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Діти - це наше майбутнє. У світі нашого завтра господарями будуть 

вони, і ми вже нічого не зможемо змінити, але сьогодні їхній розвиток 

багато в чому залежить від нас. 

Книга «Розвиток людини від 0 до 20» відстежує становлення людини 

починаючи з періоду внутрішньоутробного розвитку та закінчуючи віком 20 

років - моментом входження в доросле життя. Книга демонструє 

незвичайний і дуже цікавий підхід до питань виховання. У ній 

обговорюються питання розвитку сприйняття дитини, усвідомлення нею 

себе самої, свого оточення, налагодження перших контактів з іншими 

людьми, і так далі. Крок за кроком простежуються всі віхи та переломні 

моменти зростання і дорослішання людини. 

Книга «Розвиток людини від 0 до 20» поділена на дві частини. У першій 

частині дається систематичний і послідовний огляд розвитку людини до 20-

річного віку, даються практичні рекомендації щодо багатьох складних 

моментів, з якими стикаються сьогодні батьки, вихователі та вчителі. Це і 

дитяча гіперактивність, і небажання вчитися, і проблеми насильства в 

дитячому колективі, і багато іншого. Тут глибоко розбирається сама 

природа розвитку дитини та допомога, яка потрібна їй, щоб реалізувати 

себе, стати повноцінною частиною суспільства і, як наслідок, знайти щастя. 

Друга частина книги розглядає загальні проблеми вікових категорій в 

ракурсі сучасності, проникає в їх глибинні причини і дає вичерпну відповідь 

на виклик, кинутий системі виховання. Крім того, тут піднімаються такі 

важливі і цікаві теми, як соціальні мережі, дитячі страхи, взаємини 

хлопчиків і дівчаток, сила уяви, розуміння добра і зла, покарання, 

гіперактивність і багато інших. 

В ході бесід вимальовуються риси нової системи виховання і навчання, 

яка відповідає реаліям сьогоднішнього дня. Особлива увага в цій системі 

приділяється відносинам дітей один з одним. Розглядаються способи 

побудови дитячих і підліткових спільнот нового типу, в яких старші діти 

навчають і виховують молодших, приймають відповідальність за своїх 

друзів і підтримують один одного. 

Книга «Розвиток людини від 0 до 20» знайомить нас з абсолютно новим 

підходом до навколишнього світу. Йдеться про те, що всіх Законів природи 

ми зобов'язані дотримуватися, бажаємо того чи ні, щоб не нашкодити собі. 

Наше благополуччя залежить тільки від того, наскільки ми добре знаємо ці 

закони та їхні наслідки. 

На наших очах у світі відкривається спеціальний закон - закон єдності 

всієї природи і людства. Ми його називаємо законом «глобального і 

інтегрального світу». Наш світ з величезною швидкістю входить у 
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розкриття тотального зв'язку між усіма його частинами, і з кожним днем ми 

все більше це виявляємо. 

Цей процес буде розвиватися, поки ми не відчуємо абсолютну 

залежність усіх від кожного, і кожного від усіх. Настільки, що нікому не буде 

добре доти, доки всі інші люди на планеті не відчують себе добре. 

І це - новий світ, інший вимір, заснований на принципах абсолютної 

любові. Нам поки що незрозуміло, як можна існувати таким чином. Ми 

тільки вимовляємо слова «глобальна», «інтегральна», але нам потрібно 

з'ясувати, що являє собою ця система. 

Принципи виховання дітей, нашого майбутнього покоління, покликаного 

жити в новому світі, залишаються в цілому незмінними. Сьогодні 

з'ясовується, що ці принципи - руйнівні, і через них наше суспільство 

роздроблене, заплутане і безпорадне. І ми не знаємо, що робити, і в повній 

розгубленості спостерігаємо, як наші діти, абсолютно не приймаючи такого 

підходу, створюють собі альтернативи в інтернеті або поза домом, далеко 

від батьків. 

Але якщо ми зробимо наших дітей максимально включеними в цей 

новий світ, то приведемо їх до стану максимальної безпеки. Такій людині 

ніщо в світі не зашкодить, у неї не буде ворогів, вона буде нормально 

забезпечена, почне відчувати досконалість, гармонію, яка є в природі, в 

першу чергу - на рівні взаємин між людьми, - тобто вона буде справді 

щасливою. 

Книга «Розвиток людини від 0 до 20» говорить нам про це. 

Ви можете уявити собі, що таке дійсно можливо? 
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Інтегральний світ 

 
 

- Я багато років працюю у своїй практиці з дітьми та батьками. 

Працюю 13 років, вчуся, викладаю і намагаюсь поєднати різні теорії та 

методики розвитку людини. Мене найбільше вражає у вашій методиці її 

універсальність, основу якої становлять принципи та поняття, що 

розвиваються і при цьому не суперечать один одному. Мене вражає 

цілісність методики. І я б дуже хотіла дізнатися, як можна в рамках 

однієї методики пояснити явища,  для пояснення яких існує безліч різних 

підходів. 
 

- Річ у тім, що при будь-якому нашому зверненні до світу ми 

розкриваємо світ, з яким не знайомі. Будь-яке дослідження залежить від 

особливостей людини, її сприйняття, кола спілкування, часу та місця, де 

вона здійснює свої досліди. Тому будь-яке дослідження залежить 

від  тимчасових і місцевих умов. Наше ж дослідження походить з основи, 

спільної для всіх, це основа природи - бажання насолоджуватися, бажання 

наповнитися. 

Я перевіряю це на всьому процесі розвитку природи: спочатку виникло 

бажання неживого рівня - і воно призвело до виникнення неживої матерії. 

Бажання неживого рівня розвивалося, поки не породило всі види неживої 

матерії, а потім переросло в бажання рослинного рівня. Це бажання 

породило різноманітні види рослин. Рослинний рівень переріс у тваринний 

і створив увесь тваринний світ. А потім з'явилося бажання рівня людини. 

Ми бачимо, як у природі все будується на розвитку егоїзму, на бажанні 

насолоджуватися, яке присутнє в кожній людині і розвивається в роді 

людському від покоління до покоління. 

 

- Тобто прийнятий вами підхід пояснює не тільки розвиток людини, а 

й розвиток усієї природи? 

 

- Вивчаючи розвиток людства, ми бачимо, що до нашого часу він 

відбувався за рахунок зростання егоїзму, бажання насолодитися. 

Людський егоїзм змушував усіх нас розвиватися, засвоювати нове, 

розкривати світ, створювати нові суспільства. 

Але сьогодні ми знаходимося на новому етапі розвитку - ми 

розвиваємося далі вже не під тиском егоїзму; наш егоїзм ніби досяг свого 

максимуму, тобто ми розвиваємося не кількісно, а якісно. Наш егоїзм ніби 
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замикається, стає глобальним та інтегральним. Ми все більше віднаходимо 

себе  в єдиній повністю пов'язаній системі. Тому наш світ стає все більш 

непередбачуваним. Адже ми створені егоїстами, і раптом опиняємося в 

такому «місці», де діють закони повного взаємозв'язку. 

В давнину людина наперед знала, як вона житиме, вона йшла 

второваним шляхом. 

Все було відомо заздалегідь. Людина знала, що одружиться на дочці 

сусіда, що тут буде її будинок тощо. А сьогодні покоління зовсім відірвані 

одне від одного, батьки не знають, про що думають їхні діти, чого вони 

хочуть, і не можуть зрозуміти ставлення своїх дітей до життя. Тому що діти 

не просто більш розвинені, як було між поколіннями в минулому, а вони 

якісно інші - підготовлені природою для існування в інтегральному світі. Ще 

не повністю, адже ми знаходимося на перехідній стадії. 
 

- Це призводить до нестачі терпіння. Я бачу дітей, у яких з раннього 

віку відсутня терплячість, у тому числі й до школи. 
 

- Їх егоїзм не просто виріс, він став іншим - і наш світ не може його 

задовольнити. І самі діти не знають, де їм знайти наповнення: куди піти, 

яку професію обрати, чим займатися, чим наситити себе? Дитина 

знаходиться в стані, коли вона ні в чому не бачить сенсу. 

 

- Батьки вважають, що це «погане покоління», яке нічому  неможливо 

навчити, яке не хоче вчитися, у якого немає старанності до роботи... 
 

- Навіть якщо дитина дійсно схоче щось пояснити батькам, що вона 

скаже?! Ким, на вашу думку, я повинна стати: лікарем, архітектором, 

адвокатом, фінансовим контролером? Вона від самого початку бачить в 

цьому порожнечу, і не просто порожнечу, а в'язницю. Вона вступає в життя, 

де треба 10-12 годин на день працювати, і навіть якщо ти можеш отримати 

пристойну матеріальну винагороду, в цьому немає ніякого сенсу. 

 

- Вони так і кажуть: «Я не хочу важко працювати, щоб потім 

відпочивати. Я хочу відпочивати зараз, я не хочу докладати зусиль!» 

Хіба це називається більш розвиненим поколінням? На мою думку, 

попереднє покоління було більш розвинене! Ми думали, розвивалися, 

хотіли чогось досягти,  чогось прагнули... була мета... А зараз все 

навпаки, немає прагнень, немає бажань... Це ж деградація. 
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- Бажання у наших дітей - вище наших бажань, в яких діти виявляють 

порожнечу. Все розвивається по гіперболі, молоді люди намагаються 

зрозуміти, чого варто прагнути, а вчителі та батьки перебувають в 

розгубленості. Вони не знають, як вирішити цю проблему. 

 

- Я не бачу жодної успішної системи. У кожній системі не задоволені ні 

діти, ні вчителі, ні керівники, ні фахівці. І немає ніякої методики... 

 

- Ми замість пошуку методики намагаємося зменшити шкоду, 

заспокоїти. Наша зброя - «Ріталін» (ліки з групи психостимуляторів). Але 

якщо ми обґрунтуємо наше нове ставлення до світу  на глобальному 

егоїзмі,  який виник замість індивідуального егоїзму, ми побачимо, що нам 

необхідно об'єднатися - і в цьому стані ми розкриємо добро і новий світ. 

Нам необхідно усвідомити, в якій новій своїй природі ми опинилися. 

Ми бачимо, що нове покоління – втрачене, воно не бачить ніякого 

майбутнього. Навіть наркотики і алкоголь скоро перестануть його 

наповнювати. Прийде час, коли людина нічим не зможе наповнити себе - в 

ній виникне відчуття чорної безодні та болю... 
 

- Ми зрозуміли, що буде ще гірше. 
 

- Ось саме через це нам вже зараз необхідно поширювати методику 

існування в новому світі. Пояснювати, яким чином ми можемо видобути з 

природи її приховані сили, які створили нас і які можуть сьогодні змінити 

наші егоїстичні якості на альтруїстичні, до чого ми зобов'язані прийти в 

глобальній та інтегральній системі. 
 

- Ми бачимо, з якою легкістю діти об'єднуються, і дуже часто батьки 

заважають їм, виховуючи суперництво і честолюбство. Я хочу 

запитати: якщо існує загальна методика, як вона пояснює розвиток 

людини? Що має більший вплив на її розвиток: навколишнє середовище, 

спадковість? Під впливом чого людина розвивається? 

 

- Людина розвивається під впливом двох причин: своїх внутрішніх 

властивостей і навколишнього середовища. Все залежить від того, 

наскільки внутрішній світ людини і навколишнє її середовище перебувають 

в гармонії між собою. Внутрішні властивості людини включають в себе її 

природні вроджені схильності, а також те, що вона отримала у 

батьківському домі до 3-4 років, до того як стала сприймати вплив 

суспільства. 
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- До того часу вона ще як тварина? 

 

- До 3-4 річного віку дитина не відчуває свій зв'язок з оточенням, з 

товаришами і розвиває свої вроджені та набуті від батьків схильності. Вони 

складають її внутрішній світ. Але з 3-4 років вона потрапляє під вплив 

оточення. І якщо ми правильно організуємо оточуюче суспільство, воно 

може виправити все більш ранні вади у вихованні і навчити її правильно 

використовувати свої властивості. Отже, в першу чергу, ми повинні 

виховувати майбутніх матерів. 
 

- Сьогодні я стикаюся з абсолютною пригніченістю батьків. Вони не 

знають, що робити. 
 

- Система виховання повинна починатися з батьків, хоча б з моменту 

виникнення молодої пари і доти, поки вони не стають батьками. Вони 

повинні знати про бажання людини, про егоїзм і про те, що є основою його 

розвитку, чого ми хочемо від себе, чому ми відчуваємо розчарування і 

спустошеність в нашому житті, чому в нашому поколінні це особливо 

яскраво виражено,  чого прагне молоде покоління на відміну від попередніх 

поколінь. А, крім того, люди, які щойно стали батьками, особливо чоловіки, 

переживають психологічний переворот. 
 

- Так, в них відбуваються драматичні зміни! 
 

- Щойно я стаю батьком, а моя дружина - матір'ю, ми обоє опускаємося 

з людського рівня на рівень тваринний! Ми ставимося до своєї дитини так 

само, як тварини - і це оберігає її. Природа пробуджує в нас тваринну 

захисну силу. І тут ми повинні навчити їх правильно розуміти, що в них на 

руках зростає сьогодні зовсім нова людина, яка вимагатиме від них, щоб 

вони правильно розвивалися. Якщо батьки хочуть дати можливість дитині 

утвердитися в новому глобальному світі, розвинути і реалізувати її 

внутрішні властивості та схильності, вони повинні перевершити самих 

себе. 
 

- З Ваших пояснень випливає, що це не вина батьків. Я брала участь у 

багатьох телевізійних програмах, присвячених темі виховання дітей і 

навчання цьому батьків. Батьки відчувають, що роблять щось не так, і 

хочуть навчитися робити це краще, адже проблеми виникають 

постійно. 
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- Насамперед, слід підготувати матеріал, правильне пояснення, 

зрозумілу методику, а потім організувати систему, яка донесе ці знання до 

відома кожного батька і навчить його. Тут дуже важлива роль належить 

засобам масової інформації, інакше ми можемо втратити наступне 

покоління. 
 

- Що б Ви порадили молодим батькам сьогодні? Як я можу 

приєднатися до цього процесу? Що мені варто читати, що я повинна 

вивчати? Припустімо, я перебуваю в процесі підготовки до народження 

дитини? 

 

- Ми живемо в такому поколінні, що нам всім доведеться вивчати 

природу глобального інтегрального світу. Це не означає, що ми повинні 

глибоко вивчити всю науку. Ви вивчали психологію, але це не означає, що 

Ви повинні навчати батьків, ваших пацієнтів, усій психології. Ви повинні, 

використовуючи її знання, дати зрозумілі, практичні поради батькам. 

Тому ми повинні дати людям короткі, прості поради, загальнодоступні 

знання про природу людини, її глобальний розвиток, до якого етапу ми 

наближуємось, що особливого в нашому поколінні, який внутрішній 

переворот воно переживає в порівнянні з попередніми поколіннями. Адже 

це перше з усіх поколінь, яке має піднятися на рівень зв'язку між людьми, а 

не егоїстичного використання один одного. Природа зобов'язує нас до 

цього, демонструючи нам, що ми пов'язані один з одним глобальним, 

інтегральним зв'язком. 

Ми стоїмо на порозі глобальної кризи - і це криза взаємин між людьми. 

Ми не можемо побудувати єдине суспільство, не можемо правильно 

поставитися ні до екології, ні до самих себе, ні до людського суспільства. 

Все це слід поєднати в одну проблему - і тут ми можемо використати саме 

батьків. Неможливо достукатися до звичайної людини, а надто до урядів і 

організацій, міністерства освіти - вони не зацікавлені слухати. Але батьки, 

для яких це болюче питання, слухати готові. 
 

- У них найвища мотивація. 
 

- Батьки хочуть бачити свою дитину успішною, життєрадісною, 

впевненою, і якщо ми пояснимо їм, що потрібно робити, я думаю, ми 

досягнемо успіху. 
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Внутрішньоутробний розвиток 

 

- Мені хотілося б зупинитися на формуванні та вихованні плоду 

в період його внутрішньоутробного розвитку. Інформації про цей період 

мало і вона публікується з великою обережністю. Дослідження, які 

з’являються останнім часом, говорять про здатність плоду сприймати. 

Спочатку говорили, що він сприймає звуки. Потім виявили, що чим 

більше він чує свою сім'ю, тим швидше впізнає її після народження. Інакше 

кажучи, існує певний вид підготовки, яку можна провести з зародком, що 

знаходиться в утробі матері: встановити з ним зв'язок, розповідаючи 

про сім'ю. Крім того, дослідження близнюків довели існування відчуття 

зв'язку між зародками: вони відчувають один одного. Виходить, що 

зародок сприймає досить багато, а ми цього взагалі не беремо до уваги. 
 

- Цьому не варто дивуватися. Ми ділимо природу на частини, 

допускаємо розриви між етапами нашого розвитку, тому що так нам 

зручніше. Так ми ставимося взагалі до природи: ділимо її на науки, хоча 

вона єдина. Тіло ділимо на частини і лікуємо їх кожну окремо. Так і все 

наше життя ми ділимо на періоди і вивчаємо їх, відділяючи один від 

одного. Причина цього в тому, що такими ми створені в нашому егоїзмі, 

який відділяє нас один від одного. Крім того, така позиція зручна для 

нашого егоїзму: адже я відчуваю себе вище природи і можу чинити на свій 

лад з кожною її частиною. А якщо я кажу, що природа - єдиний механізм, 

який знаходиться в єдиному русі, - то це, перш за все, зобов'язує мене 

вивчити її всю і виконувати її глобальні та інтегральні закони. Тому 

внутрішньоутробний період, вигодовування та інші етапи, аж до дорослого 

стану, є нерозривно пов'язаними етапами становлення людини і повністю 

впливають один на одного. 
 

- Але кожен етап ми оцінюємо по-різному... 
 

- Однак це система, всі частини якої з'єднані таким же нерозривним 

зв'язком, як органи нашого тіла, де кожна клітина пов'язана з іншими. Тому, 

коли ми говоримо про зародок, то хіба він належить тільки матері? Хіба він 

втратив зв'язок зі своїм батьком? 
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- Психологія ставить великий знак питання щодо ролі батька в 

перший рік. 
 

- Але протягом історії людство завжди надавало батькові велике 

значення: прізвище давали по батькові, наслідували тощо. Це не 

випадково... 
 

- Я думаю, таке ставлення пов'язано з існуванням однієї системи в 

іншій. Для того щоб немовля отримувало все необхідне, мати створює 

для нього в перші два роки особливе навколишнє середовище. Сучасні 

дослідження показують, що немовля починає сприймати батька як 

зовнішнє, для нього з матір'ю, оточення. Тобто батько все ж є. Але ми 

трохи забігли вперед. На які етапи Ви ділите внутрішньоутробний 

період розвитку плоду? 

 

- Мій розподіл такий: три дні абсорбції сім’я, в які воно прикріплюється 

до стінки матки. Потім починається період формування плоду. Перший 

етап його розвитку завершується за 40 днів, включаючи перші три дні 

абсорбції сім`я. Після закінчення 40 днів вважається, що плід вже існує, він 

вже людина. У нього вже є майбутня форма і закладена майбутня 

самостійність. Згідно з чим і слід до нього ставитися. 
 

- Повною мірою? 

 

- Так, тому що в ньому вже є все. 
 

- У тому числі бажання і властивості? 

 

- Абсолютно все. Йому бракує розвитку, щоб вступити з нами в зв'язок, 

але він вже існує. До нього слід ставитися, як до людини. 
 

- Але на цьому етапі ми зазвичай навіть не знаємо про його існування. 
 

- Ми не знаємо, тому що наші органи чуття його не сприймають. Але це 

вже закінчена форма майбутньої людини. 
 

- Чи існує можливість впливати на цю форму на етапі її 

створення? 

 

- Усіма засобами: музикою, віршами, будь-якими діями, як на дорослу 

людину. Навіть при зачатті, і навіть до нього. 
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- Але протягом перших 40 днів жінка навіть не знає, що вагітна. 
 

- Це не важливо, бо належить до організації правильного середовища 

для плода. А ми говоримо про те, що відбувається згідно з законами 

природи. Наскільки ми можемо їх визначити та підготувати матір - це вже 

інша проблема. Взагалі, внутрішньоутробний розвиток ділиться на три 

періоди по три місяці. Зрозуміло, місяці відраховуються за місячним 

календарем, тому що жіночий організм, як відомо, пов'язаний з Місяцем, як 

чоловічий - з Сонцем. 
 

- Що саме розвивається в кожному з трьох періодів? 

 

- Найголовніші властивості розвиваються протягом перших трьох 

місяців - найважливіший розвиток відбувається на першому етапі. 
 

- Це відповідає медичним дослідженням розвитку мозку протягом 

перших трьох місяців. Тому вони вважаються найбільш небезпечними, 

такими, що вимагають обережного поводження. 
 

- Жінка повинна бути в спокої і рівновазі. Щоб плід правильно 

розвивався, вона повинна думати про нього і ставитися до нього, як до 

живої істоти. Вона повинна розмовляти з ним, як радять сьогодні лікарі, 

співати, грати, викликати його реакції, адже у нього після 40 днів 

з'являються вже зачатки майбутньої людини. Відчувати його особистість у 

собі. 
 

- Як дати жінці можливість уявити цей зв'язок, який проявляється 

тільки на чуттєвому рівні? 

 

- Існує можливість бути у зв'язку з плодом - у знаннях, відчуттях, 

комунікації. 
 

- Відчувати, погано йому чи добре? 

 

- Навіть більше, ніж відчувати себе, адже мати живе згідно з його 

бажанням! 
 

- Ви сказали, що треба розмовляти з плодом, включати йому музику. 

Музика якого жанру  є найкращою? 
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- Мати відчує це відносно своєї дитини, її конкретного стану. Слід лише 

пробудити в матері готовність і усвідомлення того, що вона перебуває з 

плодом у зв'язку, як двоє людей. Цей зв'язок природний і такий глибокий, 

що його нічим не можна розірвати. Навіть підсвідома думка матері вже 

впливає на зародок. 
 

- Тобто вона повинна знати, що все те, що вона чує, впливає на 

дитину. Відомо, що всі стани матері позначаються на плоді: стрес, 

неправильне харчування, наркотики, але також і прості переживання. У 

психології є методика, яка  зветься «мати знає»: дайте матері зробити 

те, що вона знає, і цього буде достатньо. І навіть якщо вона 

помиляється, то це теж добре: з цього вона набуває досвід. 

 

- В природі поняття «мати» означає повну віддачу материнського 

організму розвитку плоду: всі її наміри - на користь плоду, вона цілком 

налаштована на турботу про нього і не думає про себе. Якщо ми передамо 

таке відчуття майбутнім матерям, підготувавши їх ще в школі, то зможемо, 

перш за все, виховати в них чутливість до іншої людини, вони правильно 

пройдуть всі етапи вагітності. Тоді вони будуть краще розуміти і відчувати 

не тільки свій плід, а й інших людей. Таке ставлення має стосуватися 

всього людства, адже всі ми перебуваємо «кожен в утробі іншого і всіх 

виношуємо в собі». 
 

- Мені хочеться також запитати про батька як про зовнішнє 

оточення. 
 

- В природі щабель «Батько» вище щабля «Мати». Він більше визначає 

властивості плоду, а мати їх розвиває. Мати дає сили, так звану плоть, а 

Батько дає основні властивості плоду. Мова йде про підхід до життя. 

Багатьом речам дитина навчається всередині матері протягом 

внутрішньоутробного періоду і потім під час вигодовування. А від батька 

йому передаються внутрішні властивості. Зародження плоду виходить із 

щабля «Батько» через щабель «Мати», від якої він народжується. У 

всякому разі, Батько - перший і визначальний, саме батько дає краплю 

сім`я, яку мати розвиває! Батько визначає, що буде в Матері, а її механізм 

проводить все, що отримується від Отця, до плоду. Тобто Мати - це 

посередник між Отцем і зародком. Я не знижую значення материнської 

функції, але хочу лише підкреслити, що не можна не брати до уваги 

батька. 
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- Ви поставили його над усіма! 
 

- Між ними є дуже тонкий і суттєвий поділ, кожен виконує свою функцію і 

не торкається галузі іншого. 
 

- Хтось є більш важливим, а хтось менш? 

 

- Неможливо без жодного з них. Для розвитку дитини має велике 

значення, знаходиться батько поруч з матір'ю чи ні, а також характер їх 

відносин визначає відносини і в майбутній сім'ї дитини з його дружиною. 
 

- На цю тему якраз є дослідження. У батька є багато непрямих 

функцій. 
 

- Саме батькові властивості передаються дітям, щоб вони реалізували 

їх в майбутньому. Мати більше визначає дитинство, а батько проявляється 

в людях, коли вони самі подорослішали і стали батьками. 

 

- Дослідження говорять про здатність немовляти з перших днів 

відчувати те, що у нього є два середовища. Мати - це одне середовище, 

яке він відчуває, перебуваючи з матір'ю в повному симбіозі: він і вона - 

один світ. Але є і інше середовище - батько. Коли він чує голос батька 

або батько бере його на руки, - це дуже важливо, тому що пов'язано з 

відчуттям впевненості. У дітей присутність або відсутність батька 

пов'язані з почуттям захищеності та рівнем результату, який 

досягається. Дивно, але граючи з татом в ту ж саму гру, що і з мамою - 

без змагання між ними, - дитина досягає кращих результатів. Це важко 

пояснити, але це так. 
 

- Все, що мати вимагає щодо дитини, батько зобов'язаний виконувати. 

Але сам він зв'язується з дитиною через матір, поки не починається період 

виховання з 3 років - тоді хлопчик зобов'язаний бути в оточенні хлопчиків і 

чоловіків, включаючи батька. 
 

- Є різниця між хлопчиками і дівчатками? 

 

- Турбота про дівчат лежить повністю на матері, а батько повинен бути 

за нею. При догляді за хлопчиками дитина з першого дня повинна 

відчувати і мати, і на її фоні батька, а потім з 3 років виховуватись батьком 
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і вихователями. Те, що наші хлопчики протягом усіх років дорослішання в 

школі виховуються жінками, їх руйнує! 
 

- Я абсолютно з цим згодна: вони не відчувають себе чоловіками. Вся 

виховна система управляється жінками, і з точки зору психології це 

створює у хлопчиків відчуття опору цій системі. 
 

- Підіб'ємо підсумок. Ми говорили про необхідність ставитися до 

природи як до єдиної сукупності. Будучи егоїстом, людина ділить 

реальність на безліч пластів. Але сама по собі реальність досконала і 

повна - лише мій егоїзм цього не бачить. Ми говорили, що зародок 

формується протягом перших 40 днів. Відчуваємо ми його чи ні - це вже 

людина. Внутрішньоутробний розвиток складається з трьох періодів по три 

місяці, і процес розвитку спрямований від внутрішніх частин до зовнішніх. 

Ми також говорили про важливість ролі матері: мати повністю присвячує 

себе турботі про зародок, відчуваючи його, як свою частину. І батька ми не 

забули - він додає до внутрішнього материнського середовища своє 

зовнішнє коло. Батько дає зародку внутрішні властивості, а мати їх 

розвиває. Таким чином, вони доповнюють один одного у зародженні та 

вихованні дитини. 
 

- Батько окреслює зовнішні кордони оточення, і діти повинні це 

відчувати. 
 

- Все, що жінка вимагає відносно зародка, батько повинен виконувати. 

Хлопчики відчувають батька більше, ніж дівчата, батько є домінантою 

щодо сина, а мати - щодо дочки. Але про це ми поговоримо в наступних 

бесідах. 
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Народження 

  

- Сьогодні ми поговоримо про те, що має безпосереднє відношення до 

життя людини, про перший етап у її житті - про процес народження. Ви 

розповіли про те, що у зародка є велика можливість сприйняття, а 

також про зв'язок, який формується між ним і матір'ю, що з його 

допомогою він отримує доступ до навколишнього середовища, хоча ще 

знаходиться в її утробі. 
 

- Ще перебуваючи в утробі матері зародок має можливість бути 

пов'язаним з усім навколишнім середовищем, і таким чином готується до 

зустрічі зі світом в цілому. 

 

- Розуміння цього приходить поступово, оскільки в те, що існує таке 

дивне продовження, в наукових колах ще недостатньо вірять. І більш 

того, психологія говорить про матір як про посередника. Але, по суті, 

вона стає посередником між зародком і світом набагато раніше. 
 

- Добре, тоді, можливо, почнемо з пологових переймів? Чи є у них 

якесь особливе значення з духовної точки зору? Нам відомо, що медики 

вважають, що пологи починає плід. 
 

- Він вивільнює певні гормони, які фактично і сприяють початку 

процесу його народження. 
 

- Я хотів би ще додати про зв'язок зародка з зовнішнім світом за 

допомогою матері. Тут йдеться  не тільки про навколишнє середовище. Бо 

згодом, протягом усіх років дорослішання, починаючи з дитячого віку і далі, 

в кінцевому результаті він бачить життя очима своїх батька й матері, 

оскільки сприймає їхні враження від життя і приймає їх цінності.  Уникнути 

цього у нього вже немає можливості. Зрозуміло, потім оточення, друзі, двір 

і, можливо, щось ще, матимуть на нього свій вплив, але в будь-якому 

випадку це відбудеться вже над тим, що заклало основи його сприйняття. 

 

- У психології є паралельні поняття, що говорять як про схему 

батька, так і про схему матері. Але раніше ніде не згадувалося про 

період до народження. Цей аспект є абсолютно новим. 
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- Я думаю, що ми найближчим часом це побачимо, оскільки зараз ця 

галузь знань розвивається досить швидко.  Відносно ж пологових 

поштовхів - їх розвиває мати, яка нібито бажає вигнати плід. Але вона хоче 

зробити це за умови, що зародок виявить свою готовність до існування 

зовні. Він насправді виділяє певні речовини і вже знаходиться в положенні 

«головою вниз», здійснюючи тиск на шийку матки, щоб вийти назовні. Він 

дійсно бажає позбутися свого стану і покинути матір, бо вже не здатен 

одержувати через неї все необхідне для свого  існування. 
 

- Попри те, що знаходиться в дивовижному місці, в «лоні матері». 
 

- Воно вже стає ворожим по відношенню до нього. 
 

- Тому, якщо плід не залишає утробу матері після 40-го тижня 

вагітності, становище вважається небезпечним. 
 

- Несподівано з'являються виштовхуючі сили, протилежні тим, що 

утримували плід протягом всіх днів вагітності. Адже якщо раніше лоно 

матері оберігало його, не припиняючи піклувалося про нього, щоб він 

тільки залишався всередині, тепер воно стає «ворожим» йому і 

зобов’язане вивести його назовні. Зараз ми вперше бачимо, що сила 

любові Вищого (матері) по відношенню до нижчого (дитини) ніби стає 

протилежною самій собі. 
 

- Щоб вигнати його? 

 

- Так, і завдяки цьому, плід набуває сили протидії, яку йому передає 

матір, і здатний існувати самостійно поза нею. Це відбувається саме тому, 

що він відчуває від неї це спонукання , відчуває, як сила її любові набуває 

форму сили тиску. Її відштовхування стає нібито ворожим, і цим вона 

передає йому ще одну лінію поведінки. І ця «негативна» сила також стає 

йому на благо. 
 

- Немовля переживає безліч вражень, які ретельно вивчає психологія. 

Вона  надає велике значення тому, що, перебуваючи в утробі матері, 

немовля було стиснутим і відчувало тиск з усіх сторін. По суті, у нього 

немає іншого виходу. 
 

- І завдяки цьому воно виходить у світ. Від матері також потрібні великі 

сили і величезний тиск. Дитина набуває добавку егоїзму і тому вона може 
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знаходитися поза утробою матері і протистояти ворожому середовищу. 

Вона також відчуває всі муки народження і ставлення своєї матері, її 

властивість подолання, і відчуває надбавку потужної сили. А, значить, вона 

вже готова до існування поза її організмом. До цього можна ще додати, що 

під час пологів відкриту трубку (пуповину) перекривають, а закрита (рот) 

відкривається. «Ротом» зародка є пуповина, а людина отримує харчування 

через рот. Таким чином, в тілі людини є декілька місць, за допомогою яких 

здійснюється зв'язок і наповнення від інших тіл: через рот, через пуповину, 

через родовий шлях. І зародок начебто піднімається з місця, що 

знаходиться між ніг матері, до її грудей. І там він харчується молоком 

матері. Так, він переходить на грудне вигодовування і починає бути 

пов'язаним з її грудьми. Інакше кажучи, рівень грудей - це вже інший рівень 

зв'язку з матір'ю, на якому її кров перетворюється на молоко. 

Зв'язок з матір'ю набуває більш високого інформаційного характеру: в 

матері кров перетворюється на молоко, переходить в дитину, і знову в 

ньому молоко перетворюється на кров. 
 

- З усього цього процесу витікає однозначна рекомендація, що пологи 

повинні протікати природним чином. 
 

- Так, відомо, що це корисно для здоров'я як матері, так і плоду, не 

дивлячись на всю болісність цього процесу. 
 

- Що ж відбувається під час цього процесу? 

 

- Виділення гормонів, обмін силами. Так про дитину, яка народилася за 

допомогою кесарева розтину, можна сказати, що в якомусь сенсі вона ніби 

й не народилася, оскільки не пройшла природний процес пологів. Так само 

і мати знаходиться в стані,  ніби вона ще не народила. Адже  вона не 

позбулася плоду самостійно, не чинила на нього тиск і не виштовхнула 

його назовні. Інакше кажучи, обидва вони ще знаходяться в неповному 

зв'язку. 
 

- У зовнішньому зв'язку? 

 

- Ні, виходить якраз, навпаки, в надмірно внутрішньому. І це заважає 

розвитку дитини і разом з тим відбивається на продовженні ставлення до 

нього його матері. 
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- З цього приводу також існують думки психологів. Адже є багато 

процесів, які відбуваються в родовому каналі. Ще до того, як у жінки 

починаються болі, немовля проходить безліч станів, просуваючись через 

щось, подібне лещатам. Є описи багатьох таких процесів, включаючи 

фізичні. Наприклад, відкриваються шкірні пори, або зародок виходить зі 

стану «риба», і його легені починають розвиватися. Психологи 

вважають, що родовий канал - це перше місце, куди він потрапляє, 

виходячи з навколоплідних вод, де в нього не було відчуття меж свого 

тіла. І раптом, опинившись затиснутим, немовля дуже добре відчуває 

межі свого тіла, завдяки тісному зіткненню з внутрішньою поверхнею 

родового каналу. Цей контакт під час просування викликає в ньому 

перше відчуття стану, коли він вже знаходиться зовні, а не у воді, 

відкриває йому перші внутрішні відчуття і вибудовує схему тіла, яка 

згодом розвивається. 
 

- Так, він починає приводити в дію всі органи чуття. 
 

- І ось він народився!, Чи потрібно на Вашу думку розлучати 

новонародженого з матір'ю відразу після пологів? Сьогодні в лікарнях 

існують різного роду підходи, протилежні природному: негайно ж 

покласти немовля на живіт породіллі. 
 

- Зрозуміло, новонародженого необхідно відразу ж покласти до матері, 

він повинен відчувати тільки її, йому потрібно відчути матір, її запах, 

причому негайно, перед усіма процедурами - перший дотик до матері. 

Дитині це перше відчуття в світі - відчуття матері - вкрай необхідне, як 

тварині. 
 

- У цьому відношенні психологія повністю погоджується з Вами. Вона 

відзначає розвиток відчуття запаху і дотику у немовляти. Багатьох 

жінок цікавить питання: «Чи повинен новонароджений спати разом з 

мамою?» 

 

- Я рекомендую брати приклад з тварин. Чому ми не вчимося у них? 

Чим ми від них відрізняємося? Адже стосовно   нашого тіла ми відносимося 

до тваринного рівня. Тому, зрозуміло, немовля має бути поруч з матір'ю, 

спати поруч з нею. До дворічного віку воно повинно відчувати матір і, 

можливо, її помічниць. 
 

- Яким має бути сприйняття немовлям ролі батька? 
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- Тільки через матір. Він не впливає на немовля, як під час вагітності, 

так і після його народження. У нього немає ніякого зв'язку з ним, ніяких 

контактів. Всі відносини між ними можливі тільки через матір. Він може 

знаходитися поруч, але не більше цього. 
 

- Чи має значення підтримка чоловіка під час пологів, під час самого 

процесу? 

 

- У природі такого не існує. Нам відомо, що в ролі помічниць у породіль 

завжди виступали жінки-акушерки, а чоловіки ніколи не наближалися до 

місця, де жінка народжувала. 

 

- У перший рік життя дитини в ній відбуваються особливо великі 

зміни... 
 

- Зрозуміло, ми бачимо на собі, що чим більш дорослими ми стаємо, 

тим менше змін в нас відбувається. Так що, безумовно, ми спостерігаємо 

багато зміни в перший рік життя дитини, у віці декількох тижнів і навіть 

декількох днів. Ми також бажаємо бачити ці зміни. А потім вже тільки раз 

на тиждень відбувається якась маленька зміна, скажімо, після досягнення 

дитиною одного року, а у віці двох років зміни відбуваються рідше, вже 

один раз на місяць. 
 

- У психології дослідження цього явища є, в основному, у Е. Еріксона, 

психолога в галузі психології розвитку. Він описав увесь розвиток 

людини, починаючи з періоду вигодовування і до старості, розділивши 

його на 8 етапів. Еріксон був першим, хто заговорив про весь життєвий 

шлях  як про вид розвитку. Проте він поділяє перші етапи на рік, два 

роки і три. 
 

- Ми визначаємо період вигодовування від народження і до досягнення 

двох років. І наступні етапи, починаючи з трьох років і з шести років. 

 

- Отже, сьогодні ми говорили про важливість природних пологів, про 

важливість болю в процесі пологів, про стани, які проходить зародок, 

про його розвиток, про зв'язок з матір'ю, про досягнення більш високого 

рівня в зв'язку з цим. 
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Вигодовування і перший зв'язок 

 

- Яка суть зв'язку між батьками і дитиною? 

 

- Це можливість передати дитині цінності життя, які підштовхнуть її до 

розвитку в пізнанні, розумінні, відчутті, що існує щось вище за наше життя - 

життя поза тваринним тілом, у зв'язку з іншими, в єдиному відчутті 

розуміння, поступок, спільності і любові. У такому разі життя сприймається 

безмежним. Таке виховання відкриє дитині очі на те, що приховано від 

дорослих. Вона чує про свободу вибору, перспективи та цілі історичного 

суспільного розвитку, розуміє і пов'язує стан людства і свої статки в 

минулому і в сьогоденні. Вона дивиться на життя розумно і зверху. 

 

- Питання в тому, наскільки і в якому віці вона починає це розуміти? 

 

- Насправді це не важливо, тому що в будь-якому випадку це залишає в 

ній відбиток. Можливо, вона цього не розуміє, але в ній створюється 

враження, що світ великий, і все відкрито. Вона відчуває, що причетна до 

нього, включена своєю долею в долю світу. Вона чує про проблеми екології 

та економіки, про світову кризу, про те, що розвиток почався багато 

тисячоліть тому, і зараз все має змінитися. 
 

- Це дуже широкий світогляд. 
 

- Дуже широкий. В результаті вона по-іншому дивиться на певні явища: 

вона тягнеться до ігор і розваг, як будь-яка дитина, але враження від 

розширених кордонів не дає йому звузитися. 

 

- Але маленьку дитину це не лякає? У перші роки життя ми 

намагаємося захистити дитину від подразнень, з якими вона не може 

впоратися. 
 

- Яких саме? 

 

- Наприклад, насильство. Важливо, щоб вона не бачила таких 

прикладів. Як правило, ми даємо дитині знання про світ поступово, 

згідно з її здібностями впоратися з ними. Ми не відкриваємо їй відразу 

все. А Ви говорите про щось дуже широке. 
 



27 
 

- Ми бачимо на практиці, що в послідовному навчанні дитини немає 

обмежень. Дитина сприймає і вбирає інформацію про світ природно. 

 

- Ви радите продовжувати вигодовування навіть до двох років. Усі 

психологічні методики згодні, що вигодовування природно, тому що 

встановлює зв'язок між матір'ю і дитиною. Сьогодні відкривають, що це 

саме та відстань, що дитина сприймає той голос і запах, який вона 

пам'ятає. Але в рік або півтора дитина фізично віддаляється від матері 

- вона вже ходить, бігає, хапає. Що тоді дає їй годування грудьми? 

 

- Саме тоді вона повинна бути пов'язана з матір'ю, бо може почати 

віддалятися. 
 

- Вірно, це саме такий етап. 
 

- А необхідність і реалізація постійного зв'язку об'єднує їх потім на все 

життя. Два роки - це не просто календарний час, а 24 місяці, протягом яких 

в дитині відбуваються великі зміни. Цей період дуже важливий, і 

припинення вигодовування раніше 24 місяців викликає небажані наслідки в 

майбутньому. 
 

- Але навіть лікарі рекомендують припинити годування груддю, тому 

що це заважає розвитку зубів. Я не впевнена, що це правильно, але є 

така думка. Природа вимагає від дитини віддалитися від матері, а ми 

нібито силою повертаємо її до матері? У сучасному світі ми досить 

рано вимагаємо від дитини самостійності. А виходячи з того, що Ви 

говорите, можливо, їй дійсно необхідно до двох років зберігати тісний 

зв'язок з матір'ю. 
 

- Яким би не був сучасний світ, він не змінює природу. Ми вигадали різні 

засоби зв'язку, наповнили світ всілякими пристосуваннями, але самі 

залишилися тими ж. 
 

- Ви маєте на увазі нашу сутність? 

 

- Так. Особливо це стосується нашого морального розвитку від егоїзму 

до альтруїзму. Я вважаю, дитина в цей період від народження до двох 

років має зміцнитися в базисних відчуттях. Якщо її віддаляють від матері, 

вона дуже страждає. Їй протипоказано віддалення від матері, адже до двох 

років дитина не розуміє, що існують інші діти. 
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- Але зараз дитину в три місяці віддають в ясла. У багатьох сім’ях 

немає іншого виходу. 
 

- Важко бачити те, що зараз відбувається, як жорстокий світ змушує нас 

кидатися нашими дітьми. Це неправильно: не можна дитині відриватися від 

матері, хоча б до дворічного віку. 
 

- Що вона отримує протягом цього періоду? 

 

- Вона отримує від матері те, що недоотримала в своєму утробному 

розвитку. Так закладено природою, що вигодовування є безпосереднім 

продовженням вагітності. Одразу ж після внутрішньоутробного зв'язку вона 

отримує тепер ззовні, але від матері, через матір, безліч зовнішньої 

інформації, а також її запахи, звуки, відчуття. Між ними існує подібна 

внутрішня комунікація. Вона природним чином не залишає місця ні для 

кого іншого, крім матері. І лише після двох років дитина готова приймати 

інформацію, зв'язок зі сторонніми людьми. А до цього все сприймає тільки 

через матір. 
 

- І не раніше? Тобто має бути саме 24 місяці? 

 

- Так. Вона лише вийшла назовні, але пов'язана з матір'ю так, ніби все 

ще знаходиться в ній. 
 

- Що ж робити матері, яка не може годувати? Можна заповнити цю 

нестачу за допомогою годувальниці? 

 

- Так, але спілкуватися їй потрібно з матір'ю. 
 

- Але що робити в сучасному світі, коли немає годувальниць, а є 

спеціальне дитяче харчування? 

 

- Я впевнений, що це викликає нерозкриті нами негативні наслідки. Це, 

безумовно, завдає дитині шкоди. Можливо, це є причиною появи стількох 

проблем в останніх поколіннях. Немає заміни матері та її молоку - в 

крайньому разі, молоку годувальниці. 
 

- Підіб'ємо підсумок. Ми говорили, що інтегральне виховання залишає 

в дитині особливе враження, з яким вона потім йде по життю, 

використовуючи своє ставлення до світу, як імунітет від неправильного 
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ставлення до всього оточуючого. Вона не відірвана від життя, а 

навпаки, включена в нього як діюча частина, до того ж в ній є якийсь 

«внутрішній стрижень», який правильно спрямовує її по життю. Навіть 

якщо вона падає, то швидко піднімається, бо знає напрям руху. Крім 

того, інтегральне виховання дає дитині широкий світогляд, оскільки з 

раннього віку їй відкриває світ. Це виховання природне, подібно природі, а 

тому сприймається дитиною легко і просто. Ми також говорили про 

важливість вигодовування до двох років, коли дитина завдяки прямому 

зв'язку з матір'ю отримує від неї те, що не отримала в утробі. Окрім 

фізичного наповнення, вона отримує міцний зв'язок з матір'ю, чого так 

не вистачає в сучасному світі. 
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Від 3 до 6 років 

 

- Ми розглядаємо використання інтегральної методики виховання, 

аналізуємо розвиток дитини з нульового віку і намагаємося зрозуміти, як 

правильно з нею поводитися, які внутрішні процеси в ній відбуваються. 

Ми хочемо подивитись на реальність крізь призму  розвитку маленької 

людини. Раніше ми проаналізували періоди розвитку дитини до трьох 

років і зупинились на тому, коли вона починає усвідомлювати, що 

навколо неї існує світ. Багато батьків зіштовхуються в цьому віці з 

проблемою встановлення меж. У психології є таке поняття - «terrible 

two» - «жахливий дворічний вік». Це перший складний вік, коли діти весь 

час говорять «не хочу»  і ні з чим не погоджуються. Потім це 

повторюється вже в підлітковому віці. Батьки розповідають, що вони 

постійно змушені говорити дитині "ні", обмежувати її і це неприємне 

відчуття порівняно з тим «раєм», який був до цього. Це не просто для 

батьків, і питання в тому, як їм правильно поводитись? Як ставитися 

до визначення  меж і виховання авторитету батьків у віці 2-3 років? 

 

- Я вважаю, що починати треба раніше. Дитина розуміє і відчуває такі 

речі від дня народження. Якщо батьки відкладають виховання будь-яких 

властивостей або навичок до певного віку  і лише потім починають їх 

формувати, дитина не може з цим погодитися, в її розумі та звичках 

природою зафіксовано, що має бути інакше, в природному порядку, якого 

ми не знаємо. Вона не розуміє, чому люди, які раніше дозволяли їй щось 

робити, раптом перестали це дозволяти. Вона начебто потрапила в інший 

світ, і тепер від неї вимагають щось, чого вона не в змозі зрозуміти. 
 

- Це означає  що починати треба раніше? Ви радите встановлювати 

для дітей рамки в більш ранньому віці? 

 

- Якщо ти хочеш у чомусь обмежити дитину, ти повинен зробити це з 

самого початку, при її першому зіткненні з предметом  або явищем. Якщо 

дитина звикла щось чіпати, і раптом їй кажуть, що цього робити не можна, 

вона не розуміє, чому тепер вже не можна, адже спочатку її привчили 

хапати і користуватися цим. Якщо дозволяли, значить привчили, що можна 

і навіть треба. 
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- Тобто Ви говорите, що не треба боятися прояву свого 

авторитету в більш ранньому віці? 

 

- Навпаки, цим ви полегшуєте їй природне прийняття обмежень. Якщо 

дитина знає,  що можна, а що не можна, це вже не є для неї обмеженням, 

вона у цьому живе. А якщо те, що було можна, раптом стало не можна, це 

викликає обурення. Ми теж з цим не згодні. Я досягаю п'ятнадцяти-

шістнадцятирічного віку, і мені кажуть: «Ти повинен йти в армію! Ти 

повинен працювати! Ти повинен, повинен, повинен...»  З якого дива я 

повинен?! Я знаю, що я повинен ходити в школу, а після школи я вільний, 

роблю що хочу. І раптом я повинен себе годувати, прати, будувати 

будинок, створювати сім'ю... Я повинен?! Я не хочу жити в такому світі. 

 

- З якого віку дитина розуміє, що їй щось забороняють або до чогось 

зобов'язують? 

 

- Якщо раніше це дозволялося, а тепер забороняється. Вона має чути 

обмеження в будь-якому віці щодо будь-якого, нового в її житті, явища. 

Можливо, дитина ще не може зрозуміти, але вона постійно, з нульового 

віку, має чути твоє ставлення до того, що вона робить. Треба весь час 

розмовляти з дитиною, щоб вона чула: «Це правильно, а це ні. Це добре, а 

це погано. Це можна, а це не можна» - і чому. Таким чином, ти будуєш 

навколо неї рамки, оточення, оболонку, в якій вона існує, і вона з цим 

погоджується. Ти формуєш її ставлення до світу, показуєш, що можна 

робити і в якій формі, - і це стосується всього. Існування меж не здається їй 

потім дивним, чужим і жорстоким, наче раніше вона була вільна, і раптом її 

відправляють у в'язницю. 
 

- У цього питання багато граней, і існує багато пов'язаних із цим 

теорій. Ви вважаєте, що вони можуть нас тільки заплутати? 

 

- Спочатку ставлення до будь-якого питання повинно бути рівним, 

незмінним і послідовним. 
 

- Це насправді логічно. Якщо дитина до чогось звикає, в подальшому 

це не виявиться для неї неприємним сюрпризом. 
 

- Вона взагалі не відчує труднощів ні в яких обмеженнях. 
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- По суті труднощі виникають у батьків. Це бажання дати дитині все 

- створити їй «рай», наповнити всі її потреби. 
 

- Я пам'ятаю, як до нас в гості приїхала сім'я мого брата. Його син - 

одноліток моєї молодшої дочки. Моя дочка, їй було два роки, на високому 

дитячому стільці сиділа разом з усіма за столом протягом двох годин, як це 

було прийнято у нас, а син мого брата пустував, не знав, куди себе подіти, і 

перевертав все навколо. Вони дивилися на мою дочку і мого сина, якому 

було сім чи вісім років, і не розуміли, як діти можуть так довго спокійно 

сидіти за столом? Це звичка, вони не відчували в цьому труднощів, а син 

мого брата не міг висидіти ні хвилини. Кому ж важко в такому випадку, 

якщо треба проявити терпіння? 

 

- Тому що немає звички. 
 

- Тому ми повинні прищепити дітям звичку виконувати те, що потім їм 

доведеться виконувати в житті. 
 

- Яким чином інтегральне виховання рекомендує це виховувати в 

дітях? Карати? 

 

- Ні в якому разі не повинно бути ніяких покарань, тільки звичка. Дитина 

повинна вчитися цьому у дорослих. 

 

- А якщо вона не хоче? 

 

- Цього не може бути. Дитина хоче наслідувати дорослих, і якщо вона 

знає, що так роблять дорослі, і вони дають їй зрозуміти, що це добре, вона 

поступово звикає. Зрозуміло, що ти не саджаєш її поруч із собою на цілий 

день, але вона знає, що це робиться в такій формі, і у неї немає іншого 

виходу. Вона вчиться у дорослих і погоджується з цим, вона не сприймає 

це як обмеження, не бореться проти цього, її природа починає працювати, 

щоб прийняти це і виконувати. Адже інакше вона буде страждати. Тож 

організм приймає обмеження. 
 

- А якщо дитина зробила щось неправильно, або ти хочеш привчити її 

до певної поведінки - як треба поводитись, якщо не карати? 

 

- Треба повторити те, що сталося, обговорити це і пояснити. Вона 

повинна зрозуміти, що це небажано. 
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- Що їй сказати? «Ти вчинив погано, неправильно, ти всім заважав?» 

Яке пояснення їй треба дати? 

 

- Треба повторити ситуацію. 
 

- Повторне пояснення - це правильне пояснення? 

 

- Так, звичайно, інакше дитина не зрозуміє. 

 

- Тобто необхідна послідовність. 
 

- Я можу пояснювати щось дитині тисячу разів, і вона не зрозуміє. Я 

повинен повертатися до її вчинку і пояснювати, що правильно, а що ні. 

Якщо я повторюю точно таку ж ситуацію, то вона розуміє, що я їй взагалі 

кажу. Адже ми говоримо про дитину трирічного віку. 

 

- Але в 2-3 роки діти часто виявляють непокору щодо вимог 

дорослих. 
 

- Це ознака того, що дорослі несподівано вимагають від дітей те, до 

чого вони не підготували їх раніше. Не треба чекати сюрпризів. Звичайно, 

дитина розіб'є горнятко, щось зламає - це приклади, на яких вона вчиться. 

Але щоб вона виявила непокору? Цього не повинно бути. Ми повинні 

вчитися на прикладі оточення. Якщо ми правильно використовуємо 

оточення, і дитина починає розуміти, що її вчинки подобаються чи не 

подобаються батькам або оточуючим, то у неї немає вибору. Показуйте їй 

це м'яко, але послідовно, ви і всі оточуючі. 

Це схоже на виховання навичок гігієни, вона бачить, що це подобається 

дорослим, і робить це. 
 

- Дитину слід якимось чином заохочувати? Сказати їй, що тобі 

подобається, як вона поводиться? 

 

- Так, її треба хвалити і підтримувати, щоб вона знала, що тобі це 

подобається. 
 

- А якщо вона поводиться неправильно, треба показати, що ти 

засмучений? 
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- Так, треба показати, що це тебе засмутило, але не карати. Дитина не 

розуміє покарання, вона не зможе правильно пов'язати його зі своїм 

вчинком. Треба постійно повертатися і пояснювати все, що відбувається. 

Дитина повинна зрозуміти свою дію, а інакше це не виховання. 

 

- Це дуже важливо для батьків. Сьогодні всі напрямки психології 

розглядають вік 2-3 років як дуже важкий, але Ви кажете, що все 

залежить від попереднього виховання. 
 

- Це залежить від попереднього виховання і від того, чи відносяться до 

дитини, як до дорослого. 
 

- Є американські методики, які говорять про розпорядок дня, про 

створення чітких меж  і про те, що дитина повинна звикнути до певних 

рамок. А є методики, які говорять, що все визначається самою 

дитиною. 
 

- Ні, це неправильно. Дитина повинна весь час відчувати межі, і не 

випадково сказано: «Хто шкодує свою різку - ненавидить свого сина». 
 

- Що Ви думаєте з приводу зв'язку між братами в цьому віці? 

 

- Треба правильно використовувати їх товариство і вплив один на 

одного, але це окрема проблема. Що стосується дитини, ми повинні 

розвивати з нею такі відносини, щоб вона вважала себе нашим 

товаришем. 
 

- Товаришем своїх батьків? 

 

- Щоб вона засмучувалась, коли вони засмучуються, і раділа, коли вони 

радіють. Інакше між ними буде постійна конфронтація. 
 

- Якщо батьки ставлять себе вище дитини, то вони впливають на 

неї значно менше? Як можуть батьки бути з одного боку авторитетом 

для своєї дитини, а з іншого боку – її  товаришем? 

 

- Як учень-товариш. Я ставлюся до нього як до рівного, навчаю його і 

чекаю від нього того ж, що він отримує від мене: уваги, любові та поваги. 

Ви побачите, наскільки в трирічному віці дитина стає  дорослою, починає 

розуміти, що сказати, що відповісти і як себе тримати. І не треба боятися, 
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що ми будуємо з неї якийсь штучний образ. Все залежить від того, як ми 

будемо себе поводитися. До речі, тут дуже важливо розрізняти ставлення 

до дівчаток та до хлопчиків, - воно не повинно бути однаковим. 
 

- З якого віку? 

 

- З трьох років напевно, а можливо й раніше. Хлопчиків повинні 

виховувати чоловіки, а дівчаток - жінки. Діти починають відчувати, що у 

чоловіків і жінок різне ставлення до життя, різна поведінка, різні манери 

оповіді - все зовсім інше. 
 

- Виявляється відмінність між хлопчиками і дівчатками, жінками та 

чоловіками? 

 

- Історії, які розповідатиме дитині мати чи батько або вихователь, 

будуть звучати зовсім по-іншому. Проблема нашого покоління в тому, на 

жаль, що і в дитячому садку, і в школі хлопчиків до того часу, коли вони 

стають чоловіками, виховують жінки. 
 

- Тобто це шкодить хлопчикам, а дівчатка і так оточені жінками. А 

якої шкоди це завдає дитині? 

 

- Хлопчик з 3 років уже не повинен отримувати від матері, він має 

отримувати від батька, уподібнитися дорослому чоловікові. Він вже прагне 

до цього, він не може грати в ті ж ігри, він розрізняє ігри з точки зору 

статей. Він інакше ставиться до світу. З цього віку і далі ми повинні 

розділити їх. Змішані дитячі садки і школи калічать дітей. 
 

- Тут починається особистий приклад ... 
 

- Так, особистий приклад вихователя для хлопчиків і виховательки для 

дівчаток. Адже виховання повинно проходити в процесі обговорень, сидячи 

в колі, а не у вигляді читання нотацій. 
 

- Яким, на Вашу думку, має бути кількість дітей у групі від трьох до 

шести років? 

 

- Ніколи не більше десяти. 
 

- Включаючи інструкторів? 
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- Включаючи інструкторів, вони є частиною загального кола. Вони 

повинні показувати приклад на один рівень вищий від дітей і не більше, 

щоб у дітей була можливість наслідувати їх. 
 

- Судячи з того, що Ви говорите, наші дитячі садки, за винятком 

того, що вони змішані, побудовані не так уже й погано? Там всі сидять в 

колі, розмовляють між собою, граються, але немає навчання, яке, як Ви 

кажете, 

є обов'язковим в цьому віці. 
 

- Навчання має бути обов'язково. Повинна бути програма, яка 

відповідає віку, що включає в себе навчання мові (риториці), музиці, танцю, 

співу, малюванню, читанню та письму, арифметиці, світу (ботаніка, 

зоологія). Необхідне щоденне просування по всіх дисциплінах. Звичайно, 

загалом, на рівні трьох-шестирічних дітей. Диференційовано для хлопчиків 

і для дівчаток. 
 

- У дітей  цього віку  вже є питання про життя? 

 

- Звичайно, все це не випадково. Ми створені так, що ці питання 

виникають у кожної людини, і ми повинні розвивати і поступово готувати 

дітей до цих питань. Але танці, живопис, музика, читання, письмо, знання 

про світ, про життя і природу - вони не зобов'язані знати, але чути про це 

від вихователя вони повинні. 
 

- Ви якось сказали, що в групі дівчаток може бути не 10, а більше, 

оскільки у дівчаток інше сприйняття суспільства. Яке саме? 

 

- Річ у тім, що хлопчики прагнуть з'єднатися в групу, команду. Між ними 

дійсно існує  вид зв'язку, вони відчувають товариша, у них є природній 

внутрішній зв'язок. А у дівчат як у маленьких жінок немає схильності до 

внутрішнього з'єднання, а тільки до загальної гри. Тому кількість дівчаток у 

групі не має такого значення, як у хлопчиків. 
 

- Тобто групи для дівчаток можуть бути більш численними. Чи не 

здається Вам, що дівчатка більш схильні до співпраці, ніж хлопчики? 

 

- Це зовнішнє співробітництво. Вони готові об'єднуватися і гратися 

разом, але в той же час кожна залишається сама по собі. А хлопчикам 
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більш властиво об'єднуватися і бути з'єднаними в групі. Потім це 

проявляється більш очевидно. 
 

- Чи є зв'язок між проявом насильства в дитячому віці і змішаним 

вихованням? 

 

- Насильство треба припиняти з самого раннього віку, йому не повинно 

бути місця! Ми повинні навчати дітей перебувати в суспільстві, адже від 

трьох до шести років - це вже суспільство. Вони повинні перевіряти і 

судити себе, вони повинні вміти збиратися, обговорювати свої вчинки і 

приймати рішення, як це прийнято між вихованими дорослими людьми. 

Вони повинні вміти відповідати за свої вчинки. Це ніби гра, а ніби й ні ... 
 

- Це вже можливо у віці від трьох до шести років? 

 

- Так. Зазвичай, це відбувається за участю вихователя, за допомогою 

таких питань, як «чому це сталося?», «що ви про це думаєте?» тощо. 

 

- Це треба робити в момент події чи після? Припустимо, зараз 

відбувається якийсь інцидент, діти перебувають у збудженому стані ... 

 

- Треба, щоб те що відбулося, ще не забулося в групі, щоб діти 

пам'ятали про це. 
 

- Це не повинно бути занадто далеко від них. Психологічні практики 

підтверджують, що з трьох років дитина починає розуміти, що хтось її 

оточує, починає виходити за межі власного егоцентризму і сприймати 

ближнього, а до цього вона сприймає тільки себе. Але обговорення 

вчинків? Чи не занадто це складно для них? 

 

- Ми повинні посадити їх разом з вихователем і почати розмовляти про 

те, що зробила дитина. 
 

- Це може бути у вигляді гри? 

 

- Можна грати, як у театрі, відтворювати те, що сталося. 

 

- У дітей немає особливого терпіння. Може, робити це у вигляді 

розповіді? 
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- І нехай кожен висловить свою думку. Треба розвивати в них вміння 

оцінювати свої вчинки, увагу, критичний підхід. 

 

- Ви говорите про дуже ранню здатність складати власне судження. 

Це цікаво. У психології, коли говорять про здатність давати оцінку, є 

інша теорія, кожен етап розвитку - це окрема гілка. Але деякі психологи, 

які вивчали моральний розвиток (Жан Піаже та інші), стверджували, що 

чим раніше ти це робиш, тим раніше це розвивається. Ви вважаєте 

саме так? 

 

- Це треба робити з трьох років. 
 

- Можливо, це варто робити і вдома? 

 

- Вдома, в дитячому садку, в школі - такому ставленню, обговоренню, 

переказу того що відбулось - цьому треба вчити дитину з раннього віку. 

 

- І якого висновку треба дійти? Я так розумію, що це обговорення 

повинне привести до якогось   висновку, а не просто: «ми побилися, він 

ударив мене, а я - його». Як Ви вважаєте, який висновок корисно 

отримати після такого обговорення? 

 

- «Полюби ближнього, як самого себе». 
 

- Як це зробити на рівні дитини трьох - шести років? 

 

- Це не проблема. З трьох років діти перебувають на такій стадії 

розвитку, що вже починають розуміти ставлення до інших. Тому нам не 

можна пропустити цей період, ми повинні постійно говорити про це і 

привести їх до правильного аналізу. 
 

- Ви собі це уявляєте як якусь  нову можливість? 

 

- Це наш обов'язок, до чого тут можливість? 

 

- Добре, обов'язок. Але що буде, якщо цього не зробити? 

 

- Тоді ми отримаємо те, що маємо сьогодні. 
 

- Тобто покоління, в якому один не відчуває іншого й ніхто не 

рахується один з одним. 
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- Не тільки це. Ми навіть не знаємо, яке покоління ми могли б отримати. 
 

- Якби наше виховання було іншим? 

 

- Звичайно! Люди були б зовсім іншими. Вони б інакше дивилися один 

на одного, інакше поводилися на дорогах... 
 

- Так, це дуже  суттєва зміна. 
 

- Найголовніше - це «судові засідання». Якщо ми зможемо організувати 

«засідання суду» в самому ранньому віці, вони не знадобляться нам для 

дорослих ... 
 

- Це і є головний підсумок нашої сьогоднішньої розмови. Ми говорили 

про необхідність виховувати звичку, про бесіди з дитиною, про 

авторитет батьків. Ми говорили про те, що якщо ми хочемо чогось 

досягти, то повинні ставитися до цього послідовно і не змінювати свого 

ставлення, інакше дитина відчує розрив між твоїм ставленням сьогодні і 

раніше, вона не зрозуміє, чого від неї хочуть, і матиме рацію. 

 

- Так само плавно і поступово, як дитина зростає, ми повинні будувати і 

своє виховання. 
 

- Ми говорили про хлопчиків, які повинні вчитися в групах до 10 осіб, 

про дівчаток, для яких можливі більш численні групи, тому що вони 

сприймають суспільство інакше, ніж хлопчики. З дітьми слід все 

обговорювати і все пояснювати, створювати в дитині відчуття 

ближнього, яке у нас відсутнє, і якщо ми зробимо це правильно, ми 

виростимо зовсім інше покоління. 
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Школа для наймолодших 

 

- Наприкінці минулої бесіди  ми говорили про поняття суду, який 

повинен стати частиною системи виховання. Це стосується і 

маленьких дітей у віці від трьох до шести років? 

 

- Розвиток особистості дитини, розвиток її індивідуальності, 

відбувається за рахунок відчуття, що є суд і милосердя, певні обмеження, 

розвиток у різних напрямках, реакції на її поведінку. Тому вона повинна 

вміти оцінювати свою поведінку і звертати увагу на оцінки інших. Завдяки 

процесам, через які проходить дитина, в ній повинна сформуватися 

внутрішня основа для самовиховання. 

 

- Що Ви маєте на увазі, говорячи про суд і милосердя у вихованні? 

 

- Ми перебуваємо у світі, який управляється двома силами: силою суду 

і силою милосердя. Світло і темрява, плюс і мінус, тепло і холод – це прояв 

існуючих в основі природи двох протилежних сил, які поділяються в 

нашому світі на цілий спектр протилежних сил і явищ. І в людині також 

діють дві системи: суд і милосердя щодо себе та інших. Ми не можемо 

зважити одне без іншого, адже наші почуття, розум, а також ставлення до 

будь-чого формуються посередині між двома цими силами - ми не можемо 

обмежитися тільки однією з них. Приміром, ми нічого не можемо сказати 

про світло, якщо не були в темряві, не відчуваємо солодке, якщо не 

порівнюємо з кислим, тощо. 
 

- Щодо виховання це виражається в поняттях «дозволено» і 

«заборонено»? 

 

- Можна так сказати. Це межі, між якими ми формуємо людину: не може 

бути тільки милосердя, як і  не може бути тільки покарання. Обидва ці 

впливи повинні бути рівнозначні і точно виважені один відносно іншого. 

Така система формується в маленькій людині, починаючи з трьох років. 

Саме з трьох до шести років потрібно сформувати в ній систему критики і 

аналізу себе та оточення в процесі спільного обговорення. 

Ми повинні показати дитині, яким чином вона пов'язана з суспільством: 

залежить від нього і може на нього впливати. Ми повинні закласти основу 

для її майбутнього правильного зв'язку із суспільством. Адже всі негативні 

суспільні явища, які ми сьогодні спостерігаємо, наприклад, терор, 
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насильство,  відбуваються через те, що ніхто не навчив цих людей 

правильному зв’язку із суспільством. Ми іноді виявляємо жорстокість тільки 

тому, що оточуючі ніяк на нас не реагують. Люда прагне уваги, реакції на 

себе, і вона намагається будь-яким чином цього домогтися, іноді навіть 

жорстокістю, тому що не знає інших способів. Для неї навіть негативна 

реакція з боку суспільства краща за байдужість. 
 

- І тоді її поведінка стає все більш і більш жорстокою? 

 

- Так. Часом агресії відбуваються тому, що люди хочуть якось 

виділитися, щоб на них звернули увагу, і не знаходять інших способів, 

адже їх цьому не навчили. І суспільство не цінує людину і не може дати їй 

належну увагу. Це підсвідомо штовхає людей на крайні вчинки. Мені 

доводилося не раз розмовляти зі злочинцями, і я бачив, як вони 

пишаються своїм становищем у суспільстві, вважають, що їх поважають, 

принаймні, з остраху, вони не бачать іншого способу досягти такого 

становища. 
 

- У них є зв'язок із суспільством, але їх суспільство інше. 
 

- Вони хочуть зайняти своє місце в суспільстві, але ніхто їх не навчив, 

як це зробити правильно. Їм здається, що у такий спосіб вони домагаються 

поваги. 
 

- Тобто якщо я не домагаюся свого по-доброму, то доб'юся по-

поганому? 

 

- Так, але залишимо осторонь поведінку дорослих, адже все наше 

життя сповнене прикладів неправильних взаємин людини з суспільством, з 

родиною тощо. Тому з самого раннього віку ми повинні формувати в дітях 

правильне ставлення до навколишнього середовища, одночасно 

вибудовуючи це середовище, і тоді вони виростуть в гармонійному зв'язку 

між собою. Таким чином ми зможемо запобігти проявам агресії, які 

спостерігаються сьогодні. 
 

- У тому числі і злочинності? 

 

- Так, адже людина буде усвідомлено ставитися до суспільства і свого 

зв'язку з ним. Їй необхідно надати можливість в ігровому процесі побувати 
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в усіх ролях: і судді, і захисника, і поліцейського, і злочинця, і батьків 

злочинця. 
 

- Ви маєте на увазі такий суд, коли кожна дитина грає якусь роль? 

 

- Так, саме так. 
 

- Це не обов'язково повинна бути реакція на якусь подію, а просто 

гра? 

 

- Так, це гра. Для більш дорослих дітей можна брати приклади з газет, 

телебачення тощо, але безліч прикладів ти знайдеш і на вулиці, де діти 

грають, і в школі. Потрібно тільки придивитися, і ти побачиш прояви гордині 

і бажання панувати, брехні, суперництва, обману, інтриг і багато чого 

іншого. Ціле море прикладів для роботи вихователя. 
 

- Це, власне, життєві ігри. Все, що є в житті, розкривається в іграх. 

 

- Так, все, що є у дорослих, є і у дітей, причому в неприкритому вигляді. 

Вони ще не звикли, як дорослі, приховувати свої властивості. Тому, якщо 

ми навчимо дітей з'ясовувати й аналізувати виявлені в іграх якості та 

вчинки, то вони зрозуміють, що такою є наша природа. Добре нам від неї 

чи погано? Чи можемо ми піднятися над нею, щоб бути людиною? 

 

- Те, про що Ви говорите, тісно переплітається з теоріями, 

існуючими в психології. Психологам відомо, що багато найжорстокіших 

злочинців пережили в ранньому дитинстві, у віці, про який ми говоримо, 

важкі психологічні травми. Ви пропонуєте саме з цього віку починати 

навчати їх аналітичного підходу до життєвих ситуацій через рольові 

ігри? 

 

- Саме так, щоб кожен з них «одягнувся» в іншого. 
 

- Дитина не просто грає, а живе в цій ролі, реально її проживає. 
 

- Так, ми пояснюємо дитині, що вона повинна прожити цю роль зараз і 

тут, і поводитися так, як поводилася б в житті в подібній ситуації. Після 

закінчення гри всі відпочивають, а потім міняються ролями. Кожен отримує 

зовсім інший образ і повинен в нього вжитися. 
 

- Тобто гра продовжується і розширюється? 
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- Звичайно. Адже дитина повинна зрозуміти всі прояви життя: і в 

ближньому колі, де є друзі і родичі, і в далекому, де є люблячі люди і ті, що 

ненавидять. Таким чином ми полегшимо дитині входження в життя. Вона 

буде розуміти, що відбувається в світі, і зможе пояснювати навіть 

дорослим. 
 

- Але це не повинно обмежуватися тільки грою. Після гри або в її 

процесі потрібно зупинитися і обговорити. 
 

- Це вже тема для обговорення - для подальшого уроку. І таким чином 

дитина повинна програти всі ролі, відчути, що кожен на своєму місці може 

бути виправданим. Він повинен захищати того, кого грає. Граючи сьогодні 

одну роль, а завтра зовсім протилежну, дитина зрозуміє, як відразу все 

змінюється в її свідомості і в оцінці того, що відбувається. Таке 

проникнення в «театр життя» необхідне для того, щоб навчити дітей 

розуміти один одного. Це перший крок до милосердя, до розуміння суті 

іншої людини, до можливості діалогу навіть зі своїми противниками і 

ненависниками. 
 

- Це вчить дитину не замикатися на собі, а розуміти, що навколо неї 

є інші люди. У психології це називається ототожненням і вихованням 

емпатії - вміння поставити себе на місце іншого, проникнути в його 

суб'єктивний світ. Коли дитина програє всі ролі, то знаходить їх у собі. 

Кожен включений у всіх. В той же час дитині не говорять прямо, що в ній 

є і хороше, і погане, і що вона, наприклад, нервова. Але в процесі гри 

дитина проживає і розуміє це. 
 

- У подальшому житті дитина буде вже по-іншому ставитися до людини 

в певній ситуації, тому що буде розуміти, що і вона сама може бути на місці 

цієї людини. Це зачаток вибудовування іншого ставлення до людей, 

заснованого на розумінні, що всі якості та стани є в кожному з нас. Така 

дитина буде більш терпимою до інших людей. 
 

- Мені здається, що діти природним чином грають в такі ігри. Адже 

вже в дитячому садку у них є куточок лікаря, кухня і всі ігри, які дають 

уявлення про різні сторони дорослого життя. Але Ви пропонуєте не 

просто дати їм грати, а цілеспрямовано створювати цей спектакль і, 

головне, потім обговорювати його. 
 



44 
 

- Бажано робити відеозапис того, що відбувається в їхньому суді, а 

потім його разом переглядати, щоб діти побачили ситуацію з точки зору 

різних ролей. 
 

- А що в цей час роблять діти, які не задіяні? 

 

- Інші діти дивляться і виконують роль суддів. 
 

- Бажано, щоб усі брали участь, наприклад, у ролі присяжних 

засідателів? 

 

- Так, можна вигадати багато ролей. Зазвичай ті, хто пасивно дивиться, 

переживають ті ж емоції, але не так сильно, як самі учасники. Але вони 

можуть голосувати або брати участь таким чином. 
 

- У чому полягає роль вихователя в такій грі? На що він повинен 

звернути увагу, щоб зробити гру максимально ефективною? 

 

- Він повинен стежити, щоб обговорення не відхилялись від теми, були 

сконцентровані на меті обговорення. 
 

- Наприкінці потрібно підсумувати і підвести до якогось висновку або 

просто залишити дітей з тими емоціями, які вони пережили? 

 

- Підсумок після кожного обговорення має бути обов'язково. Гра може 

тривати до години, а у старшому віці і більше. Але це залежить і від теми: 

вона повинна бути якомога ближчою до дітей, актуальною для них. 
 

- Чим старше діти, тим більш актуальною має бути тема? 

 

- І для дошкільного віку тема повинна бути близька і зрозуміла дітям. 
 

- Вона повинна відповідати рівню розвитку дітей і бути висловлена 

їхньою мовою. 
 

- Насправді не важливі ні мова, ні вік, ні рівень розвитку. Важливо 

донести до них, що в іншої людини теж є думка, і вона може мати рацію. 

Можливо, завтра або навіть наступної хвилини ти зміниш свою думку, 

оскільки немає нічого абсолютного. Ми показуємо дітям, що все зазнає 

змін, у тому числі і вони самі, тому ми повинні бути терпимими до людей. 
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- Ми говоримо про гру, де є судді і присяжні, але ж це вік, коли дитина 

дуже чутлива до відчуттів провини і сорому. 
 

- Тому ми повинні їх вчити підніматися над цими відчуттями. 
 

- Що означає підніматися? Долати? 

 

- Ні. Подолання пов'язано з тиском на себе. А тут йдеться про те, що 

дитина має бути відкритою. Вона повинна розуміти, що в неї, як і у кожної 

людини, є слабкості і проблеми, іноді вона говорить неправду тощо. Вона 

повинна знати про це, по можливості винести назовні, виправити і 

старатися у відносинах з іншими людьми проявляти свої найкращі сторони. 

 

- Тобто з усього розмаїття використовувати свої найкращі 

властивості? 

 

- Так, і дитину не повинен турбувати той факт, що зараз обговорюють 

якісь її негативні властивості. Адже вони є у всіх, і вона це знає, тому що 

від неї це не приховують. Але це не означає вседозволеності або прояву 

гордині від того, що раз вони погані, то їм усе можна. Наявність всього 

спектру властивостей зовсім не означає, що можна давати їм проявлятися 

зовсім вільно. Для цього ми і робимо подібні обговорення, щоб вчити, як 

правильно і зважено ставитися до природи людини. 
 

- І для того, щоб не нашкодити. Як потрібно ставитися до можливих 

проявів гордині? Я часто бачу її у дітей активних, лідерів у групі. Іноді 

дитина після гри, в якій вона була у головній ролі, не хоче виходити з неї, 

а хоче і в наступній грі залишатися головною. 
 

- Всади її і організуй біля неї маленький спектакль, в якому вона 

побачить себе збоку. І нехай вона буде суддею. Це, звичайно, тільки один з 

варіантів, є й інші. 
 

- У мене таке специфічне питання. У цьому віці ми багато 

розповідаємо дітям про тварин. Чи можна в такій ситуації, коли 

розігрується спектакль, в якому дитина бачить свою поведінку, 

показати цю історію на прикладі тварин? 

 

- Ні, не варто цього робити. Тут йдеться саме про природу людини, про 

ті властивості, яких немає у тварин. Крім того, тварини не здатні 



46 
 

усвідомити себе, тим більше змінити, тому що повністю керовані 

природою. У них немає вибору, немає критичного до себе ставлення - вони 

повністю підкорюються природним імпульсам, які працюють усередині них. 

Тому поняття добра і зла, засудження і суду незастосовні до тварин. Тільки 

в людині є частина, яка вище його тваринної природи, де вона може 

змінити себе за допомогою суспільства. Тому ми можемо говорити тут 

лише про людину. 
 

- Отже, не пояснювати на прикладах тварин? 

 

- Ні. 
 

- Але ж існує дуже багато оповідань для дітей саме про тварин! 
 

- Мені здається, що дитині не йде на користь пояснення на прикладі 

тварин. Цим ми нібито опускаємо її до тваринного рівня, робимо з неї 

ляльку: ведмедика, півника тощо. 
 

- Ви знаєте історію про курча, яке пішло шукати іншу маму? Курчаті 

здавалося, що його мама недостатньо хороша, і воно пішло спочатку до 

качки, потім до інших птахів в пошуках нової мами, і всі вони були готові 

його прийняти, але жодна з них не підходила йому. З жодним із них воно 

не відчувало себе затишно. І тоді воно повертається до своєї мами. Що 

поганого в такому оповіданні? Мораль зрозуміла, але вона не 

висловлюється безпосередньо. 
 

- Можливо, але ми повинні прагнути підняти людину вище тваринного 

світу, щоб відчувала гордість від того, що вона - людина. 
 

- В одній із розмов за Вашою участю я пам'ятаю, як Ви говорили, що 

сучасним дітям корисно наводити приклади із сучасного життя, тобто 

замість тварин, яких вони ніколи не бачили, розповідати про машини, 

літаки і таке інше. 
 

- Звичайно. Я спостерігаю за своїм онуком. Він зростає в місті. Чи 

бачить він навколо себе корів або інших тварин? Ні, хіба що собаку, кішку і 

голубів. Але зате він бачить літак і машини. 
 

- Як же в такому разі розвивати зв'язок з природою? 
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- Якщо він цього не бачить, то для нього це чуже, як прийдешній світ 

або духовність. Він цього не сприймає. Де всі ці кози, ведмеді, вовки, 

слони? Йому показують картинки і думають, що йому це цікаво, а він не 

знає, про що йдеться. Ми нав'язуємо йому штучну думку про тварин, як про 

наше оточення. 
 

- Як Ви пояснюєте, чому ж є така схильність розповідати дітям 

історії про тварин? 

 

- За своїм розвитком дитина ближча до тваринного рівня, і тому нам 

здається, що якщо ми розповімо їй якусь історію про лісових мешканців... 

Але де ми і де ліс? Тому слід брати приклади із середовища, яке оточує 

дитину, з того, що їй добре знайоме, і на цих прикладах пояснювати 

відносини між людьми. 
 

- Останнє запитання з приводу тварин. Іноді при роботі з дітьми мені 

потрібно зосередити їх увагу на якійсь властивості. Для цього мені 

зручно використовувати тварин і властиві їм якості. Наприклад, одна 

тварина сміливіша, інша хитріша... 
 

- Сьогоднішні діти далекі від цього, не відчувають тварин. І, зрештою, 

надання людських якостей тваринам в принципі невірно. Я думаю, що 

сучасна дитина має навчатися на прикладах, які їй близькі і знаходяться в 

колі її зору. 
 

- Давайте підведемо підсумок. Ми сьогодні говорили про рольові ігри 

дітей, а точніше, про обговорення дітьми всіляких життєвих ситуацій 

за допомогою гри. За допомогою входження в роль дитина вчиться 

відчувати іншу людину, і це дає їй величезні можливості в житті. 
 

- Дозволяє побачити себе збоку. 
 

- Про цей аспект ми говорили менше, але він дуже важливий. На такі 

ігри і обговорення необхідно відводити не менше 1-2 годин, щоб 

проникнення в тему було досить глибоким. Саме в подібних іграх у 

дитини формується правильне розуміння природи людини, і вона 

вчиться, як можна піднятися над нею. Ми також говорили, що зовсім не 

обов'язково використовувати розповіді про тварин, а краще брати 

приклади, близькі і зрозумілі сучасній дитині. Головний висновок, який 

можна зробити: говоріть зі своїми дітьми! Дайте їм можливість 
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обговорювати з вами теми з їхнього життя, які їх хвилюють. 

Результат, який ви отримаєте, буде неоціненним. На ваших очах буде 

розвиватися людина, і у віці п'яти-шести років вона почне порушувати 

теми, про які ви не могли й подумати. 
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Вік від 6 до 9 – початок 

 

- Чи потрібно починати навчання в школі з шести років? 

 

- Шість років - це особливий вік. Але освіта має починатися з трьох 

років, коли дитина вже освоює букви. Від трьох років вже починають 

розділяти навчання хлопчиків і дівчаток. Та й самі вони обирають для себе 

відповідні ігри: дівчатка граються з ляльками, хлопчики - з машинками. А 

коли дитині виповнюється шість років - це вже маленька людина. З цього 

віку з нею вже можна розмовляти про серйозні речі. Нам тільки здається, 

що це все ще маленька дитина. Шість років - це вік, коли в дитині вже 

починає рости людина. 
 

- Мені не дуже зрозуміло, що Ви маєте на увазі під словом «людина». 

Відповідно до класичного підходу, за теорією Фрейда у віці 5-6 років в 

людині вже існують всі внутрішні структури. Вже є щось відносно 

сформоване? 

 

- З шести років можна ставитися до дитини як до маленької людини. 

Вона росте, і ми вже можемо «ліпити» з неї. Тобто, матеріал вже є. 

 

- Отже, якщо з трьох до шести років вона вже навчилася читати і 

писати, то, в принципі, вже закінчила ази навчання? 

 

- Це не тільки ази. У нашій системі інтегрального навчання  дитина вже 

вміє читати, трохи писати. Вона знає, як поводитись, здатна судити себе та 

інших. Вона знає, що вона робить, - нехай з помилками, хай щось забуває. 

Адже в ній весь час розвивається щось нове, і тому вона знову 

заплутується. Але вона визнає, що все не так вже просто. Її бачення не є 

чимось постійним, - завтра все може змінитися. Може статися, що праві 

будуть інші, хоча їй це важко прийняти. Коротше кажучи, в ній вже є 

задатки сприймати світ не тільки таким, яким він їй здається  певної  миті, 

яку вона проживає. 
 

- Мовою психології це називають «виходом з егоцентризму». 
 

- Так, це, фактично, і є зародками людини. 
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- Вона вже може розглядати речі під різним кутом, з різних сторін ... 
 

- Так. Людина - це те, що знаходиться над природою, над ступенем 

тварини. Тварина повністю керована силами природи. Її голова задіяна для 

задоволення потреб її тіла, її бажань. Голова називається думкою, а тіло - 

бажанням. Тобто моя голова зайнята виключно тим, як наповнити мої 

бажання. І ось таке ставлення до життя називається «твариною». 

А людиною я звуся тоді, коли поряд з бажаннями, які я хочу наповнити, 

у мене ніби є ще одна голова. Тобто я одягаюся в вищий щабель «над 

собою», і звідти дивлюся на своє тілесне існування, звідти суджу себе і 

розумію, що можу бути іншим, що можу інакше думати, що завтра, 

можливо, змінюся. Та й взагалі завтра все може стати іншим: і моє 

оточення, з моєї точки зору, яка також відносна, і світ. Це вже щабель 

людини - вона вже усвідомлює, що розвивається, а не приліплена до тієї 

миті, яку проживає зараз. У цьому суттєва різниця між нами і тваринами. 

Ми можемо мислити в рамках історичного часу. 

 

- Але те, що Ви визначаєте як можливість людини усвідомити, що 

вона змінюється, я багато разів спостерігала у вигляді прояву різного 

роду страхів. Дітей дуже лякає усвідомлення того, що вони змінюються! 

Вони завжди наполягають на тому, що існує щось постійне, вони 

шукають можливість передбачати те, що буде ... 
 

- Це саме те, що нас замикає. Адже якщо я звик до якихось певних 

знань, норм, правил, які вже стали для мене звичаями, які вже вибудували 

мій світ, мою дійсність, то тепер через цю призму я вже дивлюся на все, що 

б мені не розкрилося. І того, що не відповідає цим критеріям, я просто не 

побачу. Я підсвідомо це відкину. Ми знаходимося в нескінченному світі, але 

відчуваємо лише його маленьку частину, тому що більшого не бажаємо 

бачити. Ми не хочемо бачити! 
 

- Можливо, не можемо? 

 

- Ні! Ми не хочемо! Нас оточує безліч речей, а ми не бажаємо їх бачити. 

Я хочу бачити те, що відповідає тільки моїм «дитячим» уявленням. 
 

- Тобто ми ніби будуємо схеми, і те, що виходить за їх межі, не 

сприймаємо. 
 

- Я хочу залишитися з тими стереотипами, які засвоїв з дитинства. 
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Немає нічого гіршого! 
 

- З цього й народжується страх змін? 

 

- Тому що ми не вчимо дітей бути вільними. 
 

- Що це означає? 

 

- Звідси простягається подальший шлях пізнання природи. Адже ми 

знаходимося всередині неї і, порівнюючи себе з нею за властивостями, 

відчуємо себе вільними і нічим необмеженими. 
 

- А як це пояснити дитині? 

 

- Це поступово до неї прийде, причому набагато легше, ніж до 

дорослого. Тому що дорослий немов вже зрісся зі своїми стереотипами, а 

дитина ще володіє гнучким мисленням. 

 

- А якщо ти бачиш, що дитина боїться, що вона не хоче залишити 

того, що їй звичне? 

 

- Але це якраз психологічно пом'якшує її зміни. Я ж кажу їй, що всі ми 

змінюємося разом, що саме це відбувається і зі мною, і з усіма іншими. Я 

підтримую її, заохочую її відкрити себе, розповідаю, що тоді вона відчує 

себе комфортно у світі, відчує добро, яким пронизаний світ. Природа буде 

ставитися до неї по-доброму, вона відчує теплий, доброзичливий світ. 
 

- Можливо, варто наприкінці кожного дня обговорити з нею ті зміни, 

які з нею сталися? 

 

- І особливо, якщо ми знімаємо це на відео і показуємо їй. 
 

- Діти люблять, коли дорослі їх фотографують, знімають на відео. Їм 

подобається відчувати, що їх бачать. Є навіть таке поняття: «ти його 

бачив». І якщо два дні тому ти бачив, що дитині було щось не до снаги, а 

тепер вона вже з цим справляється, то вона розуміє, що ти це помітив, 

- адже ти зняв, як це було раніше. Але у віці шести років у дитини 

виникає страх смерті. Діти починають задавати питання про смерть, а 

ми зазвичай намагаємося уникнути їх. 
 

- Тому що ми самі її боїмося. 
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- По-перше, ми боїмося її самі, а по-друге, нас лякає те, що ми нічого 

не можемо відповісти. 
 

- Зрозуміло, у нас немає відповідей. 
 

- До того ж діти не запитують про це відкрито. Просто раптом вони 

починають боятися виходити з будинку або не дають батькам поїхати 

у відпустку. Дитина, якій раніше це було байдуже, раптово не хоче 

розлучатися з батьками. А якщо в цей час народжується братик, то 

дитина взагалі буквально «приклеюється» до батьків, щоб 

переконатися, що всі живі. Як Ваша методика виховання пропонує 

пояснити це дітям? 

 

- Нам нема чого їм сказати, крім правди, причому у всьому. Ми повинні 

розкривати дитині абсолютно все, але поступово. Нам потрібно ставитися 

до неї як до дорослої, нічого від неї не приховувати, не грати з нею, не 

заплутувати її. Беріть приклад з первісних суспільств. Ми повинні дати їй 

всі інструменти, і вона, з нашою допомогою, звичайно ж, зуміє з усім 

впоратися. Вона дуже сильна. Нічого з нею не станеться - не бійтеся. З неї 

вийде хороша, повноцінна людина. За умови організації правильного 

оточення. 
 

- Але ж вона дуже боїться, що її батьки з нею не назавжди, і що сама 

вона не буде жити вічно! 
 

- І вона також не назавжди залишиться такою. Вона виросте, досягне 

досконалості. Ми повинні пояснити їй, як протягом свого земного життя 

вона, в єднанні з іншими, зможе відчути вічність природи. Нам потрібно 

показати їй всю цю перспективу. 
 

- Але ж дитина не може погодитися з тим, що коли-небудь її не буде? 

 

- Звичайно. Ось чому діти сприймають це на земному, тваринному рівні: 

«Тільки скажи мені, що я не помру». І якщо ти з упевненістю це говориш - 

вона заспокоюється. 
 

- Так, у сутності, чому ж потрібно вчити дітей у цьому віці? 

 

- Ми повинні навчати їх відношенню до світу - до свого оточення, до 
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близьких, до природи. Ми повинні розкрити їм життя, правильне бачення 

сім'ї, шлюбу, життя суспільства, розповісти їм про світ, про зірки, про 

покупки, продаж, рух, історію, географію. В той же час пояснювати все це 

як єдиний механізм, в якому ми існуємо, в одній сфері, в якій все 

знаходиться в гармонії, - і ми теж повинні правильно брати участь у цій 

гармонії. А якщо порушуємо її, то це викликає страждання і кризи: хвороби, 

екологічні катастрофи, падіння бірж, спалахи війн, терористичні акти. 

Таким чином, ми вчимо їх тому, що існує великий і єдиний світ. Звідси ми 

поступово починаємо розвивати в них ставлення до суспільства. Але те, 

що стосується суспільства, - в останню чергу. А перш за все, потрібно 

навчити їх побачити життя в його високому сенсі, усвідомити його 

глобальність, вони повинні зрозуміти, що все єдине. 
 

- Тобто ми повинні постійно підкреслювати гармонію природи ... 
 

- І нас в ній, протилежних цій гармонії - і як ми боремося за можливість 

бути такими ж. Перш за все, я розповідаю дітям про всі види природних і 

суспільних явищ, як про частини єдиного цілого. 
 

- Тобто зараз ми вивчаємо якусь частину цілого, яка називається 

біологією. Тобто, учитель біології приходить у клас і каже, що він навчає 

чогось, що є частиною цілого? 

У Міністерстві освіти розглядається ідея про те, щоб навчати 

всьому разом, але це дуже складно здійснити. Адже до такого вчителя-

вихователя, про якого Ви говорите, висуваються дуже високі вимоги. 

 

- Я не думаю, що це так. Адже достатньо підготувати свого роду 

енциклопедію для дітей, маленькі тоненькі книжечки. І потім весь час 

обговорювати з ними це, щоб кожен прожив ці теми всередині себе і 

розповів іншим, як він їх відчуває, як розуміє. У цьому і полягає процес 

навчання. Адже ми говоримо про початковий шкільний вік. 
 

- І як буде виглядати такий урок? 

 

- Тільки як бесіда. Бесіда між дітьми і вихователем. Я б навіть не став 

називати його учителем, бо це відноситься до виховання, а не до 

викладання. Так от, він повинен сидіти в колі разом з дітьми, пояснювати 

їм, дивитися з ними слайди, фільми, водити їх до музеїв, в зоопарк, 

планетарій. Іншими словами, весь процес навчання в цьому віці повинен 

проходити поза стінами школи, в живому світі. 



54 
 

 

- У якому віці? 

 

- Від шести до дев'яти років. 
 

- А скільки осіб повинно приймати участь у такій розмові? 

 

- Десять, хлопчики і дівчатка окремо. 
 

- А з чого потрібно починати? 

 

- Скажімо, в першому класі - тільки обговорення. Подивилися фільм, - 

говоримо про нього, прочитали оповідання, - обговорюємо його. Кожен 

повинен про щось розповісти. Нам потрібно заохочувати дітей говорити. 

 

- Тобто це не фронтальні пояснення вчителя, а якась інтеракція? 

 

- Ні, зрозуміло, ні. Я ж сказав, що це – бесіда, розмова між ними. Вони 

повинні навчитися вести бесіду - це предмет, який їм необхідно повністю 

опанувати. Вони повинні вміти говорити. Адже ми відносимось до рівня 

природи, який називається «розмовний», рівень, що володіє мовою. У 

цьому відмінність між нами і тваринами. 

 

- І це, дійсно, дуже  занедбана область ... 
 

- Так, ми бачимо, що люди не можуть себе виразити. А якщо в колі 

сидять десять осіб, включаючи одного-двох вихователів, то діти поступово 

відкриваються, беручи участь у бесіді, диспуті, суперечці, - з розумінням 

інших. 
 

- Отже, це важливо, щоб з групою хлопчиків займався вихователь-

чоловік, а з дівчатками - вихователь-жінка? 

 

- Зрозуміло, тільки так. 
 

- Можна сказати, що в цей період від шести до дев'яти років у дитини 

формується ставлення до оточення? Адже процес навчання 

відбувається по спіралі, і щоразу додається ще щось, і ще більш глибоке 

... 
 

- Так, звичайно. Адже починаючи з шести років ти говориш з дитиною 
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про навколишню дійсність і весь час розширюєш її уявлення про неї. 

Змінюються лише ті засоби, які ти використовуєш. У період від шести до 

дев'яти років ти більше виходиш з дітьми на природу, в музеї, в планетарій, 

до моря, в ліс. Потрібно показувати їм життя, гуляти з ними по місту, 

показати стадіон, театр і таке інше - і обговорювати побачене. Вони 

повинні пізнати життя. І потім необхідно багаторазово це з ними 

обговорювати: навіщо ми туди ходили, де ми були, що там робили, для 

чого те чи інше існує тощо. Потрібно вести безліч таких бесід. 
 

- Тобто мета цього етапу навчання - пізнання світу? 

 

- Не просто пізнання світу, а пізнання цілісності, досконалості світу. 
 

- Але на основі всього цього дитина також і вчиться? 

 

- Зрозуміло. Коли ми відвідуємо зоопарк, ми дізнаємося про зоологію, 

тваринний світ Земної кулі, одночасно з географією тощо. 
 

- У дітей залишиться багато вражень, а не просто теоретичних 

знань. 
 

- Вони повинні побачити, отримати пояснення, обговорити між собою, 

описати. 
 

- З точки зору психології, цей вік відрізняється дуже конкретною 

формою мислення. Тобто діти повинні побачити для того, щоб 

повірити. Їм важко зрозуміти те, чого вони не бачили. 
 

- І все має починатися з того, що ми існуємо в створеному, цілісному 

світі, і цим же закінчуватися. Влаштувати обговорення, провести бесіду. 

 

- Тобто пояснити, що існує єдина Природа, яка веде людину до 

подоби, до рівноваги з Нею. 
 

- Саме так. 
 

- Отже, ми розмовляли про вік шести років. У цьому віці дитину вже 

можна назвати маленькою людиною. Вона вже здатна судити інших, 

вона розвиває в собі здатність бачити світ, якщо її правильно 

виховують. Ми також говорили про страх смерті і про те, як його 

подолати. Ми сказали, що потрібно пояснити дітям, що світ 
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досконалий. У віці від шести до дев'яти років потрібно проводити з ними 

багато часу поза стінами школи і постійно з ними розмовляти і 

обговорювати побачене. Ми повинні водити їх до музеїв, виїжджати з 

ними на природу, гуляти містом і таким чином викликати в них певні 

реакції, щоб поступово привести їх до розуміння, що все це - частини 

єдиного цілого. І сама ця реальність веде людину до Добра. 
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Вік від 6 до 9 років – 

продовження 

 

- Ми зупинилися на обговоренні віку шести років, початку процесу 

шкільного навчання. Сьогодні ми продовжимо цю тему. Ви описали 

напрямок навчання в перші три роки. А як виглядатиме така школа? 

Скільки годин в день вона працюватиме? 

 

- Весь час. Нащо дитині виходити за межі школи? Куди вона виходить? 

У двір, де ми не маємо жодного уявлення про те, що з нею відбувається? 

Адже суспільство все ж поки що не виправлене таким ідеальним чином, 

коли школа, дім, двір  однаково  добре впливали б на дитину. 

Тому найнадійніше - це організувати школу як сприятливе середовище 

для розвитку дитини, і нехай вона знаходиться там якомога більше часу, а 

додому приходить тільки викупатися, поїсти, поспати. Годину побути з 

батьками і лягти спати. 
 

- Тобто це має бути щось на зразок продовженого навчального дня? 

 

- Я б не називав це навчальним днем. Все, що стосується навчання, 

відштовхує. Це просто довгий день, сповнений приємних вражень. 

 

- А як щодо зв'язку дитини з батьками, братами і сестрами? 

 

- Вона буде з ними спілкуватися вранці, перед виходом із дому, і 

ввечері, коли повертатиметься. Вона не повинна вертітися біля матері, яка 

буде гримати, щоб їй не заважали, і відішле її до іграшок, комп'ютеру або 

взагалі ввімкне їй телевізор, де показують  всілякі програми, про які ми не 

маємо жодного уявлення. Найкраще - щоб вона отримувала все в школі: 

цілеспрямовано, з відпочинком, їжею, іграми, футболом. 

 

- З їжею? 

 

- Звичайно. Все разом. У школі дитина повинна знаходитися цілий день. 

Адже скільки годин на день їй потрібна мати? 

 

- Залежить від того, скільки їй років. 
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- Скільки часу в день вона може їй присвятити? Тож нехай це буде в 

кінці дня, перед тим, як вона лягає спати, - півгодини, годину, дві години. 
 

- Скажімо, о шостій вечора? 

 

- Припустимо, хоча це ще питання, чи зможе мати звільнитися до цього 

часу. Скажімо, від 6 до 8 вечора. А потім вона закінчить всі справи, які 

залишилися. 
 

- А як же домашнє завдання? 

 

- Немає домашнього завдання. Все роблять у школі, все закінчують 

там. Немає такого поняття - «домашнє завдання». Воно ненависне дітям. 
 

- А якщо потрібно виконати якісь вправи, то це роблять у другій 

половині дня? 

 

Немає поділу: перша половина дня і друга половина дня. Необхідно 

підійти до цього по-іншому. Між заняттями повинні бути великі перерви, 

коли діти виходять у двір побігати, пограти. Потім знову повертаються до 

навчання, потім їдять, відпочивають. Так вони проводять день, і в такому 

разі не бачать різниці: школа це чи літній табір. 
 

- А канікули є? 

 

- А навіщо канікули? Від чого вони втомлюються? Це мені незрозуміло. 

І, крім того, весь цей процес повинен проходити і у вихідні, і в будні, і в 

свята. А батьків потрібно запрошувати до школи, влаштовувати 

«батьківський день», проводити з ними спеціальний урок. Тобто, потрібно, 

щоб ці дні проходили в правильній атмосфері, а не так, щоб дитина, 

повернувшись до школи після проведених  вдома свят, розповідала, що 

батько брав її з собою невідомо куди … 

 

- Отже, Ви вважаєте, що в школі повинен бути довгий день, 

наповнений різними подіями. 
 

- Так, звісно. 
 

- І весь день дитина повинна вчитися в групі, яка складається  із 10 

осіб? 
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- Ні. Є менші і більші групи. Якщо збираються щось обговорювати, то 

збирають невелику групу, а якщо йдуть в музей, планетарій, до моря, в ліс, 

- то група повинна бути більшою. 
 

- Тоді, може, всі разом? 

 

- Так. 
 

- А куди відноситься дитина? Сьогодні вона належить до певного 

класу в школі, а в цьому випадку - до групи із 10 дітей? 

 

- Я не думаю, що вона повинна обмежуватись тільки цією групою. Мені 

здається, що це має бути дуже динамічно. 
 

- Але, в принципі, вона повинна знаходитися в групі, яка відповідає її 

віку? 

 

- Це має бути група, в якій вона зможе себе виразити. 
 

- Тобто не буде поділу на класи, як сьогодні: 1А, 1Б, 1В? 

 

- Ні. Навпаки. Ми повинні показати дитині, що вся школа - це єдиний 

організм, що вона відкрита всім, що немає ніяких обмежень. Адже всі ці 

обмеження згодом викликають в ній невпевненість у собі. 

 

- А при обговореннях теж міняти групи? 

 

- Це також бажано. Але тут вже необхідне спеціальне навчання для 

вихователів і підготовка дітей. 
 

- А чому такий поділ на групи викликає в дитині невпевненість? 

 

- Бо вона звикає до своєї групи, як до свого ліжка, своєї кімнати, і потім 

їй дуже важко вийти зі звичної обстановки. У ній виникає почуття страху і 

невпевненості. Навіть дорослі відчувають цей страх, залишаючи дім. 

Сьогодні «сорокарічні діти» не хочуть бути далеко від матері, ставляться 

до неї, як маленькі. 
 

- Так, сьогодні діти з важкістю стають самостійними ... 
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- Ну, а звідки це походить? 

 

- А як щодо спілкування між хлопчиками і дівчатками? Чи можуть вони 

дискутувати між собою? Або, можливо, брати участь у якихось спільних 

діях? 

 

- Це буде відбуватися пізніше і в особливій формі. 
 

- Ви вважаєте, що треба починати статеву просвіту не з дев'яти 

років? 

 

- У дев'ять років ми починаємо говорити з ними про статеві ознаки та 

відмінності, про відносини між статями, про продовження життя. До цього 

вони не здатні сприймати ці явища. У кожному з них ще відсутні внутрішні 

передумови для того, щоб зрозуміти, чому і як все це відбувається. 

 

- Згідно психології, діти в цьому віці дуже люблять творчість: щось 

робити своїми руками, розвивати в собі якісь навички. Це надає їм 

впевненості у собі. І гарні результати досягаються у змаганні між ними: 

хто кращий, хто сильніший, хто прудкіший, хто більш обізнаний. 
 

- У нашій методиці це розвивається протилежним чином - потрібно 

змагатися в тому, наскільки я більше допомагаю іншим. 

 

- Що це означає? 

 

- Вони повинні внести в це намір: «Я хочу бути найкращим у віддачі 

ближньому, суспільству». 
 

- А що до прагнення якомога більше знати? 

 

- Це вже щось інше. І не йдеться про те, щоб знати якомога більше. 

Адже в тому суспільстві, про яке ми говоримо, ми не враховуємо знання 

окремої людини. Ми не ставимо оцінок. 
 

- У такій школі не буде оцінок? 

 

- Ні оцінок, ні перевірок. 
 

- І немає іспитів? 
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- І іспитів немає. 
 

- А як тоді можна оцінити успіхи дитини? 

 

- Вихователь знає і розуміє кожну дитину, яка знаходиться поряд з ним. 

Адже він працює, удвох з іще одним вихователем, в маленькій групі з 

десяти осіб. 
 

- Вірно, це, справді, допомагає краще пізнати їх. А чи потрібно просто 

словами оцінювати якісь їх навички? 

 

- Ні. Нам потрібно зробити так, щоб в результаті  всі вони вийшли 

практично з однаковим рівнем розвитку. 

 

- Але як це зробити, якщо всі різні: одні більш рухливі, інші краще 

сприймають, треті - більш розумні? 

 

- Кожен вносить до групи стільки, скільки спроможний. А ми оцінюємо 

його вклад. Перш за все, ми дбаємо про те, щоб зі школи вийшла Людина, 

а не відмінник в галузі фізики, математики тощо. Це не так вже для нас  

важливо, і я думаю, що завтра це вже не матиме великого значення для 

людства. 
 

- Сьогодні надають дуже великого значення особистим досягненням 

людини. І це, безперечно, - за рахунок ставлення до інших. 
 

- І цим ми руйнуємо суспільство, оскільки, дійсно, одне відбувається за 

рахунок іншого. Ось тому й «перевертаємо все з ніг на голову». 

Досягненнями повинні вважатися дії людини на благо суспільства. І тільки 

відповідно до цього ми даємо їй оцінку. 

 

- А як це вплине на її мотивацію до навчання? Звідки у дитини 

візьметься енергія для занять? 

 

- Від того, що вона вкладатиме в суспільство. А після того, як у неї 

виникне бажання вкладати  у суспільство, нехай вона вчиться, займається 

фізикою, математикою - всім тим, чим їй хочеться. Але насамперед - 

внесок у суспільство. 
 

- Отже, ще до того, як почати вчитися, вона постійно повинна 

вкладати в суспільство. 



62 
 

 

- Це головне. А вже потім нехай вчиться у відповідності до своїх 

схильностей. 
 

- Припустимо, в дитини виявляться особливі здібності до фізики або 

математики. Чи зможемо ми розвивати їх в межах такої системи 

навчання? 

 

- Так, ми зможемо розвивати їх, скажімо в п'ятому чи шостому класі. 
 

- А її мотивацією стати найкращою у цій галузі має бути прагнення 

принести користь суспільству? 

 

- Так, тільки прагнення принести користь суспільству. І кожного разу їй 

потрібно підкреслювати, що суспільство бажає бачити її саме такою. 

 

- Це щось дуже альтруїстичне. Я розвиваюся, але тільки для того, 

щоб принести користь суспільству ... 
 

- До того ж, коли вона піде працювати, в суспільстві, яке, я сподіваюся, 

ми побудуємо, вона не буде заробляти більше за інших. 
 

- Навіть згідно з її потребами. 
 

- Так, вона буде отримувати стільки ж, скільки отримує людина, яка 

виконує простішу роботу відповідно до своїх здібностей. Адже вона стала 

видатною в області математики, наприклад, завдяки закладеним від 

природи задаткам, а в іншої цих задатків немає. Інша людина приносить 

користь суспільству, працюючи сантехніком, а ця людина, припустимо, 

стала професором або директором великої фірми. Так що з того?! 
 

- Кожен член суспільства  займає своє місце, - це зрозуміло. А якщо 

вони різною мірою вкладають у суспільство? 

 

- Кожен вкладає відповідно до того, як він розуміє свою здатність 

принести користь суспільству, - згідно зі своїми особистими  якостями. 
 

- А міра вкладу кожного оцінюється? 

 

- Суспільство оцінює його відповідно до тієї користі, яку він приносить, 

будь він сантехніком, або іншим фахівцем. Відповідно, кожного будуть 
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поважати. Але це ніяк не залежить від того, наскільки важливою є його 

робота. Все визначається тільки тим, скільки душі він цьому віддає. 

 

- Як це можна виміряти? 

 

- Це не вимірюється. Коли суспільство стане духовним, воно зможе це 

оцінити, зрозуміти, відчути. 
 

- Але все ж мені незрозуміло, звідки візьметься у дитини мотивація 

вкладати більше, якщо вона знає, що отримає стільки ж, скільки й інша 

дитина, яка, як їй здається, робить менший внесок? Адже у дітей дуже 

сильно розвинене почуття суперництва. 
 

- У результаті виховання дитина вище за все цінує схвалення або осуд 

суспільства, шукає пошани від суспільства, бажає сподобатися йому. У 

цьому її винагорода, бо необхідне вона отримує незалежно від свого 

вкладу. Ми створені суспільно залежними і повинні це використовувати. 

Саме це характерно для людини і відрізняє її від тваринного рівня. 
 

- І коли ж це перестане бути просто словами для дитини? 

 

- Ми допомагаємо їй реалізувати це протягом усього життя! Школа 

ніколи не закінчується, ми тільки перетворюємо шкільні межі в суспільні. І 

кожного разу людина відчуває, що вона перебуває в якомусь оточенні і, як 

його невід'ємна частина, зобов'язана брати участь у його житті так само, як 

це було в школі. Таким чином  вона просувається і будує для себе 

майбутній світ. Врешті, уподібнюючись природі, вона починає відчувати 

себе досконалою, як сама природа! Ось чому не існує диференціації в 

зарплатах, але суспільство оцінює кожного і засуджує або заохочує. Це 

стимулює людину зовні. Однак головне – це внутрішня стимуляція, коли за 

все більшу подібність природі вона починає відчувати її вічність і 

досконалість, як свою. 
 

- А як зараз створити таку школу, коли суспільство ще не 

виправлене? 

 

- Вам необхідно звільнитися від звичного вам світу і вникнути в нові 

думки, в інтегральний підхід до світу. Тоді Ви зможете вловити його 

властивості, які проявляються сьогодні. Зрозумієте якісні зміни. І почнете 

розуміти, якою повинна бути система виховання людини. Перш за все, 
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потрібно виховати Людину! А потім вже фахівця в якійсь області. 

 

- Сьогодні ми спостерігаємо протилежне. 
 

- Так. Так от, якщо ми виховаємо Людину, яка буде знаходитися в 

гармонії з природою, в рівновазі, то вона почне застосовувати свої знання, 

науку, технології на користь суспільству і природі, а не на зло. І тому ми 

повинні, перш за все, дбати про виховання, а потім вже про освіту. У цій  

неминущій турботі нам потрібно, починаючи з народження людини, 

побудувати для неї правильне оточення, середовище, в якому вона буде 

вчитися інтегральному зв'язку: вона впливає на оточення, і у відповідь 

оточення впливає на неї. Вона розкриває себе як частинку світу. І, 

об'єднуючись з усіма, відчуває себе розчиненою у природі. 
 

- В сьогоднішній системі виховання акцент спрямований на те, щоб 

дати дитині знання, а все інше  ніби повинно прийти саме по собі. Є 

навіть таке поняття: «Потрібно дати дитині інструменти, щоб вона 

могла навчатися». Якщо ми створимо таку систему виховання, про яку 

Ви говорите,  чи не знищить вона у дитини прагнення відзначитися? 

 

- У нашій системі виховання я також оцінюю себе, і мене оцінюють інші - 

за принесеною мною користю. І демонструють заохочення або осуд. Адже 

ви й сьогодні бажаєте більше заробити, прославитися, бути сильним тощо, 

щоб заслужити схвалення, повагу суспільства. Ви насправді працюєте на 

інших. Ви виконуєте вказівку суспільства. Бажаєте бути важливим в їх очах. 

Вам самим потрібно небагато, а все, крім необхідного, ви купуєте, щоб  не 

впасти в очах суспільства. 
 

- Це загальновідомо. 
 

- Але в суспільстві цього не досліджують і цьому не навчають, не 

розповідають і не засуджують, бо це не вигідно виробникам усіляких 

непотрібних нам речей. Вони виробляють, нав'язують нам важливість мати 

їх, ми працюємо, щоб платити їм за ці, в принципі, не потрібні нам речі, 

тому що вони переконали нас, що інакше ми гірші за інших 

 

- А заохочення допоможе нам позбутися виробництва непотрібних 

речей і припинити таким чином виснажувати природні ресурси? 

 

- Уявіть, що Ваші діти читають про Вас схвальні відгуки - як Вам це 
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приємно і яка це велика нагорода. А якщо навпаки - яке жахливе відчуття 

сорому занурює Вас у темряву... Проте це окрема велика тема. 

 

- А як бути з проблемними дітьми, які відстають у розвитку або 

гіперактивні? 

 

- Усе залежить від того, як ми їх організовуємо. Можемо дати їм 

можливість більше рухатися... Адже ми говоримо про те, що школа не буде 

у тому вигляді, в якому вона існує сьогодні. Вчитель, скажімо, буде сидіти 

під деревом в оточенні дітей і розмовляти з ними. Потім вони підуть в клас, 

подивляться фільм і будуть його обговорювати. Потім пограють у футбол... 

Потім вони разом підуть їсти, і в це теж слід внести елемент гри. Нехай усі 

допомагають один одному. Можна після їжі поспівати пісні, тобто робити 

якісь речі, які зближують дітей, виховують у них звичку бути разом. Це 

добре! Це додасть їм упевненості, на відміну від того, що відбувається в 

школі сьогодні. Адже дитина приходить туди, немов на поле бою. Можливо, 

в середині дня їм потрібна перерва на сон, адже ми говоримо про те, що 

вона буде перебувати в школі до шостої години вечора. 
 

- А як щодо проблемних дітей, скажімо, які відстають у розвитку? 

 

- Наприклад, гіперактивних дітей можна об'єднати в окремі групи, щоб 

вони не заважали іншим. 
 

- А що робити з тими, у кого специфічні проблеми? 

 

- Для них теж потрібно сформувати особливі класи. Адже ми бачимо і в 

нашому повсякденному житті, що їм або потрібна постійна підтримка 

оточуючих, або ми створюємо для них спеціальні установи. Тому нам 

потрібно надати їм можливість розвиватися за допомогою відповідних 

вихователів і навчити їх користуватися допомогою один одного. Адже 

серед них є багато таких, хто може брати участь у взаємній допомозі. 

 

- Отже, ми продовжили обговорювати тему школи. Ми говорили про 

те, що навчальний день має бути днем приємних вражень. Замість 

обов'язку він повинен стати для дитини днем задоволень, причому 

настільки, щоб їй не хотілося канікул. Тому що цей день вміщує в себе 

все: і навчання, і прогулянки, і футбол. Дитина знаходиться в школі до 

шостої години вечора, повертається додому, спілкується з батьками, 

лягає спати, а зранку знову повертається до школи на цілий день. Там 
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вона зможе також і відпочити. Все влаштовано динамічно, немає 

окремих класів, які розділяють дітей. Навпаки, щоб розвинути в них 

впевненість у собі, їх ніби весь час «перемішують». 
 

- Використовують усі їхні природні нахили: заздрість, прагнення до 

почестей та інше для того, щоб розвивати їх на благо суспільства. 

 

- Саме в цьому ключі ми говоримо про суперництво між ними, тобто 

змагання в тому, хто принесе більше користі суспільству. І це 

протилежне тому, що відбувається сьогодні, коли кожен, завдяки своїм 

особистим досягненням, вважає себе вищим за інших. 
 

- Цього не можна допускати. Заохочується лише внесок у суспільство, і 

тільки тоді дитині є чим пишатися. 
 

- Так дитина росте, прямуючи до мети, яку ми визначили як 

досягнення досконалості, коли вона починає оцінювати себе з точки 

зору свого ставлення до «ближнього» і поступово «виходити із себе». 

Таким чином ми будуємо нову систему виховання. 
 

- І вона ґрунтується на любові. 
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Початок статевого дозрівання 

 

- Мені б хотілося почати з віку 9-12 років. Сьогодні період статевого 

дозрівання починається приблизно на два роки раніше -  з 9 до 12 років, 

тому що вже в цьому віці ми бачимо фізіологічні зміни у дівчаток, а потім 

і у хлопчиків. У поведінці це може проявлятися навіть раніше, але 

статеве дозрівання у фізичному плані сьогодні починається в 10-12 

років. Слідом за фізіологічними змінами змінюється поведінка підлітків. 

Паралельно швидкому зростанню проявляється запальність, віддалення 

від батьків, зближення з однолітками. Саме в 5-6 класах з'являються 

групи, друзі стають для підлітка найважливішими, а авторитет батьків 

помітно знижується. Якщо, як ми говорили в попередніх бесідах, 

розвиток повинен відповідати законам природи, то чому в цьому віці 

обов'язково відбувається така буря? Чому ми не можемо пройти його 

спокійно, поступово, без вибухів? 

 

- В нас діють різні сили, які походять  від  управління та контролю 

Природи, відповідно до чого  ми зростаємо. У різні періоди життя дія цих 

сил відрізняється. Ми розрізняємо вік  3-6, 6-9, 9-13, 13-20 років. Перехід з 

одного віку в інший може бути дуже різким, іноді буквально протягом 

одного дня, хоча ми й не розпізнаємо цей день. Проте уникнути цього 

неможливо. 
 

- У сприйнятті дитини щось відбувається, і все змінюється. 

 

- Можливо, підліток сам не може з собою впоратися, а ми вимагаємо від 

нього речей, які суперечать його природі. Ми повинні краще пізнати 

природу й слідувати їй разом з ним. 
 

- Які дії з боку дорослих можуть допомогти пройти цей вік 

благополучно? 

 

- Розуміння, бесіди, дружнє ставлення, пояснення життя суспільства. Я 

ріс у сім'ї лікарів. Моя мама була лікарем-гінекологом, батько - 

стоматологом, і всі родичі - теж лікарі. Тому я багато чого знав, читав 

книги. Незважаючи на це, відвідування в роки навчання в університеті 

моргу, пологового залу та операційної - а саме з цього починалося моє 

студентство, - призвело до шокового стану не тільки моїх однокурсників, 

але і мене. Чому не показати це дітям у більш ранньому віці? Чому не 



68 
 

говорити про це, не запропонувати дітям досліджувати життя і все, з чого 

воно складається? Це і стосунки між чоловіком і жінкою, і народження 

дитини, і особливості того чи іншого віку в житті людини. Можна показувати 

фільми про поведінку дітей, дорослих і навіть тварин, пояснюючи причини, 

за якими вони так діють. 
 

- Своєрідна наука життя. 
 

- Можна зняти на камеру їх власну поведінку, а потім разом дивитися. 

Уявляєте, якщо ми покажемо дитині, як вона поводилася вчора? 

 

- Дітям це дуже не сподобається ... 
 

- Але це буде навчанням, якому немає заміни. 
 

- Ви пропонуєте вивчати життя шляхом спостереження? 

 

- Ми витрачаємо масу сил і коштів на дітей. Вони 10-12 років 

навчаються в школі, але через те, що ми не можемо забезпечити 

індивідуальний підхід, не вчимо їх життю, все це виявляється 

неефективним. Вони виходять зі школи порожніми - ніби даремно провели 

час. Щось вони вловили, але насправді на сучасний атестат зрілості можна 

отримати знання за пару років. 
 

- Самі діти кажуть, що не бачать зв'язку між тим, що вивчають у 

школі, і справжнім життям. У цьому віці вони стверджують це 

абсолютно ясно. 
 

- Ми повинні зрозуміти, що наше життя залежить від самопізнання: 

наскільки людина себе вивчає, досліджує, розуміє свої властивості, 

причини своїх вчинків. Від того, чи я знаю, чому і нащо дію, здатний 

оцінювати себе з боку, брати до уваги, як мої дії сприймаються іншими 

людьми, критично ставитися до свого сприйняття інших людей, залежить 

моя успішність у житті. Професія набагато менш важлива. Весь атестат 

зрілості та університетська освіта насправді не настільки важливі. Важливо 

вибудувати людину, а саме цього сьогодні не робиться. 
 

- Цікаво, що вчитися життю через спостереження можна скрізь: і в 

школі, і в сім'ї. Але тільки за умови, що батьки будуть знати, як це 

робити. А це означає, що, перш за все, потрібно виховувати батьків. 
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- Ми відстаємо в цьому на кілька тисячоліть, тому колись потрібно 

почати. 
 

- Отже, у віці 9-11 років діти вже повинні знати, які зміни будуть 

відбуватися з ними? 

 

- Відповідно до віку дітей, необхідно обговорювати з ними відкрито і 

вільно всі явища. Зрозуміло, на тому рівні, на якому вони здатні зрозуміти. 

Все природне, що відноситься до нашої природи, в тому числі наші 

імпульси і потяги, повинні обговорюватися. 
 

- Включаючи сексуальність і відмінності між статями? 

 

- Звичайно. Буде набагато краще, якщо ми будемо прямо і відкрито 

говорити про все, пояснюючи дітям причини і наслідки явищ, що 

відбуваються, різні форми поведінки. Адже відомо, що саме заборонений 

плід солодкий. Тому нам варто більше показувати дітям, що ми знаємо про 

те, що з ними відбувається. Адже їм здається, що у них свій світ, а дорослі 

- живуть в іншому світі і розвивалися по-іншому. Але якщо ми говоримо з 

ними про все відкрито і показуємо своє ставлення, то тим самим 

встановлюємо зв'язок між поколіннями. 

 

- Це дуже сильно зміцнює зв'язки. Я зараз слухаю і чітко уявляю, як 

підліток і його батьки, які сьогодні здаються йому «застарілим 

фасоном» 60-х років, починають знаходити спільну мову. Я пам'ятаю, як 

на мене подіяло, коли мій батько заговорив зі мною про це. Зазвичай 

чоловіки соромляться говорити на ці теми. У психології багато 

написано про важливість таких бесід. Але чоловіки просто не знають, як 

говорити. 
 

- Як батько я завжди намагався бути відкритим з дітьми. Ми абсолютно 

відкриті і можемо говорити на будь-які теми. 
 

- У статевому вихованні і дівчатка, і хлопчики повинні знати все? 

 

- Так, всі повинні знати все відповідно до віку. Ми повинні підходити до 

цього питання правильно, виважено, нічого не приховуючи. Навпаки, чим 

більше підлітки будуть знати і будуть для себе психологами, 

використовуючи ці  знання, тим більше шансів, що в них сформується 
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врівноважене ставлення до цього аспекту життя, не розвинуться ніякі 

відхилення. 
 

- Вони не будуть шукати ні інформацію на стороні, ні відхилення. А 

яким має бути підхід до всіляких відхилень, якщо вони існують? Підліток 

у віці 10-12 років бачить в Інтернеті все. 
 

- Нічого страшного немає в тому, що він буде про це знати. Не слід цих 

тем соромитися або їх приховувати. Діти повинні знати, що все це природні 

явища, і подібні схильності знаходяться в кожному. Вони спеціально 

створені природою, щоб людина навчилася справлятися з ними і 

правильно їх використовувати. 
 

- Вміти ставити обмеження? 

 

- Так, людина сама повинна ставити для себе обмеження. Це дозволить 

їй звільняти думки і душевні сили для інших речей. Без цього розуміння 

вони будуть зайняті однією темою і будуть занурені у свої відчуття 

протягом декількох років. 
 

- Своєрідні рожеві окуляри. 
 

- Вони просто не можуть від цього звільнитися. У сьогоднішньому 

поколінні ці імпульси настільки сильні, що затуляють собою все інше. Якщо 

ж ми дамо їм здатність врівноважити ці думки за рахунок психології, то це 

дозволить їм звільнити частину часу і душевних сил для чогось іншого. 

 

- Ця тема в Інтернеті сповнена збочень ... 
 

- Про Інтернет взагалі нічого говорити. На мій погляд, хтось хоче 

збагатитися на природному інтересі дітей, і це просто потрібно заборонити. 

Ми повинні бути відкриті, вся інформація повинна бути у дітей, але 

правильно дозована і спрямована на гармонійний розвиток. Це повинне 

стати нашою турботою. Тоді ми не будемо виглядати ханжами, що 

закривають складну тему. 
 

- Підхід повинен бути таким, що ми не робимо з цих питань велику 

проблему, а ставимося до них природно. У цьому віці дитина розкриває 

для себе нові відчуття. І це може привести до великої плутанини. 
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- Ми повинні її підготувати, пояснивши, що подібні відчуття є у всіх. 

 

- Це дуже заспокоює. І ще важливо, що про це можна говорити. Ви, 

наскільки я зрозуміла, навіть рекомендуєте говорити про це в школі? 

 

- Говорити скрізь і відкрито. Це відразу ж знижує принадність цих речей 

для дітей, адже саме заборонений плід солодкий. Своєю відкритістю ми 

знизимо їх значимість і не дамо розвиватися всіляким фантазіям. 
 

- Відпаде необхідність шукати інформацію, якщо можна просто 

відкрити книгу або поговорити. Крім усього іншого, це ще дає дитині 

відчуття, що її розуміють. Адже саме ця тема займає її зараз. Вона не 

може відсторонитися і не думати про це, і саме на потрібну їй тему 

говорять і в школі. 
 

- Що сьогодні пропонують психологи? 

 

- Це дуже складна тема для психологів. Є різні програми. Саме у 5-6 

класах у дітей з'являється сексуальний інтерес, нехай навіть тільки на 

рівні дружби. Так ось, мені відразу сказали, що вчителі не можуть 

говорити на ці теми, і мені доведеться проводити уроки самому. Саме 

так я і зробив. І відбулися дуже цікаві розмови з дітьми. Але оскільки я 

чужа для них людина, а продовжити бесіди з учителькою не було 

можливим, то і продовження не вийшло. Бесіди проводилися окремо з 

хлопчиками і дівчатками, і дійсно, я бачив, що бесіди виходили різні. 

 

- Окремо з хлопчиками і дівчатками? 

 

- Так, мені здавалося, що дівчатка в присутності хлопчиків не 

зможуть ставити запитання, які їх цікавлять, у тому числі і про 

хлопчиків, а мені хотілося дати їм таку можливість. І хлопчики те ж 

саме. Діти ставили запитання, на які вони цілком могли б знайти 

відповіді в книзі або у своєї вчительки, якби вона була до цього готова. 

Або у вчителя, якщо мова йде про хлопчиків. Це дуже важливо. Жінка не 

може відповісти на всі питання, що стосуються відчуттів чоловіка або 

чоловічого бачення відносин. Я можу лише уявляти, але це не те ж саме. 

Атмосфера під час цих бесід була дуже хороша, і дітям подобалося. Але 

вчителі не готові до таких розмов, вони сприймають це як свого роду 

вторгнення в сферу особистого. І батькам теж непросто говорити з 

дітьми на ці теми, вони сумніваються, скільки говорити і як. 
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- Не дивно, адже вони самі не отримали такого виховання. 
 

- Але підхід повинен базуватися на максимальній відкритості. 
 

- Відкритість і раннє виховання. Якщо в людині виявляються якісь 

схильності й імпульси, то ми негайно зобов'язані їх врівноважити, 

показавши правильний підхід. Адже неможливо ні вирвати їх, ні 

відсторонитися. Справжній вихователь повинен іти разом з дитиною і вчити 

її, як правильно з цим справлятися. 
 

- Ви якось казали, що корисно влаштовувати ігри, в яких діти можуть 

представляти поведінку протилежної статі. 
 

- Так. Адже ми говоримо про відкрите суспільство. Все, що є в 

суспільстві, має бути відкритим для обговорення. Ми повинні пояснювати, 

наводити приклади, і не віртуально, скажімо, через телевізійні програми, а 

в живій формі. 
 

- Якби Вам випала можливість брати участь у складанні навчально-

виховної програми зі статевого виховання, якими були б її принципи, крім 

відкритості? 

 

- На початковому етапі слід говорити з хлопчиками й дівчатками окремо: 

чоловік - з хлопчиками, жінка - з дівчатками. Надалі чоловік і жінка разом 

повинні розмовляти окремо з хлопчиками, а потім - з дівчатками. Після 

цього можна змішувати групи і викладачів. 
 

- Після того, як діти вже трохи зблизилися з вихователями? 

 

- Так. Але все має відбуватися в делікатній, природній формі. Ми 

повинні підняти дітей з «тваринного» рівня на «людський». Оскільки наші 

інстинкти відносяться до тваринного рівня, то наше завдання - навчити 

дітей дивитися на себе згори. Вони повинні розуміти свою природу, 

інстинкти і потяги, якої важливості і скільки часу їм надавати, як до них 

ставитися, чому саме віддавати перевагу. Зараз це дуже мене цікавить, 

але чи для цього я живу? Потрібно дати їм якомога більше часу і 

можливості говорити про це між собою. Нехай говорять хоч дві години! 
 

- Вони будуть розмовляти цілий день! 
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- Ні-ні, все закінчиться швидше, ніж Ви думаєте. Якщо обговорення буде 

вільним і нічим не обмеженим, то вони дуже швидко заспокояться, гормони 

відступлять, і в їх головах звільниться місце для інших речей. 

 

- Ви хочете викликати відчуття контролю над почуттями, певне 

заспокоєння, коли ці думки відійдуть на другий план? 

 

- Чому б і ні? Сьогодні ми не даємо виходу цим речам. Вибачте за 

порівняння, але це як у каналізації: якщо є засмічення, то вміст 

піднімається вгору, поки в якомусь місці не прорветься. 

 

- І це може дійти до крайнього ступеня агресії та насильства. 
 

- Тому що вони не знають, яким чином це виразити. 
 

- Останнім часом ми чуємо про жахливі випадки насильства. Так, 

статевий потяг може проявлятися у зґвалтуваннях, або утворюються 

групи, з хлопчиків або дівчаток, які протистоять одна одній. В 

результаті бажання зв'язку набуває дивної форми. 
 

- Бо не закладена програма, як правильно ставитися до виникаючих 

бажань, як їх врівноважити і використовувати. З одного боку, їх веде 

недолік знань, а з іншого - негативні і далекі від життя приклади з фільмів, 

всілякі хворобливі фантазії. Я просто бачу, як молоді люди копіюють ці 

голлівудські приклади у своїй поведінці і мисленні. Людина перестає бути 

людиною, а просто стає копією героїв цих фільмів. 
 

- Для цього віку характерно ще одне явище: поділ на «своїх» і 

вигнанців. Це теж своєрідний аспект бажання до зв'язку, але він приймає 

таку жорстку форму. Деякі діти просто стають аутсайдерами. 
 

- У мене є пояснення цьому явищу, але хотілося б почути міркування 

психологів. Адже у вас накопичений величезний досвід практичної роботи з 

дітьми і в школі, і в приватній практиці. Як ви пояснюєте, що сьогодні, 

живучи в розвиненому суспільстві, яке вважається просунутим і 

розуміючим, ми все ще не можемо впоратися з подібними проблемами? 

Чому міністерство освіти, батьки і різноманітні організації, які займаються 

молоддю, включаючи армію, не можуть провести таку просту акцію? 
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- Як називається ця акція? 

 

- Створення людини. 
 

- Для цього потрібно зробити революцію у сфері виховання. 

Неможливо взяти те, що існує сьогодні, і надіти на нього нові принципи. 

Більшість людей не йдуть добровільно на якісь серйозні зміни, а тільки 

якщо вже не в змозі залишатися в звичному руслі. Тому у виховній 

системі намагаються зберегти існуючі межі, хоча нічого доброго з цього 

не виходить. 
 

- Я б порадив підготувати інструкторів, які будуть просто говорити з 

дітьми. Нічого іншого. Нехай говорять на будь-які теми, але залучають клас 

так, щоб діти відчули себе єдиним організмом. Ці люди повинні бути 

професіоналами настільки, щоб бачити відносини між дітьми, вміти 

спрямовувати й виправляти їх за допомогою цих бесід. Гострий погляд 

фахівця може запобігти багатьом проблемам всього лише за один урок на 

день. 
 

- Години на день достатньо? 

 

- Так. Ми не можемо цього вимагати від учителів-предметників. 
 

- Їх цього і не навчають. 
 

- На превеликий жаль. Але можна підготувати людей спеціально для 

такої роботи. Ми отримаємо результати негайно, буквально протягом 

декількох місяців. 
 

- Ми поговоримо про це в наступних бесідах. Сьогодні ми розмовляли 

про те, що у віці від 9 до 13 років дитині дуже важливо знайти розуміння 

у дорослих. Тому в неї повинна бути можливість говорити про все 

відкрито. Були висловлені дві пропозиції, що доповнюють одна одну. 

Перша: показати і пояснити дитині життєві етапи, які людина 

проходить. Це можна робити і вдома, і в школі, зрозуміло, відповідно до 

віку. І оскільки в цей період в дітях проявляються статеві потяги, 

важливо відкрито говорити на цю тему, не приховуючи нічого, адже те, 

що ми приховуємо, викликає посилений інтерес і займає думки дітей ще 

більше. Ми говорили про те, як це робити в школі і вдома, і закінчили 

розмову практичною пропозицією: почати готувати фахівців для бесід з 
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дітьми на теми, які їх цікавлять і хвилюють. Це, на наш погляд, 

дозволить дітям бути менш стурбованими власними потягами й 

звільнити енергію для інших інтересів. 
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Підлітковий період 

 

- Ми продовжуємо наше знайомство з усіма  етапами розвитку 

дитини. Сьогодні ми торкнемося дуже важливого періоду – віку 9-13 

років, який визначають як ранній підлітковий період. Ми вже говорили про 

цей етап та про розвиток сексуальності, що відбувається саме в цьому 

віці. Але існує ще декілька аспектів, які нам хотілося б обговорити. 

- У попередній розмові ми говорили про початок статевого розвитку 

та про внутрішнє напруження, яке розвивається в дітях. Сьогодні мені б 

хотілося продовжити розмову про зміни в емоційній сфері дитини в цей 

період. У віці 9-13 років ми спостерігаємо в дітях неврівноваженість, 

нервозність. До того ж самі діти звинувачують в цьому інших і не 

шукають причину у собі. Починає чітко проявлятися зростаюче 

прагнення до самостійності. Дитина ніби коливається між залежністю 

та самостійністю. Коли у попередніх розмовах ми говорили про 

дворічний вік, то відзначали, що дитина вперше намагається вийти з 

материнських рук. Приблизно те ж саме відбувається і в  9-13 років, але 

не на фізичному рівні, а в емоційній сфері. Дитині дуже хочеться в умовах 

поза домівкою бути самостійною, але у своїй родині вона знову стає 

повністю залежною. І це створює  багато труднощів та плутанини для 

батьків. Як треба ставитися до підлітка у цей період? 

 

- Ми повинні кожну дитину зробити психологом для самої себе. Вона 

має розуміти себе й усвідомлювати, як її сприймають інші люди. Ми маємо 

їй  показувати  її власну поведінку, зняту на відеоплівку, та поведінку 

людей, різних за статтю та віком, у різноманітних ситуаціях. Все це 

потрібно потім обговорювати в групі підлітків. Дитина повинна відчувати, 

що її навчають життю та правильному відношенню до нього. Навчання має 

бути повністю відкритим, без заборонених тем, недомовок, приховувань, 

які тільки спричиняють всілякі відхилення. 
 

- Тобто вона повинна вивчати саму себе?            

         

- Звичайно. Інтегральне виховання розкриває людині саму себе, її 

внутрішню частину. А вік 9-13 років особливо важливо не проґавити. В 

цьому віці закладається фундамент всієї людини, і що вона в ці роки 

почерпне, те потім в неї  і сформується. Бо слідом  йдуть роки статевого 
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дозрівання, які вже не дозволяють підлітку зосередитися на будь-чому, 

крім питань статі. А поки можна вільно, без тиску розмовляти с дитиною 

про схильності та бажання, яких вона соромиться, і саме зараз вчити її 

правильного погляду на саму себе ніби збоку. 
 

- Ви кажете про те, що потрібно заохочувати і розвивати здатність 

дитини бачити себе збоку? 

 

- Так. І тоді одночасно двома каналами: через логіку і через почуття – 

вчити внутрішньо з’ясовувати те, що ми називаємо «солодке-гірке» і 

«правда-брехня». 
 

- Одне відносно іншого? 

 

- Так. З'ясовувати це і за допомогою логіки, і чуттєво. Це допоможе 

дитині якщо не справлятися повністю, то у всякому разі розуміти, що з нею 

відбувається. Адже в неї немає навіть ниточки, за яку вона може 

ухопитися, щоб вибратися з того внутрішнього виру, в якому знаходиться. 

Дитині треба розкрутити цей клубок. Тут дуже важливо стати її партнером. 

Вихователь має бути одночасно і вихователем, і другом, тобто в чомусь 

бути вищим і досвідченішим, але вміти спуститися на рівень дитини. 

 

- Чи означає це, що вихователь має бути приблизно одного віку з 

дитиною? 

 

- Ні, але він повинен уміти настільки спуститися до рівня дитини, щоб та 

відчула в ньому друга, рівного собі. Багато чому можна навчити 

шляхом  перегляду відеозаписів різних ситуацій і поведінки дітей в них. 

Потрібно обговорювати з дітьми, чому ми так поводимося, а вихідною 

точкою такого обговорення повинне стати те, що такими ми створені 

природою, як всі інші її частини. Его – це наша природа. В цьому немає 

нічого, 

що потрібно було б приховувати. Навпаки, ми повинні вивчати себе самих і 

природу, яка розвинулася в цьому куточку галактики. Якщо ми навчимо їх 

такому підходу, то відразу ж всі напруження почнуть слабшати. Головне - 

вирішувати все відсторонено від дитини, але разом з нею. 
 

- Такий підхід дасть також  розуміння, що той вир, який є в мені, 

відбувається і з іншими. 
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- Абсолютно вірно. А коли про це починають розмовляти в класі, та ще 

в третій особі, та ще за допомогою перегляду фільмів, то тоді можна і 

обговорити все абсолютно вільно, і покричати, посваритися, і посміятися. У 

такому обговоренні навіть не важливо, чи дійдуть вони згоди. Важливо, що 

вони вчаться про це говорити. І якщо сьогодні вони обговорюють те, що 

сталося з кимось іншим, у фільмі, наприклад, то завтра це станеться з 

ними самими, і тоді вони згадають все, про що говорили у класі. 
 

- Таку підготовчу роботу можна починати і в більш ранньому віці? 

 

- Проблема, перш за все, в тому, що для таких уроків психології 

потрібно багато навчальних годин. Але це необхідно для того, щоб 

будувати людину. Саме такий підхід дозволить потім дитині вибудувати 

правильне ставлення до суспільства, до держави, до світу, до вибору 

професії тощо. Такий аналіз життя і людини - основа всього. Навчившись 

дивитися на себе з боку, дитина зможе аналізувати, чому вона поводиться 

так чи інакше, як з часом змінюються її погляди і поведінка, як її вчинки 

сприймаються іншими. Вона буде чітко розуміти, наскільки все у світі 

відносно, наскільки вона сама залежить від своєї природи, від того, якою з 

самого початку була створена. Такий погляд знімає певним чином вагу 

надмірної відповідальності, але одночасно вчить правильного підходу до 

будь-якої ситуації. 

 

- Це також знижує відчуття провини. 
 

- І напругу теж. До речі, є величезна користь від навчання дітей 

акторської майстерності, в першу чергу, здатності виходити із себе у роль. 
 

- Чи варто говорити про це і в родині, наприклад, щодня перед сном? 

 

- Не думаю, що ми можемо перекласти це на батьків, тому що батьки 

самі не отримали такого виховання. От якщо ми зможемо виховати 

сьогоднішніх дітей, то потім, ставши батьками, вони зможуть передавати 

це своїм дітям. А поки тільки ми, вихователі, можемо працювати з дітьми. 

Одне покоління повинне отримати правильне виховання у школі. 
 

- Вихователем у школі має бути людина, яка вивчає інтегральне, як 

Ви кажете, виховання? 
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- Так, адже це інтегральне виховання подає все, що відбувається, в 

простій і зрозумілій формі, дає засоби для розуміння природи й вирішення 

сучасних проблем людини, родини, суспільства. 
 

- Вивчаючи закони природи, людина проходить весь процес на собі і 

вчиться розуміти іншого. 
 

- Це вірно, але можна відкрити курси, де протягом півроку або року 

можна буде підготувати фахівців для роботи з дітьми цього віку. А з дітьми 

треба продовжувати займатися до закінчення школи, до армії, та й в 

університетах теж. Людина все життя має навчатися правильного зв'язку з 

оточуючими. Я переконаний, що на якомусь етапі і на підприємствах 

почнуть займатися цим. Насправді, процес повинен тривати протягом 

всього  життя. Засоби масової інформації повинні посісти перше місце в цій 

зміні суспільства. Кілька разів на тиждень повинні проходити сімейні 

передачі по телебаченню, і вони повинні бути такими, щоб кожна сім'я, і 

великі і маленькі її члени, бачили своє відображення. 
 

- Такий собі домашній театр? 

 

- Так, але не просто театр, а організований таким чином, щоб люди 

бачили й аналізували стосунки, вивчали себе на наведених прикладах. Це 

могло б по-справжньому вибудовувати людину. Мені це здається 

абсолютно необхідним, інакше людство може опуститися до рівня тварини. 
 

- Я хочу повернутися до батьків. Чи будуть паралельно зі 

школою  відкриватися якісь курси для батьків? 

 

- Я більше сподіваюся на засоби масової інформації та на ту 

революцію, яка повинна в них відбутися. Вони повинні перейти з рук 

приватних власників у ведення держави й суспільства, і правильно 

використовуватися. Сьогодні замість того, щоб виховувати і вибудовувати 

людину, вони руйнують її. 
 

- Так, дійсно, вони  багато шкодять. 
 

- Насправді це сильний засіб, який приваблює людей, і тому може 

принести велику користь. Я сподіваюся, що ми зможемо створити серії 

передач для дітей - за допомогою тих дітей, які займаються в наших 

гуртках - і для дорослих - за допомогою таких фахівців, як Ви, наприклад. 
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- Так, я вже починаю думати, як це можна реалізувати. 

Психодраматичні методи дійсно можуть бути сильним засобом, як і 

розповідь, яку ми використовуємо сьогодні в психологічній практиці. 

Тільки це повинно нести нове посилання. 
 

Я хотів би повернутися до теми виховання в сім'ї. Сьогодні ми 

стикаємося з тим, що діти вже в підлітковому віці віддаляються від 

батьків, і дорослі нічого не можуть з цим зробити. 
 

- Це все та ж сама проблема. Адже ми живемо в суспільстві, яке 

складається з сімей і окремих особистостей, і всі пов'язані одне з одним. 

Це потрібно пояснювати дитині, і робити це природним чином. 
 

- Пояснювати і батькам теж? Наприклад, батьки, які читають наші 

бесіди, зможуть отримати для себе якусь практичну пораду для змін у 

родині, почавши говорити про це із дитиною? 

 

- З дитиною обов'язково потрібно говорити і пояснювати їй. 
 

- Давайте все ж таки спробуємо дати якусь конкретну пораду 

батькам: що можна зробити, щоб діти не відходили від батьків вже у віці 

9-12 років. 
 

- Я брав своїх дітей до музеїв. Я возив їх на цілий місяць до Канади і 

там водив по музеях. 
 

- Що Ви хотіли показати їм? 

 

- Будова людини, відмінність і взаємини статей, пологи - все це є, 

наприклад, в музеї природознавства в Торонто. 
 

- І Ви говорили з дітьми абсолютно вільно? 

 

- Звичайно. Я сидів поруч з ними, коли вони дивилися фільми про те, як 

з'являються діти, і пояснював їм, що це природа. Весь час повторював це 

слово: природа. 
 

- Але ж Ви говорили з ними не тільки про розмноження у мурашок. 
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- Звичайно. Не тільки не приховувати від дітей все, що пов'язано з цією 

темою, а навпаки, потрібно говорити і говорити на простому рівні, 

пояснюючи, що це природно. Цим ми знімаємо більшу частину особливого 

інтересу до цієї теми і напругу, пов'язану з її приховуванням. Адже саме 

приховування приваблює, а розкрийте - і найбільші проблеми зникнуть. 

Крім того, потрібно запрошувати психологів пояснювати всілякі відхилення. 

Діти повинні знати про це й остерігатися. Загалом, як можна більше 

показувати, пояснювати, обговорювати все. 
 

- Цілеспрямоване розкриття, яке супроводжується поясненнями. Мені 

здається, що інтегральне виховання відрізняється своїм підходом до 

цього питання від всіх інших напрямів у психології. 
 

- Тому що воно ближче всіх до природи. 

 

- Так, але у психології є одностайність відносно того, що дитина на 

якомусь етапі зобов'язана відокремитися від батьків. В іншому випадку 

вона залишиться прив'язаною до них і не стане самостійною. Це 

природний процес. 
 

- Навпаки, це абсолютно неприродно. Не розривати зв'язок з дитиною, а 

навпаки, спускатися на її рівень для того, щоб зберігати зв'язок і 

залишатися другом. І тоді не буде жодних проблем. Моя мати – лікар-

гінеколог, і вона завжди говорила зі мною абсолютно відкрито. 
 

- Так, але вона говорила з Вами, тому що володіла знаннями з цього 

питання. 
 

- Ні, я кажу про зовсім малий вік. Вона розуміла, що потрібно говорити зі 

мною, щоб зняти значимість цієї теми, звести її до найпростішого, 

природного рівня. 
 

- Ви радите батькам зберігати дружні стосунки з дітьми? Адже діти 

не дуже прагнуть цього. 
 

- Це неправильно. Якщо діти відчують, що батьки не "спускаються" до 

них, як до маленьких, а дійсно говорять з ними на рівних, то вони будуть 

шукати таких відносин. Я і сьогодні говорю з дітьми на всі теми, і вони 

радяться зі мною з різних питань, включаючи інтимні. І не тільки я, є інші 

приклади таких стосунків у сім’ях. 
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- Тобто вже є приклади таких дружніх стосунків між поколіннями, які з 

часом не перериваються. І секрет - повага і розмова на рівних. 

У цьому віці ми спостерігаємо таке явище, як створення груп і пошук 

популярності у протилежної статі. Наприклад, якщо хтось з хлопчиків 

особливо подобається дівчатам, то він стає лідером серед хлопчиків. 
 

- Тема лідерства у дитячому середовищі дуже важлива. Ми повинні 

приділяти увагу цьому питанню і пояснювати дітям, що такі якості, як 

заздрість, пристрасть, бажання володарювати, посісти певне положення 

можуть бути корисними і шкідливими в рівній мірі. Дуже важливо наводити 

приклади. Наприклад, корисно замість уроку показати фільм про гординю, 

яка в результаті  призводить до краху і ненависті. Але фільми 

повинні супроводжуватися поясненнями, диспутами. Розмова про сторонні 

проблеми 

знімає напругу. Це безперервна робота, оскільки его людини весь час 

зростає. Але якщо є розуміння, що людина створена таким чином, це -  її 

природа, і не вона сама так поводиться, а щось всередині неї підштовхує її, 

і якщо ми навчимо дитину такого спостереження себе збоку, то їй буде 

легше справлятися з усіма проявами своєї природи. 
 

- У цьому віці природа особливо "грає" з дітьми. Взяти, наприклад, 

таке явище як "клоун", який є в кожному класі. Діти схиляються до 

крайніх форм поведінки, немов випробовують їх. 
 

- Це тому, що вони намагаються привернути до себе увагу. 

 

- Як треба ставитися до таких явищ? 

 

- Це не буде проблемою в тому випадку, якщо ми навчимо дитину 

розуміти саму себе. Вона тоді буде бачити в собі самій внутрішню 

боротьбу протилежних сил, і їй буде подобатися розпізнавати це. Крім 

того, якщо діти в класі теж будуть розуміти, що подібна клоунада виходить 

з бажання їх товариша викликати до себе особливе ставлення, то у самого 

"клоуна" ніби заберуть сенс такої поведінки, і вона зникне сама по собі. 

 

- Вона просто не викличе бажаного ефекту. 
 

- Абсолютно вірно. Покажіть проблеми класу при перегляді фільму - а 

потім обговоріть героїв. Подивіться, наскільки це було зрозуміле і як 
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змінилася ситуація в класі щодо цих проблем. Ми повинні створити в класі 

таке маленьке людське суспільство, яке вивчає саме себе, і в результаті 

для всіх його членів життя стає зрозумілим, прозорим. Створити таке 

суспільство є серйозним педагогічним завданням. 
 

- Це дуже непросто, оскільки в цьому віці природним чином підліток 

націлений тільки на себе самого. І ще на те, аби поводитися на зло 

дорослим. 
 

- Так, але проти цього егоцентризму є інші підлітки. Намагаючись 

боротися зі спрямованістю дитини тільки на себе, ми можемо звертатися 

не лише до нього самого, але й використовувати силу впливу інших дітей. 

Саме вони своїм ставленням до товариша - схваленням його хороших 

проявів і відторгненням поганих - повинні допомогти йому виробити 

поведінку, яка буде враховувати інтереси інших. 
 

- Ви пропонуєте використовувати силу колективу? 

 

- Так, саме ця сила змусить його змінитися. 
 

- Це не виглядає занадто жорстоко по відношенню до дитини? 

 

- Не більше того, що відбувається в суспільстві. Адже сьогодні дитяче 

товариство є найжорстокішим, і діти не усвідомлюють цього. 
 

- Причому жорстокість може дійти до крайніх форм, якщо не 

втрутяться дорослі. 
 

- Розкрити внутрішню природу людини - це вирішення всіх проблем, 

адже тут ми вже бачимо людину - маленьку, але вже людину зі своїм 

ставленням до суспільства. 
 

- Я б хотіла поговорити про стосунки між дівчатами та хлопчиками. 

У попередніх бесідах Ви говорили, що, починаючи з трирічного віку, 

тобто практично протягом 10 років, вони не бачать один одного і 

повністю розділені. І раптом вони зустрічаються... 
 

- Ні, ми говорили про бажане. Але в переважній більшості шкіл у всіх 

країнах світу немає повного розподілу. Ми не будемо запроваджувати 

нічого, що виходить за рамки загальноприйнятного, а тільки те, що ми 
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дійсно зможемо виконати. Наше виховання буде ясним і відкритим. У 

вирішенні цього питання все залежатиме від того, як система буде 

розвиватися, наскільки будуть підготовані навчальні програми, засоби 

навчання тощо. Перед суспільством стоїть складне завдання, яке воно 

буде зобов'язане вирішити, інакше воно виростить покоління, яке зовсім не 

відповідає природі, а значить, постійно страждає... 
 

- Підведемо підсумок. Ми говорили про те, як виховувати дитину, щоб 

вона стала психологом для самої себе, могла аналізувати свою 

поведінку, розпізнавати внутрішню боротьбу протилежних сил у собі та 

отримувати задоволення від такого розкриття. Цей підхід надзвичайно 

важливий і для правильного формування суспільства. Подібний постійний 

аналіз формує в дитині внутрішню зрілість, незважаючи на малий вік. Ми 

говорили про засоби для такого виховання. Це фільми, відверті бесіди в 

школі і вдома абсолютно на всі теми, що стосуються природи людини. 

Ми сподіваємося, що зможемо створити серії передач для сімейного 

перегляду, де і дорослі, і діти зможуть побачити, як у дзеркалі, свої 

відносини і проблеми, і це буде допомагати вирішувати проблеми в 

сім’ях. 
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Заздрість і насильство 

 

- Ми хочемо з'ясувати, як виховати щасливе покоління. Мене дуже 

цікавить  тема заздрості. Ми часто стикаємося з проявом заздрості. 

Якщо один отримує, іншому також хочеться. Навіть у віці від шести до 

дев'яти років це виражено дуже яскраво. Кожен намагається виділитися, 

заслужити визнання. Дослідження показують, що вчителю достатньо 

сказати дитині, не вдоволеній собою, слово схвалення, щоб допомогти їй 

піднестися духом. І навпаки. Коли вчитель не звертає уваги на дитину, 

не заохочує, не виділяє, дитина швидко втрачає почуття впевненості, 

здатність до дії і до навчання. Як боротися із заздрістю? 

 

- Виховання - складна наука. Вона складна, оскільки її розуміння 

побудоване на поєднанні двох протилежних явищ. З одного боку - 

індивідуальний розвиток, з іншого боку - розвиток суспільний, колективний. 

Їх цілі інколи протилежні. З одного боку, я такий, як  усі, і хочу бути разом з 

усіма, нічим не виділяючись. Товариство для мене - головне, і я буду 

служити йому не заради отримання вигоди або бажання використовувати 

людей, а від щирого серця. Я дбаю про суспільство, як дорослий про дітей. 

З іншого боку, повинен бути особистий розвиток, який відбувається за 

рахунок заздрості, пристрасті до почестей та слави, а також ненависті - 

всіх наших індивідуалістичних і навіть жорстоких мотивів. Звичайно, все 

залежить від того, як ці прояви використовувати, але всі вони присутні в 

кожному з нас. 

 Оскільки проблема справді існує, розгляньмо кожен аспект окремо, а 

потім з'ясуймо, як об'єднати їх разом, адже це найважче. Перш за все, 

займаючись розвитком дитини або навіть дорослої людини, заборонено 

«викорінювати» щось в її природі. Потрібно її схильності використовувати 

оптимально. Під «оптимально» розуміється відсутність протиріч між 

особистою та суспільною користю. 

 Якщо така розбіжність існує, це вказує на те, що ти  як організатор 

процесу навчання, соціолог і дослідник, підходиш  до справи невірно. А ми 

повинні знати, як привести суспільство та людину до хорошого, 

гармонійного між ними, стану. 
 

- Але у заздрості є своя роль функція, як і у почестей. Вони існують 

не дарма. 
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- А як би ми без них розвивалися? Але нехай заздрість, пристрасть до 

почестей і слави штовхають мене в моєму індивідуальному розвитку до 

того, щоб я став активною, корисною частинкою суспільства і міг 

"підштовхнути" його до рівності, до гармонії, до єднання. Разом з тим, 

нехай кожен виділяється чимось властивим саме йому, адже тільки він 

може дати це суспільству, і ніхто інший. 

 

- Питання, як цього досягти? Адже те, що заздрість може бути 

позитивною, я розумію. 
 

- Необхідне  поєднання різних елементів. Досконалість утворюється від 

поєднання протилежностей. Як у нашому тілі, одні органи працюють на 

засвоєння, інші - на виділення, стиснення чи розслаблення. Системи різні і 

протилежні, але між ними діє закон гармонії, згідно з яким вони діють 

заради спільної мети - життя. Так і ми повинні трохи піднестися над 

особистим інтересом. Я захочу бути найкращим, найсильнішим, але щоб 

бути корисним суспільству, щоб воно досягло успіхів, адже інакше я просто 

не існую. 
 

- Зі сказаного Вами можна укласти методику роботи з дітьми: 

постійно показувати їм такі приклади, коли кілька елементів 

утворюють ціле, краще, ніж складові його окремі складники. А що 

робити з бажанням бути найкращим? Воно закладене в нас від природи. 
 

- І нехай залишається! Але я використовую його на благо всього 

суспільства. Я не пригнічую інших, а намагаюся знайти такий зв'язок, щоб я 

міг радіти, перебуваючи разом з ними. І тоді загальне задоволення стане 

для мене насолодою. Велике досягнення для дитини або для дорослої 

людини - зрозуміти, що інакше він руйнує суспільство, і разом з ним руйнує 

самого себе. 
 

- Як реалізувати це у суспільстві? 

 

- З дітьми це зробити просто, тому що їх можна виховувати в цьому 

напрямку. Звичка стане другою натурою, і ти побачиш, що потім вони не 

зможуть вести себе інакше. 

Наука виховання стверджує, що в людині нічого не можна руйнувати. 

Різним схильностям, проявам заздрості, ненависті, пристрасті, бажання 

пошани і влади потрібно дозволити розвиватися - тільки в правильному 
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напрямку. Якщо володарювати, то тільки над собою, якщо ненавидіти - то 

що саме ти хочеш ненавидіти в собі?  Як тобою керує пристрасть, 

наскільки ти залишаєшся людиною? Що поганого в почестях? Якщо я не 

буду поважати себе і не захочу, щоб поважали мене, то у мене не буде 

ніякого зв'язку із суспільством. 
 

- Але як повернути це в правильному напрямку? 

 

- Усе залежить від того, якої поваги жадає людина, за що її поважають і 

хто саме. Якщо ти використовуєш всі людські схильності в дитині, то 

буквально керуєш нею, робиш із неї все, що хочеш. Ти можеш підготувати 

її до всього. 
 

- Скажімо, нагороджувати призом того, хто в школі чи вдома 

здійснює хороші вчинки. Таким чином використати його прагнення до 

поваги, але замість того, щоб бути першим, хай буде найдобрішим чи 

найбільше допомагає іншим. 
 

- Я все ж вважаю, що нічого не повинно відбуватися «за лаштунками, 

коли вихователь діє «нишком» і проводить з дітьми якісь маніпуляції. 

Навпаки, він повинен поставити питання для з'ясування. 

 

- Відверта розмова? 

 

- Так. Відверта розмова з дітьми, з метою показати їм, наскільки вони 

підвладні своїм схильностям, здатні скерувати  їх використання від зла до 

добра і навпаки. Продемонструвати дитині, що вона може, з одного боку, 

підпорядкувати собі свої властивості, а з іншого боку, наскільки ці 

властивості керують нею. 
 

- По суті, пропонується якесь розділення, що у психології називається 

«роботою з частинами» і «виходом за межі себе». Ми говоримо дитині: 

твоя злість - це не весь ти. В тебе є й інші компоненти. Якщо ти 

подивишся на свою злість збоку, якщо зрозумієш, до чого вона тебе 

спонукає, то зможеш контролювати її. Користуйся нею, але тільки 

правильно. 
 

- «Правильно» означає на користь суспільству? 
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- Зрештою, так, адже добробут суспільства гарантує мені успіх. Ми 

повинні показати це дитині, і це залежить від того, як ми будуємо їй 

оточення, адже це робимо ми. Хоче чи ні, але вона перебуває в ньому. 

Якщо ми будуємо оточення для дитини таким чином, що воно демонструє 

їй прийняті в ньому стандарти і, відповідно до них, оцінюємо дитину, то у 

дитини немає вибору. Вона сама захоче відповідати цим стандартам і 

заслужити визнання суспільства. 
 

- Отже, суспільство повинно базуватися на принципі «не за рахунок 

іншого»? Нічого не робити за рахунок іншого, інакше ми все руйнуємо. 
 

- Так, і тоді будь-яка критика чи питання, яке діти з'ясовують між собою, 

щоб прийняти рішення - зрозуміло, за допомогою вихователя, - будуть 

підпорядковані цьому правилу. 

 

- А що робити, якщо так не виходить? Якщо дитина проявляє силу, 

б'ється? Сьогодні в звичайній школі насильство - одна з найважчих 

проблем. Діти йдуть до школи із засобами самозахисту. Вони бояться, 

що, не маючи можливості захистити себе, вони ризикують своєю 

фізичною безпекою. Або навпаки, дитина прагне продемонструвати 

свою владу над іншими, залякує інших дітей. Сьогодні ми стикаємося з 

цією злочинністю. Питання в тому, як допомогти? Припустимо, стався 

випадок насильства: хтось з кимось побився, заподіяв біль. Що ми 

робимо в такій ситуації? Організовуємо обговорення на місці або чекаємо 

кілька днів? 

 

- Ми повинні вирішувати проблему в комплексі. Виховання не має права 

давати тимчасових рішень, воно не робить «місцевих уколів». Або ми 

виправляємо, або ні - не можна це робити частково. Неможливо 

залишитися в своєму егоїзмі і сподіватися на кращі часи. Тому необхідно 

скласти програму і відповідно до неї діяти: разом з батьками, дітьми та з 

усім шкільним колективом. Перш за все, ми повинні підготувати вчителів та 

батьків до нового інтегрального виховання. І в класі, і вдома дитина 

повинна виховуватися згідно з тими ж принципами та цінностями. Вона не 

повинна від учителя чути одне, а вдома інше. Все повинно бути єдине: не 

два різні оточення, а одне гомогенне середовище, про яке ми повинні 

піклуватися. 
 

- Реалізуючи цей процес, ми рухаємося поступово. Навіть коли 

дитина працює над своєю природою, інколи вона виривається назовні. 
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- І дуже добре, що виривається, адже дитина на цьому вчиться. Буде 

чудово, якщо ми щосекунди виявлятимемо перешкоди в дорозі. Ми 

можемо обговорювати їх, вчитися на цьому матеріалі, робити висновки, 

працювати в класі. Кожен записує, що він бачив, чому сталося так, а не 

інакше. Кожен повинен стати собі психологом. 
 

- Це справжня емоційна праця. 
 

- Звичайно! Він же повинен вирости людиною, особистістю. А як інакше 

він стане правильним, корисним елементом суспільства? 

 

- Отже, ми говоримо дітям: добре, що ви посварилися, тепер 

поговоримо про це, проаналізуємо? Ви раптом впали на рівень тварин і 

звірів, давайте подивимося, як це відбувається в природі. І поставити 

пряме запитання: чи схожі вони на нас? Таке обговорення краще 

проводити  саме в той момент, коли сталася подія, чи пізніше? 

 

- Пізніше можна говорити про подію тільки в тому випадку, якщо діти 

пам'ятають, що сталося, і здатні усвідомити це потому. І тільки в певному 

віці, коли дитина здатна зрозуміти зв'язок між подіями. 
 

- Отже, як тільки відбувся інцидент, не відкладаючи показуємо якийсь 

фільм про природу і починаємо обговорювати, чому так сталося, навіть 

якщо дитина не готова до сприйняття? Адже зазвичай вона у вирі 

емоцій: вдарила когось або її вдарили. 
 

- Якраз після великих виплесків емоцій дитина швидко заспокоюється. 

Але вона найменше хоче обговорювати це. Їй дуже хотілося б забути 

про все. Вона готова прийняти і понести покарання і йти далі. А 

говорити про те, що з нею сталося, і як це виправити, вона не бажає. І я 

вважаю, що один з аспектів Вашої пропозиції - перетворити подію в 

матеріал для обговорення. 
 

- Нехай півдня у школі вони займаються розбиранням, що сталося. 
 

- Дитина не буде пустувати вже тому, що не захоче потім півдня з 

цим розбиратися! 
 

- Це і називається вихованням. Так ми будуємо людину. 
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- Часто насильство серед дітей викликане прикладами, які вони 

отримують через телебачення або Інтернет. 
 

- Я вже сказав, що дитину повинно оточувати гомогенне середовище. 

Неприпустимо, щоб удома вона дивилася телевізійні програми, які несуть 

інформацію, іншу від обраного нами напрямку. І я спостерігаю дуже 

тривожну картину: насильство, проституція, наркотики, жахливі зразки 

поведінки. Все це вже втратило гостроту - ми не звертаємо на це уваги. 

Однак, це продовжують транслювати, і, природно, людина виховується 

відповідно до того, що бачить. 
 

- Сказане Вами співпадає і з психологічними методами, які 

стверджують, що чим більше насильства показують у фільмах, тим 

гірше для нас. Але існує і протилежний погляд: а чому б не показувати 

дітям все? Хай вчаться, як не слід поводитися. 
 

- Так не буває. 
 

- Існує думка, що якщо ми ховаємо дітей в «парнику» і не даємо їм 

пізнати, що таке справжнє життя, то під час безпосереднього 

знайомства з ним на них чекає тяжкий удар. 
 

- Якщо ми одного разу все це припинимо і почнемо через телеканали, в 

школі і вдома виховувати дітей по-іншому, що в цьому поганого? А ми що 

робимо? Показуємо людське суспільство, яке докотилося до звірств і їх 

демонструє. Навіть у житті не буває того, що нам показують у фільмах. 

Виходить, що ми хочемо ще більше збільшити насильство, зробити його 

нормою життя. 

Ви думаєте, що ці діти потім не будуть успішними в житті? 

 

- Вони не будуть вміти воювати. 
 

- Їм і не потрібно воювати. Чому Ви вважаєте, що той, хто вміє воювати, 

досягає успіху? Покажіть такі приклади! 
 

- Я не знаю, наскільки дитина буде успішною, але вона, що найменше, 

зможе відповісти війною на війну, відстояти себе. 
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- Відповісти? Ніхто від цього не виграє! Нікому від цього не 

стане  краще. 
 

- Зрозуміло, що обидві сторони при цьому несуть втрати. 
 

- Ніхто не виграє! Коли ми готуємо дитину до виходу в життя, ми вчимо 

її, щоб вона не стала хуліганом і бандитом. Тебе атакують - йди, біжи. Будь 

добрим до людей, м'яким, чуйним. Чому ми не говоримо йому: Візьми ніж, 

палицю, озброюйся? Бо підсвідомо розуміємо, що справжня безпека 

можлива в тому випадку, коли людина добре поводиться. Це завжди 

гарантує більшу безпеку. Таким чином ми не викликаємо на себе вогонь. 

Тому не можна вчити дитину агресії. 
 

- Підіб'ємо підсумок. Ми говорили про те, як правильно 

використовувати наші схильності: не боротися з ними, а направляти у 

вірне русло - на користь суспільству, а не самого себе. Ця маленька 

поправка змінить суспільство. Ми говорили про насильство. Якщо 

відбувається випадок насильства, необхідно зупинити його на місці та 

обговорити, що  сталося. Кожен побачить, що у ньому сидить «звір», 

який хоче вирватись назовні. Не забудьмо, що правильне ставлення до 

суспільства - з любов'ю до нього - здатне дати дитині відчуття 

впевненості, якого їй бракує. 
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Вибір партнера і професії 

 

- Ми зупинилися на періоді завершення статевого дозрівання, коли 

майбутні партнери знайомляться один з одним. На завершення цієї 

теми ми підготували питання, які би нам хотілося обговорити, 

щоби  допомогти батькам впоратися з типовими проблемами дітей 

цього віку. 
 

-  В якому віці інтегральне виховання радить молодим людям 

вступати в шлюб  або будувати постійні стосунки? Вважається, що 

чоловік і жінка повинні спочатку спробувати себе. Є поняття 

«мораторій», коли люди спеціально відкладають шлюб до 30-35 років і 

тільки тоді відчувають, що готові створити сім'ю. 
 

- А звідки раптом з'являється така «готовність»? Що змінюється? 

 

- Вони відчувають, що дозріли. Це відбувається від бажання нічого не 

прогаяти  в цьому житті, від прагнення отримати якомога більше 

вражень і життєвого досвіду. Разом з тим, дуже складно зрозуміти, чого 

ж я хочу? Це займає багато часу. На мою думку, замість внутрішнього 

пошуку відповідей на питання «хто я?», «що я?»  і «що мені підходить?», 

намагаються йти методом спроб і помилок. Це дуже довгий і 

виснажливий шлях, і він має свою соціальну ціну. Адже люди створюють 

велику кількість зв'язків, багато разів розлучаються. Якщо чоловік і жінка 

кілька років живуть разом, то їх розставання - справжнє розлучення. 

Навіть економічно вони вже пов'язані один з одним, то ж розлучення 

обходиться їм дуже дорого. До того ж кількість розлучень не 

зменшується, а тільки зростає. Що сьогодні можна порадити молоді 

замість виснажливого   та тривалого пошуку? 

 

- Справа в тому, що таким чином ми не знайдемо спокою, мети і сенсу 

існування в нашому егоїзмі. Він не призначений природою для того, 

щоби  ми в ньому насолоджувалися, процвітали і задовольнялися всім тим, 

що тут відбувається. Він існує, і ми існуємо в ньому, тільки для того, щоб 

спонукати нас до об'єднання та досягнення в об'єднанні нової форми 

існування. Адже існування в егоїзмі – найбільш обмежене та збиткове з 

усіх можливих. Як кажуть поети, ми живемо «в гіршому зі світів». 
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- Цей світ - самісіньке дно? 

 

- Так, це дно, гірше не буде. Ми просто не уявляємо, що означає 

«краще». Якщо вже  ми здатні задовольнятися тим, що є тут, то уявіть, 

наскільки може бути краще! Тому ми повинні пояснити молоді, 

використовуючи приклади з науки та психології, - включаючи всі 

дисципліни та наукове пояснення того, що відбувається, - що метою 

нашого існування є розвиток, але розвиток не в площині цього світу: бути 

розумнішим, сильнішим, багатшим - аж до польотів до зірок . Ми 

відчуваємо, що вичерпали себе, і нас ніщо не приваблює. Нам хотілося б 

закрити очі і не бачити цього світу - такий перехідний період, в якому ми 

знаходимося. Тому ми розчаровані і, через відсутність вибору, займаємо 

себе, вигадуючи різні дурниці, аби щось робити і не розмірковувати над 

життям серйозно. 
 

- Це виявляється все виразніше, але до чого це веде? 

 

- Насправді ми знаходимось напередодні чудового підйому. Він 

захопить нас як ніщо інше дотепер, адже ми піднімемося на новий рівень 

існування, в новий вимір, в нову еру. Це буде світ, який ми розкриємо в 

нашому об'єднанні. Річ у тім, що у відчутті людини світ - це «матерія, дана 

нам у відчутті». І якщо ми сприймаємо світ всередині себе, в егоїзмі, або ж 

у загальному почутті єднання як одне ціле – то ми сприймаємо зовсім різні 

світи. Ми повинні готувати дітей до нового сприйняття світу – до 

інтегрального. Все одно природа приведе нас до цього завдяки кризам. Так 

краще вже ми самі завчасно приведемо себе  до цього стану! 
 

- У якому віці потрібно зробити вибір? 

 

- Все майбутнє людини закладається в ній з шести до дев'яти років. 

Далі вона тільки розвиває свої уявлення про світ, що найбільше, доповнює 

їх. 
 

- Однак в 15-річному віці у людини тільки починає з'являтися відчуття 

цілісності особистості. Це стосується її уподобань і здібностей, стає 

ясно, до чого вона більше схильна. 
 

- Ми визначаємо загальну тенденцію, до яких наук чи виду творчості 

дитина схильна: малювання, музики, медицини, техніки або спорту. Ми 
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визначаємо загальну спрямованість дитини. Ми не вибираємо їй  конкретну 

професію, а тільки визначаємо сферу реалізації її здібностей. Відповідно 

до обраної галузі знань, ми розподіляємо дітей по різних групах навчання. 

Але виховання вони проходять разом. Сьогодні у школах так і роблять, 

вірно? 

 

- Як вибір партнера, так і вибір професії можна почати вже у віці 17 

років? 

 

- Мені здається, що це вже пізно. Дитина має розрізняти в собі 

схильності вже до 10 років. А ми повинні орієнтувати людей на здійснення 

вибору і тим самим уникнемо великої кількості проблем. Дитина робить 

вибір у супроводі дорослих, на основі отриманого виховання.  Взагалі, вона 

вже не дитина, це ми її так називаємо. Але якщо дім, сім'я, професія, 

навколишнє суспільство, яке дає дитині все, рухаються в напрямку 

інтеграції, то ми не побачимо нашу дитину в тридцятирічному віці 

неодруженою людиною, яка змінила кілька професій, десятки партнерів, 

без найменшого уявлення про те, що з нею відбувається і заради чого вона 

живе. 
 

- Можу сказати, що серед знайомих мені підлітків я спостерігаю, 

формування світу почуттів і остаточний розвиток відбуваються у них в 

16-18 років. 
 

- Це відбувається тому, що вони не отримують належного виховання 

раніше. З шести років і далі дитина пізнає навколишній світ та себе саму. 

Якщо вона отримує правильне виховання (бесіди, обговорення, 

відвідування підприємств, якщо їй показують як влаштований світ), вона 

починає відчувати оточення і себе, пізнає основні закони природи, основи 

суспільства, які розкривають їй управління природи, - вона у 15 років 

досить розвинена і готова до дорослого життя. 
 

- А Ви пам'ятаєте себе в 15 років? Ви тоді вже вибрали собі дружину? 

 

- Я не думаю, що вибір дружини - це щось дуже складне. Я орієнтувався 

на те, що мені близько, зрозуміло, добре знайоме, без несподіванок. 

 

- Іншими словами, взаємна відповідність. У якому віці людина повинна 

створювати сім'ю? 
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- Я одружився в двадцять п'ять років. Але чому не можна було цього 

зробити на 6-7 років раніше? Справа не у віці, а в розвитку. 

 

- Вірно. Однак розвиток охоплює і фізіологічні аспекти. Скажімо, 

мислення розвивається і змінюється до п'ятнадцяти років. 
 

- Я повторюю: все залежить від того, наскільки ми дамо дітям швидко і 

правильно розвиватися. 
 

- Ви хочете сказати, що розвиток можна прискорити? 

 

- Спостерігаючи за дітьми моїх учнів, які отримують навіть не в повному 

обсязі те виховання, про яке я говорю, я бачу, що хлопці та дівчата, 

досягаючи 17 років вже абсолютно готові до нормального, здорового 

сімейного життя. Скажіть, чим відрізняється сьогоднішня людина, яка 

розвивається і росте набагато інтенсивніше, від людини, яка жила 100-200 

років тому, коли шлюб укладали в ранньому віці? Я думаю, що таким 

чином ми дозволимо нашим дітям уникнути всіляких непотрібних зв'язків та 

проблем. У будь-якому випадку, вони вступають один з одним у зв'язок... 

Навіщо ж залишати всі ці прояви без контролю? Найкраще - дати дітям 

добре виховання і організувати їхнє життя так, щоб вони знали, що для них 

дійсно важливо. Я бачу, що діти, яких ми виховуємо за методикою 

інтегрального виховання, нікуди від нас не «втікають». Вони готові до 

шлюбу, готові бути серед нас. 
 

- У них дійсно помітна зрілість, я спостерігаю це сама. Без сумніву, 

вони розуміють те, про що ми з вами говоримо. Їхні   фізичні бажання не 

є для них головною проблемою і сенсом життя, як для звичайних дітей. У 

підлітковому віці звичайні діти слабо розвинені у сфері міжстатевих 

відносин. А ці діти відрізняються внутрішньою зрілістю. Вони 

підготовлені до здорового сприйняття міжстатевих відносин. Вони 

знають, що ними рухає, чого саме вони хочуть і чому. Вони, звичайно ж, 

шукають статеві зв'язки, але розуміють, що не це наповнить змістом 

їхнє життя. Вони підуть, спробують і повернуться. Не за цим вони 

повинні ганятися все своє життя. 
 

- Власне, вічний пошук чогось поза межами себе можна замінити 

духовним пошуком. А у тіла є потреба в сім'ї і жінці (для жінки - у 

чоловікові), і цим його необхідно забезпечити. 
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- А в якому віці можна створювати сім'ю? 

 

- Я не бачу жодної проблеми, якщо ми допоможемо нашим дітям 

створити сім'ю в 17-18 років. Все влаштується. Я не бачу необхідності 

тягнути далі. Навпаки, відстрочення призводять до таких наслідків, що 

краще б вони одружилися ще раніше - тільки б не втратили орієнтири. Не 

забувайте, що діти залишаються в своєму оточенні. Людство завжди 

піклувалося про дітей в рамках громади. Підростаюче покоління завжди 

відчувало, що окрім батьків є ще якесь середовище, велика кількість 

людей, схожих на них і споріднених з ними. Оточення допомагає молодим 

людям створити сім'ю. 
 

- У наші дні це зовсім втрачено. 
 

- Це зрозуміло, адже світ став інтегральним. 
 

- Він просто розвалюється на частини ... 
 

- Ні, все відбувається заради того, щоби ми почали будувати його 

заново, трошки піднявшись над нашим егоїзмом, в єднанні, як і вся 

природа. Інакше нам не вижити. Ми не розуміємо цього, не відчуваємо, 

оскільки абсолютно не відчуваємо природу як єдину силу, не знаємо, як 

вона влаштована. Ми також не відчуваємо, які у людини  потреби, яке 

середовище їй необхідне, зі скількох сфер вона повинна складатися: сама 

людина, її сім'я, близькі, далекі. У нашому житті ми це втратили. Ми не 

знаємо, що таке підтримка і турбота оточуючих, великої громади. 
 

- Ви вказуєте на різні рівні соціальної підтримки. 
 

- Поняття села, містечка, роду не такі вже й прості. Вони закладені в 

основі нашої природи. Якщо ми від них віддаляємося, то що нас тоді 

захистить? Неможливо просто відключитися від природи і заявити, що я 

все руйную. Чим все це заповнити? І виходить, що сьогодні людина стоїть 

одна у порожньому просторі, не знаючи, що з нею відбувається. 

 

- Ви якось сказали, що якщо вчити дитину правильно ставитися до 

свого оточення, групи, великої родини, то це дає їй правильний підхід до 

всього світу. 
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- Вона неспроможна правильно ставитися до світу, якщо не знає, звідки 

вона, хто вона, не бачить свого оточення, яке завжди на неї впливає. 

Сучасній людині цього дуже не вистачає. І я не маю на увазі тільки родичів. 

Йдеться про суспільство, до якого вона належить, - саме це ми 

намагаємося дати нашим дітям. Тому вони не хочуть нас залишати. Беручи 

участь у спільних діях та зборах, вони відчувають загальну силу та 

закладену в ній спільність - це їх приваблює. Крім того, вони бачать 

приклад товаришів, батьків і матерів. Ми їх не тримаємо, адже в цих 

питаннях неможливо примусити людину. Їх утримує саме оточення. 

 

- Тобто вплив має не стільки сім'я, скільки люди, яких я відчуваю 

близькими? 

 

- Люди, з якими у тебе одна мета. 
 

- У світі зараз шукають саме це, причому у віртуальному просторі. 

 

- Це закладено в природі, нам цього не вистачає, ми зруйнували цей 

прошарок. 
 

- Як руйнується сім'я, так руйнуються і більш широкі сімейні зв'язки. 

Людина залишається абсолютно сама. А як відчути таку схильність в 

дитині, щоб допомогти їй? 

 

- Для цього існують інструктори та вихователі. Сподіваюся, що разом з 

вихователями та батьками ми виявимо їхні схильності і забезпечимо те, 

чого вони потребують. 
 

- Ви вважаєте, що це потрібно робити в ранньому віці, не чекаючи 

закінчення школи? 

 

- Без сумніву. 

 

- Але цей процес має спрямовуватися дорослими: не слід чекати, що 

дитина буде шукати сама. 
 

- Якщо ми бачимо в ній певну схильність, то повинні її розвивати, 

перевіряючи, чи дійсно вона важлива. І тоді підтримати. Ми завжди так 

діємо. 
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- На початку бесіди Ви сказали, що суспільству потрібні всі професії. 

Тобто не обов'язково бути лікарем, юристом або психологом, щоб 

отримати визнання суспільства. Насправді професій набагато більше, 

ніж той спектр, який пропагується сьогодні. 
 

- Якщо ми звільняємо дитину від розрахунків щодо престижності 

професії та показуємо, що в житті є щось крім грошей, то цим захищаємо 

від багатьох проблем. Вона йде за велінням серця. Цілком можливо, що 

вона буде простою людиною, і це її задовольнить. 
 

- На цьому ми сьогодні закінчимо. Говорячи про два важливі вибори - 

партнера і професії, ми відзначили необхідність правильного виховання. 

Якщо вже з 7-8 років дитина буде розуміти свою природу і природу світу, 

то до 15-16 років зможе обрати професію. Вихователі допоможуть 

розкрити її здібності і схильності, розвинути їх і перевірити. Це надасть 

їй можливість правильно вибрати спеціальність і супутника в житті. 

Крім того, ми говорили про важливість оточення, в якому перебуває 

дитина. Важлива порада - ввести дитину в суспільство, в якому вона 

буде розвиватися. Сьогодні цього немає, а тому людина відчуває себе в 

порожнечі. Щоб не проґавити дитину, їй потрібно створити сприятливе 

оточення. Якщо вона відчує, що знаходиться в такому оточенні, то не 

захоче його залишати. 
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Проблеми молодіжного періоду 

 

- Щодо цього віку у батьків виникає питання: як вести себе з 

молоддю, не втрачаючи свого авторитету? Підлітки хочуть більшої 

свободи і самостійності, і якщо їх правильно навчити та спрямувати, 

вони здатні взяти на себе певні функції і відмінно їх виконувати. З іншого 

боку, у попередніх розмовах Ви говорили, що для збереження з ними 

зв'язку необхідно бути для них вихователем-другом і батьком-другом. 
 

- Цього недостатньо. У батька відносно сина не буде авторитету, якщо 

над ними немає вищого авторитету. Адже батько повинен дати дитині 

приклад ставлення до авторитету. Дитина вчиться на прикладах. Чи 

показую я йому, що сам визнаю чийсь авторитет? Якщо я йому цього не 

покажу, він не буде слухатися і мене. Він бачить мене вільним, що я ні з 

ким не рахуюсь, і теж буде таким: ніякі вмовляння та   примушення не 

допоможуть. Я повинен показати, що теж схиляюся перед вищим 

авторитетом і вчу його такому ж відношенню до мене, тому що ми обидва 

підкорюємося вищому авторитету. 

 

- Ви не маєте на увазі дідуся дитини? 

 

- Не важливо, хто це: дідусь, керівник, народний мудрець, до якого 

звертаються за порадою. Але приклад авторитету - якщо я хочу навчити 

цьому дитину - повинен бути. 
 

- Що це за авторитет? 

 

- Сила, що наді мною: вона все визначає, а я виконую. 

 

- Це може бути батько,  мудрий чоловік  або вища сила? 

 

- Вища сила - надійніше за все, тому що вона містить в собі все. 

 

- Але вона важче сприймається дитиною. 
 

- Дорослими вона теж сприймається нелегко. Існує поняття, відносно 

якого всі схиляються, і такий приклад повинен бути у дитини. 
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- Батьки зазвичай намагаються обмежити дітей, але це у них не 

виходить, і починається боротьба. 
 

- А що можна зробити силою? - Нічого! Дитина каже: «Що ти мені 

зробиш? Я піду з дому». 
 

- Так вони говорять і батькам, і вчителям. 
 

- У нашому поколінні це відбувається повсюдно. На мій погляд, це 

добре: ми позбавляємося від уявлення про авторитет, який існував раніше: 

батько, дідусь, сусіди, родичі тощо. Сьогодні ми розуміємо, що потребуємо 

якогось вищого авторитету. Ми будемо змушені і заради себе, і заради 

дітей прийняти за абсолют  вищу владу природи. Вона змушує нас до 

єднання. Ми повинні показати дитині, наскільки логічно та важливо в житті 

об'єднатися з іншими людьми, щоб досягти гармонії з усією природою. Це 

відповідає висновкам науки та психології. Ми говоримо про методику 

досягнення відповідності із загальною природою, частиною якої є. 

 

- Хоча ми - частина природи, але не відчуваємо цього, не звикли так 

себе бачити. 
 

- Ми не поклоняємося, а досліджуємо і розкриваємо вищу силу. Ми 

передаємо дітям знання, з яких вони отримують методику життя. Більше 

того, ми як товариші, разом з ними діємо заради досягнення вищої сили. 

 

- А різниця у віці між нами і дітьми не є ознакою авторитету? 

 

- Ні. Перебуваючи поруч зі мною, дитина стає товаришем і відчуває, що 

для самореалізації має бути також і сином. Якщо ми прагнемо до рівності 

можливостей з загальною природою, то це наше прагнення впливає на нас 

на всіх рівнях. Дитина не знає, як рости. Вона просто бере приклад і 

розвивається. Від неї походить лише потреба розвиватися, а все інше 

доповнює природа. Раптом у неї з’являється розум, чутливість, розуміння. 

Нам залишається лише дивуватися: звідки це приходить? Те ж саме тут. 

Якщо ми взаємодіємо з природою, бажаючи досягти з нею зв'язку і 

розуміння, то це впливає на дорослих так само, як на дітей. 

 

- Тому що вказує напрям? 
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- Так. А щоб зростати самим, у нас немає розуму. Ми ж спостерігаємо, 

що відбувається з людством протягом історії. 
 

- Але як це реалізувати, якщо у людства немає схильності до 

розкриття вищої сили природи? 

 

- Поняття «Вища сила» плутає. Краще сказати, що ми поступово 

пізнаємо загальну природу, розкриваємо, що вона управляється однією 

силою. Її так прагнув розкрити Альберт Ейнштейн! В принципі, сьогодні 

фізики наближаються до її розкриття. Але для нашого добробуту, 

правильного виховання дітей та їх адаптації до нової реальності в єднанні 

згідно з інтегральною природою, головне для нас - зрозуміти цю, природу, 

яка розкривається, дослідити і охопити її розумом, без фанатизму, 

містицизму і молитов. Нам відомі чотири сили природи: електромагнетизм, 

гравітація, сильні і слабкі ядерні взаємодії. Сьогодні ми знаходимося на 

порозі відкриття п'ятої узагальнюючої фундаментальної сили. Вона 

проявляється в нашому світі як «материнська». Саме її властивість 

відкривається зараз в природі - властивість загальної світобудови, 

керованої силою віддачі, повної взаємодії. Тому ми раптом розкриваємо в 

людстві взаємозв'язок, глобальність і інтегральність. Це сила, яка реалізує 

спільну програму природи: привести людину в її розвитку до подоби собі. 

 

- Звичайна людина не досліджує силу тяжіння - вона її не цікавить ... 
 

- Але досліджувати загальну силу природи нам необхідно, від цього 

залежить наше існування. Сьогодні, не знаючи програми природи, ми не 

можемо усунути ніяку з наших криз. А вже коли йдеться про наших дітей, то 

проблема стає просто нестерпною. Ми ж тим часом досягнемо успіху з 

нашими дітьми та молоддю, щоб на наших прикладах зуміти переконати 

тих, хто сумнівається. 
 

- Що вимагається від пересічної людини? 

 

- Прислухатися до наших порад - у неї просто немає іншого вибору. 

Природа показує нам, що тільки коли ми їй подібні, наш стан відчувається 

комфортним. Тому ми повинні вивчити, що означає «глобальна 

інтегральна система природи» для людського суспільства, і реалізувати її 

умови. В іншому випадку ми спричинятимемо все більші кризи. 
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- Я бачу у Вас чудові приклади. По-перше, діти дуже самостійні, 

дорослі. Їх здатність спостерігати, міркувати і висловлювати свої 

думки набагато вища від норми. Окремі такі приклади можна знайти і в 

інших місцях, але тут це стосується всіх. Рівень здатності дітей 10-12 

років висловлювати свої спостереження просто приголомшливий. Крім 

того, я бачу в них великий творчий потенціал, різнобічний розвиток і 

індивідуальний підхід, а не механічне виконання вказівок. Вони звикли 

шукати рішення, а не чекати, що хтось прийде і допоможе виконати 

завдання. Вражає внутрішній спокій підлітків, а вік змужніння ніяк не 

назвеш спокійним. Вони теж невгамовні, трохи хвалькуваті і 

безцеремонні, але в них відчувається внутрішній спокій, який мені важко 

пояснити. 
 

- Це вже слідства. Крім занять з ними, ми даємо дитині те, що є в нас. 

Вона росте в контакті з дорослим оточенням і вбирає те, що бачить 

довкола. Це зобов'язує нас ... 
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Правильний підхід  до вибору 

супутника життя  - початок 

 

- Як зробити так, щоб супутники життя дійсно стали двома половинками 

одного цілого, щоб спільне життя було їм не в тягар, а в радість? 

 

- Ті ж три щаблі - чоловік, дружина і вищий авторитет - закон природи, 

якому ми зобов'язані підпорядковуватися. Вся проблема людства – у 

відсутності розуміння, що вище за нас - природа, її програма і керування. 

Тому, якщо ми маємо намір створити зв'язок між двома людьми, це не 

виходить, тому що вони обидва - егоїсти. І зв'язок між ними може бути 

тільки за умови їх підпорядкування загальній третій силі. Вони все 

рівно  знаходяться під її впливом. Якщо погоджуються жити за її законами - 

щасливі, а якщо ні - нещасні. 
 

- Егоїзм - наша суть від природи? 

 

- Так! І тому необхідна вища сила, здатна їх об'єднати. Це стосується 

всіх людей: ми належимо до одної системи, пов'язані між собою, але через 

свій егоїзм чинимо опір цьому зв’язку . Протягом всієї історії людства, поки 

егоїзм не досяг свого повного розвитку, ми не відчували свого цілковитого 

взаємозв'язку. Але тільки-но він досяг свого повного розвитку, «вершини», 

ми почали відчувати кризу у всіх сферах нашої діяльності. Тому що 

глобальний зв'язок між нами почав проявлятися, а ми йому не 

відповідаємо. Ми можемо досягти зв'язку, тільки якщо спрямуємо себе до 

нього - тоді він змінить нас, і ми об'єднаємося в одну систему. 

 

- Це стосується і подружжя? 

 

- Це стосується будь-якого зв'язку між людьми: товариші, чоловік і 

дружина, подруги тощо. На неживому, рослинному і тваринному рівнях 

об'єднання відбувається природно, а між людьми - через їх егоїзм, 

взаємовідштовхуючу силу, - необхідні свідомі зусилля самих людей. І їх 

прагнення відповідати природі викликає силу розвитку, як у дітей, і люди 

набувають зв'язок між собою і діють відповідно до природи. 
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- Але як залучити загальну силу природи до зв'язку між чоловіком і 

дружиною? 

 

- Двом егоїстам потрібно показати виграш, який вони отримають від 

правильного поєднання між собою. У поєднанні людям розкривається 

інтегральна, глобальна система природи - відчуття досконалої і вічної 

реальності, як сама природа, можливість піднятися над проблемами цього 

світу, досягти щастя в родині. 
 

- Але як це зробити? Що від них вимагається? 

 

- Від них вимагається трохи зрозуміти цю глобальну систему, в якій ми 

сьогодні існуємо. Людина повинна це знати, інакше кризи зі стражданнями 

все одно приведуть нас до необхідності навчитися законам нового світу. 

Ми ж на протязі 20 років навчаємо дитину розуміти, в якому світі вона 

народилася і як в ньому орієнтуватися. А тут йдеться про нову систему 

природи. Без цих знань нам не вижити ... 
 

- А хіба не важливо, кого я обираю за дружину? 

 

- Ні, ці люди можуть жити в протилежних кінцях світу. Якщо вони хочуть 

досягти злагоди в сім'ї, то сьогодні це можливо лише за умови, що вони 

притягують інтегральну силу природи, яка пов'язує всю реальність у єдину 

систему. Адже зараз людство відчуває глобальну кризу, тому що 

відкривається система повного взаємозв'язку, а ми не вміємо в ній 

існувати. 
 

- У сучасному світі людина хоче знайти найкращу, відповідну, красиву 

пару. 
 

- І це у неї не виходить! Насамперед, тому, що ми отримуємо еталон від 

ЗМІ і телебачення. Я шукаю дружину, згідно з тим, що бачу в кіно! І вона 

так само! 
 

- Як правило, сьогодні люди шукають гарну зовнішність та 

багатство: максимальну привабливість та максимальну зручність. Як 

пояснити молоді, що це невірна методика прийняття рішень? 

 

- Дуже просто: чи здатна людина себе продати? Адже якщо я одружуся 

на жінці тому, що вона багата, а я бідний, то, по суті, йду в рабство: вона 
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платить, а я себе продаю. Те ж саме стосується й краси. Зрозуміло, 

людина повинна бути приємною, але краса?! Що відбувається після 

пологів, через 10-15 років після весілля? - Від колишньої краси нічого не 

залишається. Мотивація ж бути разом повинна бути тривалістю в життя: я 

знаю, що з цим партнером, якого оцінюю не за зовнішнім виглядом і не за 

розміром  гаманця, ми внутрішньо поєднуємося таким чином, що 

отримуємо виграш, якого немає ні у кого в світі. Тоді цей зв'язок 

збережеться. З сучасним егоїзмом інакше не вийде - люди просто втікають 

від одного до іншого. 
 

- Як це можна знати у віці 16-17 років? 

 

- Не треба нікого шукати. Якщо дівчина і хлопець виховані таким чином, 

щоб знайти партнера, придатного для досягнення внутрішньої мети життя, 

якщо вони обидва знають, що збираються згідно з цим з'єднатися, то 

немає жодних проблем. Не повинно бути тільки фізичної відрази, а потяг 

повинен бути, виходячи з їхньої спільної мети. 
 

- Тобто, фізична привабливість все ж важлива? 

 

- Тварини шукають за запахом, - відомо, що велика частина клітин 

нашого мозку призначена для розпізнавання запахів. Тому ми 

говоримо  про фізичну відповідність. Відсутність взаємної відрази - 

достатня умова для шлюбу. 
 

- На зовнішньому рівні? 

 

- Так. Якщо можуть триматися за руки, обнятися, якщо відчувають, що 

немає фізичного неприйняття, то цього достатньо. Все інше належить до 

внутрішньої гармонії: чи є у них мета в житті, заради якої вони утримують 

свій зв'язок. 
 

- Але внутрішня відповідність - це також властивості характеру, 

прагнення ... 
 

- Ні. До внутрішньої частини належить лише те, чого ми разом 

досягаємо, те, чого неможливо досягти порізно. Ми один від одного 

залежимо і взаємною відповідністю притягуємо глобальну силу, щоб вона 
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пов'язувала нас. Ми викликаємо на себе її дію тільки за умови, що ми 

вимагаємо її разом. 
 

- Люди часто шукають протилежність собі. Цей зв'язок видається 

цікавим і захоплюючим, але дуже швидко руйнується. 
 

- Звичайно, краще знайти пару в своєму колі. Це зручніше, викликає 

менше непорозумінь, але не є головним - за умови, що дві людини хочуть 

між собою розкрити вище співіснування. 
 

- Як звичайна людина може це зрозуміти? 

 

- Діти  розуміють це навіть краще, ніж дорослі. Вони відчують, який 

перед ними виграш: весь час бути парою в духовній лабораторії! Їй не 

потрібно вдавати із себе фотомодель, а йому - супермена. Вони будуть 

грати у те, щоб розкрити систему зв'язку між всіма людьми, відчути в цьому 

зв'язку силу, яка керує світом. Це також різновид гри: я хочу розкрити 

керуючу силу, і тому дивлюся на дружину як на допомогу, яку мені 

навмисне для цього дали. Тому я ставлюся до неї особливо, через 

виправлення себе, адже між нами знаходиться Творець. І тоді  я бачу, що 

вона повністю відповідає мені. 
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Правильний підхід до вибору 

супутника життя - продовження 

 

- У попередній бесіді ми торкнулися віку 13-18 років і зупинилися на 

питанні вибору пари. Як з'ясувалося в розмові, ця тема дуже багатолика, 

глибока і впливає на все подальше життя, значною мірою визначаючи всі 

наступні проблеми. Тому ми обговорювали, як у підлітковому віці 

закласти правильний підхід до вибору супутника життя і запобігти 

проблемам у майбутньому. Розмова вийшла цікавою, і сьогодні ми її 

продовжимо. У якому віці, на Ваш погляд, можна починати розмовляти з 

підлітками про суть чоловіка і жінки і про вибір супутника життя? 

 

- Я хотів би запитати у вас: у якому віці вони самі починають про це 

говорити? 

 

- До третього класу діти не хочуть про це чути, а от починаючи з 

четвертого і 

далі, тобто десь з 10-11 років, вже з'являється взаємний інтерес між 

групами дівчаток і хлопчиків. 
 

- Тобто перший гормональний сплеск відбувається у віці 10-11 років. 
 

- Так. Раптом, зовсім несподівано і незрозуміло для них самих, 

протилежна стать починає їх зацікавлювати. Ви порівнювали це з 

«принюхуванням». І, дійсно, це так. Вони починають постійно шукати 

уваги протилежної статі. У 5-6 класі вже дуже важко працювати в 

змішаних класах, тому що діти постійно зайняті лише один одним. 

Достатньо, наприклад, якійсь дівчинці засміятися, і вже весь урок 

хлопчики будуть шукати привід знову її розсмішити, тобто йде 

постійний пошук, як привернути до себе увагу. Це змагання за увагу явно 

простежується. Питання в тому, чи можна вже в цьому віці починати 

говорити з ними про відмінності статей, і якщо так, то як? 

 

- Наведений Вами приклад абсолютно точний. На мій погляд, змішані 

класи шкідливі, особливо в цьому віці. Вони псують навчальну атмосферу, 

не дають учням зосередитися. Ми створюємо дітям   середовище, яке 

плутає їх і не дає можливості правильно зорієнтуватися. Діти бояться 



108 
 

втратити себе і змушені «тримати позу». Це створює для дитини такі 

проблеми, що можна її тільки пожаліти. 
 

- На Ваш погляд, роздільне навчання в цьому віці буде корисним? 

 

- Поза всяким сумнівом. Вони отримають спокій хоча б на час занять. 

Це дуже непростий вік. Адже дитина не розуміє, що з нею відбувається, 

вона ніби загіпнотизована, а вплив гормонів, як відомо, один з 

найсильніших. При цьому вона повинна приховувати ці імпульси від інших, 

грати якусь роль. Все це дуже непросто. І в цьому питанні, спираючись на 

дослідження природи, ми однозначно проти спільного навчання хлопчиків і 

дівчаток в одному класі. Уявіть себе в цьому віці, з усіма властивими йому 

думками і прагненнями - в якому стані безперервного суперництва вони 

знаходяться. А ми говоримо про створення між ними зв'язків, дружби, 

інтеграції. Уявіть, що Ви перебуваєте в їхньому стані щодня протягом 

багатьох годин. Хіба б Ви не відчували себе втомленим після такої школи? 

 

- Абсолютно вірно. 
 

- Чи можна говорити після цього про якесь тихе читання, спокій і 

мрійливість, без тиску, плутанини і нервозності, нав'язаних  оточенням? 

 

- Немає внутрішнього спокою. Але все ж вони якось повинні 

спілкуватися один одним... 
 

- Нехай спілкуються, але без зайвого тиску, не під час уроків та 

обговорень. Нехай будуть зустрічі, знайомства, клуби - але поза школою. 
 

- Тобто Ви пропонуєте не йти наперекір природі, адже це цілком 

нормально, що 

підлітки хочуть зустрічатися і спілкуватися. Ви пропонуєте розділити 

їх тільки в школі, щоб дати можливість навчатися в спокійній 

обстановці. 
 

- Ви ж самі говорили, що коли вони знаходяться в одному класі, то 

навчання практично немає ... 
 

- Напруга, пов'язана зі статевим дозріванням, дуже сильна. Вже у 

десятому класі 

підлітки набагато спокійніші, в них менше максималізму. Це можна 
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виразити кривою лінією, яка спочатку йде на підйом, а потім поступово 

опускається вниз. Підлітки ніби звикають 

до  свого  стану   швидкого  дорослішання. 
 

- Виходить, що протягом чотирьох років - з п'ятого по дев'ятий клас 

- вони проходять складний період у своєму житті. Ми зупинилися на 

тому, що, навчаючись окремо, діти можуть зустрічатися поза школою. 
 

- Звичайно, ми не відокремлюємо їх ні від світу, ні від протилежної статі, 

і не впадаємо в крайнощі. Ми хочемо, щоб наші діти були сучасними 

людьми, але розвивалися гармонійно і правильно вибудовували свої 

взаємовідносини. 
 

- Як би Ви розповіли 16-річним юнакові і дівчині коротко і зрозуміло про 

відмінності між чоловіком і жінкою? 

 

- У чому відмінності, вони вже самі знають. 
 

- Маються на увазі внутрішні властивості. 
 

- Треба пояснювати і внутрішні, і зовнішні відмінності. Я пам'ятаю, як на 

другому курсі університету наш викладач ... 
 

- Привів вас у пологовий будинок для того, щоб ви подивилися, як 

відбуваються 

пологи. 
 

- Так. Крім цього, він водив нас і в морг, і в психіатричну лікарню, і в інші 

«нестандартні» місця. Я до сих пір пам'ятаю, наскільки ми, молоді хлопці 

18-19 років, були вражені побаченим. Адже ніколи раніше ми не бачили, як 

препарують трупи, як миють щойно народжену дитину тощо. Я пам'ятаю, як 

стояв біля породіллі, переживав за неї, співчував, як мені хотілося якось їй 

допомогти. 
 

- Скільки ж людей разом з вами знаходилося в пологовій палаті? Вона 

що ж, народжувала в присутності всіх студентів? 

 

- Так, до того ж серед нас були тільки хлопці. Це було важке видовище. 

Ми вийшли звідти притихлі, в шоковому стані, і він не відпускав нас кілька 

днів. І це незважаючи на те, що моя мама лікар-гінеколог,  від мене нічого 
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не приховувала, але, тим не менш, побачене мене вразило. Потім він брав 

і дівчат на такі екскурсії, але вони, мені здається, вже дивилися на все це 

по-іншому. 
 

- Але це ж може і налякати? 

 

- Ні, я думаю, що таке враження дає можливість хлопчикові набути 

почуття відповідальності. Саме з цієї хвилини ми, студенти, стали дивитися 

на жінку іншими очима, адже ми побачили всю її біль і страждання. Не 

забувайте, що в той час багато чого робилося без наркозу. 

 

- Це підняло жінку у Ваших очах. 
 

- Так. І пробудило почуття відповідальності. Я добре пам'ятаю, що одне 

таке відвідування пологового будинку просто викликало в мені внутрішню 

революцію. Я миттєво подорослішав, став чоловіком. Тому мені здається, 

що ми повинні показувати дітям усе, що є в житті, пояснювати і давати їм 

можливість дізнатися і відчути всі його сторони. Зрозуміло, все це за умови 

правильної підготовки. Такого виховання молоді зараз не вистачає. Не 

можна від них нічого приховувати, зокрема і щодо статей. Своєю 

відкритістю ми знімемо нездоровий інтерес до цієї теми. Потрібно 

пояснювати, що все це гра гормонів. Вони повинні це знати для того, щоб 

розуміти ті зміни, які відбуваються в них самих і в інших, і навчитися ними 

керувати. Повинно бути чітке розуміння, що коли нас тягне до когось, то це 

прояв у нас тваринної суті. А оскільки ми відрізняємося один від одного, 

відповідно і потяги в кожного свої. 
 

- Тобто кожен вибирає те, що йому ближче. 
 

- І при цьому ми ще намагаємося приховати свої потяги від розголосу. А 

обираючи те, що нам ближче, ми лише реалізуємо закон природи - закон 

«подібності властивостей». 
 

- Але сьогодні ми бачимо протилежне явище, коли всі обирають саме 

те, що в очах суспільства вважається привабливим. 
 

- Сьогодні ми дивимося на світ крізь призму голлівудських стандартів 

або тих, які нам нав'язують місцеві засоби масової інформації. Де ж тут 

можна знайти правду? Адже хлопець, дивлячись на дівчину, бачить не її 

саму, а шукає в ній схожість з якою-небудь відомою актрисою або 
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картинкою з журналу. Який же це вибір? Ми повинні повернутися до 

нашого природного смаку, і тоді не будемо помилятися. 

 

- Чи реально це - повернутися до природного смаку? 

 

- Мені здається, що це можливо, за допомогою тих же засобів масової 

інформації, бо саме вони визначають громадську думку; спробуємо 

повернути суспільство до істинних цінностей. 

 

- Ми говорили про те, що потрібно навчити дітей бачити себе збоку і 

розуміти, наскільки вони схильні до впливу суспільства ... 
 

- Вони зобов'язані бути психологами для самих себе. Для цього ми 

повинні задіяти фахівців, які будуть їх навчати психології і дослідженню 

самих себе. Це абсолютно необхідно кожній людині, інакше кожен буде 

потребувати особистого психолога і постійної підтримки фахівців, а це 

позбавляє людину самостійності, впевненості. Життя - це процес 

самопізнання. 
 

- Але як пояснити дітям більш внутрішні речі? З точки зору 

зовнішнього підходу ми можемо пояснити статеві зміни дією гормонів. 

Але як пояснити більш глибокі відмінності між чоловіком і жінкою? 

 

- Тільки через глобальне навчання і виховання. Ми повинні показати 

дітям, що вся природа і людське суспільство глобальні, що всі ми пов'язані 

один з одним. В основі природи закладена єдина сила, яка керує всім. Ми 

не відчуваємо її, тому що не подібні з нею за властивостями. Але ми 

можемо відчути її, якщо змінимо свої властивості і будемо жити відповідно 

до неї. Так працюють всі наші органи чуття: ми відчуваємо тільки те, що 

відповідає нашим рецепторам і сприймається ними. 
 

- Але де тут чоловіча та жіноча частини? 

 

- У природі і в кожному з нас діють сили отримання і віддачі. 

 

- Тяжіння і відштовхування? 

 

- Абсолютно вірно. Кожен з нас і вся природа в цілому також 

складаються з двох частин. У неживих об'єктах це проявляється в структурі 

їх атомів і молекул і їх сполук. На рослинному рівні ми бачимо це більш 
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явно в процесах поглинання корисних речовин і виділення шкідливих. На 

тваринному, і ще більше на людському рівні  це стає помітним в поведінці. 
 

- Говорячи про дві частини, Ви маєте на увазі чоловічу і жіночу? 

 

- Так, звичайно. Але я кажу не про фізичні частини нашого тіла, а про 

наше сприйняття світу. 
 

- Цікаво, що було чимало досліджень про розвиток мозку у чоловіків і 

жінок, про відмінності в мозковій діяльності дівчаток і хлопчиків після 13 

років. У 90-х роках був сплеск подібних досліджень, але потім вони якось 

зникли ... 
 

- Є книга Дж. Грея  «Чоловіки з Марса, жінки з Венери». 
 

- Її автор стверджує, що ми зовсім різні ... 
 

- ... І зустрічаємося на планеті Земля. Це гарна ідея. Перш за все, ми не 

просто відрізняємося, ми протилежні один одному. Наша протилежність 

абсолютна, ми не можемо зрозуміти один одного, чужі і далекі один від 

одного. Подивіться на підлітків, до виникнення в них гормонального 

тяжіння: хлопчики й дівчатка просто не бачать один одного. І гормональне 

тяжіння не з'єднує їх, тому що воно розвивається тільки для задоволення 

цієї потреби. 
 

- Немає надії на об'єднання... А як же ідея загальної інтеграції в 

глобальному світі? Адже Ви стверджуєте, що це мета природи - 

привести цивілізацію до подоби собі. 
 

- Так, є щось, що може нас поєднати - це рух до нашого спільного 

кореня, до сили, яка нас створила протилежними один одному. З іншого 

боку, для продовження життя, існування, задоволення ми змушені бути 

разом. Але протиріччя виходять назовні і роз'єднують нас. Однак, якщо ми 

зрозуміємо, що це роз'єднання створено природою цілеспрямовано, і ми 

протилежні, але водночас взаємно доповнюємо один одного, тоді ми 

почнемо шукати не те, в чому схожі, а те, в чому доповнюємо один одного - 

і це ключ до успіху. 
 

- Доповнення - це внутрішня сила природи чи партнер? 
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- Я шукаю те, що мене доповнює, у мене є якась потреба - мій партнер 

це доповнює, і навпаки. Але «потреба» - це не щось, чого мені бракує, а 

саме пошук доповнення. Тобто я бажаю відчувати потребу, тому що вона 

приводить мене до об'єднання. 
 

- Тобто не йдеться про щось, чого у мене немає? 

 

- Ні, звичайно. Ні в кого немає більше, ніж в іншого. Кожен із нас - тільки 

«половина», і йдеться про правильне доповнення одним одного і про 

досягнення цілісності, подібної вищій, вічній, досконалій природі. Тільки за 

умови, що чоловік і жінка хочуть з'єднатися, щоб розкрити між собою 

досконалість, тільки тоді вони цю досконалість розкривають. Наше 

розділення і необхідність жити разом задані нам природою не випадково. 

Ми такими створені саме для того, щоб навчитися з'єднуватися правильно. 

Нинішнє покоління є перехідним в досягненні цієї гармонії. Тоді й 

вирішиться криза в сімейних стосунках. 

 

- Ми на шляху вирішення цієї кризи? 

 

- Це буде залежати від готовності людей нас почути. Ми досягнемо 

такого моменту, коли люди побачать, що самостійно, не досягши 

уподібнення природі, вони не зможуть правильно з'єднатися між собою. А 

без цього стануть неможливими ні сімейне життя, ні майбутнє людини. 

 

- Що треба робити для того, щоб викликати цю Вищу силу? 

 

- Людина повинна знати, що за допомогою цієї вищої сили природи 

вона набуває всередині цього світу відчуття повного і абсолютного 

наповнення і досконалості. Будь-яка насолода, яка існує в цьому світі, 

зокрема і сексуальна, багаторазово посилюється. Нам може здаватися, що 

якщо у взаєминах між чоловіком і жінкою з'являється якась третя сила, то 

це їх віддаляє – але  все якраз навпаки. Якщо ми приєднуємо до подружніх 

стосунків основоположну силу природи, основна властивість якої – віддача 

та любов, нам раптом розкривається можливість такого внутрішнього 

поєднання між усіма нами, що ми, несподівано для себе, безмежно один 

одного наповнюємо і піднімаємося на зовсім інший рівень, який 

знаходиться вище нашого тваринного існування. 
 

- Можливо, ми дамо кілька практичних порад? Наприклад, наскільки 

важлива поступливість у взаєминах всередині пари? 
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- Ні, це не працює. Стосунки повинні будуватися на зовсім іншій основі. 

Тут немає місця для дрібних розрахунків. Повинно бути повне розуміння, 

що разом ми викликаємо наше з'єднання з материнською силою природи. 

Саме це є головним. Ми існуємо тільки для того, щоб розкрити в собі цю 

глобальну об’єднуючу силу природи, стати подібними до неї, як всі інші її 

рівні - неживий, рослинний, тваринний. Тільки вони знаходяться в рівновазі 

з природою і подобі з нею несвідомо. Вони такими створені, без свободі 

волі, а людина повинна усвідомити, що вона створена протилежною 

природі і сама повинна досягти подоби їй. Ми можемо це зробити тільки 

разом - це і є наше єдине надбання і сенс нашого спільного життя, 

народження дітей і взагалі життя людини. Ми для цього створені. 

 

- Тобто Ви говорите про те, що повинна бути більш висока мета, ніж 

просто 

особиста зручність і задоволення? 

 

- Звичайно, це мета життя. І саме вона буде скріплювати сім'ю. 
 

- Чи можна назвати цю силу природи Любов'ю? 

 

- Любов'ю називається такий стан, коли люди в єднанні починають 

відчувати й наповнювати одна одну. 
 

- Але спочатку одна людина повинна навчитися відчувати іншу . 
 

- І вийти із відчуття лише самої себе. З  боку людини потрібен прояв 

бажання, і цим вона викличе ту приховану силу природи, яка дасть їй сили 

любити всіх. Вона ж і згуртує родину. Любов - це взаємне наповнення, коли 

кожен наповнює іншого і піклується тільки про це. Людина ніби знаходиться 

не всередині себе, а в іншому. 

 

- Можливо, саме тому буде більше поступливості? 

 

- Ні, про це взагалі не йдеться. Поступливість - поняття з нашого, 

егоїстичного лексикону. А в духовному немає необхідності поступатися, 

тому що всі бажання, досягнення і відчуття - загальні, немає поділу на 

«моє» і «твоє», а є загальне відчуття. 
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- Цей підхід передбачає якесь наповнення для мене самого? Виходить, 

що я наповнюю когось, а він - мене. Це і є моє задоволення? 

 

- Ми ніколи не зможемо прийти до повного задоволення і наповнення, 

якщо робимо це для самих себе. Всі наші проблеми в житті через те, що ми 

помилково думаємо, що, вхопивши щось для себе, ми можемо цим 

наповнитися. Ніколи цього не відбудеться, а відбудеться тільки в тому 

випадку, якщо ми навчимося наповнювати інших і отримувати наповнення 

від них. Це подібно зв'язку клітин живого тіла - кожна виконує роботу для 

підтримки життя всього тіла, наповнює його, і тому отримує все необхідне 

від інших. 
 

- Давайте підведемо підсумки. Ми говорили про тему, яка має дуже 

важливе значення як для підлітків, так і для дорослих - про підготовку до 

сімейного життя і про любов. Оскільки період статевого дозрівання 

характеризується сильними гормональними впливами, то на цьому 

етапі дуже важливо пояснювати підліткам, що з ними відбувається і як 

ця гормональна буря впливає на їх поведінку і світогляд. Потім дуже 

важливо поглибити пояснення того, що тільки через з'єднання із 

загальної силою природи, сама суть якої - віддача і любов, можна досягти 

гармонійного союзу між людьми. Саме існування різних статей і наше 

прагнення один до одного призначено лише для того, щоб кожен 

заповнив себе, оскільки ми є протилежними половинками того єдиного 

цілого, до якого так прагнемо. Здійснити це з'єднання може та сама 

природа, яка спеціально нас розділила. У поєднанні двох протилежностей 

народжується щось більш високе, ніж кожен окремо. 
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Віртуальний зв'язок 

 

- Після 12-13 років діти мужніють. Батькам слід починати ставитися 

до дітей, як до дорослих? 

 

- Ставлення дорослих до дітей залежить від розвитку суспільства. Ми 

не знаємо, що було 2000 років тому  або буде через 200 років. В усякому 

разі, саме в цьому віці у дітей відбуваються великі психологічні і 

фізіологічні зміни. Ми отримали від природи цей віковий рубіж як початок 

повного дорослішання. (Саме цей вік природою визначено як межу 

цілковитого дорослішання) Але в фізіологічних змінах є особливі явища, на 

які необхідно звернути увагу. 

Період статевого дозрівання у минулих поколіннях зазвичай 

супроводжувався психологічним дорослішанням, адже діти не були 

настільки відключені від життя школою і сім'єю. Люди жили переважно в 

селах поряд з тваринами, у всіх дітей були домашні обов'язки. Сьогодні 

підготовка до зрілого життя з боку природи існує, а підготовка з боку 

суспільства відстає. Якби оточення забезпечило дітей знаннями, які 

сучасне суспільство зобов'язане передати в цьому віці, то становище було 

б іншим. 
 

- Ви маєте на увазі знання про себе? 

 

- Про себе, світ і суспільство. Дитина в такому віці повинна отримати 

знання, як кожен громадянин. Адже кожен, навіть якщо він не закінчує 

навчальний заклад, до 20 років володіє багажем знань про життя. Це те, 

що повинен знати підліток в 12-13 років. Щоб не робити помилок, він 

повинен одержувати пояснення, вивчаючи життя. А ми обмежуємо дітей 

відсталою системою: школа, телебачення, і вони просто копіюють норми 

поведінки з фільмів. 
 

- Так, вони постійно грають якусь роль. 
 

- Так відбувається тому, що ми не пропонуємо їм альтернативи. Ми 

будуємо оточення і ми винні в тому, що форма оточення, яку ми їм 

створюємо, настільки спотворена, що формує зіпсовану людину. 

 

- Якщо я правильно зрозуміла, Ви вважаєте відсутність бажання 

вчитися і втрату інтересу до школи, - а діти сьогодні просто не хочуть 
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там знаходитись, - явищем природним? 

 

- Я б повністю зруйнував систему, створену дорослими для дітей - і з 

боку голлівудських серіалів, і з боку школи. І те, і інше  жахливе. Ми 

руйнуємо наших дітей, не розуміючи величини спричиненої  їм шкоди. Біда 

в тому, що поки люди не знають,  що робити. 
 

- У цьому віці з’являється велика тяга до віртуального зв'язку. 

 

- Встановлення віртуального зв'язку їх просуває. Дослідження 

демонструють, що в цьому процесі у дітей відкриваються творчі 

властивості. Про творчість  говорити рано, хоча все знаходиться в процесі 

розвитку: людині не властивий статичний стан. Тому  тут, як і в будь-якому 

явищі, є свій інкубаційний період, після якого здатність творити 

проривається назовні у своєму справжньому вигляді. Я думаю, що минуть 

захоплення різними соціальними мережами, і бажання зв'язку набуде іншої 

форми. Врешті решт, вони зуміють зробити віртуальний простір добрим. 

Ми зможемо керувати віртуальним світом, відсторонивши тих, хто 

наживається на продажі нашим дітям усього шкідливого. Так само, як від 

фізичного товариства ми перейшли до віртуального співтовариства, так і 

від віртуального співтовариства ми піднімемося до інтегральної спільноти . 

 

- Тобто зараз вони перебувають у стані переходу до справжнього 

віртуального суспільства, від якого відбудеться підйом до вищого рівня? 

 

- Так. Вони захочуть інтегрального спілкування, а віртуальне 

суспільство стане їм трампліном для досягнення такого єднання. 

 

- Виходить, нам лише здається, ніби вони займаються дурницями, 

листуючись один з одним, а насправді, за цим криються глибинні 

процеси? 

 

- Поки що ми переживаємо перехідний період, коли і діти не вміють 

користуватися цим засобом, і сам засіб несправний: він надає можливості, 

але ці можливості «порожні». 
 

- Батьків часто турбує інше питання: чи не заважає це звичайному 

спілкуванню, адже діти годинами просиджують за комп'ютером? Раніше 

вони грали у футбол, збиралися надворі, а сьогодні такого спілкування і 

фізичного руху набагато менше. 
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- Ми не розуміємо, що таке веління часу. Вони потребують іншого, 

більш внутрішнього рівня зв’язку. Батьки повинні розуміти особливості 

розвитку та допомагати дітям, а не йти супроти часу. Особисто я покладаю 

на віртуальне спілкування великі надії. Зрозуміло, я не згоден з його 

нинішньою формою, але ціную можливість зв'язатися з будь-якою 

людиною в світі, незалежно від фізичного контакту. У цих мережах можна 

встановити зв'язки, які ніколи не дозволиш собі на звичайному рівні. І якщо 

ми знатимемо, як правильно спрямувати можливості, які надає Інтернет  та 

соціальні мережі, створені в ньому, то зможемо виховувати і розвивати 

хороших людей. 
 

- Ми маємо взяти звідти поняття зв'язку і навчити правильно його 

використовувати? 

 

- Ми не зможемо змусити дитину спілкуватися там, де вона не хоче, а 

тому повинні потурбуватися про створення для неї хорошого віртуального 

оточення. Інтернет повинен перейти в сферу дії  ясного і серйозного 

законодавства. Адже який Інтернет – така і молодь. 
 

- Слід обмежити доступ до певних тем? 

 

- Перш за все, необхідно дати щось на заміну, адже обмежити легше за 

все. Обмежили, а що далі? Проблема в тому, щоб створити для них 

оточення, бажане для них. Тоді можна поступово закривати області, які 

шкодять. 
 

- Вони візьмуть щось нове? Що саме? Більш глибоке внутрішнє 

спілкування, адже сьогоднішній зв'язок поверхневий  і швидкоплинний? 

 

- Все залежить від мотивації і програми. Можна в ті ж ігри з виживання 

включити освітні елементи. 
 

- З цього приводу є цікаве дослідження: глядачам каналу «YouTube» 

запропонували написати що-небудь на долоні і сфотографувати. Кліп, 

складений з цих кадрів, став дуже популярним. Як правило, люди писали: 

«Я тебе люблю», «Я в тебе вірю», «Ми єдине ціле» тощо. Це свідчить 

про потребу в зв'язку. Люди хочуть справжнього зв'язку, але не знають, 

як його досягти. 
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- А як потяг до зв'язку виражається у відносинах між хлопчиками і 

дівчатками? Як навчити їх шукати пару? 

 

- Відкрито говорити про фізіологію організму, про любов, про взаємини. 

Відокремити одне від іншого. Говорити з підлітками про суть людини, її 

психологію, пояснити любов. Любов'ю не  запалюються, її будують. Таким 

поясненням варто присвятити багато часу, щоб людина навчилася 

дивитися на себе критично, а також розуміти, що правильні стосунки 

вимагають великого внеску. 
 

- Молодь вчиться співвідносити себе з усією природою, а також 

дивитися на себе згори. 
 

- Це зменшує напругу і додає розум до почуттів. 
 

- Включення логіки в цей процес, безумовно, дуже корисне, але 

завдання знайти пару все ще залишається. 
 

- Але тепер юнак інакше відноситься до пошуку відповідного супутника 

в житті. Він не пов'язує його з тимчасовою закоханістю, яка на деякий час 

запалює його, а потім згасає. Він розуміє, які саме властивості роблять 

людей партнерами, відповідними один одному. Адже він вивчає і 

обговорює на наших заняттях, що вся природа будується на законі рівності 

властивостей, а тому партнери повинні бути подібними - за характером, 

вихованням, культурою, звичками, внутрішніми властивостями. Все це ми 

знаємо і розуміємо, але потрібно пояснити це юнакам і дівчатам, щоб вони 

саме таким чином шукали пару. Якщо ми в такому дусі виховаємо батьків, 

то приклади їх відносин будуть перейняті в майбутньому їхніми дітьми. 

 

- Він дивиться на зовнішні ознаки, а подібність має бути 

внутрішньою. 
 

- Цим процесом ми повинні керувати, пояснюючи через ЗМІ батькам і 

через школу - дітям. Завдання важке, але цілком здійсненне. Внесок у 

виховання - справа першорядної важливості, а людство цього не розуміє. 

Виховання важливіше за охорону здоров’я або охорону, тому що будує 

життя. Формування щасливої людини повинне бути головною метою 

суспільства. 
 

- Що робить людину щасливою? 
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- Перш за все, знання, для чого вона живе і що повинна здійснити в 

житті: не як долати труднощі, а як будувати щасливе життя. 
 

- Чи можна сказати, що якщо дитині вдасться реалізувати себе на 

всіх етапах росту і досягти тієї внутрішньої форми, про яку ми говорили 

щодо віку 3, 6, 9, 12-13, 20 років, то вона буде щасливою? 

 

- Щаслива людина , яка знає, що з нею відбувається, і вміє 

реалізовувати себе. Навколо неї має бути оточення, яке теж це розуміє і з 

нею взаємодіє. Розуміння і відчуття мети життя призводить до щастя. 

Відповіді на питання, чому це зі мною відбувається, як побудувати життя, 

отримуючи правильну реакцію від оточення, як звертатися до оточення - ці 

знання створюють в людині стійку опору, відштовхуючись від якої, вона 

може йти далі. 
 

- У сучасній психології з'явився новий напрям, який називається 

«позитивною психологією» або «наукою про щастя». Психологи 

вивчають явища, які роблять людину щасливою. Поки що там багато 

питань, але мало пропозицій. 
 

- Вони пропонують дихати по-особливому, концентруватися на своїх 

позитивних якостях тощо. Між іншим, курс цих лекцій найбільш 

популярний. 
 

- Це зрозуміло, адже нещастя - корінь усіх хвороб, а депресія охоплює 

весь світ. Але рішення вони не знайдуть, адже сьогодні людина 

перебуває в депресії тому, що не бачить, заради чого варто жити. 

 

- У своїй практиці я часто чую від молоді звинувачення в тому, що 

дорослі побудували погане життя, а тому в нього не варто включатися. 

Нічого не вдієш – вони включаються і живуть. Але кажуть, що можна і 

потрібно бути щасливими. Так говорять від безвиході, але не пропонують 

рішення. 
 

- Ви бачите проблему не в молодому поколінні, а в тому, що ми, 

батьки, не вказуємо дітям шлях, і це зовсім інший підхід. 

 

- Безумовно. Адже зазвичай лають дітей:  яке погане покоління! 
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- Ми присвятили віку 9-13 років кілька бесід, адже це дуже важливий 

період. Кажуть, що якщо до 13 років ми не спрямували дитину, не 

встигли сформувати в неї шкалу цінностей, то потім це зробити вже 

неможливо. Які цілі потрібно ставити перед дитиною в цьому віці, щоб з 

їх досягненням вона відчувала себе щасливою? Які внутрішні вимоги вона 

повинна реалізовувати? У якому стані повинна перебувати? 

 

- У цьому віці діти перебувають у скрутному становищі, відчуваючи 

великий пресинг через те, що не знають, як влаштовані світ і суспільство, 

на чому ґрунтуються відносини між людьми. Вони будують між собою 

штучні зв'язки згідно зі своїми бажаннями або абсолютно нереальними 

прикладами, взятими з фільмів. Звикаючи до цих стандартів, вони потім не 

можуть їх позбутися. Це наслідування дуже небезпечне, тому що замінює 

життя на гру в життя. Такий підхід необхідно викоренити і, на противагу 

йому, дати максимально відкрите і просте пояснення всім життєвим 

явищам. Діти повинні побувати скрізь: від місця де людина народжується, 

до місця,  де її ховають. Вони повинні знати, що таке університет, завод, 

лікарня, банк - все, що створено нашою цивілізацією, отримуючи реальні 

приклади. Ми повинні бути настільки відкритими, щоб вони могли говорити 

з нами про все, без будь-яких табу. Їм потрібно дозволити встановити між 

собою також прямий віртуальний зв'язок, але подбати про створення 

правильного віртуального спілкування. 
 

- Мені немає чого додати до цього підсумку, крім того, що 

віртуальний зв'язок - трамплін до інтегрального зв'язку та нової 

реальності. 
 

- Саме цього вони хочуть, відчуваючи внутрішню потребу. Їх відчай і 

зневага є вираженням порожнечі, яку вони нічим не можуть заповнити. 

 

- Правильне виховання і пояснення тієї частини реальності, яка їм 

незнайома, може вирішити цю проблему. 
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Старший навчає молодшого 

 

- Нашу бесіду  ми закінчили на віці 13 років. Ми також торкнулися 

більш старшого віку, коли говорили про взаємини між статями. А зараз 

поговоримо на тему, актуальну для будь-якого віку. Наскільки я розумію, 

важливий аспект вашої методики - виховання, в процесі якого старші 

діти виховують молодших. Чи могли б Ви пояснити, де знаходяться 

витоки цієї ідеї? 

 

- В самій системі природи! Що таке старший брат для молодшого? Я 

пам'ятаю себе в першому класі. Я дивився на старшокласників і думав: 

невже це можливо?! Це ж вершина всього життя! Дорослих, вчителів я не 

помічав, але старшокласники! Однак вони були для мене занадто 

великими. Що поробиш, я - у першому класі, а вони - в десятому! Щодо 

цього другий, третій і четвертий класи були набагато ближчі. Я природним 

чином ставлюся до них з повагою,  готовий їх слухати, сприймати, 

розуміти, бо вони старші за мене. Вони в полі мого зору. 

Перш ніж що-небудь втілювати в життя, потрібно перевірити, як це діє в 

природі – в ній беруть початок  всі закони. У природі все поділене на рівні і 

ступені. У нижчого немає іншого зв'язку, окрім як з безпосередньо вищим, а 

через нього - з іще вищим, і далі по ланцюжку. Я не можу бути у зв'язку  з 

кимось, хто вищий за мене на дві  сходинки, а тільки з найближчою 

сходинкою, трохи вищою за мене. При правильному підході і підготовці, 

діти з другого класу повинні вчити першокласників. Звісно, не йдеться про 

навчальні дисципліни. Але якщо ми дамо правильне виховання всім, то 

дитина, яка підросла на рік, вже зможе допомагати і піклуватися про 

молодших. 
 

- Питання в тому, чи підходить такий метод для кожного віку? 

 

- Він підходить для будь-якого віку, і ми повинні адаптувати цей підхід 

до нашого життя.  
 

- Зв'язок, про який Ви говорите, динамічний? Чи можуть діти від 

дев'яти до тринадцяти років займатися з шести-дев'ятирічним? Чи 

різниця має в точності дорівнювати рокові? 

 

- Все залежить від програм навчання і того ступеня зрілості, якого ми 

досягнемо в кожному конкретному віці. 
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- У чому перевага такого зв'язку? 

 

- Вона є природною! Маленькі хочуть чогось навчитися у старших, бо 

вони поважають, цінують старших, хочуть бути схожими на них. Молодші 

люблять, коли старші ставляться до них по-дружньому, а не зневажливо. 
 

- Це вселяє в них почуття гідності. 
 

- Насправді це ми, дорослі, не бачимо, що старша дитина може чомусь 

навчити молодшу. Якщо ж ми задамо напрямок, то діти зможуть навчити 

один одного всім шкільним дисциплінам. 
 

- Діти повинні бути частиною педагогічного колективу? Вони 

працюють разом з вчителем? Як зробити це правильно? 

 

- Звичайно,  за дітьми повинен бути закріплений педагог, але зараз я 

кажу, головним чином, про виховання, про  приклад для наслідування, про 

турботу, а не про навчальні предмети. 
 

- Роль дітей переважно виховна? 

 

- Так, виховна. Але якщо ми дозволимо старшим дітям бути вчителями 

для молодших, то це стане для них хорошим поштовхом до навчання! 

Вони будуть прагнути до цього, адже тут замішані і гордість, і заздрість, і 

бажання пошани, які допомагають досягти великих результатів. 
 

- Кожен «вихователь» займається з кількома дітьми чи з однією? 

 

- Вважаю, що з кількома. Один на один можуть виникнути неправильні 

стосунки. 
 

- Ми говорили, що в кожен клас із десяти осіб рекомендується 

включати двох педагогів і одного психолога. Якщо ми запрошуємо 

дитину-вихователя, то клас повинен бути таким же чи меншим? 

 

- Це треба перевіряти на практиці, в кожному окремому випадку. Ми 

повинні бачити в цьому стимул - як для дітей, так і для дорослих. 
 

- Значить, не всі можуть або не всі повинні навчати? 
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- Бажано в кожній дитині розвивати таку здатність. 
 

- А якщо дитина не хоче? 

 

- Не може бути такого, що вона не хоче. Завжди знайдеться щось, що 

викличе у неї це бажання. В кожній людині є заздрість, прагнення до слави, 

до поваги, якісь розрахунки з іншими: «я кращий за них» або «я гірший». За 

їх допомогою ми зможемо виховати і «відкоригувати» будь-кого без 

винятку, дати кожному чудовий мотив до навчання себе і  інших. 

 

- У тій мірі, в якій нам важливо, щоб висловився кожен, нам важливо, 

щоб кожен брав участь у вихованні молодших? 

 

- Так. Я кажу дитині, яка не дуже успішно навчається, лінується: ти 

можеш підготуватися та  виступити перед іншими, провести урок і подати 

приклад. 
 

- У дитини з'являється мотивація. Але може статися, що дитина 

буде боятися? 

 

- Теж добре. 
 

- Подоланням страху ми можемо прищепити дитині здатність 

віддавати? 

 

- Так. І взагалі, в роботі з дітьми у класі, коли вони, наприклад, співають 

- кожен поодинці і всі разом, є багато умовностей, які ми повинні зламати. 

 

- Якомога менше сорому і якомога більше впевненості. 

 

- Сьогодні всі ховаються, бояться, соромляться вести себе природно і 

відкрито. 
 

- В умовах жорсткої конкуренції та критики абсолютно нелогічно 

виставляти себе напоказ. А як правильно підготувати тих дітей, які 

будуть займатися вихованням? Що слід їм сказати, щоб вони розуміли 

свою відповідальність за іншу дитину, але щоб не вийшло «читання 

моралі»? Чи не потрібно їх готувати? Просто сказати: поговори ось на 

таку тему, поясни, як зможеш. 
 

- Ні, треба підготувати дитину! Кожен вчитель готує урок заздалегідь. 
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Він вчився, опановує методику, знає, скільки часу виділити на пояснення, 

на питання і відповіді, на вправи тощо. Дитина повинна бути вчителем, і її 

потрібно цьому навчити. Тоді вона зрозуміє, що їй потрібно витягти з уроків 

свого вчителя. 
 

- Можливо, вона почне поважати свого вчителя, оскільки буде знати, 

що той відчуває? 

 

- Звичайно. Вона познайомиться з професією. Щоб вчитися самому, 

треба знати, як навчити інших. 

 

- Насправді найкраще засвоюється той матеріал, який ти викладаєш. 

По-перше, ти вивчаєш його вздовж і впоперек. А по-друге, ти думаєш про 

іншу людину, яку будеш навчати. На це діти здатні вже з 6-7 років. Ви 

рекомендуєте починати з цього віку? 

 

- Так, з найменших. При цьому ми не переслідуємо мети влаштовувати 

гру або стимулювати дітей до навчання. 
 

- Вчити їх діяти по-справжньому? 

 

- Так. Мета ж у тому, щоб розвинути у дитини правильне бажання і 

правильний підхід до навчання. Розвинути це в кожному. Якщо людина не 

вміє навчати, вчитися вона теж не може. 
 

- Є зв'язок? 

 

- Вона не здатна правильно засвоювати матеріал, структурувати його, 

конспектувати. Це треба вміти. Необхідна самоорганізація. 
 

- Чи є тут місце для творчості дитини? Припустімо, я даю їй якийсь 

план. Чи може вона запропонувати свій спосіб викладу матеріалу? 

 

- Тим, що дитина вирішує, як провести урок, вона будує себе. 

 

- Значить, надати їй свободу? Я можу підказати їй, як пояснити 

тему, а вона може сама підібрати доречні, на її погляд, приклади і спосіб, 

не виходячи за встановлені межі. 
 

- Так, вірно. А потім, можливо, вона зруйнує свої межі. Але в неї вже 

буде свій підхід. 
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- Найважливіший висновок, який я зробила з подібних дослідів роботи 

дітей з дітьми, це те, що дитина, яка навчає інших, вимагає зворотного 

зв'язку. Крім етапу підготовки є ще й завершальний етап: обговорення, 

що вдалося, а що ні. 
 

- Нехай педагоги, присутні на уроці,  пишуть зауваження, а потім 

вони можуть похвалити дитину. 
 

- Педагоги в цьому випадку повинні бути дуже і дуже делікатними. А 

дитина повинна отримати зі свого уроку, те над чим їй варто ще 

попрацювати. 
 

- Варто зняти урок на відео і потім переглянути? 

 

- Так, саме це ми рекомендуємо. 
 

- Таким чином ми отримуємо подвійний результат: знімаємо 

відеофільм про тих, хто вчить і хто вчиться. 
 

- Якщо дитина з ранніх років навчає інших, то це формує в ній щось 

більше: вона вже не просто дитина - по відношенню до молодшого вона 

вже доросла. Виходить, що таким чином ми розвиваємо дитину. 
 

- А чи буде це ефективно в підлітковому віці, в 13-14 років? Можливо, 

це допоможе розвинути здатність думати про іншу людину? 

 

- Пройшовши шлях виховання до підліткового віку, ці діти вже не будуть 

мати проблем. Задовго до цього віку вони вже будуть розуміти всі аспекти 

стосунків і життя. Вони отримають пояснення щодо всього, що 

відбувається, а також і того, що має статися з ними в старшому віці. Тому я 

не бачу труднощів у підлітка 13-14 років, якщо він отримав раніше все, що 

потрібно - виховання, підготовку, здатність бачити себе збоку, пояснення 

того, що відбувається в житті. 
 

- Такі діти зможуть бути вчителями? 

 

- Не тільки вчителями. Вони будуть правильно ставитися до життя, і це 

найважливіше. Я вважаю, що достатньо підготовлені люди зможуть потім 

правильно будувати суспільні зв'язки між собою. І хто знає, що ще з цього 

може розвинутись. Адже ми стоїмо напередодні великого якісного стрибка 
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в розвитку людства. 
 

- І має з'явитися щось нове? 

 

- Не випадково ми перебуваємо у депресії і спустошеності. 

 

- А молодша дитина може вчити старшу? 

 

- Не думаю, адже це суперечить природі. Але вона може, ставлячи 

питання, вірно спрямувати старшого. 
 

- Зробити його ще кращим вчителем? 

 

- Я запитаю так: якою мірою Ваші доньки впливали одна на одну в 

процесі дорослішання? 

 

- Дуже багато в чому. Між братами і сестрами встановлюється 

чітка ієрархія. Теоретики психології, зокрема Альфред Адлер, говорять 

про те, що старша дитина завжди може чомусь навчити молодшу, а не 

тільки сваритися з нею. Виходить, що ролі, якими ми наділяємо дітей, 

дозволяють їм проявити повагу, цінувати одне одного, можливо, навіть 

радитися один з одним. Адже інтеракція в процесі навчання 

породжує особливий зв'язок. Дитина відчуває, що отримує від старшого 

товариша не тільки стусани! Можна застосовувати це і вдома, не 

тільки у школі. 
 

- Якщо в школі привчити дітей до такої поведінки, вони з легкістю 

перенесуть це на стосунки вдома. Адже все, що кажуть їм удома, вони 

сприймають як тягар. 
 

- Але цей процес повинен бути під наглядом. Ми часто бачимо, що в 

дітей немає терпіння допомагати своїм молодшим братам, і вони 

просто роблять за них домашні  завдання. А ми прагнемо зовсім іншого! 
 

- Ми повинні приступити до безпосереднього втілення цієї теми і тоді 

зможемо розвивати її далі. Якщо ми підемо таким шляхом, то досягнемо 

успіху, оскільки це відповідає природі, а будь-який приклад, взятий з 

природи - успішний. 
 

- У реалізації виховання «старший навчає молодшого», скільки 

відсотків від загального навчального часу потрібно на це виділити - 
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двадцять, десять, п'ять? Раз на день чи на тиждень? 

 

- Чого ми хочемо домогтися тим, що маленькі вчаться у старших? - Щоб 

молодший поважав старшого, хотів бути як він, щоб теж хотів бути 

вчителем і вчити молодших - брати приклад зі старшого і передавати 

молодшим. Адже коли він отримує приклад, він хоче його втілити. А що 

старший отримує при цьому? Гордість, самоповагу, адже він може навчити 

молодшого, бути як учитель, відчувати, що його поважають. Іншими 

словами, ми досягаємо багатьох результатів. 

Ми повинні зважити, якою ціною отримати ці результати, скільки часу 

від загального навчального процесу в школі виділити на їх досягнення. 

Думаю, що двічі на тиждень по півгодини дитині буде достатньо. Це вже 

створює сприятливе враження. Адже дитина повинна підготуватися, 

спланувати урок: як укластися в час, що буде на початку, що в кінці, які 

питання задати по завершенні уроку. Педагог разом з дитиною повинен 

скласти план. Тому я не думаю, що потрібно це робити більше двох разів 

на тиждень. 
 

- Можу лише додати, що у своїх спостереженнях я помічаю, що 

підлітки 13-15 років дуже люблять піклуватися про маленьких, навчати 

їх і роблять це, ніби, з висоти свого дорослішання. Вони люблять 

возитися з маленькими, чогось навчити їх. Старші бачать, що це 

непросто. Тобто процеси, про які ми говоримо, відбуваються і при 

більшій різниці у віці. Але в цьому випадку відбувається не навчання в 

чистому вигляді, а якась практика взаємин. 
 

- Це вже схоже на стосунки між батьками та дітьми. 
 

- Спроба дізнатися, як це - бути батьками. 
 

- Тут постає зовсім інше завдання: як дітям у віці 14-16 років подати 

приклад, що таке бути батьками. Я боюся поки що відкривати цю тему, але 

це дуже непросто. Адже ми повинні продемонструвати їм, що таке 

зобов'язання на роботі і в побуті, навчити взаємодіяти з банками, лікарями, 

страховими компаніями. 
 

- Гадаєте, що це потрібно робити якомога раніше? 

 

- У 15-16 років це не рано. Скоро вони заживуть своїм життям! 

Сьогоднішні діти повинні знати, як працює банк, страхова компанія. У 
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кожного має бути свій невеликий умовний банківський рахунок, і він 

зобов'язаний вчитися правильно ним користуватися. Скажімо, протягом 

двох останніх років у школі вони повинні на своєму досвіді вивчити всі 

аспекти дорослого життя, не виключаючи сімейних стосунків. Потрібно 

навчати всьому. Вони повинні вникати в пояснення, судити, що вірно, а що 

ні. Необхідно познайомити підлітків з навколишнім світом так, щоб вони 

підготувалися до життя в тих умовах, які надає їм суспільство. Ми повинні 

прищеплювати їм правильні реакції і приклади поведінки на майбутнє. 
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Один і суспільство 

 

- У минулій бесіді ми розмовляли про створення школи, в якій 

найвищою цінністю вважатиметься внесок у суспільство. Оскільки в 

сучасному вихованні головне – це особистий успіх, до того ж часто за 

рахунок використання ближнього, то здатність до єднання у дітей 

погана: процвітає експлуатація і насильство. Чи не могли б Ви більш 

детально розповісти про внеску дитини в суспільство? Що саме Ви 

маєте на увазі під внеском? Що може зробити дитина? 

 

- Я маю на увазі, що ніхто не розглядається окремо, а тільки разом із 

суспільством. Найбільш наочний приклад - альпіністи, пов'язані між собою 

мотузкою. Якщо падає один, то падають всі. Тому успіх у них може бути 

тільки загальний, всієї групи. 
 

- Крім групової дії там є лідери, «зірки». 
 

- У цьому й полягає проблема - останнім часом спотворено поняття гри. 

Вона перестала бути командною: кожен хоче особистих досягнень, а тому 

готовий за великі гроші продати себе, не важливо, якій команді, країні. В 

результаті кожен грає сам, але не в команді. Ми ж повинні змалечку 

формувати у дітей колективну відповідальність, відчуття групи, коли ніхто 

не має ваги і цінності сам по собі. Ми не дивимося на кожного особисто, а 

тільки на його вміння трохи піднести групу, привести її в дію, розкрити її 

сили і бути разом з усіма єдиним цілим. Необхідно вчити дитину шукати цю 

єдність інстинктивно, автоматично. Цей інстинкт є у тварин, не йдеться про 

явища, відокремлені від реальності. Відомо про особливу підготовку 

команд для підводних човнів або для роботи в інших закритих просторах, 

де від згуртованості колективу залежить питання життя і смерті. Людина 

буквально втрачає своє «я», сприймає і оцінює все тільки через команду. 

Зрозуміло, для цього її спеціально готують, але ми бачимо, що це 

можливо. 
 

- Член команди підводного човна повністю анулює своє особисте 

бажання, адже якщо він не виконає все необхідне, ніхто не виживе - не 

тільки він. Відчуття зв'язку з групою в них сильніше за відчуття 

особистого життя? 
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- Зрозуміло, це крайній випадок, коли особливими тренуваннями людей 

перетворюють на колектив. Я ж кажу про необхідність виховати людину 

нормальним членом суспільства, здатним зважати на інших людей. Вона 

повинна розуміти, що зобов'язана вкладати в суспільство не через те, що 

інакше не виживе, а тому що соціум - це місце, в якому вона повинна 

перебувати постійно. Це фундамент, без якого вона не може існувати, це  

її сім'я, про яку вона зобов'язана піклуватися. Ми можемо виховати так 

своїх дітей і за одне покоління досягти стану повної взаємної гармонії, як в 

природі. 
 

- Що Ви маєте на увазі під виразом «заради суспільства»? 

 

- Цінується тільки те, що стосується об'єднання, а інше відкидається. 

Нам здається, що в нашому світі ми досягаємо успіху за рахунок дій. Але 

це ілюзія. Зараз, коли світ стає інтегральним і занурюється в кризу через 

нашу невідповідність до цієї інтегральності, весь успіх залежить тільки від 

нашої здатності об'єднатися разом. 
 

- Нас до цього змушує природа, але Ви кажете, що це необхідно 

виховувати, адже саме по собі це не вийде? Значить, це щось над 

природою егоїзму? Як це має проявлятися в школі? 

 

- Школа повинна бути іншою. Насамперед, дитину потрібно навчати не 

предметам, а вмінню бути частиною суспільства. 
 

- Що це означає? Наприклад, поставити стілець не тільки собі, а й 

іншим? 

 

- Не тільки. Повинен бути загальний підхід: кожен оцінює себе, отримує 

приклади виховання і скеровується тільки у зв'язку з іншими. Маленька 

людина з моменту усвідомлення себе усередині соціуму - буквально з 

трьох років – повинна включитися в життя разом з іншими, коли вона 

залежить від усіх, а все залежить від неї. Такий "інструктаж" повинен увійти 

в неї природно, інстинктивно: звичка стає другою натурою у всіх її 

суспільних відносинах. 

Це стосується і навчання: ми повинні змінити до нього свій підхід. Ми 

дивимося на природу з егоїстичної, індивідуальної точки зору, і так про неї 

навчаємо. А якщо побачимо природу як єдине ціле, в якому все 

взаємопов'язано і збалансовано, то й дітей навчимо розумінню загального 
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зв'язку: ми повинні бути пов'язані між собою і з природою в одній 

глобальній системі. Тоді вивчення біології, фізіології, географії тощо стане 

єдиним вченням, адже ми існуємо в єдиній природі і самі її розбиваємо на 

дисципліни. Ми розділили природу на частини і вивчаємо їх окремо одну 

від одної, ніби вони не пов'язані. Але ж ми живемо в єдиному «круглому» 

світі. Якби наш підхід до природи був глобальним, ми б знайшли інші 

формули - як неживе, рослини, тварини і люди пов'язані разом, в якій 

гармонії вони між собою перебувають. Тоді всі дисципліни вивчалися б 

інакше - як один предмет, який розкриває єдину систему природи. 

 

- Можливо, в такій школі буде предмет «Як створити гармонію»? 

 

- Вірно, адже саме це ми повинні зробити. 
 

- Існує думка, що таке виховання позбавляє дитину криз, оскільки вона 

з самого початку дивиться на реальність інакше і бачить її більш 

глибокий рівень. Сьогодні дитина вивчає кожен предмет глибоко, 

детально, але ніхто не пов'язує їх разом. Необхідна інша програма 

виховання , котра б зобов'язувала пов'язувати всі явища. 
 

- По суті, ми вивчаємо не природу, а її частини, дивимося на неї 

обмежено, як на щось не зв'язане, і спеціалізуємося у її вивченні в 

спотвореному вигляді. 

 

- Цікаво, що система виховання в США ставить перед собою 

завдання сформувати дитину, готовою до конкуренції в XXI столітті. А 

методика досягнення успіху в XXI столітті, пропонована вами, зовсім 

протилежна тій, яку намагаються реалізувати в США. Там говорять 

дитині, що її здатність витримати конкуренцію в XXI столітті зробить 

країну сильнішою, і до цього всі прагнуть. Проте їх підхід до 

досягнення цієї мети згубний і призводить до протилежного 

результату. 
 

- Я б не хотів говорити про їхнє майбутнє, однак це буде прикладом для 

всіх. Америка зібрала найкращих вчених і передові технології. Так вони 

уявляють своє майбутнє: потужна технологічна держава, що  яка лідирує  в 

розробці технологічних та наукових досягнень. А виробництво перетікає в 

Азію. Але я вважаю, що незабаром ми станемо свідками великої кризи цієї 

схеми. 

Якщо наука не займається природою в цілому, вона приречена до  
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кризи. Сьогодні ми бачимо, як світ стає «круглим», і не знаємо, як з ним 

впоратися, не розуміємо зв'язків між його складовими частинами. 
 

- Запропоновані рішення лежать у сфері технологій: навчимо дітей 

сучасним методам комунікації - досягнемо успіху. Але це абсолютно 

неправильний напрямок. При цьому в дитині ми торкаємось лише однієї 

грані, і не враховуємо її соціальні потреби, про які Ви говорите. 
 

- Тим, що дитина бачить цілісну картину світу, ми вирішуємо всі 

проблеми її та суспільства, а головне, нашої рівноваги з природою. 
 

- Треба піднести в її очах важливість суспільства? 

 

- Ні, вона просто повинна відчувати себе і суспільство єдиним цілим. 

Так у давніх племенах не існувало поділу на «я» і «вони». Неможливо, щоб 

я обдурив іншу людину, адже він мій брат. У нас такого поняття немає, ми 

обдурюємо брата частіше, ніж стороннього! 
 

- Ми говорили про систему в цілому. Перенесемо обговорення в 

площину сім'ї, дому. Чи повинні батьки говорити про це з дітьми? 

 

- Необхідна згода всього суспільства йти цим шляхом, тому що у нас 

немає вибору. Ми зобов'язані змінити громадську думку і поступово, діючи,  

використовуючи різні системи, впроваджувати цей підхід. А якщо ні, то 

кризи і удари природи примусять нас. 
 

- Але як можна вдома почати впроваджувати глобальну ідею, про яку 

ми говорили? Школа працює інакше, але сім'ю приваблює єднання, і вони 

хочуть хоч з чогось почати. 
 

- Я думаю, що і в школах не буде духу змагання. Якщо ми змінюємо свій 

погляд на суспільство, клас або групу, а також ставлення до успіху, то все 

буде зовсім по-іншому. Ми вже говорили про те, що в школі не можна 

ставити оцінки і проводити іспити. Оцінюватися повинен тільки ступінь 

участі дитини у спільних діях, міра її допомоги та підтримки. Коли вона 

разом з усіма вивчає природу з точки зору її глобальності і інтегральності, 

то її поведінка і оцінка будуть однакові. Скажімо, ставлення до друзів і 

ставлення до предмету буде розглядатися як одне ціле. 

 

- Тобто, для нас  як вихователів найбільш важлива здатність дитини 
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відчувати суспільство так, як вона відчуває себе, не робити 

розмежування між собою та оточенням. 

 

- Дитина повинна відчувати, що без групи вона не може досягти успіху, 

що тільки через зв'язок з іншими, через згоду і взаємну підтримку, коли 

ніхто не залишається на одинці, вона може досягти  успіху. 

 

- Ми спостерігаємо це в школі. Є дослідження, які показують, що в 

класах з доброзичливою атмосферою рівень успішності учнів вищий. 

Вони не працювали разом в групі, але особистий результат кожного 

підвищився. Іншими словами, коли на емоційному рівні нам погано, ми 

погано вчимося. 
 

- Остаточний висновок всіх досліджень за останні сорок років такий: 

навчання в дружній групі більш ефективне, ніж у звичайному класі. Але до 

цього часу ці висновки  все ще не застосовуються. 

 

- Вірно, це застосовується в мінімальному обсязі. Але справа в тому, 

що через групу дитина отримує велику силу, і це може бути також 

небезпечно і страшно - негативний досвід в цій області відомий. В своїй 

практиці я неодноразово зіштовхувалась з людьми, які отримали 

виховання в інтернаті. Багато хто з моїх пацієнтів відчували, що 

абсолютно не відповідають суспільству, і вони навіть перенесли 

соціальну травму, бо не могли ужитися в своїй групі. В результаті їхнє 

життя в тій чи іншій мірі виявилося зруйнованим. Тому те, про що ми 

говоримо, автоматично викликає у мене страх: якщо ми 

використовуємо силу групи, то група повинна діяти дуже правильно. Як 

цього досягти? Як гарантувати, що не буде подібних ексцесів? 

 

- Ми говоримо про взаємну гармонію, рівновагу. Дивлячись на природу і 

на свій стан, ми розуміємо, що вибору немає - ми повинні бути зв'язані 

разом, а інакше пропадемо. Тому ми зобов'язані пояснювати дітям 

необхідність об'єднання. Цим ми дотримуємося законів природи. Але 

важливе виховання, а не пригнічення людини, її бажань. Ми хочемо 

привчити її приймати активну участь у житті суспільства. 
 

- А як зберегти індивідуальність, щоб не постраждало «Я» дитини? 

 

- Її «Я» не постраждає, оскільки ми пояснюємо їй, як досягти успіху за 

рахунок того, що вона перебуває разом з іншими. Сьогодні навіть в науці 
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неможливо чогось досягти без команди, дослідницької групи. 
 

- Абсолютно вірно. Все відбувається в групі, і успіх залежить від рівня 

об'єднання її членів, їх бажання бути разом у думках, прагненнях, 

схильностях. До цього нас зобов’язує природа. Тому я не бачу тут 

складності. Головне - дістати урок  з провалу кібуців і російського варіанту 

побудови комунізму, де застосовувалася сила придушення. 

 

- Знайти спосіб бути разом. 
 

- І чим краще ми підготуємо дітей в школі, тим легше буде їм у житті. 
 

- Ми відзначили, що найважливішим елементом виховання є оточення, 

суспільство, в яке ми поступово вводимо дитину. Наша мета полягає в 

тому, щоб дитина сприймала себе частиною суспільства, а не як щось 

окреме, і вимірювала свій успіх успіхом суспільства. В результаті вона 

почне сприймати себе і оточення, як єдину родину. Прищепивши дітям 

глобальне бачення, ми дамо їм правильний підхід до нового дослідження 

природи. Таким чином, із середовища вийдуть нові вчені та дослідники, 

про яких ми навіть і не мріяли. При цьому індивідуальність дитини не 

втрачається. Навпаки, вона отримує можливість знайти своє місце в 

суспільстві і зрозуміти, що об'єднання і група призводять до більшого 

успіху, ніж особисті зусилля. Успішність такого виховання закладе в 

дитині плідну основу, яка в майбутньому дасть максимально високі  та 

хороші результати. Справа лише за реалізацією! 
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Джерело страху 

 

- Тема нашої сьогоднішньої бесіди хвилює  всіх - це страхи і тривоги. 

Кожен чогось боїться в своєму житті. Дорослішаючи, ми вже знаємо, як 

це приховати від інших, але у маленьких дітей це розкрито дуже 

очевидно. У них є безліч сумнівів, запитань та зовсім незрозумілих 

проблем. Ми будемо обговорювати проблему страху, з’ясовувати з чим 

він пов'язаний, його коріння, джерело. Немає людини, яка б нічого не 

боялася. Приблизно у кожної п'ятої людини розвивається не просто 

страх, а навіть якийсь патологічний страх. Ці показники постійно 

зростають упродовж всіх років розвитку людини і протягом всього 

тисячолітнього розвитку людства. Наш страх постійно зростає. 

Існують методи, які  допомагають нашим пацієнтам якось подолати ці 

страхи. Питання в тому, як можна зрозуміти корінь цієї проблеми? 

Таке  відчуття, що ми не зовсім розуміємо його, ми весь час чогось 

боїмося. Чому? 

 

- Це оберігає нас. Це не дає нам робити дурниці, завдавати собі шкоди, 

допомагає зберігати наше життя, наше існування. Ми так і говоримо своїм 

дітям: «Побережися; дивись, будь хорошим хлопчиком; не ходи туди, щоб 

тобі не нашкодили; він поганий хлопчик, не наближайся до нього; там 

міліціонер» - тощо. Ми весь час вчимо наших дітей боятися. 

Ми бачимо це також і в природі, у тварин. Скажімо, якась левиця бере 

своїх дитинчат на прогулянку, щоб передати їм мудрість життя десь в 

савані, і навчає їх усім необхідним речам. Перш за все, речам неприємним 

і небезпечним для життя. А вже потім вона навчає їх, як добути прожиток, 

але поки вони маленькі, і вона добуває їм їжу, вона навчає їх виключно 

тому, як боятися, боятися реальних речей і не боятися примарних 

небезпек. 

Страх знаходиться в основі природи людини. Він буває кількох видів. 

Страх перед нашим світом, коли мені або близьким може бути погано - 

джерела такого страху знаходяться навколо людини в нашому світі. Страх 

перед потойбічним світом, судом і покаранням. Страхів і тривог в нашому 

світі нараховується більше 700 видів. 

Оскільки ми егоїсти, створені з бажання насолоджуватися, це наше 

бажання весь час побоюється, чи зможе воно отримати насолоду, чи буде 



138 
 

в мене все, чого я бажаю, хоча б частково, хоча б якось, чи я 

буду  страждати. У мене завжди є страх, чи не буду я почувати себе 

погано. Тобто це відчуття основне, і на цьому фоні розгортаються всі наші 

дії, плани, програми, вчинки. Через це люди дуже страждають. 

 

- На рівні дорослого Ваші пояснення зрозумілі, що існують різні види 

страху через те, що моєму бажанню насолоджуватися може бути 

заподіяна якась шкода – це і є звичайнісінький страх. І це страх 

найнижчого рівню. А далі є страхи більш витончені. Але звідки є страх у 

дитини, адже вона не знає, що буде в цьому світі або що буде потім? 

 

- Можна сміливо говорити про передачу інформації з покоління в 

покоління, разом з краплею сімені і материнським внутрішньоутробним 

харчуванням. Адже всі бачать, що наступне покоління більш розвинене і 

готове до нового світу, ніж те що його породило. Таким чином, якщо ми не 

виправляємо свої страхи і проблеми, то передаємо їх із покоління в 

покоління, і вони повторюються у наших нащадків. Більше того, ці 

проблеми, очевидно, накопичуються з покоління в покоління. Ми 

знаходимося у все більш невиправленому часі, в сприйнятті світу і життя 

ще гіршому, ніж раніше.  Внаслідок цього ми бачимо, що молоде покоління 

втікає від життя. Воно розвиває для себе різні захисні оболонки, воно не 

бажає бути пов'язаним зі спожитком, дітьми, грошима, промисловістю. 

Воно втікає до все більш штучних сфер життя. Не випадково ми винайшли 

Інтернет – не випадково молоде покоління розвинуло для себе таке 

штучне оточення, таке середовище, в якому можна перебувати, втекти не 

тільки від страху, а й взагалі від чогось невідомого. А там вони відчувають 

себе так, ніби вони там живуть. Вони не просто під'єднуються до інтернету, 

щоб його використовувати, а просто занурюються туди, як в інший світ. І це 

результат страхів і тривог, які, інакше, оволоділи б ними. 
 

- Існує декілька психологічних причин виникнення страхів. Наприклад, 

існує так званий  поведінковий страх, коли людина народжується, як 

чистий аркуш, і все, що з нею відбувається,  все, що ми пишемо на цьому 

аркуші протягом життя - це те, ким вона стане в кінцевому підсумку. 
 

- Я б сказав, що існує поєднання двох причин. Коли людина 

народжується, то в ній, як у краплі сімені, міститься вся інформація про 

майбутнє людини, яка починає розвиватися. Звичайно ж, є речі, які 

знаходяться в основі, які ми не можемо змінити, вони так і будуть 
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розвиватися. Але багато що залежить і від суспільства, від оточення, 

наскільки та які речі розвинуться більше, в якому зв'язку між собою, та чи 

зможемо ми знайти цей зв'язок. Існує жорстка конструкція, 

людина  приходить у світ, як відбиток від печатки. Але як розвинеться в ній 

кожна властивість та зв'язок між ними, залежить від суспільства, від 

навколишнього середовища. Тому, якщо ми зможемо організувати для 

людини сприятливе оточення, ми не побачимо людей з такими 

проблемами фобій, які є сьогодні. Я впевнений, що правильне виховання у 

відповідному оточенні допоможе нам від них позбутися. 

 

- Що таке правильне виховання? 

 

- Оточення, яке дає дитині відчуття впевненості та взаємної поруки. 

Людина - створіння суспільне. Вона настільки залежить від суспільства, що 

немає жодної проблеми в тому, щоб суспільство заповнило їй всі недоліки, 

які вона відчуває, переживаючи страхи. Це стосується навіть таких страхів, 

як  боязнь закритих приміщень або страх висоти. Суспільство може своїм 

прикладом створити для людини такі моделі, що вона отримає від 

оточення його вірне відношення до різноманітних  страхів і поступово 

перестане боятися. 
 

- А що робити, коли йдеться про батьків, які дуже страждають від 

того, що не можуть допомогти своїй дитині? Я прийшла в поліклініку зі 

своєю дитиною, і там батько кричав на свого трирічного сина, щоб він 

перестав боятися. Я подивилася на це з професійної точки зору і 

подумала, що цей батько не розуміє кореня проблеми, 

страждань дитини. Що можна йому підказати, щоб він перейнявся цим 

розумінням? 

 

- Ви, психологи, повинні проводити уроки на телебаченні, відкрийте 

телеканал і 

транслюйте програми, навчайте батьків, зробіть це грамотно, приємно і 

привабливо, навчайте, як виховувати дітей. Я себе запитую, чому ми 

повинні дивитися по телевізору різні жахи та слухати все, що там 

говорять? Хіба це важливіше, ніж стати хорошими батьками? Вчителі, 

психологи, адвокати - організуйте свій канал. Адже той батько, який 

страждає від того, що його дитина відчуває страхи, звичайно ж, включить 

канал, де він зможе отримати пояснення. На цьому каналі також необхідно 

пояснювати, що робити з дитячими страхами, як жити в суспільстві. 
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- Який правильний підхід до страхів ми повинні розвивати у дитини, 

яке пояснення ми повинні їй дати? 

 

- Батьки не здатні на це. Ми повинні організувати для дітей сприятливе 

оточення, помістити дитину в групу, спортивну команду, щоб там, 

відчуваючи підтримку своїх товаришів, вона здобувала впевненість. 

 

- Є діти, які більше схильні до страхів у порівнянні з іншими. У чому 

причина? 

 

- Ми говорили, що страхи знаходяться в основі творіння, в нашому 

бажанні насолоджуватися, яке є основою творіння. У людей, чуттєвих в 

дитинстві, помітні відхилення, адже чим більше бажання розвинені, тим у 

людей вища сприйнятливість, а тому й побоювання у більш гострому 

відчутті навколишньої реальності. Відомо, що відомі люди в дитинстві 

страждали від деяких відхилень. Відчуття реальності завжди приходить 

разом з підсвідомим або усвідомленим страхом про те, що я відчуваю: 

«Добре це чи погано? Чи не завдасть це шкоди?» 

Потрібно поважати цей страх, адже без нього ми б себе негайно 

знищили. Але ми повинні знати, яким чином з ним працювати. Немає 

поганих страхів. Немає таких страхів, які ми повинні викорінити або 

приспати. Ми робимо це через невміння правильно їх використовувати. 

Якщо існує якийсь страх, якась проблема, то людина повинна трохи 

піднятися над ними. 

Я повинен піднятися над страхами, побачити що росту, завдяки 

страхам, проблемам, недолікам, спустошеності, безпорадності - саме над 

ними. Я піднімаюся над ними, бо важливість здійнятися над своєю 

природою приваблює мене і стає найголовнішою. І тоді в цих страхах я 

побачу допомогу. 

 

- Це можна пояснити дитині? 

 

- Ні. Але нам не можна пригнічувати страхи безпосередньо. Ми повинні 

їх тільки компенсувати за допомогою впливу суспільства. 
 

- А що робити з тими дітьми, які нічого не бояться, це дійсно, 

крайність? 
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- Так, це дійсно страшно. Це ще більша проблема, ніж страх. Я бачив, 

як така дитина кидає сумку на дорогу, і біжить за нею. І нехай буде, що 

буде. Тобто вона знає, що її можуть переїхати, але таким чином вона 

бажає випробувати долю. Тут інша проблема, глибша: пошук своєї долі та 

її випробовування. Усередині нас знаходиться таке прагнення, воно 

походить від відсутності контакту з чимось вищим, і таким вчинком дитина 

кидає виклик долі. 
 

- У психології існує така тема, коли говорять про дітей, яким складно 

прийняти 

громадські правила. Тобто це пов'язано з цим явищем. 
 

- Можливо, вони не погоджуються прийняти загальноприйняті норми 

життя. Вони бажають відчути його програму управління, ставлення життя 

до них. 
 

- В одній із розмов Ви говорили, що страх розвиває людину. Мене це 

дуже здивувало. Я шукала в літературі, але не знайшла цьому пояснення 

. 
 

- Справа не в самому страху, а в тому, як ми до нього ставимося. 

Заздрість, ненависть, честолюбство, обман - все, що є в нас - всіма цими 

властивостями, схильностями, хорошими  або поганими, ми можемо 

керувати правильно і добре, тому що ніщо не створено в нас марно, або 

для того, щоб заподіяти нам шкоду. Це все для того, щоб ми навчилися 

цим правильно керувати. 

Тому ми повинні володіти страхом, не пригнічуючи, а спрямовуючи його 

в нас, ми повинні підніматися над ним. Він буде ставати вище, а ми 

піднімемося ще вище над ним. 
 

- Ви говорите, що потрібно піднятися. Я не розумію, що таке 

піднятися. Як правильно сказати людині, що означає «піднятися»? 

 

- Людина вчиться правильно реалізовувати всі свої властивості. Вона 

керує ними, а не вони нею. І тоді вона розуміє, для чого всі ці 

якості  закладені в ній природою. 
 

- Підіб'ємо підсумки. Ми говорили про страх, про те, що треба 

навчитися його правильно використовувати. Ми боїмося на 

матеріальному рівні, коли не вміємо правильно користуватися страхом, 
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але якщо зможемо «грати» з ним, то виявимо в 

ньому інструмент управління нашим егоїзмом. На практиці, дітей, які 

бояться, треба залучати в групи, спортивні гуртки, щоб вони, граючи, 

могли отримувати впевненість від оточення. І також потрібно 

оточувати їх теплом та любов'ю вдома. А щоб допомогти піднятися 

над страхом, потрібно говорити з дитиною про те, наскільки страх нас 

розвиває. Не зосереджуватися на тому, чого я боюся, а намагатися 

зрозуміти, що у цього відчуття є ключова функція в моєму розвитку, і 

воно повинно підняти мене на вищий рівень. 
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Види страху 

 

- Сьогодні ми поговоримо про різні види страху, з'ясуємо, звідки вони 

походять, в чому їх суть. Я б хотіла почати нашу бесіду з обговорення 

питання, яке хвилює багатьох батьків. Чому діти бояться темряви? 

 

- А Ви хіба не боїтеся темряви? 

 

- Ну, не так, як мій син. 
 

- Такого не може бути. Немає людини, яка б не боялася темряви. 

Питання в тому, що то за темрява. У попередній розмові ми говорили про 

те, що страх закладений в основі наших внутрішніх властивостей, і що ми 

повинні не знищувати, а перевищити його. Страх перетворюється у 

тріпотіння: тріпотіння перед "цим світом", тріпотіння перед  "прийдешнім 

світом". Так от, боязнь темряви - це основний, первісний вид страху. 
 

- Чому саме цей вид страху є основним? Що такого є в темряві? 

 

- Тому що темрява - це саме творіння. 
 

- Творіння - це темрява? 

 

- Так, творіння - це темрява. Сказано: «Я - світло і створюю пітьму». 

Саме це нас лякає. Тобто на рівні підсвідомості в нас прихований страх 

опинитися поза межами чогось. Це як  дитина, яка не може відійти від 

матері. Чим вона стає старшою, тим здатна більш віддалитися від неї. Але 

спочатку вона хоче бути якомога ближче до неї, - адже спочатку вона 

навіть знаходиться всередині матері - в материнському лоні.  

І те ж саме відбувається з нами. Тому боязнь темряви, власне, означає 

страх перед відсутністю світла, перед невідомим. І подолати його я зможу 

тільки за умови, що зсередини цієї темряви почну її розкривати,  навчусь її 

відчувати і розуміти. 

Ми повинні зрозуміти, що темрява дуже важлива, що вона необхідна, 

що ми не повинні її викреслювати, бо інакше не зможемо з неї вийти і 

рухатися до світла - світла наповнення, світла розуму. Адже темрява є 

зворотною стороною світла і спрямовує нас до нього. 
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Відтак, темрявою  для мене буде вже не відсутність матеріальних 

речей, а нестача чогось більшого. Я буду відчувати темряву не від 

звичайного життя, фізичного існування,  нестачі грошей, слави і навіть 

знань, а через відсутність  духовних надбань. Адже темрява - це втрата 

чогось. То ж якщо вже я відчуваю темряву, то нехай це відчуття виникне 

через якісь високі матерії! 
 

- Дитина боїться темряви. Як на основі Вашого пояснення можна 

навчити її батьків допомагати їй долати ці страхи? 

 

- З усього цього ми можемо дійти такого висновку: перш за все, темрява 

- це добре, і добре, що дитина її боїться. Уявіть собі таку картину: 

маленька дитина вночі виходить з дому і спокійно собі розгулює всюди. То 

вже краще нехай боїться. Тобто все залежить від того, як цим 

скористуватись. Якщо вона боїться темряви, то це добре. 

Питання в тому, як нам ставитися до цих її страхів, щоб вона схотіла 

правильно розвиватися. Отже, нам потрібно її навчати відповідно до її віку, 

тобто пояснювати, що в темряві немає нічого страшного, - настільки, 

наскільки це може допомогти, адже ми й самі її боїмося. Якщо я перебуваю 

в темному і незнайомому місці - це дуже страшно! І не може такого бути, 

щоб людина добре почувалась в подібній ситуації. 

Коли вночі я встаю, а потім повертаюся в ліжко, то, навіть не 

відкриваючи очей, знаю, як мені треба йти. І тоді я не боюся перебувати в 

темряві. Я навіть не запалюю світло. Адже місце мені знайоме! Тобто, 

страх виникає у мене не через темряву, а через відчуття незнайомого. 

Саме в цьому проблема. І якщо дитині місце незнайоме, то нехай вона з 

ним познайомиться! 
 

- Що вона повинна пізнати? 

 

- Вона повинна знати, що стоїть за цією темрявою! Вона повинна 

зрозуміти, що темрява лише підштовхує її вперед, щоб вона дізналася, що 

це таке. І тоді темрява перестане бути темрявою. І знову я повторюю: коли 

я встаю вночі, то знаю, що мене оточує, що знаходиться в моїй спальні. І 

тому у мене немає ніяких проблем, я не відчуваю, що це темрява, я навіть 

не включаю світло. Чому? Тому що мені це не заважає. Я знаю! І це знання 

заповнює мені місце темряви. І те ж саме повинно бути з усім тим, з чим ми 

стикаємося  в житті. 
 

- Так, все ж, про що повинна знати дитина? Адже вона грає в своїй 
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кімнаті, вона її знає. Але коли настає ніч і треба лягати, біжить до мами 

з татом і хоче спати з ними. 
 

- Знову і знову включати там світло, знову і знову пояснювати. Тільки 

шляхом пояснення. 
 

- Можливо, спати з увімкненим світлом в кімнаті? 

 

- Можна трохи світла, це не завадить. 
 

- Але не усувати темряву повністю? 

 

- Ні-ні! Не треба, щоб дитина намагалася самостійно впоратися зі 

своїми страхами. Або ми допомагаємо їй, даючи знання, або допомагаємо 

якимось іншим чином. Але залишати її долати свій страх самостійно - це 

погано. Це означає, що ми не даємо їй рішень. 
 

- Я хочу поговорити про страх перед невдачею. З дорослими все 

зрозуміло, але коли трирічна дитина боїться, що їй щось не вдасться, - 

це мені не зрозуміло. Як це можна пояснити? 

 

- З трирічного віку дитина починає відчувати необхідність у підтримці 

оточення. Доти діти взагалі не відчувають, що знаходяться у суспільстві. З 

цього віку дитина вже знає, хто її друг, а хто ні, з ким вона грає, з ким 

перебуває разом тощо. У неї вже виникає відчуття оточення. 

Тому всі страхи, які з’являються у дітей від трьох років і пізніше, можна 

вирішити за допомогою оточення. Тільки потрібно знати, як це зробити. 

Візьмемо, наприклад, ту ж боязнь темряви. Нехай її товариші спочатку 

зайдуть в темну кімнату, нехай вона зайде разом із ними. Нехай почнуть 

там бігати, стрибати, «божеволіти». Це подолає їх страх темряви. 
 

- Я займаюся підготовкою ігор для дітей. Яку методику Ви мені 

порадите, щоб я зміг допомогти дитині подолати страх перед 

невдачею? 

 

- Це інший вид страху. І тут потрібно перевірити, чому він виникає: від 

заниженої самооцінки, від оцінки оточення або оцінки батьків. А можливо, 

дитина боїться втратити приз? І тоді це страх не просто зазнати невдачу. 

Адже сама боязнь невдачі - це щось узагальнене, це причина того, що 

вона може щось втратити, не досягти успіху. І тоді цей страх 
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перетворюється вже на інші види страху. 

Адже невдача у грі - це причина, а наслідок може бути досить 

віддаленим. Скажімо: «Коли ми влітку приїдемо до бабусі, і вона 

дізнається, що десь, колись мені щось не вдалося, я буду цього 

соромитися». Дитина здатна надумати цілий ланцюжок таких наслідків, і це 

може її зламати. 
 

- То як же допомогти дитині подолати страх порівняння себе з 

іншими? Що скажуть мама, тато, друзі, якщо я буду гіршим за когось? 

 

- Це не відбувається в такому віці, про який Ви говорите. І вже звісно, не 

в три роки. Тут вже йде суперництво, боротьба за лідерство. 
 

- Це вже в початковій школі. 
 

- Це починається з п'яти років. Діти з'ясовують, хто сильніший, хто має 

більший вплив серед однолітків. І тоді треба працювати саме в цьому 

оточенні. Ми повинні зрозуміти, що людина - це частина суспільства, і  ми 

не можемо вилучити її звідти і займатися нею окремо. Цей принцип - 

джерело успіхів або невдач у виховному процесі. Ми ведемо дитину до 

психолога, платимо гроші, отримуємо 20 бесід, і на цьому все закінчується. 

Це не приносить  жодної користі, це швидше допомога батькам, а не дітям. 

Вони чомусь вважають, що дали своїй дитині все, що було можливо, що з 

розмов із психологом зрозуміли, у чому її проблема. Але дитина 

залишилася в тому ж стані. 

Ми не розуміємо, що для дітей оточення - це все. Їх страхи, 

побоювання, успіх або, навпаки, демонстративна поведінка усупереч 

всьому, коли їм нічого не вдається, - все це залежить від оточення. Тому 

привести дитину до психолога одну, без всього класу - це невірно. 
 

- Отже, необхідна  робота в групі? 

 

- Я думаю, що до кожного класу необхідно прикріпити психолога, який 

розуміє дітей, знає їх, знайомий з їхніми батьками, грає з ними, приймає 

участь у їх сварках і бійках, - стає схожим на них. Він зобов'язаний бути 

таким, як вони, адже він професійний психолог! Він повинен стати їхнім 

другом, вони не повинні відчувати його вищим за себе. Тобто він такий 

самий, як вони, рівний з усіма. Це повинен бути, насправді, професіонал. 

Але без такої роботи ми не зможемо правильно виховати наступне 

покоління. 
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- Не так давно в пресі з'явилося повідомлення про дитину, яка 

зімітувала власне викрадення тільки тому, що хотіла уникнути іспиту, 

якого дуже боялася. Як можна їй пояснити, що з нею сталося? 

 

- Можливо, було б набагато легше скласти цей іспит, ніж вигадувати всі 

ці хитрощі, мучитися і страждати, боячись, що все розкриється. Але такі 

явища відбуваються тому, що ми не вчимо їх правильно ставитися до 

різних життєвих ситуацій. Ми абсолютно не допомагаємо їм аналізувати і 

давати правильну оцінку всьому, що з ними відбувається. Ну, провалив ти 

іспит. А що в цьому такого страшного? Ну, не станеш відмінником, і про 

тебе погано подумають. Або нехай він навіть щось вкрав, - ну то й що? 

Звичайно, за це платять штраф, а хтось, можливо, сидить у в'язниці, але ж 

світ на цьому не закінчується! 

На крадіжку здатна будь-яка людина. Давайте покладемо перед кимось 

мільярд, перед іншим - мільйон, а перед третім - сто рублів. Цілком 

очевидно, що в кожної людини є своя межа, але якщо спокуса її 

перевищує, - людина обов'язково вкраде. Потрібно пояснювати дитині всі 

ці речі. 

Адже людині не розповідають про її природу, і вона думає, що подібне 

трапляється тільки з нею, але не з іншими. Вона не розуміє, що вона - одна 

з багатьох, що у всіх все однаково. Їй не зрозуміло, як поводяться інші. 

Вона вважає, що ті, кого вона поважає, - небесні ангели. 

І те ж саме відбувається у стосунках між хлопчиками і дівчатками в 

перехідному віці. Вони абсолютно нічого не знають про поведінку 

протилежної статі, і тому згодом у них виникають величезні труднощі у 

спілкуванні. Кожен влаштовує такі «ігри», які спотворюють сприйняття 

протилежної статі і викликають неправильну поведінку з її боку. 

Коротше кажучи, ми не проводимо психологічної роботи в класі. А в 

кожному класу повинен бути свій психолог. Більш того, це має бути 

справжній професіонал, який знає, що з кожної дитини потрібно 

побудувати людину. І поки цього не буде, ми нічого не доб'ємося. Я думаю, 

що це набагато важливіше, ніж все навчання і всі іспити. 

 

- Отже, Ви запропонували батькам методику того, як говорити з 

дитиною. Їй потрібно пояснити, якою є природа її та всіх інших, що не 

страшно, якщо вона так вчинила. А що ж далі? Адже потрібно якось 

займатися цим питанням! Адже погано, що дитина вкрала! Чи цього 

достатньо? 
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- Достатньо. Немає покарання. Головне, щоб він зрозумів. Йому 

потрібно пояснити: «Ти вів себе так через свою природу. Давай разом 

розберемося, чому у нас така природа, чому ти народився з такими 

якостями, чи притаманне це іншим, чого вимагає від нас природа, як нам 

поводитися з цим?» 

 

- І що ж вона, природа, від нас вимагатиме? 

 

- Очевидно, що коли вже в нас закладені такі властивості, то вони 

повинні нас до чогось привести. В людині немає нічого поганого. А що 

стосується таких схильностей, то, можливо, якщо я їх подолаю, то досягну 

чогось хорошого. «Давай подивимося, що я отримаю, якщо не буду красти, 

якщо не буду битися, якщо об'єднаюся з іншими. Давай розберемося, чому 

мої погані властивості існують в мені саме так, що мені весь час 

доводиться їх долати. Що я від цього виграю?». Ми повинні це пояснювати 

і при цьому забезпечувати підтримку оточення. 
 

- Тобто, що я виграю, долаючи ці властивості? 

 

- Так, звісно. Адже ми, дорослі, просто так не б'ємося один з одним і не 

ображаємо один одного, тому що розуміємо, що так нам буде спокійніше 

жити. Я ж не хочу весь час боятися, щоб хтось ззаду вдарить мене 

палицею? Я просто знаю, що всі ми більш-менш зацікавлені побудувати 

для себе комфортне оточення, - наскільки ми на це здатні. І якщо ми 

правильно виховаємо своїх дітей, вони вже побудують для себе набагато 

краще суспільство. 
 

- Зараз у багатьох сім'ях існує тенденція взагалі не говорити про 

страх. Батьки вважають, що завдяки цьому вони зможуть вигнати з 

дитини її страхи. Є в цьому хоч якась логіка, або ж це абсолютно 

неправильно? 

 

- Я думаю, що цей підхід невірний. Ми, перш за все, повинні побудувати 

правильну систему. Потрібно, щоб дорослі знали, як правильно працювати 

з дітьми, причому не просто з дітьми, а з групами дітей. Адже наш світ 

непростий - це інтегральний, глобальний світ, «маленьке село», в якому всі 

ми пов'язані один з одним. 

Нам потрібно працювати не з однією дитиною, а з усіма дітьми та їхніми 

батьками, з усім тим оточенням, у якому вони знаходяться. Ми повинні 
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займатися з усіма разом. Навіщо усувати якісь речі? Давайте наприкінці 

кожного дня влаштуємо обговорення - і кожного разу в ролі суддів 

виступатиме хтось інший. 

Скажімо, у нас в класі 30 учнів, які навчаються п'ять днів на тиждень. 

Так от, нехай кожен день нова п'ятірка хлопців буде суддями. Вони 

звітуватимуть перед нами про те, що протягом дня відбувалося в класі. 

Наприклад, останнім уроком буде такий «суд», і ці п'ятеро дітей будуть 

судити інших. Давайте подивимося, що вони бачили, як вони будуть 

пояснювати, чому сталося те, що сталося. Підсумки, які вони підіб'ють за 

день, почують всі, і всі зможуть висловити свою думку: чи згодні вони з цим 

чи ні. 
 

- З точки зору класу? 

 

- Так. І тоді вони зможуть самі себе розсудити. І так вони будуть 

змінювати один одного, - кожен день п'ятеро інших. 
 

- Чого ми цим досягнемо? 

 

- Перш за все, вони зможуть проаналізувати, перевірити, з'ясувати. А 

психолог, який знаходиться серед них, повинен їм допомогти, зорієнтувати 

їх, як правильно все це побачити. А в кінці кожного такого «суду» вони 

зможуть написати для себе своєрідну книгу законів - свою, для свого класу. 

 

- Щось на зразок статуту? 

 

- Статут, «конституція», за яким вони тепер поводитимуться. І тоді 

дитина починає бачити, що таким чином вона будує себе і своє оточення. І 

коли вони всі виростуть, то захочуть створити суспільство, засноване на 

законах правильного спілкування. Питання лише в тому, як їх реалізувати. 

Наука про вищі закони природи може багато розповісти, але, на жаль, 

людство ще, очевидно, не досить настраждалося, щоб мати бажання це 

реалізувати. 
 

- Ми говорили про роботу в класі. Чи можна те ж саме робити в 

родині? Тобто в кінці дня збиратися з дітьми та підсумовувати день? 

 

- Навіть у родині це можливо, якщо в ній кілька дітей. 
 

- Завершився день, і назавтра ми встановлюємо якісь закони. 
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- Тільки при цьому батьки повинні  зійти до рівня дітей. 
 

- Що це означає? Що я теж приймаю в цьому участь? 

 

- Звичайно, ти приймаєш участь! Так само, як маленька дівчинка, твоя 

дочка. І твій чоловік також. 
 

- І обидва вони можуть порушити закон? 

 

- Так, звісно. Всі ми беремо участь в цьому, зійшовши до рівня дітей. 

 

- А розмовляти з ними, як із дітьми, чи начебто з дорослими? 

 

- Як з усіма. 
 

- Всі можуть помилятися, всі можуть чогось боятися. 

 

- Скажімо, мама розповідає, що сьогодні не змогла втриматися і з'їла 

тістечко, порушила свою дієту, і їй досі це неприємно. То як же їй позбутися 

цього відчуття? Може, діти порадять їй щось. Це зовсім не гра. Тут 

всередині закладена велика глибина: як людині впоратися з якимись 

проблемами, чи повинна вона займатися самоїдством, як їй себе 

заспокоїти і завтра стати сильною. З цього можна зробити великі висновки. 

 

- Отже, сьогодні ми торкнулися багатьох тем. Ми говорили про 

боязнь темряви і дійшли висновку, що боятися темряви - це добре, що 

потрібно розповідати дитині про те, що її оточує. Чим більше вона буде 

дізнаватися про реальність, починаючи від своєї спальної кімнати і далі, - 

тим менше буде боятися. Крім того, не можна залишати дитину з її 

страхами, змушуючи її саму з ними боротися. Якраз навпаки - потрібно 

прийти їй на допомогу. А якщо ми хочемо знайти спосіб   подолати її 

страхи, то потрібно, щоб вона увійшла до темної кімнати з групою 

дітей, і разом вони зможуть впоратися з цим страхом. 

Ми також говорили про страх перед невдачею, про те, що приблизно 

з 3-річного віку дитина починає відчувати наявність або відсутність 

підтримки від оточення, відчуває ставлення оточення до себе. А до 

цього вона не відчуває оточення взагалі. Тому, починаючи з трьох років і 

далі, можна пояснювати дитині, що вона - частина суспільства. 

Коли дитина вчиняє добре чи погано, все це проявляється як частина 
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її природи. «Ти зробив зараз щось погане, - не страшно, це не ти 

поганий, така твоя природа, з іншими це теж трапляється. Ти повинен 

це зрозуміти, не переживати і не тікати від цього». Ми разом з ним це 

обговорюємо і розуміємо, що це нормально. І саме таке обговорення 

замінює покарання, у покаранні вже немає потреби. 

А наприкінці бесіди ми говорили про те, що до кожного класу 

необхідно прикріпити психолога, який допоможе організувати 

обговорення в групі. Такий  «суд» можна влаштувати і вдома та 

обговорювати те, що відбулося за день, зробити висновки на завтра, 

разом написати правила, щоб завтра не повторити помилок, які, 

можливо, були зроблені сьогодні, щоб правильно зуміти впоратися з 

різними проблемами. І мама може помилитися, і вчитель може зробити 

помилку - це нормально. Головне, щоб все це було спрямовано на 

розвиток кожного. 
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Фантазії і чари - початок 

 

- Сьогодні ми поговоримо про дитячі фантазії, про їх місце в нашому 

житті, про те, як правильно з ними працювати, де можуть бути 

приховані проблеми і як їх уникнути. І з іншого боку, як правильно 

розвивати фантазію у дітей. У всіх наших бесідах Ви кажете про те, що 

дитині потрібно говорити правду про ту реальність, в якій вона існує. А 

як ставитися до фантазій, уяви? 

 

- Негативно. Тому що те, що ми називаємо фантазіями - це або казки, 

де тварини або рослини розмовляють людською мовою, або фільми, в яких 

з'являються інопланетяни та інше. Можливо, їх можна використовувати в 

якійсь філософській формі або як алегорії, але коли ми малюємо дитині 

таку картину, показуємо  їй життя в такому вигляді у фільмах, іграх, 

виставах, вона сприймає їх реально, серйозно. Це наче вдруковується  їй в 

мозок, відкладається у неї в пам'яті. Вона приймає це, як стереотипи 

нашого світу, не відрізняє реальність від фантазії, для неї все є правдою. 

 

- Але це залежить від віку. 
 

- Діти бувають 30 і 40-річного віку ... І я кажу серйозно: все, що людина 

отримує від свого оточення, впливає на неї, і в чомусь вона сприймає це як 

реальні явища. Тому у вихованні заборонено розповідати про 

необґрунтовані  явища, безпідставні фантазії. 
 

- Але Ви говорите не про уяву, а про фантазії, про те, чого не може 

існувати в реальності. 
 

- Я хочу сказати, що нам не дозволено вносити в світ дитини нереальні 

форми. 
 

- Форми мислення, або якісь неіснуючі речі? 

 

- Так, і усілякі образи, ніби Сонце розмовляє з Місяцем, або рослини і 

тварини - один з одним. Такого не відбувається і не потрібно це 

змальовувати дитині! 
 

- А це не зруйнує весь  її розвиток? 
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- Це хибний розвиток, який призводить до різних фантазій, до того, чого 

немає в реальності. Саме тому  сьогодні ми й живемо в ілюзіях, віруваннях, 

боїмося якихось містичних явищ: чи то ходять тіні, чи то в будинку живе 

привид, і потрібно очистити його перед тим, як там оселитися. Ми повинні 

піднятися над цими уявленнями, в яких плутаємося вже тисячі років. 

 

- Ви вважаєте, що це породжує ілюзії? 

 

- Це породжує такі ілюзії, що ми приймаємо всі ці речі і дії  як реальні, 

самі цього не усвідомлюючи . У чомусь всередині себе ми граємо з цими 

образами і навіть привносимо їх у стосунки один з одним. Ми бачимо, як 

розмовляють наші діти, наслідуючи різним сценічним персонажам. І те ж 

саме відбувається, коли ти розповідаєш дитині про те, як вовк розмовляє з 

вівцею, або людина - з деревом. Вона це так і сприймає: їй здається, що 

можна розмовляти з вовком. Вона пам'ятає, що так їй розповідали. І це 

залишається в підсвідомості на все життя. 
 

- І що ж з нею відбувається, коли вона стикається зі  справжньою  

реальністю? 

 

- Для неї не існує справжньої реальності, - для неї все це правда, вона 

думає, що все так і є. 
 

- Але ж вона бачить, що це не так?! Більшість п'яти-шестирічних 

дітей активно живуть  в існуючій реальності, і у них немає ніякої 

проблеми з її сприйняттям. 

 

- У них все ж існує це протиріччя. Я бачу, як люди приводять своїх дітей 

в зоопарк і розповідають їм всі ці дурниці. 
 

- Можливо, це свого роду розчарування? 

 

- Це не розчарування, а обман! 
 

- З погляду дитини. Адже вона очікувала, що мавпочка заговорить з 

нею... 
 

- Саме  мавпа здається єдиним, хто може з нами поговорити, вона 

найбільше схожа на нас. Але дитина бачить, що зайці не розмовляють, і 

миші не допомагають Попелюшці.  І це проблема ... 
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- Та й сама Попелюшка - це проблема. 
 

- Чому? 

 

- Тому що ми повинні розмовляти з дитиною про реальні речі, як з 

дорослим. А інакше це створює в ній всілякі ілюзії. Ви бачили фільм 

«Красуня» (про повію, що повторила щасливу історію Попелюшки)? Так от 

психологи стверджують, що цей фільм призвів  до збільшення проституції в 

Європі на 13% серед неповнолітніх. 
 

- Тому що це такий романтичний фільм! 
 

- Психологи стверджують, що 12-13-річні дівчатка, подивившись цей 

фільм, побачили в ньому гарний і легкий шлях до успіху. І оскільки фільм 

був надзвичайно популярним в той час і його подивилися мільйони людей, 

він призвів до таких катастрофічних наслідків. Іншими словами, ми повинні 

зрозуміти, що людина сприймає все, що їй показують, як правдиву історію. 
 

- В якому віці? 

 

- Навіть якщо це доросла людина - вона теж, як дитина. Ви знаєте, як 

дорослим подобається  дивитися мультфільми... 
 

- Це велике задоволення, ніби гра... 
 

- Це гра. Але ми не розуміємо, до якої міри це будує в нас помилкові 

уявлення. Тільки не подумайте, що я хочу забрати все гарне і приємне з 

нашого життя. Зовсім ні. Але ми повинні знайти нове наповнення, яке не 

ґрунтується на обмані. 
 

- Готуючись до бесіди, я трохи проаналізувала всі ці речі, і мені 

здається, що сьогодні відбувається свого роду «інфляція» чаклунства в 

дитячих казках. Ти береш якусь книжку, і вона раптом починає 

виблискувати і переливатися у тебе в руках... Це відбувається на всіх 

рівнях, весь час говорять про чудеса. І я думаю, що таким чином  батьки 

шукають спосіб показати дитині, що вона живе в чудовому світі. 
 

- Нам ще багато чого необхідно виправити при переході від 

індивідуального, егоїстичного світу до спільного, альтруїстичного... 
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- Я хочу обговорити з Вами одну з теорій психології. На багатьох 

курсах я вивчала, що за допомогою народних казок можна показати 

всілякі внутрішні конфлікти, які властиві абсолютно всім дітям. 

Головним чином  ці казки розповідають про те, як головний герой долає 

різні перешкоди. Причому в більшості випадків їх герой - це антигерой, 

це найменший  хлопчик, або невдаха. Але він долає усі перешкоди, 

незважаючи на труднощі, і знаходить вихід із ситуації. І працюючи з 

дітьми, я бачу, як непрямим шляхом це їх розвиває. Поки я читаю їм 

казку, бо ще не можу говорити з ними про це прямо... 
 

- Але в такій казці немає ніякого обману. Такі приклади існують. Ну, 

можливо, майже такі ж: трохи менш успішні і видатні. 
 

- Але ж в цих казках існують різні дракони... 
 

- А ось це вже недобре - адже це вигадка. 
 

- Тобто Ви вважаєте, що повинна бути якась межа... 
 

- Якщо цього явища не існує в природі, нам забороняється 

використовувати його у виховних цілях. 

 

- Тобто це може бути розповідь про якесь геройство, але... 
 

- Скажімо, якщо мова йде про людину, яка на своєму шляху долає різні 

перешкоди і домагається успіху, - то скільки завгодно. Ми повинні давати 

дитині такі приклади. Але не потрібно залучати сюди драконів. 

 

- Ну, а якщо використовувати їх у вигляді символів? Скажімо, дракон 

втілює якусь перешкоду, яку складно подолати? 

 

- Ми повинні повністю відмовитись від використання таких прикладів в 

процесі виховання. Це призводить до «поклоніння ідолам» - віри  в такі 

сили і образи. 
 

- Що це означає? 

 

- Змій розмовляє з людиною, вмовляє її з'їсти яблуко з дерева! Нам 

заборонено в такому вигляді передавати дитині цю розповідь. А якщо вже 

ми читаємо її, то відразу ж повинні пояснювати, що говориться алегорично 

про наші властивості, закладені у нашій природі. А інакше вона так і 
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залишиться з уявленнями, що цей змій дійсно існував, і у нього було дві 

ноги. 
 

- А як щодо розвитку творчості у дітей? Адже для цього вони повинні 

вміти фантазувати, щось собі уявляти. 

 

- Але уява - це реальне уявлення про можливі об'єкти, або події! Я 

уявляю собі те, що може статися. Це майбутнє, яке станеться за мить  або 

через кілька років. Це те, що відбувається в світі. Потрібно тільки дати час 

для розвитку, і ми до цього прийдемо. 
 

- А як же розвивати уяву у дитини? 

 

- Треба наводити їй приклади з життя: «Дивись, він був маленьким, 

виріс і став льотчиком. А той став великим вченим, або видатним 

спортсменом». 
 

- Але як я можу навчити дитину уявити те, чого вона ніколи не 

бачила? Адже Ви говорите, що потрібно не відриватися від реальності? 

Творче мислення ґрунтується на тому, що ти береш якісь шаблони з 

цього світу і будуєш із них щось зовсім інше. 
 

- Саме так! 
 

- Але як мені це зробити, якщо я не вчу дитину вийти зі стереотипів? 

Скажімо, є тварина  і є людина. Я бачу, що людина вміє розмовляти, і 

тоді з'єдную це разом. Виходить, що і тварина вміє розмовляти. 

 

- Але це відірвано від реальності! 
 

- Тоді як мені навчити дитину вийти з шаблонного мислення? 

Навчити її думати не тільки про те, що існує в реальності, а й про щось 

нереальне? Адже й сьогодні, коли я намагаюся думати про світ, повний 

любові, і про зв'язок між усіма, я повинна уявити собі те, чого ніколи не 

бачила! 
 

- Є обман і правда. Існують речі, які в нашому світі не мають місця. 

Тварина - це тварина, а людина - це людина. І якщо я піду шляхом, який Ви 

пропонуєте, то просто створю кілька помилкових історій, казок.  Якщо ж  я 

дам дитині правильні визначення, то вона, дійсно, буде уявляти собі 
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реальні речі і прекрасно розвиватися. А інакше її розвиток буде 

ґрунтуватися на обмані. 
 

- Але коли говорять про реальність, то все це видається якимось 

сірим і нудним. Мені набагато цікавіше уявляти себе літаючим на 

драконі, ніж лікарем. 
 

- Тому всі ми живемо в ілюзіях, самі себе заплутуємо, не здатні 

вирішити жодної конкретної проблеми у своєму житті. Ми вимагаємо якоїсь 

певної поведінки один від одного, від своїх дітей, якихось дій від уряду, - 

суцільні ілюзії. Ми - не реалісти! Але ж все якраз навпаки! Радість і щастя 

знаходяться зовсім поруч, але ми не можемо їх досягти. Тому що «не 

перетинаємося» з цим, тому що діємо в площині, яка далека від 

реальності. Ми робимо хибні висновки щодо себе та інших людей, 

подружжя і дітей, уряду, лікарів. Ми дивимося на всіх крізь призму своїх 

фантазій. То ж  давайте очистимо себе від ілюзій і фантазій! І тоді 

побачимо, як можна позбавити світ від страждань. 
 

- Звідки в людині виникає це бажання і потреба придумувати, 

фантазувати? 

 

- З давніх культур. 

 

- А хіба фантазії - це не частина природних властивостей людини? 

 

- Потреба фантазувати прийшла до нас від нашої людської природи, 

вона допомагає нам розвиватися. Але фантазії повинні бути як бачення 

реально можливого майбутнього, а не як чогось нездійсненного. Сьогодні 

одні пропонують фантазії, щоб заробити, а інші готові платити за них, щоб 

відключитися від життєвих проблем. 
 

- Але, з іншого боку, здатність уявляти розвиває людину. 
 

- Ми сперечаємося тільки з приводу того, чого не існує в природі! Нам 

необхідно наблизити до себе все корисне, що є в природі, і 

віддалитися від усього нереального, тому що це заплутує нас у житті. 

 

- Ви сказали, що одна з форм, яку можна використовувати, - це 

алегорії. Чи можете Ви зупинитися на цьому детальніше? Приміром, у 

цій історії з Адамом, Євою і Змієм, - досить сказати, що Змій - це 
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внутрішній голос людини? А що Ви скажете про байку про лева і мишу? 

Лев спочатку нехтує нею, вважаючи найслабшою з усіх, але коли вона 

рятує лева з клітки, він бачить, що й миша важлива? 

 

- Але ж ми говоримо про дітей... 
 

- Тобто ми не повинні їх заплутувати? 

 

- Так. Можна використовувати ці приклади як символи двох форм 

природи: найсильнішої  і жорстокої (величезний хижий лев) і найслабшої 

(маленька мишка), щоб показати, як слабкий все ж може  бути корисним 

сильному. Але і це дозволено тільки в певних випадках. Я думаю, що не 

така вже й велика проблема погодитися зі мною, якщо почати ставитися до 

життя більш реально. Чим більше людина очищається від усіляких 

фантазій, тим правдивіше починає бачити своє життя. Адже багато чому 

можна навчитися з того, що існує насправді. 
 

- Як Ви ставитеся до ігор, які розвивають фантазію та уяву? Такі 

ігри дуже властиві дітям віку 4-5 років. Дитина уявляє себе 

поліцейським, або лікарем, або пожежником. Це ж можна, - вірно? 

 

- Безперечно, і навіть якщо б ми зараз уявили, що знаходимось на 

повітряній кулі. 
 

- Але іноді вони уявляють себе такими героями-переможцями, 

силачами. Адже і тоді вони уявляють собі якісь нереальні речі ...  А хіба є 

різниця між лицарем і суперменом? 

 

- Так, зрозуміло, є різниця. Тому що лицарі відомі нам з історії, а 

суперменів не існує. Але уявляти себе героєм-суперменом, який перелітає 

через різні перешкоди, або виконує ще якісь нереальні трюки ... 
 

- На мою думку, супермен - це взагалі небезпечно! Були випадки, коли 

надивившись таких фільмів, люди стрибали з дахів. Один із психологів, 

Юнг, стверджував, що на рівні підсвідомості в людині знаходяться якісь 

символи, скажімо,  що уособлюють силу. І часто це тварини. То ж чи 

може дитина, граючись, уявляти себе, наприклад, левом? 

 

- Небажано, тому що в житті цього не відбувається, і це призведе 

дитину знову, як і на початку нашої бесіди, до спотвореного уявлення про 
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дійсність. Нещодавно в Швейцарії доросла жінка зістрибнула в яму до 

білих ведмедів, тому що вона з дитинства вважала їх добрими, адже вони 

такі пухнасті і красиві, а значить доброзичливі. В результаті її дивом 

врятували! 
 

- Отже, підіб'ємо підсумки. Ми повинні говорити з дітьми тільки про 

реальні речі, і це залізне правило. Ми повинні розповідати їм тільки про те, 

що може статися в житті, - все інше спотворює їх сприйняття реальності. 

Саме коли ми говоримо з ними про те, що існує насправді, а не про те, чого 

немає, ми цим відкриваємо їм можливість глибоко пізнати існуючу 

дійсність. І це саме те, що ми сьогодні втрачаємо, розповідаючи їм усілякі 

небилиці. 
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Фантазії і чари - продовження 

 

- Минулого разу ми розмовляли про фантазії і під час обговорення 

зрозуміли, наскільки це революційне  питання. Ви говорили, що ілюзії, 

якими ми  наповнюємо дітей,  розповідаючи їм про фей і чарівників, 

буквально безмежні. 
 

- Ми обманюємо ними не тільки дітей, але і дорослих - це приємно і 

добре продається. Подивіться, що відбувається із розповідями про Гаррі 

Поттера! Сьогодні їх автор – письменниця  Джоан Роулінг – вважається  

найвідомішою і найвпливовішою жінкою в Англії. Ми бачимо, що на 

фантазії є попит. 
 

- Я читала всі її книги. 
 

- Справді? В рамках професії? 

 

- Не тільки. Я люблю фантастику. 
 

- Як це можна витерпіти?! 
 

- Мені було цікаво, чим люди захоплюються. Оповідь дуже напружена, 

але в ній є багато понять, які торкаються зв'язків між людьми, надання 

допомоги і добра. І в той же час там є багато зла і навіть жахів. Ці книги 

та поставлені на їх основі фільми дуже лякають, і коли їх пропонують 

дітям молодших вікових груп, це викликає проблеми, тому що їм 

вдається створити відчуття іншої реальності. 
 

- Саме в цьому вся проблема! 
 

- З іншого боку, бажання чарів  таке  реальне і це властиво кожній 

людині - і дітям, і дорослим! Як же відкрити дитині світ, в якому стільки 

труднощів, якщо хочеться показати їй добро і зв'язок між нами? 

 

- Я думаю, що зараз ми переживаємо такий період, коли повинні 

звільнитися від усіх цих фантазій і чудес. 
 

- Від фальшивих чудес? 
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- Взагалі від усіх чудес і всіляких фантазій, які супроводжують людство 

з ранніх етапів його розвитку. Ми будемо змушені визнати, що це порожні і 

шкідливі розваги, тому що викликають в нас неправильні уявлення про 

дійсність. В результаті подібних розваг ми починаємо плутати дійсність і 

фантазії, і це заважає нам приймати правильні рішення в реальному житті. 

Ми дивимося на людей і на події ідеалістично, відірвано від життя. 

Утворюється розрив між ідеалами і справжнім станом речей. Людину це 

плутає, дратує, штовхає на необдумані і незрозумілі для неї самої вчинки. 

Вона живе у вигаданому світі,  який жодним чином  не збігається з 

реальністю. Нащо малювати перед людиною якийсь не існуючий в 

реальності світ? 

 

- Ви говорите про дорослу людину? 

 

- Так. Але це починається в дитинстві. Спочатку дитина читає казки, в 

яких тварини та неживі предмети говорять людським голосом. Потім це 

триває в книгах про Гаррі Поттера і «рожевих» голлівудських фільмах, де 

раптом хтось когось кохає. 

 

- Там кохають всі! Та й кохання – ілюзія! Скажімо так: нескінченна 

романтика. 
 

- Все це брехня! Це призводить тільки до невдач і неприємностей в 

житті людини. 
 

- Справді, сьогодні все, про що пишуть у журналах, показує життя 

абсолютно ідеалістично, навіть таку тему як вагітність і пологи. Я 

повністю погоджуюсь з Вами в тому, що багато порожнього в подібних 

фантазіях. Але здатність до фантазії можна використовувати в процесі 

розвитку дитини. Наприклад, якщо вона  хоче відчути себе сильною або 

прудкою, то може уявити тварину, яка володіє цією властивістю. 
 

- Коли мій батько хотів, щоб я став музикантом, він водив мене в 

кінотеатр дивитися фільми про великих музикантів. 
 

- Але я бачу, що йому не вдалося здійснити свою мрію ... 
 

- Ні, я людина технічного складу. Але мені наводили приклади з життя і 

таким чином хотіли залучити, а не просто малювали фантазії. Ми повинні 
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змінити підхід і чітко відокремити корисну фантазію, яка допомагає 

планувати життя, процес розвитку і мету. 

 

- Ви могли б детальніше пояснити, що таке хороша фантазія? 

 

- Явища, які існують в цьому світі і, безперечно, можуть бути реалізовані 

- мною чи кимось іншим. 
 

- Сюди відносяться розповіді і фільми про досягнення? 

 

- Саме так. Але це реальні досягнення. Хочеш бути таким, як 

Олександр Македонський чи Наполеон - фантазуй, це можливо. Про такі 

фантазії не можна сказати, що вони безпідставні. Тому вони досяжні. 

Людині варто уявляти собі якесь високе досягнення, щоб до нього 

тягнутися. А що ми робимо такими фантазіями, як Гаррі Потер, супермен 

та подібними казками? 

 

- А як бути з такими явищами, як фокуси? 

 

- Обов'язково потім пояснити, як їх роблять. Це розвиває. 

 

- Спочатку показати фокус, здивувати, а потім розкрити? 

 

- Так. Таким чином можна пояснювати фізичні закони. 
 

- Сам фокусник пояснює, як він це зробив, і дитина, яка спочатку 

уявляла собі якісь чари, розуміє, що в світі все реальне. 

 

- Це дуже цікаві і складні речі. Їх можна опанувати і показувати в школі з 

наступним поясненням. Тоді всі з радістю будуть вивчати природничі 

науки. 
 

- Суцільне задоволення: фізика і фокуси разом! Це справжня школа 

чаклунства, на відміну від школи Гаррі Поттера. Психологія розрізняє ще 

один вид фантазії: уявляти, що станеться з неживим предметом після 

якоїсь дії з ним або набуття якоїсь властивості. Це вважається основою 

для розвитку здатності відчути іншого. Якщо ми це відміняємо, то 

руйнуємо у дитини почуття, яке хотіли б у майбутньому розвинути і 

загострити. 
 

- Це щось на зразок ототожнення себе з оточуючими нас предметами. 
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- Спочатку діти, як правило, ототожнюють себе з усім, що бачать, 

але поступово ми їх скеровуємо на те, з чим дійсно необхідно себе 

ототожнити. На Ваш погляд, цей процес нормальний, він не веде вбік? 

 

- Цей прийом природний: людина повинна ототожнити себе з усім 

існуючим у світі і відчути за все відповідальність. 

 

- А як пояснити дитині загальну силу природи? 

 

- Питання в тому, як це пояснити не тільки дітям, а й дорослим, адже 

дорослим сприйняти це навіть важче, ніж дітям! Пояснити сили природи, їх 

зв'язок з однією силою, її спрямованість, мету, адже вона нас розвиває, - а 

в природі все йде за планом, це ми його не розуміємо. Якщо ми цю 

загальну силу природи зрозуміємо, розкриємо для себе, то одне це вже 

нас змінить. Ця загальна сила природи створила весь всесвіт і нас, людей, 

керує нами, створює все, що нас оточує. Можна називати її силою, яка 

створює природу, тому що вона все створює. Питання тільки в тому, щоб 

не приписувати їй людських властивостей, а залишати такою, якою вона 

проявляється перед нами - як сила. 
 

- Ми її, цю силу, не бачимо? 

 

- Не бачимо, але відчуваємо її прояви, аналізуючи те, що відбувається з 

нами, завдяки  діям цієї сили на нас. У ранньому віці розвиток абстрактного 

сприйняття відбувається легше, і у нас є цьому приклади. Дитина сприймає 

пояснення природно і звикає аналізувати і узагальнювати, синтезувати свої 

спостереження. 
 

Дітям не вистачає книг про інтегральні взаємини між дітьми, про 

взаємну залежність і зв’язок між людьми, про глобальну форму мислення. 

Треба писати про це, але без фантазій. Діти люблять різні обговорення. 

Дуже важливо поступово вводити поняття «Природа». Інакше вони стануть 

надавати йому властивості людини. Як це може бути людиною, якщо наш 

Всесвіт створений до народження людини? 

 

- Дитина, та й доросла людина, намагається наділити кожне явище  

формою, тому що нам дуже важко уявити силу. Ми розуміємо електрику, 

як силу, тільки в старших класах. 
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- Згідно з дослідженнями, Всесвіт утворився 15 мільярдів років тому. 

Через 10 мільярдів років утворилася Сонячна система і планета Земля. А 

ми існуємо на ній кілька мільйонів років. Тож як природа може мати 

обмежений образ людини? 

 

- Не може. Але дитині здається, що дорослий може все, і якщо 

природа може все, то вона матеріалізує силу природи. 
 

- Тому ми говоримо, що природа - це сила, яка містить в собі всю 

реальність. Ця сила підтримує все нею створене і керує ним. У неї, як і в 

інших її окремих сил в світі, немає форми. Хіба у сили гравітації є форма? 

Ми відчуваємо лише результати її дій. Нежива, рослинна, тваринна 

природа і людина є наслідком єдиної сили природи. Сила - поняття 

невловиме, як електрика, яку ми можемо впізнати тільки там, де вона 

виявляє себе в матерії. 
 

- Але ж є зв'язок між мною і цією силою? Що це за зв'язок між нами? 

 

- Щоб відповісти на це питання, необхідно пояснити спочатку закон 

рівності властивостей: ми відчуваємо тільки ту частину природи, тільки ті 

властивості, які генеруємо самі. Це подібно до радіоприймача: він генерує 

певну хвилю і саме тому вловлює таку ж хвилю ззовні. Навколо мене існує 

безліч явищ природи, але якщо в мені цих властивостей немає, то я цих 

явищ не відчуваю. 
 

- Чи можу я приписати природі людські властивості, уявляючи, що 

вона разом зі мною плаче, сміється або сердиться на мене? Або вона все 

прощає і поступається? Як мені краще пояснити дитині, що у природи є 

план нашого розвитку, що вона вища за нас? Як ми можемо розвинути в 

собі відсутні у  нас властивості, щоб відчути всю природу, у всьому її 

різноманітті, якщо, як Ви вважаєте, ми відчуваємо лише  її невеликий 

фрагмент? 

 

- Тут ми наближаємось до фундаментального висновку! Все наше 

відчуття природи відчувається нами всередині себе, в бажанні отримувати, 

поглинати. Ми називаємо його також егоїзмом. А є інший спосіб відчуття - 

поза межами себе. Його нам треба в собі розвинути. Природою 

заготовлений засіб, який дає можливість розвинути в нас здатність 

відчувати за межами себе. Це почуття розвивається завдяки підйому над 

нашим егоїзмом, у розвитку почуття єднання з іншими, аж до любові до 
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ближнього. Тому ми сьогодні входимо в глобальне інтегральне людство - 

це приведе нас до розуміння всієї природи. 

 

- Я люблю свого товариша, але не природу за межами себе... 
 

- Це не просто, і не можна дати відповідь у двох словах. Цю ідею 

прищеплюють людині поступово, заздалегідь пояснивши її природу і 

нинішні почуття. Поступово вона починає усвідомлювати зло, закладене в 

основі егоїстичної природи, і як його можна змінити на віддачу і любов 

замість ненависті і заздрості. 
 

- Це цілий процес. 
 

- Вочевидь. 
 

- Говорити з дитиною про те, що її природа погана, потрібно дуже 

обережно. 
 

- Діти приймають це просто і природно. Коли їм пояснюють правду, вони 

легко її приймають. 
 

- Дитина не хоче, щоб їй було погано. 
 

- Їй погано відносно віддачі та любові. Ти любиш когось? - Давай, 

перевіримо на прикладах щодо товаришів. Чому ти його любиш? Тому що 

він тобі щось дає, або тому що ти його боїшся? Так поступово ми 

заглиблюємося в психологію, і дитина починає бачити свою справжню 

природу: вона нікого не любить і хоче тільки користі для себе. У цій природі 

вона народилася, але може її усвідомити і тому не повинна ототожнювати 

себе з нею. 
 

- У цій природі є щось хороше? 

 

- Ні. Звідки воно візьметься, якщо написано, що «серце людини зле від 

народження»? Але відносно чого воно погане? Тут ми починаємо 

розкривати перед нею реальність: у площині цього світу існують одні 

цінності, а щодо абсолютного добра вони протилежні. 
 

- Але можна їй сказати, що у неї є початкові хороші властивості 

віддачі та любові, тільки їх треба розвинути. 
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- Якщо ми підносимо це як правду, то дитина сприйме це просто й 

природно: така природа. Таке пояснення прийняти легше, ніж ту фантазію і 

брехню, якими ми їм забиваємо голови. 

 

- Це і буде підсумком нашої бесіди. 
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Гіперактивність 

 

- Сьогодні поговоримо про проблему гіперактивності, яка стала 

загальною. Лікарі та вихователі шукають варіанти вирішення цієї 

проблеми: від лікування за допомогою тварин і занять спортом  до  

прийому лікарських препаратів. Однак проблема, як і раніше, 

залишається серйозною. Що про це думають постійні учасники нашої 

бесіди? 

 

- Якщо проблема стає загальною, то це вже не явище, а реальність, і до 

неї слід ставитися не як до хвороби. Ми хворі, якщо вважаємо цю ситуацію 

тимчасовою або швидкоплинною. 
 

- Наразі це явище визначається як порушення, перешкода. 
 

- Звичайно, коли щось заважає, то воно є перешкодою. 
 

- Можна дивитися на це і таким чином. У цього явища є різні 

симптоми і широкий спектр проявів. Переважно вони стосуються 

проблем поведінки - про це говорять усі. Ці проблеми передують 

стражданням дитини, її батьків та представників виховної системи. 

Безсумнівно, що страждають всі: достатньо однієї такої дитини в класі, 

щоб страждала вона і всі оточуючі. Згідно зі статистикою, до 10% 

обстежених визначаються як гіперактивні, і цей показник зростає. У 

дорослих цей відсоток нижчий, тобто з часом людям вдається 

наблизитися до норми. У середньостатистичному класі є, як мінімум, 

четверо дітей, у яких офіційно визнається гіперактивність. Але досвід 

вчителів показує, що таких дітей у класі 40, а у чотирьох з них - це 

крайні прояви. Проблематична поведінка проявляється не тільки в класі, 

але і в звичайних життєвих ситуаціях. Цією проблемою  займаються 

різні фахівці, і всі говорять про те, що випадків поведінки, викликаної 

відсутністю спокою і нездатністю зосередитися, стає більше. Як 

правило, спокою немає і у батьків. 
 

- Це зрозуміло, оскільки це явище походить із коріння нашої природи, а 

ми живемо в особливий період. Закінчився час лінійного росту егоїзму із 

покоління в покоління, і зараз  людство починає розкривати глобальний 
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взаємозв'язок. Егоїзм із просто великого став інтегральним, тобто являє 

собою величезну мережу взаємно пов'язаних семи мільярдів егоїстів. 

Протягом багатьох тисячоліть життя людей було досить спокійним. 

Зазвичай, вони жили в тому місці, де народилися, не поривалися до інших 

країн, одружувалися з дочкою сусіда, наслідували спеціальність батька. 

Навіть одяг переходив від покоління до покоління, не кажучи про будинок і 

господарство. А сьогодні ми не знаходимо собі місця, ми летимо у 

відпустку подалі від будинку. Тобто дорослі теж страждають від 

гіперактивності, але у них є можливість розрядитися самостійно. 100 років 

тому футбольні вболівальники не влаштовували таких явищ, як сьогодні: 

сто тисяч людей бігають, кричать, калічать одна одну. Люди шукають 

можливість розрядити нерви, заспокоїти зростаюче бажання 

насолоджуватись. Б'ють манекен начальника. Явище гіперактивності 

з'явилося в останні 50 років, і багато дорослих і дітей від нього 

страждають. Зараз воно набуває іншої форми: занепокоєння проявляється 

не стільки в рухах, скільки у пошуку внутрішнього наповнення. Їм заважає 

щось зсередини, а не ззовні. Тільки 10% гіперактивних дітей 

заспокоюються за допомогою руху - тому ми їх бачимо, а решта впадають 

в депресію. 
 

- Нам, психологам, це добре відомо. 
 

- У дітей є ігри, кіно, інтернет - ми їм даємо все, що можемо. Разом з 

цим посилюються депресивні стани, які теж походять від гіперактивності: 

вони хочуть більше, але не можуть себе наповнити. Перебільшення 

активності не має відношення до руху. 

 

- Ви розглядаєте цей термін як посилення? 

 

- Посилення егоїстичного бажання, яке має отримати наповнення, але 

не здатне  нічим себе  наповнити, хоча ми даємо дітям усе! Подивіться, що 

сьогодні є у дитини! 
 

- Цілий світ! 
 

- Подорожі, ігри, засоби зв'язку. І всього цього недостатньо, все це їх не 

наповнює. Тож проблема не в тому, що гіперактивність нам заважає. Якщо 

прийняти до уваги всі проблеми посилення егоїстичного бажання, які не 

знаходять наповнення, а тому перебувають в пригніченому стані - або під 

впливом лікарських препаратів, або через різні навантаження, - то ми 
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побачимо явище, яке охоплює всіх. 
 

- Ви говорите про загальне явище, і я це розумію, бо бачу багато 

прикладів відсутності спокою. Це проявляється і у дітей молодших 

вікових груп. Раніше діти грали в якусь гру рік-два, а зараз вони 

моментально втрачають до неї інтерес і вимагають нову. Але є 

особлива група, в якій це проявляється надзвичайним чином. Таким дітям 

важко впоратися зі збудженням і з поривами внутрішніх імпульсів. 
 

- Ми розрізняємо в людині чотири рівні розвитку егоїзму: неживий, 

рослинний, тваринний і людський. Егоїзм зростає і демонструє себе по-

різному на кожному з цих чотирьох рівнів. Якщо він знаходить спосіб себе 

наповнити, то заспокоюється. Насправді він не став спокійним, а лише 

розряджає себе явищами, які не проявляються в русі. 
 

- Ви хочете сказати, що рух відбувається всередині, а не ззовні. 

 

- Саме так. В інших випадках він наповнюється тільки рухаючись, і йому 

не важливо, куди податися і що робити, головне - заплутати себе і всіх. 

Саме це явище ми бачимо. 
 

- І називаємо гіперактивністю. 
 

- Все це стосується величезного бажання насолодитися, яке в нас 

розвивається. І ми не знаходимо методів для його вирішення. Стримуючи 

дітей, ми викликаємо в них дуже глибокі і небажані явища. Якщо є 

перешкода, то вода піднімається вище і вище. Їй необхідно знайти вихід, 

інакше вибухне вся система. Якщо ми не виправляємо проблему, то вона 

з`являється знову на більш високому рівні. Тим, що ми годуємо дітей 

ліками, ми піднімаємо проблему на більш високий рівень. Зрештою, ми 

отримаємо людей з різними відхиленнями, оскільки свого часу не дали їм 

можливість розрядитися природним чином, відповідно до вимог  їх егоїзму. 

Це може проявитися в психічних захворюваннях, статевих збоченнях, 

жорстокості. 
 

- Гіперактивність частіше проявляється у дітей зі схильністю до 

правопорушень. Але є випадки, коли вдається використовувати цю 

властивість позитивно: дитина може одночасно виконувати кілька дій, у 

неї вистачає енергії на весь день. Є дії, які інші люди не можуть 

виконувати, а вони можуть. Але в період до повноліття у них виникають 
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проблеми не тільки зі школою, але і з товаришами. Вони не можуть 

зосередитися на чомусь одному, егоцентричні - більше думають про 

себе, менше здатні зрозуміти іншого. Через їх непосидючість з ними 

важко грати. Як до цього ставитися і як їм допомогти? Як дати 

наповнення, і про яке наповнення йдеться? 

 

- Тут, безсумнівно, проявляється занедбаність виховання. Ми повинні 

кожного з них зробити психологом для самого себе: пояснити, що ним  

рухає, що з ним відбувається, чому він постійно підскакує і вибухає. З 

дітьми необхідно говорити про всі ці явища. Ми не пояснюємо їм природу 

людини, її еволюцію і процеси, що відбуваються в наш час. Вони повинні 

знати життя, а про життя, на жаль, ми з ними не розмовляємо. 
 

- Цікаво, як я, психолог, повинна це робити? 

 

- Ви як психолог можете це робити в приватних бесідах. Але в школі 

дитині не пояснюють життя. Її напихають знаннями, її навчають 

спеціальностям, а не виховують, тобто не формують із неї людину. Вона 

повинна знати, що з нею відбувається, а її цьому не вчать. Тому вона не 

знає, як правильно ставитися до себе та інших. Їй потрібно пояснити, 

звідки і чому до неї приходять ці проблеми, як з ними впоратися. І тут може 

допомогти викладання акторської майстерності: як вийти з себе і грати 

іншого... Вона повинна бути партнером у роботі з явищами, які відчуває, 

причому досліджувати це разом із товаришами. Як вони ставляться до неї, 

і як вона - до них? Чи ладнають вони між собою? Що взагалі відбувається в 

класі і чому? Діти повинні бути більш самостійними, краще розуміти, 

намагатися долати життєві труднощі своїми силами. 
 

- Безсумнівно, це буде для них важко. 
 

- Але без пояснення, без знання основ, вони не  розуміють причини 

своєї поведінки –  і  страждають. Часом ми дратуємося через когось, а коли 

розуміємо причину, то ставимося з розумінням до проблеми і до людини. 

Так слід навчати дітей. 
 

- Якщо пояснити тим дітям, які відрізняються гіперактивністю або 

відсутністю уваги, причину їхньої поведінки, вони будуть спокійнішими, 

або змінимося ми як суспільство? З ними ж взагалі важко говорити, тому 

що вони не здатні зосередитися на чомусь більше трьох хвилин. 
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- Якщо ти будеш говорити саме про їх проблеми і даси їм можливість 

пояснити і висловитися, то побачиш іншу картину. 

 

- Здатності вести бесіду у них не менше, вони просто не спроможні 

всидіти. 
 

- Але в класі можна стояти! Нехай стоять... 
 

- Щодо класу потрібно подумати. Адже якщо ти не сидиш, то не 

вчишся - в школі рух не передбачений. Але якщо у дітей є потреба в русі 

разом із здатністю до бесіди, чи може здатність обговорювати 

проблему і розуміти природу людини заспокоїти їх зсередини? 

 

- Безумовно. Людина, яка знає джерело проблеми, може краще себе 

підготувати, організувати, зрозуміти, як ставитися до інших людей. Вона 

страждає через те, що не знає, як себе подати. Їй все ж доведеться 

розрядити себе, але вже іншим чином - як це робимо ми. Діти - маленькі 

люди, і до них слід ставитися відповідно. Це стосується і тих, кому важко 

вчитися. Дислексія - це теж різновид гіперактивності. Діти не здатні 

засвоювати з тією швидкістю, з якою працює їхній мозок. 
 

- Але як пояснити дитині, що вона відрізняється від інших? 

 

- Коли Ви розмовляєте з дитиною, хіба Ви не відчуваєте необхідність 

пояснити їй, чому вона так поводиться? 

 

- Я підтримую її в тому, що її бажання рухатися - легітимно, адже 

комусь потрібно більше рухатися, а комусь менше. Вона по-іншому 

думає, по-іншому розуміє, а нам важко прийняти, що не всі в класі 

однакові. 
 

- Виходить, що Ви підкреслюєте відмінність між нею та іншими дітьми. 

 

- Але вона так себе відчуває! Я не наголошую на її відмінності, а 

показую позитивну сторону її властивостей, адже всі вважають їх 

негативними. 
 

- Недобре так говорити з усім класом, адже кожен чимось відрізняється 

від інших. Якщо ми пояснимо ситуацію, виходячи з її загальної причини, то 

вони легше її сприймуть, поставляться до неї природно. Вони зрозуміють, 
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що, зрештою, розвиваються нормально. Навіть якщо їх поведінка не 

раціональна і відрізняється від загальноприйнятої, вони сприймуть її 

правильно. А якщо людина росте пригніченою, оскільки її вважають 

негативним винятком, то вона просто нещасна. 
 

- А як пояснити дітям, чому не всі однакові? Чому в класі є кілька осіб, 

які заважають всім вчитися? Чому вони постійно зриваються? 

 

- У них такий вид бажання, яке ні на мить не заспокоюється. Вони 

намагаються наповнитися різними речами і постійно шукають розрядку. А 

іншим це непотрібно, адже їхнє бажання розвивається повільніше. 

 

- Виходить, гіперактивні діти розвинені більше, ніж інші? 

 

- Безсумнівно, адже їх егоїзм більший. Тому вони можуть досягти в 

житті більшого, ніж інші, якщо їх навчити врівноважувати себе самостійно, 

без застосування ліків, які пропонує суспільство, поки не визначило до них 

правильного підходу. З віком гени і гормони збалансуються, а внутрішнє 

прагнення до досягнення самореалізації залишиться більшим звичайного. 

Такі люди, зрештою, будуть більш успішними. Що про це свідчить 

статистика? 

 

- Ці дані потрібно перевірити. Але вже зараз відомо, що багато 

успішних лікарів за природою гіперактивні, а також програмістів: 

комп'ютеру їх непосидючість не заважає, а швидкість сприйняття у них 

особлива. 
 

- Чому ж не використовувати це на користь суспільства? Я зіткнувся з 

такими людьми в процесі роботи з нашим архівом - вони працюють чудово. 
 

- У них дійсно особливі здібності, але потрібно допомогти їх 

розкрити. 
 

- Саме про це я говорю. І почати треба з раннього віку. 

 

- На Ваш погляд, вони повинні вчитися окремо або разом з іншими 

дітьми? Раніше їх відокремлювали, а зараз включають у групу, додаючи 

вихователя або помічника, адже потрібно створити умови для всіх. 
 

- Сьогодні є школи, де з раннього віку практикується поділ не тільки за 
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напрямками: техніка, біологія, мови, мистецтво. Класи формують не тільки 

за спеціалізацією, але й за рівнем сприйняття: для більш успішних дітей, 

для менш успішних тощо. Можливе відокремлення і тут, адже людині 

легше ужитися в такому суспільстві, в якому у більшості такі ж властивості, 

як у неї. 
 

- Як правило, вони відмінники в спорті. Напевно, серед спортсменів 

багато гіперактивних людей. Відсутність спокою з часом минає зовсім 

незначно. Серед дітей гіперактивністю відрізняються 5-10%, а серед 

дорослих - 6%. Тобто це проходить не у всіх. 
 

- Просто у дорослих гіперактивність не проявляється в русі, а 

переходить в іншу форму - у внутрішню тривогу. 
 

- Людина вчиться використовувати цю властивість з користю, не 

відчуває в ній постійної перешкоди. Але це також залежить від 

ставлення до неї оточуючих. У тих сім'ях, де дитину прийняли такою, 

якою вона є, отримана впевненість дала їй сили зрозуміти свою 

особливість і правильно її використовувати. 
 

- Їй потрібно допомогти знайти собі правильне заняття. Тоді вона буде  

знати, як погасити імпульси і перевести гіперактивність в іншу форму. У 

цьому сенсі спорт не дуже підходить, оскільки вимагає фізичних зусиль. 

 

- Більшість футболістів не навчалися в школі, не сиділи в класі. Але 

спорт дійсно вимагає сталості і внутрішньої дисципліни. 
 

- Ми ще не обговорювали питання застосування лікарських 

препаратів для зниження гіперактивності. 
 

- З цим я абсолютно не погоджуюсь. Ми не розуміємо суті явища: 

йдеться про бажання насолоджуватися, яке не можна зменшити ліками. Ми 

боремося з наслідками, не наближаючись до кореня проблеми. Цим  ми 

руйнуємо людину, адже потім це прорветься в небажаній поведінці в інших 

сферах. 
 

- Але якщо дитина все ж повинна пройти шкільний період, як 

допомогти їй фізично вписатися в систему? 

 

- На це поки що відповісти важко, але я не думаю, що ми повинні 
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працювати з гіперактивністю за допомогою ліків. Я бачу, з якою легкістю їх 

призначають: проти будь-якої проблеми прийми таблетку. Це дуже погано. 

Бідні батьки не погоджуються, але виходу немає, тому що дитині загрожує 

виключення зі школи. Підхід дуже жорстокий. Необхідні спеціальні класи і 

новий підхід: говорити з дітьми про їхні проблеми. 

 

Батьки справедливо побоюються лікарського лікування. Воно не 

допомагає, якщо до нього не додати інші методи. 
 

- На цьому ми сьогодні зупинимося. Ми говорили про те, що повинні 

розглядати гіперактивність не як явище, а як реальність. Це не 

проблема, а дзеркало нашого стану, до якого ми прийшли в результаті 

розвитку егоїзму, який вимагає нового, інтегрального наповнення, але 

не отримує його. Спроби заглушити його призводять до тяжких 

наслідків. Ми також говорили про те, що гіперактивні діти більш 

розвинені і в майбутньому можуть прийти до великих звершень. Але щоб 

вони відчували себе частиною суспільства, слід говорити з ними про 

явища, які вони відчувають, пояснюючи причину. Якщо вони будуть 

відкрито про це говорити, то будуть краще розуміти одне одного. Тема 

гіперактивності дуже широка, і ми продовжимо її обговорення в 

наступних бесідах. 
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Депресія 

 

- Сьогодні ми хочемо торкнутися дуже важливої і великої теми, якій в 

останні десятиліття приділяється дуже багато уваги. На цю тему 

проводяться симпозіуми, їй присвячені навчальні програми в школах, її 

намагаються вирішити світові урядові та громадські організації. Ця 

тема - депресія. Всесвітня організація з охорони здоров'я стверджує: 

щонайменше 80% людей у світі тією чи іншою мірою стикалися з цією 

проблемою. 20% усього населення відчували стан клінічної депресії. Вже 

зараз це друге за поширеністю захворювання у світі і частота його 

виникнення тільки зростає. Ці тривожні показники викликають 

запитання «Чому?». Чому це відбувається саме сьогодні, чому - в такому 

масштабі і як з цим боротися? Ми спробуємо з'ясувати це і зрозуміти, 

що можна зробити. 

Ми дійсно спостерігаємо зростання клінічної депресії, яка охоплює все 

більше вікових груп - це набуває масштабів епідемії. Я звернула увагу, що 

конференції стали відкритими для широкої публіки, щоб люди могли 

отримати інформацію і допомогти тим, хто знаходиться в 

депресивному стані, але не можуть примусити себе звернутися за 

допомогою. Це стало дуже болючим явищем, з яким не просто 

впоратися. Його називають “тихою епідемією ”, оскільки багато з тих, 

хто страждає від цього захворювання, не можуть або не хочуть про це 

говорити. 

Зазвичай людина соромиться цього стану. Крім того, існують два 

види депресії. Перший проявляється у зниженні активності, а другий 

виражається в агресивності, в підвищеному збудженні і гіпертрофованій 

активності, викликаної страхом зупинитися і відчути біль. 
  

- Якщо ми звернемося до художньої літератури, то побачимо, що двісті 

років тому депресія була улюбленою темою аристократії, було модно 

перебувати в деякій меланхолії... Це повинно було показати, що ти вищий 

за інших, що ти зневажаєш всім цим життям... Але всім іншим верствам 

населення це було абсолютно не властиво, народ працював і вмів радіти з 

того що є.  

Сьогодні все виглядає зовсім інакше. Причиною цього є розвиток 

нашого егоїзму, бажання насолоджуватися, яке лежить в основі нашого 



176 
 

життя.  

Оскільки наше егоїстичне бажання зростає не тільки кількісно, але і 

якісно, ми вимагаємо більшого, і з середини минулого століття почали 

шукати себе... Це почалося одночасно майже в усьому світі. З'явилися 

«діти квітів» - хіпі, пошуки релігій, вірувань, захоплення Сходом, містикою, 

Нью-ейдж... З'явилося і почало зростати бажання нового типу - бажання 

знайти Творця. Є сила, яка нас створила, чого вона хоче від нас?! Що є у 

мене в цьому житті?! Для чого або для кого я існую? 

  

- Це пошуки сенсу? 

  

- Це пошуки більш глибокого сенсу, а не просто заміна одного виду 

діяльності іншим. Це вже не просто розвиток індустрії розваг, подорожей і 

сучасної культури, який в той час почався і якому сприяв розвиток кіно... 

Основне питання: «у чому сенс мого життя?» - Це пошук не всередині 

життя, а понад ним. Тому ми намагаємося будь-яким чином зайняти себе. 

Ми розуміємо, що якби у нас не було всього цього, ми б впали в депресію, і 

питання про сенс життя стало б дуже болючим і гострим. Люди були б 

занурені у відчай і все бачили б у чорному світлі. Це страшно, це може 

привести до насильства, війн. Саме розвиток індустрії розваг і можливість 

заповнити вільний час якось полегшує ситуацію, але, незважаючи на це, 

20% людей страждають від депресії. Протягом другого десятиліття 21 

століття ця хвороба посяде перше місце. Причому від депресії страждають 

не тільки люди, а й домашні тварини, і існують ліки не тільки для людей, 

але й для тварин. 
  

- Якщо говорити про ліки, то сьогодні, як свідчать опитування, для їх 

отримання набагато більше людей звертаються до сімейних лікарів, а 

не до психіатрів. 
  

- Ця проблема стала настільки поширеною, що вийшла за межі 

психіатрії. 
  

- Це дуже болісно. Люди, які приходять до мене на прийом, кажуть, що 

цей біль супроводжує тебе всюди. Це жахливе відчуття, і я розумію 

бажання людини прийняти будь-які ліки, щоб перестати відчувати 

страждання. 
  

- Крім того, люди використовують всілякі енергетичні напої, які теж не 

допомагають. Питання про сенс життя... Ми не розуміємо, що крім цих 20% 
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людей, які страждають від депресії, усвідомлюють і визнають це, існує ще 

багато хвороб, які є наслідком депресії. 
  

- Депресія безумовно викликає додаткові хвороби, як душевні, так і 

фізичні. 
  

- Є лікарі, які вважають, що багато фізіологічних проблем варто лікувати 

антидепресантами. У людини поліпшується настрій, вона повертається до 

нормальної роботи, і інші симптоми теж зникають. 
  

- Серед підлітків це явище відчувається особливо гостро. Вони 

вживають велику кількість алкоголю, щоб заглушити відчуття 

порожнечі. 
  

- Алкоголь, наркотики - все це результат відчуття незадоволеності. 
  

- Що ж пропонує інтегральне виховання? 

  

- Інтегральне виховання говорить, що нашому поколінню властиве зріле 

егоїстичне бажання, яке вимагає від нас відповіді на питання про сенс 

життя. Наше покоління - особливе, у нього особливі бажання і особливі 

прагнення, і внаслідок відсутності наповнення і відсутності відповідей на 

тривожні запитання у людей розвивається депресія. Якщо ми будемо 

знати, в чому полягає проблема, якщо ми знайдемо засоби для 

задоволення та наповнення зростаючого бажання і відповіді на наболілі 

питання, ми не будемо перебувати в депресії. Ми побачимо щасливе 

покоління, яке усвідомлює своє призначення, знає, що його очікує, розуміє, 

чому бажання пробуджується в такій формі, чому сенс життя настільки 

важливий для них, незважаючи на те, що вони не хочуть цього визнавати. 

Замість покоління інвалідів ми отримаємо покоління, яке буде правильно 

розвиватися, розкриє для себе досконалий світ і відчує, що варто жити в 

гармонії з досконалою і вічної природою. Адже уподібнення природі 

викликає в нас відчуття її вічності і досконалості. 
  

- Тобто вони зможуть перетворити розпач в розквіт? 

  

- Звичайно, адже для цього він і розкрився. Ми живемо в перехідний 

період і тому пропонуємо інтегральне виховання як ліки. Воно – не мета, а 

засіб задовольнити всі бажання людини! 
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- Людина, яка почала опановувати інтегральне виховання, має 

почуватися краще? Я це питаю як практик... 
  

- Так, майже з першої хвилини. Я бачу це на своїх учнях і пам'ятаю себе 

в процесі пошуку, в якій депресії я перебував, в якому стані безпорадності. 

Я шукав себе в науці, в релігії і ні в чому не міг знайти задоволення і 

заспокоєння, поки не знайшов цю методику. 

  

- Коли людина звертається з відчуттям депресії, а ти пропонуєш їй 

методику підйому над її егоїзмом, вона не дуже охоче хапається за цю 

можливість. Вона не бачить в ній порятунку... 
  

- Спочатку треба пояснити їй, що ця методика повинна задовольнити 

бажання людини, саме зараз, коли бажання переросло матеріальний 

рівень, коли в нашому світі для нього не можна знайти наповнення. Ми 

бачимо, що люди не можуть знайти іншого наповнення, окрім як оглушити 

себе ліками, наркотиками або алкоголем. Це свідчить про те, що бажання 

виникає з більш високого рівня. Тому ми не можемо запропонувати людині 

нічого в цьому світі, щоб її задовольнити. 
  

- Тобто це не питання філософії? У людини є все, але в усьому цьому 

вона не бачить сенсу. 
  

- Філософське питання - це питання, над яким мені достатньо іноді 

поміркувати, а тут йдеться про наповнення мого життя, без якого я не можу 

рухатися. Це не цікавість, без цього наповнення в мене немає життєвої 

енергії. 
  

- Але звичайна людина не знаходиться в цьому стані постійно, це 

приходить і минає, якщо це не клінічна депресія. Клінічна депресія – це  

дуже важкий стан, з якого неможливо вийти самостійно. Є різні рівні 

депресії. Більш поширений варіант – коли  людина веде активний спосіб 

життя, але при цьому відчуває незадоволеність. 
  

- Ми не можемо ліками компенсувати людині потребу наповнити 

бажання, ми просто замовчуємо проблему. Людина не відчуває смаку до 

життя, смаку наповнення. Я хочу бути щасливим, я хочу почуватися добре! 
  

- Дуже часто люди відчувають спустошення, але не готові це 

визнати. Особливо це стосується людей «благополучних» в соціально-



179 
 

економічному плані. А як щодо післяпологової депресії? 

  

- Це зовсім інше явище, пов'язане з гормональними змінами. Хоча не 

виключено, що воно теж більшою мірою властиво нашому століттю і є 

частиною загальної депресії і нашого спільного егоїстичного бажання. 

Колись у жінки не виникало питання, чи повинна вона народжувати... 
  

- Існує протиріччя між бажанням реалізувати себе і необхідністю 

присвятити себе дитині, сім'ї. І виникає сильний конфлікт, який 

паралізує жінку. Незважаючи на те, що природою жінка покликана 

присвятити себе дитині, в ній виникає певний опір... 
  

- Сьогодні жінка вважає, що вона може всього досягти, і дитина її 

обмежує. 200 років тому її життя обмежувалася родиною та дітьми, а 

сьогодні сім'я і діти посідають у її житті друге, третє чи четверте місце. Всі 

види депресії виникають на тлі посилення нашого спільного егоїзму, 

вимоги не просто якось проіснувати, а досягти більш високої реалізації. Ми 

повинні знайти можливість пояснити, що методика інтегрального 

виховання покликана наповнити бажання людини і дати їй те наповнення, 

якого вона бажає. Людина в стані депресії хоче цього наповнення, вона не 

терпить брехні. Сьогодні ще люди використовують ліки, наркотики, 

алкоголь, щоб заглушити депресію, але скоро вони досягнуть такого стану, 

коли не зможуть приймати ці «замінники», вони відштовхнуть їх як 

брехливі... 
  

- Саме сьогодні психологам абсолютно ясно, що наркоманії або 

алкоголізму зазвичай передує важка депресія. 
  

- Через кілька років з'ясується, що алкоголіки і наркомани не зможуть 

більше використовувати алкоголь і наркотики. 
  

- Вони перестануть відчувати пристрасть до цього? 

  

- Вони просто відчують, що це брехня, і не зможуть використовувати це 

як засіб заспокоїти себе. Бажання отримати наповнення виросте настільки, 

що воно не зможе задовольнятися тим наповненням, яке дають наркотики 

чи алкоголь. І тоді до цих 20% додасться ще 30-40% населення. 
  

- Це буде жахливо! А що пропонує ваша методика? Чому саме вона, а 

не якась  інша? 
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- Форма нашого бажання, егоїзму, набуває глобальної та інтегральної 

форми, тобто ми, всі люди, стаємо повністю взаємопов'язаними, а 

поводимося як індивідуальні егоїсти. Своїм бажанням ми сьогодні 

протилежні природі, яка відкривається з кожним днем все більше як єдине 

ціле. Наше протистояння природі все збільшується. Рішення всіх криз - 

тільки в досягненні нами подібності природі. В такому випадку ми 

отримаємо наповнення. В іншому - спустошення, поки не загинемо. Коли 

ми спустошуємося, ми запитуємо себе про сенс життя. Якщо ж ми 

наповнені, цього питання не виникає. Наповнення потрібне не матеріальне, 

а моральне, духовне. Тому що депресія і питання про сенс життя виникає у 

матеріально  забезпечених людей. 
  

- Чи можна сказати, що в протилежність порожнечі, самотності і 

відчуженню ми пропонуємо з'єднання, зв'язок з іншими і сенс, а не просто 

«смак до життя»? Людина, яка знаходиться в депресії, знаходиться 

всередині замкнутого кола незадоволеності і відчаю ... Групова робота 

дуже допомагає, це діє краще, ніж будь-що інше. Суспільство дає людині 

сили... 
  

- Але, зрештою, ми бачимо, що це не рішення, це спроба примиритися з 

дійсністю. 
  

- Про яке наповнення йдеться? Коли ми говоримо про наповнення, я 

уявляю собі наповнення, які відомі мені в цьому світі. Яке особливе 

наповнення пропонує ваша методика і цим відрізняється від інших? 

  

- Вона підводить людину до такого стану, коли вона починає бачити 

мету в житті. Вона виявляє, що життя не закінчується разом зі смертю, 

людина піднімається вище часу, руху і простору, починає бачити свій рух у 

потоці вічного життя. Вона це відчуває! 
 

- Можна сказати, що це вічна частина в нас? І оскільки вона вічна, її 

неможливо наповнити тимчасовою і скороминущою насолодою? Це 

особливий, інший вид бажання. 
  

- І ми знаходимо його у величезній кількості людей, серед широкого 

кола населення, яке задає питання про сенс життя, про те, як піднятися 

над цим життям і перейти на інший рівень існування - тобто не перебувати 

під пресом егоїзму. 
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- Давайте підіб’ємо підсумки нашої бесіди. Ми говорили про депресію і 

про те, що вона є наслідком зростання егоїзму в людині. На відміну від 

решти природи, бажання людини зростає, розвивається і приводить її до 

стану, коли вона починає вимагати більше, ніж цей світ може їй дати. 

Згідно з  бажаннями, що виникають в ній, вона шукає чогось більш 

піднесеного і вічного, але не знаходить цього серед тимчасових і 

минущих насолод цього світу. Тому вона відчуває себе погано і 

звертається до лікування або ліків, щоб забутися і втекти від цього 

відчуття. Її бажання шукає і не знаходить наповнення, від цього не 

можна втекти. Проблема вирішується в тому, щоб привести бажання 

людини до уподібнення  природі. Тобто в зміні бажання –  отримання на 

віддачу. В такому випадку вона знаходить можливість наповнюватися 

безмежно і не тільки виліковується від депресії, але й досягає відчуття 

гармонії вічної природи. 
  
 

  



182 
 

 

 

Добро і зло 

 

- Сьогодні ми повернемось до обговорення питань, що стосуються 

періоду дорослішання і становлення людини, а тема, якої я хотів би 

зараз торкнутися, називається «Добро і зло». Що означають ці 

поняття і як роз'яснювати їх дітям?  Ви часто рекомендуєте 

пояснювати вислів, що «серце людини зле від народження». Проте у 

психології існує протилежний підхід: працювати з дитиною над тим, що 

вона – не  погана, а лише може погано поводитись. Тобто психологія 

підводить батьків до подібного розмежування, щоб вони відчули, що у них 

вдома нема когось поганого, а є хтось, хто погано поводиться. Але 

потрібно вчитися знаходити шлях зсередини, щоб отримати щось 

хороше. 
 

- У сказаному Вами вже існує очевидне протиріччя. 
 

- Вірно. Але батьки повинні розмежовувати поняття  «ти – поганий» 

і «погана поведінка». 
 

- Виникає питання: «Хто ти взагалі?» Виходить, що тут є «ти – поганий» 

або «ти – гарний», або ж «ти – нейтральний». І є в тобі добро і зло. 
 

- А що таке добро і зло? Розібратися в цьому зовсім не просто. 

Існують теорії, які говорять, що людина - хороша, і є теорія Фрейда, 

який характеризував людину як «злу  від народження». Звичайно, цьому 

сприяли події другої світової війни, що продемонструвала, яке зло може 

статися в світі. І, звісно, існують точки зору, що характеризують 

людину як добру, таку, що  знаходиться у пошуках добра. Безсумнівно, 

існує якийсь конфлікт, і я не просто так піднімаю це питання. 

 

- Наше ставлення до категорій добра і зла насправді не повинно 

залежати від часу. Людина – не  хороша і не погана. А дві сили – добро  і 

зло – знаходяться  в кожному з нас. І ми повинні бачити людину як певне 

нейтральне місце, за яке воюють природа добра і зла: хто з них захопить 

управління, владу. 
 

- Це чудово! Хороша сторона полягає в тому, що є можливість 
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вибору. 
 

- Вірно, саме людина обирає, хто буде панувати над нею. Їй не 

вдасться втекти ні від одного, ні від іншого. Вона також не зможе піднятися 

над обома проявами природи і просто вибирати, що це я хочу, а цього - не 

хочу. 

 

- Вона не може бути тільки хорошою або тільки поганою. 
 

- Тут, дійсно, існують цілі системи, які вона зможе залучити, щоб по 

праву панувати. Сили добра і зла хапаються за людину. І тоді вона 

приймає рішення. Зрештою, їй дають силу піднятися над своїм бажанням і 

над добром і злом - і визначити, що буде керувати цим її бажанням. Інакше 

кажучи, вона сама – це  точка над обома силами і над самим бажанням. 
 

- Фактично це те, що дитина зробити не може, вірно? Вона лише 

починає вчитися цьому. 
 

- Цей процес відбувається поступово, але ми повинні починати готувати 

її до нього. Ми повинні психологічно підготувати дитину до того, що одна 

людина вважає так, а інша – інакше. Але нам необхідно підкріпити все це 

хорошою основою і звести пояснення до якоїсь загальної площини, де 

йдеться про твоє бажання, про твоє его, про хороші і погані речі. І ті й інші 

спонукають тебе до вчинків, тож давай піднімемося над ними. Отже, можна 

пояснити це дитині, і можна з легкістю зробити дитину психологом для 

самої себе. Адже дитина дуже хоче бути схожою на дорослих. І якщо вона 

зрозуміє, що дорослий вважає так, то теж захоче так вважати. 
 

- Правильно, але часто її  сприйняття набагато вужче. Вона не може 

побачити вище того рівня, який вона бачить і на якому  живе. 

 

- Вірно. Але ми даємо їй приклади гарного і поганого, взаємин між нею і 

кимось іншим: одна ситуація, друга, третя. Таким чином ми забезпечуємо її 

моделями для дослідження, і потім вона засвоює їх і з їх допомогою зможе 

вирішувати більш серйозні проблеми. Вона також зуміє проаналізувати 

кожен випадок. 
 

- Це означає, що, користуючись мовою, ми починаємо визначати їй 

різні можливості. Існує більше, ніж один  варіант поведінки, вірно? І 

виходить, що в тебе є вибір. Коли дитина поводиться агресивно, вона 
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відчуває, що ця дія була єдиною правильною у той момент. Але коли на 

практиці ми з нею розбираємося в цьому, то показуємо їй, що якби вона 

спробувала подумати або зробити вдих, на хвилину стримати свої 

емоції, вона змогла б вчинити інакше. Це не той випадок, коли хтось 

мене вдарив, а я дав йому здачі. 
 

- Я не думаю, що ми зможемо побачити істотні результати цього. 

Пояснити все це дитині ми зможемо, і нехай вона навіть погодиться і 

зрозуміє. Але чи зможе вона це зробити, коли настане такий момент? Ми 

думаємо, що діти весь час зростають, а їх бажання зростає ще швидше. І 

тому, коли вони отримують від Вас повчальну пораду, етичне повчання... 

 

- Це не повчальна порада, а скажімо, стратегія. 
 

- Нехай стратегія, але вона спирається на приклади з минулого. Хіба 

вона допоможе, якщо це відновиться на більш високому рівні? 

 

- Добре, а як би Ви пояснили це дитині, якщо вона нервується все 

більше і більше? 

 

- Минулий стан для неї вже не приклад - це слабкий приклад. Дитина 

скаже: «Минулого разу я теж хотіла, але не так сильно, як зараз. Але зараз, 

коли у мене було таке велике бажання, він образив мене...» 

 

- Ну і як же це зробити правильно? 

 

- Тільки за допомогою впливу оточення. Оточення на прикладах покаже 

їй, що воно не приймає її такою, якою вона є зараз, що воно не згодне. 

 

- Але і сьогоднішнє оточення не погоджується  з цим. 
 

- Яке оточення? Діти? З чим вони не погоджуються? 

 

- Не згодні з агресивністю, з насильством, і все ж... 
 

- Не може такого бути: діти з оточення не сприймають якоїсь поведінки, 

а дитина продовжує так поводитись. В такому випадку вона має бути або 

божевільною, або абсолютно відірваною від середовища. Такого не може 

бути, щоб оточення не могло навіть не пояснити, а дати відчути, що воно 

не приймає її такою, і не погоджується з її присутністю. 
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- Через те, що вона так реагує. 
 

- Вони покажуть їй, що не приймають її, що вона не бажана в їхньому 

середовищі. Ви знаєте, що таке удар по самолюбству? 

 

- Це найгірше, що може бути. Залишитися однією, знехтуваною  

усіма... 
 

- Це я і маю на увазі. А суспільство має стати важливим для всіх. Тому 

нам взагалі не потрібно працювати з дитиною, ми не повинні  взагалі до неї 

торкатися. 
 

- Але Ви ж радили проводити обговорення та бесіди з дитиною. Так 

для чого ж ми робимо це, якщо вона не може думати завчасно, а може 

тільки використовувати колишній досвід? 

 

- Тільки лише для того, щоб підготувати в ній основи, приклади, моделі 

для кращого розуміння середовища, можливості знаходити спільну мову. 

Але за всім цим ми начебто пояснюємо їй пошепки: «Якщо ти будеш так 

поводитись, знай, що вони не будуть тебе любити. Ти хочеш це побачити? 

Подивися на це, зверни увагу на те ». Адже, можливо, насправді дитина 

цього не бачить. Вона все ще думає, що вона - сильна, що вона ще всім 

покаже. Але ми говоримо їй, як голос за кадром: «Ти знаєш, вони тебе не 

люблять, вони не хочуть з тобою дружити. Вони хочуть від тебе піти, бо не 

бажають приймати тебе в свою компанію». Ми пояснюємо їй мову 

оточення, щоб вона стала більш чутливою до нього. Тому що, зрештою, 

тільки суспільство зможе привести її до правильного стану. 

 

- Але як же середа, що складається з індивідуумів, з таких же, як вона, 

дітей, може створити таке оточення? 

 

- Нічого не поробиш, - це робота групи, і її потрібно виконувати тільки 

завдяки впливу середовища. Діючи фронтальним методом, проти окремої 

особистості, ми нічого не доб'ємося, як по відношенню до дорослих, так і 

до дітей. Результат буде однаковим як у віці 40 років, так і у віці чотирьох. 

 

- Людина відразу ж опирається і не приймає. 
 

- Немає іншого шляху, коли людина перебуває під владою егоїзму, 

внутрішніх спонукань, проявів добра і зла. Вона не може в такій ситуації 
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стати суддею для себе. Це відбудеться лише за умови, що вона буде 

пов'язана із суспільством, яке зможе утримати її в своїх руках. Тоді вона 

зможе судити себе, виходячи тільки з цього принципу свого оточення. А 

інакше, як вона зробить це сама? На підставі чого? Як вона утримає себе, 

якими силами? Чим вона зможе себе приборкати? 

 

- Всі ми - продукти суспільства і бажаємо відчувати себе його 

частиною. Якщо суспільство сигналізує нам, що «це в ньому не 

схвалюється», то ми змінюємо свою поведінку. Але й досі ми 

спостерігаємо в суспільстві багато агресії та насильства. 

 

- Зрозумійте, ми не здатні з цим працювати. Причиною всього, що 

відбувається з нами в цьому світі, є сором. 
 

- Що це означає? 

 

- Все дуже просто. Сором - це пекуче полум'я пекла. 
 

- Так, це - важке почуття. 
 

- Якби ми користувались ним правильно, то не потрібні були б ні 

застереження, ні пояснення, ніякі філософські міркування, ні дії, що 

визначають наше ставлення до когось. Нам необхідно лише тільки трохи 

пробудити сором в дитині. І щодо чого? - Тільки щодо середовища. І по 

відношенню до людей в цьому світі, тільки так я можу дати оцінку собі. 

Тобто, сором і оточення - це дві основи. Знаючи, як управляти ними, кожна 

людина зможе керувати собою і змінювати себе під впливом суспільства. 

Заздрість, пошана, влада закладені в нас природою спеціально. 

Використовуючи правильно суспільство, ми зуміємо змусити себе 

піднятися над своїм егоїзмом, бажаючи подати себе як «щось варте». 

Використовуючи ці потреби людини, можна ліпити з неї альтруїста, - як з 

дорослої, так і з дитини. 
 

- Виходить, що, по суті, нам потрібно формувати не людину, а її 

оточення? Середа – це   більш дорослі люди? 

 

- Це ті, на кого вона зважає. Ті, хто їй важливий. 
 

- Але треба бути обережним у використанні такої властивості, як 

сором, адже відчувати його дійсно важко. 
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- Ні, ми підходимо до дитини з обережністю, тільки щоб допомогти. Я 

звертаюсь до неї, як товариш... Вона повинна відчувати в мені товариша, а 

не вищого за неї. І тоді я поясню їй, що з нею відбувається, і чого очікують 

від неї товариші. 
 

- Але це відбувається вже після того, як щось сталося. Ви тихо 

розмовляєте з нею... 
 

- Якщо вона відчуває суспільний тиск, я вже можу її вчити. І вона стане 

уважно мене слухати, адже вона не бажає зганьбити себе і сама відчуває, 

що в чомусь провинилася. 
 

- Виходить, що вона  відчуває сором не відносно якоїсь своєї якості? У 

неї є сором по відношенню до оточення. 
 

- На неї впливає лише ставлення суспільства до неї. За допомогою 

цього ми можемо викликати в людині любов до ближнього, а не лише 

зупинити її агресію. 
 

- Можна також сказати, що ти не повинен соромитися, тому що є в 

тобі така сила, яка дає привід так поводитися. 
 

- Звичайно, але я не думаю, що навіть дорослі здатні прийняти це 

пояснення. 
 

- У наших бесідах Ви весь час повертаєтеся до такого поняття, яке 

в психології називають «дзеркалом». Тобто запрошують людину весь 

час дивитися на себе ніби збоку. І цього дотримуються найсучасніші 

психологічні теорії, наприклад підхід, заснований на роботі з життєвими 

ситуаціями: розповісти про них і подивитися на все це збоку, а не жити з 

цим всередині себе. Немов весь час викладати ці факти на стіл і 

дивитися, що з нами було. 
 

- Знімати відеофільм і разом обговорювати. 
 

- Але коли Ви сказали, що пояснюватимете дитині, в мене виникло 

питання: «Що відбувається з авторитетом?» Як же Ви зробите це в 

групі, якщо хочете залишатися товаришем дитини? Ви вважаєте, що 

не втратите свій авторитет? Мені здається, що в таких випадках 
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втрачається авторитет, можливість визначати того, хто вирішує. Є 

це і в бажанні допомогти кожній дитині. Якщо, припустимо, ми 

знаходимося в групі, в якій наставник такого віку, як я, або старше. Що 

станеться, якщо хтось повинен буде встановити кордон або зупинити 

когось, якщо трапилося щось погане, а в групі всі рівні? 

 

- Повинно існувати якесь вище першоджерело, по відношенню до якого 

існує загальноприйняте визнання. І це повинна відчувати сама дитина, і її 

вчитель, і члени її сім'ї. У нашому випадку - це висновки наших досліджень, 

викладені в Інтернеті, що підтверджуються багатьма авторитетами. Нам 

потрібно ввести у виховання елементи цих джерел, що розповідають нам 

про розкриті основи світобудови. Ці поняття діти повинні отримати не від 

вчителя. 
 

- І Ви виводите це поза межі повноважень дитини і вчителя і 

говорите, що існує щось третє. 
 

- Вірно. Виходить, що дитина бачить у вчителі також приклад самої 

себе. Але крім цього, необхідно вивчати з дітьми матеріали, які торкаються 

цієї теми, психології такого стану. Дуже важливо, щоб дитина бачила, що 

ця зміна під впливом оточення шанована її товаришами і в її родині. 

Я можу навести приклади. Наші діти читають разом статті, які потім їм 

пояснюють, і бачать, що їхні батьки теж вивчають ці статті. Я бачу, що всі 

схиляються по відношенню до цих принципів, а не хочуть, щоб тільки я 

схилив себе. 
 

- Тут є щось більш високе - система законів, згідно з якими вчитель 

ставиться до мене. Дитина не прийде скаржитися до вчителя, бо той 

покаже їй, як поводитись. 
 

- Але проблема цієї методики полягає в тому, що тут нам потрібно 

займатися сукупністю всіх проблем - як самою людиною, так і всім її 

оточенням. Я не можу вирвати дитину на кілька годин зі школи і працювати 

з нею, а потім повернути в те ж товариство або в ту ж саму сім'ю, ніби 

нічого не було, і при цьому ще вимагати від неї, щоб вона змінилася. Мені 

необхідно займатися нею через суспільство. Людина, зрештою, - продукт 

суспільства. І якщо ми змінимо тільки саме суспільство, то зміниться і 

людина. 
 

- Проблема в тому, що коли йдеться про  такі речі, то людина відразу 
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ж стає покірною: «Що я можу зробити з таким великим механізмом? Що 

я можу зробити проти засобів зв'язку та інформації?» 

 

- Вона має рацію. Але ми знаємо, що кожні 15 років підростає нове 

покоління. Давайте почнемо зараз, і через 15 років отримаємо нове 

людство. Немає в світі нічого більш динамічного, ніж людина. Давайте 

прямо зараз почнемо працювати з дітьми. Визначимо вік, скажімо, 

починаючи з першого класу школи і старше. Ми звернемося до всіх через 

засоби масової інформації і почнемо впливати. 
 

- Ви бачите це у формі організації ради батьків? 

 

- Це має стати найбільшою державною проблемою. Адже це – 

проблема  суспільства, країни, світу. Якщо це перетвориться на 

проблему громадян, тоді це стане цікавити державу, оскільки їй важливі 

голоси виборців. 
 

- Я вважаю, що це – джерело всіх проблем, і сподіваюся, що, врешті-

решт, в уряд прийде людина, яка зможе саме на цьому тлі проблеми 

системи виховання прийти до влади і визначати порядок речей. Це 

повинно відбутися на тлі нової глобальної системи виховання в суспільстві. 

Таку зміну можна здійснити в суспільстві, обмеженому рамками країни. 

 

- Це не повинна бути загальносвітова система? Достатньо, щоб це 

здійснилося в межах країни? 

 

- Навіть в масштабі меншому, ніж країна. 
 

- Навіть тільки в одному місті? 

 

- Найголовніше, щоб суспільство випромінювало таке відчуття на 

розміщених в ньому дітей або дорослих. 

 

- Необхідно, щоб відчувалася важливість цих цінностей і бажання 

здійснити зміни. Дитина повинна відчувати це в кожному місці: в ЗМІ, в 

дитячому саду, у школі, вдома, від батьків і друзів. Словом, вона повинна 

бути оточена таким середовищем. 
 

- Я вважаю, що це можливо. Все залежить від того, скільки криз, 

страждань ми ще витерпимо, перш ніж вирішимо і почнемо втілювати це в 
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життя. 
 

- Мене турбує одне питання про любов до ближнього і про любов до 

самого себе. У психології існують різні точки зору на це, але всі вони 

погоджуються в тому, що в процесі розвитку дитини є початковий 

етап, коли вона бачить своє відображення в очах матері і розуміє, що 

вона її любить, захоплюється нею, рада їй і піклується про неї. І тоді 

вона, по суті, вчиться почуттю «я - хороша», а з її любові до себе 

розвивається якась можливість любити ближнього. Але Ви описуєте 

інший процес переходу до любові до ближнього. Психологія стверджує, 

що виходячи з того, що я можу любити себе, я можу полюбити 

ближнього. Існує багато інших психологічних підходів, які говорять, що 

якщо я не люблю себе, то ніколи не зможу відчути любов до ближнього. 

 

- Мені це знайомо. Гарний егоїстичний підхід. Спершу дайте мені 

полюбити себе, а потім, виходячи з цього, я полюблю і вас. Красиво! 
 

- Існують також напрямки, які говорять, що на певному етапі 

суспільство для дитини – занадто складна річ. Потрібно дати їй 

можливість розвинути власне «я», ставлення до самої себе, а потім 

вона зможе знову повернутися в суспільство. Цей напрямок не особливо 

показовий, вірно. Але все ж, коли я дивлюся на нього з точки зору 

розвитку дитини, мені здається, що вона, справді, вивчає себе зсередини 

середовища. Спочатку за допомогою своєї мами. І лише потім вона 

вчиться зближуватися з іншими людьми, а не навпаки. 
 

- Значить, мати поводиться неправильно. 
 

- Чому? Саме мати поводиться правильно. 
 

- У чому? У тому, що весь час показує їй різними способами, що вона 

бажана і хороша? Чому це добре? Мати повинна розмовляти з нею, тобто 

показувати їй хороші і погані сторони в її поведінці і весь час поправляти її і 

розвивати. Повинні бути дві віжки, дві сили. 
 

- Але я кажу тільки про той важливий процес переходу від любові до 

самої себе  або прийняття себе як хорошої людини - до любові до 

ближнього. 
 

- Якщо я думаю про себе, що я - хороший і мені добре, то, виходячи з 
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цього, я буду тільки карати і звинувачувати ближнього. 
 

- Якщо я хороший, то вочевидь вони - погані, раз трапилося щось 

погане. 
 

- З моменту появи людини на світ, мати зобов'язана ростити її в діалозі: 

вказувати їй на те, що вона робить правильно і що ні, коли вона чинить 

добре і коли погано. Їй потрібно весь час говорити з дитиною з 

урахуванням двох сторін,  двох напрямків, і пояснювати їй, що це можна 

робити, а це - не можна, навіть якщо перед нею лежить поки ще нетямуще 

немовля. 
 

- Так, але як же з цього розвивається любов до ближнього? 

 

- Вона починає відчувати, що потрібно відкрити ставлення до людей 

через два канали: добро і зло. І тоді таким же чином вона буде ставитися 

до середовища, тому що мати - це теж середовище, яке ставиться до неї 

добре і погано. І тоді їй буде легко увійти в будь-яке суспільство. 
 

- Отже, потрібно від самого початку встановити межі дозволеного? 

 

- Я не вважаю, що зло і добро - це обмеження. Якщо мати поводиться 

таким чином, вона дає егоїзму дитини розвиватися  правильно, а не в 

перекрученій формі. Чому потрібно говорити дитині, що все добре, і ні в 

чому її не обмежувати? Ми ж таким чином не даємо їй модель поведінки. Її 

дають за допомогою двох протилежних сил, і тоді дитина, перебуваючи між 

ними, починає розуміти і відчувати, що їй можна, а чого не можна, що є 

добро, а що зло. Вона дивиться на матір, щоб зрозуміти, варто це робити 

чи не варто, можна або не можна, - і так вона росте. 
 

- І це сприяє тому, що вона починає формувати відношення також і 

до середовища, а не лише до себе. Це веде її від думки, що я - хороша, до 

думки, що є середовище, з якого приходить добро чи зло, і їй потрібно 

визначити своє ставлення до нього. 
 

- Якщо мати бажає підготувати дитину до життя, вона повинна вести 

себе з любов'ю, але подібно середовищу. 

 

- Ви висловлювали свою думку про надто добрих матерів. 
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- Це - нерозумні матері. Вибачте, що я їх так називаю. 

 

- На цьому ми закінчимо. Ключовий момент сьогодні - це добро і зло. І 

хоч би як там  було, потрібно створити такі почуття в самому 

середовищі і провести зміну в суспільстві. І тоді ця зміна допоможе 

людині правильно ставитися до реальності і зрозуміти, що завжди є дві 

віжки: добро і зло, які керують нею, і між ними вона повинна побудувати 

саму себе. 
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Виховання дівчаток 

 

- Ми обговорюємо тему «Хлопчики й дівчатка» та їх виховання. В 

межах проекту, який досліджував поведінку хлопчиків і дівчаток, 

з'ясувалося, що вони ведуть себе по-різному. Наприклад, у групі хлопчиків 

під час бесіди можна було проводити обговорення з 15-20 хлопцями, 

кожен із яких висловлював свою думку. Коли ж ми спостерігали за групою 

дівчаток, виявилося, що активне обговорення відбувається в групі, яка 

складається з п'яти-шести учасниць. Якщо кількість дівчаток у групі 

була більшою, обговорення проходило мляво. Могли б Ви пояснити, чому 

це так? 

 

- У дівчаток потреб більше, тому вони відчувають більшу порожнечу і 

менше наповнення, ніж хлопчики. Та й від природи хлопчики не дуже 

багатослівні і не люблять дискутувати. Жінки більше люблять говорити. 

Розкриття природи відбувається в жінці, а розмова - це розкриття. У 

нашому світі вона постійно говорить зі своїми дітьми, а чоловік більше 

зайнятий роботою: розумовою чи фізичною, і менше - розмовами. 
 

- Тоді чому дівчаткам легше дискутувати в маленьких групах? 

 

- Тому що потреби дівчаток, будь  у чому в житті, помітні більше, ніж у 

хлопчиків. Чоловіки можуть сидіти мовчки і майже не розмовляти. 

 

- Тож  якщо я запитаю чоловіка, чому він не розмовляє зі мною, він 

відповість, що це його природа? Не так, щоб  він взагалі не говорив зі 

мною, - просто відповідає коротко, примусово. 
 

- А жінка все одно ображається, що з нею не розмовляють. 
 

- У жінок це не називається «розмовляти». Цього їм не достатньо. 
 

- Ну, звичайно, у них є потреба сидіти з чоловіком і «говорити про наші 

стосунки». 
 

- Цікаво, якщо хлопчикам запропонувати якийсь стимул: пограти в 

ігри або проповзти підземним ходом, то вони просто несуться 

виконувати завдання, а дівчатка не дуже це люблять. 
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- Це пов'язано з роботою нашого мозку, а не тому, що ми бажаємо 

цього або не бажаємо. Адже у дівчаток і хлопчиків за мову і за дії 

відповідають зовсім різні ділянки мозку. 

 

- Дійсно, існує різниця. Є дослідження, які доводять існування таких 

відмінностей в розвитку мозку, і є результати, які підтверджують, що 

жінкам краще даються гуманітарні предмети. Однак не треба думати, 

що ці властивості протилежні, як чорне і біле. Насправді є жінки, яким 

притаманно діяти, а не розмовляти, тобто вони говорять менше 

середнього показника для жінок. І є чоловіки, професійна діяльність яких 

пов'язана з мовленням: продавці, психологи, а також вчителі, яким весь 

час доводиться говорити. 
 

- Але їхні розмови спрямовані на мету, на реалізацію більше, ніж у 

жінок, що знаходять насолоду або задоволення безпосередньо в процесі 

розмови. 
 

- У тому, щоб поговорити про що-небудь? Навіть якщо це не 

призводить до кінцевого результату? 

 

- Ні, але ви ж бачите, як це відбувається: розмови жінок можуть 

тягнутися годинами. 
 

- Ми розмовляємо про виховання, і хотілося б дізнатися, як правильно 

підходити до виховання. Наша мета - сформувати людину, і не важливо, 

хто перед нами: дівчинка чи хлопчик. 
 

- Звичайно, але кожен повинен пройти виправлення по-своєму. 
 

- Так, можливо, слід пояснювати, що мета виховання - бути людиною і 

досягти повної досконалості? І це стосується однаково як  дівчаток, 

так і  хлопчиків. 
 

- Ми бачимо це на прикладі життя давніх племен, а також людей, які 

жили в недалекому минулому: хлопчики та дівчатка грали окремо, одних 

приваблює одне, інших - інше. А чому б нам не робити відповідно до 

природи? Сказано: «Виховуй отрока згідно зі шляхами його». Ну, навіщо це 

потрібно робити насильно? До того ж, за одну парту навмисне садять 

хлопчика і дівчинку. Але навіщо їх зводити «лобами» разом, всупереч 



195 
 

природі? Вони повинні зустрічатися в іншому місці і з іншою метою... 
 

- Існує точка зору, що у первісних племен насправді такий поділ був 

виправданим, а сьогодні - час унісексу (універсального стилю), мовляв, всі 

ми однакові. 
 

- Мабуть, тому що давні люди наслідували закони природи, а не 

насаджували порядки насильно. А сьогодні люди вже не можуть знайти 

один одного. 
 

- Адже ми не однакові? 

 

- Ні, і так само у нас є розбіжність в сприйнятті. Навіть беручи до уваги, 

що ми не виховуємо, а даємо освіту. Чому ж ми саджаємо їх разом на 

уроках математики, фізики, географії?  Чи є від цього якась користь? Адже 

спільне навчання не дозволяє правильно виразити себе ні дівчаткам, ні 

хлопчикам. 
 

- Ідея суспільства, я думаю, полягає в тому, щоб здійснити 

знайомство і зближення. Але Ви кажете, що це не призводить ні до 

знайомства, ні до зближення? 

 

- Ні, це призводить до нехтування. 
 

- Тому що це не дозволяє кожній статі розвинути свою 

індивідуальність? 

 

- Звичайно! Якщо взяти їх окремо, то всі приклади і методи можна було 

б передати їм по-іншому. Нехай одні малюють автомобілі і літаки, а інші - 

сукні і ляльок. 
 

- Вони і так це роблять. 
 

- Так, але треба рухатись відповідно до того, до чого вони звикли. 

Таким чином ти розвинеш людину, а не зробиш із неї щось спотворене і 

механічне. 
 

- Виходить, що ідея полягає в тому, щоб дозволити їм розвиватися, 

відповідно до  їх нахилів. І ми побачимо, що їхні інтереси, по суті, природні 

для них. І це зовсім не якісь сформовані у нас забобони. 
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- Справа не в забобонах, а в нашій недоумкуватості, в тому, що ми не 

прислухаємося до природи і робимо щось, вважаючи себе більш 

розумними, ніж вона. Тепер ми бачимо результати цього. 
 

- Існують дослідження,  які говорять, що є  відмінності у грі, але 

тільки лише в самому ранньому віці. А для більш старшого віку перевірок 

вже не проводиться, адже існує думка, що ми однакові. 
 

- Як таке може бути, що ми однакові? 

 

- Справді, бракує аналізу інформації про дітей старшого віку. Мені 

вдалося знайти гарне дослідження, проведене рік тому у Великобританії, 

де споконвіку було прийнято роздільне виховання. Це навіть було 

частиною англійської культури. Поступово там припинили виховувати 

дітей окремо: з трьох з половиною мільйонів дітей роздільно 

виховуються лише двісті тисяч. Однак перевірка показала, що дівчатка, 

які навчалися окремо, домоглися набагато більшого успіху в порівнянні з 

тими, хто навчався разом із хлопчиками. Є в цьому, як ми бачимо, якась 

перевага. Вчені намагалися пояснити це їх свідомістю або методикою 

викладання. Вони припускають, що, можливо, дівчатка дійсно 

потребували іншої методики. І був там дуже тонкий натяк на те, що 

саме дівчатка потребують більше спільних дій і менше змагання, які 

змушують їх мовчати і скоріше лякають. 
 

- Тим, що є змагання між статями, ми взагалі викликаємо у них 

напруження: котрий із хлопчиків кращий, котра дівчинка гарніша у 

порівнянні з іншими? Це займає їх більше, ніж навчання чи щось інше. Для 

чого це потрібно? 

 

- Ми бачимо з досліджень, що у віці шести-семи років дівчатка 

віддають перевагу товариству дівчаток, а хлопчики - хлопчиків. 
 

- Так чому б не виховувати їх відповідно до цієї схильності? Виходить, 

що спочатку ми силуємо природу, а потім розуміємо, наскільки це 

безуспішно. 
 

- Нам якось довелося спостерігати, що коли звільнився якийсь поверх, 

на який ми повинні були переїжджати, кілька дівчаток зайшли туди. Вони 

увійшли в якусь кімнату, прибрали її, навели там порядок і перетворили 

на свій будинок. Все це відбулося протягом дуже короткого часу без 
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будь-якого прохання. І зробили вони це природним чином. Можливо, нам 

треба просто дозволити їм будувати свій дім? 

 

- Це притаманне їм від природи, а чоловік повинен наповнити його. У 

кожного з них своя роль, і, поєднуючись, вони досягають досконалості. 

Тому жінку легше виховувати, і природа наділила її майже всім, що їй 

потрібно, крім наміру досягти високої мети. Чоловікові необхідно пройти 

великі виправлення, більш великі і важкі. Ось чому ми природним чином 

більше вкладаємо в юнаків. 
 

Чоловікові потрібно зробити більше виправлень, а жінці менше. Її 

потрібно менше обмежувати. Адже вона, по суті, більше готова до 

виправленого життя. Але обидва вони повинні досягти взаємного 

доповнення. 
 

- Ми спостерігаємо за колективом дітей, які отримують інтегральне 

виховання, і відзначаємо, що хлопчики із задоволенням проводять тут 

цілий день. Вони адаптуються і люблять перебувати весь день у 

великих групах. А якщо ми згуртовуємо дівчаток у великі групи в тому ж 

місці, поступово вони створюють із них маленькі підгрупи. Це властиво 

їм? 

 

- Це властиве їх природі. Жінці потрібні свої кордони, тобто вона бажає 

знати, що це її місце, її куточок або її будинок і стіни, - тут вона 

знаходиться. А от хлопчики краще себе почувають на відкритій місцевості, 

на вільному просторі, де є більше можливостей для ігор. Тому вони не 

дуже люблять грати вдвох, а дівчинці, навпаки, більше подобається грати 

зі своєю подругою. 
 

- Ми весь час пред'являємо дівчаткам претензії, що вони не хочуть 

з'єднуватися з усією групою, і просто розмовляють одна з одною. А 

виходить, що цим ми їм шкодимо. 
 

- Отже, потрібно виховувати наставників. 
 

- Спілкування один з одним приносить їм задоволення, нащо ж  

позбавляти його? І навіщо демонструвати невдоволення тим, що для 

них насправді добре. Це означає, що хлопчики фізично повинні більше 

виховуватися не в приміщенні, а на природі? А дівчаткам це потрібно 

менше? 
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- А дівчатка більше часу повинні знаходитись в приміщенні. І виходить, 

що ми повертаємося до тих звичайних рамок, в яких людство існувало все 

життя. 
 

- Цікаво, що і це ми спостерігали в нашій системі виховання. Ми 

встановили, що раз на тиждень виходимо на природу. І в якийсь момент 

деякі дівчатка сказали, що вони вважають за краще залишитися в класі і 

закінчити свої завдання, замість того щоб йти в парк. А хлопчики тільки 

й чекали того дня, коли ми підемо на прогулянку, бо для них - це 

найбільше задоволення. 
 

- А зворотних явищ там не спостерігалося? Наприклад, дівчаток, котрі 

бажали йти в парк, і хлопчиків, які захотіли залишитися в класі? 

 

- Ні, цього не було. Ми, власне, і не змушували нікого йти на 

прогулянку, хоча дуже приємно вийти на природу, чи не так? 

 

- Жінці властиво від природи не виходити з дому протягом місяців, а, 

можливо, і років. Якщо у неї є будинок, сім'я і діти, а також налагоджене 

життя, вона майже не відчуває потреби вийти на вулицю. 
 

- Я знайома з багатьма жінками, які, почувши це, вибухнули б. 
 

- Але я кажу про те, що притаманне жінці від природи, - це ж не моя 

ідея. Хіба це говорить про обмеженість жінки? Це не добре і не погано. 

 

- Так, але я знайома з дуже енергійними від природи жінками, котрі не 

можуть залишатися вдома. 
 

- Це не стосується всіх 100% жінок, але жінці у відповідності  із 

загальною природою не потрібно більше, ніж упорядкований будинок з 

дітьми. Саме це дає їй почуття повного задоволення. Хіба що, крім цього, у 

неї є щось цікаве, красиве, що рухає її вперед. А чоловікові, навпаки, 

потрібно мати професію, успіх, суспільство, якийсь простір, розмах, мету і 

лише після всього цього будинок, дружину і дітей. 
 

- Давайте зараз підсумуємо те, про що ми говорили. Якщо я бажаю 

організувати виховне середовище для хлопчиків і для дівчаток, то 

хлопчикам я повинна дозоляти частіше бувати на природі, давати 
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більше завдань і дій на місцевості. А дівчаткам необхідно більше занять 

в будинку, їм необхідно дозволяти спілкуватися одна з одною в маленьких 

групах. 
 

- Сказано: «Виховуй отрока згідно шляху його». Навіщо нам бути 

розумнішими за природу? Не можна робити насильно те, що нам хочеться, 

і те, що, як ми вважаємо, буде для них добре. Нам відомо, що завтра все 

може стати зовсім протилежним до того, що ми вважаємо сьогодні. Ми вже 

знаємо, наскільки ми не розуміємо, що відбувається з нами і з усім світом. 

Це видно з результатів, до яких ми привели людське суспільство. Я радий, 

що в наші дні вже немає таких авторитетів,  яким необхідно наслідувати, 

немає тиску та диктату. Тож дайте дітям розвиватися відповідно до їх 

природи. Давайте вчитися у природи, як досягти рівноваги з нею, - і тоді 

всім буде добре. 
 

- То, можливо,  дівчаткам варто бути ближче до матері? Нехай 

будуть поруч з мамою і дивляться, як вона поводиться вдома, як вона 

готує... 
 

- Якби це було можливо! Тоді нам потрібно було б знову змінити все 

оточення. От якби наше суспільство повернулося до стану рівноваги, і ми б 

виробляли тільки речі, необхідні для звичайного життя, а не тисячі нікому 

не потрібних предметів, то більшість жінок воліли б залишатися вдома або 

працювати на половину ставки. Чоловіки також були б вільні пів дня, і тоді 

все було б по-іншому. Ми б по-іншому  сприймали життя, коли б було чим 

зайнятися після роботи. А зараз ти ледь встигаєш подивитися жахливі 

новини по телевізору і йдеш спати засмученим і пригніченим. 

 

- Я розумію, що важливість місця роботи зменшилася б, і сім'я стала 

б більш важливою. 
 

- Усі колишні цінності стали б менш важливими. Сім'я набула б більшого 

значення в житті людей. У них було б заняття, хобі, усілякі приємні прості 

речі. Вони наповнювали б себе, реалізуючи свої завдання, відвідували б 

парки, приємно проводили б час. Чим погано мати кожен день трохи 

вільного часу? А сьогодні людина думає, що якби так сталося, вона б 

збожеволіла. І вона ще бере роботу додому.  Якщо на роботі вона сидить 

навпроти комп'ютера, то вдома - навпроти телевізора або комп'ютера. 
 

- Ви маєте на увазі, що нам потрібно більше вільного часу в житті? 
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- Безсумнівно, нам необхідне дозвілля для дітей і для родини. Адже ми 

досягли такого розвитку технології, що можемо це собі дозволити. І що ми 

робимо? Все навпаки. А якщо ми говоримо про глобальний, комплексний 

підхід до виховання, згідно з наукою про вищі закони природи, то нам 

необхідно роз'яснювати всі ці речі, включаючи нове поняття сім'ї і нове 

ставлення до роботи та дозвілля. 
 

- Виходить, що якщо ми будемо застосовувати цю методику, то 

відпаде необхідність у покаранні.  Власне, для жінки це не погано і не 

добре - бути вдома, але це має відповідати її природі. А що робити, якщо 

жінка відчуває, що це не знаходиться у відповідності з її природою? 

 

- Не важливо. Для кожного знайдеться заняття. Ми б розвивали 

дозвілля замість зайвого виробництва. 
 

- Задоволення замість змагання. Але все ж, якщо я пропоную дівчинці 

на вибір: чи то бути вдома з мамою, чи то прийти до групи дівчаток, в 

виховне середовище, це правильний підхід? Ти можеш залишитись з 

мамою, повчитися чогось у неї, перевірити, чи добре тобі вдома, а якщо 

ні, то ти можеш знаходитися у виховному середовищі з дівчатками, в 

маленьких групах і обговорювати те, що вас цікавить. Що краще? 

 

- Я вважаю, що система виховання в перспективі частково буде 

віртуальною і частково реалізується в маленьких дискусійних групах. 

Бажано, щоб це відбувалось близько від будинку, в кожному районі. 

Потрібно, щоб були вихователі для хлопчиків і виховательки для дівчаток. 

Все, що стосується розвитку природних нахилів і професій, вони б 

отримували через Інтернет, а те, що стосується  навчання та внутрішнього 

розвитку, галузі виховання, отримували б в групі. 

 

- Отже, виховання діти будуть отримувати в групі, в зв'язку між 

собою. 
 

- За допомогою вихователя або виховательки. 
 

- Вихователі повинні будуть розпочинати обговорення певної теми. 

Потрібно частіше торкатися теми про чуттєве сприйняття і про 

взаємини. Про що, скажімо, більше стануть говорити дівчатка у 

порівнянні з хлопчиками? 
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- Це - цілісіньке море тем. Зрозуміло, вони будуть говорити про різне. 

Вихователям треба йти разом з ними, плисти за течією в тому напрямку, 

який дітям цікавий. Але разом з тим необхідно трохи змінювати 

спрямованість розмови, підтримуючи їй розвиток, щоб вона не крутилася 

замкнутим колом, а була цілеспрямованою. Що ми зараз з’ясовуємо, 

навіщо, що ви думаєте з цього приводу? Обговорення з дівчатками 

відбувається так само, як і з хлопчиками, тільки тема трохи інша, або таку 

ж тему розкриваємо іншим чином, з іншим підходом. 

 

- Яким повинен бути інший підхід виховательки під час бесіди з 

дівчатками? Чим відрізняється обговорення з дівчатками від 

обговорення тієї ж теми з хлопчиками? 

 

- Скажімо, якби ми розташували в окремих кімнатах групу хлопчиків і 

групу дівчаток  і могли б спостерігати за ними через приховане вікно. При 

цьому в обох групах обговорювалася б та сама тема. Ну, то як Ви собі це 

уявляєте? 

 

- Я вважаю, що у хлопчиків виникне кілька ідей, і вони дійдуть якогось 

висновку. 
 

- У хлопчиків буде більше прямих відповідей і висновків зі сказаного. 

Вони не стануть повторюватися. А як поведуться дівчатка? 

 

- Я уявляю собі, що кожна з них забажає говорити, висловити свою 

точку зору, навіть якщо ця думка вже  висловлювалася раніше. 

 

- Їх треба буде обмежити в часі. 
 

- Чудова ідея! Відвести кожній з них певний час на відповідь і вдаряти 

в гонг з приємним звучанням. 
 

- У групі жінок - це робити обов'язково. 
 

- У дівчаток, зазвичай, багато образ у випадку, якщо їм не надали 

можливість висловитися. 
 

- Зрозуміло, вони також не зрозуміють одна одну, тому що підхід, зріз 

буде зовсім іншим. 

 Дівчата обміняються думками, а хлопчики спробують прийти до 
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вирішення і, причому, якомога менше говорити. 
 

- Тобто, якщо ми хочемо прийти в групі дівчаток до якогось висновку, 

їм буде дуже важко це зробити? 

 

 - Ми взагалі не ставимо це за мету. 
 

- Отже, мета - це дати їм виразити себе? 

 

 - Так, і також прийти до відчуття, що у них є якесь загальне почуття, 

загальне розуміння, зближення в загальному відчутті, до якого вони 

прийшли за допомогою обговорення. А про що вони говорили - не важливо. 

Для хлопчиків найголовніше - прийняти рішення, незалежно від того, чи 

зрозуміли вони один одного. 
 

- Тобто вони прийдуть до якогось висновку. 
 

 - Іншими словами, у хлопчиків немає вимоги бути в певній емоційній 

співучасті один з одним. Метою обговорення є не це, а досягнення чогось 

конкретного, визначеного, що не знаходиться між ними. 
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Окреме та спільне виховання 

  

- Ми поговоримо про виховання хлопчиків та дівчаток, спробуємо 

всебічно висвітлити цю непросту тему і відповісти на питання, чи 

повинно це виховання бути спільним (в об'єднаних групах) чи окремим. 

Насправді, ми вже давно думаємо над тим, як виховувати справжню 

особистість, намагаємося працювати з групами дітей. Починаючи цю 

роботу я попросив підшукати результати досліджень на тему 

відмінностей у розвитку та вихованні хлопчиків і дівчаток, і на мій 

превеликий подив, таких досліджень просто не знайшлося. 
  

- Так, дійсно, їх майже немає. Я переглянула все, що вдалося знайти. 

Про виховання нарізно, його переваги чи недоліки взагалі немає нічого. Та 

й прикладів такого виховання дуже небагато, адже в основному діти 

скрізь знаходяться разом. Є дослідження про особистісний розвиток 

дівчаток і хлопчиків, але тільки суто індивідуально, ніде не 

досліджувалися групи хлопчиків і дівчаток. Мені здається, що немає 

розуміння, чому, власне, необхідне окреме  виховання. 

  

- А чому потрібне спільне? 

  

- Тому що воно відповідає ідеї рівності. 
  

- Так, але ж навіть якщо ми всі перебуваємо разом, то все одно є 

відмінності між чоловіками та жінками: у виборі професії, у різних 

схильностях, прагненнях тощо. В багатьох галузях чоловічий і жіночий 

підхід сильно відрізняються. 
  

- Але сьогодні навіть це намагаються приховати, наприклад, на 

роботі... 
  

- Тому що існує зацікавленість в цьому, а не через те, що немає 

відмінностей. 
  

- Мені здається, що були якісь дослідження про відмінності в мозку 

чоловіків і жінок, але результати якось швидко приховали. 
  

- Ще в період мого навчання я чула про дослідження розвитку мозку 
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чоловіків і жінок і математичних здібностей двох статей. Було 

виявлено, що починаючи з 12 років, хлопчики показують більш високі 

результати в математиці. Це намагалися пояснити різницею в 

методах виховання і навчання, ставленням з боку суспільства, яке 

більше заохочує до навчання хлопчиків, але дуже швидко все це стали 

замовчувати. Мені здається, що вчені просто бояться... 
  

- Бояться заглянути глибше і знайти причини. У цьому виявляється вся 

несерйозність нашого підходу до питання. Здавалося б, дорослі люди, які 

розуміють життя, повинні розуміти і різницю між чоловіком і жінкою, і різне 

призначення кожної статі в цілому і у вихованні дітей зокрема. Але замість 

цього починають щось приховувати. 
  

- Можливо, не зовсім розуміють, тому і грають. 
  

- Справа не в тому, що не розуміють, а в тому, що не хочуть зрозуміти. 

Особливість методики інтегрального виховання саме в тому й полягає, що 

вона прагне повністю розкрити всі відмінності, а потім ці  протилежні 

властивості з'єднати  разом. Адже саме в такому поєднанні 

протилежностей народжується гармонія в природі, і саме це є 

оптимальним для кожної із властивостей, адже в природі взагалі все, 

врешті, зводиться до однієї єдиної властивості. Якщо ми розглядаємо 

окремо чоловіків і жінок, то, звичайно, у кожного є свої переваги та 

особливості, але якщо з самого початку наша мета - розкрити відмінності 

для того, щоб найкращим чином з'єднати їх разом, тоді ці протилежності не 

викликатимуть у нас страх. 
  

- З історії нам відомо, що в попередніх поколіннях, навіть у сім'ях 

наших дідів і прадідів, було дуже мало жінок, які знали грамоту. Освіта і 

виховання чоловіків і жінок істотно відрізнялися. 
  

- Так, це відбувалося протягом тисяч років, і це є результатом такого 

розвитку егоїзму, яке ставить чоловіка вище за жінку. Але якщо ми хочемо 

йти шляхом виправлення, то абсолютно ясно, що не може бути ніякого 

іншого підходу, окрім взаємного доповнення. В таке взаємне поєднання 

кожен повинен внести щось особливе, що притаманне тільки йому. 

  

- Тобто в будь-якому випадку об'єднання і взаємне доповнення - це 

основне завдання. Що означає це об'єднання? 
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- Це таке взаємне доповнення, коли через чоловіка жінка і через жінку 

чоловік можуть досягти єднання в суспільстві і відчути досконалість буття. 

  

- Давайте пояснимо це послідовно. 
  

- Ми в нашому вихованні повинні привести людину до такого стану, коли 

вона усвідомлює свою високу місію в цьому світі, розуміє, що може вийти 

за межі тваринного життя, піднятися на рівень інтегрального єднання з 

усією природою і відчути іншу, приховану від нас частину дійсності.  

Людина повинна знати, що саме цей піднесення дозволить їй відчути 

повне та вічне життя. Всього цього можна досягти в нашому світі, якщо ми 

будемо правильно використовувати ті засоби, які нам надали.  

І основне місце, де людина може докладати свої зусилля, це саме у 

стосунках між чоловіком і жінкою. Так само як в цьому житті через зв'язок 

між чоловіком і жінкою народжується нове покоління, так і духовне єднання 

чоловіка і жінки народжує новий, більш високий рівень відчуття гармонії, на 

який вони разом сходять. 
  

- Як виховувати хлопчика чоловіком, який розуміє своє чоловіче 

призначення, а  дівчинку - жінкою? Я б хотіла перш за все поставити ще 

одне питання. Чоловіки і жінки повинні прийти до однієї і тієї ж мети? 

  

- Так, але разом, в поєднанні один з одним. 
  

- Їх вища мета - одна, і вона досягається завдяки об'єднанню в 

нашому матеріальному світі? 

  

- Так, тільки спільно. 
  

- Але сьогодні в суспільстві є різні погляди на стосунки між статями. 

Наприклад, є жінки, які не хочуть виходити заміж і навіть вирішують 

обзавестись дитиною без чоловіка. 
  

- Їх можна зрозуміти. 
 

- Вони не відчувають необхідності в чоловікові у своєму житті. А Ви 

говорите про те, що  необхідно обов'язково, щоб чоловік і жінка 

з'єдналися разом. 
  

- Для досягнення духовності це необхідно. Природа не дозволить нам 
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розвиватися без цього. Ми будемо багато страждати через свою 

невідповідність природі саме в сімейному житті, тобто там, де повинен 

народжуватися новий духовний щабель. 
  

- Тобто людина все ж зобов'язана створити сім'ю? 

  

- Так, але сім'ю в її виправленому вигляді. Є чоловічі і жіночі характери, 

протилежні сили, які, незважаючи на свою протилежність і завдяки їй, 

з'єднуються разом, і результатом цього з'єднання є народження нового 

рівня нашого існування. 
  

- Я все ж хотіла би поговорити про виховний аспект цієї теми. Чи 

можна сказати, що неправильний підхід до виховання дівчаток і хлопчиків 

якраз і призводить до таких негативних явищ в суспільстві, як численні 

розлучення? 

  

- Навіть якщо виключити все неправильне виховання, все одно ми б 

прийшли до такого стану, як зараз. Це обумовлене нашою природою - 

гординею, бажанням панувати над іншим, особливо над іншою статтю. А 

відчуття своєї залежності від нього ще більше підганяє, посилює бажання 

звільнитися і відчути владу. Все це результат нашого зростаючого егоїзму. 

Тому правильне виховання має починатися з малечку. Ми повинні 

прищепити дітям, особливо хлопчикам, розуміння, що жінка посідає в житті 

дуже важливе місце. Але потрібно розуміти, що важливо не тільки 

продовжити рід. Зрозуміло, що без жінок людство просто вимре. Але ж 

жінка - це не інкубатор для виношування нового покоління. У нашому 

сьогоднішньому житті, зорганізованому для зручності нашого егоїзму, 

чоловік дійсно не потребує жінки. В супермаркеті він може купити готовий 

обід, побутова техніка виконає всю роботу в домі. Сьогодні чоловік навіть 

може дозволити собі бути батьком і не жити разом зі своїми дітьми, це 

відбувається часто-густо. І виходить, що він більшу частину доби 

проводить на роботі, а в інший час продовжує грати в ігри цього світу, 

залишаючись на все життя дитиною. Він, навіть, по-дитячому залишається 

більше прив'язаним до матері, ніж до дружини. І все це - результат 

неправильного виховання. 
  

- Але, якщо ми говоримо про те, що у вихованні дуже важливо, щоб 

одна стать розуміла вагомість іншої, то чому Ви виступаєте за 

виховання нарізно? 
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- Саме через це. 
  

- У чому ж його перевага? 

  

- Ми повинні зрозуміти одну закономірність: чим більше ми виділяємо 

протилежності і вивчаємо їх, тим легше нам зрозуміти, як найкращим 

чином ми можемо їх поєднати і що ми набуваємо через об'єднання. 

Сказано: «Перевага світла - з темряви», тобто ми повинні поставити 

протилежності одну проти іншої, зрозуміти, в чому полягає їх 

протилежність і чому вони створені такими. Завжди в одній формі є щось, 

чого немає в іншій, а інша володіє тим, що повністю відсутнє у першій, і 

тому жодна з них не зможе, зрештою, ні в чому досягнути успіху, якщо не 

доповнить свої властивості властивостями  іншої, протилежної форми. Ми 

ще повинні пояснити це людям. Усі хвороби сучасного суспільства - 

депресії, наркотики, душевні захворювання - переважно відбуваються 

через те, що чоловіки не отримують необхідного доповнення від жінок. 

Чоловік потребує підтримки, схвалення, допомоги, у відчутті дому та сім'ї. 

А замість цього він залишається до кінця своїх днів залежним від матері. 

  

- Ви маєте на увазі біологічну матір? 

  

- Не важливо, мати це чи дружина. Він залежний від жінки, яка поруч з 

ним. Він не стільки прив'язаний до батька, як саме до матері і жінки. Від 

жінки він отримує потребу, бажання, передає їй і отримує від неї. Чоловік 

існує між двома жінками - матір'ю і дружиною, а то й третьою - тещею. 

Завдяки такому своєму становищу, він може здійснювати з'єднання 

протилежностей, і лише таким чином він може існувати і розвиватися 

духовно - між двома жіночими силами. Звідси стає зрозумілим, наскільки і в 

нашому світі чоловік потребує підтримки з боку жінки. 
  

- Мені незрозуміло, яким чином окреме виховання може сприяти 

розумінню такої високої взаємодії, яку Ви щойно описали? 

  

- Ми збудували для себе штучний світ зі всілякими зручностями та 

іграшками для дорослих і існуємо в ньому неприродно. Живучи в такому 

світі, ми багато років накопичували, вирощували в собі величезне 

внутрішнє бажання до чогось високого - таке глибоке відчуття чогось 

недосяжного. Сьогодні це проявляється у великій кількості депресій, в 

захопленні наркотиками, у спалахах агресії, в самогубствах та інших 

явищах сучасного світу. Ми повинні зрозуміти, в чому корінь усіх цих явищ. 
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А він у тому, що людина відчуває себе маленькою шестерінкою у 

величезному механізмі, як показував у своїх фільмах ще Чарлі Чаплін. 

  

- Маленькою і самотньою шестерінкою, тобто відчуття самотності 

тут відіграє дуже велике значення. 
  

- Перебуваючи в такому стані, ні чоловік, ні жінка не можуть зрозуміти 

всієї важливості правильних стосунків та високої мети свого з'єднання. Ми 

не виховані в цьому дусі. Сьогодні чоловік не може бути з однією жінкою, 

жити в одній сім'ї, разом з дітьми, хоча за своєю природою він саме так і 

створений. 
  

- Чоловік так створений? 

  

- Людина не створена ні для самотності, ні для постійної зміни 

партнерів та сім'ї. 
  

- В минулому були популярні міркування біологів про те, що в чоловіка 

від природи закладено прагнення до максимального поширення сімені, і це 

лежить в основі його полігамності. Звідси всі модні теорії, які 

виправдовують поведінку сучасних чоловіків. 
  

- Це вірно, але це зовсім не означає, що чоловікові не потрібен дім. У 

нього є найсильніший інстинкт мати свою жінку, свій будинок і сім'ю. 

  

- Як додаток. 
  

- Так. 
  

- Цікаво, що сьогодні є чимало досліджень про зростання самотності 

серед жінок і депресії, пов'язані з цим. Чи можна сказати, що те ж саме 

відбувається і з чоловіками? 

  

- У жінок це більше проявляється тому, що призначення жінки - це сім'я і 

діти. За своєю природою вона хоче бути поряд із чоловіком, і це прагнення 

у неї виявляється набагато сильніше. Жінка все ж має більшу потребу в 

сім'ї. Чоловік залишається дитиною, навіть ставши дорослим. Він по-

дитячому продовжує грати, і в грі забуває про все інше. В жінці ж змалечку 

починає проявлятися бажання до сім'ї і дому. Незважаючи на те, що 

сьогодні суспільство допомагає жінці і налаштовує її на самостійність, 
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незалежність від чоловіка, природу не обдуриш, і внутрішнє жіноче 

прагнення бути поруч із чоловіком і створити сім'ю нічим не заміниш. Тому 

жінки набагато більш пригнічені, незважаючи на всі ті можливості для 

розваг і різноманітних занять, які сьогодні пропонує суспільство. Зрештою, 

це все тільки для того, щоб якось заповнити відчуття порожнечі, викликане 

відсутністю сім'ї. 
  

- Тобто Ви вважаєте, що обидві статі сьогодні відчувають 

внутрішню порожнечу, і саме на це ми повинні спрямувати виховання? 

  

- Найближчим часом ми будемо зобов'язані вирішувати цю проблему. 

  

- Вирішувати саме за допомогою виховання. 
  

- Так. Це можна робити вже сьогодні, наприклад, через телебачення. 

Потрібні виховні передачі, спрямовані, в основному, на дітей з 

наймолодшого віку, в яких ми б пояснювали дітям та й дорослим, що 

правильні стосунки - це доповнення один одного. 
  

- Але все ж, чому необхідне окреме  виховання, для того щоб прийти, 

врешті, до доповнення одним одного? Яким має бути виховання, щоб не 

було того відчуття самотності, яке присутнє сьогодні у багатьох? 

  

- Оскільки сьогодні виховання безстатеве, та й взагалі це не виховання, 

а лише освіта, то виходить, що у чоловіка немає ніякої відповідальності, він 

міняє жінок і не відчуває необхідності в постійній супутниці життя. 

  

- Так само, як змінюються його вчительки у класі. 
  

- Можливо, й так. Він не відчуває різниці між різними жінками. І така 

недооцінка і зневага до жінки народжуються саме із спільного перебування 

хлопчиків та дівчаток у школі. Якби вони були відокремлені, то більше 

цінували б протилежну стать, тягнулися б до неї, відчували б її особливість 

і відмінність від себе. А зараз це якось звично... 
  

- Тобто, це звичайнісінька річ і тому нецікава? 

  

- Рівень інтересу залежить від виховання, але саме знаходження разом 

стирає особливість протилежної статі... 
  

- Вважається, що при спільному навчанні діти можуть краще 



210 
 

вивчити, зрозуміти один одного. Я, наприклад, чула як дівчатка-

п'ятикласниці, говорячи про хлопчиків у своєму класі, відгукувалися про 

них вже надто негативно, але, тим не менш, були захоплені 

обговоренням, як хлопчаки себе ведуть, як вони виглядають, що 

говорять, яку реакцію викликають тощо. Вважається, що це дає їм 

можливість вивчати один одного. 
  

- Ну, і що вони виносять з цього? Який сенс в такому вивченні, якщо 

потім вони не можуть створити сім'ю, якщо чоловік у віці 30 років не 

перестає змінювати жінок, не бажає будувати сім'ю, тому що не розуміє 

для чого. Який сенс від такого вивчення один одного? І якщо ви почнете 

розпитувати такого чоловіка, то переконаєтеся, що  у нього немає 

абсолютно ніякого розуміння жінки. 
  

- Отже, Ви вважаєте, що справжнього вивчення і розуміння ми не 

досягаємо? 

  

- Ні, звичайно. І жінки не розуміють чоловіків. Для того, щоб дійсно 

зрозуміти іншу стать, повинна здійснюватись виховна робота. Це дуже 

непросто. Тут потрібен підхід психолога, погляд на світ чоловіка і жінки 

збоку, розуміння, в чому їхня природна протилежність. Чомусь ми 

навчаємо, але не даємо правильного підходу і не пояснюємо, що кінцева 

мета - це доповнення один одного. 
  
 

  



211 
 

 

 

Реалізація методики виховання 

з раннього віку - початок 

 

- В попередніх бесідах Ви говорили, що після народження дитини їй 

необхідне оточення, подібне до лона матері. Вона повинна якомога 

більше перебувати біля матері і під її опікою. Ви визначили, що цей 

період триває до трьох років, і весь цей час дитині варто бути якомога 

ближче до матері. 
 

- У багатьох культурах прийнято навіть, що мати прив'язує дитину до 

себе. 
 

- Це властиво культурам, близьким до природи. Але в західній 

культурі дитину дуже рано передають під опіку іншої особи - няні. 
 

- Щоб правильно розвиватися, вона повинна постійно відчувати біля 

себе дорослих, котрі їй допомагають. Вона ніби знаходиться на руках у 

дорослого і звідти вказує, керує дорослим. 
 

- Цими дорослими обов'язково повинні бути її батьки або можуть 

бути вихователі? 

 

- Природним чином немовля більше за все потребує матері. Однак 

буквально з перших своїх днів дитина дивиться на світ. Якщо б ми могли 

збудити в собі перші враження від життя, то побачили б, що спостерігали 

за дорослими і бачили їх дії з перших своїх днів у цьому світі. Ми все 

вбирали і розуміли багато з того, що дорослі виконують, критикували їх, 

але не могли сказати. Дитина, яка лежить в колисці, може так дивитися на 

дорослого. 
 

- Ви хочете сказати, що якби ми дивилися на світ очима дитини, то 

побачили б, що дорослі роблять багато помилок? 

 

- Вони дивляться на нас не відповідно до віку їх тіла, а значно більш 

зріло. Тому, якщо ми забезпечимо дитині правильний розвиток якомога 

раніше, згідно з її природою, ми виявимо в ній величезний потенціал 

розвитку, вона все розуміє. Вона не може контактувати з нами через 
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відсутність каналів зв'язку, але комунікація – штучна річ, розвинена нашим 

світом. З боку природи вона може сприймати світ серйозно, зріло і 

критично. 
 

- Ви сказали, що слід ставитися до дитини відповідно до її природи. Як 

це відбувається щодо немовлят? 

 

- До них треба ставитися як до дорослих внутрішньо, але зовні поки що 

обмежених можливостями свого тіла. Такий підхід для дитини більш 

корисний, вона краще нас зрозуміє. Розмовляючи з нею «дитячим 

голосом», ми затримуємо її розвиток. 
 

- Численні психологічні методики стверджують, що людина - 

соціальне створіння. Дитина розвивається не самотужки, а в 

суспільстві: разом із матір'ю, в процесі взаємодії. Але навіть у сучасному 

вихованні її дещо ізолюють. 
 

- Якщо розглядати розвиток фізичного тіла дитини, то дійсно, до 2-3 

років вона грає на самоті і тільки з трьох років починає відчувати потребу в 

партнері. 
 

- Навіть якщо вона ні з ким не грається, все ж її цікавлять інші люди. 

Вона бере з них приклад, цікавиться ними, як об'єктом. 
 

- Це можна використати як трамплін для соціального розвитку. Давайте 

все ж помістимо дитину в групу, але не так, щоб вона просто гралася в 

кутку. До самоти її штовхає егоїстична природа, а ми спробуємо з нею 

боротися, поступово, виважено та м'яко демонструвати їй групові дії з 

іншими дітьми. Таким чином ми природним шляхом - адже звичка стає 

другою натурою – привчимо її до об'єднання. 
 

- Що конкретно мається на увазі під об'єднанням? 

 

- Зв'язок з іншими дітьми, взаємодія з метою інтеграції в групі, 

комунікація в діях. Слід захопити дітей такими заняттями, які неможливо 

виконати одному. 
 

- У віці 2-3 років? 

 

- Навіть раніше. Я говорю про вік до трьох років, адже потім дитина 
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егоїстично розуміє, що їй варто взаємодіяти з іншими. А ми можемо 

гратися з нею в такій формі раніше - з півроку і далі. 
 

- Якщо я правильно розумію, не важливо, що ми робимо з дитиною, 

важливо напрямок, у якому ми хочемо її розвинути. Цей напрямок зовсім 

інший. Адже сьогодні ми воліємо якомога швидше розвинути дитину. 
 

- Розвинути її в егоїстичній природі. Але в сучасному світі, який 

розвивається в напрямку глобалізації, нам потрібно виховати людину 

інтегральною, як соціальну одиницю: вона унікальна і особлива, тому що 

своєю унікальністю служить суспільству. Вона повинна засвоїти, що саме її 

зв'язок з суспільством рятує її і суспільство, забезпечуючи безпеку і 

процвітання, і що взаємодія призводить до успіху. 

 

- Природним шляхом дитина до трьох років не сприймає суспільство, 

але якщо ми почнемо з нею так працювати, то поступово силою звички 

змінимо її природу? 

 

- Дитина відчуває, що всі наші дії дивні, не кажучи вже про взаємини між 

нами. Вона здатна бачити кожного і оцінювати його роль щодо себе. Якщо 

ми розвинемо в ній громадський підхід, то побачимо, що вона може 

отримувати з цього користь. Оскільки звичка стає другою натурою, то у неї 

в підсвідомості закарбується, що добре бути пов'язаною з іншими. І це 

відбудеться ще до того, як її егоїзм щодо ближнього почне зростати. Цим 

ми попереджаємо ліками "хворобу". І не можна забувати, що дитина оцінює 

нас зсередини себе зрілим поглядом. 
 

- Отже, дитині необхідно дати відчуття, що бути разом приємніше і 

краще? 

 

- Бути разом не тільки приємніше і краще, але можна досягти всього, 

що хочеш. Вона отримує бажане за умови, якщо здійснить щось разом з 

іншими. При цьому навчання відбувається на механічному рівні, як факт. 

Вона запам'ятовує ці дії як факт, як норми поведінки: чого б я не забажала, 

в досягненні бажаного я повинна з кимось взаємодіяти, враховувати 

бажання іншого. Я даю і отримую, і тоді разом ми чогось досягаємо. 

 

- Враховувати інших означає постійно допомагати їм, відчувати їх? 

 

- Так, до такої міри, що нічого не можливо зробити без взаємної участі. 
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- Батьки, котрі мають близнюків, зауважують, що близнюки ростуть 

як система. Вони ніколи не беруть собі щось, не давши іншому. Навіть 

якщо між ними трапляються конфлікти, вони постійно перевіряють, де 

знаходиться інший, постійно відчувають один одного. Ви маєте на увазі 

щось подібне? 

 

- Так. Головне, щоб у дитини в пам'яті, в почуттях, в розумінні та в 

усвідомленні вкоренилося, що кожна дія є природною тоді, коли 

виконується разом - через когось або за допомогою когось. Вона дає і 

отримує, і тільки так функціонує. А поняття «я один» просто не існує. Цим 

ми готуємо дитину до інтегрального життя. Вона не буде відлюдкуватою, 

зможе легко спілкуватися, встановлювати зв'язок. Подібні здібності 

необхідні для усіх професій, суспільство потребує таких людей. Коли такі 

люди прийдуть до управління суспільством, світ зміниться - він стане 

гармонійним, подібним природі, безпечним. 
 

- А в якому віці діти починають сприймати більш глобальний зв'язок? 

До трьох років вони відчувають один одного частково, а потім їх 

сприйняття розширюється: є світ, і є я в цьому світі. 
 

- Це залежить від середовища, в якому вони знаходяться. Тут дуже 

важливий момент спонукання. Маленькі діти дивляться на тих, хто трохи 

старший, і хочуть робити те ж саме. 
 

- Отже, розвиток залежить від стимулу? 

 

- Розвиток відбувається за рахунок заздрості, і ми повинні цим 

користуватися. Потрібно давати дитині хороші приклади, щоби вона 

заздрила. 
 

- Заздрила і хотіла наслідувати такі приклади? 

 

- Так. Для малюка немає більше шанованої людини, ніж старший брат. 
 

- Сьогодні матері кажуть, що діти розвиваються швидше... 
 

- Це дійсно так. Є думка, що це пов'язано з харчуванням: наша їжа 

проходить певну обробку. Однак справа не в цьому. Ми приймаємо участь 

в процесі, який наближає наш перехід до нового, більш досконалого 
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існування. Нинішнє покоління не перше - ми вже запізнюємося в цьому 

процесі, який почався в середині минулого століття. Тому народжені зараз 

діти мають властивості та вимоги, які відповідають вимогам нового світу. Їх 

сприйняття націлене на світ без обмежень в категоріях часу, руху і 

простору. Вони тяжіють до явищ вищих за наш вимір, і ми повинні 

забезпечити їх інформацією про сприйняття інтегральної реальності. 

 

- З якого віку це можна робити? 

 

- Якомога раніше. Якщо ми почнемо їм розповідати про це з шести 

років, вони сприймуть це природно. У них почнуть формуватися чуттєві та 

логічні зв'язки, відповідні інтегральному, вищому виміру. Варто як слід 

організувати їх соціальне виховання змалечку, з шести років слід навчати 

їх що таке  інтегральний світ. 
 

- А до шести років просто знайомити з навколишньою природою? 

 

- Так, особливо не заглиблюючись. 
 

- З точки зору психології це дуже небезпечно, адже якщо дитина ще 

не має розуміння цієї реальності, то як можна говорити з нею про щось 

додаткове? 

 

- Але ця реальність, егоїстична індивідуальна реальність, є 

помилковою. Краще відразу ж знайомити її із взаєминами, які вже 

проявляються природою в нашому суспільстві, хоча ми ще не бажаємо 

відповідати цьому правилу. 
 

- З якого віку можна розвивати це сприйняття, щоб не налякати 

дитину? 

 

- Тут немає причин для страху - діти приймають це із задоволенням, 

тому що це викликає в них почуття безпеки і впевненості. Чим раніше ми 

даємо дитині інтегральні навички поведінки, тим природніше вона їх 

сприймає, адаптує у собі і реалізує з іншими. Тому для неї немає ніякої 

проблеми зрозуміти, відчути і засвоїти правила інтегральної поведінки, як 

природно існуючої. А коли ми розповідаємо дитині про світ, хіба вона 

розуміє і знає те, що ми знаємо? Наша розповідь є для неї реальністю? 

 

- Ми продовжимо цю розмову. Сьогодні ми говорили про те, що 
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немовля відчуває набагато більше, ніж ми вважаємо. Воно сприймає нас, 

оцінює життя, володіє сприйняттям, яке повинно сформуватися. Для 

реалізації цього сприйняття необхідно організовувати ігри, в яких 

дитина взаємодіє з іншими дітьми - і тільки так досягає успіху. Це 

зміцнює в її свідомості необхідність у взаємозв'язку з іншими. І хоча в 

цьому віці дитина в основному потребує матір, варто разом з нею 

розширювати межі та включати її в суспільство однолітків. І тоді ще до 

розвитку егоїстичної природи вона сприйме, що правильніше підходити 

до дійсності через об'єднання. 
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Реалізація методики виховання 

з раннього віку - продовження 

 

- Під час минулої бесіди Ви сказали, що ми виховуємо дітей у хибній 

реальності. 
 

- Це тому, що світ стає глобальним і інтегральним, а ми все ще 

залишаємось індивідуалістами, егоїстами. З такими схильностями в нових 

умовах існування суспільства ми себе згубимо. Ми дійдемо до війни і 

загинемо. Тому батьки повинні потурбуватися про те, щоб їхня дитина була 

пов'язана з центром віртуального інтегрального виховання через 

телебачення та інтернет. Сьогодні в кожному будинку є такий зв'язок, а 

тому немає ніякої проблеми підключитися до такого центру і залучити свою 

дитину до такого виховання. Пояснюючи сприйняття інтегральної 

реальності, я спираюся на дослідження вчених і психологів, на такі ідеї, як 

необхідність зміни концепції суспільства і соціальних зв'язків, об'єднання та 

взаємна  порука, взаємодія та врахування інтересів всіх. Тому ми повинні 

говорити про інтегральне виховання. 
 

- Інтегральне виховання пояснює важливість зв'язку? 

 

- Пояснює загальний зв'язок людини з природою. Людина, котра 

правильно пов'язана з природою, досягає її повного розкриття. Вона 

набуває також відчуття, не досяжні поки для нашого сприйняття, та нове 

ставлення до всіх подій і явищ. Тому в попередніх програмах ми говорили 

про ставлення до дитини як до дорослої людини, яка все вбирає і дивиться 

на нас з середини себе як доросла. Тіло росте відповідно до своєї 

програми розвитку, але у душі немає віку. Тому ми повинні замислитися 

над тим, що саме хочемо виховати і виправити? Тілу необхідні догляд та 

підтримка, йому слід дати все необхідне. Але по суті людина живе для 

більш високого прагнення, а тому її необхідно забезпечити засобами 

внутрішнього розвитку. Тому з моменту народження і далі ми ставимося до 

неї, як до істоти, яка складається з двох прошарків - 

внутрішнього/суспільного і зовнішнього/тілесного. Обидва прошарки 

потребують розвитку. 
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- Виходить, що сучасне виховання, навіть начебто найліпше в 

нашому розумінні, зовсім не займається внутрішнім прошарком? 

 

- Безумовно. Якщо паралельно фізичному розвитку, який ми 

забезпечуємо дитині, ми почнемо розвивати її інтегрально, то відчуємо, 

наскільки вона розвивається інакше. Зрозуміло, справа не в знаннях. 

Правильне виховання змінює внутрішню суть людини, створює  в ній нові 

зв'язки. І тоді людина починає дивитися на світ інакше. Наприклад, наші 

дівчатка-підлітки скаржилися мені, що їм важко контактувати з 

однокласниками, вони не можуть підтримувати розмови на нікчемні теми, 

вступати у стосунки, де кожен грає роль, побачену в фільмі. І все 

заповнено цією грою. Звичайно, вони не вимагають, щоб однокласники 

змінилися, і вони їх не засуджують. Але запитують, що їм робити, адже 

якщо вони поводитимуться  інакше, можливо, прославляться пихатими та 

хвалькуватими? 

 

- Недостатньо комунікабельними? 

 

- Так. Я дав їм кілька порад, однак ситуація досить незвичайна. З іншого 

боку, з ними приємно говорити - вони зрілі, все розуміють. 
 

- Ви сказали, це їх зміцнює... 
 

- Так, зміцнює і формує зріле ставлення до життя, світу, поведінки 

людей. 
 

- І підвищує рівень усвідомлення? 

 

- Безумовно. Молодь, яка зараз у нас підростає, розуміє все: 

сприйняття реальності, будову світу та суспільства, функціонування 

нашого світу, нашу природу. 

 

- З якого віку вони це вчать? 

 

- У шість років вони вже вимагають вивчення загальних правил 

інтегрального світу. Це їх світ. Вони розуміють його краще за дорослих - 

природним чином. Коли немовля народжується, у нього ж немає ніякого 

підходу до світу, в якому вони опинились! 
 

- Воно вивчає його. 
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- Так само воно вивчить і новий світ. 
 

- Для нього сприйняття інтегрального світу - це наче перейти від 

«моно» до «стерео»... 
 

- Особливо, коли шестирічна дитина отримує урок від восьмирічного 

товариша! Я відчуваю заздрість, коли бачу, як вони дивляться на своїх 

юних вчителів - якби вони на мене так дивилися! 
 

- Я бачу, що вони просто їм вірять. Ми провели такий експеримент і 

отримали приголомшливий результат: шестирічні діти сидять в повній 

тиші і з величезним інтересом слухають пояснення 8-9 річного вчителя. 

Вихователям залишається тільки спостерігати збоку  та скеровувати 

групу. Таке навчання дуже подобається дітям, а вихователі раптом  

розуміють, що таке виховання. Перед ними відкрилася буквально 

безмежна перспектива. 
 

- І так ми виховуємо покоління вихователів. 
 

- Навіть якщо дитина не стане професійним вихователем, вона буде 

знати, що значить пояснювати незрозуміле. Вона сприйматиме 

матеріал інакше. Син моєї подруги навчається в університеті, і він 

сказав, що для того, щоб підготуватися до іспиту і краще зрозуміти 

матеріал, йому потрібно знайти когось, кого він зможе навчати цього 

предмету. І Ви говорите, що діти дещо старшого віку вже можуть 

викладати такі складні речі? 

 

- Так, адже вони самі вже пройшли ці теми. 
 

- Я був присутній на уроці дітей 6-7 років і бачив, що вони можуть 

пояснити такі поняття світу і суспільства, які я пояснити не можу. 

Вони розуміють матеріал дуже глибоко - багатьом дорослим це не під 

силу. А вони говорять про це природно, просто і вільно. 

 

- Вони також передають все своїми словами, і це сприймається дуже 

природно. 
 

- І зв'язкам з іншими людьми діти можуть навчати дітей? Вони 

достатньо розвиваються, щоб зрозуміти всі рівні зв'язку і ті ситуації, 
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коли інший може образитися? 

 

- Ми бачимо, що під впливом такого виховання змінюється не тільки їх 

поведінка та взаємини між ними, а й підхід до життя. Дивно, як вже зараз 

вони планують своє майбутнє: я виросту, створю сім'ю, буду вчитися, 

працювати, тобто дивляться на життя як на реалізацію програми. 
 

- Це їх не обмежує? 

 

- Ні-ні. Вони бачать тут шлях розвитку, розквіту, чудову перспективу. 

 

- Навіть якщо дитина ще не розуміє таких понять, як віддача та 

любов до ближнього, корисно говорити з нею про це і багато разів 

пояснювати? 

 

- Звичайно, адже в такому навчанні є особливе доповнення - вплив 

розвиваючої вищої сили. Крім того, ці слова, як будь-які слова нашого 

світу, поступово просочуються у свідомість дитини і поєднують різні 

враження. Вона чує, як говорять інші, говорить сама, і раптом все це 

включається в якусь систему. Хоча вона поки не відчувається в її органах 

чуття, але підсвідомо і на рівні розуму доповнює нашу систему. І тоді 

дитина починає пов'язувати речі, які раніше не поєднувалися. Коли вона 

знаходить ці зв'язки, світ для неї стає глобальним, інтегральним. Тоді вона 

бачить, що ця наука дозволяє сприйняти світ близьким, а не віддаленим, 

величезним, роз'єднаним і заплутаним. Ставлення до світу стає 

системним: у кожного явища є своє місце. Головним тут є загальний підхід 

- це дуже допомагає і спрощує осягнення дитиною світу. 

 

- Ви маєте на увазі розуміння? 

 

- Швидше порядок: дитина набуває здатності впорядковувати всі 

явища. 
 

- Діти дійсно хочуть знати порядок всього, що відбувається. Але ця 

форма мислення суттєво відрізняється від тієї, яка існує сьогодні. Вона 

розширює платформу спостереження. 
 

- Звичайно. Якщо ми говоримо про стани до створення цього світу і про 

те, як утворився наш світ, як протягом еволюції сформувалися ми - і тепер 

повинні пройти інтегральний розвиток, - то дитина дивиться на ці етапи та 
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на наш світ як на єдиний процес. 
 

- А як бути у випадку, коли дитина не сприймає цей контекст або не 

може поєднати його з тим, що бачить у звичайній школі? Настрій у 

дітей часто змінюється: їм раз подобається, раз ні, раз хочеться, раз ні. 

 

- Те ж саме відбувається з дорослими... 
 

- Я хочу навести приклад. Провівши кілька ігор та обговорень, 

подивившись телепрограму, діти були задоволені. Вони сміялися і 

говорили про об'єднання, любов і зв'язок між ними. Було видно, що їм 

добре і приємно бути разом. Потім почалася трапеза. І раптом хлопчик 

шести років встає і каже, що не відчуває зв'язку. 
 

- Чудово! 
 

- Нас це теж вразило. Ми сказали, що це важко і вимагає часу і зусиль. 

А потім, як по ланцюговій реакції діти по черзі почали зізнаватися, що не 

відчувають об'єднання. 
 

- Це вже розкриття та усвідомлення своєї природи. Але ж у нас немає 

виходу, нам судилося стати подібними до природи, ми розкриваємо нашу 

взаємну залежність. 
 

- Питання в тому, до якої міри можна дозволити їм висловлювати це 

почуття? Воно може бути присутнім на кожній зустрічі? 

 

- А чому ні? В процесі усвідомлення свого життя дитина вбирає різний 

матеріал: зіткнення, протиріччя, нерозуміння - щодо поведінки вдома, з 

батьками, у школі, в суспільстві в цілому. Ми хочемо об’єднати всі ці 

враження в одну систему, і в ній показуємо явища, які не спрацьовують 

через наш егоїзм.  Це допомагає їй вибудувати доброзичливе ставлення 

до всього світу, окрім егоїзму - вона бачить, що саме егоїзм завдає шкоди. 

Через нього вона не відчуває зв'язку з іншими, бо егоїзм її зупиняє. 

 

- Що ж їй відповісти? 

 

- Відповісти, що вона не відчуває зв'язку, тому що сама від’єднана від 

інших. Нехай спробує поєднатися, нехай замислиться над тим, чого ж їй не 

вистачає для зв'язку? Необхідно пройти серію дій, щоб усвідомити 
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проблему, але це вже шлях усвідомлення егоїзму як зла. 
 

- Крім того, Ви покладаєте на неї певну відповідальність, щоб вона не 

могла просто сказати: я не відчуваю об'єднання і нічого не можу з цим 

зробити. 
 

- Все це прекрасно позв'язується з вихованням. Адже зазвичай 

вихователі намагаються «видресирувати» дітей: так не роби, туди не ходи, 

це заборонено, зробив погано - отримав покарання, окрик. Дитина 

знаходиться в обмежувальних рамках, як у в'язниці - все навколо 

заборонено. А тут вона починає сама розуміти, варто чи не варто так 

робити: не через заборону, а через користь, відповідно до цінностей, що 

отримані від оточення, в якому вона розвивається. Це зовсім інший аналіз. 

Дитині не нав'язують поліцейського режиму та обмежень, яких вона не 

розуміє. Їй пояснюють, чому не варто так робити, адже ми теж проходимо 

цей процес, ми з нею партнери. Для виживання нам необхідно стати 

дружелюбними один до одного. 
 

- Отже, ми можемо сказати, що самі не завжди відчуваємо об'єднання, 

а тому працюємо над цим? 

 

- Ми цьому навчаємося разом - якщо їй так кажуть старші діти, то це 

ключ до успішного виховання. Вона бачить, що всі зайняті освоєнням 

зв'язку. Причому іншого вона не бачить. Цей підхід до життя стає для неї 

життям. 
 

- Тому що вона хоче бути схожою на старших дітей? 

 

- Для молодшого слово старшого - закон. А слова дорослих вони 

сприймають як повчання. 
 

- Виходить, варто надавати підліткам можливість пояснювати 

малюкам інтегральне ставлення до оточуючих? 

 

- Звичайно. Власне, ми будуємо нашу виховну програму так, щоб тільки 

діти виховували дітей. А інструктори будуть скеровувати цей процес збоку, 

поки ці діти самі не розвинуть програми, ігри, дії. Настане час, коли дорослі 

поступляться місцем вихователів дітям. 

 

- Ми отримуємо багато запитань щодо того, до якої міри можна 
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обмежувати дитину заборонами. Батьки відчувають, що втрачають 

авторитет. 
 

- Діти перевіряють нашу реакцію на те, що можна і чого не можна. Якщо 

вона робить щось заборонене, то вимірює те, що прийнятне нами і 

намагається розширити межі дозволеного. 
 

- А як реагувати, якщо вона діє на зло? 

 

- Показати їй, як ви починаєте робити зло один одному і до чого це 

призведе - ваш егоїзм радіє, коли ви б'єтеся. І також продемонструвати, до 

якого взаємного виграшу ви можете прийти, усунувши суперництво. 

Змагання добре за умови, якщо ви змагаєтеся разом, - для досягнення 

кращого результату, - і не важливо, хто перемагає, а важливий результат, 

досягнутий внаслідок змагання. Це справжній виграш від конкуренції. 
 

- Заради досягнення якоїсь мети? 

 

- Всі дії повинні проходити в такій формі. А демонстрація вами свого 

невдоволення - погана практика, оскільки не є доказом, що вона вчинила 

неправильно. Навпаки, вона буде бачити в Вас правителя, який діє силою, 

а не справедливістю. Хіба ви хочете, щоб вона так думала? Я стежу за 

реакцією дитини і залежно від неї вирішую, як повинен реагувати на її дії. 

Адже я хочу залишити в неї про себе хороше враження, щоб вона вважала 

мене добрим, прямим, справедливим. 

 

- Але ж Ви не робите все, що вона захоче? 

 

- Ні, але я також не можу робити того, що хочеться мені. Я повинен 

підвести її до розуміння. 
 

- Виходить, що діти виховують дорослих? 

 

- І це теж. 
 

- Отже, сьогодні ми говорили про те, що виховання має з раннього 

віку зв'язати дитину (маленьку людину) з природою. Про навчання 

інтегральному сприйняттю світу, яке розкриває дитині широку 

перспективу її життя - те, чого сьогодні дуже не вистачає дітям і 

створює безліч проблем. Ми говорили про покоління вихователів, коли 
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виховувати будуть самі діти, та наскільки краще діти сприймають 

старших дітей, ніж дорослих викладачів. І про те, що не можна 

виховувати дитину "дресируванням", а потрібно допомогти їй 

побудувати правильне ставлення до життя з наймолодшого віку. І що 

батьки повинні подолати свою природну егоїстичну реакцію на дитину і 

реагувати по-іншому. 
 

- А головне рішення полягає в тому, щоб старші діти виховували 

молодших. 
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Суд – початок 

  

- Сьогодні ми проаналізуємо питання, якого вже торкалися раніше, 

виділивши як головний принцип виховання. Йдеться про те, щоб надати 

дитині можливість стати психологом для себе шляхом обговорення, 

схожого на суд. Діти разом обговорюють випадки, які відбуваються в їх 

житті, намагаються їх аналізувати, вивчати і робити висновки. 

Приклад такого обговорення ми записали на відео, вибрали звідти 

найцікавіші моменти, щоб обговорити їх і ще глибше зрозуміти 

запропоновану методику. У попередніх програмах Ви пояснили, що 

головний принцип методики виховання пов'язаний із здатністю 

організовувати обговорення. Я хотіла б зрозуміти, чим таке 

обговорення відрізняється від будь-якого іншого, адже вчителі і батьки 

влаштовують багато обговорень. Що особливого в цьому обговоренні? 

  

- Існує багато методик проведення обговорень. Сьогодні вчителі мають 

певну свободу в цій сфері порівняно з тим, що було кілька років тому. Якщо 

ми хочемо привести дітей до якогось стану, то повинні уявляти його 

кінцевий результат і в суспільстві, і в самій дитині як в елементі 

суспільства. Ми повинні знати, за допомогою чого можемо це здійснити: 

через оточення та додаткові сили, які пробуджуємо в групі. Ці сили 

закладені в людській природі, хоча вони і називаються вищими. Але «вищі» 

подібно до того, як у нашому світі існує градація «вище» або «нижче» між 

різними методиками або цінностями. 

Діти завжди вчаться на прикладах, а не з того, що їм говорять. Вони не 

чують слів, а вчаться тільки на основі відчуттів, одержаних від оточення. 

  

- Тут проявляється принцип, який докорінно відрізняється від 

звичайного виховання. Адже ми сьогодні намагаємося дати дітям хороше 

виховання - не брехати, не обманювати, але на практиці в житті... 
  

- А самі? 

  

- Саме так: в житті ми іноді самі так поводимось. На цю 

невідповідність діти реагують дуже різко: ви казали так не робити, чому 

ж самі робите? Дуже швидко вони розуміють, що існує розрив між нашим 

вихованням та життям. А Ви говорите, що спочатку має бути повна 
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відповідність між тим, що людина знає, робить і згідно з чим живе? 

  

- Людина повинна знати, що вона робить. І якщо вона сама це робить, 

то не може вимагати від дитини нічого іншого. 
  

- Якщо вона сама виконує ці правила, тоді може навчити, виходячи  зі 

своїх вражень? 

  

- Вона не вчить. Якщо дитина перебуває в суспільстві, то переймає все 

звідти. Вона не може навчитися чогось, чого немає в оточенні. А оскільки 

ми всі егоїсти, то вона напевно навчиться від оточення найгіршого, а не 

кращого - того, що їй зручно і найбільш підходить. Тому ми повинні 

постійно підвищувати оточення, прославляти його з тим, щоб допомогти 

дитині набувати досвіду за допомогою навіть  не дуже хороших явищ. 

  

- Ви хочете сказати, що навіть якщо ми вчимо і надаємо свої власні 

приклади, але в оточенні є всілякі інші приклади, то вона їх сприйме і 

природним чином наслідуватиме найгірші зразки? 

  

- Вона сприйме найгірший приклад, і це проблема всього сучасного 

суспільства, не тільки у нас. Я бачу сьогодні на прикладі наших учнів - і 

дітей, і дорослих, - що світ проходить різні стани у вигляді підйомів та 

спадів, що раніше було характерним лише для людей творчих професій, 

філософів, учених. Сьогодні всі починають відчувати коливання «вгору-

вниз». 
  

- Немов якісь струси? 

  

- Так. Потрібно зрозуміти, що це для того, аби вибити нас з рутини і 

привести, нарешті, до усвідомлення, чому і навіщо з нами це відбувається, 

що ми не такі як тварини і звірі, ми люди - такий стан характерний для 

людини. Якщо під час падіння у нас проявляються найгірші властивості, то 

під час підйому ми їх нібито виправляємо - так відбувається з кожним в 

його приватному житті, і ми бачимо, які внутрішні потрясіння роздирають 

людей. 
  

- Процес паралельний:  те, що людина проходить всередині себе, 

проходить і суспільство в цілому. 
  

- Вірно. А діти переймають наші падіння швидше, ніж підйоми. Вони 
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бачать нашу нестриманість, дратівливість, нездатність до згоди і поступок - 

те, що відбувається з людиною, коли вона знаходиться в умовах стресу, в 

падінні. Ці реакції більш помітні, більш зрозумілі дитині, ніж внутрішні та 

більш приховані стани, коли людина перебуває в гармонії. 
  

- Зло більше виділяється, і його легше відтворити. Ми також краще 

його пам'ятаємо - як правило, наші спогади більше пов'язані з 

негативними враженнями. 
  

- Безсумнівно, це слід врахувати. І ми вже говорили, якщо не дамо 

дітям чіткий приклад того, що таке суд і як його проводити разом з 

вихователями, які повинні брати участь у цій події, проводити її і керувати 

нею, - то діти самі не знають, що робити. Адже якщо немає прикладу, то 

вони, наслідуючи людську природу, влаштують суд Лінча, а не 

справедливості. 
  

- Отже, вміння правильно провести обговорення - це інструмент, 

охорона групи?  Я маю на увазі дорослих. 
  

- Так. Щоб сформувати в людині «судовий механізм», ми повинні 

провести такі дії між дорослими, на яких будуть присутні діти. 
  

- Вони вчаться. 
  

- Вони навчаються і приймають активну участь: запитують під час суду, 

з'ясовують причини, висловлюють думки. Ми запитуємо їх, залучаючи бути 

активною частиною дії - назвемо його не судом, а обговоренням або 

з'ясуванням. 
  

- Отже, обговорення. І Ви говорите, що цьому потрібно навчити? 

 

- Так. Тут дорослі і діти повинні бути разом. Ми повинні все вивчити: 

запросити юристів різних спеціальностей... 
  

- Хвилиночку, я хочу зрозуміти: діти приймають участь в 

обговореннях, в яких сперечаються дорослі чи тільки діти? 

  

- І діти, і дорослі. Ти хочеш дати приклад? Приклад повинен бути 

активним. 
  

- Можливо, вони можуть активно брати участь в обговореннях 
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тільки після певного навчання, коли вже знають, що сказати, щоб не 

заважати? 

  

- Вони повинні взяти це з життя. З'ясування - частина життя, і оскільки 

діти є частиною нашого життя, то вони повинні бути частиною цього 

процесу. Не робіть з дитини маленьку - вона не маленька, ми вже про це 

говорили. 
  

- Не применшувати її. 
  

- Ми ставимося до дитини, як до дорослої людини з меншими 

фізичними можливостями - не більше. 
  

- Ви якось сказали, що потрібно звертатися до її  душі, до її 

внутрішньої частини. 
  

- Так. У мене нещодавно була розмова на цю тему з дружиною - щодо 

виховання онука. Вона не змогла вирішити проблему з його поведінкою - 

він вередував, робив на зло. Я сказав, що потрібно поставитися до нього, 

як до дорослого, говорити так само, як з дорослими, вимагати і одержувати 

бажані реакції. І він відразу ж змінився - вона розповіла мені про це через 

деякий час. 
  

- Я можу говорити з ним, як з дорослим, але якщо він не здатний 

зрозуміти, то нічого не зможе зробити. 
  

- Такого не може бути. Багато речей вони сприймають добре і 

правильно, а якщо ні, то це вже не стосується виховання. Якщо ми 

говоримо про дитину шести років, то це означає, що вона в певній мірі (на 

6% або 26%) може прийняти те, що є у мене, і пристосувати до себе. Я 

ніколи не дивлюся на неї як на дитину - я бачу в ній того, хто навчається: 

вона вчиться у мене, як жити, і не більше того. 
  

- Життєвим відносинам? 

  

- Так. І ніколи не кажу, що вона маленька і обмежена. Треба взяти якусь 

подію, в якій беруть участь дорослі і діти, навіть ціла родина, і винести на 

відкрите обговорення. Діти повинні брати участь в ній вільно, як частина 

більш важлива, ніж дорослі. Нехай пред'являють претензії, а ми з їх 

допомогою знайдемо проблемні місця у вихованні. 
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- Це буде навчанням і для нас. 
  

- Адже коли кажуть «виховуй отрока згідно шляху його», то треба знати 

«його шлях». Нібито я повинен спочатку вивчити його самого і відповідно 

до цього побудувати своє виховання згідно шляху, який засвоїв від нього. 

Він повинен своїми питаннями і відповідями показати мені цей шлях, хоча 

й сам його не знає. 
  

- Як сказано, що «від усіх своїх учнів я навчався». 
  

- Абсолютно вірно. В процесі всієї своєї роботи з ним я, зрештою, 

вибудовую систему. 

  

- Ми підготували кілька кліпів. Перший епізод показує класичну 

ситуацію: в будь-якому обговоренні дітям та й дорослим теж, важко 

вловити суть проблеми. Вони перескакують з питання на питання, поки 

не зупиняються на цій проблемі. Крім того, вони починають наполягати 

на своїй думці, зміцнювати свою позицію. 
  

- Тут повинен втрутитися той, хто веде обговорення, управляє ним. Ми 

зібралися на певний час - годину або дві. Бувають обговорення, які 

тривають цілий день - доки діти не втомляться. Потрібно бачити межу 

втоми, коли вони вже не можуть аналізувати. Тоді роблять перерву. 

Потрібно приділити аналізу багато часу, адже так людина дорослішає. 

Вона досліджує життя найкращим, швидким і корисним способом. 
  

- Діти захочуть проводити такі довгі обговорення? 

  

- Звичайно! Вони їх люблять. Ми збираємо їх, оголошуємо питання чи 

проблему для обговорення, і не відхиляємося від нього. А якщо хтось 

відхилився, то ведучий його зупиняє і повертає до теми. 
  

- Ми зараз розглянемо такий приклад. Ми провели з дітьми годинну 

розмову, з якої вибрали кілька фрагментів. Спочатку була запропонована 

проблема: конфлікт між двома групами. За столом сиділи судді, котрі 

з'ясовували випадок, серед яких був дорослий - юрист за фахом. Він вів 

обговорення, і разом з ним працювали два хлопчики і дві дівчинки. Трохи 

старші. Ми навмисно запросили дітей близького віку - підлітків від 9 до 

12 років, щоб був широкий форум. Дві групи дівчаток по черзі сідали за 
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стіл свідків і пояснювали ситуацію. А судді, які проводили засідання, 

повинні були допомогти їм з’ясувати і зрозуміти, що саме сталося, адже 

спочатку їм було важко сконцентруватися. Поступово в процесі 

з'ясування вони почали відходити від позиції «я образився» або «я 

розсердився» і говорити про мотиви своєї поведінки. Десь вийшло краще, 

десь гірше, давайте подивимося та продовжимо обговорення. Так це 

починається: етап плутанини. 
  

«Перша дівчинка: Вони нас обзивають, б'ють, ображають, обманюють. 

Суддя: Але розкажи, що сталося. Чому вони почали вас ображати і 

бити? 

Друга дівчинка: Наприклад, ми їхали в автобусі, і одна з нас зайняла 

місце, а вони почали кричати, щоб вона встала. Або ми грали в кімнаті і не 

хотіли, щоб вони були з нами. 

Третя дівчинка: Ми не хотіли, щоб вони були з нами, тому що 

почалася суперечка через ролі. Ми розподілили ролі, а їм не сподобалося, 

вони не хотіли їх виконувати. 

Перша дівчинка: Ми вже наперед знаємо, що якщо вони приєднаються 

навіть на кілька хвилин, то станеться щось неприємне. Ми вже багато разів 

давали їм можливість бути разом з нами. День-два було добре, а потім 

вони йдуть, не можуть вписатися в нашу групу». 

  

- Це перший фрагмент, в якому ми бачили спробу описати проблему. 

Потрібен був час, щоб визначити її досить чітко. Це вдалося зробити 

тільки за допомогою ведучого, котрий своїми питаннями прояснив, що ж 

насправді їм заважало і викликало проблему. Подивимося другий 

фрагмент. 
  

«Ведучий: Я хочу бути впевненим, що всі розуміють, про що йде мова. 

Ви розподілили ролі, але двом дівчаткам вони не сподобалися, хоча ви 

думали, що це дуже хороші ролі, і самі хотіли їх грати. Вони спробували їх 

грати, але через дві хвилини сказали, що це їм не підходить. 

Перша дівчинка: Вони нічого не сказали, але раптом пішли. 

Ведучий: Ви зрозуміли, що вони не задоволені ролями? 

Друга дівчинка: Ми зрозуміли тільки тоді, коли прийшла вихователька. 

Ми поміняли ролі, але вони почали на нас кричати. 

Ведучий: Вони відчули, що ви забрали у них ролі? Перш ніж ми 

вислухаємо «обвинувачених», я хочу, щоб ви подумали і сказали, чи не 

було з вашого боку можливості зробити це якось інакше? Щоб було менше 
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суперечок, зіткнень, образ? 

Перша дівчинка: Треба було дати їм самим вибрати ролі. Тоді вони 

були б задоволені. 

Третя дівчинка: Але ми не зробили нічого поганого, ми чемно 

попросили їх вийти. 

Ведучий: Давайте уявимо, що ви сидите замість мене, і розмова йде не 

про вас, а про когось стороннього - хлопців з іншої школи. Що б ви їм 

порадили? 

Друга дівчинка: Я б порадила цим двом дівчаткам ... 

Ведучий: Не їм, а вам! 

Друга дівчинка: Нам?! 

Ведучий: Подумайте і потім поговоримо». 
  

- Це другий фрагмент. Як важко змінити свою думку! Вони потім про 

це говорили, ми побачимо це пізніше. Але спершу, що ви можете про це 

сказати? 

  

- Я, звичайно, змінив би весь цей процес. Перш за все, ведучий - юрист. 

Але він робить з обговорення суд - не вистачає тільки властивих суду 

атрибутів. 
  

- Але батьки і вчителі в більшості випадків роблять те ж саме: не 

так професійно, як він, але вони шукають винного. 
  

- Чому групи дітей сидять одна проти одної? Чому ведучий сидить 

посередині, ніби розділяє тих хто сперечаються? Чому коли говорять одні, 

інші повинні мовчати? Потрібно дати їм повну можливість висловитися, а 

потім почати обговорення! Але спочатку потрібно позбутися гніву. 

  

- Вилити гнів в колі? Це може тривати годинами! Викид гніву забирає 

багато часу. Такі бесіди лише стомлюють і ні до чого не приводять. 

Коли дозволяєш дітям висловитися, вони зміцнюються в своїй позиції і 

намагаються переконати у своїй правоті. Тоді вони нікого не чують. 
  

- У такому разі їм можна запропонувати висловити свої почуття 

письмово. 
  

- Ми зробили таку підготовку, і вони написали, що хочуть сказати. У 

другій частині бесіди ми змінили порядок і зібрали всіх в коло. Ми 

запропонували їм відключитися від ролей і подивитися на те, як вони 
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поводились. 
  

- Якщо ситуація важка для сприйняття, то порядок обговорення має 

бути іншим. Адже головна проблема полягає в тому, що вони не можуть 

поглянути на себе збоку і судити неупереджено. 
 

- Вірно. Але це дуже важко зробити навіть дорослим! Адже ми 

говоримо про рефлексії - здатність дивитися на себе збоку. 
  

- Звичайно. Тому, якщо ми хочемо домогтися мінімальної об'єктивності, 

скажімо, отримати 10% об'єктивності від 100% егоїстичного погляду - то 

потрібно зробити це інакше - у вигляді театральної вистави. Дві групи 

дівчаток - «обвинувачені» і «обвинувачі» - стають глядачами, а їх ролі 

виконують «артисти». 
  

- Ви ніби міняєте ролі, які були в дійсності? 

  

- Ні, я не змінюю ролей між ними. Просто вони зараз дивляться на те, 

що з ними сталося, збоку - їм показують всі події зі сцени. Це звільняє їх від 

свого «я»: це вже не я, це мене не стосується. Давайте спробуємо 

наступного разу так зробити. 
  

- А якщо показати їм, як вони виглядають, коли в них пробуджується 

тварина? Це добре чи ні? Адже саме це ображає моє «я». 

  

- Це вже окреме навчання, наступний етап виховання. Спочатку 

записати на відео кілька таких ситуацій, а потім показати. 

  

- Я хочу зрозуміти: є дві обвинувачені... 
  

- Ніяких обвинувачених! Всі повинні бути в колі. «Обвинувачений» 

означає, що хтось уже визначив його як щось негативне і поставив в куток. 

Немає кутків, є коло - вони сидять неправильно. І стіни якісь похмурі, ніби в 

льосі... Це вивчення життя, і немає нічого важливішого. Все інше 

другорядне. Якщо тут ми не дамо людині можливості висловитися, зробити 

вибір, проаналізувати і зрозуміти, то наше виховання нічого не варте. 

  

- Чудова вже сама можливість цим займатися. І коли ти починаєш 

пробувати, то бачиш, наскільки це важко. 
  

- Було б добре займатися такими обговореннями з ранку до вечора і 
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сидіти разом у колі - не поодинці і не з юристом. 
  

- Вести обговорення повинен психолог. Забігаючи наперед, скажу, що 

в продовженні обговорення ситуація повністю змінилася. Хлопці, які 

виступали в якості свідків, говорили зовсім по-іншому, особливо ті, що 

були нібито «обвинуваченими». Вони вже дивилися на ситуацію збоку. 

  

- Тобто у них вже був досвід. 
  

- Вийшло дуже добре. 
  

- І коли ти чуєш себе збоку, це виглядає зовсім не так, як ти думав. 

  

- Саме це ми побачимо в наступній бесіді. На нас чекає дуже цікавий 

поворот подій. 
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Суд – продовження 

  

- Ми продовжуємо розмову про те, як правильно організувати та 

проводити обговорення з дітьми. Для цього ми записали на відео зразок 

такого обговорення і у попередній  програмі переглянули перший епізод, 

в якому група дітей розповіла про конфлікт з іншою групою. 

Обговорюючи цей фрагмент, ми відзначили, що дитині важко 

розповідати про те, що з нею сталося, оскільки йдеться про емоційні 

розмови  всередині групи, про речі, які важливі для всіх. Ми навмисне 

обрали випадок сварки, яка зворушила і обурила всіх. З цього обговорення 

ми намагаємося зробити висновки більш високого рівня, ніж з просто 

обговорити дрібну сварку. Коли дитина приходить розповісти про те, 

що її зачепило або образило, а вона при цьому поводилася не кращим 

чином, то вона не розповідає, з чого все почалося, як розвивалося і чим 

закінчилося, а починає з найболючішої точки: мене образили, вдарили, 

обізвали тощо. 
  

- Саме це в ній залишилося! 
  

- Так, саме це вона відчуває. Коли вирують емоції, важко пояснити, з 

чого ж почалася сварка. Тому дорослий, до якого вона звертається, 

взагалі не розуміє, що сталося, і потрібен час, щоб дитина заспокоїлася і 

чітко описала мить до конфлікту. Діти, як і дорослі, не люблять 

говорити про те, що зробили вони. А якщо й говорять, то, як в кіно, 

перераховують зовнішні дії. 
  

- Саме це й потрібно зробити! Давайте створимо фільм, щоб кожен не 

виправдовувався за свої дії, немов дає свідчення в суді. І тоді кожен 

відсторониться від себе і стане певною мірою об'єктивним. 

  

- Дитина природно повинна бути об'єктивною і пояснити свої дії. Тоді 

вона також зможе зробити висновки і побачити ситуацію збоку. 

Виходить, інші діти повинні зіграти те, що відбулося? 

  

- Так, інакше дитині важко щось почути, адже вона занурена в ситуацію. 

  

- Як правило, вона зайнята своїми почуттями. А не поставиться 
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вона до ситуації, яку побачила на сцені, просто як до театру, гри? Або у 

неї є роль, і вона повинна достеменно пояснити актору свої дії. Тому їй 

доведеться згадати, що було спочатку і що потім, адже вона 

переносить це на сцену... 
  

- Не турбуйтеся за дітей. Вони вміють входити в будь-який стан і 

виходити з нього, оскільки набагато гнучкіші за нас. Якщо діти витримують 

постійний тиск нашого «виховання», то честь і хвала їм і їхній силі 

виживання. Тому я давав би їм грати всі ролі: і себе, і свого кривдника, і 

суддю, і захисника. Вони можуть також бути сторонніми  спостерігачами. 

Тобто вони повинні бачити ситуацію з усіх боків. Щось подібне ви зробили і 

побачили зміну: як у дітей раптом виникає розуміння, що існує зовсім інший 

кут зору на дану подію. Спочатку їм здається, що існує тільки їх погляд. І 

раптом вони починають чути, що є й інші факти, що хтось думає інакше. 

Чому вони думають інакше? Справа не в тому, маю я рацію чи ні, а в тому, 

що є правда, котра не збігається з моєю. Але це теж правда. 

  

- І тут вони стикаються з проблемою тлумачення: що інший відчув і 

як це розтлумачив. В епізоді, який ми зараз побачимо, дитина вивчає 

себе. Вона застосовує до себе рефлексію: раптом я розумію, що в мені 

щось є, але не знаю, як з цим впоратися. 
  

- Дитина бачить збоку свій приклад і починає розуміти, що це вона. 

Образ їй не подобається, і тоді від безвиході вона починає себе судити. 

  

- Судити, але не звинувачувати, правильно? 

  

- Звичайно, ні. Вона переграла усі образи і зрозуміла, що у кожного є 

місце в житті. Тепер ми лише вчимо, що з цим робити. 

  

- Отже, наша роль - пояснити ці етапи? Нам ще багато чого треба 

навчитися. 

Давайте переглянемо наступний фрагмент. У першому кліпі 

відбувалася розмова з однією групою, в той час як інша група сиділа 

осторонь і спостерігала. Потім настала їхня черга, і зараз ми побачимо 

пояснення однієї з дівчаток з боку начебто «обвинувачених». 
  

«Дівчинка: Нам не дозволили увійти до кімнати, але хіба це їхня 

кімната? Мене це дуже образило. Я не хотіла сваритися, але коли я 

знервована, то не можу себе зупинити. 
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Ведучий: Твоя думка зрозуміла: ти не хотіла, але коли нерви 

напружені, то ти не керуєш собою. 

Дівчинка: Коли вулкан вибухає, його нічим не зупинити. Те ж саме і зі 

мною. Якщо я спалахнула, то не можу себе погасити, необхідний якийсь 

час, щоб заспокоїтися. А вони продовжували мене дратувати кілька днів. Я 

намагалася взяти себе в руки, але вони продовжували мене ображати. 

Моя подруга почала мене захищати, а вони сказали, що так мені і треба. 

Ведучий: А чому їх слова тебе образили? 

Дівчинка: Тому що я хочу бути рівною з ними, а не нижчою. Не має 

значення, що я молодша за них - я повинна бути рівною їм такою ж мірою, 

а вони не дають мені такої можливості. Я намагалася їх переконати, а вони 

тільки під’юджували мене. Мені важко! 

Ведучий: Ти хочеш сказати, що тобі погано, оскільки вони дають тобі 

відчути, що ти їм не рівня? 

Дівчинка: "Так". 
  

- На початку розмови, яка не увійшла до кліпу, вона сказала, що коли 

запитали дівчаток з першої групи, що можна порадити самим собі, якщо 

відсторонитися і подивитися на подію збоку, то вона вже про це 

подумала. І тоді вона зрозуміла, що в ній щось виникло, і це описала. 

Потім це продовжилося в спільному обговоренні. Чудовий опис, чи не 

так? 

  

- Так. Це вже початок усвідомлення зла. Вона чудово розповіла про те, 

як у ній спалахує гнів, і вона не в змозі себе зупинити. 

  

- Тут помітне також розуміння процесу: вона з цим знайома і іноді 

заспокоюється сама, але часом, як вона каже, це продовжується і 

продовжується! Я думаю, їй вдалося цими словами пояснити те, що 

відбувається з багатьма дітьми, особливо хлопчиками. Як добре, що у 

людини є здатність бачити себе збоку, визначити, що у мене є 

проблема, з якою я не можу впоратися! Це дозволяє потім провести 

групове обговорення про те, яким чином ми всі разом можемо їй 

допомогти. «Погляд зі сторони» - річ дуже важлива. 
 

- Якщо ми запишемо на відео багато таких «поглядів збоку», то їх 

корисно переглядати і без подальших висновків: як діти говорять, як 

поводяться, як наполягають на своїй думці просто через впертість, 

роздратованість або бажання довести свою правоту. Потім вони побачать, 
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що не завжди варто бути правим. Бачити себе збоку дуже важко, але 

повчально. Тому варто це робити, і я думаю, що зйомки та репетиції є 

важливою частиною навчання. 
  

- Варто зняти таку програму ще раз? 

  

- Звичайно. Ти знімаєш цілу програму і даєш їм запис додому - хай 

подивляться. А наступного дня - після того як вони на себе надивилися - ти 

їх знімаєш ще раз. І тоді, порівнюючи два варіанти поведінки, можна 

побачити, чого ми досягли лише за допомогою перегляду. Потім можна 

влаштувати обговорення: показати обидва приклади і запитати, що вони 

думають про подію, чому так сталося, як людина реагує, що вони відчули 

вдома при першому перегляді тощо. Будуть такі, котрі скажуть, що нічого 

не відчули! Але вони самі побачать, що ведуть себе інакше. 
  

- Таке обговорення триватиме цілий навчальний день! 
  

- Але крім цього нічому іншому і не треба навчати з життя. Виховання - 

це все. 
  

- В принципі, це соціальне виховання. 
  

- Вірно. І якщо крім цього ми присвятимо годину-дві вивченню природи, 

то цього достатньо. Після 10-12 років навчання в школі людина виходить ні 

з чим, а так вона хоча б буде вихованою і забезпеченою основами знань у 

різних галузях. Повірте мені, ці діти у віці 13-14 років зможуть вступати до 

вищих навчальних закладів. Їх розумовий коефіцієнт буде вищим. 

Сприйняття, аналітичний підхід, здатність поєднувати речі, бачити себе 

збоку забезпечать їм такий внутрішній розвиток, який дозволить їм 

поступити на будь-який факультет і здобути будь-яку спеціальність. 
  

- Іншими словами, обговорення вимагає від дитини багато умінь. 
  

- Це розвиток вищого ступеня в людині - «Людини в людині». 
  

- Здатність описати проблему, замислитися, проаналізувати - 

таким чином діти   вчаться багатьом речам. На щастя, вони можуть 

також вивчати, як поводитись, і таким чином розвиватися. 
  

- Паралельно цій формі я б іноді створював ситуації, в яких діти діють 
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разом з дорослими. Побачивши, що дорослі та підлітки також стикаються з 

різними проблемами і труднощами, вони зрозуміють, що їх заняття 

серйозні, що це допомагає їм подорослішати. Це додасть цінності і поваги 

всьому тому, що ми зараз їм передаємо. Вони побачать, що цим очищають 

своє життя від непотрібної мішури. Їм залишиться тільки зростати над 

людським рівнем. Коли після кількох років, проведених в нашій школі, вони 

увійдуть в життя, то будуть вже сформовані. Спеціальністю вони 

оволодіють з легкістю, тому що знають, як підійти до будь-якого явища. 

Залишається лише бути Людиною у вищому розумінні. Бачите, як від 

невеликої дії, що триває годину-півтори, діти відразу починають входити в 

цей процес. 
 

- Я тільки хотіла б зрозуміти, чим це обговорення відрізняється від 

процесу встановлення стосунків, прийнятих у звичайній школі. Там теж 

зрозуміли, що діти не вміють розмовляти один з одним, і назвали цю 

проблему «налагодженням зв'язку». Дітям пропонують поспілкуватися 

між собою і потім продемонструвати,  якої згоди вони дійшли. Їм дуже 

важко це зробити. 
  

- Звичайно, адже їх цьому не вчать. Діти там зобов'язані сидіти разом з 

дорослими, і дорослі повинні вказувати їм на їх слабкості. А потрібно 

перебувати на одному рівні з дітьми: підлітки повинні бути разом з 

малюками, молодь - з підлітками, а дорослі - з молоддю. Але 

найголовнішим є питання «навіщо ми це робимо?» Тут є додаткова 

цінність, яку вони повинні одержати від нас: нам, дорослим, це дуже 

важливо. Якщо ми говоримо про дітей 8-10 років, то приведіть в їхню групу 

кілька підлітків 13-14 років, і нехай з ними навчаються. Побачите, що 

молодші слухають їх з відкритим ротом. 

  

- Вони вражають їх більше, ніж ми. 
  

- Зрозуміло, адже ми для них просто «меблі». 
  

- Тому вони погодяться і подумати також. 
  

- Вірно. Зі свого боку ми повинні забезпечити їх різними засобами і 

стимулами, щоб максимально вплинути на дітей. Не знаю, чи практикують 

в звичайній школі зміну ролей і зйомку, але ми, крім цього, говоримо також 

про глобальне виховання. Ми хочемо показати дітям у всіх випадках - 

особливо, якщо це передається дітьми дещо старшими, - що світ "круглий", 
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взаємопов'язаний, не такий, яким ми його бачимо. Усі перебувають у 

зв'язку, залежать один від одного, а тому нам варто ставитися таким чином 

до себе і до світу. Якщо такий підхід прийде від старших дітей, тоді 

молодші хоча б почують і поступово, крапля за краплею, вберуть. Цей 

підхід, по суті, вище їх. Він також вище нас, але це називається впливом 

оточення: воно укорінює в людині певний факт. 

  

- Тому що весь час його повторює? 

  

- І тому, що повторює, і тому, що цінує. Людина сприймає явище, яке  

шанується оточенням, як факт. 
  

- Ми знаємо, що так само відбувається і з дорослими. Вони 

сприймають ідеї, які неодноразово стверджуються, навіть якщо вони 

помилкові. 
  

- Вірно. Тому в такій формі ми повинні привчити дітей до думки, що світ 

глобальний. 
  

- Ви вважаєте, що діти 10-12 років можуть відчути зв'язок зі своїми 

однолітками, які живуть в інших країнах та говорять різними мовами, 

тільки тому, що бачать їх на екрані монітора? 

  

- Звичайно! Я бачив, як мої доньки сприймали історії, показані по 

телебаченню або в театрі. Якщо ви покажете ці приклади дітям через 

інтернет або телебачення, то вони будуть цілком солідарні з тим, що 

відбувається на екрані. 
  

- Приємно бачити, що скрізь відбувається те ж саме - незалежно від 

мови та зовнішніх обставин. 
  

- Можна організувати світове обговорення якогось питання: хто 

солідарний з однією групою, хто з іншою. І судити відповідно до загального 

голосування. Тисячі надішлють свої відгуки. 

  

- Відгуки - це буквально опитування! Можна навіть влаштувати 

змагання! І щоб весь світ надсилав пропозиції для вирішення. Давайте 

подивимося ще один кліп. 
  

«Ведучий: Зараз кожен спробує вийти зі своєї ролі і спробує 
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подивитися на всю ситуацію збоку. Ніби це сталося не з нами, немає 

суддів, і ми нікого не осуджуємо. Ми просто хочемо зрозуміти, що можна 

почерпнути з цього обговорення. Мені б хотілося, щоб ви подумали про 

питання розподілу ролей: що це таке, чим ви управляли, чи було у всіх 

достатнє розуміння того, що вони повинні робити і чому. І друге: що таке 

вибух гніву, яким важко керувати? Можливо, в наших силах щось зробити, 

щоб таких вибухів було менше? Що ми всі зробили не правильно? 

Перша дівчинка: Кожна з нас хотіла керувати проектом. 

Ведучий: Що ж таке знаходиться в нас, що штовхає керувати, 

панувати? 

Друга дівчинка: Відчуття, що я краща за всіх. Це бажання, яке у тебе є. 

Ведучий: Бажання гарне? 

Дівчинка: Ні. 

Ведучий: Це те саме бажання, яке змусило тебе втратити контроль над 

собою? Подумай над цим. 

Третя дівчинка: Мені здається, що так. Ми не звертали увагу на 

дратівливість подруги, і цим її образили. 

Ведучий: Що ми повинні зробити, щоб таке не повторилося? 

Перша дівчинка: Ми повинні співпрацювати і розподіляти ролі за 

бажанням. 

Ведучий: Співпраця буде сильнішою за наші властивості? 

Друга дівчинка: Так. Ми не зважали на бажання подруг». 
  

- Це обговорення тривало, і один з хлопців запропонував помінятися 

ролями, як ми тут говорили. Приємно бачити, що атмосфера 

обговорення в корені змінилася. 
  

- Перш за все, вони сидять інакше - в колі. 
  

- Так, ця форма, безумовно, допомагає: раптом всі виявляються 

рівними, а не так, як за столом. Крім того, тільки-но ти починаєш 

спостерігати за собою збоку, відразу починаєш розуміти іншого. І 

раптом виявляється, що обидва мають рацію, а не лише хтось один. 

Коли дитина описує свої внутрішні відчуття, то з'являється бажання їй 

допомогти. І тоді атмосфера стає дуже приємною, адже вони почали зі 

взаємних звинувачень. Змінити атмосферу допомагає те, що вони 

сидять у колі? А якби вони спочатку так сиділи, теж був би такий 

ефект? 
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- Ні. Варто все ж підкреслити цей момент, адже ми хочемо збагнути 

природу людини та виправити її. Тому крайнощі, граничні моменти 

потрібно виділити, інакше на чому будемо вчитися? Спробуйте потім 

повернути їх до тієї форми, в якій вони почали обговорення, сидячи за 

столами! Вони будуть чинити опір всіма силами! Варто на це подивитися! 

Якщо ви цього не зробили, то спробуйте. 
  

- Приймемо це як завдання для майбутніх програм. Сьогодні ми 

говорили про те, як зробити обговорення максимально ефективним. 

Потрібно давати дітям можливість дивитися на себе збоку. Це дуже 

важливий процес, і йому слід вчитися. Ми повинні говорити про те, для 

чого ми це робимо, і залучати до співпраці старших дітей, щоб 

допомогли молодшим зрозуміти загальну картину світу, в якому вони 

знаходяться. Діти повинні знати, що займаються важливою справою, 

адже здатність до аналізу та обговорення конче необхідні для життя. 

Ми отримали багато корисних порад і варіантів проведення таких 

обговорень і спробуємо їх застосувати. 
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Старші виховують молодших 

 

- Сьогодні ми зосередимо увагу на новому напрямку, якому дали назву: 

«Старші виховують молодших», тому що, власне, в ньому приховане 

вирішення проблеми підготовки старших дітей для участі у вихованні 

молодших. 
 

У попередніх розмовах Ви говорили, що потрібно дати можливість 

одним дітям 

виховувати інших, але не вдавалися до подробиць. Мені це здалося трохи 

схожим на програми, які певною мірою присутні в традиційній системі 

виховання. Наприклад, пропонують дітям шостого класу (дітей з 

менших класів не вважають достатньо дорослими), трохи допомогти 

молодшим дітям у навчанні (одну годину на тиждень) або пограти з 

ними. 
 

Я звернула увагу, що у вас реалізується дуже незвичайна програма, в 

якій старші діти проводять обговорення з молодшими. За власною 

ініціативою старші можуть вносити різні ідеї, вони також говорять з 

молодшими про життя, а не просто грають з ними або допомагають. 

На сьогодні це реально існує, і це щось зовсім інше. 
 

- Нам ще потрібно знайти правильну пропорцію, щоб розподілити час 

дитини, не в школі (я навіть не можу назвати це школою), а коли вона 

знаходиться в групі, в нашій системі виховання. Частина часу буде 

присвячена отриманню інформації, навчанню, якийсь час вона буде 

перебувати у відповідному їй середовищі, і частину часу - зі старшими 

дітьми. 
 

- Виходить, що дитина протягом дня перебуває в різних групах. 
 

- Можливо. У будь-якому випадку вона повинна вчитися. І нам потрібно 

намагатися організувати якомога більше занять на природі, на 

підприємствах, у музеях, - діти не повинні сидіти перед навчальною 

дошкою в класі. 
 

- Навчання повинне бути не пасивним, а сповненим вражень і 
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динамічним. 
 

- Саме таким мені видається навчання. Цим буде зайнята третина 

всього часу. Ще одну третину займуть їх обговорення, в яких візьме участь 

інструктор, і йому доведеться трохи відійти на другий план, щоб діти могли 

самостійно розбиратися у своїх проблемах. 

 

- Їх також треба вчити, як це робити. 
 

- І діти повинні робити це абсолютно самостійно? 

 

- Ні, інструктор може бути присутнім, але йому потрібно бути на рівні 

дітей, і це дійсно мистецтво. Він повинен знати, як у прихованій формі 

вносити в обговорення корективи, щоб вони цього не відчули і не 

зрозуміли, а також не давати їм піти в напрямку, що веде в глухий кут. А 

третю частину або 20% часу їх повинні виховувати старші діти. Різниця у 

віці між ними може бути в 2-3 роки. 

Якщо, скажімо, ми запропонуємо комусь зі старших дітей пояснити 

молодшим якусь тему з фізики, - знаєте, який від цього буде ефект? Як це 

спонукає дитину вивчити матеріал, щоб передати його молодшим! І в 

якому захопленні будуть дивитися на неї молодші діти - яка ж вона велика і 

доросла! 

Тому я вважаю, що на їхню зустріч слід відвести від 20 до 30 відсотків 

часу. Виходить, що за допомогою таких уроків ми допомагаємо старшим за 

віком дітям стати впливовими і дорослими. І разом з тим, молодші 

отримують чудовий приклад для наслідування від старших братів. 

Потрібно лише підготувати їх. І завдяки цьому ми побачимо 

найефективнішу частину  виховання - як старших, так і молодших. 
 

- Чому Вам це здається настільки важливим? 

 

- Старші захочуть бути впливовими і важливими, і в той же час вони 

будуть говорити про правильні речі. Адже сказано, що від «заради себе» 

приходять до «заради інших». І коли молодші діти бачать старших, вони 

вважають їх дійсно дорослими (бо інструктор для них - це просто автомат). 

А той, хто вже на 2-3 роки старший за них, старший брат – він для них 

авторитет у будь-якому питанні, вони йдуть за ним, що називається, «із 

закритими очима». Тому коли молодші йдуть за дитиною, яка подає їм 

хороший приклад - це прекрасно. 
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- Ми запропонували хлопчикам 11-12 років провести з молодшими 

дітьми обговорення. У мене не було достатньо часу допомогти їм 

підготуватися, і вони підготували все самостійно. Спочатку молодшим 

дітям запропонували підняти величезну каструлю, наповнену водою, і в 

якості призу було обрано їх улюблені ласощі - шоколад. Ніхто з них не 

впорався поодинці, і тоді вони одностайно вирішили зробити це разом.  

Після того, як всі разом успішно підняли важку каструлю, вони 

поділилися враженнями про те, як кожен з них пройшов цей своєрідний 

тест. 
 

- Дуже цікаво, хороший приклад. У цьому тесті ви дали дітям 

можливість проявити дуже важливі якості. 
 

- Значить, у віці 7-8 років дитина вже може розібратись, коли вона 

хоче щось для себе, а коли для інших. 
 

- Вони вже можуть аналізувати: «Чому я хотів підняти тягар сам? - Щоб 

отримати шоколад ». 
 

- Щоб тільки я отримав і ніхто інший. 
 

- Але тепер я знаю, що не можу виконати це самостійно і повинен 

поділитися шоколадом з іншими. Як я вчиню в схожій ситуації наступного 

разу? Чи піду я від самого початку на те, щоб розділити шоколад з усіма, 

чи спробую впоратися сам? Скажімо, я можу підняти важкий предмет сам і 

отримаю за це шоколад. Мені варто зробити це самому або разом з усіма? 

 

- Ви б дали їм можливість вибрати? 

 

- Ми можемо дозволити їм зрозуміти, що така можливість існує. 

 

- Це не може завдати дитині певної шкоди? Чи не позбавить це її 

права вибору? Адже коли молодша дитина бачить старшу, їй хочеться 

бути такою ж, як вона. І якщо вона стане такою, то це позбавляє її 

можливості зробити свій вибір стати дещо іншою. 
 

- Вибір і полягає саме в цьому: вчитися у правильному оточенні. Іншого 

вибору у нас немає. Ми не можемо жити в порожнечі.  

Що означає, що я розвиваюся самостійно? За рахунок того, що у мене є 

всередині? Але там є лише моє его і спонукання до різних насолод. Мені 
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не відомо, хто я і що я. Я - наче хлопчик Мауглі з джунглів. Що з мене 

вийде? Ми завжди розвиваємося відповідно до навколишнього 

середовища, а тут нам дають середовище, яке є для нас хорошим 

прикладом. 
 

- Але якщо ми помістимо їх в погане середовище, то діти можуть 

вибрати його. 
 

- Вибору немає: в яке середовище людина увійшла, такою вона і стає, 

виходить з нього, як з конвеєра. 
 

- Сьогодні існує величезний вибір, і в системі виховання дуже 

сподіваються, що якщо для дітей все буде відкрито, то власне так 

дитина зможе навчитися робити свій вибір. 
 

- Дитина навчиться вибирати? 

 

- Саме так. Дітям надається можливість вибору, і ми бачимо, що 

вони дуже заплутані. 
 

- На підставі чого Ви вважаєте, що дитина вміє вибирати? Я цього не 

розумію. Хіба людина може зробити вибір? Дорослі люди не вміють робити 

правильний вибір, то що вже говорити про дітей? 

 

- Ми можемо бачити, скільки часу іноді займає у дорослих прийняття 

рішення: чого вони хочуть у житті? 

 

- Навіть вибрати сорт кукурудзяних пластівців у супермаркеті ... 
 

- Саме так! 
 

- Згідно з інтегральним вихованням дитина перебуває під впливом 

дорослих до 20 років лише через те, що саме дорослий може забезпечити 

їй гарне середовище для виховання. І я як батько весь час турбуюся, в 

якому середовищі буде знаходитися моя дитина. Тільки це для мене 

важливо. Саме так я турбувався про своїх дітей. З тієї ж причини ми 

піклуємося і про цих дітей. 
 

- Як Ви вважаєте, в якій формі має відбуватися обговорення? 

 

- Це не важливо. Те, що вони висловлюють свою думку і «варяться в 
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цьому котлі» - це вже добре. Їх мозок вже працює у правильному напрямку: 

з'єднатися разом чи ні? Чи варто отримати шоколад? Навіщо це робити і 

для чого? Чи міг би я це зробити сам? - Ні. А разом? - Так. Як бути: зробити 

це разом і одержати тільки частину шоколаду або варто залишитися 

самому і досягти успіху? Навіть дорослий не думає про такі речі, він думає 

автоматично відповідно до свого вузькоегоїстичного мислення. А тут 

дитина розширює його і входить у прекрасну велику комунікацію з усім 

середовищем. Це дуже важливо і сприяє внутрішньому розвитку людини. В 

цьому суть людини, адже вона є суспільним створінням. І таким чином ти 

вводиш її у правильний зв'язок з оточенням. Якщо вона виросте в такому 

середовищі, то потім зможе скрізь влаштуватися. До того ж з нею буде 

зручно оточуючим. 
 

- Ви говорите, що дитина - це суспільне створіння. 
 

- Ми вже від самого початку створені природою суспільними 

створіннями. У кожного виду в природі є своя зграя, своя сім'я на певний 

час. Виняток становлять деякі птахи і вовки, котрі мають постійну пару на 

все життя. Всі інші тварини  паруються лише на період розмноження. Люди 

ж є суспільними створіннями, які потребують суспільного життя, що 

забезпечує кожному з нас своє життя та засоби до існування за принципом: 

я - для всіх, і все - для мене. Сьогодні ми не можемо існувати у світі за 

іншим принципом. Ми залежні один від одного в усьому. 

 

- Але Ви кажете, що вміння обговорювати можна розвинути у дитини 

в дуже юному віці. 
 

- Можна розвинути залежність, участь, вміння поступатися і перевіряти 

відносини з усіма. Якщо всі ми - складові частини одного механізму і не в 

силах добре влаштуватися в житті без його внутрішньої гармонії, то 

завдяки такій роботі з дітьми ми готуємо хороших людей для майбутнього 

людства. 
 

- Виходить, що вміння дитини влаштуватися в житті в 

майбутньому залежить від її вміння жити із оточенням, в якому вона 

знаходиться. 
 

- Це залежить від її вміння ладнати з будь-яким оточенням, тому що, 

зрештою, всьому людству потрібно буде прийняти єдину модель, адже ми 

знаходимося в інтегральній системі. 
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- А без цього у неї немає майбутнього? 

 

- Ні. 
 

- На запитання: «Чому ми повинні бути товаришами?» діти давали 

дуже природні відповіді: якщо ти зіткнувся з труднощами, товариш може 

тобі допомогти, або якщо ти знаходишся разом з друзями, то вже нічого 

не боїшся і відчуваєш їхню підтримку. Вони вже не уявляють, як може 

бути, що вони не будуть разом. Діти тепер не уявляють іншої 

реальності, вони вже спробували цю модель. 
 

- Діти засвоїли, що робити все разом - це добре. 
 

- І це дійсно добре, і до такої моделі потрібно прийти. 
 

- По-перше - це вірно, це природно, і є обов'язковим для всіх. А по-

друге, дитина природним чином бачить, у чому її виграш, хто дає їй 

впевненість, і вона шукає сприятливе суспільство. Питання лише в тому, 

який тип суспільства вона шукає? 

 

- На одному із занять ми дали завдання інструкторам  з'ясувати у 

дітей, чому варто об'єднуватися. А якщо хтось не бажає робити цього, 

як його переконати? І діти відповіли, що потрібно запропонувати цій 

дитині приєднатися до групи дітей, що граються разом, і тоді вона 

отримає в тисячі разів більше задоволення, ніж якби вона гралася сама. 

Але, як сказав один з них, пояснити це словами неможливо, тому що це 

потрібно відчути самому. Я хотіла би дізнатися, якщо підводити дітей 

до такого з'ясування і трохи «заганяти їх у кут», - це для них добре? У 

мене виникають сумніви, чи є такий підхід правильним, чи не 

«зламається» дитина? 

 

- Діалог повинен бути, наскільки це можливо, відкритим. Крім того, 

потрібно дати дітям переглянути запис уроку, щоб вони побачили, як вони 

відповідали на питання раніше. А після цього продовжити обговорення і 

надати їм можливість поправити себе. Адже, коли людина бачить себе з 

боку, вона вже оцінює як саму себе, так і інших, інакше. А потім потрібно 

дати їм можливість повернутися до колишнього обговорення і знову 

показати їм відеозапис з їх участю, і так вони з кожним разом будуть 

піднімати рівень обговорення і досягнуть такої висоти, яку навіть важко 
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уявити. 
 

- Їм потрібно щось пояснювати чи просто дати переглянути запис? 

 

- Не потрібно пояснень, дай їм самостійно розвиватися. Слід тільки 

нагадати, з чого почалася розмова, тому що іноді вони вже цього не 

пам'ятають. 
 

- Фактично, з'ясування відбуваються як між молодшими дітьми, так і 

у старших дітей всередині, тому що вони проходять це обговорення 

всередині себе. 
 

- Зрозуміло. 
 

- І під час підготовки вони продумують, як це пояснити дитині. 

Інструктори також зустрічаються з цими дітьми до обговорення і 

готують їх. Мені здається, що вони навіть попросили їх не намагатися 

піднімати цю каструлю - інакше не вийде з'ясування. 
 

- І кожен з них повинен був спробувати підняти важку каструлю і відчути 

це, чи не так? 

 

- Вірно. 
 

- Суть справи в тому, що це також чуттєве виховання, тому що 

багато говориться про відчуття: що я відчуваю, як я буду відчувати по-

іншому? 

 

- Виховання має бути тільки на рівні почуттів. Дитина зобов'язана це 

пройти. 
 

- Сьогодні не прийнято говорити про такі речі. Виняток становлять 

лише короткі бесіди з батьками. Просто чудово, що можна поговорити з 

групою дітей про те, що вони відчувають! 
 

- Якщо сприйняття не проходить через почуття - всю суть людини, то це 

вже не виховання, від нього вже нічого не залишається. 
 

- Виходить, якщо навчання не справляє вражень, то все залишається 

на рівні знань? 
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- Я зобов'язаний отримати від навчання таке враження, щоб у мене 

залишився спогад, і виходячи з цих спогадів, я дію далі. 

 

- Якось я чула, Ви говорили про протилежність знання та розкриття. 

У чому різниця між тим, що я відчую сама, і знаннями, які у мене є і 

залишаються теоретичними? 

 

- Просто знань не буває. Ми не говорили про те, як вчити фізику, 

математику та інші точні науки, які теж потрібно провести через 

обговорення і внутрішнє, чуттєве сприйняття. 
 

- Але це ж абстрактно. 
 

- Проблема і полягає в тому, що це не абстрактно. Чому ж це 

абстрактно? Ми спостерігаємо за явищами природи, і якщо, скажімо, я 

беру кислоту і з'єдную її з іншим реактивом, або піднімаю в повітря два 

кілограми вантажу, або ж змішую якісь гази, - будь-яке явище можна 

перевести в чуттєве сприйняття. І тоді це записується в людині, і від усіх 

форм розвитку природи: неживої, рослинної, тваринної і людини, від різних 

процесів, що відбуваються в оптиці, механіці, біології, зоології або ботаніці, 

вона отримує чуттєве сприйняття. Людина зобов'язана відчути, як 

усередині неї це відбувається. І якщо вона входить в цей процес, то стає 

людиною всередині свого світу. 
 

- Це пов'язує її зі світом? У неї формується якесь інше розуміння? 

 

- Так, вона розуміє, що приймає і відчуває всі ці закони, і вони зачіпають 

її. 
 

- Отже, після цього вона буде менше руйнувати світ? 

 

- Так, але, крім того, вона знайде єдину форму всієї природи, яка 

відображає єдність всього світу і не ділиться на фізику, хімію, біологію та 

зоологію. Це ми самі так його поділяємо, але, власне, це цілісна картина, 

яку ми нарізаємо на такі пласти, тому що так зручніше її сприймати. Ми не 

можемо бути універсальними вченими, щоб отримати повне сприйняття, 

але це підводить нас до інтегрального бачення. 
 

- А як бути з тим, що після першого пояснення дитині ситуація 

виглядає так, ніби вона говорить гаслами, відповідає тими ж словами, 
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які були в поясненні, тобто поки що не переживає це враження? Скажімо, 

їй говорили, що коли щось робиш разом з іншими - це набагато краще, 

ніж одному. І вона відповідає, що разом - краще. 
 

- Так почни з ними займатися. І свою, здавалося б, суху і безглузду 

фразу спробуй пропустити через різні враження, щоб наприкінці уроку вона 

зрозуміла, що ти передаєш їй особливий закон, який існує в природі і в 

суспільстві. А згідно з цим законом при з'єднанні частин разом (1 +1 +1 + 

...) з’являється велика сильна маса. 
 

- І тоді виникає питання, яке зазвичай порушують батьки і 

вихователі, про те, що ти вирощуєш дитину в якомусь закритому світі і 

вчиш, що бути разом - це набагато краще, і це закон природи, а потім 

дитина виходить на вулицю і потрапляє в джунглі. Як їй правильно 

пов'язати два цих світи? 

 

- Це не вірно, такій дитині ніколи не буде завдано шкоди. Нам здається, 

що людина, яка розуміє закони управління природою і те, як вона сама 

повинна поводитись з природою і в суспільстві, буде нещасною, і всі 

будуть цим користуватися і отримувати власну вигоду. Але це не так. 

 

- А якщо вона навчиться поступатися і почне поводитися так на 

вулиці, де ніхто так не робить? 

 

- Ні, ми не вчимо поступатися просто так. Ми ж говоримо про три лінії. 
 

- І що це за три лінії? 

 

- Наша поведінка повинна врівноважуватись добротою і суворістю, 

щедрою рукою, добрим серцем і в той же час обмеженнями і законами. Ми 

спостерігаємо це і в природі: у тебе завжди є дві віжки. Тож людина, яка 

опинилась в такій ситуації, якраз входить у рівновагу із суспільством. У 

рівновазі зобов'язані бути присутніми дві сили, оскільки з однією силою ти 

ніколи нічого не досягнеш. Ми самі бачимо, що в природі існують дві сили: 

сила отримання і сила віддачі, позитивний вплив і негативний, спека і 

холод, тиск і його відсутність. Тому нам необхідно вчити людину, як завжди 

бути в рівновазі між двома цими силами і як за їх допомогою ставитися до 

суспільства. Якщо дитина буде взаємодіяти із суспільством за допомогою 

цих двох сил, їй ніколи не заподіють шкоди. Суспільство також сприйме її 

правильно і відчує як свою позитивну частину. 
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- Яка дія протилежна поступці? Якщо, з одного боку, мені потрібно 

поступитися, то яка реакція повинна бути з іншого боку? 

 

- Я поступаюся тільки за умови, що друга сторона розуміє мене так 

само, як я її. А інакше, можливо, мені зовсім не потрібно поступатися, а 

навпаки буде потрібно чинити тиск, до того ж великий. І ми бачимо, що 

такий тиск може призвести до воєн. Але і це також називається певною 

поступкою, адже я відмовляюся від свого доброго ставлення, щоб створити 

врівноважену протидію силі, яка стоїть переді мною. 
 

- Добре, тут є інформація для роздумів. Зазвичай я сам підводжу 

підсумок розмови, а цього разу ми дали таку можливість дітям. Ось їхній 

висновок: 
 

1. Тільки разом можна домогтися успіху. 
 

2. Якщо ти разом з товаришами, то відчуваєш, що це здорово! 
 

3. Разом із товаришами ти відчуваєш більше радості. 
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Покарання – початок 

  

- Тема нашої сьогоднішньої розмови надзвичайно цікава, але в той же 

час  і болюча для всієї системи виховання: встановлення обмежень та 

покарання. Ми розмовляли з дітьми на цю тему і навіть відзняли окрему 

передачу, в якій вони висловлювали  свою думку про те, що вони 

відчувають, коли їх карають, і як, на їх погляд, це повинно відбуватися. 

Сьогодні ми зможемо дізнатися для себе щось нове, а також допомогти 

всім краще зрозуміти цей дуже непростий аспект виховання. Поясніть, у 

чому складність цього питання? У попередніх розмовах Ви говорили про 

те, що Ви принципово проти покарань. 
  

- Ні, це не зовсім так. 
  

- Існує дуже багато питань та сумнівів з приводу того, як 

встановити дитині обмеження, не зашкодивши їй. Кожен вихователь і 

батько шукає цю можливість щоб вчасно зупинити та вірно скерувати 

дитину, створити для неї правильні межі, яких вона буде дотримуватися  

тривалий час. Найчастіше виникає відчуття, що покарання кривдять 

дитину, і дієві лише на дуже короткий термін. Крім того, ми вдаємося до 

покарань найчастіше коли роздратовані, неврівноважені або просто 

стомлені. У таких випадках покарання, звичайно ж, є не просто марним, 

але й шкідливим. Але навіть якщо це продумана дія і батько радився з 

психологом, а до мене приходить чимало таких батьків, навіть у цьому 

випадку є відчуття, що покарання не приносить бажаного результату. 

Батькам доводиться постійно посилювати заходи, і незрозуміло, чому 

покарання не приносять результату на тривалий період. 
  

- Тому що в природі немає покарань. І в нас їх немає. Те, що ми 

називаємо покаранням, це лише результат нашого спотвореного розуміння 

законів природи. Можете називати це природою або Вищим управлінням, 

це не має значення. Кожен із нас відчуває те, що він заслужив у 

відповідності зі своїм ставленням до природи, до навколишнього 

середовища. То ж у всіх своїх бідах винні ми самі і наше середовище. І всі 

ми в нашому світі постійно відчуваємо, що отримуємо покарання або 

заохочення. Насправді ніхто нас не карає, але є закон природи, який 

вимагає правильного ставлення людини до середовища. Якщо ми 
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знаходимося в гармонії з навколишнім  світом, то відчуваємо себе зручно, 

спокійно і сприймаємо це як заохочення. І навпаки, якщо немає цієї 

гармонії, то наші відчуття будуть такими, що ми сприймаємо це як 

покарання. Але яке ж це покарання? Це те, що ми самі собі приготували в 

результаті своєї дисгармонії з природою. 
  

- Тобто все наше світобачення, що ми – центр всесвіту і нас хтось 

карає, помилкове? 

  

- Звичайно, ніхто нас не карає. Людина сама будує власний світ. А що 

до дітей, котрі повністю знаходяться під впливом дорослих, то про яке 

покарання може йти мова? Якщо ми виховуємо їх неправильно, і тому вони 

поводяться агресивно і порушують рівновагу з навколишнім середовищем, 

то це наша провина. А ми їх ще й караємо?! Цим ми просто розписуємося у 

власному безсиллі у вихованні. 
  

- Тобто, щоразу, коли дитина робить щось неправильно, винні 

дорослі, бо неправильно її  виховали? 

 

- А хто ж іще? Адже вона знаходиться у повній залежності від них. Нема 

кого звинувачувати, крім самих себе. 
  

- Але ж батьки хочуть, перш за все, навчити дитину не робити того, 

що може бути для неї небезпечно чи погано, а потім навчити того, що 

для неї корисно. 
  

- Дитина знаходиться під абсолютним впливом дорослих, тому її  

невдачі - це їхні промахи. Дитину звинувачувати немає в чому, адже вона 

всього лише маленька істота з певним набором властивостей та інстинктів, 

які розвиваються під впливом дорослих людей. Тому тільки від дорослого 

ми можемо вимагати, щоб він шукав та вдосконалював свій підхід до 

дитини, щоб досягти успіху. Але якщо це не виходить, хіба можна її 

звинувачувати? Тому карати потрібно не дитину, а дорослого. 

  

- Але що робити, якщо у дитини проявляються негативні пориви? 

  

- Ти, доросла людина, повинна знайти цьому вирішення, а не вимагати 

від неї якимось чином стримувати те, що вона не в змозі стримати. 
  

- Чи правильно я зрозуміла, що потрібно разом з дитиною 
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встановити постійні правила поведінки та відповідні покарання? 

  

- Ні, не ми встановлюємо закони, а природа. 
  

- Припустимо, дитина нагрубила. Як природа на це реагує? 

  

- Отже, така її природа - бути грубою. Ти повинен знайти такі методи 

виховання, щоб цю грубість і запальність виправити на інші, більш 

правильні форми поведінки. До речі, що таке правильна поведінка - це теж 

ще потрібно з'ясувати, виходячи із законів природи, а не із нашого 

розуміння. 
  

- Що таке правильна поведінка? 

  

- Це потрібно вивчати. Але погодьтеся, що це невірно, якщо дорослий, 

який сам одержав неправильне виховання, буде таким же чином 

виховувати нове покоління. 
  

- Тоді виходить, що і батьки не винні, тому що вони самі не отримали 

правильного виховання. 
  

- Цілком вірно. Але це не дає їм права впливати на дитину силою та 

карати її. Вони зобов'язані шукати дієві для неї виховні засоби, враховуючи 

при цьому різницю між поколіннями, а вона сьогодні величезна. 
  

- Хвилинку, мені незрозуміло, що Ви називаєте покаранням: коли 

батько не дозволяє будь-що або коли зупиняє негідну поведінку? 

  

- Це не важливо. 
  

- Чи правильно я Вас зрозуміла, що не потрібно встановлювати 

рамки? 

  

- Покаранням називається будь-яка дія, яка зобов'язує дитину робити 

щось в рамках обмеження й тиску без її розуміння і згоди. 

  

- Тобто те, що їй нав'язують? 

  

- Так. Звичайно, я не говорю про фізичне покарання, це зрозуміло. 

  

- Так, з приводу фізичних покарань є загальна згода, що вони 
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завдають великої шкоди дитині і що це скоріше нервовий, емоційний 

сплеск, ніж виховання. 
  

- Я б назвав це «мавпячим вихованням». 

  

- Добре. Але все ж є в дитині з наймолодшого віку така реакція, що 

вона тягнеться туди, де їй добре, і тікає звідти, де їй погано. Ми 

можемо і повинні використовувати цю властивість з метою виховання. 

  

- У вихованні всім цим, безсумнівно, можна користуватись, але тільки 

після того, як дитині пояснили, і вона розуміє й усвідомлює, що з нею 

відбувається. Без усвідомлення дитиною себе, своєї поведінки, своїх 

взаємин із середовищем немає справжнього виховання, а є режим, 

нав'язаний їй дорослими. 
  

- Дресирування? 

  

- Навіть не дресирування. Дресируванням можна прищепити якісь нові 

властивості тварині, і вони стануть її другою натурою, але з людиною це 

неможливо. 
  

- Давайте подивимось кліп, у якому діти говорять про те, яке 

покарання вони відчувають корисним, а яке ні. 
  

«Д. Коли дітей в класі карають, це не дуже допомагає. 

Ведучий: Чому? 

Д. Припустимо, я заважаю вчителю на уроці. Якщо вчитель мене карає, 

я тільки серджуся на нього. 

Ведучий: Ти кажеш про себе? Це ти сердився на вчителя? 

Д. Так. 

Ведучий: Але ти перестав заважати на уроці? Тільки кажи правду. 

Д. Ні. 

Ведучий: Але чому? Адже зрозуміло, що якщо знову нашкодиш, тебе 

знову 

покарають. 

Д. Але я теж дратуюся і іноді роблю навмисно вчителеві. У будь-якому 

випадку покарання не дуже допомагають, а тільки лякають. 

Н. Іноді отримати покарання навіть приємно. Наприклад, якщо мене 

виганяють 

з класу, я рада, бо можу піти пограти. 
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Ведучий: А-а, отже, покарання призводить до зворотного результату?» 

  

- Наше виховання сформувалося за часів індустріалізації, коли була 

необхідність навчати працівників для фабрик і заводів. Тоді почали 

навчати грамоті сільських дітей. Тоді ж і розвинулася шкільна система з її 

поділом за віком, на класи, яка стала «начиняти» молодь мінімальним 

об’ємом знань і випускати їх для роботи на заводах. До середини 20 

століття це ще працювало. Але сьогодні світ змінився, вже немає 

необхідності в такій кількості робітників, достатньо 10% від людства, щоб 

обслуговувати всю промисловість. 
 

- Механізми замінили людей. 
  

- Так, світ став іншим, та й людина змінилася. Сьогодні ми вже не 

можемо робити з дітей простих виконавців, вони створені з іншого 

матеріалу. І замість того щоб виховувати прогресивних людей, які здатні 

мислити, розуміти себе і природу людей, ми продовжуємо виховувати 

колишніми методами і не робимо правильних висновків. Виховання 

спізнюється у своєму розвитку порівняно  з усіма іншими галузями, які 

стрімко розвиваються, такими як психологія, психіатрія, соціологія, 

політологія. Вчителі виглядають просто архаїчно, як динозаври. І це люди, 

які працюють з дітьми! 
  

- Вони повинні  готувати нове покоління! 
  

- Та де там! Навпаки! Вони належать до минулого покоління, навіть не 

до нинішнього! Іноді я розмовляю з вчителями і бачу перед собою людей, 

які живуть поняттями 50-річної давнини. 
  

- Сьогодні все розвивається дуже швидко. 
  

- Так, але батьки, з якими живуть діти, більш просунуті, ніж вчителі, і 

вони бачать у вчителі  більше наглядача і диктатора, ніж вихователя. Вся 

система, яка існує сьогодні, застаріла і не відповідає сучасному 

суспільству. 
  

- Застаріла і за структурою, і за змістом? 

  

- Про зміст я взагалі не говорю. Зараз йдеться про підготовку вчителів, 

про їхній підхід  до виховання. Сама школа з її традиційним устроєм не 
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може сьогодні задовольнити попит дітей та суспільства. Скільки зараз 

гіперактивних дітей? 

  

- Приблизно 10%. Це лише ті діти, які  визнані такими та отримують 

ліки і всілякі поступки на іспитах тощо. І є тенденція до збільшення 

відсотку таких дітей. 
  

- Ми повинні зрозуміти, що це не хвороба і не явище, а загальна 

тенденція, і відповідно до неї ми повинні змінити методи навчання. Що ми 

будемо робити, якщо половина дітей будуть гіперактивними? 

  

- Як таке можливо? 

  

- Гіперактивні діти - це не аномалія. Це нормальні сучасні діти. 
  

- Ви стверджуєте, що це нова норма? 

  

- Так. Що ж тепер робити? Ми повинні змінити абсолютно все: розподіл 

на класи, методики навчання, сам урок повинен відійти у минуле, тобто 

абсолютно все має змінитися. 
  

- І тоді не буде проблем поведінки, відпаде необхідність у покараннях і 

обмеженнях? 

  

- Виховання повинне підходити дитині, а не бути зручним вчителю або 

системі освіти. 
 

- Що ж сьогодні підходить дітям? Я бачу вчителя  майже 

безпорадним, у нього не має засобів для роботи з новим, більш 

розвиненим поколінням, з гіперактивними дітьми. Він просто не знає, як 

з усім цим впоратися. 
  

- Я думаю, що навчання і виховання мають бути дуже динамічними. 

Велика частина навчання взагалі повинна відбуватися не в школі, а в 

музеях, парках, на заводах, у лікарнях, в друкарнях...  Діти повинні бачити 

та  вивчати життя в усіх його проявах. У всіх цих місцях їм потрібно 

розповідати і пояснювати, як все працює. Ми повинні дати їм відчуття 

життя. Саме ці враження заспокоять їх, а не шкільні стіни, які 

сприймаються як грати в’язниці. Класи, вчителі і взагалі все шкільне 

облаштування вже не можуть задовольнити дітей. 
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- Тобто Ви вважаєте, що ми не повинні заганяти дітей у жорсткі 

рамки шкільних стін і дисципліни й вимагати, щоб вони весь час 

стримували себе, оскільки це всупереч їхньої природи. Замість цього ми 

повинні надати їм можливість отримувати різноманітні враження, які  

швидко змінюються і на яких вони й будуть навчатися. 

  

- Вони повинні брати участь в житті. 
  

- Бачити життя в усіх його проявах і приймати в ньому активну 

участь, починаючи з наймолодшого віку? 

  

- Так. 
  

- Але, все ж, як правильно обмежувати дітей? Чим замінити прийняті 

сьогодні покарання? Можливо, просто потрібно ставити умову, 

наприклад, якщо дитина щось робить, то отримує винагороду, а якщо 

ні, то не може отримати? 

  

- Ні, дитина повинна сама відчувати результати своїх вчинків, а не 

реакцію, яка надходить від дорослих. Реакцію вона отримує від життя, і це 

її вчить. 
  

- Як цього досягти? 

  

- Скажіть, 10-річна дитина стрибне з висоти в кілька метрів? Вона 

побоїться, бо побачить наслідок, покарання. Саме так вона повинна бачити 

покарання за будь-яку погану дію. 
  

- Як це відбудеться під час обговорення? Наприклад,  стосунки у 

колективі: як дитина дізнається, що їй загрожує покарання за якусь 

поведінку, якщо ми заздалегідь не з'ясували закони, які є законами 

природи? 

  

- Колектив повинен дати їй це розуміння. Навіщо нам в це втручатися? 

Власне, самі діти повинні висловити свій осуд. 

  

- Це означає, що дитячий колектив повинен сам встановити закони, 

які будуть всіма виконуватись? 

  

- Так, звичайно. Діти повинні вирішити, що для них зручно, а що ні. 
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- Самі діти повинні приймати рішення? 

  

- Так. 
  

- З якого віку вони здатні самі приймати такі рішення? 

  

- З наймолодшого. Коли діти починають грати в колективні  ігри з 

м'ячем, наприклад? З цього віку вони вже розуміють, що таке колектив. 

  

- Мені здається, що це вік 6-7 років. Тоді вони вже можуть бачити 

себе частиною групи, тобто відходять від егоцентризму. 
  

- Це означає, що вони готові до виховання. 
  

- Ми підготували ще один уривок з тієї ж передачі, в якому діти 

відповідають на питання, стосовно чого, на їх погляд, необхідне 

покарання. Вони прийшли до дуже цікавого висновку. Давайте 

подивимося. 
  

«Ведучий: Ми повинні встановити якісь правила стосунків між нами, 

вірно? Але для чого потрібні ці правила? Якби вам зараз дали можливість 

встановити такі закони, що найголовніше вони повинні  включати? 

- Повинні бути такі правила, які не дозволять завдавати шкоди комусь із 

дітей. Наприклад, не можна красти в школі, тому що це заподіє шкоду 

іншому, адже ти виграєш за його рахунок. 

- Не можна даремно лити воду, тому що це принесе шкоду всім. 

Ведучий: Тобто навіть таке питання, як розумне використання води, 

яке, здавалося б, зовсім не пов'язане ні з чим, теж важливе, бо треба 

зважати на всіх. Цікаво. Отже, всі закони зводяться, врешті, саме до 

цього». 
  

- Ми бачимо, що діти все ж прийшли до такого висновку, але 

насправді дуже непросто підвести дітей до розуміння, що закони повинні 

стосуватися ставлення до ближнього. 
  

- Ні, я думаю, що завдяки обговоренню це можливо. Якщо розмовляти 

на близькі дітям теми, це цілком реально. На прикладі води це зробити 

складніше, бо така тема досить далека від їх світу. Але якщо ми говоримо 

про щось близьке дітям і втягуємо в розмову всіх, а не лише 
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найактивніших, залучаємо їх почуття, зацікавлюємо їх, тоді можна досягти 

успіху. Потрібно тільки обов'язково піклуватися про те, щоб було цікаво і 

щоб всі діти обов'язково приймали участь.  

Наприклад, якщо обговорюється тема добра і зла, то бесіда повинна 

бути такою, щоб не залишити дитину байдужою. Вона повинна дати їй 

привід для аналізу й зачепити її почуття. І тоді можна бути впевненим, що 

таке обговорення залишить в ній глибокі внутрішні враження та вплине на 

подальшу поведінку. 

  

- Ви говорите про ігрові враження дітей? 

  

- Всі відчуття дітей тільки ігрові. Все наше життя це гра. 

  

- Насправді, ігрові враження дітей досить обмежені. 
  

- Значить, ми повинні створювати для них нові моделі, анімації. 
  

- Тобто навмисно створювати ситуації і потім обговорювати. 
  

- Так. 
  

- І негативні моделі також? Мені здається, Ви якось казали, що ми 

повинні давати дітям тільки позитивні приклади. 
  

- Що значить «негативні моделі»? 

  

- Ну, скажімо, якийсь приклад, коли дитина заважає оточуючим або 

використовує їх, і діти повинні дійти висновку про недопустимість 

подібної поведінки. 
  

- Але до такого висновку вони мають прийти в результаті обговорення. 

  

- Я запитую про враження дитини. Чи можемо ми використовувати 

негативні враження – або тільки позитивні? Тобто чи можливий такий 

шлях, коли дитина робить щось, негативно впливає на оточуючих, 

отримує негативний результат і на цьому досвіді вчиться, що не варто 

так робити? 

  

- Звичайно. Якщо не реакція колективу, то як інакше вона навчиться? 

  

- Отже, можна дозволити якийсь вчинок, який зашкодить іншим, але з 
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цього досвіду дитина навчиться не чинити так надалі? 

  

- Ні, я не це мав на увазі. 
  

- Не можна дозволяти цілеспрямовано комусь шкодити. Але чи 

можливо, наприклад, дозволити дітям почати якусь гру без 

попереднього обговорення  будь-яких правил поведінки? Коли кожен 

почне робити те, що йому заманеться, діти почнуть просто заважати 

одна одній. Ці перешкоди вони відчують ще власне до самої шкоди. Вони 

зрозуміють, що так у них нічого не вийде, і що необхідно обговорити 

правила. Це така первинна модель людського суспільства, і діти 

зможуть на ній вчитися, як правила та обмеження, прийняті усіма, 

можуть попередити суперечки  та впорядкувати людські стосунки. 

  

- Так, але важливо, щоб ці правила встановлювали вони самі. 
  

- У таких групах зазвичай тільки частина дітей бере участь в 

обговоренні. 
  

- Це результат недостатнього з'ясування, аналізу. 

  

- Ви вважаєте, що не слід орієнтуватися лише на активних? 

  

- Ні, приймати участь повинні всі. Звичайно, більш активні діти будуть 

реагувати швидше, але, зрештою, абсолютно всі повинні зрозуміти, що 

відбувається. 
  

- Звичайно є діти-лідери, і вони раніше за всіх доходять висновків. 
  

- Ні, ми зобов'язані дійти до кожної дитини у групі, і кожна відповідно до 

її рівня розуміння повинна погодитися з висновками. 
  

- Тобто участь має бути повною. 
  

- Обов’язково. 
 

- Це відрізняється від прийнятого сьогодні підходу. 
  

- Інакше ми ніколи не досягнемо виправлення  суспільства. Якщо 

залишиться якась частина дітей, яка не зрозуміла наших принципів, то з 

них потім вийдуть люди, які не визнають законів - крадії та інші злочинці. 
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- Як виміряти, наскільки всі приймають участь? 

  

- Вимірюємо тільки через обговорення і реакції дітей на все, що з ними 

відбувається. У всіх наших обговореннях кожна дитина повинна відчути всі 

ті різноманітні ситуації, які  ми їй пропонуємо. Потім вона повинна 

розповісти про них так, як вона це зрозуміла, і почути реакції інших дітей. 

Ми не повинні боятися витратити на це багато часу, адже саме за 

допомогою такого обговорення формуються правильні зв'язки дитини з 

оточуючими, а це найважливіше. 

У цих обговореннях вона починає відчувати, що добре, а що погано, що 

більш відчутно і що - менш. Тут утворюються ниточки, які пов'язують її зі 

світом. Такий досвід збагачує дитину, робить її комунікативною. У неї  

зникає страх перед світом, формуються здібності до спілкування, до 

досягнення мети. Потім ці діти зможуть зрозуміти, чому зовнішній світ 

влаштований за певними законами, і будуть здатні сформувати своє 

відношення до них. А без такого відкритого і цілеспрямованого 

обговорення у своєму маленькому суспільстві  ми не зможемо сформувати 

дорослу людину. 
  

- Якщо я правильно розумію, Ви все ж говорите про дуже внутрішні 

процеси. Але на початку нашої розмови йшлося про щось зовнішнє. Адже 

покарання приходять ззовні, і дитина тільки повинна  навчитися 

відповідати цим зовнішнім умовам. 
  

- Я взагалі не говорю про покарання. Не розумію, чому Ви весь час 

використовуєте це слово. Покарання дитина повинна відчути сама, і це 

повинно відразу ж переорієнтувати її правильно. Знаєте, є такий робот-

пилосос, в який вмонтовані фотоелементи, і він автоматично змінює 

напрямок, коли натикається на меблі або на якийсь предмет. 

  

- Так, він дає зворотний хід і знаходить потрібний напрямок, а людина 

взагалі може йти навмання. 
  

- Це називається покаранням: наштовхнувся, бачить, що це не добре, і 

змінив напрямок. Але якщо дитина не отримала правильного виховання, 

то, натрапивши на перешкоду, намагатиметься подолати її силою. Адже 

кожне таке зіткнення - це конфлікт із зовнішнім середовищем, і вона 

повинна це зрозуміти. 
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- Зрозуміти, тобто зробити внутрішній аналіз? 

  

- Так, вона повинна звірити це з тими прикладами, які залишилися в ній 

після обговорень у групі (я навмисне не кажу «в класі», саме у групі). 

  

- Це дійсно суспільне виховання. 
  

- Ось, вона повинна, виходячи з цих внутрішніх прикладів, зрозуміти та 

відрегулювати ситуацію. 
  

- Сформувати в собі центр внутрішньої регуляції. 
 

- Так. 
  

- І тоді після тривалого процесу, який пройде кожна дитина, вона 

зможе самостійно регулювати себе та свою поведінку зсередини, і це в 

корені відрізняється від сьогоднішнього стану, коли ми накладаємо 

зовнішні обмеження, а діти всіляко чинять їм опір. 
  

- Ми в розмовах повинні навчити дитину внутрішньому діалогу із собою. 

  

- Це те, про що Ви неодноразово говорили - здатність до рефлексії, 

спостереження за собою збоку, самоаналіз. Це дуже непросто. 
  

- Але ми продовжимо обговорення цієї важливої теми в наступній 

розмові. Сьогодні ми говорили про те, що немає покарань, а є закони, які 

діють у світі і в оточенні, в якому спілкується дитина, і ці закони повинні 

бути зрозумілі. Природна реакція на ці закони створює позитивні та 

негативні відчуття. І на цьому дитина вчиться. Навчання повинно 

ґрунтуватися на почуттях та враженнях дитини. 
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Покарання - продовження 

 

- Ми продовжуємо обговорювати такі поняття у вихованні, як 

встановлення кордонів та покарання, рефлексія та правильне 

спілкування з дитиною. У попередній програмі Ви пояснили свій погляд на 

те, що сьогодні називають обмеженнями. Ми цікавилися, як обмежити 

дитину зовні, а у Ваших словах, якщо я правильно зрозуміла, було інше 

посилання: дитина повинна вміти самостійно обмежувати себе 

зсередини. 
 

- Але ж ми бажаємо, щоби дитина виросла? 

 

- Ми дуже хочемо, щоб вона виросла правильно, щоб була щасливою 

та веселою. 
 

- Вирости правильно, бути щасливою та веселою означає, що вона 

встановить собі обмеження власноручно. 
 

- Тому Ви стверджуєте, що вона повинна вміти це робити? 

 

- Цьому її необхідно навчати із раннього дитинства,  а  інакше що ж таке 

виховання? 

 

- Сьогодні користуються терміном «саморегуляція». 
 

- Ми повинні навчити дитину правильним  взаєминам  із суспільством. 

Вона повинна  знати, як визначити своє місце в соціумі та бути 

врівноваженою відносно нього. Тоді в будь-якому середовищі, де б вона не 

знаходилася, вона зуміє влаштуватися таким чином, що це буде корисним 

як  для неї, так і для оточуючих. 

 

- Зуміє спрямувати себе? 

 

- Так. Чи працюємо ми над цим в процесі виховання? Чи є це нашою 

щоденною метою на протязі всього періоду, поки дитина у нас 

виховується? 

 

- Тобто вихователі та батьки повинні бачити мету виховання в 
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тому, щоб дитина вміла зорієнтувати себе у виховному або будь-якому 

іншому середовищі? 

 

- Вона повинна знати, як правильним чином поводитися у будь-якому 

суспільстві, як встановити з ним зв'язок, включитися у взаємну комунікацію 

та відчувати себе комфортно. Їй повинно бути зрозуміло, що саме 

суспільство вимагає від неї та що саме вона може отримати від 

суспільства. Бути в рівновазі з оточенням – найкращий та 

найсприятливіший стан. 
 

- У звичайному вихованні це називається визначенням цінностей. Цій 

темі приділяється один урок на тиждень, а весь інший час дитина 

повинна намагатися виконувати це сама, не розмірковуючи над цим. 

Тільки якщо вона поводиться погано, то на неї гніваються, з нею 

розмовляють та починають обговорювати. Чи можна запобігти поганій 

поведінці? 

 

- Якщо так, то діти взагалі не розуміють, чого від них хочуть. Людина - 

істота і створіння суспільне… зараз істота, а потім, можливо, стане 

творінням, тому що формує себе. 
 

- Ви хочете пояснити різницю? 

 

- Різниця полягає в тому, чи підводимо ми дитину до того, щоб стати 

гармонійною частиною оточення. Ми говоримо про оточення як про 

організм, який складається із взаємно пов'язаних між собою клітин, кожна з 

яких діє в гармонії з іншими. Ми бачимо, як у наш час це стає зрозумілим 

все більше і більше: людство стає глобальним та інтегральним. Зрозуміло, 

що в такому суспільстві визначальними є домовленість, взаємна поступка 

та зв'язок. Чи навчаємо ми цьому наших дітей? Адже інакше людське 

суспільство не зможе існувати! Ми вже розуміємо, що не в змозі дати 

дитині професію на все життя - професії постійно змінюються. 
 

- Абсолютно вірно. 
 

- Але якщо вона отримає належну основу взаємодії із суспільством, 

поведінки в ньому, знайде в ньому своє справжнє місце, то це буде 

фундаментом успіху людини в житті.  Успіх не прийде за рахунок 

ближнього - в інтегральному суспільстві це неможливо. Але за умови 

належного зв'язку із ближнім, якщо вона знайде себе, то придбає будь-яку 
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спеціальність, тим більше, що сьогодні люди змінюють рід занять кілька 

разів за життя. 
 

- Тобто, необхідно буквально поміняти місцями головне та 

другорядне у вихованні? 

 

- Саме вихователі колись вирішили одну дитину зробити шевцем, іншу  

слюсарем, третю малярем, не турбуючись про те, як вони влаштуються в 

житті. 
 

- Решти намагайся досягти сама! 
 

- Саме так: життя тебе навчить! В результаті люди пригнічені, 

страждають від депресії. Деякі стають злочинцями, інші взагалі не хочуть 

виходити з дому, бо не знають, яким чином влаштований світ та що в 

ньому відбувається. У суспільстві діють такі правила, що кожен відчуває 

пресинг  та намагається силоміць отримати найбільшу користь за рахунок 

ближнього. Ніхто навіть не думає про те, що суспільство повинне бути 

єдиним  і функціонувати злагоджено. Все це є наслідком отриманого 

людьми виховання. Тому нема чого обурюватися і пред'являти претензії, 

коли раптом службовці закривають аеропорт або урядову  установу. Я 

бачу це як результат виховання, отриманого цими людьми в дитинстві. 

 

- Отже, якщо ми привчаємо дітей думати виключно про себе та 

досягати успіхів в цьому, то для них не проблема кривдити  інших. Цим 

ми руйнуємо суспільство, і цей процес лише посилюється? А думка про 

те, щоб треба поступатися або рахуватися з іншими, залишається за 

межами виховання. 
 

- Люди з дитинства не вчилися розмовляти один з одним - а більшого і 

не потрібно! Перш за все, об'єднайте дітей в групу та навчіть їх 

спілкуватись, розуміти один одного, намагатися домовитися, щоб досягти 

рівності. А потім підіть на екскурсію в парламент! 
 

- Вони здригнуться! 
 

- Дайте їм хороший життєвий урок. 
 

- Як буває, коли не прислуховуються один до одного? 
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- Так. А вони повинні підготувати себе до іншого життя. 

 

- Виходить, можна виховувати дітей не тільки на особистому 

переживанні, а й на негативному прикладі з оточуючого життя, 

наприклад, обговорення у парламенті? 

 

- Так. Телебачення постійно показує такі приклади в різних галузях. 
 

- А що робити, якщо в групі  є дитина, котра  заважає обговоренню, 

відволікає? 

 

- Не може бути, щоб група не змогла її приструнити. 
 

- Що група може зробити? 

 

- Абсолютно все! 
 

- Може вивести її з обговорення, щоб понудьгувала в коридорі та 

схотіла повернутися? 

 

- Ні, ми не вважаємо це покаранням. 
 

- Ми хочемо, щоб вона залишилася з нами? 

 

- Виправлення відбувається саме в групі, тому віддаленням ми 

позбавляємо дитину можливості змінитися. Цим ми нічого не досягнемо. 

 

- Але іноді трапляється так, що вся група захоплена обговоренням, а 

хтось починає заважати та  миттєво все руйнує. 
 

- Тоді зробіть перерву і поговоріть з іншими дітьми. Коли всі 

повернуться, і вона увійде, нехай всі поставляться до неї зневажливо: 

«Дивіться, хто прийшов?». Ви ж знаєте, як сильно це діє на дітей. 
 

- Це дуже важко. Але чи не криється небезпека в такому ставленні 

для дитини? Чи не втратить вона впевненості в собі? Чи не образить 

це її, не зламає? 

 

- Це її зламає - прекрасно! Якщо нехтування йде не від дорослих, а від 

групи, то це запам'ятається на все життя. Це не покарання, а відповідна 

реакція групи, яку дитина викликає своїми діями - як той пилосос, про який 
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ми говорили під час попередньої розмови, який змінює напрямок, 

натрапивши на перешкоду. 
 

- Але дитині треба це показати! 
 

- Якщо вона цього не відчує, то ніколи не зміниться. А якщо її просто 

вигнати, то вона, не знаючи причини, піде гуляти і буде задоволена. Ще 

візьме сигаретку та разом з іншими "покараними" піде в кіно! 
 

- Так, там формується дуже небезпечна компанія. 
 

- Тому - не видаляти! Певної зневаги від групи цілком достатньо. 
 

- І все ж трапляється, що дитина не владна над своєю природою. 

Такий приклад ми почули   під час розмови з дітьми. 
 

- Це тільки один із можливих варіантів. Але тільки оточення своїм 

схваленням або осудженням може змінити людину. 

 

- Оточення - це не тільки дорослі, а й діти. 
 

- Тільки діти! І дитина має відчувати, що група віддаляє її: віддаляє не 

фізично, а  просто не хоче погоджуватися з такою поведінкою. 
 

- Давайте подивимось наступний сюжет. Ми говорили з дітьми про 

те, що навіть якщо всі погоджуються дотримуватися правил поведінки 

та не заважати групі, то все одно трапляється, що хтось все ж 

заважає. У чому причина? Чому так відбувається? Ось їхні міркування: 

  

«Ведучий: У нас існують певні правила поведінки, але ми не завжди їх 

дотримуємося. Можливо, ми не хочемо сваритися, але іноді не 

стримуємось. Чому? 

З: Між нами немає хороших стосунків, тому що такою є наша природа. 

Ведучий: Що ти маєш на увазі? 

С: Ми - егоїсти, хочемо тільки для себе, нам байдужі всі інші. Ми готові 

когось вдарити або посміятися над кимось. Якби наша природа була інша, і 

ми не хотіли б тільки для себе, то нам не потрібні були б правила та 

закони, адже всі дбали би один про одного і були б рівними. Ніхто би не 

прагнув бути сильнішим та більшим за інших. 

Ведучий: З ким-небудь із вас траплялося, що його егоїзм раптом 
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проривався? 

М: Недавно я побився з товаришем з класу. Я відчував, що на мене 

накочує злість, але не міг себе зупинити. Ти ніби розбиваєшся на літаку і 

нічого не можеш зробити: у тебе немає крил, тобі нема за що вхопитися, ти 

падаєш вниз, і в тебе нічого немає». 
  

- Який образний опис! Дитина каже: «Я втратила керування, бачу це, 

відчуваю, але не можу зупинити!» Як часто дорослі переживають такі 

стани! 
 

- Але дитина це усвідомлює! 
 

- Чудово! Вона здатна спостерігати за собою! 
 

- Так, і це наслідок виховання. З цими дітьми займаються зовсім 

небагато, і вже помітний результат. Що ж можна зробити? Яким чином 

зупинитися? Чи можливо взагалі зупинитися в запалі? Скажімо так: навіть 

якщо він не зупиниться - не страшно. Він опрацює цей стан кілька разів, 

адже правильний підхід вже є. І якщо зараз від «падіння літака»  він 

отримає удар, то це буде повчальним уроком, яким чином за  допомогою 

правильного підходу не наближатися до такого стану, коли втрачаються 

«гальма в польоті». 
 

- Питання в тому, який це буде удар? Він побився з товаришем, і 

тепер в школі починається розгляд: хто почав, хто винен? 

 

- Ні-ні! Ми вже говорили, що їх виносять на суд товаришів, а це зовсім 

інший суд. 
 

- Це привід для обговорення, як Ви вважаєте? 

 

- Звичайно. Кожна подія, котра виходить за звичайні межі - і ми шукаємо 

такі випадки - тут же виноситься на суд. 
 

- По суті, це швидше з'ясування, аналіз? 

 

- Безумовно. Сьогодні це сталося з одним, а завтра може трапитися з 

іншим. 
 

- Поняття «суд» асоціюється з покаранням, а для нас це останнє, 

чого би ми хотіли. 
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- Ми взагалі не судимо людину! Ми судимо явище - природу людини. Ми 

не запитуємо у дітей: «Хто кого вдарив?». Не йдеться про двох конкретних 

дітей, а є людина, яка вдарила іншу, бо народилася в егоїстичній природі. 

Що ж ми робимо, щоб з нею впоратися? Сьогодні він побився з товаришем, 

а завтра може вдарити вчителя, адже не дарма сказано: «Не вір в себе до 

дня своєї смерті». Ми повинні говорити з ними абсолютно відверто, тим 

більше, що поки що, сварку можна побачити будь-де - вдома, на вулиці. 

Тому ми обговорюємо такі ситуації, не пропускаючи жодної. 
 

- Судимо природу людини? 

 

- Так. А також способи її приборкання. 
 

- Її можна приборкати? 

 

- Можна, але не силою, не кайданами і не в'язницею. Можна обмежити 

себе за допомогою оточення, але це обмеження не "закупорить" мене 

всередині, як ріталін, а дасть новий розвиток. Ти приходиш в групу не 

досконалим - у тебе напевне є шипи, як у дикобраза. Відсікати їх дуже 

боляче: ти повинен тримати себе в руках, не кричати, не битися. Але 

можна діяти інакше: за допомогою виховання отримати можливість вийти зі 

своєї егоїстичної природи майже безболісно - не обмежуючи її, а 

обертаючи на віддачу іншим. Тоді ти відчуваєш себе вільним. 
 

- Але як це зробити? 

 

- О, в цьому й полягає вся справа. Якщо ми почнемо тиснути на дітей, 

то вони перетворяться на хворих людей, котрі повинні постійно за собою 

стежити. 
 

- Стримування  в одному місці обов'язково прорветься в іншому. 
 

- Зрештою, вони будуть глибоко травмовані, постійно замикаючись в 

собі  та пригнічуючи себе. Це призведе до негативних результатів: 

захворювань, прихованих   спалахів гніву, непередбаченої поведінки, 

сексуальних аномалій, жорстокості. 
 

- Зрозуміло, що пригнічення є злом. 
 

- Природа завжди вирветься назовні, причому в жахливих формах. 
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Тому ми ні в якому разі не пригнічуємо дитину. Ми приводимо її до такого 

зв'язку з групою, який - за належної взаємодії - дозволяє використовувати 

свої негативні  властивості заради добра. І тоді вона виставляє свої шипи, 

як зубчики шестерень, щоб встановити зв'язок з іншими дітьми. 

 

- Те ж саме відбувається з дикобразами: коли холодно, вони, 

незважаючи на колючки, туляться один до одного, щоб зберегти тепло. 
 

- Але якби я була дитиною, то мені все ще було б незрозуміло, навіщо 

потрібно налагоджувати зв'язки з іншими? 

 

- Дитина не повинна цього розуміти. Вона просто отримує це в 

результаті вправ. Протягом декількох років ми проводимо її через серію 

вправ, в результаті чого в ній утворюється друга натура. Зрозуміло, ми не 

даємо їй теоретичних пояснень та моральних заборон. 
 

- Сучасне виховання якраз шукає способи перетворення обмежень, які 

накладаються зовні, на внутрішні обмеження. Адже неможливо постійно 

впливати тільки зовні. Дитина, як Ви кажете, сама повинна пройти ці 

стани та переживання. 
 

- Людина нічого не повинна утримувати в собі. Вона повинна все 

проявляти назовні і цим зв'язуватися з іншими. 
 

- Саме в цьому полягає мета обговорень, про які ми говорили: 

постійно ділитися своїми переживаннями, намагатися їх висловити, а не 

ховати, тому що це веде до вибуху. 
 

- Тут з'єднуються кілька принципів: діти повинні себе проявляти, 

причому не тільки словами, діяти та постійно обговорювати свою поведінку 

– нинішню та бажану. 
 

- Іншими словами, це не миттєва  дія, а процес, котрий вимагає часу. 

 

- Але в дітей він минає досить швидко. Дивно, як швидко вони все 

засвоюють і змінюються. 
 

- А чому вони повинні ховати шипи? 

 

- Колючки не ховають, а перетворюють на противагу - зв'язок з іншими. 
 



272 
 

- Але коли я спалахую і хочу розтерзати кривдника, то не відчуваю, 

що хочу з ним зв'язатися. Я хочу віддалити його від себе! 
 

- Що ж, вибухни перед  усіма, але з усвідомленням, що робиш це під 

впливом своєї природи. Як сказав С., що втрачає над собою управління і 

знає, що зараз почне все трощити. Разом з цим кричи: «Рятуйте». І тоді 

вибухай. 
 

- А як врятувати в цьому випадку? Є можливість зробити це в розпал 

події? 

 

- Якщо розуміють один одного, тоді чудово: кожен вчиться на прикладі 

іншого. 
 

- Скажімо, я відчуваю, що вибухаю, але не можу себе зупинити... 

 

- Це почуття миттєво згасне – тільки почни кричати і побачиш! 
 

- А як це пов'язано з віддачею? Як перетворити зло у щось 

протилежне? 

- Віддача допомагає нам найкращим чином виявити зло - це допомога 

проти себе. Було «проти» і раптом стало допомогою. Адже у нас немає 

хороших властивостей, а тільки егоїстичні. Їх ми можемо перетворити на 

добро, і від цього у нас є бажання віддачі. Доброї  природи в нас немає, як 

немає хорошої поведінки. Добро не є нашою вродженою якістю, а повністю 

будується на тому, що ми створюємо його з протилежності. 

 

- Як сказав М.: «Наша природа егоїстична». Все дуже просто. 
 

- Протягом бесіди він кілька разів підкреслював: така моя природа, її не 

можна змінити, а тому я нічого не можу з нею зробити. 
 

- Принаймні, він прийшов до усвідомлення зла - велике досягнення. 
 

- У наступному фрагменті видно, наскільки поняття покарання 

вкоренилося в нас. С. вже здатний спостерігати за собою, а М. відчуває 

тільки свою природу. Тому крім покарання він не бачить іншого виходу. 

  

«Ведучий:  Який  вам відомий найсильніший  та найпотужніший засіб, 

за допомогою якого ми можемо приборкати вибух нашого его? 

С: Перш за все, думка про те, що відбувається з товаришем. Якщо я 
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роблю щось погане товаришеві, то ставлю себе на його місце, а якщо він 

робить мені погано, то я відчуваю, що з ним відбувається, входжу в його 

становище. 

Ведучий: Тобто я уявляю себе в стані товариша. А як перемогти 

егоїзм? 

М: На мою думку, як ми вже говорили, єдиний вихід - покарання. Іншого 

рішення немає. Якщо мені кажуть: «Наступного разу так не роби», - для 

мене це покарання. Адже будь-яке обмеження є покаранням. 

Ведучий: З іншого боку, ми бачимо, що покарання ще більше 

пробуджує егоїзм. 

С: Я думаю, потрібно карати в залежності від випадку: щоб не 

зашкодити людині, не примусити страждати, а щоб запам'яталося  до 

наступного разу». 
 

- Справді, важке запитання: що з цим робити? Їх наділили егоїстичної 

природою і навчають спостереженню за своїми діями. І що ж вони 

бачать? Що постійно хочуть всього лише для себе, і ніхто не думає про 

оточуючих. 
 

- Але що би  Ви сказали, якби всі діти в світі досягли розуміння такого 

рівня? 

 

- О, ми би значно просунулися вперед! 
 

- Адже від миті, коли дитина каже, що нічого не вдієш зі своєю 

природою, а тому їй потрібні покарання(!), І до вміння правильно та 

усвідомлено обмежувати себе відносно оточення зовсім недалеко. Вона 

починає сама себе виховувати, аналізуючи на дуже високому рівні. 

 

- Цікаво, що в процесі обговорення всі діти погодилися з тим, що 

егоїзм створює їм проблему, яку потрібно вирішити. Але кожен хоче 

впоратися з цим сам: подати особистий приклад  або знайти якийсь 

інший спосіб. 
 

- Адже дитина хоче відчути, що справляється сама! 

 

- Вірно. Ви хочете отримати рішення? 

 

- Звичайно. 
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- Необхідно навчити їх, як виховувати себе за допомогою оточення. 

Кожен повинен звернутися до товаришів з проханням: «Друзі! Ви повинні 

зупинити мене, зреагувати і натиснути на мене, якщо я, наприклад, 

розпочну  бійку». 
 

- Буквально попросити? 

 

- Так. І тоді наступного разу, коли я замахнусь, мене тієї ж миті схоплять 

за руку, зупинять і нагадають, адже сам я про це забуваю. 

 

- До цього висновку дитина повинна прийти сама? 

 

- Звичайно, сама! І попросити групу нагадати! 
 

- Але спочатку вона повинна у собі розчаруватися? 

- Зрозуміло. Але вона  вже зараз говорить, що їй потрібні покарання, 

інакше вона собою не керує! Інакше вона просто розбивається, як літак що 

йде у піке. Тобто у нас вже є діти, котрі  розуміють свій стан. Тепер має 

бути наступний етап – свобода вибору: я вибираю оточення, яке дасть мені  

винагороду та покарання своїм ставленням до мене. 
 

- Не звинувачуючи і не сердячись на мене? 

 

- Звичайно, адже всі такі - вони ж це кажуть про себе! І кожному з них 

зрозуміло, що їх природа егоїстична, погана. 
 

- І не має значення, у кого природа гірша? 

 

- Ні. 
 

- Тобто головний посил полягає в тому, що зло знаходиться у всіх? 

 

- Так, а тому ми, погані, повинні організувати оточення, котре буде за 

нами слідкувати. Ми ніби будуємо більш високий рівень, який буде нас 

оберігати - всі оберігають один одного. Тоді ми будемо просуватися 

добрим шляхом. 
 

- Замість того, щоб боротися із зовнішніми обмеженнями, дитина 

почне розуміти, що вони їй потрібні, і буде сама їх встановлювати? 

 

- Кожен захоче, щоб оточення на нього впливало і виховувало. 
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- Звучить дуже заманливо! 
 

- А вихователю не залишається іншої роботи, як впливати через 

оточення, допомагаючи зрозуміти, якою має бути група, які закони в ній 

діють. Ці закони ми беремо з природи - їх не вигадує  ані вихователь, ані 

міністерство освіти. 
 

- На цій темі створення правильного оточення для дітей, котре буде 

їх виховувати, ми зупинимося. Сподіваюся, всі отримали багатий 

матеріал для роздумів. 
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Facebook 

  

- У попередніх бесідах ми багато говорили про потребу підлітків 

сформувати власну індивідуальність. Одне із завдань, яке стоїть перед 

підлітком - зрозуміти, хто він, випробувати себе і самовизначитися. У 

той же час, сьогодні ми спостерігаємо в підлітковому середовищі таку 

тенденцію до байдужості, яка переростає в справжній нарцисизм: Я, Я і 

ще раз Я. В Інтернеті було опубліковано дуже цікаве дослідження, в 

якому брали участь чотирнадцять тисяч студентів американського 

коледжу. Дослідження показало, що здатність до співпереживання 

протягом останніх тридцяти років неухильно знижується. Людина все 

більше і більше поглинена собою. Питання в тому, як знайти підхід до 

сьогоднішніх підлітків? В чому їх потреби? Яка освіта їм необхідна? 

  

- Ми перебуваємо в перехідному стані, між історичними щаблями. 

Протягом мільйонів років природа розвивалася від неживої матерії через 

рослинний і тваринний рівні до рівня «людина». Розвиток людини на 

Земній кулі, який триває сотні тисяч років, егоїстичний і спрямований в 

одному напрямку: егоїзм зростає і постійно штовхає нас вперед. Якщо я 

відчуваю, що мені варто бути пов'язаним з оточенням, діяти як складова 

частина людського суспільства, то я це роблю. Відповідно до цієї потреби, 

люди будують суспільне оточення: різні організації, які забезпечують 

пенсією, страховкою, охороною здоров'я, всілякі підприємства, об'єднання, 

клуби. Але, врешті решт, наш егоїзм так зріс, що ми вже не здатні 

взаємодіяти в рамках подібних організацій. Якщо я можу отримати від них 

зиск, я в них приймаю участь, а якщо ні – то вони мені не потрібні. 
  

- Побічним явищем цього процесу є моя байдужість до іншої людини? 

  

- Так, вона мене не хвилює. Але треба зрозуміти, що в природі нічого не 

відбувається випадково, без необхідності. Тому сьогодні, відчуваючи 

байдужість до іншої людини, ми замислюємося: а як це відбивається на 

мені, до чого  призводить? Так я наближаюсь до усвідомлення зла: якщо 

мене не хвилює інша людина, то суспільство руйнується. Люди 

віддаляються одна від одної, побудовані раніше організації і зв'язки більше 

не діють. Ми не бажаємо бути одним суспільством, однією країною, 

належати до якогось конкретного народу, держави. Людина блукає світом і 
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обирає собі місце, де їй зручніше. Подивіться, який рівень міграції в світі! 

Люди не відчувають своєї приналежності до будь чого. В будь-якій точці 

світу приблизно одна мова, одна і та ж їжа, приблизно однакові  побутові 

пристрої, освіта, культура. Все це однаково доступно, і коли мені 

доводиться подорожувати світом, я не відчуваю себе відірваним. 
  

- Люди, які побували за кордоном, привозять з собою нові речі або 

новий сленг, і отримують від цього величезне задоволення. Чуже їм 

ближче, ніж своє рідне. Живучи за кордоном, вони переписуються з 

однокласниками... 
  

- Де б я не був – за  кордоном чи вдома, - я  відчуваю себе однаково 

пов'язаним із моїми друзями та родиною. Виходить, почуття відірваності 

один від одного і низька потреба у фізичному контакті, які виникають в нас,  

є наслідком технологічного прогресу, що охопив весь світ. Але це явище 

приходить разом зі своєрідною кризою. Ми починаємо розуміти, що 

можливість усамітнитися у своїй «шкаралупі» і взаємодіяти зі світом через 

Інтернет дуже приваблива: мені ніхто не потрібен поряд. Коли я  листуюсь 

з кимось, мені не важливо, близько він від мене чи далеко. Але це лише 

одна сторона медалі. Якби відокремлення, якого ми так шукаємо, робило 

нас щасливішими, ми б продовжували йти в цьому напрямку. Але природа 

завдає удар з іншого боку, кажучи: ваш стан без зв'язку один з одним буде 

дуже небезпечним. Людське суспільство не зможе забезпечити себе 

найнеобхіднішим. Ненависть, роз'єднаність, глобальна криза, включаючи 

екологію і клімат, досягнуть такого рівня, що ви не зможете продовжувати 

свого існування. Виходить, що, з одного боку, наш егоїзм та розвиток 

технологій дозволяють кожному з нас існувати автономно, відчуваючи себе 

комфортно поза зв’язком з іншими людьми. З іншого боку, природа з цим 

не погоджується. Тому ми знаходимося в перехідному стані між двома 

ступенями: завершуємо розвиток на попередньому етапі і повинні 

піднятися на наступний рівень. 
  

- Під словом «ми» Ви маєте на увазі все людство? 

  

- Звичайно. 
  

- Іншими словами, перехід, про який Ви говорите, це певне 

дорослішання людства? 

  

- Так. І саме сьогоднішні підлітки реалізують цей підйом. 
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- Незважаючи на те, що сьогодні вони демонструють своє повне 

нехтування всіма суспільними інститутами і не хочуть приймати в них 

участь? 

  

- Страждання і удари зобов'яжуть їх шукати зв'язок. 
  

- Які страждання - внутрішні чи зовнішні? 

  

- І ті, й інші. 
  

- Ви говорили про соціальні мережі і про те, як вони стимулюють 

людей до участі в них. Сьогодні з’являється безліч досліджень у цій 

сфері. Наприклад, йдеться про те, що чим частіше людина оновлює свій 

профіль у соціальній мережі, тим вона більш схильна до 

самозамилування: встановлено чіткий зв'язок між ступенем залучення в 

мережу і ступенем егоїзму людини. Виходить, що з одного боку соціальна 

мережа є засобом об'єднання між людьми... 
  

- «Нібито» об'єднання. 
  

- А з іншого боку скеровує людину саму на себе, стимулює нарцисизм. 

Погляньмо на фрагмент, в якому підлітки говорять про Facebook. 
  

«Ведучий: Ви говорите про Facebook, як про щось поверхневе: я 

знайомлюся з дівчиною тому, що в неї гарна фотографія, або оновлюю свій 

статус: « я вийшов з дому ». Це і є Facebook, або є інші способи 

користуватися його можливостями? 

Н.: Facebook - це дуже доступно. Я завжди можу знати, що 

відбувається. Припустимо, друзі зібралися піти в парк, і я дізнаюся через 

Facebook всі подробиці - час заходу, місце ... 

Л.: Дійшло до того, що друзі повертаються з вечірки, у всіх страшне 

похмілля, і вони пишуть про те, як у кого болить голова. Вони живуть в 

Facebook і не можуть без нього. Люди виставляють в ньому своє життя 

напоказ: я хочу їсти, я хочу пити, я пішов, я прийшов, я йду спати ... 

Ведучий: Ми бачимо, що на Facebook є якась тенденція робити 

надбанням публіки свої фотографії, своє життя, сім'ю, демонструвати, хто і 

чим зайнятий в поточний момент. Будь-хто може зайти і побачити моє 

життя, як на долоні. Чому нам так важливо перетворювати інших людей в 

свідків будь-якої  події нашого життя? В цьому є щось від підглядання в 
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замкову шпарину… 

М.: Моя подруга видалила свою сторінку на Facebook, тому що зловила 

себе на тому, що цілими днями оновлює свій статус і чекає реакції «Мені 

подобається». Якщо ніхто не робив «Подобається», то вона відчувала 

невдоволеність собою, а якщо відгуків було багато, вона почувалася 

значно краще. Думаю, в цьому причина того, що ми викладаємо фотографії 

і виставляємо своє життя напоказ: ми хочемо реакції людей. З її допомогою 

ми визначаємо, чи варті  чогось в очах оточуючих. 

Ведучий: Іншими словами, Facebook дає мені відчуття власного буття. 

Н.: Я думаю, що через Facebook можна зрозуміти, що нам диктує 

суспільство. Ти ніколи не викладеш на Facebook фотографії, на яких 

виглядаєш погано, ніколи не напишеш про себе нічого поганого. В 

результаті цих старань, ти на Facebook зовсім не справжній. І все тому, що 

нам сказали, що на Facebook все має виглядати найкращим чином». 
  

- Це був уривок з розмови, яку я провів із підлітками. Було дуже цікаво, 

тому що ці діти особливі: вони здатні подивитися на себе і на свої 

вчинки з боку. У той же час всі вони, за рідкісним винятком, 

зареєстровані на Facebook, живуть за його правилами і відчувають в 

ньому потребу. 
  

- Це якийсь спільний щоденник? 

  

- Так. Людина хоче, щоб всі знали, що з нею відбувається. В 

основному, це відбувається через фотографії та листування. Але цей 

«щоденник» ні до чого не зобов'язує: можна писати все, що завгодно. 
  

- Кожен може сказати, що хоче, і це доступно всім? По суті, люди 

використовують Facebook, щоб підняти самооцінку: якщо мене 

підтримують, до мене приєднуються, значить, я в порядку. 

  

- Але ця тенденція веде до крайнощів. Був випадок, коли підлітки 

покінчили життя самогубством, тому що їх статусу у Facebook ніхто 

не поставив «Подобається». 
  

- Вони живуть відповідно до своєї важливості на  Facebook? 

  

- Буквально так. Питання в тому, як наблизитися до сучасних 

підлітків, які таким чином живуть, і щось в них змінити, прищепити 

цінності, які ми хочемо їм передати? З чого почати? 
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- Перш за все, неможливо почати з півдороги: раптом підійти до 13-14 

річних підлітків і почати з ними говорити. З якого віку дитина вважається 

підлітком? 

  

- З 12-13 років. 
  

- Якщо Вас цікавить моя думка, то я вважаю, що в 12-13 років людина 

вже доросла, а не підліток. 
  

- Уже пізно? 

  

- Підлітком вона є набагато раніше: з 9 до 12-13 років. 
  

- Що Ви маєте на увазі? 

  

- Я маю на увазі, що до 12-13 років в дитині ще можна щось змінити, а 

потім це практично неможливо. Крім того, що ми даємо натомість? Ми 

повинні створити систему, яка відповідала б потребам підлітків, але 

ґрунтувалася на інших цінностях. 

  

- Система повинна бути нова або можна використовувати ту, яка 

існує зараз? 

  

- Можна використовувати ту, яка є, я не знайомий з нею. 
  

- Підлітки включені до неї. 
  

- Добре. Напевно, можна проникнути в неї і почати хитрістю і з розумом 

змінювати її так, щоб підлітки цього не розпізнали і не віддалилися від нас. 

Слід діяти поступово, через людей, які користуються популярністю у 

молоді, різних знаменитостей. Їх роль в процесі має бути виховною, 

буквально заради «порятунку душ». Нехай вони спілкуються з дітьми, 

переписуються, пояснюють, беруть участь у форумах. І тоді буде ясно, що 

вони мають в своєму розпорядженні вищі цінності, ніж у цих підлітків. Так 

можна буде «підняти» цих дітей, зайняти чимось іншим, організувати 

гуртки за інтересами. На Facebook є такий розподіл або все упереміш? 

  

- Все упереміш. 
  

- Тобто, без всілякого сенсу? 
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- У кожного є особистий профіль. Якщо хтось проситься до мене в 

друзі, я додаю його, і ми можемо листуватися, дивитися фотографії 

одне одного. 
  

- Це призводить до фізичного спілкуванню теж? 

  

- Як правило, ні. 
  

- Найчастіше це замінює безпосереднє спілкування. Аж до того, що 

хлопець і дівчина можуть розлучитися, просто написавши повідомлення. У 

нашій бесіді один підліток сказав: замість того, щоб дзвонити і витрачати 

годину на телефонну розмову, можна просто написати, що ти мені набрид, 

і все. 
  

- І відчувати себе при цьому захищеним? 

  

- Так. Однак ця процедура хвороблива. Багато батьків дивуються, куди 

пропали тепло, сердечність, внутрішній зв'язок у дітей? Результат якраз 

протилежний. 
  

- Я не думаю, що на Facebook хтось шукає тепло і сердечність. Це 

спілкування виглядає поверхневим і зовнішнім, хоча підлітки зі мною не 

погодяться. 
  

- Їм цього достатньо. 
  

- У тому й річ: все тільки зовнішнє. Якщо малюнок, то тільки 

красивий, якщо слова, то приємні. А якщо я хочу сказати щось 

неприємне, Facebook значно полегшує мені задачу. Все нібито 

відбувається зовні. З іншого боку, в хід абсолютно вільно йдуть 

найтепліші слова. 
  

- Виходячи з того, що подібне спілкування є реальністю сьогоднішніх 

підлітків, який додатковий елемент можна додати в такі зустрічі, які 

були, скажімо, у мене з молоддю, щоб сказати: «Друзі! Давайте зробимо 

щось інше»? 

  

- Ми маємо справу з позитивним явищем - я б навіть сказав, рідкісним. 

Приємно чути, що Facebook стає все більш і більш популярним. 
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- За чисельністю Facebook займає друге місце в світі після Китаю.  

 

- Світ у світі. 
  

- Це означає, що між людьми існує зв'язок - штучний, поганий, який не 

витримує жодної критики, але все ж це зв'язок. І за своєю природою – 

природою егоїзму, який в них розвивається, - ці молоді люди відчувають, 

що така форма об'єднання людей правильна в наш час. Вони не хочуть 

знайомитися особисто: у мене є свій «осередок» вдома, на роботі, і я так 

живу. Я купую продукти в супермаркеті і повертаюся додому. У мене є 

холодильник, кондиціонер, пральна машина - все що потрібно. Їжа з 

супермаркету майже готова для вживання - я в повному порядку. А якщо 

моя природа вимагає від мене спілкуватися з іншими людьми, то я це 

роблю через Facebook. 
  

- «Зв'язок швидкого приготування»? 

  

- Не важливо. Це ви так вважаєте, а для них це нормальний зв'язок, 

більшого не потрібно. Настільки, що хлопець і дівчина здебільшого 

знайомляться через листування, а потім іноді зустрічаються. Бачите, 

наскільки змінюється напрямок вимог егоїстичного бажання людини в 

новому поколінні?! Потреба у теплі і обіймах приймає іншу форму: люди в 

більшості випадків можуть задовольнити взаємні потреби завдяки 

спілкуванню в Інтернеті. Це їх заспокоює і наповнює. Нічого з цим не 

поробиш. Я бачу це навіть по собі: коли я телефоную своїй мамі, яка живе 

в Канаді, мені досить короткої розмови. Нема того потягу знаходитися 

поруч, який був раніше. Сьогодні ми, судячи з усього, переходимо до 

іншого виду близькості: електронний зв'язок скорочує і скасовує відстань. 

  

- У ньому відчувається подих життя. 

  

- Вірно. Хоча я не можу дивитися на Facebook очима молоді, але 

повинен погодитися з цим фактом. Тому нам потрібно думати про те, як 

разом з цією новою мережею рухатися у напрямку до мети природи. 

Правильне використання Facebook, безсумнівно, приведе нас до великого 

успіху. Я бачу в його розвитку потужний засіб розповсюдження. 

  

- Під час бесіди з підлітками з'ясувалося, що навіть перебуваючи 

пов'язаними через Facebook, вони гостро відчувають порожнечу. Вони 

самі кажуть, що цей зв'язок не справжній, поверхневий, що в ньому чогось 
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не вистачає. 
  

- Саме тут є можливість втрутитися і заповнити це відчуття порожнечі. 

Вибору немає - ця мережа існує, і підлітки хочуть бути пов'язаними саме 

так. Разом з тим, вони відчувають, що її необхідно наповнити чимось більш 

емоційним, палаючим, злободенним. 
  

- У цьому й полягає моє питання. Що ми можемо додати, щоб підлітки 

відчули цей зв'язок справжнім, саме таким, яким вони хочуть? 

  

- Я б підкидав підліткам - як кидають сірник в стіг сіна – «найгарячіші» 

теми для обговорення, щоб їх «завести». Взяв би десять-п'ятнадцять 

чоловік з різних верств, з різними поглядами і підходами, які мають різні 

характери, щоб вони були «підбурювачами» і «провокаторами» в мережі, 

пробуджували нехай навіть в грубуватій і різкій формі різні питання. Це не 

обов'язково повинні бути високі теми, можна говорити про повсякденні 

речі. В такий спосіб я б пробуджував підлітків і втягував в дискусії на теми, 

які стосуються можливості домовитися один з одним і об'єднатися. Нехай 

сперечаються і спілкуються, як вони звикли, але на теми, близькі до 

бажаного змісту. Так ми зможемо їх виховувати, щоб привести до доброго, 

більш високого стану. 
 

- Які саме теми? 

  

- Теми про сенс життя, про причини того, що відбувається в світі. Чому 

все так відбувається? Чому ти когось любиш, а когось ні? Чому до тебе 

ставляться не так, як ти хочеш? Тут і психологія, і екологія, і інші речі. 

Можна навіть повернути підлітків проти дорослих. 

  

- Для цього великих зусиль не потрібно! 
  

- Але необхідно, щоб критика була конструктивною. 
  

- Критика дорослих дуже сильно представлена в підлітковому 

середовищі, чого не можна сказати про здатність шукати причину. 

Саме це потрібно в них пробудити - усвідомлення того, що явища 

мають безліч причин на самих різних рівнях. Часто підлітки надають 

значення тільки тому, що бачать, критикуючи і відкидаючи геть усе. 

Вони можуть пояснити, чому не хочуть того чи іншого, але сказати, 

чого їм хочеться, як цього досягти інакше, вказати на причини, вони не 
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готові. 
  

- Тут є над чим працювати. Я, звичайно, не підходжу для цього 

завдання, але відчуваю, наскільки важливо вивчати мережу Facebook і 

відчувати її в тій чи іншій мірі через людей, для яких вона є частиною 

життя. 
  

- Зробити так, щоб вони стали тією самою рушійною силою? 

  

- Так. 
  

- Я хотів би зрозуміти образ сьогоднішніх підлітків: з ким ми маємо 

справу? Як я зрозумів, у зв'язку один з одним вони підійшли до межі, коли 

не потрібно надто багато. Досить того, що я пишу комусь кілька слів, 

мене це влаштовує, а щось більше - це вже справжній зв'язок, більш 

внутрішній. До такого висновку треба підвести підлітків? 

  

- Так. Ми бачимо це і з розвитку технологій. Все йде до того, що різні 

частини світу будуть пов'язані через Інтернет без обмежень через 

писемність і мову. Буде використовуватися також синхронний переклад. 

Ми відчуємо себе пов'язаними разом, але що це нам дає? 

  

- Ви вважаєте  такий розвиток бажаним? 

  

- Звичайно. Залишилося лише наповнити цей зв'язок змістом. І тут я 

вважаю, що тих підлітків, з якими Ви працюєте, необхідно навчити 

використовувати свої навички в Facebook та інших мережах. Вони повинні 

вміти наблизити все людство до гарного взаємного зв'язку. 

  

- Що при цьому виграють підлітки? Навіщо вони будуть цим 

займатися? 

  

- Як навіщо? Вони будуть здійснювати інтегральний розвиток світу! 

Адже це найбільше егоїстичне бажання. Вони захочуть цього, ще й як. 

Раптом за ними потягнуться мільйони. 

  

- Ви сказали, що в період з 13 до 20 років вже пізно виховувати. 

Підліток почує це і скаже: все, я такий, і зі мною більше нічого не зробиш. 

  

- Ні-ні, «нічого не зробиш» не означає, що з ними не треба працювати. 

Але якщо ми хочемо змінити людей, то потрібно робити це набагато 
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раніше - бажано з самого народження, з 2-4 років. Тобто не тягнути до 

підліткового віку - це буде дуже важко. Але оскільки мережа Facebook дуже 

доступна і близька підліткам, я думаю, що вони впораються. Будемо 

працювати разом. 
  

- Прийшов час підбити підсумки. Спілкування на Facebook - перехідний 

етап. Якщо ми наповнимо його змістом, то зможемо вийти на 

наступний, більш глибокий рівень, відчути справжній внутрішній зв'язок. 

З цією метою ми можемо задіяти тих підлітків, які вже прагнуть до 

чогось вищого. У наступних програмах ми продовжимо цю тему. 
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Шанування і оцінка 

  

- Ми обговорюємо питання виховання молоді. Ми вже говорили про 

віртуальний зв'язок і таке поняття як нарцисизм, який проявляється у 

підлітків. Сьогодні обговоримо тему шанування: що підлітки цінують і як 

розвинути в них правильні моделі шанування. Поговоримо трохи про 

шанування, оцінку та повагу. Ми бачимо, що на якомусь етапі розвитку 

підлітки хочуть самі обирати, чим наповнитися. Вони також повинні 

сформувати свій внутрішній світ. Для цього вони шукають образи, на які 

хочуть бути схожими. І тоді у віці 12-14 років вони раптом починають 

шанувати  всіляких особистостей, популярних у ЗМІ. Цим особистостям 

приділяється велика увага у світі - не завжди зрозуміло чому, - і молодь 

робить з них зразок для наслідування. Хоча це частина природного 

розвитку, але сьогодні це стає болючою проблемою: як заповнити цю 

порожнечу? Що запропонувати молоді? 

  

- Перш за все, ми повинні погодитися, що людина розвивається завдяки 

тому, що бере з когось приклад. Вона не має внутрішнього зразка, який би 

зростав всередині неї сам по собі. Людина не росте сама - нею керують 

різні імпульси, спонукання, властиві їй думки, бажання, властивості 

характеру. Але як упорядкувати все отримане від природи, яким чином 

організувати це насіння, вона не знає. Тому вона повинна брати приклад 

ззовні. Так говорить наука про вищі закони природи, те ж саме підтверджує 

й психологія. 
  

- Сьогодні навіть кажуть, що в цей період розвитку людина ніби 

«винаходить» себе, і це відмінна можливість ... 
  

- ... взяти вірний приклад. Тому ми повинні пильно стежити за цим 

процесом і не проґавити моменту, коли потрібно оточити дитину істинними 

прикладами, згідно з якими вона сформує себе з компонентів, які 

знаходяться в її розпорядженні. Також слід поправляти її, якщо вона 

робить це не зовсім вірно. Потрібно бути в цьому питанні  чуйним, але, 

можливо, доведеться діяти навіть жорстко. 
  

- У цей період вони зазвичай не слухаються. 
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- Це залежить від нашої майстерності. Ми можемо діяти добрим 

шляхом, так, що підліток навіть не відчує, що ним підспудно керують, 

показуючи позитивні зразки, гідні наслідування. Але якщо ми бачимо, що 

оточення настільки небажане, що дитина, отримуючи звідти поганий 

приклад, формується негативно, то повинні застосувати тиск і санкції. Іноді 

вибору немає, адже її можуть втягнути в злочинність. 
  

- Я теж відчуваю, що часом дитину необхідно вирвати з одного 

середовища і перевести в інше. 
  

- Це цілком можливо зробити. Я знаю це зі свого досвіду з деякими 

дітьми, яких буквально витягнув з поліції і служб соціальної опіки. 

Довелося застосувати силу, але потім все владналося. Звичайно, бажано 

оточити дітей такими гідними прикладами з оточення, щоб їм було 

неприємно і нелегко переймати негативні приклади. Ще раз повторюю: 

приклад, приклад і ще раз приклад - це, в кінцевому рахунку, єдиний засіб 

виховання. І я знаю, що наші вихователі це використовують. У будь-якому 

вихованні, не лише молоді, немає нічого крім прикладу. Просто підлітки 

більш чутливі, тому що жадають його. 
  

- Хочуть чогось іншого? 

  

- Вони хочуть знати, ким будуть - не відносно професії, а як особистість, 

- і це дійсно проблема. Але і в інші періоди життя ми несвідомо засвоюємо 

різні зразки і приєднуємо їх до себе, тому що змінюємося тільки від дії 

прикладів. Якщо людина робить щось у житті, то тому, що бачила приклад. 

Без прикладу ми не здатні зробити ні кроку: ми просто висимо в повітрі, 

оскільки існуюча в нас внутрішня інформація не одягнена в форму. Тому 

ми завжди повинні знати, як рухатися, сидіти, говорити, що купувати, що 

робити. Ми постійно шукаємо серед безлічі фотографічних картинок, 

накопичених у мозку, зразок для наслідування. 

  

- Можна сказати, що в нас є потенційна інформація, яку необхідно 

реалізувати, і ми шукаємо різні форми її втілення? 

  

- Завжди! Без вивільнення з пам'яті якоїсь картини та її реалізації я не 

дію. Є навіть хвороби, коли люди втрачають таку здатність і не знають, що 

робити. Це відбувається через те, що людина або не може витягти з 

пам'яті інформацію, або вона стерлася, або ж у неї немає зв'язку з 

існуючими в пам'яті образами. 
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- Це помітно під час поїздок за кордон: ми відразу ж відчуваємо себе 

чужими в іншому оточенні! І не тільки через мову - ми можемо говорити 

іншою мовою. Але ми бачимо навколо себе іншу культуру і відносини 

людей, і зразу ж пристосовуємося, починаємо їх наслідувати і ведемо 

себе так, як це прийнято в даному середовищі, інакше ми відчуваємо 

дискомфорт. Це впливає на нас дуже сильно. Разом з тим, хоча нове 

покоління має бути більш розвиненим, проте  моделі, які вони 

отримують, набагато нижчі й примітивніші. Чому так відбувається? 

Начебто внутрішня інформація повинна вести їх вперед, розвивати, а 

виходить, що вони гірші й нижчі в порівнянні з попереднім поколінням? 

  

- На мою думку, вони розумніші. Вони розуміють, що колишнє 

наповнення  їх не задовольняє. За часів моєї молодості, якщо людина не 

прочитала 2-3 тисячі книг класичної літератури, чи не познайомилася з 

кількома сотнями творів мистецтва різних жанрів, не відвідала музеї в 

різних країнах - тобто не ввібрала людську культуру, - то вона не 

вважалася культурною людиною. Сьогодні це ні про що не говорить, нікого 

не притягує! Навіть якщо хтось буде цим захоплюватися, над ним тільки 

посміються. Цінності змінилися, але ми не повинні вважати, що це на 

гірше. Ви кажете, що молоде покоління опустилося нижче щодо 

попереднього стану. Воно опустилося тому, що в процесі розвитку ми 

прийшли до етапу усвідомлення зла, аналізу. Тому вчорашні цінності - 

сьогодні вже не цінності. І я, що виріс на класичних зразках, добре розумію 

нинішню молодь. 
  

- Що ж варто цінувати? Футбол? Гроші? 

  

- Не має значення. Потрібно просто погодитися, що таким є розвиток 

світу. 
  

- Незважаючи на те, що ці цінності поверхневі, дрібні? 

  

- Вони нам такими здаються, але ми не знаємо, що буде за поворотом, 

за пагорбом історії, на який ми зараз піднімаємося. Егоїзм зростає, 

бажання посилюються, зв'язок між нами стає тіснішим - і все 

спустошується. Спустошується, щоб себе наповнити, можливо, набагато 

вищою цінністю, яку ми поки що не бачимо. Але щоб її досягти, потрібно 

спорожнити себе від усього, що було колись. Це називається 

усвідомленням зла: ми почали усвідомлювати, що у всьому, що у нас було 
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раніше, немає жодної користі. Що з того, що я знаю різні філософії, 

літературу, музику? Якщо егоїзм розвивається таким чином, що природнім 

шляхом,  я себе не наповнюю попередніми «досягненнями», отже, він 

готовий до якогось нового наповнення. 

  

- Але сьогодні наповнення дуже дрібні й поверхневі. 
  

- Це проміжний етап. 
  

- Однак навіть розвинені й розумні підлітки, з якими я розмовляв, 

знаходяться в полоні речей, позбавлених глибини. З одного боку, вони 

бачать їхню порожнечу, з іншого боку, не можуть подолати залежність від 

них. Подивимося уривок з бесіди про повагу. 

  

«Ведучий: Припустимо, до тебе прийде відомий футболіст. Хіба ти 

не виявиш до нього поваги? 

  

- Виявлю. 
  

Ведучий: А кого ви поважаєте? 

  

- Того, кого цінуємо. 
  

Ведучий: А кого зараз цінують у світі? 

  

- Того, на кого хочеш бути схожим - сильного. Того, хто чогось досягнув. 
  

Ведучий: Чого саме? 

  

- Футбол, баскетбол. Тих, з якими ми себе ототожнюємо: важливих 

людей, котрі володіють силою влади. 
  

Ведучий: А співаки, музиканти? 

  

- Це залежить від виду музики. 
  

Ведучий: Але є співаки в жанрах, які тобі не подобаються, і всі їх 

цінують. 
  

- Вони цінують, а я ні. 
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Ведучий: Ви згодні з тим, що сьогодні цінується у світі? Чи це того 

варте? 

  

- Думаю, що ні. Якщо ти когось цінуєш, а він тебе ні, то який в цьому 

сенс? Повага повинна бути взаємною. 
  

Ведучий: Давайте подумаємо разом, чому нам так важливо, щоб нас 

поважали, цінували? 

  

- Повага нас формує. У нас є его: ми хочемо, щоби нас оцінили й 

прийняли  у суспільстві. Тому, якщо хтось мене не поважає, то вражає моє 

«Я» і заважає мені». 
  

- Розмова була дуже цікавою. За їхніми відповідями видно, що у них є 

певні моделі поваги: той, хто поважає мене, домігся досягнень і так далі. 

Питання таке: чи повинні вони прийти до повного усвідомлення зла і 

остаточно розчаруватися в цих моделях – або вже зараз їм можна дати 

альтернативні цінності замість існуючих? 

  

- Виховання є світовою проблемою. Якби нам вдалося виховати одне 

покоління, то не було би проблем з усіма подальшими, які виростуть з 

нього. Це зрозуміло. Питання: до чого ми прямуємо? Ти не можеш зараз 

силою насаджувати цінності попереднього покоління - це вже не працює і 

не працюватиме, тому що природа вимагає свого. Тому цінності, що 

приходять зі спорту й розважальних жанрів, ближчі та зрозуміліші 

підліткам. Але якщо ми хочемо дати їм справжній розвиток, то повинні з 

ними працювати. 
  

Перш за все, слід побудувати оточення, яке буде їх до цього спонукати. 

Людина не чує того, до чого в неї немає потреби. Потреба має бути 

первинна, і вона приходить від оточення. Якщо всі починають говорити про 

якогось гравця, гумориста або навіть вченого - все одно про кого, - якщо він 

стає важливим для оточення, яке важливо для мене, то він стає важливим і 

для мене. Причому не за свої заслуги, а тому, що його цінують люди, яких 

я поважаю. 
  

Якщо мої товариші, з якими я пов'язаний, починають когось цінувати, 

мені не можна це критикувати, адже тоді я від них віддаляюся. Мені теж 

варто його поважати, тому що тим самим я об'єднуюся з ними. Чим більше 

я його цінуватиму, тим краще до мене ставитимуться товариші - загальне 
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шанування зв'яже нас. Так це працює в замкнутому колі. Тому нам дуже 

важливо поступово почати формувати такі образи і цінності, які замінять їм 

попередні. Ці образи повинні бути привабливими та зрозумілими, тобто не 

створені штучно. Сьогодні це гравці, спортсмени, а раніше були борці за 

свободу. Зрозуміло, їх теж прихованим чином впроваджували в суспільну 

свідомість. У всякому разі, як ми вже говорили, ми можемо з допомогою 

нашої молоді працювати над цим з широкою публікою. Питання лише в 

тому, які цінності ми пропонуємо? Яку повагу, яку владу? Від чого вони 

залежать? 

  

- Я також про це запитую. Ці зміни відбудуться під впливом того 

оточення, яке прийме нові цінності, або ж молодь сама зрозуміє і буде 

поважати цінності більш високого рівня, відповідно до свого розвитку? 

Адже цінності, одержувані ними сьогодні, вони не засуджують, не 

критикують. Чи повинні вони розвинути в собі критичне ставлення  до 

того, що поважають, або достатньо того, що оточення в цілому 

звернеться до нових цінностей? 

  

- Справа в тому, що молодь не живе в окремому просторі, вона 

живиться від нас, дорослих. І те, що шанують дорослі, просочується  до 

них і ними приймається. Тому ми зобов'язані працювати над більш 

широким прошарком населення - більш дорослим, розумним, 

урівноваженим, - впроваджуючи туди нові цінності. Тоді це перейде і до 

молоді. Крім того, я дуже сподіваюся, що настане усвідомлення зла в 

різних галузях, особливо в спорті. Подивіться, що відбувається навколо 

чемпіонатів! Щось жахливе! Хто буде грати?! Яка країна виграє?! Ніби всі 

країни перетворилися на команди глядачів. Глави держав домагаються 

права проведення чемпіонату! 
  

- Це економічний інтерес. 
  

- Але власне явище перетворюється на важливий символ. Звичайно, 

краще грати, ніж воювати. Але країни грають у футбол - ось що сьогодні 

відбувається. У такому положенні важко щось зробити. 
  

- Правда, під час чемпіонатів, настрій публіки значно покращується. 

Ми відчуваємо приємну загальну атмосферу. 
  

- Зрозуміло. Я пам'ятаю, що коли йшов популярний серіал, поліція 

повідомляла про значне зниження числа крадіжок ... 
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- Чи можна сказати, що молодь шукає моделі типу футболістів, бо не 

бачить гідних прикладів у своєму оточенні? 

  

- Ні. Якби ти міг розкрити їм більш широкі, привабливі та виблискуючі 

горизонти, то, безумовно, вони б цим зацікавилися. Питання в тому, 

наскільки ти здатний їх зацікавити. А це проблема, адже ти працюєш проти 

громадської думки. 
  

- Повинно бути щось набагато сильніше. 
  

- Так. 
  

- Тоді я запитаю інакше. Скажімо, футбол зараз не просто гра - 

навколо неї створена ціла індустрія: живий ефір, життя гравців, 

коментарі фахівців, великі гроші, азарт. Усім цим люди живуть. Питання 

в тому, чи можемо ми запропонувати альтернативу, яка була б, як Ви 

говорите, сильнішою, але виходила би з їхнього життя? 

  

- Зараз важко сказати. Я бачу нинішній період буквально як проміжний 

між ступенями. Якщо колись ми повинні були важко працювати, аби 

забезпечити себе їжею, то сьогодні в цьому немає необхідності. Сьогодні 

90% населення може не працювати і все отримувати завдяки механізації  і 

технологій. Ми вступаємо в епоху таких технологій, коли людині нічого 

робити: 2-3% населення світу забезпечують людство буквально всім! Що 

будуть робити інші? Весь час грати у футбол! Саме так, і це відбувається 

не випадково. Ми повинні зрозуміти, що стикаємося з проблемою: або 

знищити населення, або дати йому заняття. Кажуть про 10% безробітних. 

Які 10%? Ми прекрасно розуміємо, що це не так. Якщо поставитися до 

населення правильно, то отримаємо 80-90% безробітних. Сказано: «Ідіть і 

заробляйте один від одного». Ти робиш щось для мене, а я для тебе, але 

ні те, ні  інше не потрібне. Тому одні крадуть, інші саджають їх до в'язниці, 

треті охороняють в'язниці і так далі. 
  

- Питання в тому, чи можна сформувати критичне ставлення на час 

перехідного періоду? 

  

- Немає замінника. Зараз ми проходимо особливий процес, коли все 

змінюється: технології, життєвий уклад, зв'язки між людьми, ставлення до 

екології, до родини, до себе. Якщо раніше ми наповнювалися постійною 
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зайнятістю роботою і сім'єю, то сьогодні це не так. Ми все ще перебуваємо 

в цьому вирі, але поступово переходимо до того, що це перестає бути 

турботою. Сім'ї майже немає, роботи теж майже немає. Що ж робити з 

людьми? Ми не випадково приходимо до таких станів, що гра стає життям. 

  

- Але в цьому проміжному періоді є покоління, яке працює. Поки що 

воно розвивається і проходить серйозну кризу у всьому, що стосується 

молоді. Що ж з ним робити? Принести в жертву? 

  

- Дати відповідь на все, що ми зараз проходимо, не може ніхто - це 

видно з досліджень. А ми свою відповідь ще не довели до такого рівня, 

щоб вона була простою, зрозумілою і сприймалася б усіма з легкістю. Над 

цим слід працювати. Якщо ми будемо працювати з нашою молоддю і 

підлітками так, як це роблять наші інструктори, то просто покажемо всьому 

світу, як досягнути успіху. 

  

- Показати приклад, як групи створюють для себе міні-середовище, 

яке їх охороняє і розвиває? 

  

- Так. Адже будь-які пояснення - лишень філософія й теорія. Вони 

майже не сприймаються. А от якщо ти показуєш реалізацію методики, це 

діє. 
  

- Яку альтернативу можна дати такій групі, якщо вона відчуває 

також і вплив зовнішнього суспільства? Який вищий вид поваги, 

шанобливості? 

  

- В процесі обговорень, якими ти керуєш, м'яко і непомітно ти приводиш 

їх до самокритики та усвідомлення зла. Необхідне формування в людині 

почуття усвідомлення егоїзму як зла. Саме цього нам не вистачає. Не 

важливо, чим захоплюватися - нібито всі ці захоплення непогані. Вони 

приносять насолоду і наповнення, але, разом з тим, захоплення ними 

краде у мене вічність, досконалість, нескінченне осягнення, необмежене 

життя, повне пригод. Саме це я повинен їм показати, - і тоді вони 

усвідомлюють справжнє зло. 
  

- Необхідно їм про це говорити? 

  

- Тільки через обговорення. 
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- Ми їх не питаємо, не обговорюємо безпосередньо, але в результаті 

обговорення кожен звертає на це увагу? 

  

- Вірно. 
  

- Підіб'ємо підсумок. Я дякую учасникам за цікаву розмову про 

проміжний етап, після якого напевно прийде новий стан. А поки рішення 

в тому, щоби побудувати показову групу, яка через самокритику й 

усвідомлення зла в своєму нинішньому стані покаже людству, що існує 

інша опція, інший приклад. Саме це ми хочемо зараз у нас розвинути й 

показати. 
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Група 

  

- Розмовляючи з підлітками, я часто чую від них скарги на те, що їх не 

розуміють. 
  

- Вони це відчувають? 

  

- Вони це відчувають і дуже сильно. Нерозуміння дорослих викликає у 

них злість і віддаляє від батьків у дуже ранньому віці і на довгі роки. 

Накопичуючись, цей процес призводить до бунту і відриву від сім'ї. Це 

виражається в бажанні молоді виїхати якнайдалі і на тривалий час. Цей 

період розтягується, а тривала відсутність перетворюється на 

процес. І не має значення, що вони роблять під час подорожі, де і ким 

працюють. З роками, навіть здобуваючи престижну професію, вони 

сумують за  цими часами і намагаються їх повторити. Постійний пошук 

свідчить про те, що вони шукають щось інше. 
  

- Дуже боляче на них дивитися. 
  

- Що ж, я їх розумію. По правді кажучи, я наполягав на тому, щоб мій 

син у молоді роки мандрував світом. Я купив йому студентський квиток на 

транспорт в Європі, і він відвідав більше ніж 20 країн. Потім я відправив 

його на Далекий Схід. І все це, щоб, повернувшись, він відчув, що наповнив 

себе. Так і сталось. Повернувшись, він сказав: «Досить. Більше не хочу». 

  

- Але вони там залишаються, працюють, розвиваються - не 

повертаються. 
  

- Звичайно, питання саме в тому, пропонують тобі їхати чи ти тікаєш 

сам. В усякому разі, слід визнати, що таке явище існує і, як всі інші явища у 

світі, пробуджується змінами нашої природи. На відміну від тварин, людина 

розвивається: їй потрібно пізнати світ, відчути інших людей. Ця потреба 

готує майбутні виправлення, які ми повинні пройти. Зрештою, нас очікує 

підйом. Так що я бачу ці речі позитивними. Питання в тому, як їх пройти, 

розвиваючись швидше, щоб не притягувати удари і розуміти, куди веде 

загальна тенденція. Сказано: «мудрець бачить майбутнє». Тобто ми 

зобов'язані зрозуміти мету розвитку, яку покладено на нас природою: до 
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чого вона нас запрошує. А також зрозуміти свої дії щодо природи. 

Можливо, ми зараз не розуміємо її правильно, а тому шкодимо собі або в 

сьогоденні, або в майбутньому. 

  

- Що ж їм потрібно? 

  

- Їм нічого не треба. Ми не можемо ставити їм вимоги. Зрештою, вони 

реалізують свої внутрішні спонукання, що розвиваються в них природою. 

Але ми, дорослі, повинні допомогти їм і собі розкрити мету, яку поставила 

природа…мету, до якої природа нас веде. У природи є програма, і нічого в 

світі не відбувається поза нею. Поглянувши на історію – озираючись, ми 

завжди розумніші, - ми бачимо, що природа розвиває людство за рахунок 

посилення егоїзму. Так ми пройшли всі етапи розвитку, кожен з яких був 

необхідним і приніс свої досягнення. Звичайно, що інакше ми не могли б 

розвиватися. 
  

- Хіба більшому егоїзму не потрібна сім'я, діти, робота? 

  

- Не знаю, але бачу, що ні. Навіщо ж мені його примушувати? Адже 

мене виховали, і я влаштував своє життя відповідно до свого егоїзму, 

бажань та спонукань: створив сім'ю, здобув професію, влаштувався на 

роботу - все стійко, надійно. В цьому я просуваюсь: купую нове крісло, 

машину, розширюю квартиру. У мене це називається просуванням, а для 

них просуванням є щось інше, і їх неможливо чимось зобов'язати. Вони 

ладні жити в одній кімнаті, їм потрібен Інтернет і холодильник - більше 

нічого. Все інше є в супермаркеті. Якщо існує така загальна тенденція, то 

маємо відповідно до неї ставитися до життя. Ми повинні йти разом з ними. 

Це зовсім не означає бути такими, як вони, необхідно просто бачити, куди 

ця тенденція веде. Можливо, якщо ми це опануємо, то пізнаємо їх, і вони 

не будуть засмучені тим, що їх не розуміють. Давайте хоча б побажаємо 

зрозуміти, що з ними відбувається! Адже ми повинні бачити в них найбільш 

просунуту частину загальної природи. Навіщо ж говорити, що за умови 

якщо вони не такі, як ми, то це погано?! Навпаки! 

- Бути як ми, враховуючи все, що ми побудували, не так вже і чудово. 

- Дійсно, дуже важко зрозуміти, що відбувається з підлітком. Нещодавно 

він був прив'язаний до батьків більше, ніж до своїх товаришів, а зараз все 

змінилося, і він більше не хоче бути з ними пов'язаним. 
  

- Чому раптом виникає розрив з батьками? 
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- Тому що батьки не розуміють його, не хочуть і не намагаються його 

зрозуміти. Вони його не виправдовують. 
  

- Це дійсно дуже важливо. 
  

- Перш за все, вони повинні його виправдати, тому що в новому 

поколінні проявляється природа, а природа завжди права. Цей факт слід 

прийняти, як кажуть, вище знання. 
  

- Тобто батьки, як правило, скаржаться на підлітка, а Ви кажете, що 

його слід, незважаючи ні на що, виправдати? 

  

- Які можуть бути скарги? Хіба можна йти наперекір природі? Це просто 

дурість. Все що в них є, я повинен приймати як їм відповідне. Така нова 

форма життя, яка нам не знайома. Але якщо ми хочемо допомогти своїм 

дітям, новому поколінню, то повинні бути з ними і постаратися підтримати в 

тих формах, які в них виявляються. Можливо, разом з ними ми зуміємо 

побачити наступний етап. Це стосується будь-кого з батьків. 
  

- Ваші слова мене вразили. У період змужніння для підлітків 

характерне спонукання розірвати зв'язки з родиною і шукати щось своє. 

Це називається пошуками себе. А Ви кажете, що якби батьки були 

розвинені більше, то діти не відривалися б від них. Адже молодь хоче 

рости і розвиватися, і це зміцнило б їхній зв'язок з батьками. Зі свого 

досвіду я знаю, що молодь шукає когось мудрого і досвідченого, щоб у 

нього повчитися. Саме ці пошуки залишають їх самотніми в 

найближчому оточенні. 
  

- Так, але я сподіваюся, що ми розширимо це коло. 
  

- Цей зв'язок має бути з тими дорослими, які більш просунуті, або 

вона (він) може бути з однолітками, щоб замість втечі до Індії 

об'єднатися з ними? 

  

- Це залежить від нашої здатності сформувати оточення, побудувати 

кемпінги, створити групи в різних країнах. Тоді ми зможемо відправляти 

наших хлопців в наші групи в Америці, в Росії, в країнах Європи, щоб 

побули там деякий час. Якщо є такі можливості, навіщо ж посилати їх в 

Індію або інші місця? 

  



298 
 

- Ми не чекаємо, що вони втечуть, а ладні відправляти їх самі. І 

завжди посилати їх групою, а не поодинці? 

  

- Так, одна група приймає іншу групу, і всі разом розважаються та 

подорожують. 
  

- Поговорімо про групу як про модель. Яке значення групи в процесі 

сталого самовизначення молоді? 

  

- Ми вивчаємо, що група - понад усе. Людині необхідне суспільство, 

вона не може існувати одна. Оточення для неї все визначає і дає 

приклади. Без прикладів ми не знаємо, що робити. Ми - матеріал, який 

постійно зростає у своїх вимогах: «Я хочу більше!» - «Чого хочеш?» - «Не 

знаю». Щоб знати, чого я хочу, я повинен подивитися на інших людей. І 

тоді я побачу приклади того, чого вони хочуть, як шукають і досягають 

бажаного. А вже відповідно до свого характеру я обираю, до якої картини, 

форми або стану хочу прийти. Відбувається кореляція між моїми 

внутрішніми властивостями і зовнішніми формами, які знаходяться переді 

мною. І тоді я обираю те чи інше оточення. Зробивши вибір, я отримую 

звідти всі цінності, і вони стають для мене найважливішими. Я хочу їх 

досягти і зростати в цьому суспільстві, щоб знайти в ньому пошану, повагу 

і навіть викликати заздрість. 
  

- Якщо говорити про групу практично, то, збираючись, молодь ще не 

відчуває себе групою. Між ними ще немає сердечного зв'язку. З чого 

почати? Які перші кроки перетворення звичайних приятельських 

стосунків на групу? 

  

- Ти приймаєш їх як таких, що зібрались випадково? 

  

- Вони знають один одного, але не відчувають себе групою - просто їх 

запросили. Як їх об'єднати? Поставити перед ними мету? Розповісти, 

як добре бути в групі? 

  

- Перший крок - не замикати їх один на одного. Краще всього вирушити 

в похід, на екскурсію, в музей, на стадіон, щоб вони відчули себе групою 

щодо зовнішнього чинника. Це перш за все. Вони не повинні сидіти і щось 

обговорювати, ні. Спочатку за допомогою зовнішнього чинника - пікніка або 

подорожі - між ними повинен утворитися зв'язок, виникнути групове 

враження: «ми» щодо природи чи інших людей. Потім дуже корисно разом 
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щось створити. 
  

- Спільний проект? 

  

- Так. 
  

- Скажімо, навчальний корпус, в якому вони займаються, потребує 

ремонту. 
  

- Відмінно! Треба сказати, що в кінці вони отримають приз! 
  

- Або разом вони можуть підготувати телевізійну програму. 
  

- Взагалі, вони повинні бачити спільну мету, виконувати спільну роботу і 

докладати спільних зусиль - як в армії або інших об'єднаннях. Такі речі 

використовуються часто. Таким способом ти формуєш їх як групу. А коли 

між ними вже встановлено певний зв'язок, то настає час перевірки цього 

зв'язку: навіщо і для чого об'єднуємося, хто присутній, що кожен чекає від 

життя, як дивиться на товаришів, на різні звички тощо. Поступово 

вибудовується залежність один від одного, всупереч виявленим 

розбіжностям. І тоді починається робота не просто над об'єднанням, а над 

тим, наскільки кожен включений в іншого. З'єднання стає внутрішнім: не 

тільки торкнутися один одного, а й взаємно включитися. 

  

- Тобто існує перехід від зовнішнього зв'язку до внутрішнього? 

  

- Так. Щоб просто об'єднати їх в одну сукупність, необхідний зовнішній 

чинник, а щоб вони включилися один в одного, вже потрібні обговорення в 

рамках групи. Дуже корисні обговорення фільмів, вистав. Нехай відвідають 

суд, лікарню, тюрму - такі місця викликають гостру реакцію на наше життя. 
  

- А що з'ясовувати в таких обговореннях? Що має з них вийти? 

  

- Ти аналізуєш найгостріші, особливі питання: життя і смерть, чи варто 

жити таким чи іншим чином. Для них це дуже важливо, адже вони лише 

відкривають світ, знаходяться на початку шляху. 

  

- Розкриваючи і обговорюючи зовнішній світ, чи варто зупинятися на 

проблемах, що стосуються їх як групи: що з нами відбувається, що ми 

зробили, чого хочемо? 
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- Те й інше має бути разом. Адже іноді не варто заглиблюватися в себе і 

займатися самоїдством, краще з'ясовувати стосунки між собою щодо 

третього компонента. Це легше. Крім того, є й інші форми. 
  

- А яка мета групи? Як ми визначаємо для них мету: підготуватися 

до життя, підготувати їх до життя, пізнати життя? 

  

- Ні. Мета групи така: якщо ми в результаті з'ясування визначаємо якусь 

вищу цінність - це може бути що завгодно, наприклад, відомий футболіст 

чи просто футбол, - то ця цінність стає важливою для всіх. І кожен отримує 

прагнення, бажання, оцінку вибраного явища такої величини, рівня та сили, 

як у всієї групи. Так людина збільшує своє бажання і силу досягнення мети. 

Вона отримує від групи важливість, силу, міць, здатність виживання, щоб 

досягти мети. І це допомагає людині добитися успіху в житті. В цьому 

полягає величезний виграш, який ми отримуємо від групи. Це як командос - 

кожен знаходить силу всіх. 
  

- Багато сил! 
  

- В історії було багато груп, які ставили перед собою спільну мету. 

  

- Це головне, адже ми не хочемо, щоб наші діти вклонялися 

футбольному м'ячу або знаменитому футболістові! Ми хочемо, щоб у них 

була справжня, вічна цінність. Тому наука про вищі закони природи 

повинна бути складовою частиною їхніх обговорень. Потім, коли вони 

вдосконаляться, з них можна сформувати команду для роботи в 

соціальних мережах Інтернету. 

  

- Це як би наступний етап: після обговорень і з'ясувань вони виходять 

у світ. 
  

- Вони виходять у світ і починають працювати. В процесі обговорень 

вони навчилися різних прийомів і дій, накопичили досвід в галузі психології. 

Вони знають, як звернутися і що зробити, щоб бути сильною групою - до 

такої міри, що можуть кожного, з ким зустрічаються в мережі, ненав'язливо, 

легко і швидко перетворити на свого друга. У цьому вони можуть 

змагатися: у кого виходить краще? Як нам разом це вдається? Можливості 

тут необмежені, але головне - утримувати вищу мету. Так ми їх вчимо 

досліджувати себе, методику, висоту цінності, якою вони займаються, а 

також вміти передати її іншим людям. 
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- Для підлітка зібрати свої властивості та схильності і використовувати 

на користь - це просто чудово! 
  

- Звичайно. Немає задоволення більшого, ніж те, яке ти досягаєш 

віддачею іншим людям, коли вони погоджуються з тобою і починають 

приєднуватися. Адже ми казали, що молодь хоче поваги та пошани - саме 

це вони отримують. Тому створення груп, які потім будуть займатися 

соціальними мережами, є і важливим завданням, і метою, і піднесеною 

роботою. 

  Ви відкриваєте нову досить широку тему. Про роботу в групі потрібно 

буде поговорити окремо. Всі форми повинні бути проаналізовані, і в кожної 

є своє місце, але головна мета досягається за допомогою обговорень. А 

ось форма фронтального навчання, коли вчитель стоїть біля дошки і 

пояснює, для підлітків абсолютно не прийнятна. 
  

- Навіть навчальні курси, на яких вивчаються основи нового світу? 

  

- Навчальні курси не підходять для молоді, це сухе академічне 

навчання. 
  

- Але їх цікавить знання! 
  

- Так, але знання, особливо у молодого покоління, засвоюється тільки 

за умови, що проходить через обговорення і особисте внутрішнє відчуття. 

  

- Але вони не приймають довгих обговорень. 
  

- Не важливо - інакше знання не засвоюється. Пояснення на слух почує 

один з двадцяти, а чи будуть такі, які запам'ятають і зуміють використати, 

невідомо. А в ході обговорень ми настільки аналізуємо явище, що воно 

стає загальним для всіх: всі знають, як з ним працювати, що відбувається. 

  

- Навіть якщо частина групи не бере участі в обговоренні? 

  

- Ні, брати участь зобов'язані всі, і група їх зобов'яже. 
  

- Ми говорили про чотири етапи: перший - об'єднання відносно 

зовнішнього чинника, другий - загальний проект. Як на цьому етапі - ще 

до того, як вони внутрішньо пов'язані, - розвинути у молоді почуття 

відповідальності за спільну справу? Зазвичай у групі є кілька людей, які 
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все роблять, а інші за ними ховаються. 
  

- Будь-яка група влаштована у вигляді піраміди: одні роблять, інші 

думають, треті знають, четверті допомагають - кожен займає своє місце. 

Головне - надати кожному можливість брати участь, а посада не має 

значення. 
  

- Але що навчить їх бути відповідальним за свою роботу? 

  

- Важливість оточення. 
  

- Всієї групи? 

  

- Так. 
  

- Навіть якщо це зробити штучно? 

  

- Зрозуміло, все робиться штучно, поки вони не побачать, що у них все 

штучне. Цю штучність вони повинні побудувати самі, щоб з неї піднятися 

на серйозний рівень. 
  

- Тобто вони розуміють, що їх природі необхідна штучність, а тому з 

її допомогою працюють над собою? 

  

- Так. 
  

- Молодь повинна розуміти етапи, які проходить? 

  

- Абсолютно всі! Вони повинні бути психологами для себе, щоб 

працювати над собою за допомогою групи: «Я знаю, що я - егоїстична 

матерія, яка думає тільки про себе. Але у мене є група, за допомогою якої 

я можу себе змінити. Тоді я буду великим і прекрасним! » 

  

- Вдивитися в те, що відбувається. 
  

- Тому кожен повинен цінувати групу, адже від неї залежить його 

майбутній стан. 
  

- Група сама повинна визначати наступні кроки свого розвитку? 

  

- Разом з вихователем! 
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- На цьому ми зупинимося. Сьогодні була дуже продуктивна розмова. 

Ми обговорили кілька важливих положень методики виховання і 

практичних кроків створення та розвитку групи. Освітня система 

завела молодь в глухий кут - її не розуміють. Ми говорили про спільну 

пригоду відносно зовнішнього чинника, яка їх об'єднує, потім - спільний 

проект. Третій крок - з'ясування внутрішнього зв'язку між собою, 

здатність спостерігати за собою збоку, бути собі психологом. На більш 

просунутому етапі приходить розуміння мети групи і починається 

робота з зовнішнім світом. Тобто після того, як вони пізнали себе і свою 

природу, навчилися бути собі психологами, знають бажання і думки всієї 

молоді, вони починають діяти в соціальних мережах, щоб залучити 

однолітків до процесу, який пройшли. 
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АНОТАЦІЇ КНИГ 

  

 

 

ЛЮДИНА - МАЛЕНЬКИЙ СВІТ 

 Уявіть собі, що ви можете натиснути на кнопку «Перезавантаження», і на цей раз 

зробити все правильно. 

 Без клопоту, без стресів і, найголовніше, без ігор у відгадування. 

 Велика новина полягає в тому, що виховання дітей цілком пов'язане з іграми, в 

яких до них ставляться як до маленьких дорослих, і всі основні рішення приймаються 

спільно. 

 Ви будете здивовані, виявивши, наскільки навчання дітей позитивним речам, таким 

як дружба і турбота про людей, автоматично впливає на інші сторони нашого 

повсякденного життя. 

На будь-якій сторінці книги ви знайдете ідеї, які змушують замислитися, бо 

стосуються різних аспектів життя дітей: відносин між дітьми і батьками, дружби і 

конфліктів. Ви отримаєте чітку картину організації та функціонування школи. Ця книга 

пропонує новий погляд на виховання наших дітей, мета якого - щастя всіх дітей на 

планеті. 

  

ПСИХОЛОГІЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ СПІЛЬНОТИ 

Світ, в якому ми сьогодні живемо, - глобальний, інтегральний. Це означає, що всі 
його частини повністю взаємозалежні, і кожна частина визначає долю всіх. Таким він 
проявився завдяки прогресу. Починаючи з цього моменту, немає місця чварам між 
частинами світу, бо все, що суперечить інтеграції, суперечить прогресу, еволюції, 
закону природи. Абсолютний зв'язок всіх частин світу повинен бути усвідомлений нами, 
як факт. 

Людина, яка правильно увійде в інтеграцію, від цього виграє. Вона не просто буде 

вихованою, у неї будуть необхідні навички для виживання. Виживе тільки той, хто 

зрозуміє, що інтеграція, взаємна порука, поступки, об'єднання - це поклик природи. А 

мета природи - привести людство до подоби собі - до гармонії і досконалості. 

 

КАЗКА ПРО ДОБРОГО ЧАРІВНИКА 

 Казка - це мудрість. Адже все минає, і тільки справжні казки залишаються. Щоб 

розповідати казки, не треба багато знати. Щоби розповідати казки, треба бачити те, 

чого не бачать інші ... 

  

ЧУДЕСА БУВАЮТЬ. ТОМ 1, 2 

 Казка - вірний шлях до серця дитини, навіть якщо ця дитина затаїлася в 

дорослому. Казка – друг відвертості і ворог фальші. Добра, мудра казка може зробити 

більше, ніж цілий оберемок настанов - оскільки вона не повчає, а наставляє, не 

підштовхує, а тягне нас до добра. У цій книзі зібрані казки, які допоможуть дітям взятися 
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за руки і вже ніколи не втрачати одне одного. Нехай це здається дивом, але ж усім 

відомо, що дива бувають. 

ЧАРІВНІ ОКУЛЯРИ 

 Ця книга відкриває нову серію під загальною назвою «Казки з майбутнього». Тема 

зібрання - «Світовідчуття». На перший погляд може здатися, що це занадто високе 

поняття для дітей. Однак не будемо забувати, що наші діти народжуються і зростають у 

безмежному інформаційному просторі. Тому такий важливий діалог батьків і дітей про 

те, що рухає людиною, до чого вона прагне, як влаштований навколишній світ і 

суспільство. 

 Ми сподіваємося, що казки, ідеали яких: взаємодопомога, добро, любов, дружба - 

допоможуть налагодити цей непростий, але такий важливий і необхідний діалог. 

  

ПРОДАВЕЦЬ КРОПУ АБО 

ПРИГОДИ ВУДІ ФІТЧА 

 У країні спостерігаються вражаючі аномалії. В результаті цього виникають 

проблеми державного та навіть загальносвітового рівня. Професор Маркус Беньямін 

збирає дванадцять дітей з незвичайними здібностями в особливу школу на Заячому 

Острові. Саме їм, дітям нового покоління, треба буде розв'язати всі проблеми людства, 

розкривши Головний Закон Природи. 

 Чому саме діти? Якими здібностями вони володіють? Якими методами вирішують 

поставлені завдання? 

Чому автор твору приховує своє ім'я? Все це і багато іншого ви дізнаєтеся, 

прочитавши цю книгу. 

 

 

ЕКСТРЕНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Анонімний автор «Продавця кропу» розкриває секрети 

на сайті http://woodyfitch.com/ 
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ARI 

http://ariresearch.org/ 

 

Ashlag Research Institute (ARI) - некомерційна організація, мета якої - 

реалізація інноваційних ідей в освітній політиці для вирішення системних 

проблем сучасної освіти і виховання. Система освіти, побудована на 

концепції вивчення законів інтегрального і взаємозалежного світу, є 

необхідною умовою внесення позитивних змін у життя людства. 

 Наші розробки засновані на адаптації знань тисячолітньої давнини, які 

містять системне вирішення сучасних проблем. 

Ми регулярно ініціюємо діалог про світову кризу, розглядаючи його як 

можливість зробити позитивні зміни в глобальній свідомості. 

 Головним для нас є виховання майбутніх поколінь з метою допомогти 

їм успішно впоратися з масштабними кліматичними, економічними та 

геополітичними змінами. Наші ідеї та матеріали доступні всім, незалежно 

від віку, статі, віросповідання, політичних переконань або культурних 

традицій та світогляду. 

 Ashlag Research Institute (ARI) спрямовує свої зусилля на зміцнення 

міжнародного та міждисциплінарного співробітництва. Пріоритетним 

напрямком діяльності є розробка і практична реалізація принципів 

глобальної і інтегральної освіти. 

 Ashlag Research Institute (ARI) здійснює свої програми і без обмежень 

надає свою базу знань за допомогою наявних мультимедійних каналів 

всьому світу. Ми прагнемо поліпшити поінформованість людей про існуючу 

взаємну відповідальність при налагодженні взаємин, про необхідність бути 

особисто залученими до цього процесу. Таким чином, ми пропонуємо 

шляхи вирішення серйозних проблем, які впливають на сучасне 

суспільство. 

 Сьогодні в рамках освітніх програм Ashlag Research Institute (ARI) 

систематично займаються тисячі студентів з Росії і СНД, а також Північної 

та Південної Америки, Європи, Близького Сходу, Австралії, Азії та Африки. 
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