
5 რამ რაც გვასწავლა
2020-მა წელმა

2020 წელი, მართლაც რომ დაუვიწყარი იყო, მაგრამ არა კარგი თვალსაზრისით. მეტალის
ვირთხის წელი, უსიამოვნო მოვლენების სიმრავლით გამოირჩეოდა - ავსტრალიაში
გაჩაღებული ხანძრით დაწყებული, ამერიკაში მასობრივი პროტესტების სერიით
დამთავრებული. მიუხედავად ამისა, კოვიდ-19-ის (უფრო მეტად ცნობილი, როგორც
კორონავირუსი) გავრცელებამ, თითქმის სხვა ყველა ამბავი გადაფარა. ვირუსი, მთელ
მსოფლიოს მოედო და ხალხს ერთმანეთთან დისტანციის შენარჩუნება აიძულა. მსოფლიო
მოსახლეობის დიდ ნაწილს, თვითიზოლაციაში მოუწია ყოფნა, რათა ვირუსის
გავრცელებისათვის ხელი შეეშალა. გლობალურმა პანდემიამ მნიშვნელოვანი გავლენა
მოახდინა ადამიანების როგორც ფიზიკურ, ასევე მატერიალურ მდგომარეობაზე.

2020 წელი, ბევრისთვის ღირებულებების გადაფასების წელი გამოდგა, რომელმაც
ადამიანებს უამრავ საფიქრალთან ერთად, ჭკუის სასწავლებელი მაგალითებიც მისცა.
მათგან ყველას ჩამოთვლა მოსაწყენი იქნებოდა, ამიტომ გთავაზობთ ხუთ საუკეთესო
გაკვეთილს იმის შესახებ, თუ რა გვასწავლა 2020-მა წელმა.



1. ძნელია ადამიანების გარეშე ყოფნა

რაც არ უნდა ინტროვერტად თვილდე თავს, ადრე თუ გვიან ადამიანებთან ცოცხალი
ურთიერთობა მაინც მოგენატრება. მსოფლიო პანდემიამ ნათლად დაგვანახა, რომ
თვითიზოლაციაში ყოფნა, ბევრისათვის საკმაოდ რთული ასატანია. შეიძლება მთელი
დღეები ფილმებს უყურო, იკითხო წიგნები, ივარჯიშო, კულინარიის ახალი მწვერვალები
დაიპყრო, მაგრამ საბოლოოდ, სხვა ადამიანებთან ურთიერთობა, სანატრელი გაგიხდება.

2. მედალს ორი მხარე აქვს

შესაძლოა, თვითიზოლაციაში ყოფნამ და საზოგადოებასთან მოწყვეტილობამ, უარყოფითად
იმოქმედოს ადამიანის განწყობაზე, მაგრამ ყველას შემთხვევაში ეს უპირობო ჭეშმარიტებას არ
წარმოადგენს. ჭარბი თავისუფალი დროის გამო, შეიძლება დაფიქრდე იმ საგნებზე,
რომლებზეც აქამდე არ გიფიქრია. ცივი გონებით აწონ-დაწონო ყველაფერი და ისეთი
გადაწყვეტილებები მიიღო, რამაც შეიძლება შენი ცხოვრება უკეთესობისკენ შეცვალოს. ასევე,
თავისუფალი დრო, შეგიძლია გამოიყენო სხვადასხვა უნარ-ჩვევების გასავითარებლად და
ამგვარად, თვითიზოლაციაში ყოფნა, უფრო პროდუქტიული გახადო.

3. ერთი ნაბიჯით წინ

მოვლენების ციბრუტისეულმა განვითარებამ, შეიძლება თავდაყირა დააყენოს შენს მიერ
დაგეგმილი მისწრაფებები და 2020 წელი, ამის ნათელი მაგალითია. სწორედ ამიტომ, უნდა
ეცადო სახელოში არა თუ ერთი, არამედ რაც შეიძლება მეტი ტუზი ჩატიო. რა თქმა უნდა,
შეუძლებელია გათვალისწინებული გქონდეს გეგმა იმ შემთხვევისთვისაც, თუ
მოულოდნელად
უცხოპლანეტარული რასა, ჩვენს პლანეტაზე დაეშვება და დედამიწას ინტერგალაქტიკურ
ნაგავსაყრელად აქცევს, მაგრამ კარგი იქნება, თუ ფორსმაჟორის შემთხვევაში, ყველაფერი
უკუღმა არ წაგივა.

4. ადამიანები, ოხ ეს ადამიანები

დღესდღეობით, ახლადგამომცხვარი ვაქცინების გარდა, კორონავირუსისგან თავდასაცავად,
ყველაზე ოპტიმალური ვარიანტი, პირბადის ტარებაა. ამ მოსაზრებას ყველა არ
ითვალისწინებს და შეიძლება შენ, ახლა ამას რომ კითხულობ, იმავე აზრზე იყო. კი, პირბადის
ტარება არავის ეხალისება, მაგრამ უნდა გაითვალისწინო და დაფიქრდე იმაზე, თუ რის გამო
გიკეთია. პირბადეს საკუთარი თავის ვირუსისგან დასაცავად იკეთებ, მაგრამ ასევე იმიტომაც,
რომ შენი ბაქტერიები არ გაავრცელო. შეიძლება არაფერი გჭირდეს და ხარივით ჯანმრთელი



იყო, მაგრამ პირბადის ტარება ხაზს უსვამს იმას, რომ სხვა ადამიანების სიცოცხლეს
უფრთხილდები. 2020-მა წელმა გვასწავლა, რომ სხვების მიმართ პატივისცემა უნდა
გამოვხატოთ.

5. სინათლე სიბნელის ბოლოს

ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი გაკვეთილი, რომელიც 2020 წლისგან მემკვიდრებით გვერგო
არის ის, რომ რაც არ უნდა დამძიმდეს სიტუაცია - საბოლოოდ თითქმის ყველაფერი
მოგვარებადია. ცხოვრება სავსეა როგორც უბედური, ასევე ბედნიერი მომენტებით. ყოველივე
ცუდს კი აუცილებლად მოსდევს რამე კარგი. ასე რომ გამხნევდი და მომავალზე იმედით
აღსავსემ იფიქრე. თანაც, ვის არ უყვარს ბედნიერი დასასრული?


