келді – егер адамнан сыраның иісі шығатын болса, басқа адам 

оның сырадан басқа не ішкенін ешқашан сезбейді. Сойтіп мен сыраға одан да күшті 
ішімдіктер қосатын болдым. Әрине, оның нәтижесі жаман болды да, сыралық сынаулар 

осымен аяқталды. 

Шамамен осы кезеңде тағдыр мені жүздерінен бақыт сезілген дендері сау кӛңілді 
адамдармен кездестірді. Мен үнемі ұялудан азап шегін жүргенде, олар тіпті еркін 

пайымдайтын болды және олар үнемі ӛздерін жеңіл сезініп, жақсы болып кӛрінетін. 

Маған олардың бақытты жүздері жақсы әсер қалдырды. Мен ұялып, үнемі ӛзімді орынсыз 
сезініп жүрдім, менің денсаулығым шегіне шықты, ӛз-ӛзіме аянышты болып кӛріндім. 

Мен олардың бойында маған кӛмектесе алатын бір нәрсе бар екенін аңғардым. Менің 

сезуімше бұл «бір нәрсе» руханилықпен байланысты сияқты, бірақ оның маған зияны жоқ 
еді. Мен осының бәріне екі жыл бойы кӛңіл бӛлдім, бірақ осыған қарамастан әрбір кеш 

сайын ӛле мас болып ішетінмін. Мен осы дерттен арылу үшін кӛп оқыдым. 

Әйелім менің проблемама кӛңіл бӛлді, бұл маған айтарлықтай кӛмектесті. Мен әлі 
күнге дейін әйелімнің маған қалай адал болып қалғанын түсінбеймін. Егер олай болмаса, 

мен ӛмір сүре алмайтын едім. Біз,маскүнемдер, кӛзге кӛрінбейтін сезім арқылы әлемдегі 

ең жақсы әйелдерді табамыз. Бірақ біз неге оларды осындай қорлыққа душар ететінімізді 
әлі түсінбеймін.  

Бірде сенбі күні менің әйеліме бір әйел телефон шалып, мүмкін болса менің кешке 

оның үйіне келіп кетуімді ӛтінді. Онда маған кӛмек бере алатын бір адаммен кездесе 
алатынымды айтты. Бұл Аналар күні мерекесінің алды болатын, мен мас болып, әкелген 

гүлімді үстел үстіне қойдым да, жоғары кӛтеріліп ұйқыға бас қойдым. Келесі күні әлгі 

әйел тағы телефон соқты. Мен ауырып тұрғаныма қарамастан әдеп сақтап әйелімді тек он 
бес минутқа кіріп шығуға кӛндірдім. 

Біз бұл үйге кіргенде сағат дәл бес болатын, ал қайтар кезде сағат он бірден он бес 

кеткен еді. Мен кейін осы адаммен бірнеше рет әңгімелестім және бірден ішуді тастадым. 
Бұл кезең үш аптаға созылды, сосын мен Атлантик-ситиге бір конференцияға қатысуға 

кеттім. Жолда мен тағы да іштім және бірнеше шӛлмек сатып алдым. Бұл демалыс күні 

болатын. Мен осы кеште ӛле мас болдым, ал дүйсенбіде күндіз әрең шыдадым да кешке 
тағы іштім. Мен барда арақты әбден ішіп, сосын нӛмірге аттандым. Сейсенбіде мен тағы 

ішіп, түске дейін едәуір мас болдым. Адамдарға кӛрінбеу үшін қонақ үйден кетіп қалдым. 

Жол бойында мен тағы ішімдік сатып алдым. Поезды аздап күтуге тура келді. Осыдан 

кейін мен ештеңе білмеймін. Есімді біздің қалаға жақын жердегі досымның үйінде 

жинадым. Бұл қайырымды адамдар менің әйеліме хабарлады. Ал ол мені алып кету үшін 
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менің жаңа досымды жіберді. Ол мені үйге әкеліп, тӛсекке жатқызды, сосын маған 

бірнеше рӛмке арақ берді де ертеңге арнап сыра қалдырды. 

Бұл 1935 жылдың 10 маусымы еді. Мен содан кейін ішімдік ішкен емеспін. Осыдан 
кейін тӛрт жыл ӛтті. 

Әрине, сізде мынадай сұрақ туындайды: «Мына адам не айтты және не істеді? Мұның 

басқалардың айтқаны мен істегендерінің қандай айырмашылығы бар?» Бұл жағдайда 
менің маскүнемдік туралы кӛп оқығанымды және осы туралы бір нәрсе білетін, ойлайтын 

әр адаммен сӛйлескенімді еске сақтау қажет. Ал бұл адам кӛп жылдар бойы 

маскүнемдікке шалдыққан, маскүнем адамның қандай ӛмір сүретінін білетін, мен айығуға 
тырысқан тәсілдер, атап айтқанда, руханилықтың кӛмегімен айыққан адам болатын. Ол 

маған маскүнемдік туралы ӛте пайдалы мәліметтер берді. 

Менің маскҥнемдік туралы кӛп білетін бірінші адаммен кездескенім ӛте 

маңызды болды. Басқаша айтқанда, ол менің тілімде сӛйледі. Әрине ол барлық 

сұрақтардың жауабын білді және әрине, бұл жауаптарды ол кітаптан алған жоқ. 

Басыма түскен ең сұмдық қарғыстан құтылу мен үшін үлкен игілік болды. Менің 
денсаулығым қалыпты, мен қайтадан ӛзімді сыйлау мүмкіндігіне ие болдым, 

әріптестерімнің тарапынан ӛзіме деген сыйластықты таптым. 

 Мен кӛмекке зәру басқа адамдарға кӛп кӛңіл бӛлемін. Мен мұны келесі тӛрт себеп 
бойынша істеймін: 

1. Арымның алдында қарыздар болмау үшін. 

2. Бұл маған қанағаттану сезімін әкеледі. 
3. Осылай істей отырып мен осыны маған үйреткен адамның қарызын 

қайтарамын. 

4. Осылай істей отырып мен ӛзімді құлдыраудан сақтаудың кепілдігін жүзеге 
асырамын. 

 

Біздің Қоғамдастықтың мүшелерімен салыстырғанда, менің ішуге деген 
құмарлығым салауаттықты сақтаудың екі жарым жыл уақытында айтарлықтай азайған 

жоқ. Бұл құмарлық ӛзін үнемі білдіртіп тұрды. Бірақ, мен азғыруға ермедім. Мен ӛзімнің 

достарым ішімдік ішкенін кӛргенде ренжитін едім және ӛзімнің шыдай алмайтынымды 
білетінмін, бірақ бұрын да осындай құқығым болғанына қарамастан, мен ӛзімді ішімдікті 

соншама кӛп ішіп, осы құқығымнан айырылғаным туралы ойлауға үйреттім. Сондықтан, 

бұл туралы ӛкінуге себеп жоқ, ешкім бұрын маған ішімдікті зорлап ішкізген жоқ.  
Егер сіз атеист немесе агностик, не скептик болсаңыз және осы кітаптағы 

жазылғандарды қабылдай алмасаңыз мен сізді аяймын. Егер сіз маскүнемдік сияқты 

проблеманы жалғыз ӛзіңіз жеңе аламын десеңіз ӛзіңіз біліңіз. Ал енді кӛмек керек болса, 
біз ӛз білімімізді пайдалана отырып, кӛмек кӛрсетуге дайынбыз. Бірақ егер сіз мәңгілікке 

ішуді тастағыңыз келсе және адал ниетпен кӛмек күтсеңіз, біз сіздің проблемаңызды 

шешуді ұсынамыз. Егер біздің кеңестерімізді тыңдап, сіз ішімдік іздегендегі білдірген 
ынтаның жартысын болса да білдіретін болсаңыз, бұл шынымен кӛмектеседі 

Жаратушы Иеміз әрдайым сізбен бірге болсын! 

 





ҚОСЫМША 

 

I. 12 ҚАДАМ 

 

Бірінші қадам 

―Біз ішімдік алдында ӛз әлсіздігімізді мойындадық; демек, ӛз ӛмірімізді басқара алмайтын 
халге жеттік деген сӛз‖. 

Кім ӛзінің толық жеңілгендігін мойындауға келіседі? Ӛз әлсіздігін мойындау – бұл 

азаттық алудың бірінші қадамы. Бұл кӛну мен салауаттылық арасындағы байланыс. 
Психологиялық сезім кернеуі және дене аллергиясы. ЖА әрбір мүшесінің неліктен 

еңселері түсіп жүрулері тиіс? 

 

Екінші қадам. 

―Біз ӛзімізден де құдіретті бір Күштің бізді қайтып дұрыс жолға сала алатынына сенеміз‖. 

Біз неге сене аламыз? ЖА сіздің дін ұстанғаныңызды талап етпейді. Он екі қадам – бұл 
тек ұсыныс. Дінге әкелетін жолдардың әртүрлілігі. ЖА құдайды алмастырушы ретінде. 

Кӛңілі қалғандардың тағдыры.. Позитивті және негативті ойлау. Ӛз-ӛзіне риза болу. 

Кӛнбеу – араққұмарларға тән мінез. Екінші қадам – түзу ойлауға алып келетін жол. 
Құдайға оңды кӛзқарас. 

 

Ҥшінші қадам  

―Біз Құдайды қалай түсінсек, солай ӛз ӛміріміз бен еркімізді толығымен Оның қолына 

тапсыру жайлы шешім қабылдадық‖. 

Үшінші қадамды жабық есікті ашқанмен салыстыруға болады.  Құдай біздің ӛмірімізге 
кіру үшін не істеу керек? Дайын болуымыз – бұл біздің кілтіміз. Ырқына кӛну – бұл 

тәуелсіз болу тәсілі секілді. Ӛз еркін Құдайға тапсыру. Ерік күшіне зиян келтіру. Ӛз 

күшін тұрақты дайындау Құдай еркіне кӛндіру үшін қажет. 
 

Тӛртінші қадам. 

―Біз ӛзімізді және ӛз ӛмірімізді жүрексінбей мұқият зерттеп, ӛнегелі кӛзқараспен терең 
бағаладық‖. 

Түйсік ӛзінің тікелей міндетін қалай арттыруы мүмкін. Тӛртінші қадам – бұл ӛзгелер 

алдында ӛз міндеттерімізді байқау әрекеті. Түйсіктің басты қиындығы – бұл шектен 
шығып кету. Ӛнегелі бағалауға қате келу ӛз-ӛзін кінәлауға, наразылыққа және ӛзгелерді 

айыптауға әкелуі мүмкін. Ӛз кемшіліктерімізбен қатар жақсылықтарымызды да атап 

кетуіміз керек. Ӛз-ӛзін ақтау қауіпті. Ӛзін адамгершілік тұрғыдан баалаудан ӛткізуге 
дайын болу ӛмірге жарық береді және ӛзіңе деген сенімділікті ұлғайтады. Тӛртінші қадам 

– бұл ӛз-ӛзін ұстаудың ӛмір бойына созылатын жолы.  Эмоционалды теңсіздіктің 

қарапайым белгілері – тынымсыздық, ӛз-ӛзіне аяушылықпен қарау, ызалық және уайыма 
салыну. Адамгершілік тұрғыдан бағалау ӛзге адамдармен қарым қатынаста қолданылады.  

Оны мұқият жүргізудің маңыздылығы. 

 

Бесінші қадам 

―Жасаған бұрыс іс-әрекеттеріміздің негізгі болмысы мен себебін анықтап, оларды 

Құдайдың, ӛзіміздің және басқа бір адамның алдында мойындадық‖.  

Он екі қадам ―меннің‖ мӛлшерін түпнұсқаға дейін тӛмендетеді. Бесінші қадам қиын, бірақ 

ол жан тыныштығына және салауаттылыққа жету үшін қажет. Бас ию дәстүрі  ежелгі 

заманнан бастау алады. Кӛп адамдар ӛз кемшіліктерін мойындамайынша салауатты ӛмір 
сүре алмайды. Бесінші қадам бізге не береді? Бұл Құдай мен адамдар арасындағы нағыз 
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бірліктің бастамасы. Адамдардан алшақтану сезімінен арыласыз; ӛзіңіз кешірім аласыз 

және ӛзгелерді де кешіресіз; кӛнуді түсінесіз, ӛзіңізге деген нақты және шынайы қарым– 

қатынасқа сенесіз. Логикалық пайымдаудың қауіптілігі. Сене алатын адамды қалай 
таңдауға болады? Осының нәтижесінде Мәңгілікті түсінесіз және салмақтылыққа ие 

боласыз. Мәңгілікпен және адамдармен бірлік бізді келесі Қадамдарға дайындайды. 

 

Алтыншы қадам 

―Құдай бізді бойымыздағы барлық кемшіліктерден арылтсын деген мақсатпен, ӛзімізді 

соған толығымен дайындадық‖ 

Алтыншы қадам рухани даму үшін қажет. Бұл ӛмір бойы жүргізілетін жұмыстың 

бастамасы. Алдыңа қойылған мақсатқа жету мен даму аралығындағы айырмашылықты 

түсіну. Неге бірнеше әрекет жасау керек?  Жеке дайындық бәрінен де жоғары. Іс-әрекетті 

бастау қажеттілігі. Кешеуілдету қауіпті. Бағынбау жағымсыз салдарға әкелуі мүмкін. Біз 

шектеулі мақсаттардан бас тартып, Құдайға қарай қадам басатын пункт. 

 

Жетінші қадам 

―Құдайдан ағат кеткен жерлерімізді түзетуін шын жүректен сұрадық‖. 

Мойынсұна деген не? Біз үшін ол нені білдіреді? Адам рухының еркіндікке кең жолы. 
Ӛмір сүру үшін қажетті тәсіл. ―Менді‖ тізгіндеп ұстаудың құндылығы. Мойынсүну 

арқылы ӛзгеріске ұшыраған сәтсіздік пен қайғы. Әлсіздіктен туатын Күш. Жан ауруы – 

жаңа ӛмірге енудің құны. Жетінші қадам – бұл Құдайға қарай жүруге мүмкіндік 
туғызатын ӛмірге деген жаңа кӛзқарас. 

 

Сегізінші қадам 

―Ӛзіміз қиянат жасаған барлық адамдардың тізімін құрып, олардың алдында ӛз 

айыбымызды жуып-шаюға барынша күш салдық‖. 

Осы және осыдан кейінгі екі қадам жеке қарым-қатынастарға қатысты.  Ӛзге адамдармен 
татулықта ӛмір сүруге үйрену – ӛте жақсы. Бұған кедергі: кешіре алмау ниеті, ӛзгелер 

алдында ӛз кінәсін мойындамау, жорта ұмыту. Ӛткен ӛмірді нақты талдау қажеттілігі. 

Нәрселерді терең түсіне білу осы нақтылықтың нәтижесі. Ӛзгелерге келтірген әртүрлі 
кесірлердің түрлері. Пікірде тӛтеншелікті жою қажеттілігі. Объективті кӛзқарасты 

қабылдау. Сегізінші қадам – оңашаланудан шығу.  

 

Тоғызыншы қадам 

―Сәті түскен кезде осы адамдардың алдында жіберген ағаттығымызды ӛтеумен болдық, 

дегенмен оларға не басқа да адамдарға кесіріміз тиіп кетпеу жағын да қарастырып қойған 
едік‖. 

Рухани тыныштық – саналы ойлауға қажетті бірінші шарт. Зиянды жою кезінде уақытты 

дұрыс таңдау маңызды. Күштілік деген не? Шығынның орнын ӛтеу біз ЖА кіргеннен 
кейін басталады. Жан тыныштығын ӛзге адамдардың есебінен сатып алуға болмайды. 

Сақтықтың қажеттілігі. Ӛткендегі әрекеттеріміздің салдарын қабылдауға дайындық және 

ӛзгелердің амандығын тілеу Тоғызыншы қадамның негізі болып табылады. 
 

Оныншы қадам 

―Ӛзіндік сараптама жасауды жалғастырып, қателіктер жіберген жағдайда дер кезінде 
мойындаумен болдық‖.  

Біз кез келген жағдайда жан тепе-теңдігін сақтап, салауатты болып қала аламыз ба? Ӛз-

ӛзіне талдау жасау ӛмірлік қажеттілік болып табылады. Ӛз кемшіліктерін түзету, 
қабылдау және мойындау. ―Сезімдік сауығу‖. Сіз бұрынғыңызды жӛндегеннен кейін, 
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қазіргі қиындықтарға кірісуге болады. Адамгершілік түрғысынан бағалаудың әртүрлілігі. 

Ызалық, риза болмаушылық, қызғаныш, ӛз-ӛзіне аянышпен қарау, мұның бәрі 

араққұмарлыққа қажеттілікті туғызады. Бірінші мақсат – ӛз-ӛзін кӛндіру. Ӛзін 
кӛтермелеуге қарсы кепілдіктер. ―Шығындар‖ мен ―кірістерге‖ қараймыз. Іс-

әрекеттеріміздің себептерін зерттеу.  

 

Он бірінші қадам 

―Құдайдан бізге деген Ӛзінің еркін танып-білу және соны орындау жолында бізге күш-

жігер беруін сұрай отырып, Оны жан-дүниемізбен түсіндік, яғни, Оған мінажат етіп, ой 
елегінен ӛткізу арқылы біз Онымен тығыз қарым-қатынаста болуға ұмтылдық‖. 

Медитация және табыну – Құдаймен байланысты орнататын негізгі күштер. Ӛз-ӛзін 

сараптау, медитация және табыну арасындағы байланыс. Ӛмірдің мызғымайтын негізі. 

Медитациямен қалай айналысуға болады. Медитацияда шектеулік жоқ. Жеке оқиға. 

Бірінші нәтиже – жан үйлесімдігі. Ал табыну жӛнінде қалай? Жаратушының еркін түсіну 

туралы және оларды орындауға күш беруін сұрап күнделікті мінажат ету. Табынудың 
әрекет ететіні күмәнсіз. Медитация мен табыну үшін берілетін сыйлар.  

 

Он екінші қадам 

―Осындай қадамдар арқылы рухани оянысқа қол жеткізіп, ӛз ойымыздың негізгі мәнін 

басқа да араққұмар бауырластарымызға жеткізуге және осы қағидаларды іс-

әрекеттеріміздің барлығында қолдануға барынша күш салдық‖. 

Ӛмір қуанышы – Он екінші қадамның тақырыбы.  Іс-әрекет – оның негізгі сӛзі. Орнына 

ештеме сұрамастан беру. Оның бағасы туралы ойдан ада сүйіспеншілік. Рухани ояну 

деген не? Сезімнің жаңа жағдайы мен жаңаланған тұрмыс сыйлық ретінде қабылданады.  

Сыйлықтарды қабылдауға дайындық  Он екінші қадамға сәйкес  келеді. Тамаша 

нақтылық. Ӛзге араққұмарларға кӛмек кӛрсеткені үшін сыйлық.  Он екінші қадам 

бағдарламасы бойынша жұмыс түрлері.  Бұл ұстанымдарды барлық істерде қолдануға 
бола ма? Бірізділік, ауру, сәтсіз жағдайлар Қадамдарда жазылғандарды орындау 

нәтижесінде игіліктерге айналады. Жүзеге асырудағы қиындықтар. Барлық Он екі 

қадамға ауысу және сенімділікті кӛрсету. Рухани ӛсу – пайда болған проблемаларға 
жауап. Рухани ӛсу – бәрінен жоғары. Ӛзге адамдарды кӛндіру және оларға барынша 

тәуелді болу. Жаңа ӛмір негізіне ауысу – ӛзгеге беру және ӛзгеден алу. Құдайға тәуелді 

болу араққұмарлықтан құтылу үшін қажет. Біздің барлық істерімізде осы принципті 
ұстану керек. Материалды құндылықтарға кӛзқарас ӛзгереді. Жеке ӛзіңнің 

маңыздылығың туралы түсінік те ӛзгереді. Ӛзіңнің шынайы арналуыңды орындаудағы 

түйсіктің рӛлі қайта қалпына келді. Түсіну – ӛмірге дұрыс кӛзқарастың кілті, дұрыс іс–

әрекеттер – бақытты ӛмірдің кілті.  



II. 12 ДӘСТҤР 

 

1. Біз ортақ жетістігімізді бірінші орынға қоюға тиіспіз, ал жеке адамның сауығуы 
Жасырын Маскүнемдер Достастығы (ЖМД) бірлігіне байланысты болады. 

 

2. Біздің тобымыздың жұмысында жалғыз ғана жоғары бедел иесі бар. Ол тобымыздың 
сана-сезімінде болуға тиісті деп зейініміз жетіп ұғынатын сүюші Тәңіріміз. 

 

3. Мүше болудың жалғыз шарты – ішуді тоқтату.  
 

4. Жалпы ЖМД не барлық топтарға қатысты істерді қоспағанда, әр топ ӛз алдына 

дербес болуы тиіс. 
 

5. Әр топтың ӛз алдына қойған жалғыз мақсаты: біздің ой-пікірімізді әлі де қиналып 

жүрген араққұмар бауырластарымызға жеткізу. 
 

6. Біздің кӛңіліміз негізгі мақсатқа емес, ақша, меншік және бедел сияқты мәселелерге 

бӛлініп кетпес үшін, ЖМД тобына қандай да бір туысқандық байланысы бар не 
бӛтен кәсіпорынға қолдау кӛрсетуге, пайдалану үшін ӛз атын беруге не оларды 

қаржыландыруға ешқашан болмайды.  

 
7. ЖМД әр тобына сырттан келетін кӛмектен бас тартып, толығымен ӛз күшіне сенуіне 

тура келеді.  

 
8. Жасырын Маскүнемдер Достастығының әрдайым кәсіби емес бірлестік болып қала 

бергені жӛн, алайда біздің қызмет орталықтарымыз белгілі бір біліктілігі бар 

қызметкерлерге жұмыс бере алады. 
 

9. ЖМ Достастығына басқарудың қатал жүйесін енгізудің қажеті жоқ, дегенмен біз 

ӛздері қызмет кӛрсететіндерге тікелей бағынышты қызмет басқармалары мен 
комитеттерді құра аламыз. 

 

10. ЖМ Достастығы ӛз қызметтеріне қатысы жоқ мәселелерге байланысты қандай да бір 
пікірді құптамайды, сондықтан ЖМД атауын қандай болмасын қоғамдық 

пікірталастарда кӛрсетудің қажеті жоқ.  

 
11. Қоғаммен ӛзара байланысу саясатымыз біздің насихаттауымызға емес, ой-

пікіріміздің тартымдылығына негізделеді; біз әрдайым кино, радио және 

баспасӛзбен байланыс жасағанда жасырындық сақтағанымыз жӛн. 
 

12. Жасырындылық – бұл ең маңыздысы жеке адамдар емес, ұстанымдар екенін үнемі 

еске салып отыратын біздің барлық Дәстүрлеріміздің рухани негізі.  





 


