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НЕВІДОМІСТЬ
Громадяни!
Сьогодні руйнується тисячоліття «Раніше».
Сьогодні переглядається світів основа.
Сьогодні до останнього ґудзика в одязі
життя переробимо знову.

Л

В. Маяковський

юдство в розгубленості. На нього з невідворотністю
хвиль цунамі накочує величезний вал безробіття. Соціальні
служби як розвинених, так і не дуже країн, поки що ставлять на
облік усіх, хто втратив роботу і поки що проводять виплати.
В період кризи допомога по безробіттю з принизливої
подачки може перетворитися на реальну суперечку.
Але що буде далі - невідомо. Йдеться про сотні мільйонів
людей, які втратять роботу, тому що криза знищує і, практично,
знищить усі виробництва, які не є життєво необхідними.
Безробіття і розшарування суспільства постійно ростимуть,
поки суспільно-економічний капіталістичний лад не заміниться
ладом взаємної відповідальності з розумним споживанням.
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Важко сказати, яким чином це буде сприйнято. На прикладі
рухів протесту ми вже і зараз бачимо, як завдяки інтернету
і взаємному впливу один на одного невдоволення починають
зростати і багаторазово збільшуватися. У результаті - всілякі
ексцеси і цивільні війни, поки що.
Таким чином, і пересічні громадяни, і уряди – усі ми,
загалом, зацікавлені в тому, щоб якимсь чином взяти цей
процес під контроль, не дати йому розвиватися стихійно, тому
що сьогодні наше озброєння плюс стихійний розвиток можуть
привести до страхітливих наслідків.
Єдине, що може запобігти подібному сценарію, - це
глобальне інтегральне виховання, про яке ми зобов'язані
заздалегідь подумати.
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МЕТА
ПРИРОДИ
Два сенси у житті внутрішній і зовнішній
у зовнішнього - справи, сім'я, успіх;
а внутрішній - неясний і нетутешній у відповідальності кожного за всіх.
І. Губерман

В

же багато хто приходить до висновку, що кінцева мета
природи полягає в повному об'єднанні усіх її частин, в тому
числі і людства як частини усієї природи. Для досягнення цього
стану, тобто стану повної гармонії - повної рівноваги,
гомеостазу - природа пропонує нам два шляхи.
Перший шлях - це процес природного розвитку, еволюція.
Усвідомлення необхідності досягти кінцевої мети природи
приходить за рахунок постійних, часом дуже болісних ударів,
що завдає нам сама природа. Цей шлях - шлях страждань, на
якому кожна людина і людство в цілому здійснюють багато
помилок, але у результаті розвиваються.
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Другий шлях - це процес, коли природа спрямовується до
рівноваги, тому що рівновага як в кожній частині (як в нашому
організмі, припустимо), так і в усій системі є запорукою її
здоров'я, безпеки, стійкості. Розвиток, в якому заздалегідь
закладено це спрямування, дійсно гідний людства.
Отже, природа рухається до інтегральності. Наше
завдання - заручившись підтримкою міжнародних організацій,
з допомогою переконань і, найголовніше, за допомогою
виховання - уявити цей майбутній стан як спільну мету усього
людства.
Виховання має бути ненав'язливим - просто розповідати
людині про закони природи, закони розвитку людського
суспільства: поведінка, освіта, співіснування в сім'ї, виховання
дітей, подружжя.
Сьогоднішнє виховання не націлене на те, щоб майбутні
покоління були щасливі. Воно штовхає людей в безодню
капіталістичного змагання, де, як і у будь-якому змаганні,
бувають не лише переможці. У результаті, ми прирікаємо
людей на постійні стреси, проблеми, на безуспішні пошуки
щастя.
Так що завдання полягає в тому, щоб психологи, соціологи,
педагоги - ті, хто розуміють цю проблему або можуть її
зрозуміти і усвідомити (це теж ще не доля усіх) дійшли до
більш-менш правильного висновку і змогли б показати людству
(і масам внизу, і тим, хто приймає рішення вгорі), що
сьогодення інтегрального виховання є запорукою здоров'я
і суспільства, і людини, і сім'ї, і так далі.
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Без нього нам просто не вижити. Ми йтимемо з величезними
втратами вперед. Досягнемо, звичайно, тієї ж мети, але це
буде жахливий шлях страждань.
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СТУПІНЬ СВОБОДИ
Гине в потоці часу тільки те, в чому
відсутнє міцне зерно життя і що, врешті
решт, не коштує життя.

Щ

В. Білінський

о є новим інтегральним світом для кожної окремо взятої
людини? Чим наш взаємозв'язок в цьому новому світі
відрізняється від звичних для нас взаємовідношень?
Сьогоднішня людина більш-менш вільна. Міру її свободи
можна представити, припустимо, на принципі роботи коробки
передач автомобіля: дві шестерні (ведена і ведуча)
знаходяться в зчепленні, а інші - чотири або п'ять (залежно від
типу коробки) - обертаються вільно.
А в найближчі роки життя кожного з нас стане аналогом
роботи механічного годинника: усі шестерні знаходяться в
постійному зчепленні і, природно, обертаються абсолютно
погоджено між собою.
Людство поступово входить в цей стан і, як результат, революції, перевороти, крах сім'ї, крах монетарної системи,
розвал економічної системи і так далі. З кожним місяцем, з
кожним роком це наростатиме і, якщо ми не підготуємо людину
до того, щоб вона свій контакт з оточенням відчувала як щось
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прекрасне,
комфортне (що, в принципі, абсолютно не
прийнятно нашій природі), то вона з цього стану побажає
вирватися куди завгодно - навіть померти - аби лише не
відчувати цього постійного натиску.
Що таке «сучасна людина»?
Пересічний громадянин закрився у своїй квартирі зі своїм
комп'ютером. Він ні з ким не хоче мати справи. Після роботи,
де він теж один на один перед комп'ютером, він заскакує до
супермаркету, бере собі якийсь напівфабрикат, розігріває його
у себе в мікрохвильовій печі, з'їдає - знову комп'ютер - і лягає
спати. Іноді у нього бувають зустрічі з коханкою чи, можливо, з
декількома друзями. Рідко - ще щось.
Коли в його життя, яке він створив для себе відповідно до
свого сьогоднішнього внутрішнього запиту, без його згоди
вриваються всі, кому не лінь, людина «вибухає».
Це схоже на те, як людина вистрибує з вікна палаючої
будівлі.
– Але ти ж точно розіб'єшся!
– Так, але в цей момент для мене вогонь страшніший, ніж
ця секунда в повітрі.
Що буде потім, вона вже не бере до уваги…
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ЗМІНИТИ УПАКОВКУ
Лягти б на дно, як підводний човен,
Щоб не могли запеленгувати.
В. Висоцький

З

вичайно, що непрошені гості не висаджуватимуть двері
вашої квартири. Вони, як мовиться, «дістануть» вас через
неприємні стани.
Ви, так би мовити, сучасна людина. Ви «упакували» себе у
свого роду кокон і у ньому існуєте. Це - ваш комфортний стан.
Ви не хочете його змінювати. Ви не хочете одружуватися. Ви
не хочете мати надто багато контактів з товаришами - якийсь
певний час - можливо, і то це відчувається частенько, як
обов'язок. Батьки - так зовсім, сидять на голові: зобов'язані ви
їх відвідувати, не кажучи вже про те, щоб дзвонити. І так далі.
Якби так все могло тривати, то, звичайно ж, нічого кращого і
немає. Ось я народився, відірвався від батьків, створив для
себе скромне середовище і в ньому існую.
Але річ у тому, що завдання природи - привести нас до
рівноваги з нею самою, тобто зробити нас абсолютно
інтегральними, взаємозв'язаними, як елементи однієї
аналогової системи.
Усі елементи такої системи - або в стані збурення, або в
стані загасання, або в стані спокою - впливають один на
одного.
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Це абсолютний взаємозв'язок, і цей взаємозв’язок, залежно
від того, в якому стані знаходиться система, людина відчуває
по-різному.
У статичному стані, коли все заспокоюється, я ніби
знаходжуся в центрі усіх зв'язків, як павук всередині павутини.
Я знаходжуся в стані рівноваги: я не відчуваю цих зв'язків просто я зобов'язаний існувати в цих рамках.
Але система ж - природна. Природа нас увесь час веде до
якогось свого певного стану, заданого як мета її розвитку.
Тому ми відчуватимемо постійні обурення, постійні перекоси,
відсутність рівноваги, порушення нашого гомеостазу.
І нам буде дуже погано.

16

Глава 1

ЗАЙВЕ ЗНИКНЕ
«Ми не раби, раби не ми».
Буквар для дорослих (1919 р.)

С

ьогодні ми йдемо до того, що в нас виявляється
величезна кількість нічим не зайнятого часу, відсутність усіх і
усіляких рамок.
Для сучасної людини це жахливий стан. Така свобода гірша
за неволю. Адже ми ніколи не були повністю надані самі собі,
нам постійно катастрофічно бракувало часу - ми звикли бути
рабами власної зайнятості. Тому, якщо ми не створимо
відчуття деяких меж, рамок, відчуття деякого обов'язку і
рабства перед людством виникнуть величезні проблеми.
Ми, взагалі, повинні зрозуміти, що людині майбутнього
досить двох-трьох годин в день на обслуговування себе, інших
і так далі. Усю решту часу вона буде надана сама собі.
Ось для того, щоб зберегти цей порядок речей, соціологам,
психологам, політологам потрібно добре продумати, яким
чином кожен з нас зможе відчути свою потрібність, яка і дає
людині відчуття життя. Це непросто, коли відсутні обов'язки,
коли немає тиску, коли немає необхідності більше заробляти і
так далі.
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Тобто ми приходимо до абсолютно іншого відношення до
себе, до суспільства, до життя.
Природа змусить нас відмовитися від зайвого виробництва.
В результаті, практично зникне середній клас - залишаться:
верхи, що приймають рішення, з дуже малою кількістю
чиновників, величезна маса безробітних людей і ті (до 10% від
населення Землі), хто займається виробництвом і
обслуговуванням усіх інших. Ось ці 10% - вони потрібні, по суті
справи, а усі інші - в них, з життєвої точки зору, немає потреби.
Але так створене людство, що саме ці 90% повинні
займатися зовсім іншою діяльністю. Вони повинні займатися
самовдосконаленням, вони повинні створювати те інтегральне
середовище, яке б усі 100% суспільства приводило в рівновагу
з природою. І тоді ми матимемо право на існування.
Якщо залишиться, припустимо, як в самому дикому
голлівудському фільмі, тільки 10% тих, хто потрібний для
виробництва, то цим не буде досягнута Мета творіння. Мета
творіння полягає в тому, щоб усі рівні природи, у тому числі і
людство, досягли абсолютно повної гармонії між собою.
Тільки тоді ця система приходить в досконалий стан.
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ПЛЮС І МІНУС
Сам закон життя не може змінюватися, але люди
можуть все ясніше і ясніше розуміти його і
навчатися тому, як в житті виконувати його.

В

Л. Толстой

природі існує дві сили - сила віддачі і сила отримання.
На різних рівнях: біологічному, фізичному, моральному неважливо якому, вони проявляють себе як врівноважені
системи, тобто система позитивних і система негативних сил.
Життя виникає, як наслідок гармонійної, тобто основаної на
постійній підтримці, постійному доповнені, взаємодії цих
систем.
Людське співтовариство в перспективі свого розвитку
повинне прийти до такого режиму роботи, до такої взаємодії з
природою, коли сила віддачі дорівнюватиме силі отримання:
ми отримуємо стільки, скільки віддаємо, і віддаємо стільки
скільки отримуємо. Досягнувши цього, ми будемо знаходитись
на нашій планеті в стані самопідтримки, повної гармонії,
гомеостазу. Природа припускає, що ми зобов'язані прийти до
цього стану.
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З цим загальним, вселенським законом ми нічого не
можемо зробити - ми тільки можемо зрозуміти, куди йдемо,
і яким чином можемо наслідувати цей закон. Таким чином, ми
будемо почувати себе комфортно не лише в кінцевому стані
але і на усіх східцях нашого розвитку.

20

Глава 1

ВСЕСВІТНІЙ КОМФОРТ
Невже така наша нікчемна доля:
Бути рабами своїх жадаючих тіл?
Адже ще жоден з тих, хто живе на світі
Жадань своїх тамувати не зумів!

Щ

Омар Хайям

о нам дійсно потрібне для комфортного існування?
Природно, що кожному з нас потрібний дах над головою,
можливість утримувати сім'ю, єдина, доступна для усіх,
система охорони здоров'я, відчуття особистої безпеки.
Дотримання цих елементарних умов має бути гарантовано
людині, якщо вона задовольняє усі потреби суспільства.
Вимоги прості. Це, як ми вже говорили:
– чи участь у виробничій діяльності, де буде зайнята
незначна частина населення;
– чи робота із створення гомеостазу - рівноважної системи
усієї діяльності людства на нашій планеті;
цим
займатиметься уся інша частина суспільства.
Якщо ми зможемо усе це пояснити, то побачимо інше
суспільство.
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Ми повинні пояснити усю історію людства як наслідок
розвитку нашого егоїзму, який вийшов сьогодні на
максимальний рівень. Наш егоїзм привів нас сьогодні до
абсолютного насичення, і ми не бачимо нічого хорошого в
нашому розвитку, зростанні - навпаки, ми спрямовуємося
кудись вниз.
Тобто, з одного боку, ми не в змозі рухатися по накатаній
тисячоліттями колії, а з іншого - ми не розуміємо, що ж нам
робити далі. Тому нове відношення до життя повинно дати
людині можливість виправити кризові ситуації, які існують
сьогодні в сім'ї, в суспільстві, в економіці і так далі.
Для навчання цьому новому відношенню ми повинні
створити курс виховання. Такий курс бажано проводити в
формі групового заняття, де слухачі, беручи участь в
колективних обговореннях, в рольових іграх, буквально
проробляють всілякі елементи спілкування. Отримані знання
дадуть можливість людині дотримуватися законів поведінки в
інтегральному світі, що дозволить їй, не входячи ні з ким в
які-небудь конфліктні ситуації, відчувати свою наповненість,
відчувати себе в цілковитій безпеці.
Ми почнемо, таким чином, формувати новий вид суспільних
відносин, новий погляд на світ, в результаті якого людина
відчуватиме глобальність природи, її внутрішню гармонію. Ось
ця внутрішня гармонія - вона, по суті справи, є нашим
внутрішнім запитом. Це ми і хочемо відчути в житті, і цього ми
намагаємося досягти в нашому даремному змаганні один з
одним.
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ЦЕ НЕ СРСР
В один й той самий час вода
Штурмує півночі і півдня береги.
Так і людина, як хвиля жива,
Знає від інших про світ навкруги.
С. Маршак

О

тже, ми повинні побудувати суспільство, де кожен
отримує стільки, скільки йому необхідно, і кожен дійсно
(зверніть на це увагу) віддає суспільству стільки, скільки
суспільству необхідно від нього. Це і є інтегральний,
глобальний взаємозв'язок.
Крім того, людина насолоджується, наповнюється тим, що
вона в той час розкриває в цьому інтегральному зв'язку.
Виходить, що чим більше я віддаю, чим більше включаюсь в
це інтегральне співтовариство, тим більше я наповнююся від
нього. Я починаю розкривати цю систему, входити в неї, я сам
вже є її елементом.
Природа створила нас такими, що саме максимальна
реалізація в цій загальній схемі дає можливість бути в ній
інтегрально задіяним. І не входять в протиріччя наша особова
участь, індивідуальна, і інтегральність усієї схеми, а навпаки,
кожен отримує можливість повністю виразити самого себе.
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Дискомфорт, що відчувається нами, - це результат різниці
між суспільством майбутнього і нашим сьогоднішнім. Якщо ми
розкриємо це людині, то вона бачитиме, яким чином,
змінюючи себе, вона зможе змінити суспільство.
Цим ми змушуємо людей створювати самим - не
революційним шляхом, а, в першу чергу, в спілкуванні між
собою - комфортний, інтегральний, доброзичливий фон
стосунків один з одним. І це впливатиме на все решта.
У кожному з нас є величезні пласти егоїзму, які нам
потрібно виправляти, щоб почати розуміти, що інтегральне
суспільство - це сума наших егоїзмів, об'єднаних між собою
властивостями віддачі.
В міру того, як ми усе це вивчатимемо і, головне,
намагатись на практичних заняттях відчувати, реалізовувати,
в нас підніметься рівень чутливості до нашого власного
егоїстичного зла, і тоді ми зможемо його бачити навіть у його
маленьких проявах. І тоді не як ослик, перед яким висить
морквина, і візник підганяє його уколами стимулу, а
осмислено, без підганянь, ми рухатимемося по дорозі до
істинного щастя.
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ЗА ПАРТИ
Вид Homo sapiens - зовсім не вершина еволюції, і
людина майбутнього буде різко відрізнятися від
сучасної, і «структури мозку будуть змінені по суті».
В. Вернадський

Н

айбільш оптимальною системою навчання у рамках
нашої освітньо-виховної програми являється навчання по
інтернету. Учень повинен пропрацювати кожен урок, повинен
відповісти на питання по уроку, прислати свої зауваження.
Коротше кажучи, він повинен брати активну участь в уроці.
Після закінчення курсу він повинен скласти іспит, але так, щоб
було очевидно, що знання, показані ним, - це дійсно його
знання.
Ми повинні дуже строго контролювати процес навчання
кожної людини,
тому що
успішне
функціонування
інтегрального суспільства залежить від кожного з його членів.
Це обумовлено дуже цікавою властивістю: оскільки система
інтегральна, в ній немає важливіших або менш важливих
елементів - усі рівні. Так що, це досить жорстка система.
Далі, після складання іспитів, випускників потрібно
об'єднувати в групи, де з ними проводитимуться психологічні
тренінги.
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Ця програма розрахована на звичайнісіньких людей, котрі
складають основу суспільства. Саме вони стали заручниками
того, що відбувається нині. Все-таки в суспільстві є звички, що
вже склалися, егоїстичної взаємодії, експлуатації один одного.
Немає ніякого сумніву в тому, що здолати старі звички і
сформувати нові - можна тільки за рахунок виховання.
Тільки виховання, поступове, на прикладах, без всякого
тиску, приведе до зміни свідомості людини.
Якщо група людей об'єднана однією ідеєю, однією думкою,
то сила цієї думки чинить щонайпотужнішу дію на оточення.
Якщо ми у своїй системі виховання об’єднаємо, наприклад,
сто тисяч чоловік, то прагнення до майбутнього інтегрального
суспільства, можна сказати, віллється у внутрішній,
підсвідомий зв'язок, який існує між усіма жителями Землі.
Люди почнуть цікавитися цією ідеєю, шукати, відчують, що це
їм близьке.
Так що, головне - почати.
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НОВИЙ ІДЕАЛ - МИ
...А у мене ні голосу, ні слуху
Немає, й не було ніколи.
Але я вперто збираюся з духом
Співаю... А голос мій кволий!
Але тиша за мною розкололася
Від хриплих баритонів і басів.
О, як могутній і як красивий голос мій
Помножений на сотню голосів!
Н. Старшинов

О

тже, перше, що нам усім потрібно зрозуміти, - це те, що
ми повинні працювати саме стільки, скільки необхідно для
забезпечення нормального, гідного прожиткового рівня. І це не
мінімальний рівень, а саме такий, який ми приймаємо як
оптимальний. І друге, досягнення людства - в промисловості, в
створенні нових засобів зв'язку у міжнародній торгівлі, в сервісі
і так далі - були заздалегідь заплановані природою.
Як наслідок, в нашому житті виникає буквально космічна
порожнеча - нічим не зайнятий, нібито, час. «Нібито» - тому,
що цей час був призначений «вищим управлінням», природою
(що одне і те ж), для нашого навчання: як нам досягти цього
рівноважного, гармонійного стану.
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Ми зобов'язані відноситися до цього, як до об'єктивної
реальності.
Перед нами стоїть завдання - створити методику виховання
як для дорослих, "утверджених", людей, що відчувають себе
викинутими на узбіччя життя, так і для тих, хто не встиг
потрапити на «свято життя», хто ще не звик рухатися по
наїждженій колії.
В першу чергу, необхідно довести до їх усвідомлення, що
людство повинне об'єднати усі свої зусилля, незважаючи на
протиріччя, що роздирають нас, заради досягнення згоди.
Тобто не «я» - що б там не було, а усі інші мені неважливі, а
«ми» - всі разом.
«Ми» - має бути нашим ідеалом, а усе інше не має
значення. Хто правий, хто винен - неважливо. Виходячи з
цього - приймати рішення, створювати всілякі плани програми.
Все - з «ми». І тоді для нас відкриється повністю інший рівень
існування в природі - рівень, на якому знаходиться її задум.
Це сучасна парадигма, яку люди повинні освоїти. Вони
повинні звикнути до неї. Вони повинні поміняти абсолютно усі
свої думки, плани, відношення до життя, до світу - до всього.
Ось це в першу чергу. А потім вже все інші дисципліни в цій
інтегральній освіті.
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ВЧИТИСЯ, ВЧИТИСЯ, ВЧИТИСЯ
Діти! В школу збирайтеся.
Л. Модзалевський

М

и повністю подібні до дітей - починаємо зараз
розкривати нове життя, новий світ, нове відношення до нього.
Ми, як діти, які повинні зрозуміти цей новий, інтегральний світ,
який до нас наближається, щоб його наближення не відчувати,
як глобальну кризу, але щоб усі наші діяння були спрямовані на
досягнення гармонії з цим світом, що до нас наближається.
Природа сьогодні починає відноситися до нас, як до
інтегральної системи, взаємозв'язаної, взаємно врівноваженої
і так далі. Тому найголовніше - ми повинні осмислити, що це
усе не чиїсь примхи, вигадки, філософські якісь вигадки, а це
дійсно закон природи, який поступово-поступово починає
реалізовуватися в людському суспільстві. Але ми ж йому не
відповідаємо - в цьому і полягає криза.
Вік не має значення. Має значення саме наш статус
відносно нового світу, цієї нової громадської системи, в яку ми
зобов'язані увійти. Відносно неї - ми діти, і ми повинні її вивчати
і себе під неї поступово трансформувати, формувати.

30

Глава 2

Так що нам доведеться гарненько попрацювати над собою
знову, що називається, сідати за парти і вчитися, вчитися,
вчитися.
Щоб наше навчання було успішним, ми повинні створити
максимально відповідні для цього умови. А коли сидять разом
чоловіки і жінки, то це, як правило, приводить до додаткових
труднощів. Ми, все-таки, люди - і вірно, добре, що ми здорові
люди, і у нас існують всілякі нормальні інстинкти, але на час
заняття вплив цих інстинктів краще усунути. І на сьогоднішній
день у багатьох випадках роздільне навчання доводить свою
велику ефективність.
Після певної підготовки чоловічих і жіночих груп, коли вони
на підставі пройденого, засвоєного матеріалу, змінившись
трішки, вже отримують якийсь об’єктивно-інтегральний погляд
на світ, можна сполучати їх разом, щоб, дискутуючи один з
одним, перевіряючи, контролюючи один одного, вони змогли
створити нову систему взаємовідносин - прообраз
майбутнього суспільства.
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«УСІ ВІКИ ПІДВЛАДНІ»
Якою б не була дурною, несправедливою,
безглуздою, неприємною людина, пам'ятай,
що, переставши поважати її, ти цим обриваєш
свій зв'язок не з нею однією, а зі всім духовним
світом.
Для того, щоб було легко жити з кожною
людиною, думай про те, що тебе поєднує з нею,
а не про те, що тебе роз'єднує.
Л. Толстой

Я

кщо в процесі виховання дітей існує декілька залежних
від віку, етапів, то східці, по яких в процесі виховання
піднімається доросла людина, від віку не залежать.
Тобто, людина - десь вісімнадцяти-двадцяти років - в
загальному, це вже доросла людина, і її подальше просування
залежить тільки від кількості і якості засвоєного нею матеріалу
- теоретичного і практичного. Так що, навчанню, в принципі,
«усі віки підвладні».
З усією очевидністю це проявляється на лекціях і практичних заняттях, де молоді люди і ті, хто годиться їм в батьки і
матері або навіть в дідусі і бабусі, обговорюють - і дуже жваво,
і так, що абсолютно не відчувається різниця в віці, - абсолютно
нові громадські, особисті, сімейні взаємовідносини. Вік не
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впливає на те, які запитання задає людина, як вона
включається в заняття. Що має значення - так це стаж заняття.
Знання, безумовно, набуваються поступово, впродовж
декількох років.
Приходитимуть нові учні, тому створюватимуться нові
групи, а ті, що вже діють будуть оновлюватися. Групи
розділятимуться і знову з'єднуватимуться.
Тобто, грубо кажучи, ми повинні постійно «перетасовувати»
суспільство наших учнів, щоб вони могли швидко
орієнтуватися і приймати найбільш оптимальні рішення в
абсолютно різних ситуаціях, з якими ми стикаємося в житті.
Тут і взаємовідносини з колегами по роботі, з сусідами, з
людьми, які тобі чомусь неприємні, або, навпаки, з родичами,
яким ти чимось зобов'язаний, і так далі.
Тобто у вже злагоджених, загалом, взаємовідносинах
людини з собі подібними зараз відбуватиметься певна
трансформація, і усе це потрібно обговорити, обсудити.
Людина повинна це прожити, пережити. Вона повинна
втілитися в навколишніх, зіставити їх між собою і, в результаті
з'єднатися з ними в одне загальне ціле.
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ВЕСЬ СВІТ - ТЕАТР
Весь світ - театр.
У нім жінки, чоловіки - усі актори.
У них свої є виходи, ходи
І кожен не одну зіграє роль.

Д

В. Шекспір

оки дитина не стала дорослою, ми, дорослі, несемо за
неї повну відповідальність. Ми не пред'являємо дітям вимог
«дорослого» світу, а поступово готуємо їх до входження в цей
світ. Так само ми повинні відноситися і до новачків: сприймати
їх як дітей, підтримувати і, звичайно, не чекати від них відразу
ж відмінних результатів.
Але все-таки не потрібно забувати, що наші учні - це дорослі
люди, які мають почуття особистої відповідальності.
Тому, якщо на групу дітей, яка складається, припустимо, з
десяти чоловік, потрібні два інструктори (як показує досвід), то
на групу дорослих, близько тридцяти-сорока чоловік, цілком
достатньо одного викладача.
Це - по-перше.
По-друге, потрібно все-таки розуміти, що під час заняття
кожен учень проробляє важку психологічну роботу над собою,
буквально знайомиться з самим собою - «хто я».
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Я дивлюся на себе, як на актора, що грає різні персонажі в
моноспектаклі.
Припустимо, що колись я зустрів деяку людину, ввібрав цей
образ, і сьогодні його відтворюю. Адже ми усі граємо - так
влаштована людина. Тому для нас - найголовніше - саме на
практичному занятті потрібно дати людині максимально
правильні набори образів, які вона може потім відтворювати.
Виходячи з того, що і як вона буде відтворювати і співвідносити
це зі своїм відношенням до своєї ж гри, - виходячи з цього вона
зрозуміє, а хто ж вона така насправді, тому що її внутрішні
задатки, дані, будуть постійно проявлятися відносно того
образу, який вона грає.
І ось ця різниця між тим, хто вона, і тим, що вона грає, дасть
людині можливість нарешті осягнути себе.
Тоді вона дійсно зможе виразити себе, свої внутрішні
одвічні якості, властивості, таланти, що і зробить світ
інтегральним.
Крім того, нам потрібно з усіх учнів, абсолютно з усіх
зробити інструкторів нового інтегрального виховання. Тобто
людина не має права займатися тільки для самоосвіти - у міру
оволодіння методикою вона зобов'язана нести ці знання далі.
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САМ СОБІ ПРОКУРОР

«І також очевидно, що моноліт життя в
цілому не є простим зібранням окремих
неподільних, випадково зібраних, але є
складною організованістю, частини якої
мають функції, якіі взаємно доповнюють
одна одну і сприяють одна іншій».
В. Вернадський

О

днією з пріоритетних форм заняття може бути суд
присяжних у повному складі, тобто: самі присяжні, прокурор,
судді, адвокати, що потерпіли, підсудні, свідки.
Практично, аналіз будь-якої життєвої ситуації можна
провести як судовий розгляд.
Результатом подібного розгляду має бути досягнення
максимальної інтегральності при розкритті абсолютно усіх
протиріч, розумінні того, що усі люди різні, і кожен може
залишитися при своїй думці, але, піднімаючись над нею, він
зобов'язаний прийти до згоди з іншими.
Не покарання, яке ми вибираємо людині, а загальна згода вона і є результатом суду, і доки її не досягнуто, суд не
вважається завершеним.
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У міру набуття знань ми поступово прийдемо до відчуття
нашої єдності - як між собою, так і з природою.
Уявіть, що ви член екіпажа маленького судна у бурхливому
морі і ваша безпека залежить тільки від вашої взаємодії.
Шторм триватиме і навіть посилюватиметься, якщо ви не
зможете діяти погоджено, і негайно припиниться, якщо ви
порозумієтеся.
І насправді природа таким чином з нами грається, бажаючи
просунути нас до наступного стану, і ми поступово, мимоволі,
змінюємося. Інакше ми не врятуємося. Нам потрібно
навчитися розуміти цю мову природи, починати її відчувати,
можна сказати, розмовляти з нею. Коли ми будемо в змозі
управляти мірою свого інтегрального зв'язку між собою, тоді
ми побачимо, як ми цим впливаємо на природу.
Урагани, землетруси, цунамі, революції - усе це і багато що
інше - знаходитиметься, буквально, в прямій, багатошаровій
залежності від нашої поведінки. Намацати цю взаємодію дуже важливо для людини. Тоді вона починає бачити себе
такою, що говорить з природою, впливає на неї.
Це піднімає нас на наступний рівень існування, де ми вже не
«сліпі кошенята», деякі безпорадні елементи природи, а
розумні, практично, всесильні творіння.
Мірою своєї взаємодії ми можемо викликати усі можливі дії
на природу.
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Ми можемо вийти за рамки всіх спостережуваних сьогодні
законів природи. Обмежень немає.
Поки що ми тільки здогадуємося про те, що це можливо.
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АДАПТАЦІЯ ПРАВДИ
Коли отрута і образа
Природі вже набридне,
Вона про свій протест заявить,
Як було в Атлантиді.

О

І. Губерман

тже, поки все людство не вийде на максимальний
рівень взаємодії з природою, доки ми внутрішньо, практично
інстинктивно, будемо пов'язані з нею, доти не можна відміняти
програму адаптації до глобального, інтегрального світу. Інакше
природа миттєво, усілякими ударами, змусить нас прийти в
рівновагу з нею.
Сьогодні, спостерігаючи тенденцію розвитку природи, ми
можемо сказати, що вона обов'язково доведе нас до стану
повної гармонії. Людина при цьому осягатиме такі
інформаційні глибини своєї істоти, які знаходяться мовби поза
її тілом. Адже інформація вічна - її кругообіг вічний в різних
своїх проявах. Зараз він проявляється перед нами через тіло,
в якому ми існуємо якийсь певний час, а може проявлятися і
через якісь інші образи.
Чим в глибші інформаційні пласти ми будемо проникати,
тим, з кожним разом, відчуватимемо все більший опір нашого
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егоїзму. Безпричинна ненависть, протиріччя, що виникають, як
мовиться, на рівному місці, нерозуміння, що роздирає нас на
будь-яких рівнях, з будь-кого приводу, - навіщо це нам?!
Піднімаючись над цим опором, з'єднуючись всупереч йому,
- як це не парадоксально, завдяки йому, - ми і створимо
інструмент, за допомогою якого досягнемо майбутнього
гармонійного світу.
Вирішити це завдання можна тільки в групі, де принцип
абсолютної відвертості, відкритості являється основоположним. У такій групі немає потреби з'ясовувати, хто правий, а хто
- ні. Жоден з нас не може бути правим - правда знаходиться у
з'єднанні між нами.
Ми повинні існувати не в собі, а у нестямі - в цій спільній
реальності, яку ми створюємо, тому що саме вона і є
об'єктивною реальністю. А то, що є в мені, - це ж суб'єктивне,
це придуманий мною, абсолютно нереальний світ.
Так що, нам потрібно піднятися вище - в загальне бажання, і
тоді ми побачимо абсолютно іншу картину світу, і вона буде
істотно відрізнятися від того, що ми бачимо сьогодні.
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СФЕРА ІНТЕРЕСІВ
Життя - не тягар, а крила творчості і радість;
а якщо хто перетворює його на тягар, то в
цьому він сам винен.
В. Вересаєв

Н

а зіставленні внутрішніх властивостей і якостей кожного
з нас ми створюємо деякий збірний образ, котрий називається
«людина». При цьому ми настільки віддаляємося від своїх
особистих властивостей, що навіть своє тіло починаємо
сприймати як щось стороннє, як існуюча поруч тварина.
Приходить абсолютно чітке розуміння, що існують два
світи: внутрішній, психологічний, і більше зовнішній,
соціальний (сім'я, взаємодія з оточенням, і так далі).
Таким чином, якщо людина знаходиться в інтегральній
системі, то абсолютно пропадає відчуття близькості
«тваринної» (близькості по родинних зв'язках), і до усіх людей
ми починаємо відноситися, більш-менш, однаково. Цим ми
стираємо усі межі, що розділяють нас.
Сьогоднішній світ дає наочні приклади того, як руйнуються
звичайні природні зв'язки. Здавалося б, батьки і діти. Але
сьогодні, частенько, батьки віддають своїх дітей на виховання
в чужі сім'ї - взагалі відмовляються від них.
Діти рано йдуть від батьків, і, як наслідок, обривається
зв'язок поколінь. Немає тієї колишньої прихильності між
братами і сестрами, якщо вони є.
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Так що, і сама природа мовби підштовхує нас до однакового
ставлення один до одного, підносить людину над тваринним
зв'язком.
Але все-таки, як виглядатиме сьогоднішня середньостатистична сім'я, чим вона буде зайнята в майбутньому
інтегральному світі? Безумовно, це - величезна відмінність з
тим, що відбувається сьогодні.
Сьогодні людина працює п'ять або шість днів в тиждень.
Зайнята настільки, що усі домашні турботи, спілкування з
дітьми відкладаються на вихідні дні. Відпочинок - відвідування
торгового центру, іноді поїздка з дітьми в аквапарк, сафарі.
Все… Театри, концерти, музеї, читання книг - це для обраних.
Усі ці елементи поведінки відімруть. Внутрішні стани
людини визначать сферу її інтересів. Ми бачимо, що у
будь-якій групі інтегрального навчання (незалежно від того, в
якому куточку світу вона існує), буквально, кипить культурне
життя. Театральні постановки, кліпи, зняті за власними
сценаріями, музика, пісні і багато що інше.
Цей творчий процес відбувається природно, виходячи
тільки з внутрішньої потреби, і це найголовніше, чим
займатимуться люди.
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Я - ЦЕ ХТО?
Влада безмежна природи
Нам тому не важка,
Що відчуття свободи
Тим, хто живе дала.
С. Маршак

Н

авчання сімейної пари - досить складний і дуже
делікатний процес.
Приходячи до нас, подружжя потрапляє в окремі групи
підготовки - чоловічу і жіночу. При цьому ми не відключаємо їх
від сім'ї, вони продовжують, як і раніше, жити нормальним
життям як чоловік і дружина. А наше завдання - ні в якому разі
не зачіпаючи особових взаємовідносин між ними - припідняти
їх, кожного, над собою, над сталим сімейним побутом.
Основна проблема і чоловіків, і жінок - це нерозуміння
психології інтегрального суспільства, технології прийняття
рішень в ньому, основаної на самоконтролі. Це не
сьогоднішній самоконтроль, тобто уміння буквально задавити,
подавити себе, а уміння абсолютно усвідомлено відмовитися
від своєї думки, об'єднатися з опонентами для реалізації
загальної ідеї.
Як прийти до такого розуміння?
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Щоб відповісти на це питання, спробуємо, спочатку,
розібратися, що таке людина.
Кожен з нас повинен зрозуміти, що він не створив себе сам:
– по-перше, я успадкував свої внутрішні властивості і
якості від своїх батьків, ті, у свою чергу, - від своїх, тобто
покоління-покоління предків;
– по-друге, вплив - в процесі мого зростання - оточуючого
середовища, яке я, до речі кажучи, не вибирав;
– по-третє, взагалі невідомі чинники - чому і як…
А де ж моє «я»? Що ж це таке?
Візьміть дитину - це просто автомат, це маленька тварина,
в якій поступово-поступово-поступово звідкись починає
проявлятися «я», - щось самостійне, щось структуроване, саме
особистісне. А що це таке - ми не знаємо.
Отже, найголовніше - розкрити, реалізувати це моє «я». Тоді
мені не будуть важливі всі ці набуті властивості і якості, ці суто
випадкові параметри. Вони не мої і підвестися над ними не
буде надто важко.
Ось ці наші «я» ми і повинні з'єднати, а усе інше - залишити.
Коли ми їх з'єднаємо в один загальний організм, то він буде
дійсно досконалий, як сама природа.
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УНІКАЛЬНИЙ ОБ’ЄКТ
Людина могла б бути визначена
як тварина, котра соромиться.
Я соромлюся, отже, існую, не
тільки фізично існую, але й морально, я соромлюся своєї тваринності,
отже, я ще існую як людина.

В. Соловйов

М

етодика інтегральної освіти складається з двох курсів:
теоретичного і практичного. На теоретичному курсі ми повинні,
в першу чергу, дати пояснення еволюційного розвитку усього
всесвіту, починаючи з «Великого вибуху». Що було до цього ми на даний час ще не знаємо.
Еволюційний розвиток - це виникнення і далі послідовне,
поступове ускладнення матерії.
«Відкрилася безодня, зірок повна
Зіркам числа нема, безодні - дна».
М. В. Ломоносов
Здавалося б, хрестоматійні рядки, але перед нами,
очевидно, підсумок першого етапу розвитку - «нежива
природа».
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А потім в цій безодні виникає абсолютно унікальний об'єкт Сонячна система і наша планета Земля.
Ми досі не знайшли і не знайдемо нічого подібного в усьому
Всесвіті, попри те, що заголовки горять повідомленнями про
сенсаційні відкриття. Вражаюче явище - перетворення неживої
матерії на рослинну, рослинної - в тваринну, і, нарешті, людина…
Рівень, що називається «людина», також проходить чотири
стадії розвитку. Бажання, які штовхають нас вперед також
розвиваються від своєї неживої форми до рослинної,
тваринної і до людської.
Якщо ми розглядатимемо історію людства з точки зору
зростаючого егоїзму, то почнемо сприймати себе як елемент
еволюції.
Сьогодні ми виявляємо себе пов'язаними інтегрально, але
тільки на технологічному, економічному, суспільному рівнях.
Природа залишає нам незаповнений простір в нашому
внутрішньому зв'язку між нами, і якщо ми цей простір не
заповнимо, то будемо схожі на величезну аналогову систему,
в якій все взаємозв'язане, але сама головна її частина - наша
усвідомлена участь в зв'язку з цим - відсутня.
У наш час це починає відчуватися все більше і більше.
Людство починає усвідомлювати, що нічого в цьому
повсякденному житті сьогоднішньому в нього не виходить.
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Розкрити перед людством систему всесвіту, наше місце в
цій системі, і те доповнення, яке ми самі, - усвідомлено, своєю
явною участю - повинні в цю систему внести, тобто закінчити її,
довести її до замкнутості, до гармонії, - це базисний курс.
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ПІДВОДНІ КАМЕНІ
Ніякою наукою не складете суспільства,
якщо немає благородного матеріалу, живої і доброї волі, щоб жити чесно і в
любові. Наука вкаже вигоди і доведе
тільки, що найвигідніше бути чесним.
Ф. Достоєвський

Д

освід показує, що людина тим більш охоче, старанніше
вчиться, чим більшу користь (як їй здається) вона зможе
витягнути з отриманих знань.
Припустимо, я знатиму, що еволюція - це розвиток егоїзму,
знатиму, як формувалися планети і так далі. Але для чого мені
ця інформація, яким чином вона пов'язана з моїм, досить
непростим, життям?
Ця інформація дає людині можливість підвестися над своєю
«тваринною» складовою. Вона починає бачити цю
нескінченну, практично, вісь часу, на якій знаходиться в даний
момент, - маленький, слабенький, якийсь підневільний
елемент.
Саме з цього нікчемного стану ми можемо підняти її у
відчуття всемогутності: «Я насправді знаходжуся на вищому
рівні. Я можу вийти за рамки часу і простору…». Це початок
того прозріння, яке у неї з'явиться.
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З курсу «Еволюція як розвиток егоїзму» виходять і всі інші.
Першим за важливістю йде курс «Про свободу волі».
Усвідомлення того, в чому полягає моя свобода волі, чи можу я
бути вільним від нав'язаних мені всіляких ідей і цінностей, які
насправді і не цінності, і не ідеї, а просто чийсь бізнес, - саме на
цьому усвідомленні «зав'язане» прийняття мною тих або інших
рішень.
Людина з'являється у нашому світі із вже заданими,
споконвічними властивостями, які вона розвиває під дією
довкілля. Таким чином, ні внутрішні її параметри, ні зовнішні,
якіі впливають на неї, не являються вибраними нею, і тому в
цьому свободи волі немає.
Свобода волі є тільки у виборі довкілля, яке б сформувало
мене відповідно до того, якою особистістю я хочу стати. Але і
тут є проблема: «На основі чого я вирішив, що мені підходить
саме це навколишнє середовище, а не інше»?
Загалом, тут ще дуже багато «підводних каменів», і, в
принципі, це розуміння чуттєве, серцем: «Де ж знаходиться
насправді моя свобода волі?». І це непросто.
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П’ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ
Як серцю виказать себе?
Як іншим зрозуміть тебе?
Ти думку висловиш - і вмить
Уже неправда в ній дзвенить.
Ф. Тютчев

У

никнути помилок при виборі правильного оточення нам
може допомогти курс «Теорія пізнання».
Предмет вивчення цього курсу - це наше сприйняття
навколишнього світу, тобто:
– як ми цей світ сприймаємо;
– наскільки сприйняте нами є наслідком
наших внутрішніх станів, властивостей;
– чи можемо ми впливати на своє сприйняття і як;
– чи можемо ми сприймати цей світ з різних точок
зору, ніби переселяючись один в одного.
«Я правильно висловився? Ти уявляєш, про що я говорю?
Ти мене розумієш?», - ми увесь час піклуємося про
взаєморозуміння, а його немає і не буде доти, доки ми не
навчимося розуміти властивості і почуття один одного,
буквально очима співрозмовника поглянути на світ.
А світ теж не можна пізнати без нашого взаємопроникнення, і тоді, коли я, мовби включаюся своїм прагненням, своєю
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прихильністю в усе людство, то я бачу зовсім інший світ.
Переді
мною
відкривається
дивовижна
картина
багатогранний, в сім мільярдів разів збільшений, єдиний і, в
той же час, складений з величезної кількості осередків, - світ.
Якщо ми зможемо на такому рівні налагодити контакти між
собою, то до цього процесу автоматично підключаються і всі
інші частини природи. Можливість безмежного збільшення
потужності проникнення в цей світ являється практичним
застосуванням теорії пізнання.
Природно, що, сформувавши себе як первинний елемент
інтегральної взаємодії, я хочу отримати свій наступний стан.
Але тепер уникнути помилок мені набагато легше, тому що я
вже досить точно знаю:
– у чому суть моєї природи;
– у чому полягає мій бажаний стан;
– чого ж мені бракує.
А чого я не знаю, так це:
– яким чином і на які мої властивості повинне впливати
довкілля;
– можливо, в мені є такі властивості, на які воно
впливати не може, а на якісь - так, вибірково;
– як контролювати цей процес.
І це вимоги вже до наступного курсу: як з допомогою зміни
довкілля я увесь час змінюю себе в бажаному напрямі.
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НЕ ПРЕСУВАТИ
Бути в єднанні з людьми - це велике
благо. Але як зробити так, щоб з'єднатися
з усіма?
Ну, я з'єднуюся зі своїми сімейними, - а з
іншими як же? Ну, з'єднуюся зі своїми
друзями, з усіма російськими, з усіма
єдиновірцями. Ну, а як же з тими, кого я
не знаю, з іншими народами?.. Людей так
багато, і усі вони такі різні.
Як же бути?
Один тільки засіб: не думати про те, щоб
з'єднуватися з ними, а в кожній людині
бачити себе і тому поводитися з усіма
однаково - з обережністю і повагою.

Л. Толстой

Я

кщо ми говоримо про свідомість людини, то теза «дивитися на світ очима іншої людини» - вимагає більш
пильної уваги. Все-таки люди, що населяють земну кулю
наприклад, європейці або японці, володіють абсолютно різною
системою свідомості. Чи повинен я навчитися розуміти тих і
інших, або мені вистачає розуміння людей мого найближчого
оточення?
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Річ у тому, що абсолютно не важливо, чиїми очима - японця
чи українця, індійця чи африканця - я дивитимуся на світ.
Важливо - і це найголовніше - змінити себе таким чином, щоб
будь-які чужі думки, бажання, думки, були б у мені прийнятні,
абсолютно абсорбовані, тобто стали моїми. От і все. І не
важливо, які вони. Не важливо.
Припустимо, у мене народилася дитина від японської жінки.
Син. І з часом я виявляю, що у нього зовсім інша, відмінна від
моєї, система світогляду, світосприйняття. Ну то й що? Я
починаю, грубо кажучи, «пресувати» його, щоб він обов'язково
прийняв мою систему?! - Це абсолютно неприйнятно.
І взагалі, уся наша методика побудована тільки на
самопізнанні і ні в якому разі не на пригніченні ні себе, ні інших!
Ні в якому разі! Пригнічуючи, ми повністю відключаємо себе
від еволюційного просування до гармонії з природою. Природа
не потерпить цього!
Природа змушує нас самих робити вірні кроки, добровільно,
і змушуватиме доти, поки ми не знайдемо цю добру волю і не
зробимо правильний крок. Але вказати який саме крок ми
повинні зробити, вона не квапиться.
Я повинен усіма можливими методами розвивати свого
сина, - так, як сказано у Біблії: «Навчай отрока по дорогах
його», - тобто відповідно до його схильностей, з його
внутрішніми завдатками, даним йому від природи.
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ЧОЛОВІК І ДРУЖИНА - ОДИН СВІТ
Шлюб, заснований на взаємній схильності
і на розумі, є одним з найбільших благ
людського життя.
І. Тургєнєв

М

и не уявляємо собі (навіть віддалено), наскільки
відчуття нескінченної осі часу міняє наше відношення до себе,
до оточення, до світу. Ця психологічна установка - погляд з
позиції вічності - в корені мене трансформує. Без достатньої,
такої, що охоплює усі сфери нашого життя підготовки це може
привести до виникнення стресових ситуацій.
Звідси витікає, природно, що курси - навіть, на перший
погляд, такі незначні, як «Навчання поведінці в сім'ї»,
«Ведення домашнього господарства», - дуже важливі в процесі
підготовки нас як інтегральних осіб. Такі курси повинен вести
досвідчений психолог, який на прикладах нашого життя зможе
перекинути місток з наших минулих станів, з того, що було і є, в майбутнє, в те, що має бути.
Отже, повернемося до сім'ї.
Сім'я - або традиційна, або майбутня, інтегральна, - це,
свого роду, диполь, тобто пристрій, в якому різнойменні заряди
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пов'язані воєдино. З одного боку, природа наочно показує нам
абсолютно протилежні початкові дані чоловіка і жінки. З іншого
ж боку прагнення створити сім'ю - це чисто природне явище,
так як тільки такий союз між чоловіком і жінкою являється
цеглинкою всесвіту.
«Чоловік і дружина - один світ» - і в традиційній, і в
інтегральній сім'ї це твердження не підлягає сумніву. Але все ж
між ними є відмінність.
Інтегральна сім'я - це не просто союз, створений з чуттєвих
або меркантильних міркувань, - це союз в ім'я досягнення
загальної гармонії. У такій сім'ї присутнє почуття
відповідальності не лише за себе і за своїх близьких, але і за
увесь великий, єдиний світ, невід'ємною частиною якого ця
сім'я себе відчуває.
Нам доведеться зрозуміти, що гармонійні стосунки в сім’ї це наша можливість благотворно впливати на природу. Ми
мовби закладаємо в природу бажані дані - кількісні і якісні. І
якщо сьогодні у світі так багато неприкаяних чоловіків і жінок,
то в майбутньому, інтегральному, загальне інформаційне поле
природи буде збирати їх в подібності один до одного.
Наше навчання сьогодні не дозволить згаснути сімейному
вогнищу завтра.
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НАДМІРНОСТІ ВІДІМРУТЬ
Ніколи раніше крихкість людського
існування не була настільки ясна, і
примара занепаду і навіть падіння
людства не була настільки чітко
зафіксована у вражених душах...
В. Вернадський

В

ажливою частиною «сімейного» курсу є економічна
складова - економіка розумного споживання. Ця економіка
сформується під тиском природи. Ми ще побачимо, як
внаслідок кризи, коли сотні мільйонів людей будуть викинуті на
вулицю, дуже різко, драматично впаде купівельна
спроможність населення, і світ природним чином відсортує те,
що дійсно необхідно для нормального життя людини. Ми не
повинні навіть думати про це.
Наприклад, продукти харчування. Сьогодні - це можливість
виробникам заробляти на покупцях. Вони - виробники - навіть
не замислюються, що хтось, у свою чергу заробляє на них.
Асортимент майбутнього виглядатиме дуже просто: це досить обмежений (в порівнянні з сьогоднішнім), але не
шкідливий для здоров'я набір продуктів, складений відповідно
до національних, культурних і інших традицій.
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Крім того, якщо наші інтереси будуть зосереджені на
нашому внутрішньому розвитку, то всякого роду надмірності
відімруть самі собою. Нам не потрібно буде шукати в них
додаткового насичення. Тобто, у міру руху до інтегрального
суспільства, люди мінятимуть свій спосіб життя.
Безумовно, що у людей, особливо у тих, хто жив при
соціалістичному устрої, проявиться певний стереотип
мислення. Ми зобов'язані позбавити людей від цих страхів.
Для цього треба пояснити слухачам, яким чином і на що
людство витрачатиме ресурси Землі, людські ресурси,
енергію і так далі.
Тобто, ми викладаємо насправді курс гармонії з природою, коли ми, як і тварини, не беремо від неї нічого зайвого. Адже
ми - тварини в нашому матеріальному, звичайному житті. Так
чому ми повинні брати від природи більше? Тварина риє собі
нору, запасає продукти, якщо лягає у сплячку, інстинктивно
породжує потомство, доглядає за ним, вбиває когось, щоб
їсти, але не більш того, в чому вона має потребу. І так само
повинні діяти ми.
Причому, якщо у тварин гармонія з природою
підтримується інстинктивно, то з нашого боку - це усвідомлена
гармонія, нами досягнута, нами самими створена. У цьому
полягає основна мета наших занять, як теоретичних, так і
практичних.
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З ЧОГО ПОЧАТИ
Вчення, саме по собі, стає вихованням
тільки тоді, коли досягає вищої галузі
науки, входить у світ ідеї і вносить цю ідею
через розум в серце людини.
Тільки на цьому вченому, а не
навчальному ступені наука здобуває
моральну силу.
К. Ушинський

В

попередніх главах ми обґрунтували необхідність
методики інтегральної освіти. Ми змалювали, в загальних
рисах, звичайно, до чого нам потрібно прийти в процесі
навчання.
І ось, класи заповнюють наші учні. Це дорослі люди. Багато
хто з них втратив роботу, у багатьох труднощі в сім'ї, в
можливості реалізувати себе і так далі. Ми можемо зіткнутися
з образою, розчаруванням, агресією.
Чи зможуть люди в такому стані сприймати нашу
інформацію, багато в чому, з їх сьогоднішньої точки зору,
теоретичну, абстрактну? З чого слід почати?
Почати слід з пояснення того, що ми, люди, складаємося з
двох половинок - з серця і розуму, і вони повинні знаходитися в
рівноважному стані між собою. Тільки коли почуття
врівноважуються знанням, людина отримує більш-менш
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об'єктивний погляд на світ. Тому, якщо без належної
підготовки ми відразу ж почнемо викладати свою точку зору на
існуючі проблеми, то ні до чого не прийдемо, - почуття
запанують над розумом.
Це і відбувається сьогодні у світі: не знаючи загальних
законів розвитку, а виходячи тільки з нашого маленького,
життєвого егоїзму, ми приймаємо рішення, які приводять нас
до все важчих станів.
Тому немає ніяких сумнівів в тому, що, в першу чергу, ми
повинні навчати. Нам потрібно брати в приклад наше
природне відношення до дітей. Як розвивається дитина: «Я це
відчуваю, я це, я це…». А ми, в принципі, увесь час її відчуття
доповнюємо поясненням, створюємо правильну систему
сприйняття того, що вона відчуває.
Таким чином, наше навчання припускає розділення на дві
частини: теорія і практика.
На теоретичному занятті ми наповнюємо себе всілякими
знаннями, намагаємося викласти їх науковою мовою,
можливо, дещо сухуватою, відстороненою. Тут і результати
наукових досліджень, і графіки, і формули, і багато що інше.
А потім вже практичне заняття - коли наше чуттєве
сприйняття світу ми починаємо досліджувати з точки зору
розуму.
Так і йде: розум - в почуттях, почуття - в розумі.
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ПЕРЕХОДИМО НА ОСОБИСТОСТІ
Виховання велика справа - ним вирішується
доля людини.
В. Білинський

Щ

е одна перешкода, яку ми повинні здолати на
початковому етапі навчання, - це страх людини перед чимось
новим, нестандартним. Причина цього в тому, що сучасна
людина (ми говоримо про людей, які відносяться до, так
званої, європейської цивілізації) має за плечима багатий
досвід усіляких обмежень, в тому числі і у вираженні своїх
почуттів і навіть у вихолощенні їх.
Сьогодні ми приховуємо себе, нам соромно перед самим
собою, нам соромно перед іншими, ми боїмося проявити якусь
слабкість - а раптом цим хтось скористається. Я - «тверда
особа», що стоїть на деяких непорушних принципах. А їх
взагалі, немає.
Тому на перших уроках ми звертаємося не до конкретної
людини, з властивими тільки їй психофізіологічними якостями,
з її сімейним станом, з її громадським статусом, а абстрактно,
відчужено - до деякого абстрактного образу. А потім,
поступово-поступово, ми «переходимо на особистості»: ось
чоловік, ось жінка, ось діти, ось людина сама з собою, ось її
бачення світу і так далі.
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Тобто, у міру того, як ми розкриваємо, що ж таке людина,
суспільство, природа в глобальному, в загальному вигляді, то
поступово ми звикаємо до того, що ми такі, якими створені. У
такому разі немає нічого такого, чого я повинен був би
соромитися, намагатися приховати від інших - навпаки, я
повинен повністю розкритися.
Ось немовля (дуже популярний сюжет в живописі) лежить
на руках матері. Воно - ніхто і ніщо, а вона всю свою увагу
зосереджує на дитині, і між ними, з точки зору природи, немає
ніяких перешкод, а існує абсолютний зв'язок. Саме такого
зв'язку ми повинні досягти в результаті нашої інтегральної
освіти і виховання.
Так що наші курси слід вибудовувати по тимчасовій осі так,
щоб вони пояснили учням, що наступним ступенем нашого
розвитку є повна інтеграція усіх у всьому, - коли усі частини
природи включаються в людину і людина в них, і люди між
собою, і ми разом з природою представляємо одне органічне
ціле.

63

Школа для дорослих
Погляд з майбутнього

ЯК СФОРМУВАТИ ГРУПУ
Щастя дається тільки тим, хто знає.
Чим більше знає людина, тим різкіше,
тим сильніше вона бачить поезію землі
там, де її ніколи не знайде людина, яка
володіє мізерними знаннями.
К. Паустовський

О

тже, ми розраховуємо на те, що усі люди будуть пов'язані
загальною базою знань, почуттів, розуміння. Виходячи з цього
прийнятніше формувати групу (саме по собі дуже цікаве
психологічне завдання) на основі загального погляду на
світ, загальної життєвої філософії. Чи це, наприклад,
домогосподарки, або вчені, або люди мистецтва. І хоча
напрацьоване ними сприйняття світу - нав'язане, спотворене,
але ми зобов'язані брати його до уваги. Ідеального складу
слухачів у нас не буде.
В результаті в нас сформується, наприклад, чотири або
п'ять типів груп, кожна, природно, зі своїм підходом до
матеріалу, який вивчається: або чуттєвішим, або сухішим
науковим. У деяких групах навчальнийий процес буде
проходити, не піднімаючись вище за рівень їх егоїстичного
розвитку, а деякі групи прагнутимуть до аналізу, до осягнення,
до реалізації повною мірою в собі і в інших.
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Таким чином, хоча набір дисциплін має бути практично
однаковий, але об'єм кожної з них повинен відповідати складу і
рівню групи.
В результаті ми повинні привести кожну групу, в котрій ми
спочатку збираємо людей відносно подібних за соціальним
положенням, за розвитком, за відношенням до світу і так далі, ми повинні їх привести до загального розуміння процесу
розвитку людства. І в цьому загальному розумінні вони теж
будуть, природно, диференціюватися за рівнем своєї участі в
інтегральному процесі об’єднання, взаємної підтримки і так
далі.
Ми випускаємо людину в життя. Але це не школяр, який
отримав атестат зрілості, не студент, що захистив диплом, він залишається слухачем наших курсів. Наше навчання це не
семестри між екзаменаційними сесіями: здав іспити і все.
Іспити він складає кожну хвилину свого життя, знаходячи
точку рівноваги з самим собою, оточуючим середовищем,
природою. «Проміжних» оцінок немає: або людина знайшла
цю точку рівноваги і «…життя прекрасне і дивовижне…» - або
ні.
У пошуках точки рівноваги ми повинні цій людині постійно
допомагати і супроводжувати її усе життя.
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КОЛЕКТИВНИЙ РОЗУМ
Затверджуючи в людині повагу до самої
себе, ми виховуємо в ній колективіста.
Бо тільки той, хто, поважаючи себе, вміє
ставити перед собою вимоги колективу,
здатний активно відноситися до вчинків
інших людей.
В. Сухомлинський

Н

а жаль, існує вірогідність, що або сама людина, або
відповідальні за комплектацію помилилися у виборі групи.
З'ясовується це звичайно не відразу, а після закінчення
деякого часу. І між членами групи - не залежно від їх рівня
відносно один одного, від «чуттєвого» чи «розумного»
досягнення матеріалу - вже встигає встановитися певний
взаємозв'язок.
Тому, поки людина не досягне правильного розуміння
інтегральності, поки не навчитися безболісно входити в
контакт з оточенням, їй доцільніше залишатися в тій же
первинній групі, а потім вже їй буде легко вибрати групу
відповідно до своїх потреб і якостей. Подальше навчання (а це
також і поступове укрупнення, об'єднання груп) припускає
такий стан людини, коли вона відчуває себе включеною в усі
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рівні людства, незалежно від своїх заданих природою
параметрів.
Взаємне включення, у свою чергу, припускає, що людина
може використати чужі почуття і чужий розум, тобто заради
загального блага вона починає використовувати чужі ресурси,
як свої. В цьому випадку розчиняється особистісне «я» виникають загальні почуття і загальний розум, і поступовопоступово нівелюються усі відмінності між людьми. Але при
цьому ніхто не відчуватиме себе неповноцінним, тому що все
буде надано для кожного: і цей величезний мозок, і це
величезне почуття, серце, - вони відноситимуться до усіх.
Тобто кожен з нас черпатиме з одного джерела - з цього
єдиного розуму і почуття. А скільки? Скільки зможе і скільки
захоче. Уявити собі таке нам, що звикли до результатів нашої
практичної діяльності, майже неможливо.
Як мрію людства перетворити на реальність, що ожила?
З цією метою ми проводимо різні заходи, де члени наших
груп спільними зусиллями створюють деякий прототип
майбутнього суспільства. Наприклад, виїзди в пустелю, де
відсутність звичного комфорту спонукає до об’єднання, дає
можливість допомогти товаришам, відчути, наскільки ти
залежний від них, і так далі.
Але це, все ще, тільки у рамках лабораторного заняття, не
більше...
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ГАРМОНІЇ
УСІ ВІКИ ПІДВЛАДНІ
Нехай ти прожив життя без тяжких мук, що далі?
Нехай твій життєвий замкнувся круг, що далі?
Нехай, блаженствуючи ти проживеш
сто років
І сотню років ще, - скажи, мій друг
що далі?
Омар Хайям

В

іковий склад групи є одним з пріоритетних принципів її
формування.
Відомо, як важко долати різницю у віці. Проблема «батьки і
діти» була, є і буде…
Звичайно, у результаті, підтримуючи один одного,
включаючись один водного, учні повинні піднятися над всім,
що їх розділяє. Проте, спочатку група повинна підбиратися за
принципом гомогенності.
Подібність, збіг, поєднання властивостей - на цьому
основана природа, і ми повинні цим керуватися.
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Тому літнім людям, наприклад, прийнятніше дати
викладача їх віку, а не молоду людину, хоч вона і блискучий
викладач, і прекрасний спеціаліст.
Тобто, наше першочергове завдання - прибрати як можна
більше перешкод, що заважають правильному сприйняттю
курсу.
Але якщо для людей середнього віку і, особливо для
молоді, сумісне навчання чоловіків і жінок (про що ми вже
говорили) є такою перешкодою, то для літніх людей воно
таким не є. Вони вже звикли до будь-кого виду спілкування, і
для них це природно. Взаємовідносини між ними побудовані
не на суперництві, не на якихось внутрішніх поривах, а на
взаєморозумінні, взаємодопомозі. У них зовсім інша
психологія, абсолютно інше відношення до життя.
Людина, за плечима якої великий досвід прожитих років,
вже приходить до розуміння, наскільки не вона сама, а саме
життя скомандувало, як його прожити. Тому концепція
інтегрального світу, яку ми їй пропонуємо, природна для неї, і її
відношення до матеріалу з самого початку доброзичливе. Ми
пропонуємо їй, загалом, досягти гармонії за невеликий (в
порівнянні з прожитим життям) відрізок часу, - і звідси і її
старанність, сприйняття, участь.
У кожної людини підсвідомо і постійно присутнє відчуття
кінця життя, і з віком воно все більше визначає її поведінку. Ми
повинні в цю пору життя людини привнести радість
досягнення, відчуття підйому до нового стану, який
знаходиться вище ніж кінець цього тваринного життя.
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Сьогодні людей, старших за шістдесят років, стає все
більше і більше. Створюючи з них групи, ми, тим самим
включаємося в усе людство.
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1+1=3
Значення дослідження полягає часто не
стільки в тому, що воно через гущу лісу
прорубує абсолютно нову дорогу, але і в
тому, що воно робить просіку проїжджою і
примушує усіх пересуватися новим шляхом.

А. Ферсман

В

ияснення місця людини в природі є ключем до
розуміння завдань, що стоять перед групою.
Ми повинні працювати над тим, щоб, включаючись в групу
людина могла отримати суспільство, в якому вона не просто
проводить час, живе, а зустрічає в ньому своє світле майбутнє.
Створити обстановку радісного очікування - це наше завдання
з першої ж години перебування людини в групі, з перших
уроків…
Така обстановка дозволить людині насправді відчути
інтегральність світу, який сприймається нами, егоїстами,
навпаки - антиінтегральним, роз'єднаним. Нам зручно
представляти світ таким чином, для того, щоб по часточках
його проковтнути, максимально використати заради себе.
Отже, коли людина буде інтегрально сполучена з якоюсь
певною критичною масою людей, прагнучих цієї ж мети, вона
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досягне відчуття вічності і досконалості. Значить, саме на
цьому ми повинні сконцентрувати наші зусилля.
Ми повинні вивчати фізіологію людини. На цьому прикладі
ми можемо показати, що ціле є чимось більшим, ніж проста
сума усіх його частин, що окремі явища і об'єкти мають сенс
тільки як частина спільноти.
Таким самим чином людина повинна визначати своє
положення в організмі суспільства: з одного боку, ніхто не
зазіхає на твою індивідуальність; з іншого боку, ти
зобов'язаний правильно зіставити себе з усім суспільством.
Тоді суспільство буде являти собою єдиний організм, здоровий
колектив, і цей колектив зможе тоді поєднатися з природою.
Тобто, перш ніж створювати яке-небудь об'єднання, ми
повинні знати, чи зможе воно стати органічною частиною
природи чи ні. «Від людини - до групи, від групи - до
суспільства, від суспільства - до природи» - це етапи нашого
розвитку, які ми постійно повинні мати на увазі.
Наші курси повинні припускати таке навчання. В принципі,
психологічно, це не так вже складно, беручи до уваги, що наші
слухачі представляють ту частину людства, в якій вже
закладено спрямування до інтеграції і зближення, розуміння,
що усе інше - скороминуче.
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З ЧОГО ПОЧИНАЄТЬСЯ
ВИХОВАННЯ
Створює людину природа, але розвиває і
формує її суспільство.
В. Білинський

С

ьогоднішній світ і світ майбутній, інтегральний, - вони
протилежні. Це дійсно так, і тому з претензіями на те, що ми
пропонуємо щось непрактичне, занадто відірване від
реальності, не можна не погодитися.
Щоб розв'язати цю проблему, ми повинні з'ясувати, як і коли
виникають вади сучасного суспільства.
Розпочнемо з пологів. Річ у тому, що проходячи природні
родові шляхи, дитина отримує величезну кількість гормонів,
що формують позитивні почуття, у тому числі і взаємну любов
матері і дитини. Тому, якщо жінка йде на кесарів розтин без
достатніх на те медичних показань (що дуже популярно у наш
час), то вона вже заздалегідь роз’єднана з дитиною.
Потім період вигодовування. Поза сумнівом, якщо дитину
годувати до двох років, як, в принципі, закладено в природі
людини, то вона отримує усі необхідні їй мікроелементи.
Багато хвороб - це результат того, що мати, взагалі, не готова
годувати дитину грудьми або припиняє грудне годування через
місяць, або через тиждень з дня народження.
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З молоком матері дитина отримує не лише антитіла, але й
інформацію від матері. І коли жінка вже в період вагітності
говорить: «Я не годуватиму», - вона прирікає дитину на
духовну обмеженість. Вона ментально може бути розвинена навчать всьому, що завгодно. Але духовна обмеженість - це
непоправно.
І далі ми продовжуємо нівечити дітей. У шостій годині ранку
дитину будять і тягнуть в дитячий садок.
Мати не повинна бігти на роботу - вона має бути з дітьми,
облаштовувати будинок, а забезпечувати сім'ю повинен
батько. Тоді це буде нормальна сім'я.
Ну, і школа… Усі вади сучасного суспільства проявляються
в ній в самому концентрованому вигляді. Але на освіту
витрачаються величезні кошти, і ті, хто працюють в цій сфері,
просто так від цих грошей не відступляться, і змінитися вони не
можуть - і це дуже велика проблема…
Якщо метою нашого інтегрального виховання є
максимальне наближення до природи, то все: і сім'я, і дитячий
садок, і школа - повинні стати органічними елементами цього
процесу.
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ПИТАННЯ ЕТИКИ
Не можна людей звільняти в зовнішньому
житті більше, ніж вони звільнені всередині.
А. Герцен

С

амо собою, виховання дорослої людини, а вже, тим
більше, її перевиховання - це дуже складний процес. Тому курс
«Виховання дітей» має бути обов'язково включений в
програму інтегрального виховання. Саме у турботі про
створення абсолютно іншого суспільства для наших дітей,
займаючись вихованням наступного покоління, ми одночасно
займемося власним перевихованням.
На цьому курсі у наших слухачів - дорослих людей,
можливо, вже батьків або дідусів і бабусь - обов'язково
виникнуть питання етичної спрямованості. Відповідаючи на
них, потрібно мати на увазі, що етика, як відомо, блокує
розвиток людини.
Річ у тому, що етика припускає величезну кількість всіляких
умовностей, які людина повинна абсорбувати і створити з них
своє, якесь практично нав'язане їй, внутрішнє «я». Це «я»
являє собою зашорену, зациклену, правильно (нібито
правильно) взаємодіючу з оточенням особу.
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Ми абсолютно проти цього. Людина в такому стані довго
знаходитися не може, а якщо може, то це робить з неї
«нелюда» - бездушне, безсердечне створіння.
Етично правильна людина може сказати: «Так, в такому
випадку нам потрібно цю людину вбити», - і спокійно її вб'є,
тому що жертва (для неї це не жертва, а просто об'єкт) не
відповідає тим правилам, які їй виклали, котрі вона в собі
сприйняла. Тобто, це, практично, фашизм, нацизм, всілякі
форми крайнього екстремізму і так далі.
В протилежність цьому ми стверджуємо, що етичні правила
- так, мають бути, але такі, які постійно розвиваються, гнучкі, в
яких не існує ніяких, так званих «священних корів». Людина
повинна усвідомлювати необхідність кожної своєї етичної
установки: чи відповідна вона з природою, чи прийнятна вона
на сьогодні в суспільстві. У кожному її вчинку громадська
вигода повинна стояти вище за особисту, і усі вони повинні
служити руху суспільства до все більшої інтеграції, тому що
цього вимагає природа.
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ЗЛОДІЙ ПОВИНЕН СИДІТИ?
Виправдайте, не карайте, але назвіть зло
злом.
Ф. Достоєвський

П

роілюструємо декларований нами підхід до етичних
норм на прикладі, що досить часто зустрічається.
Припустимо, що один з членів групи інтегрального
виховання вчинив крадіжку. У кожному з нас - будьмо відверті існує таке спонукання.
Які наші дії? - Ми влаштовуємо суд. Над ким тільки? Давайте з'ясуємо…
Отже, спочатку необхідно з'ясувати початкові положення:
«Що означає «крадійство»? Звідки в нас ця властивість?
Воно моє чи чуже? Корисне воно чи шкідливе?».
Потім - безвідносно до людини - ми розбираємо конкретний
проступок. При цьому, ми зобов'язуємо кожного з учасників
процесу поставити себе на місце обвинуваченого: відчути
скоєне, захистити себе, звинуватити себе, і так далі.
Представляєте, який глибокий аналіз нашого стану ми
можемо зробити.
Товариш знаходиться з нами в одній групі, інтегрально
зв'язаний з нами. «Тож як ми могли допустити, що він вдіяв
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таке?» - це, означає, суспільство винне. Адже людина є
відображенням того середовища, в якому знаходиться. Так,
можливо, він взагалі не винен. Проблема в нас. Усі повинні
відчути, що в кожному з нас сидить цей злодюжка…
Тобто, практично, ми повинні прийти до того, що нема
індивідуального проступку - це є лише наслідком впливу
довкілля. Так що, судити потрібно усіх.
Якщо ми група, або суспільство, в якому усі прагнуть до
інтегрального єднання, то абсолютно неприйнятний поділ на
кращих або гірших, усі ми - або кращі або гірші. Якщо ми - таке
суспільство, то заборонено виставляти індивідуальні оцінки,
тому що виставляєш оцінку самому суспільству, а не
індивідуумові.
А все-таки, що робити з вкраденим предметом? - Рішення
має бути спільним. Якщо за нього потрібно заплатити, а ми
прийшли до висновку, що усі за це відповідальні, то платимо
всі разом.
Ідеї переходу до інтегрального співтовариства базуються
на наукових даних, на безпосередніх вимогах природи.
Необхідність цього переходу: історичну, громадську особисту ми зобов'язані довести до усього людства. У протилежному
випадку нерозуміння оточенням наших вчинків скине на нас
град докорів.
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ШКІДЛИВІ ЗВИЧКИ
Поки ми не пізнали, що в нас, яка нам користь
знати, що поза нами? Та і чи можна не
пізнавши себе, пізнати світ? Чи може той, хто
сліпий вдома, бути зрячим в гостях?
Л. Толстой

Т

аким чином, не виключена ситуація, що найбільш значимі
чинники, що визначають наше майбутнє, сьогодні можуть
сприйматися, як щось непотрібне і навіть шкідливе. Причина в
тому, що якщо людина набуває якихось шкідливих звичок
(припустимо, паління), то, як правило, тільки «дійшовши до
ручки», вона або позбавляється від них - або знищує себе.
Таким шляхом, по суті, йде розвиток людства.
Як нам зійти з цього шляху? Які засоби ми можемо
запропонувати, щоб процес самознищення не дійшов до свого
логічного завершення?
Одним з цих засобів є така властивість людини як
співпереживання.
Якщо наркоманові-початківцю показати, як в лікарняних
палатах закінчують своє життя ті, хто не зміг звільнитися від
згубної пристрасті, то він напевно замислиться.
Якщо людині, що помірно (як вона вважає) палить, показати
знімок її легень або познайомити з пацієнтами «ракового
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корпусу», то, можливо, в сімейному бюджеті стане однією
витратною статтею менше.
А якби і ті, і інші потрапили в середовище, де не приховують
зневагу до наркоманів або курців, то істотним чином це
змусило б їх до усвідомлення зла своїх дій.
Ми прекрасно знаємо, що потрапивши в якийсь колектив,
людина, якщо вона хоче бути його повноправним членом,
мимоволі зобов'язана наслідувати загальноприйняту думку.
Вона не може собі дозволити відрізнятися від інших в
позитивну або негативну сторони - значення не має. Такими ми
створені.
Тому, якщо ми створимо деякий громадський стандарт, то
усі люди зобов'язані будуть йому підкорятися.
Рішення цієї задачі залежить від того, наскільки ефективно
ми зможемо задіяти засоби масової інформації. Сьогодні вони
існують за рахунок реклами: «Купуйте! Купуйте! Купуйте!
Купуйте в кредит!» А кредити видаються направо і наліво, і
ніхто: ні ті, що дають, ані ті, що беруть, ні навіть держава - не
думає про те, що за них все ж прийдеться розраховуватися.
Прорвати це хибне коло допоможе криза, яка заставить нас
припинити нестримне марнотратство земних і людських
ресурсів.
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ДЕРЖАВА СТРУКТУРА ЕГОЇСТИЧНА
Все пройде - і надії зерно не зійде,
Все, що ти накопив, ні за гріш пропаде.
Якщо ти не поділишся вчасно з другом,
Увесь твій достаток ворогові відійде.
Омар Хайям

І

все ж, в чому суть процесу, який ми, в його зовнішньому
прояві, називаємо кризою?
У цьому прояві ми можемо побачити прагнення всіляких
егоїстичних сил до об'єднання в єдину альтруїстичну силу і як,
внаслідок цього, наше сьогоднішнє роз'єднане суспільство
перетвориться – відповідно до природи - в інтегральне
співтовариство. Тому «криза», насправді, - це вихід людства з
важкої, затяжної хвороби, повернення до життя.
Така точка зору дає людині можливість пропускати через
себе величезні потоки інформації, якими вона буде
заповнювати «білі плями» на картині глобального світу, яка їй
відкривається.
Тому чим більше інформації до неї приходитиме тим
бажанішою ця інформація буде для неї, тим легше людина
буде її сприймати.
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Як з цієї точки зору оцінити, наприклад, інформацію про
вибори? Немає ніякого значення, про яку країну світу йде
мова, - все єдино.
На підставі цієї інформації можна зробити висновок, що
суспільство роз'єднане, що громадяни бачать в демократії або
у її відсутності (що, в принципі, одне і те ж) дефектну систему.
Якщо ми не можемо прийти до якогось єдиного розуміння того,
де ми знаходимося, до чого ми повинні рухатися, то це
говорить про дане суспільство, як про конгломерат партій або
мафіозних структур (немає ніякої різниці), які знаходяться
мимоволі на одній території. Вони не об'єднані однією
загальною ідеєю і у кожної існує своя правда.
Єдине, що їх «об'єднує», - це бажання (за рахунок інших,
звичайно) збільшити свій вплив, відірвати жирний шматок від
загального пирога.
Ми повинні пояснити слухачам наших курсів (і не тільки їм),
що сучасний державний устрій - це абсолютно егоїстична
структура, а те, що ми називаємо політичними свободами, - це
максимальна свобода парламентів і урядів від відповідальності за свої дії.
У вивченні структури інтегрального суспільства, в тому, щоб
довести це знання до усього людства, ми повинні випередити
природу. Інакше ми можемо потрапити під вплив її могутнього
натиску.
Не будемо забувати про динозаврів…
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АГЕНТ ЗМІНЮЄ ЛЕГЕНДУ
Тільки тоді людина розуміє своє життя,
коли вона в кожній людині бачить себе.
Л. Толстой

Ц

ю бесіду ми розпочнемо із з'ясування, здавалося б,
простого питання: «В чому полягає контакт між людьми»?
Говорять, що немає сім'ї, якщо немає дітей. І дійсно сьогодні подружжю зручно один з одним, фізіологічно вони
влаштовують один одного… Поки це є - є. А коли ні?..
Дитина - це щось загальне, що зв'язує їх між собою.
Так само контакт між людьми буде можливий і стійкий, якщо
сфери їх інтересів, чуттєвих, суспільних, культурних, не просто
стикаються, а мовби накладаються один на одного.
Проте сьогодні, в силу гранично збільшеного егоїзму, в коло
моїх інтересів не входять інтереси мого «візаві». Він для мене
не особа зі своїми запитами, своїм внутрішнім світом, як, втім, і
я для нього. Наш контакт - це, в кращому випадку, співпраця,
заснована на взаємній вигоді.
І взагалі, навіщо нам особисте спілкування? Адже можливі і
зовсім непотрібні переживання, і душевний дискомфорт. Чи
не краще віртуальне: на екрані монітора я можу предстати у
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будь-якому вигляді, а набридло або щось не сподобалося - то
простим натисненням відповідної клавіші…
Таким чином, ми затушовуємо своє абсолютне віддалення
один від одного. І егоїзм на це йде - йому зручно, добре.
Значить, наше головне завдання, оскільки ми говоримо про
інтегральне суспільство, виявити те, що сполучає усе
людство. Тоді ми не будемо, як всякого роду агенти, жити по
детально розробленій «легенді», а навпаки, кожен з нас
намагатиметься своє внутрішнє «я» поставити над зовнішнім
образом. Тобто свій чуттєвий світ ми повинні підняти над
звичайним, «тваринним», станом - тим, що даний від природи.
Нам потрібно показати людям, що в єднанні між собою ми всі разом - творимо абсолютно новий стан людства. Цей новий
стан характеризується не особистістю кожного, а саме тим, що
виникає між нами вище нас, як би поза нами.
Використовуючи егоїзм не як перешкоду, а як стимул для
зростання, людство сьогодні переходить від інстинктивного
етапу свого розвитку до усвідомленого.
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ЦЕНТР НАСОЛОДИ
Не можна відкласти турботу про велике і
вічне на той час, коли буде досягнута для
усіх можливість задоволення своїх
елементарних потреб. Інакше буде пізно.
Ми дамо матеріальні блага в руки людей,
ідеалом яких буде «хліба і видовищ».

В. Вернадський

С

пробуємо, відірвавшись від реалій нашого життя, уявити
собі суспільство майбутнього. Яким воно може бути,
враховуючи самі піднесені наші пориви?
Безумовно, це єднання, а не змагання, не взаємний натиск,
а добровільна, усвідомлена взаємодопомога. Керуючись
такими принципами, ми б прийшли до абсолютно комфортного
стану.
Природно, виникають питання: чи «Можливо взагалі
побудувати таке суспільство, виходячи з наших властивостей?
Чому ми створені природою, де все взаємопов'язане, все
знаходиться у гомеостазі, з діаметрально протилежними до
неї якостями?».
Всі - і соціологи, і політологи, і психологи - усвідомлюють це,
як зло, як реальність, з якою нічого не поробиш, і намагаються
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якимсь чином компенсувати руйнівний вплив егоїзму. Наше ж
завдання - не компенсувати егоїзм, а зробити з нього дієву
підмогу в побудові нового суспільства. Для цього ми повинні
усвідомити природу егоїзму.
Зробимо це на прикладі матері і дитини.
Ми усі бажаємо наповнитися, причому, наповнитися за
рахунок іншого. Мати насолоджується за рахунок дитини? Звичайно. Вона не може з нею розлучитися ні на секунду. Але
це не турбота про неї - це турбота про себе, вона не може від
цього відірватися.
Якби ми відключили в ній цей центр насолоди, то в ту ж
хвилину вона перемкнулася б на інший об'єкт, і ця дитина, її
особиста, яка поглинала всю її увагу, опинилася б за межею її
інтересів - хіба мало навколо дітей?…
На цьому простому прикладі ми бачимо, яке величезне
наповнення отримує егоїзм людини, коли вона піклується про
іншого, віддає йому себе всю.
То чому б нам всім не ставитися так само один до одного,
відчуваючи при цьому нескінченне наповнення? Адже заради
цього ми існуємо. Відчуття життя - це відчуття наповнення.
Але… не виходить. Чому? Нам бракує любові один до
одного - тієї, з якою мати відноситься до дитини.
Так що проблема в нас. Це психологічна проблема поміняти наше відношення до оточення. І тут цілком можливі
психологічні тренування.
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ВСЕСВІТНІ ІГРИ
Вища у житті цінність дух незгасаючих сумнівів,
низинному ближче незмінність,
Богові - змін постійність.
І. Губерман

Л

юдина, про що ми вже не раз говорили, є продуктом
довкілля.
Якби ми постійно знаходилися в суспільстві, де всі прагнуть
розвивати наше поле взаємної любові, то природно разом із
зростанням егоїзму (це задано природою, і від цього нікуди не
подінешся), ми б почали розуміти, що «полюби ближнього як
себе» - це, в принципі, мета людства.
Отже, як діти грають в дорослий світ, так і ми, дорослі,
усупереч своєму егоїзму, повинні грати в прийдешній світ.
Я не повинен при цьому забувати, що брешу собі. Брешу,
тому що моє егоїстичне нутро примушує мене увірвати все і
всюди. Але я зобов'язаний бути іншим, тому що інакше не
піднімуся на наступний рівень - рівень інтегральної людини. А
піднятися до нього я можу тільки за допомогою середовища,
яке мене оточує, яке я сам же повинен створити.
Таким чином, я повинен дати абсолютно чіткі відповіді на
наступні питання: «Що являє собою цей новий вид людства?
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Яке оточення мені потрібне, щоб змінити себе в потрібному
напрямку? Як мені самому створити таке оточення?».
Відповідаючи на ці запитання, я з'ясую, які сили природи мені
потрібні і як їх потрібно використати. Я почну осягати суть
еволюційного процесу і свою роль у ньому і, таким чином,
стану творцем свого нового «я».
Таким чином, стає зрозумілою необхідність викладання
такої науки, як психологія.
Виходячи з цього, стає зрозуміло, яка колосальна робота
нас чекає. Знадобиться участь величезної кількості людей, що
відпрацьовують на собі усі ці процеси, вивчають їх, дискутують
і, водночас, намагаються щось зробити.
У цьому дійсно повинне брати участь абсолютно все
людство - від малого до старого. Цьому повинна приділяти
максимально можливу кількість часу кожна людина.
Тому, в принципі, людство звільняє свої величезні
егоїстичні ресурси, які раніше використовувало для створення
того, що не є необхідним. Усі вони поступово
перемикатимуться на творення нового, інтегрального,
суспільства. Лише рух в цьому напрямі відведе від нас загрозу
повного знищення.
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ВАРТО ПОКВАПИТИСЯ
Скрізь досліджуйте повсякчас,
Що велике і прекрасне.
М. Ломоносов

К

оли ми говоримо про відмову від всякого роду
надмірностей, то потрібно мати на увазі, що йдеться не про
«відмову», як таку, а про те, що у людини не буде потреби в
них. Дорослу людину не цікавлять дитячі ігри просто тому, що
вона доросла. Машина останньої моделі, гардероб від
модного кутюр'є, вечеря в розкішному ресторані - усе це
поступово перестане бути престижним, забудеться. У міру
того, як людина змінюватиметься, їй будуть потрібні
абсолютно інші наповнення.
Ми не можемо зійти з цього шляху - природа зобов'язує.
Щоб для нас, звичайних людей, така точка зору стала
більш прийнятною і зрозумілою, слід притягнути учених.
Використовуючи сучасні наукові концепції, вони допоможуть
нам зрозуміти, що спонукаюча сила природи - це закон,
який з кожним днем проявляється усе більш очевидно,
реалізується з все більшим прискоренням.
Тому нам не варто запізнюватися і думати: «Куди спішити.
Почекаємо, подивимося».
Ні! Ми самі не проіснуємо
найближчі декілька років в звичному для нас стані (ну, якщо не
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в звичному, то, хоч би, в терпимому) якщо не прагнутимемо до
виконання вимог цього закону.
З іншого боку, ті ж учені нам скажуть, що як тільки вектор
нашого розвитку ми направимо на створення інтегрального
суспільства майбутнього, то відразу ж почнемо відчувати
добросердечне відношення природи, причому на усіх рівнях.
Це торкається і клімату (оптимальні погодні умови), і
природних катаклізмів (їх відсутність), і сімейних проблем
(дозволяються швидко, до обопільної згоди), і економіки
(економіка бездумного споживання перетвориться на
економіку розумного споживання), і багато чого іншого…
Ми зобов'язані спиратися на досягнення науки і вкладати
засоби саме в ці дослідження. На жаль, на сьогоднішній день
це не робиться, і тому у нас немає достатньо даних, якими ми
могли б оперувати.
Проте, серед учених, буквально в усіх галузях науки, є ті (і їх
немало), хто приймають нашу ідею, розуміють, що майбутнє - в
абсолютній інтеграції.
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ІДЕАЛЬНЕ ПОДРУЖЖЯ
Кожному відомо, що якщо чоловік і дружина
живуть у злагоді і щасті, то взаємна
прихильність їх посилюється з кожним
роком і, нарешті, досягає такого розвитку,
що вони буквально «не можуть жити один
без одного».
Н. Чернишевський

І

нтегральне суспільство - це, у тому числі, і доброзичливі
стосунки між нами. Такі стосунки мають на увазі, що, з одного
боку, ми не цураємося один одного, а з іншого - не нав'язуємо
своє спілкування. Є більш близьке мені коло людей, є - менш, а
є і віддалене. Рівень моїх зв'язків знаходиться відповідно до
загального взаємозв'язку між усіма нами. Тому той або інший
контакт - він природній, усвідомлений і не сприймається, як
деякий неприємний обов'язок.
Як приклад, розглянемо взаємовідносини як всередині сім'ї,
так і з родичами подружжя.
Розпочнемо із споріднених.
По-перше, не будь я одружений, то, швидше за все, я б не
був знайомий ні з батьками, ні з родичами моєї дружини.
Внаслідок цього, рівень і характер наших зв'язків повинен

94

Глава 6

визначатися дружиною, а не симпатіями або антипатіями, які у
мене безумовно виникнуть… У будь-якому випадку зі своєї
сторони я повинен проявляти максимальну терпимість і
доброзичливість.
Що стосується сім'ї, то перш, ніж одружитися, майбутньому
подружжю слід обговорити, як кожен з них уявляє ідеальну
картину їх спільного життя.
Якщо я, припустимо, розповім, як я виглядаю у власних
очах, і почую її абсолютно відверту думку про себе, якщо ми
з'ясуємо погляди, звички, спонукання друг друга, розуміючи,
що усе це нам дано від природи, то, піднімаючись над усім
цим, ми зможемо вийти в абсолютно нову систему
взаємовідносин. Ми перестанемо, розуміючи тепер нашу
егоїстичну суть, у безплідних суперечках доводити свою
правоту, а спробуємо створити щось загальне, те, що
комфортне і необхідне для нас.
Взаємна поступливість, розуміння того, що є речі, які ми не
можемо переробити один в одному. Та і не потрібне це потрібно приймати наші слабкості як данину, почати їх любити.
Але це усе, на жаль, приходить до нас з віком, тобто шляхом
страждань, а до цього проходять десятки років (якщо вони
проходять без розлучення).
Таким чином, необхідність підготовки людей до сімейного
життя очевидна.
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СТВОРЕННЯ ЧИ...

Саме виховання, якщо воно бажає щастя
людині, повинне виховувати її не для
щастя, а готувати до праці життя.
К. Ушинський

Р

ух до інтегральної людини, хоча і припускає абсолютне
розчинення людини в суспільстві, одночасно припускає і
абсолютне зростання людини, як особистості.
Нерозуміння цієї двохєдності привело до краху
комуністичної моделі суспільства, яку намагалися побудувати
у Радянському Союзі. Замість того, щоб створити систему
виховання, що формує особу, котра має власну думку і має
можливість повної реалізації свого потенціалу, дбайливо
вирощували людину, котра слухняно виконує волю партії. На
цих же принципах виховувалась і сама партія.
Тобто, усупереч природі, намагалися нівелювати егоїзм,
знищити його і якось штучно насадити альтруїзм,
самопожертвування.
Ми ж, навпаки, говоримо про те, що необхідно навчити
людину правильно використати всі свої егоїстичні спонукання,
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духовні пориви. І якщо у той час в Радянському Союзі ці ідеї
були всього лише бажані, то в наш час, в тому стані, в якому
знаходиться весь світ, вони являються природною
необхідністю.
Світ стоїть перед дилемою - або абсолютна розруха - або
загальна, велика творча робота на новому рівні. Творча
робота означає, що всупереч усім нашим розбіжностям,
протиріччям ми повинні створити комфортну зону для
існування кожного з нас, існування своєї сім'ї і, виходячи з цих
уявлень, створити комфортну зону для існування усього
людства.
Це цілком досяжне, для цього не потрібно переробляти
довкілля - це просто нормальна виховна робота.
Найправильніші, здавалося б, цілі, мільйони, що витрачені на
агітацію і пропаганду, якщо усе це не супроводжується
вихованням людей, то призводить до плачевного результату.
Приклад тому - Єдина Європа. Відкрили кордони, відмінили
національні валюти, створили наднаціональний парламент - а
в результаті…
Зараз виявляється, що ніякого єднання так і не сталося, а
навпаки, протиріччя все більш і більш виходять назовні.
Чому? Тому що забули, що кожна країна - це своя культура,
свої традиції, свій економічний устрій, тому що за двадцять
років існування так і не спромоглись зайнятися підготовкою
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людей до життя в інтегральному співтоваристві.
Тобто виховання повинне передувати абсолютно усім
заходам, що проводяться на будь-яких рівнях.
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ЗНОВУ Я?!
Багато хто милується природою, але не
кожен її приймає до серця, і навіть тим, хто
до серця приймає, не часто вдається так
зійтись з природою, щоб відчути в ній свою
власну душу.
М. Пришвін

В

світі немає зла. Взагалі немає. Зло - це результат того,
як ми використовуємо нашу природу, наш егоїзм.
Якщо я починаю досліджувати свій егоїзм, починаю
розкривати в ньому ті якості, за допомогою яких можу
піднятися над ним, то він з'являється як абсолютне добро. Я ні
в якому випадку не знищую його - егоїзм все більше і більше
розвивається, і усі нюанси його розвитку, прояви в мені я
повинен зустрічати з радістю.
Сьогоднішня людина зустрічає це з гіркотою, з образою:
«Знову я! Що я зробив?! Що в мені такого?.. ».
А це не я. Це природа таким чином розкривається в мені,
величезна егоїстична природа.
Причому, головне - це навіть не мої дії, а мої наміри. Якщо я
просто насолоджуюся чимось, то це ще не егоїзм. А ось якщо я
насолоджуюся за рахунок інших, завдаючи шкоди, неважливо
кому і чому, то це і називається егоїзмом.
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Але ж ми існуємо не самі по собі, не у вакуумі, а в
середовищі, що оточує нас. Отже, і це приходить поступово, з
вихованням, - я завжди повинен пам'ятати про це, і тоді моє
відношення до світу, до усього Всесвіту, стає зовсім іншим доброзичливим, співчутливим. На підставі подібного
ставлення людина починає бачити, що природа володіє
вищим розумом, почуттям.
Про це, до речі, розповідають багато людей, котрі близькі
до природи, ті, хто багато років провів в пустелі, у тундрі, в
джунглях. Вони відчувають саме таку природу, її дихання.
Природа розкриває себе перед людиною, оголює себе,
починає говорити з нею. Приходить приголомшливе відчуття,
що знаходишся усередині величезної розумної системи, що
солідаризуєшся з нею. Виникає таке злиття людини з
природою, яке і піднімає її на наступний рівень розвитку.
Тобто розуміння загального задуму природи, підйом на
наступний її рівень - на рівень управління нами сьогоднішніми
- це і є наша мета. Людство розвивалось для досягнення саме
цієї мети.
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ВСЕ Є ОТРУТА
І ВСЕ Є ЛІКИ
Я хочу не такого суспільства, де б я не міг
робити зла, а саме такого, щоб я міг робити
всяке зло, але сам не хотів його робити.
Ф. Достоєвський

І

все ж, як мені піднятися над своїм егоїзмом, як знайти в
ньому потрібні мені якості?
Егоїзм - це сила природи, точніше, одна з сил, і щоб
розсудливо працювати зі своїм егоїзмом, з цією силою, мені
потрібна інша, протилежна до неї сила. Цією силою є вплив
суспільства. Максимально вкладаючи себе в суспільство,
зливаючись з ним, я отримую можливість використати обидві
ці сили, не віддаючи переваги ні тій, ні іншій.
Сьогодні я ототожнюю себе зі своїм егоїзмом, я невідривно
в ньому існую, а так - я мовби виходжу з нього і починаю
об'єктивно дивитися на себе, на оточення. Я відокремлюю
кожну людину від її егоїстичної внутрішньої суті і, таким чином,
мимоволі починаю бачити людей такими, якими вони можуть
бути, якщо правильно використовуватимуть обидві ці сили.
Іншими словами, під впливом суспільства всі свої
егоїстичні властивості я повинен перетворити в протилежні до
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них, альтруїстичні, - ніби одягнути егоїзм в альтруїстичну
сорочку. І якщо раніше ви інстинктивно хотіли егоїстично
використати своє его, то зараз ви його точно так само
використовуєте в протилежному напрямку.
Природа наочно демонструє нам, що все, здавалося б,
саме негативне має своє позитивне застосування.
Символ медицини - змія, котра жалить. Недаремно
знаменитий лікар і філософ епохи Відродження Парацельс
говорив: «Все є отрута, і все є ліки. Одна тільки доза робить
речовину або отрутою - або ліками». Таким чином, все
залежить тільки від нас.
Спробуйте перейнятися таким станом, хоч би не для того,
щоб прийняти його, а просто поставити його собі як приклад.
Просто прийняти його неможливо. Звичайно, якби ми
підключили засоби масової інформації, якби цю ідею
пропагували спектаклі, фільми, то, природно, ми б побачили
абсолютно іншу картину поведінки людини.
Отже, в першу чергу, нам потрібно виховувати індивідуумів,
створюючи з них інтегральне суспільство. І тоді вже саме
суспільство розвиватиме у індивідуумів (причому, за їх же
бажанням) необхідні для цього суспільства якості.
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КАЗКОВЕ КОРОЛІВСТВО
Дійсний інтерес зовсім не в тому, щоб
вбивати на словах егоїзм і нахвалювати
братерство, а в тому, щоб поєднувати гармонійно, вільно - два невід'ємних
начала життя людського.
А. Герцен

М

и вже не раз говорили про те, що громадська думка є
виключно дієвим інструментом виховання. Тому в наших
групах ми повинні застосовувати цей інструмент з
максимальною ефективністю.
Під час лабораторного заняття в диспутах, у бесідах ми
повинні приводити приклади поведінки, взаємодії, з точки зору
їх відповідності (чи ні) принципам інтегрального суспільства.
Ми повинні проводити аналіз мотивації тих або інших вчинків,
з'ясовувати, чи дані ці спонукання від природи, чи надбані в
процесі виховання від оточуючого суспільства, коли «звичка
стає другою натурою».
Усе це допоможе нам пояснити слухачам, чому саме зараз
ми повинні зайнятися своїм перевихованням, і чому особливу
увагу ми повинні приділяти своїм дітям.
Адже якщо діти будуть рости в середовищі «не
перевихованих» дорослих, то пройде декілька поколінь, перш
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ніж вони зможуть створити нове суспільство. Тому заради них
нам потрібно сьогодні змінитися самим. Чинник взаємодії
батьків і дітей, любові до дітей, бажання дати їм новий,
хороший світ - це дуже сильний чинник дії на дорослих. Він
повинен спонукати нас до того, щоб ми не просто зображували
з себе «будівельників світлого майбутнього», а дійсно
будували це майбутнє - інтегральне суспільство, в якому
комфортно будуть існувати наші діти.
Це суспільство - не деяка утопія, не добре казкове
королівство. Ми не ідеалісти і тому розуміємо, що знаходимося
тут, у нашому світі, в процесі вимушеного розвитку, ведучого
до абсолютно певної мети. Наш розвиток - це постійне
зростання нашого егоїзму. Ми не усвідомлюємо, наскільки ми
насправді, ненавидимо одне одного, наскільки ми протилежні
одне одному, наскільки кожен з нас дійсно хоче знищити усіх,
залишитися абсолютно один або перетворити усіх інших в
покірливих виконавців його волі. Ми не в змозі закоркувати
егоїзм, як джина в пляшку.
Наша методика припускає саме егоїстів з допомогою того ж
егоїзму робити альтруїстами. Тобто нашому егоїзму - нашій
природі, нашим завдаткам - ми даємо можливість
максимально реалізувати себе.
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ІРРЕАЛЬНИЙ СВІТ
Дорогий вчасний час.
Часу багато і мало.
Довгий час - не час,
Якщо його вже не стало.
С. Маршак

О

тже, кожен з нас повинен досягти усвідомленої
інтегральної взаємодії з оточенням, використовуючи при
цьому свої власні внутрішні ресурси і ресурси навколишнього
суспільства.
Внутрішні ресурси? - Спробуємо препарувати себе:
властивості дані нам від природи, бажання формуються під
впливом довкілля, думки призначені для реалізації бажань. В
принципі, так ми влаштовані.
Тепер, бачачи перед собою цю картину, ми можемо
неупереджено ставитися до себе, як до абсолютно
стороннього об'єкта. Отже, для досягнення грандіозної мети,
що стоїть перед нами, ми можемо об'єктивно використовувати
ті задатки, які в даний момент в нас існують.
Наша мета (не зайвим буде нагадати ще раз) - стати
органічним елементом суспільства, яке нас оточує. Тому саме
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суспільство своїм схваленням або засудженням буде постійно
коригувати точність нашого руху до цієї мети.
У такому разі ми починаємо дивитися на себе з точки зору
суспільства, працювати в потрібному напрямі, причому
повністю, незалежно від того, що при цьому відчуває наша
егоїстична натура.
Ми, навіть віддалено, не можемо уявити стан, до якого
йдемо.
Сотні тисяч років попереднього розвитку людства привели
до сьогоднішнього етапу. Цей етап ми можемо пройти
впродовж життя одного покоління. Егоїзм якісно виріс,
відповідно виросла частота його змін, і внаслідок цього, з
величезною швидкістю відбуваються зміни у нашому світі.
Неможливо просто так «викидати» людину в цей
ірреальний світ. Наше завдання - навчити людину
безперервно працювати над собою, тобто знаходити,
розкривати в собі усі нові егоїстичні думки, бажання,
властивості, які кожного разу ставлять її в нові, чітко визначені
ситуації відносно довкілля.
Єдина позитивна якість у нас - це те, що ми піддаємося
впливу довкілля. У кожній новій ситуації довкілля встановлює
нам пріоритетність тих або інших властивостей, визначає
манеру поведінки і так далі.
Ми не можемо не послухатися, інакше егоїзм, що повстав,
змусить нас повернутися «на шлях істинний».
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Ми зобов'язані створити таке середовище, що для будь-якої
людини, яка в нього потрапила, не буде проблемою змінитися
в потрібному напрямку.
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ТВОЄ - НЕ ОБОВ'ЯЗКОВО МОЄ
Немає нічого злішого, ніж прагнення
здійснити - щоб там не було - благо.
Н. Бердяєв

М

и з'ясували, що суспільство є засобом виправлення, що
в нас закладений механізм, який дозволяє піддатися впливу
суспільства і прийняти його цілі. Метою нашого суспільства
(тільки цим воно відрізняється від усіх інших) являється
створення оточення, що прагне до інтегрального світу, до
з'єднання в систему, в якій ми розкриємо цю нову реальність.
Ця реальність - заданий природою наступний етап нашої
еволюції.
Тобто зібралися люди, які вивчають цю систему,
намагаються її реалізувати. При цьому вони збуджують
приховані в природі сили, що виходять з цілі, до якої прагнуть.
Ціль мовби проектує на них свою силу, свою досконалість вони живуть цим, завдяки цьому вони в змозі виконати
величезну роботу.
Звідки я знаю, що це за ціль, де вона знаходиться?
Тільки
знаходячись
усередині
цього
маленького
співтовариства,
я
можу з
максимальною
точністю
позиціонувати себе відносно цієї цілі, «максимально
інтегрально», по-доброму відноситися до усього оточення.
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Тільки серед однодумців я можу і зобов'язаний вивчати
наслідки усіх своїх думок - думок, а не вчинків. Думка - це і є дія
в даному випадку.
На наступному, інтегральному, рівні нашого існування наші
думки і наші бажання грають таку ж роль, як на
сьогоднішньому, тваринному рівні, наші дії. Тому нам
необхідно навчитися контролювати, виправляти наші
спонукання. Це - найголовніше. А дії - вони можуть залишатися
такими ж, можливо, і жорсткими і жорстокими, але вони будуть
спрямовані на благо інших.
А що означає: «Для їх блага»? Можливо, це зовсім не на
благо?..
Якщо для мене, припустимо, якась певна їжа - це вишукане
блюдо, то, пропонуючи її іншій людині, я, можливо, роблю їй
неприємність або навіть шкоду.
Тому інтегральність припускає включення у відчуття іншої
людини, в її бажання і думки. Я повинен постійно
контролювати себе не на відповідність зі своїми смаками і
звичками (те, що у нас частенько трапляється), а на потреби
іншого, і саме його бажання наповнювати з допомогою своїх.
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СИЛИ НАТХНЕННЯ
Справи керуються їх цілями; та справа
називається великою, у якої велика мета.
А. Чехов

В

попередніх главах ми говорили про те, що уявлення про
майбутній інтегральний світ, аж до найдрібніших його деталей,
являється принциповою необхідністю.
Перспектива, розгорнута перед нами, перетворить її на
мету, на досягнення якої будуть спрямовані усі наші помисли
усі наші бажання. Це з одного боку.
З іншого боку, оскільки ми існуємо в єдиному силовому полі
природи (ми взаємозв'язані в ньому), то, подумки уявляючи
собі майбутній наш стан, ми ніби з цього стану викликаємо на
себе сили, які направляють нас вперед.
Цілком можливо, що наше уявлення про майбутнє зовсім не
відповідає тому, що буде насправді. Це всього лише
психологічно правдоподібна ситуація. Адже ми змінюємося в
процесі руху до цього майбутнього, і відповідно змінюється
наш погляд на нього.
Хто в дитинстві не мріяв стати льотчиком, пожежником або
водієм величезного самоскида? - Але дитина росте,
розвивається, і поступово перед нею відкриваються інші
привабливі цілі.
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Тому нам потрібно, як дитині, увесь час уявляти собі
картину майбутнього - світле, хороше майбутнє, де немає моєї
особистої біди, де кожен приходить на виручку кожному. І якщо
засоби масової інформації пропагують таку картину, то у
людини з'являються величезні сили, натхнення, - це з одного
боку, а з іншого - виникає природне заохочення з боку
суспільства. При цьому ми прискоримо, скоротимо шлях до
досягнення нашої мети, і цей шлях буде нам приємний.
Таким чином, для досягнення мети нам необхідне
суспільство, що має властивість, так званої, взаємної
відповідальності.
Таке
суспільство
припускає
повну
відповідальність усіх за кожного і кожного за усіх, абсолютну
впевненість усіх один в одному. В результаті пропадає
особистісне відчуття «я», а виникає сумарне - «ми». Це «ми»
переважає настільки, що заради втілення загальної ідеї нікому
неважливо, в якому вигляді ця ідея буде реалізована особисто
для кожного.
Якщо ми піднімаємося на такий рівень згуртованості, то
приходимо до наступного нашого стану - піднімаємося на
рівень, який називається «людина».
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ВЗАЄМНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Коли ми говоримо: «це було», «це буде»
«це може бути», - то ми говоримо про
життя тілесне. Але окрім життя тілесного
яке було і буде, ми знаємо в собі ще інше
життя - життя духовне. А духовне життя
не було, не буде, - а зараз є.
Саме це життя і є справжнє життя.
І добре людині, коли вона живе цим
духовним, а не тілесним життям.
Л. Толстой

Т

ермін «взаємна відповідальність» потребує більш
детального пояснення.
Розпочнемо з того, що усі рівні природи - нежива, рослинна,
тваринна - усі вони прагнуть до гомеостазу, співпрацюють між
собою, щоб підтримувати стан рівноваги.
Вищий рівень природи, що називається «людина», окрім
того, що підлеглий тим же вимогам, повинен узагальнити в собі
усі попередні рівні. Це означає, що люди повинні досягти такої
міри співпраці між собою, такого взаєморозуміння, такого
взаємозв'язку, щоб саме вони могли визначати гармонію
глобальної природи.
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Глобальна природа - наш Всесвіт, будь-який її фрагмент у
тому числі, і ми з вами - це, свого роду, голограма, в котрій
немає ні початку, ні середини, ні кінця. Все взаємозв'язане
нерозривно. Тому наш остаточний стан характеризується тим,
що усі відповідальні за усіх, і цей принцип задіяний у рамках
усього людства.
Звичайно, картина фантастична, абсолютно протилежна
сьогоднішній нашій дійсності. Ні у наших бажаннях, ні в
нашому розумі вона просто не вкладається.
Але як би ми не чинили опір, лякали себе жупелом
комунізму, ми все одно до цього прийдемо, оскільки це
найстійкіша система, яку передбачає природа.
Тепер виникає питання:
– Що є необхідним з нашого боку?
Відповідь:
– Виховання.
Ось це виховання, його основа і його передбачувана мета, і
називається інтегральною взаємодією або взаємною
відповідальністю, коли ми ручаємося один за одного,
відповідальні один за одного, і саме таким чином ми
створюємо своє суспільство. - Пропадають страхи.
Пропадають турботи. Я абсолютно упевнений, що працюючи
на потреби суспільства, я отримаю все необхідне для свого
існування.
Таким чином, ми нейтралізуємо життєві проблеми,
нервування - все, що характеризує наше сучасне суспільство
(ну, зрозуміло, що це поступово, в ідеалі) і забезпечуємо
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своєму тілу нормальне безтурботне життя. Ми називаємо це,
причому без будь-якої зневаги, тваринним рівнем існування,
тому що тіло наше - ця дійсно тварина.
Зате усі сили свого розуму, усю свою душу людина віддає
освоєнню наступного рівня існування. Це рівень всезагальної,
взаємної відповідальності, єднання, тобто рівень досягнення
вічності, досконалості.
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ЯК НЕ ЗБИТИСЯ З ШЛЯХУ

Я, як і всі, супротивник конформізму.
(автор невідомий)

О

тже, взаємна відповідальність припускає, що частина і
ціле рівні і по своїй потужності, і по своєму впливу.
Тобто якщо в інтегральній системі не вистачатиме навіть
одного-єдиного компонента, то вона повністю виходить з ладу.
Система нормально функціонує тільки в тому випадку, якщо
задіяні абсолютно усі її складові частини.
Виходячи з цього, ніхто не може ухилитися, ніхто не може не
брати участь.
Виходячи з цього, відповідальність не може розподілятися
порівну на усіх - у кожного вона така ж, як у всіх разом.
На цих принципах базується наша практична робота.
Мета, що стоїть перед нами, являє собою певний набір
якихось нових якостей, тому будь-який крок на шляху до неї
означає освоєння деяких з них. Щоб не збитися з правильного
напрямку, ми зобов'язані (як, наприклад, штурман на кораблі)
здійснювати постійний ретельний контроль. Якщо ми не
помітимо незначного, здавалося б, відхилення, то надалі воно
може перерости у величезну погрішність, і ми пройдемо повз
мету, навіть не помітивши цього.
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У нас немає відповідних штурманських інструментів.
Єдиний інструмент нашої дії - це навколишнє середовище.
Підпорядкування людини впливу довкілля - це не
конформізм в тому принизливому сенсі, в якому ми звикли
вживати це слово. Це закон природи. Тобто немає абсолютних
понять, таких, наприклад, як: правда, брехня, добро, зло, - а є
установка середовища, і я їй підкоряюся. Те, що прийнято в
середовищі, яке мене оточує, я приймаю як істину. Вплив
середовища в змозі змінити навіть наші внутрішні фізіологічні
параметри.
Тому давати будь-чому які-небудь характеристики ми не
можемо. Ми просто констатуємо факт.
Абсолютно інша справа - застосування цього закону. Не
можна просто так, згідно з нашими миттєвими уявленнями
міняти, спотворювати людину. Це дійсно погано.
Наше завдання полягає в тому, щоб навчитися
застосовувати закони природи тільки для досягнення
подібності, гармонії, злиття з нею. Ми зовні вибірково
впливаємо на людину тільки для того, щоб перетворити її в
цьому напрямі.
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ПАЛИЦЕЮ ДО ЩАСТЯ
…у знищенні воєн і голоду вперше
виразиться прояв нашої планети як
цілого, в якому людство стане потужною
геологічною силою, де зможе геологічно
проявитися його думка, свідомість,
розум.
В. Вернадський.

Н

а нас чекає величезна роз'яснювальна робота трудомістка, копітка робота, тому що її потрібно буде
проводити з абсолютно різними людьми.
Серед них, наприклад, є ті, хто приймають інтегральний
світ, як реальну необхідність, задану нам природою. Цілком
можливо, що нічого привабливого для них в цьому немає, але
вони розуміють: «Для того, щоб успішно функціонувати у
цьому світі, треба вчитися. У протилежному випадку, нас, що
називається, «гнатимуть палицею до щастя».
А є люди, і їх переважна більшість, які, як кажуть, просто
тягнуть лямку цього життя. Окрім роботи (чи її пошуків), окрім
повсякденних турбот і тривог, вони нічого не мають і не
знають. Їм треба пояснити, що в наших силах поступово
перекласти усі особисті турботи на плечі суспільства, взявши
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на себе, з іншого боку, турботу про інтегральність суспільства.
Процес інтеграції невблаганний, з цим неможливо не
погодитися... Життя примушує.
Ми бачимо, наприклад, як величезна кількість європейців - і
звичайних громадян, і політиків, і вчених - приходить до
усвідомлення того, що перервати процес інтеграції,
повернутися до протекціонізму дуже складно і, тим більше,
небезпечно. Наслідки такого кроку непередбачувані.
Тому немає необхідності в масованій, інтенсивній
пропаганді, а потрібне планомірне виховання, аргументоване
пояснення того, в які економічні, поведінкові рамки ми
поступово повинні увійти. В результаті, ті, хто сьогодні у
пошуках роботи виходять на вулиці, повинні зрозуміти, що
ліквідація робочих місць - це об'єктивний закон природи, тому
що усувається те, в чому немає справжньої потреби. Ми
робимо масу непотрібних речей, а потім з легкістю кидаємо їх.
Ми використовуємо надра землі для того, щоб, в результаті,
захаращувати, отруювати її зовні.
У результаті, ми прийшли, вірніше природа привела нас, до
сьогоднішнього кризового стану для того саме, щоб ми
усвідомили усе зло нашого егоїзму, зрозуміли, що далі так
продовжуватися не може. Навіщо нам це?
Так що, інтегральна освіта починає бути необхідною,
затребуваною зсередини, з суті нашого розвитку.
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КЛІТКУ НЕ МОЖНА ЛАМАТИ
Ми потрапили в цей світ
як в сильце - горобець.
Ми повні занепокоєння, скорботи, надій.
У цю круглу клітку, де немає дверей
Ми потрапили з тобою не по волі своїй.
Омар Хайям

О

тже, саме внаслідок нашого розвитку інтегральна освіта
стає необхідною. Це з одного боку. Але з іншого боку, з тієї ж
причини виникає велика проблема: «Як розповісти людині про
ступінь, що називається «людина?».
Так, ми до нього прагнемо, ми намагаємося викликати на
себе його дію, щоб піднятися на його рівень. Але говорити про
те, що на які-небудь наші звернення до цього ступеня
прослідує чіткий, конкретний відгук - це, щонайменше
бездоказово.
Звичайно, активно включаючись в створення інтегрального
суспільства, додаючи максимум старань, щоб сприймати це
суспільство, як досконале, ми викличемо відповідну реакцію.
Але говорити про це потрібно вкрай обережно, тому що ми
маємо справу з людьми, які не здатні відразу ж сприймати ці
досить делікатні ситуації.
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Таким чином, спочатку - знову-таки виховання, всього лише;
а практика - трохи пізніше. Інакше ви просто скомпрометуєте
себе. Наша мета не нав’язувати свої рішення: «Поступай так
або так, або так», - а підвести людину до того, щоб виходячи з
отриманих знань, вона сама могла вирішити, що спрацює, а
що - ні.
Це і називається: «Навчай отрока по дорогах його».
Ми не повинні «ламати» людину - нормальний розвиток
припускає повне розкриття тих якостей, з якими тисячоліття
народилося. Ми не повинні витягувати людину з клітки, у якій
вона ховається від оточення, - ми відкрили двері, тягнемо її, а
вона впирається, нещасна.
Значить, що нам потрібно зробити?
Нам потрібно створити рівень - поза нею, поза нами загальної любові, загальної взаємодії, взаємної відповідальності. Не буде проблем піднятися на цей рівень - я залишаюся
самим собою зі своїми якостями і водночас зв'язуюся з
оточенням.
Залиште їх в цьому стані, нехай вони в ньому трішки
зігріються, розтоплять кригу недовіри, поступово почнуть
впливати один на одного - і ми побачимо їх абсолютно іншими.
Вони виявлять, що клітка, в якій кожен з них знаходився, в
якій увесь час ховався від інших, перестала бути потрібною,
важливою.
Прийти до такого рішення вони повинні самі.
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ІНТЕГРАЛЬНИЙ РОЗУМ
Зрозуміло, люди - егоїсти, тому що вони
обличчя. Як же бути самим собою, не
маючи різкої свідомості своєї особи? Ми
егоїсти і тому домагаємося незалежності,
добробуту, визнання наших прав, тому
жадаємо любові, шукаємо діяльності і не
можемо відмовляти без явного протиріччя в тих же правах іншим.
А. Герцен

М

и вже говорили про те, що в методиці інтегрального
виховання розум визначається як інструмент для реалізації
бажань, тобто:
– бажання первинні, їх прихід непередбачуваний, їх
джерело невідоме, головне - насолодитися;
– у міру дорослішання людини ростуть її бажання, і
в тій же мірі, і тільки для обслуговування бажань,
розвивається розум.
У цьому, здавалося б, налагодженому, процесі криється
велика проблема. Річ у тому, що в процесі свого зростання
бажання іноді, що називається, «перехльостують», і тому не
можуть бути реалізовані. В результаті, перед нами - замкнена,
запекла, озлоблена людина.
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Як ця проблема вирішується в інтегральному суспільстві?
Ми визначили інтегральне суспільство, як суспільство, в
якому кожен його член набуває бажань усієї спільноти, і,
відповідно, його розум стає не особовим, а інтегральним.
Людина розуміє, чим живе усе суспільство і міркує, вже
виходячи з цього. Вона ніби надіває на себе окуляри
інтегрального бачення світу, тобто: «Я і світ - це одне ціле; у
наших відчуттях немає ніяких протиріч».
Ось ця спільність бажань і розум, що відповідає цій
спільності, - це і є те інтегральне щось, яке створюється над
нами, і в якому ми існуємо. Ми ні в чому не обмежуємо людину,
вона не відчуває ніякого натиску, вона не повинна нічого
приховувати - нічого. Вона залишається, практично, такою,
якою вона є.
Гармонія між бажаннями і розумом розвивається в міру
того, як людина починає відчувати все більший і більший
зв'язок між собою і оточенням, - те, що диктує нам
сьогоднішній світ, і до чого ми, загалом, ще не готові.
Саме цю готовність, тобто, постійний контроль над тим,
щоб усі наші вчинки співвідносилися з відчуттям людської
спільності, покликане дати інтегральне виховання. Тоді і
проявиться свобода волі, свобода поведінки - незвідане
раніше відчуття відпочинку. Але як тільки ми падаємо у свій
дрібний егоїзм, то знову опиняємося в полоні надуманих образ
і безглуздих амбіцій.
Таким чином природа допомагає нам, наставляючи на
шлях істинний.
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ЯК ВІДРІЗНИТИ СВОБОДУ
ВІД НЕСВОБОДИ
Усім навчилися користуватися люди, тільки
не навчилися користуватися свободою.
Можливо, боротися з нуждою і крайньою
необхідністю набагато легше. В нужді люди
загартовуються і живуть мрією про свободу.
Але ось приходить свобода, і люди не
знають що з нею робити.
М. Прішвін

В

ище ми торкнулися теми свободи. Поговоримо про це
детальніше.
Свобода, як і будь-яке інше відчуття, обумовлюється
наявністю чітких поведінкових рамок. Інакше як відрізнити
свободу від несвободи? Задавати рамки, існувати в них, мати
обов'язки і можливість їх виконання, насолоджуватися
досягнутим - в наших відчуттях це і є свобода.
Але річ у тому, що за задумом природи, ми стаємо все
більш залежними від величезної кількості зовнішніх факторів.
Дедалі менш ми здатні успішно функціонувати в наших
внутрішніх рамках, в межах нашого внутрішнього світу. Його
межі розмиваються. Природа підштовхує нас до розуміння
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того, що тільки абсолютно узгоджена взаємодія між нами,
тобто вихід в інтегральну систему, дасть нам відчуття свободи.
І ось мимоволі, тобто всупереч своєму егоїстичному
началу, всупереч своєму здоровому глузду, людина для
забезпечення свого благополуччя виявляється втягнутою в
рішення проблем всього світу. Страшний стан - стан
невпевненості, страхів, відсутності свободи. І тільки
включаючись один у одного, спільно, погоджено вирішуючи усі
проблеми просто тому, що інакше вирішити їх не можемо, - ось
тільки тоді ми набуваємо свободи.
При цьому моє особисте відчуття свободи залежить тільки
від мене і ні від кого іншого. Річ у тому, що усіх, окрім себе, я
сприймаю як повноправних членів інтегрального світу, що
знаходяться в стані взаємної відповідальності. А ось мені
необхідно набути тих або інших властивостей, деякі мої якості
поправити, а деякі - прибрати. І так, в принципі, кожен відчуває
себе відносно інших.
Таким чином, виникає абсолютно новий стан - усі мої
бажання обернені на досягнення повнішої інтеграції. І тоді,
зробивши, дійсно зробивши, психологічний переворот, я
прориваюся на цей рівень і отримую там свободу.
В процесі пологів дитина перевертається вниз головою вона, ніби, залишає все, що у неї було раніше, і з'являється у
новому світі.
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Щось подібне відбувається і з нами: нам потрібно
«перевернутися», почати інакше сприймати світ - і тоді ми
«появимося на світ» в інтегральному світі.
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ДУХОВНІ ПОЛОГИ
Ніяка людина у світі не народиться готовою,
тобто такою, що цілком сформувалася, але
все її життя є не що інше, як безперервний
розвиток, що рухається, безупинне формування.
В. Білинський

П

ри подальшому порівнянні процесів природних і
«інтегральних» пологів, напрошуються дуже цікаві паралелі.
Розпочнемо з того, що пологи - це непростий, дуже
серйозний, навіть в чомусь трагічний процес. Це - по-перше.
По-друге, народженню дитини сприяють два чинники: сили, що
виштовхують - тиск з боку матері, так звані, пологові перейми; і
одночасно з цим, сам плід прагне вийти з черева матері.
У нашому випадку сили, що виштовхують, і досить серйозні
- природа потурбувалася про це - це криза в усіх сферах
нашого життя і діяльності. Наш сьогоднішній світ поступово
настроюється проти нас. Це протистояння ще не досягло свого
апогею, але економічна криза (якщо тенденція її розвитку
збережеться) буквально погрожує нашому життю.
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Так що з цього боку все йде «благополучно» - ми
наближаємося до акту народження.
З іншого боку, мій внутрішній світ - це бажання, що
роздирають
мене,
постійні
хвилювання,
невсипуща
настороженість. В результаті - наркотики, депресія, суїцид.
Навіть якби зовнішній світ хоч на хвилинку став індиферентний
по відношенню до мене, все одно я не зміг би позбутися своїх
особистих проблем.
Якщо обидві ці складові ми зберемо воєдино, то тоді ми
зможемо народитися на новому рівні - рівні «людина».
В якості повитух, акушерів і так далі виступають громадська
думка, громадська згода. Тільки зібравшись разом, ми
зможемо з'ясувати, що сенс усіх цих конфліктів - не лише їх
причина, а і їх сенс - полягає в тому, щоб привести нас в стан
«один єдиний плід в одній єдиній матері-природі». Природа
бажає нас підняти на наступний рівень, і ми повинні їй в цьому
допомагати.
Наша допомога природі - залежно від її рівня. Вона і робить
наше «народження» або важким, трагічним, або легким,
хорошим. Цю допомогу ми можемо надати, тільки знаходячись
в групі, в інтегральному з'єднанні між собою. У одинака не
вийде.
Таким чином, кожна група відносно інших являє собою
окрему особу, і поступово, збираючись разом, об'єднуючись,
вони приходять у бажаний природі стан - «один єдиний плід», і
піднімаються на наступний рівень.
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ПРОМИВАННЯ МІЗКІВ
Добро і розумність - два терміни, по суті,
рівнозначні: що з теоретичної точки
розумність, то з практичної точки зору добро; і навпаки: що добре, то неодмінно і
розумно.
Н. Чернишевський

Щ

об кожна така група могла успішно впоратися з
поставленим перед нею завданням, потрібні чітко визначені
пріоритети.
Передусім, модель майбутнього стану повинна стати
бажаною, життєво-необхідною, такою, що зобов'язує усіх її
членів. Для цього потрібна пропаганда на такому рівні, щоб
кожен член групи додавав усі свої сили для досягнення цієї
мети. Ми повинні постійно звеличувати цю мету, щоби вона
була для нас у багато разів важливішою за усі наші інші
егоїстичні спрямування, наші життєві проблеми.
Однією з таких проблем є негативне відношення сім'ї.
Вплив сім'ї величезний. Тому підтримка групи в рішенні
сімейних конфліктів життєво необхідна.
З іншого боку, існує проблема самотності - скажімо, варіант
формального знаходження в сім'ї, але за межами її засад, або
дійсне існування поза сім'єю, поза кланом.
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У такому разі - впродовж усього того часу, що людина не є
присутньою в групі, - необхідно щоб група ніби
супроводжувала її. Сьогодні це досить просто: сидячи вдома,
за комп'ютером, людина має можливість зайвий раз
пропрацювати матеріали уроків, семінарів, зборів.
Уся ця величезна маса інформації поступово, так би
мовити, «промиває мозки» (інакше це і не назвеш), і людина на
це добровільно погоджується, та і ми самі це не приховуємо ми даємо їй нову життєву установку замість застарілої.
Але життя є життя, і тому ми не повинні забувати про його
матеріальну складову. Сюди входять: їжа, дах, сім’я і так далі.
Матеріальне існування людини повинне бути гарантоване їй
на розумному рівні.
Егоїстичною надбудовою над цими базовими бажаннями є
бажання громадські : багатство, слава, влада, знання.
Співвідносячись з процесом інтегрального виховання, це
означає, що, будучи членом групи, ти отримуєш підтримку від
усіх своїх товаришів, відчуваєш себе необхідним і навіть
визначальним елементом усієї інтегральної системи,
набуваєш знань про усю природу.
Усе це проявляється тільки на фоні завжди доброзичливого
відношення один до одного. Ми зобов'язані вносити в групу
тільки позитивні емоції, а негативні і самі підуть під впливом
того позитивного потенціалу, який ми накопичуємо в групі.
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МОРАЛЬНИЙ КЛІМАТ
Колектив - не натовп. Досвід колективного
життя є не лише досвід сусідства з іншими
людьми - через колектив кожен його член
входить в суспільство.
А. Макаренко

П

родовжуючи розмову про моральний клімат в групі, не
потрібно забувати, що усі ми принесли з собою ті звички, ті
установки, які нам дало наше минуле. Нічого тут не поробиш.
Тому цілком можливі викиди негативної енергії як відносно
усієї групи, так і у відношенні окремої людини.
У тому випадку, якщо людина, що допустила подібний зрив,
усвідомлює зло свого вчинку і використовує це усвідомлення
для свого подальшого виправлення, - у такому разі і група, і
«потерпілий» зрозуміють і пробачать її, і це не послужить
поводом для видалення того, хто «провинився» з групи.
Ми хочемо, в першу чергу, прославити групу духовно. Це не
просто. Людина повинна піднятися над своєю звичайною
природою, над своїми природними інстинктами, тобто
відокремити себе від свого егоїзму. Тому група повинна бути
стабільним, згуртованим колективом, який забезпечує усім
своїм членам синхронний, гармонійний розвиток. Прихід
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новачків, безумовно, вносить сильний дисбаланс, і тому
доцільніше організовувати з них нульові групи.
Природно, виникає питання про попереднє тестування
кандидатів: чи потрібні які-небудь обмеження, певний
особливий набір властивостей?
Досвід показує, що ні освітній, ні віковий ценз, ні
ментальність, ні виховання значення не мають. Все це чисто
зовнішні прояви, а ми говоримо про об'єднання - вище за усі
наші властивості - в одну загальну властивість віддачі, любові,
взаємної відповідальності.
Крім того, наші курси мають і чисто практичну
направленість. Слухачі (а це, в основному, люди, котрі
втратили роботу) зможуть залежно від своїх схильностей
придбати професію вихователя, викладача, інструктора.
Впродовж
півтора-двох
років
можна
підготувати
першокласного фахівця. Ці фахівці дуже потрібні, для них
відкрито величезне поле діяльності, і якби навіть сьогодні їх
було у декілька разів більше, ми б знайшли їм застосування.
Причому, - я повторю ще раз - це люди, що залишилися без
роботи. І коли вони знаходять себе в новій якості, коли їх життя
наповнюється новим сенсом, то їх іноді досить скромний побут
стає для них абсолютно комфортним.
Цим оздоровлюється все суспільство.
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АВАНГАРД ЛЮДСТВА
У всьому мені хочеться дійти
До самої суті.
У роботі, у пошуках шляху,
У сердечній смуті.
До суті днів, що протекли,
До їх причини,
До підстав, до коренів,
До серцевини.
Б. Пастернак

З

гідно досліджень, від шести до десяти відсотків
населення земної кулі тягнеться до інтегральної взаємодії.
Цю тягу вони реалізують в різних альтруїстичних
організаціях, борючись за збереження довкілля, за охорону
тваринного світу, роздаючи хліб голодним, доглядаючи за
хворими і так далі.
Більшість відноситься до них поблажливо: «Добре бігайте
по лікарнях, допомагайте знедоленим… Цим ви нікому не
шкодите, але нас в цю справу не втягуйте».
У них, як правило, невисокий, неглибокий рівень розуміння
інтегральної системи - займаючись рішенням приватних
проблем, вони упускають з виду загрозу знищення, котра
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нависла над усім людством. Їх альтруїзм - це, всього лише
одна з властивостей, даних нам природою.
Достовірно альтруїстичними є дії, направленні на
досягнення спільної, всеосяжної мети, що стоїть перед
людством, - досягнення подібності природі. І є люди (від
природи справжнісінькі, можна сказати, завзяті егоїсти), які
приходять до усвідомлення цього, завдяки бажанню зрозуміти
задум природи, проникнути в суть процесу еволюції. Свій
альтруїзм вони реалізують в турботі про все людство,
піклуючись про те, як об'єднати його в цілісний глобальний
організм.
Наша цілеспрямована система поширення виявляє таких
людей. Нині це близько двох мільйонів людей, абсолютно
незалежних ні від державних границь, ні від релігій, ні від
національних устроїв. Це авангард людства, що оберігає його
від руху до мети шляхом страждань, - навпаки, веде його
шляхом об'єднання усвідомленого, з наміром.
Як «усвідомлене об'єднання» проявляється на прикладі
окремо взятої групи? Яких зусиль повинна докладати людина,
якщо дійсно повинна?
Якщо група правильно організована, і якщо людина
вибудовує правильну взаємодію між собою і групою, тобто
робить все, щоб ця взаємодія була обопільно позитивною, то
саме ця взаємодія - непомітно для людини - робить на неї
бажаний вплив.
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На будь-який запит, на будь-яке спонукання, спрямовані в
групу, людина миттєво отримує тисячократно посилену
відповідь, що міняє її відповідно до вимог групи, тобто з
вимогами природи.
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ПОБУДОВА ГРУПИ
Безмірне самолюбство і зарозумілість не є
ознакою відчуття власної гідності.
Ф. Достоєвський

В

ище ми вжили вираз «якщо група правильно
організована». Зупинимося на ньому детальніше, не
забуваючи, що усі наші оцінки і характеристики виходять з
принципів побудови інтегрального суспільства.
Групою (це може бути і десять, і тридцять, і мільйон чоловік
- неважливо скільки) являється таке співтовариство, яке є
абсолютно цілісним організмом.
Кожен член такого співтовариства знаходиться в
постійному пошукові: «Що ж я можу зробити для того, щоб
група була гармонійною, гомогенною, щоб побачивши
які-небудь перекоси, я їх згладжував саме своїм відношенням:
найважливіша наша згуртованість, спаяність, злитість».
Таке об'єднання і є тим новим, яке народжується з
індивідуальностей і яке має право на своє існування. Ми
підтримуємо це існування, ми його леліємо. Воно - як наша
спільна дитина...
Воно раптом починає мовби відриватися від кожного з нас
існувати поза нами, втягувати нас в себе. І ми усередині цього
об'єднання втрачаємо - кожен з нас - свою власну егоїстичну
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індивідуальність і набуваємо індивідуальність інтегральну.
Тобто з одного боку, без мене цього інтеграла не існує, а з
іншого - моя роль полягає якраз у тому, щоб створити цей
інтеграл.
Абсолютно природно, що в процесі створення групи
знаходяться люди, які починають домінувати, присвоювати
собі інтелектуальні, емоційні ресурси групи, починають їх
перерозподіляти. Вони буквально готові на все, щоб відстояти
свої лідерські позиції.
Прагнення володарювати в групі сама група повинна
переключити на прагнення володарювати над собою.
Як це зробити? - Тільки обговоренням, ні в якому разі не
засудженням, тільки щоденною, копіткою роботою. І тут кожен
виявляє в собі величезні поклади егоїзму.
Ми повинні допомагати один одному в цій роботі - не
подавляти, не вказувати, а старатися абсолютно об'єктивно
відноситися до усіх і до кожного. Ми не повинні соромитися або
гордитися будь-якими своїми якостями, розуміючи, що вони
дані нам від природи.
Обов'язок створити групу, що відповідає вимогам
інтегрального світу, не дар природи - це наш обов'язок.
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ПЕРЕВИХОВАННЯ ВОЖДІВ
Істинне, добре в тобі самому.
Хто шукає добро не в самому собі, робить
те ж, що робить пастух, коли шукає в стаді
того ягняти, яке у нього за пазухою.

О

Л. Толстой

тже, в кожній групі виявляються «вождісти». Як правило
(не усі, звичайно, бувають винятки), вони надмірно агресивні, з
одного боку, і хворобливо образливі - з другого. Трохи що не
так - вони готові «хлопнути дверима».
Такі люди впродовж багатьох місяців можуть вивчати нашу
методику: конспекти, графіки, таблиці, коментарі, висновки - і, в
результаті, захистити навіть докторську дисертацію. Але
співвіднести ці знання з собою, пропустити через себе, вони
доки не в змозі, тому і поводяться таким чином. Погляд на себе
з боку у них, практично, повністю відсутній - природа не вклала
в них цю властивість.
Як бути?
Краще всього залишити їх в стороні від практичної роботи
групи по реалізації методики і надати можливість працювати
над матеріалом. Будь-яка робота: пошук прикладів,
зіставлення, систематизація, аналіз діяльності усіляких
громадських рухів - нехай займаються усім цим.
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В процесі роботи вони все більш і більш ясно бачать, до чого
приводять всілякі перекоси у взаємовідносинах між людьми,
скільки інтегральних зв'язків залишилося нереалізованими
через перешкоди, створені самими ж людьми.
Поступово, крок за кроком, це знання їх змінює - приходить
розуміння важливості групи, необхідності бути в ній і,
найголовніше, розуміння того, яких якостей їм самим не
вистачає для цього. Не водночас, але вони приходять до
усвідомлення, що не є незалежними суддями, які стоять над
членами групи, а навпаки, нижче, гірше їх - адже члени групи,
на відміну від них, вже відчувають потребу в інтегральному
суспільстві. Інакше, людина залишиться байдужою, стороннім
спостерігачем, механізмом, не схильним до зміни - адже уся
методика полягає в зміні самої людини.
На це іноді йдуть роки. Це - непроста робота.
Усвідомлення власної природи повинне пройти через
людину і статися в ній самій, особисто, без підганяння заборонене будь-яке насильство - тільки під впливом
матеріалу, який і працює над нею.
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ЗАВЕРШАЛЬНИЙ АКОРД
Логічною віссю нашого морального закону
ніякою мірою не може бути уособлений
індивід, який байдуже відноситься до
громадських явищ. Наш вчинок повинен
вимірюватися тільки інтересами колективу
і колективності.
А. Макаренко

І

нтегральний розвиток особистості, про який ми говорили
вище, - це, в той же самий час, і її індивідуальний розвиток, і
відокремити одне від іншого не видається можливим.
Індивідуального розвитку - самого по собі - немає. Рівень
моєї інтеграції з оточенням, тобто те, наскільки я буду
доповнювати їх в процесі встановлення оптимальних
взаємозв’язків і перетворення цих взаємозв'язків в єдину,
цілісну систему - в цьому і полягає мій індивідуальний
розвиток.
Своєю участю, бажаннями, думками я доповнюю як все
наше співтовариство, так і кожного з нас.
При цьому відносно мене починає проявлятися сумарна
потужність бажань і думок членів групи, і немов стаю
елементом цієї групи, котрий урівноважує, збирає.
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При цьому немає значення, в якому стані знаходиться група
- об'єктивної оцінки немає і бути не може, тому що у кожного з
її членів своє - особисте сприйняття. Має значення тільки те,
як я її відчуваю. Група може знаходитися у абсолютно різних
станах, мої уявлення можуть бути абсолютно різними - і,
відповідно до цього, я знаходжуся у безперервному
внутрішньому пошуку, у безперестанному русі.
Це призводить до того, що сумарний об'єм всіляких змін,
відчуттів, думок кожного з нас поступово стає надбанням усіх. І
таким чином група дійсно досягає щонайповнішого єднання,
створює соціум (нехай невеликий), в якому кожен стає рівним
усім.
Це, свого роду, завершальний акорд усіх перетворень, що
сталися в кожному з нас.
Ми говорили про групу, що складається з добровольців. А
якщо говорити про ту масу людства, яку, як ми вважаємо, нам
пощастило навчати, то там, звичайно, будуть люди, що
прийшли просто в міру необхідності.
На первинному етапі (а він буде важким і займе багато
часу) ми повинні навчити їх підвестися над національним
розбратом, над державним антагонізмом, над відмінностями
віку, статі і так далі. Ми повинні пояснити, що, незалежно від
зовнішньої оболонки, бажання, наміри, розум кожного з них,
тобто їх суть, можуть і повинні взаємодіяти між собою.
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ЖІНОЧЕ ПИТАННЯ
Ти - жінка, і цим ти права.
В. Брюсов

О

скільки швидко ми торкнулися питання про статеві
відмінності - уточнимо специфіку викладання в жіночій групі.
Це дуже і дуже складна робота, і складність ця виходить з
того, що жінка спочатку - украй замкнута в собі істота, яка
сприймає і себе, і весь світ тільки в собі.
Якщо між чоловіками існують взаємодія, дружня підтримка,
готовність пожертвувати собою заради друга, то серед жінок,
практично, нічого цього немає - це не задано природою. Кожна
жінка, кожна жіноча особа покликана існувати сама по собі,
охороняти свої межі, своїх дитинчат, свій дім, свою нору і так
далі.
Жінки в жіночій групі не звертають уваги одна на одну.
Можуть бути якісь подруги, але усе це до випадку… Як
індивідуально вони приходять в групу, так індивідуально і
йдуть.
Це жіноча природа, це егоїзм в чистому вигляді, коли
завжди усередині - моє «я», і ніколи ні з ким поруч. А якщо так,
то тільки: «…коли особисті інтереси не озброюють нас, жінок,
одна проти одної, - ми усі, як одна, готові захищати нашу бідну,
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пригнічену стать від гордих, жахливих і, в той же час недалеких
чоловіків». Так психологічно точно і, в той же час образно,
визначив Бомарше вустами Марселіни (персонаж п'єси
«Одруження Фігаро») суть жіночої природи.
Нам не можна жодним чином ламати, спотворювати те, що
задане природою.
Що ж робити? - Створити сильну чоловічу групу, котра, з
одного боку, показує жінкам приклад об’єднання, а з іншого вимагає від жінок ефективної підтримки, без якої таке
об'єднання неможливе.
В силу цієї дії, жінки можуть піднятися над своїм «я», почати
відчувати себе, як одне єдине жіноче ціле, і існувати в якості
необхідного елементу життєдіяльності чоловічої групи.
Причому, це відбувається мимоволі - ми бачимо в цьому
закон природи.
Єдине жіноче середовище - немов зовнішній круг відносно
внутрішньої чоловічої групи - ці дві інтегральні спільноти
являють собою дуже потужне об'єднання чоловічого і жіночого
начала в природі.
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БЕЗ ЖІНОК ЖИТИ
НЕ МОЖНА НА СВІТІ
Терен жінки - збуджувати в мужчині енергію
душі, запал благородних пристрастей,
підтримувати почуття обов'язку і прагнення
до високого і великого. Ось її призначення, і
воно велике і священне.
В. Білинський

О

тже:
– чоловіча група досягає стану єдності;
– жіноча група служить міцною підмогою для мужчин,
без якої вони не можуть об'єднатися;
– ці групи не зливаються разом, не перемішуються, а
продовжують існувати двома колами: зовнішнім жіночим, внутрішнім - чоловічим.
Вражаюче, наскільки різні ролі відвела природа жінкам і
чоловікам в їх інтегральному об'єднанні. Не насилля над
природою, і чоловічою, і жіночою, а саме їх взаємодія один з
одним поступово призводить до різних видів інтеграції.
Згідно з цим, наша система інтегрального виховання
побудована тільки на одному усвідомленні - на усвідомленні
бажання до внутрішньої зміни самого себе. У жінок, частково
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результат залежить від міри засвоєння ними навчального
матеріалу, а їх знаходження в групі потрібне лише для того,
щоб обговорювати цей матеріал, але ні в якому випадку не в
особовому вигляді, як це відбувається в чоловічій групі.
З часом вони дійсно почнуть відчувати, що їм потрібно бути
разом, для того, щоб викликати в чоловіках прагнення до
об'єднання, і що завдяки цьому, вони і самі прийдуть до стану
єднання, і що ніяк інакше досягти цього стану вони не зможуть.
Дія жінок на чоловіків має бути дуже обережною, дуже
делікатною, - чоловіки повинні залишатися в відчутті своєї
повної самостійності. Все повинно відбуватись абсолютно
природно, завжди дозовано, щоб не викликати з боку чоловіків
негативних реакцій, типу : «…нам усе це байдуже і неважливо,
і без вас обійдемося…».
Якщо жіноча група відноситиметься до чоловічої, як матір
до своєї дитини, тобто ніжно, дбайливо, заохочуючи будь-який
її успіх, то вона зможе узяти на себе засадничу роль в
просуванні чоловічої групи. І тоді чоловіки признаються жінкам,
що потребують їх підтримки, що надії і очікування жінок
надихають чоловіків, і вони готові їх виправдати.
Загалом, уся ця гамма взаємних дій, почуттів, очікувань
призводить до досягнення саме тієї мети, заради якої ми
збираємося в групи.
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ДИСБАЛАНС У СТОСУНКАХ ХВОРОБА
Твій погляд – хай буде твердий і ясний.
Зітри випадкові риси,
І ти побачиш - світ прекрасний…
Нехай же все пройде неквапом,
Що у світі святе, що в нім грішне,
Крізь жар душі, крізь холод розуму.
А. Блок

З

дитинства в нас закладені усім відомі регулятори
поведінки, такі як: сором, відчуття провини, страх і так далі.
Сукупність цих регуляторів, тобто система норм моральної
поведінки людини і в сім'ї, і в суспільстві визначається, як
етика.
Самі по собі ці регулятори нейтральні. Наше завдання навчити вже дорослих людей правильно їх використати.
Як? - З'ясуємо це на прикладі почуття страху - страху
захворіти. За статистикою, сьогодні це дуже поширений (навіть
серед молоді) невроз.
Спершу потрібно умовитися, що ми приймаємо за хворобу.
Хвороба - цей стан організму, коли органи перестають
погоджено взаємодіяти між собою. В результаті створюється
дисбаланс, який ми відчуваємо, як симптоми хвороби: підви-
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щується тиск або температура, з'являються різного роду болі і
так далі. Значить, лікування - це відновлення гармонії в роботі
організму. Таким чином, ми можемо позбавлятися від
серйозних, навіть, здавалося б, невиліковних захворювань.
Який висновок виходить з цього?
В першу чергу, ми повинні добитися повної гармонії у
взаємовідносинах між собою, не виключаючи ні однієї з наших
властивостей, тобто: «Я - людина. Ніщо людське мені не чуже.
Я приймаю усі свої якості, тому що вони, в абсолютно
довільних поєднаннях, задані мені природою».
Поступово ми витягатимемо з себе все нові і нові
властивості: страхи, тривоги, звинувачення на адресу
товаришів, або у власну адресу. Це означає, що якщо між
нами існують любов, відчуття необхідності один в одному, то
нема ніяких табу - навпаки, чим більше внутрішньо я
розкриваюсь, чим більше беззахисним, начебто, стаю, тим
міцніші зв'язки між нами.
І так кожен з нас.
У такому разі всі наші негативні егоїстичні властивості, за
допомогою яких ми хочемо вчепитися один в одного, увірвати
один у одного, починають проявлятися в якості страхувальної
мотузки, що зв'язує ланцюжок альпіністів.
Стає зрозумілим, що нічого поганого природа в нас не
заклала. Вона дала нам можливість перетворювати застосу-
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вання наших властивостей, і таким чином створила для нас
можливість - саме цією дією - з'єднуватися один з одним.
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ДУХОВНЕ ДИХАННЯ
Жити - означає відчувати і мислити
страждати і блаженствувати. Всяке інше
життя - смерть.
В. Білинський

В

групі інтегрального виховання людина прагне до
досягнення абсолютно явної мети, і відносно цієї мети у
людини відкривається те, що ми можемо назвати духовним
диханням.
Вдихнув - це, значить, відчув спільність групи, тобто відчув
її велич, силу, яку вона тобі дає, відчув духовний підйом,
захват. А після цього слідує видих, адже інакше ти не зможеш
просуватися далі. Видих - це означає, створити в собі нову
порожнечу, тобто виявити нові негативні якості, щоб,
перетворюючи їх, знову досягти єднання з усіма.
Духовне дихання властиве кожному членові групи, і у
кожного, як правило, свій ритм підйомів і падінь.
Але трапляється - частіше, якщо уся група брала участь в
підготовці і проведенні якого-небудь великого заходу
(наприклад, міжнародного конгресу), - що ці коливання
відбуваються в унісон у всіх членів групи.
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Ніде, окрім як в такій спільній роботі, не можна досягти
такого глибокого відчуття об'єднання, спайки з товаришами.
Природно, що після такого підйому відбувається падіння
або в стани відокремленості, або в стан байдужості, апатії.
Стан відокремленості кращий, тому що він проходить гостріше,
і, отже, його можна здолати швидше. Стан байдужості може
тягнутися нудно і довго, і щоб вийти з нього, потрібний сильний
струс.
Це те, що стосується групи.
Ну, а як допомогти окремій людині, котра знаходиться в
падінні? Допомога повинна прийти від усієї групи, і це не
повинен бути тиск, а тільки «підбадьорювання», але
досить-таки рішуче.
Звичайно, людина може сказати: «Залиште мене в спокої. У
мене немає ніякого бажання грати в ці ігри». У такому разі
потрібно залишити її в спокої, наодинці зі своїми
переживаннями.
Пройде час, і вона повернеться. Як правило, повертаються адже іншого шляху немає.
Зі свого боку, група зобов'язана постійно тримати її у полі
зору, ненав'язливо підтримувати зв'язок, запрошувати при
кожній слушній нагоді.
Людина повинна знати, що вона завжди бажана, завжди
потрібна - це допоможе їй повернутися.
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«ЖІНОЧІ» ПРОБЛЕМИ
«Мені важко або нудно. Мені самотньо». Так
хто ж тобі велів піти від усіх людей і зачинити
себе у в'язниці твого одного нудного і
нікчемного «я»?
Л. Толстой

В

се, про що ми говорили вище, торкається чоловіків. Ну,
а що ми можемо порекомендувати жінкам, котрі опинились в
подібних ситуаціях?
Призначення жіночої групи (ми вже говорили про це)
полягає в тому, що вона зобов'язана не лише підтримувати
чоловіків на їх шляху до єднання, але і спонукати їх до цього.
Якщо жінки приходять до розуміння, що вони сформували
групу для виконання саме цього завдання, а все решта
вторинне, то їх вплив на чоловічу групу стає дійсно
ефективним.
Але це досить складна і не швидко вирішувана проблема.
Тільки під впливом єднання, яке досягається в чоловічій групі,
жінки, для того, щоб змусити чоловіків просуватися далі, готові
хоч в чомусь об'єднуватися.
Невже вони настільки безкорисливі? - Звичайно, ні. Річ у
тому, що кожна з них отримує від чоловічої групи своє
наповнення і разом з цим починає розуміти, що об’єднавшись,
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кожна з них і всі разом, разюче посилять свій вплив і.
відповідно, своє отримання. Тільки тому вони починають
підніматися над своєю жіночою суттю і створюють єдиний
жіночий образ.
Як, виходячи з цього, ми повинні будувати нашу практичну
роботу?
У кожній жіночій групі мають бути інструктори-мужчини - не
один, а, принаймні, двоє, - які ведуть ці групи. Природно, в їх
обов'язки входить дозвіл всякого роду нештатних ситуацій.
Крім того, постійна робота з групою веде до того, що жінки,
зазвичай, самі долають подібні стани. Чоловікам це набагато
складніше.
У тому випадку, якщо у нас займаються чоловік і дружина і
якщо хтось з них «впав», то, звичайно ж, ми можемо впливати
через дружину на чоловіка або через чоловіка на дружину.
Впливати - це означає поговорити, підтримати, дати їм
можливість самим допомогти один одному. Найголовніше - ні
він, ні вона не повинні проговоритися, що діють по нашій
підказці, все повинно йти від чистого серця.
У найважчих випадках - повна зміна обстановки: ліс, берег
річки, морський пляж, заняття на природі і багато-багато
спорту.
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УРОКИ НОВОГО СВІТУ
Не лише творча думка, але і творча
пристрасть, пристрасна воля і пристрасне
почуття повинні розкувати затверділу
свідомість і розплавити світ, що явився цій
свідомості.
Н. Бердяєв

В

иходу людини з «я» в «ми» і далі, з «ми» в «один», де
немає вже «ми», а існує тільки наше єднання, тобто руху до
інтеграції, інтегрального виховання - цій темі присвячена
величезна кількість матеріалів. Робота над цими матеріалами
настільки багатогранна, оскільки постійно змінюються стани
групи, виникають зовсім різні обставини, що ми зобов'язані
бути дуже і дуже гнучкими.
На одному уроці, в одному обговоренні можливо прожити
так багато ситуацій, що вони не вкладуться ні в які чіткі
поведінкові або методологічні рамки.
Під час уроку нам доводиться оперувати даними буквально
з усіх галузей науки і техніки, посилатися на твори літератури і
мистецтва, жартувати крізь сльози або плакати від сміху…
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Ми до такої міри переймаємося усім цим, що почуття,
думки, підйоми і падіння кожного з нас стають спільними. Ми
співпереживаємо один одному. Все зрозуміло усім.
Тому, якщо в сучасних учбових закладах прийнятий досить
«сухий» стиль викладання, за рамки якого виходити не
рекомендується, то в нашій системі все залежить тільки від
того, який матеріал і з якою метою я викладаю.
Наприклад, урок, що проводиться у рамках освітнього
процесу, може являти собою, припустимо, урок з фізики нового
світу, нового суспільства. Природно, що в такому випадку я
використовую усі ці науки, які тільки є під рукою, роблю акцент
на причинно-наслідкових зв'язках, і так далі. Я повинен
вселити слухачам повагу і довіру до тих фактів, які я пропоную,
і відповідно, позиціоную себе в якості серйозного ученого.
З іншого боку, коли я починаю говорити з ними про якусь
душевну конкретику, то там я вже - в ролі психолога, або
співчуваючого, такого, що співпереживає… Ну, і так далі.
Ми постійно змінюємо ролі.
В принципі, я прагну до того, щоб мої пояснення викликали
у слухачів жагу пізнати. У свої пояснення я заздалегідь
вкладаю ніби здивування, можливість запитати: «А чому ж так?
А раптом не так, по-іншому?»
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ПРАВИЛЬНЕ ЗАПИТАННЯ ПОЛОВИНА ВІДПОВІДІ
Навіщо, взагалі, люди заважають жити
один одному? Адже від цього, які
збитки! Які страшні збитки! Якби не
було ненависті і злості, люди мали б
один від одного величезну користь.
А. Чехов

О

тже, яким чином викладач (в даному випадку - я)
може оцінити ефективність своєї роботи? Що служить
критерієм того, що матеріал дійсно засвоєний аудиторією?
Якщо після моїх пояснень усім все зрозуміло і немає
запитань, то я вважаю, що нічого не зміг передати слухачам: їм
нема за що вхопитися. Якщо ж прослідує питання за питанням
- атакуючі, різноманітні, від різних людей, - то я можу
надіятися, що запропонована мною тематика була дійсно
сприйнята.
Правильну відповідь містить в собі наступне питання, а
правильне питання - це вже половина відповіді.
Трапляється, що учень не в змозі правильно сформулювати
питання або намагається поставити питання, якого насправді у
нього немає. Моє завдання, у такому разі, допомогти учневі,
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«перевернути» питання так, щоб і учень, і вся аудиторія
отримали з цього користь, отримали ту інформацію, яку я
вважаю необхідно передати.
Якщо після п'ятнадцяти-двадцяти хвилин, витрачених мною
на передачу інформації, питання, що йдуть за цим, і відповіді
на них займають в два рази більше часу, то можна з
упевненістю сказати, що час витрачений не даремно.
Єдине, що може завадити успішному проведенню уроку, то
це дуже часто навіть неусвідомлений прояв агресії. Це,
припустимо, і перешіптування друзів між собою, що не
заважають (як їм здається) тим, хто сидить поряд, або прояви
неприязні, недоброзичливості до товаришів і так далі.
Зазвичай після першого заняття усе це приходить в норму.
Безумовно, деяких доводиться переміщати в окремі групи або
навіть відраховувати.
Але більшість, як правило, усвідомивши, що в єднанні між
собою можна виявити новий, досконалий світ готові відкинути
все, що заважає втіленню цієї ідеї. Коли ми пояснимо їм
облаштування всесвіту, пояснимо, яким чином і яку реальність
ми усі сприймаємо, то не залишиться місця для прояву якої б
там не було недружелюбності один до одного.
Я думаю, що максимум через півроку усіх початківців можна
з'єднати в один клас, в одну групу, тому що їх постійне
спілкування між собою створює найбільш оптимальні умови
для просування.

160

Глава 11

ТВОРЧІСТЬ
В ІНТЕГРАЛЬНОМУ СВІТІ
Виблискує життя скрізь, гуркотить життя усюди!
Кидаюся углиб віків - воно горить на дні…
Біжу на височінь часів - воно кричить мені: «Буду»!
Воно над всім, що є - воно у всьому, в мені!
В. Брюсов

Я

кщо у взаємодії між групами - припустимо, що одна
група в Росії, а інша в Південній Америці - ми доб'ємося такого
ж єднання, як в спілкуванні між собою, то можна з упевненістю
сказати, що наша методика буде успішно поширюватися по
всьому світу.
Коли йдеться про інтеграцію, то люди поза залежністю від
етнічних, національних, цивілізаційних відмінностей прекрасно
розуміють один одного. Не важливо, якою мовою вони
розмовляють, - вони спілкуються мовою почуттів, мовою
музики, мовою танцю. Ця мова виникла, скажімо так, ще до
появи людини, з її духовної основи до її матеріалізації.
А сьогодні на основі цієї мови виникає абсолютно нове
мистецтво, абсолютно нова культура спілкування, поведінки. Я
сподіваюся, що завдяки цьому людство підніме себе на
інтегральний рівень.

161

Школа для дорослих
Погляд з майбутнього

Ми приділяємо велику увагу цьому напряму нашої
діяльності. Разом з виховними і освітніми програмами,
у нас існують детально розроблені програми навчання
розповсюдженню.
Ми вважаємо, що випускники наших курсів мають бути
кваліфікованими фахівцями в цій області. Перед ними
величезне поле діяльності у сфері інформації, культури,
мистецтва. Природно, ми дуже зацікавлені в тому, щоб до нас
приходили, з нами співпрацювали поети, письменники,
музиканти і так далі. Це люди творчості, і вже в процесі
навчання вони починають шукати засоби вираження своїх
почуттів і думок. Їх навіть не доводиться зобов'язувати до
цього.
Вони, згідно зі своїми творчими пристрастями, знаходять
один одного, створюють музичні, танцювальні, театральні
колективи, пишуть пісні, знімають кліпи і так далі.
Я думаю, що з часом з цього створиться абсолютно новий
репертуар, дійсно затребуваний і оплачуваний, який
заповнить, врешті-решт, увесь медійний простір. Адже не
секрет, що сучасний репертуар з кожним днем все більше і
більше виявляє свою порожнечу. Глядачам набридли
нескінченні серіали і безглузді шоу. Повільно, але прибутки,
що неухильно падають, служать точним індикатором цього
процесу.
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ЯК ЛЯГАТИ СПАТИ
Нехай щодень і кожна мить
Вам щось нове добуде.
Добріше розум стане жить
І серце розумним буде.
Бажаю щиро від душі
Я друзям лиш хорошого.
А все хороше у житті
Вартує найдорожчого!
С. Маршак

В

Торі (Біблії) сказано: «І був вечір, і був ранок - день

один».
Одне із значень слова «Тора» перекладається на
українську мову, як «інструкція». Керуючись нею, потрібно
прийняти, що день насправді розпочинається з вечора і, отже,
ті думки, з якими людина відходить до сну, дають їй заряд на
увесь наступний день, визначають, як він пройде.
Для нас це не просто рекомендація, а природна
необхідність, оскільки без попередньої підготовки засвоїти
матеріал, що вивчається нами, не представляється можливим.
Ми хочемо в результаті навчання перейти на абсолютно новий
рівень зв'язків між нами, на абсолютно новий погляд на світ, на
себе. Наші цілі знаходяться в такому відриві від нашої
дійсності, що для їх досягнення в наших земних реаліях вкрай
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важливі і єдина думка, з якою уся група лягає спати, і єдиний
настрій, з яким вона йде на урок.
Добитися цього можна за допомогою вечірніх домашніх
завдань. Не так важливо, чи прослухає людина пісню,
подивиться кліп, прочитає статтю - важливо, щоб вона
настроїлася на спільність, єдність з товаришами і тільки після
цього йшла спати. Ще більше важливо, що з цим же настроєм
людина проснеться.
І потім вже, десь хвилин за 15 до уроку, нам буде достатньо
навіть такого короткого часу, для того, щоб знову включити усіх
в цей стан.
Тільки після такої ретельної підготовки, коли ми точно
знаємо, що усі спрямовані до однієї мети, можна почати
проведення заняття.
Як бачите, людина в нашій системі зайнята дуже серйозною
моральною роботою, зв'язаною з внутрішніми зусиллями, які
набагато вище за звичайні. Тому потрібно погодитися з тим,
що відпочинок потрібний. Можна не доспати вночі, але
обов'язково поспати вдень.
Я б радив час на це виділити десь в середині дня, причому,
потренувавшись за певною методикою людина може заснути
на 15-20 хвилин, і при цьому відчувати себе, як після тривалого
хорошого сну.
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ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕКТИВ
Науку часто змішують зі знанням. Це
грубе непорозуміння. Наука є не лише
знання, але і свідомість, тобто уміння
користуватися знанням як слід.
В. Ключевський

М

и досить детально говорили про програму навчання,
прийняту на наших курсах, про те, наприклад, що вона
складається з двох частин - теоретичної, яку ми назвали
освітою, і практичної, названої нами вихованням.
Тепер поговоримо про педагогічний колектив: що це за
люди, що це за робота, в чому її складність?
Розпочнемо з того, що у нас існує єдина система, в рамках
якої робиться підготовка усіх спеціалістів, зайнятих в
проведенні і обслуговуванні навчального процесу.
Ми готуємо викладачів, вихователів, помічників тих і інших,
методистів, розробників планів і так далі.
Нам потрібні творці кліпів і навчальних фільмів, укладачі
підручників і літературознавці, автори пісень і розробники
комп'ютерних ігор…
Коротше кажучи, ми готуємо фахівців усіх галузей системи
просвіти, що знають закони інтегрального світу, що розуміють
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свій інтегральний взаємозв'язок і діють відповідно до цього.
Викладачі, зокрема, існують в дуже жорстких рамках: вони
зобов'язані вчити і зобов'язані вчитися самі, вони повинні бути
в постійному зв'язку з творцями навчальних матеріалів,
вислуховувати їх думки і давати їм поради. Тобто у них велике
і, головне, багатостороннє навантаження.
Яким чином можна оптимізувати ці навантаження?
Одним з методів є відповідність кількості викладачів в класі
темі заняття, що проводиться.
Якщо йдеться про фронтальне заняття - наприклад, лекція,
семінар, перегляд навчального фільму, - то на групу з
декількох десятків чоловік досить одного викладача.
Якщо ж ми включаємося в різного роду обговорення, коли
група ділиться, припустимо, на активних учасників і пасивних
слухачів, або, наприклад, розігруємо сценку суду з
обвинувачами і обвинуваченими, або просто розділяємося на
чоловічу і жіночу частини, - то, безумовно, потрібні вже
декілька викладачів. Вони потрібні для того, щоб направити
дискусії в правильне русло, провести ігри таким чином щоб, в
результаті, були зроблені потрібні нам висновки.
Дуже важливо, щоб викладач дійсно володів відповідною
харизмою. Він повинен, що називається, тримати групу, він
повинен позиціонувати себе як професор відносно своїх учнів.
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ЯК УВІЙТИ В ОБРАЗ
Людина завжди була і буде найцікавішим
явищем для людини.
В. Білинський

О

дним з найважливіших принципів будови групи (це ще
один з аспектів цієї проблематики) являється безумовна
рівність між усіма її членами. Повна демократія при розумінні
того, що є викладач, лектор і учні.
Цього принципу необхідно дотримуватися і в час
практичних, лабораторних занять, де в процесі обміну
думками, обговорень, суперечок відбувається закріплення
отриманих на лекції знань. Тому бажано (для підтримки
авторитету лектора), щоб це заняття проводив інший
викладач.
Це, до речі, загальноприйнятий метод викладання в вищій
школі.
Оскільки матеріал, що вивчається нами, говорить про живу
людину, тобто про нас з вами, про наші проблеми, про
взаємовідносини в сім'ї, в суспільстві, на роботі, то в деяких
випадках потрібне підключення декількох викладачів.
Їх завданням є ініціювати певні життєві ситуації, зробити їх
більш опуклими, що називається, «загострити кути», щоб
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викликати в студентах внутрішнє обурення, змусити їх вибрати
власну модель поведінки і, в той же час, зрозуміти позицію
опонента.
Існують різні методи впливу, одним з яких є вправи. Це
схоже на роботу артиста: в нього підготовлені певні образи, і,
граючи яку-небудь роль, він входить у відповідний образ,
пожвавлює його. Те ж саме потрібно зробити і нам: ми повинні
дати людині моделі інтегральної поведінки, інтегральної
взаємодії і постійними вправами добитися того, щоб у
будь-яких обставинах вона могла з легкістю ужитися в них.
На цьому схожість між нашою роботою і акторською
діяльністю закінчується.
Актор, відігравши, припустимо, спектакль, виходить з
образу і знову стає самим собою. Для нас же починається
сама важка частина роботи: привести себе у відповідність з
образом, ототожнитися з ним. Причому, на одному і тому ж
занятті кожен з нас повинен зіграти не одну роль, а декілька і,
бажано, різнопланових.
Так що, без цих проміжних станів не обійтися. Нам потрібно
це робити, і для цього вимагається багато практичних занять.
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ЯКИМ ПОВИНЕН БУТИ
ВИКЛАДАЧ
В історії розвитку людства значення натхнення
ніколи не може бути оцінене занадто високо. У
тій або іншій формі воно проймає все духовне
життя людини, є основним елементом життя.

В. Вернадський

І

все ж: чи є у групи право ставити під сумнів кваліфікацію
викладача, чи може група проводити моніторинг на
відповідність викладача його посаді?
Кваліфікація
викладача,
його
«профпридатність»,
визначається впродовж декількох місяців його роботи з
групою.
Якщо група успішно функціонує, якщо викладач бере
діяльну участь в розробці методики, в створенні різноманітних
додаткових учбових матеріалів, то зрозуміло, що він дійсно
знаходиться на своєму місці.
А є і такі, хто сумлінно, але без повної самовіддачі, без
внутрішньої експресії, просто відпрацьовує свої години.
Необхідно змінити подібне відношення, домагатися, щоб
робота викладача ні в якому разі не стала рутинним
обов’язком: ти створюєш нове суспільство, ти мовби
знаходишся на рівні Творця - ти з тварини створюєш людину!
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Ні, звичайно ж, не ти… Але ти своєю роботою викликаєш
такі сили, які криються в нашому об'єднанні, які і творять
збірний образ людини.
Тому нам необхідно бачити викладача натхненним і таким,
що надихає, інакше група буде абсолютно формальним
об'єднанням, яке з часом потихесеньку зникне.
Тому і зовнішність викладача не має значення. Він може
бути несимпатичним, неприємним, навіть, можливо, з
вульгарними манерами. Але якщо через усе це проступає його
щирість, його напружена внутрішня робота, то все решта
відступає на другий план.
Чому все ж зайшла розмова про манери, про зовнішність
викладача? Тому що ми з вами знаходимося на тваринному
рівні розвитку людини. Тобто усі наші проблеми, всі наші
турботи пов'язані з життям нашого тіла - з тим, чим воно живе,
з тим, що навколо нього відбувається. Ми, звичайно,
вдосконалена тварина, але все одно тварина…
А «людина», як ми вже говорили, це збірний образ, який ми
створюємо, піднімаючись над нашою тваринною природою.
Природа спонукає нас до цього, і, відповідаючи на її виклик,
тобто об'єднуючись, сполучаючи воєдино все наші помисли,
бажання, сподівання, ми приходимо до нашого інтегрального
стану - «людина».
Ми настільки адаптуємося між собою, що перестаємо
практично, відчувати наше тваринне існування.
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НАТИСК ПРИРОДИ
Якби усі люди з'єдналися в одне, то не
було б того, що ми розуміємо як своє,
особливе від інших, життя, тому що
життя наше є тільки все більшим і
більшим з'єднанням роз'єднаного.
У цьому все більшому і більшому
з'єднанні роз'єднаного - і істинне життя,
і одне істинне благо життя людей.
Л. Толстой

В

міру розвитку людства, його дорослішання, вплив на
нього постійно посилюється. Як ми, припустимо виховуємо
дитину - спочатку переконаннями, а потім чимось більш
переконливим - так само і природа ростить, виховує нас.
Сьогодні ми виявляємо, що усупереч вимозі природи бути
повністю взаємозв'язаними між собою в усіх сферах нашої
життєдіяльності - ми всіляко намагаємося відхилитися від її
виконання.
Ми розуміємо (сама природа наочно демонструє це), що
об'єднання обіцяє нам величезні блага, але прийти у
відповідність з природою, усупереч нашому егоїзму, ми не в
змозі.
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Ну, якщо не в змозі, то - дуже просто! - людство йде до того,
що незабаром не зможе забезпечити себе самими
необхідними засобами існування. Тому ми і знаходимося
зараз під жорстоким натиском природи: кліматичні катаклізми,
землетруси, загибель бджіл і так далі, і так далі…
Це, поки що, відносно стримана реакція природи на нашу
«неслухняність», в надії, що людство почне хоч щось робити.
А якщо ні, то наше протистояння з природою може закінчитися
атомними війнами з відповідними наслідками… І тоді вже ті,
хто виживе дійсно зрозуміють, що іншого шляху, окрім як рухи
до єдиного людства, до інтеграції всього, чим на усіх рівнях
воно займається, нема.
Ми зобов'язані і, головне, можемо запобігти подібному
сценарію нашого розвитку. За допомогою інтегральної освіти і
виховання ми можемо знищити всі межі, що нас розділяють, і
зробити людину дійсно вільною. Ми в змозі створити
суспільство, в якому людині потрібно працювати тільки для
підтримки свого нормального існування, а усю решту часу
вона віддає своєму інтегральному підвищенню, злиттю з
природою.
Основний закон природи - це прагнення до рівноваги усіх її
частин, до мінімальної ентропії, тобто до мінімального
безладу. І тут ми стикаємося з людиною - єдиним елементом
природи, що володіє свободою волі. Людина повинна прийти
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до розуміння, що свобода волі дана їй не для наведення
безладу, а для досягнення гармонії з природою, рівноваги з
нею.
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ЗА ШКАЛОЮ ЧАСУ
Наука не являється і ніколи не буде
являтися
закінченою
книгою.
Кожен
важливий успіх приносить нові питання.
Усякий розвиток виявляє з часом все нові і
більш глибокі труднощі.
А. Ейнштейн

Д

осліджуючи простір, що оточує нас, досліджуючи самих
себе, ми (в особі сучасної науки) приходимо до висновку, що
усі закони природи виходять з єдиного закону замкнутої
системи. Ми існуємо усередині системи законів, і якщо якісь з
них ми не спостерігаємо або не можемо спостерігати чи
спостерігаємо, але не можемо зрозуміти їх взаємодію, - це вже
наша проблема. Принаймні, день за днем ми все більше
розкриваємо, що усе, що відбувається з нами здійснюється
згідно з певною програмою, яка реалізується за шкалою часу.
З вищесказаного виходить, що питання: «Чи являється
інтегральний рівень останнім, найвищим, етапом розвитку
людства? », - залишається поки що без відповіді.
Ми маємо справу з наукою, і наші висновки базуються тільки
на наукових даних. Вигадки, домисли - це несерйозно це доля
містиків… Ми обговорюємо тільки те, що знаходимо в природі -
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усе інше, взагалі, не приймаємо до уваги.
Отже, програма «розкручується», людство рухається по
передбаченій цією програмою колії, а свобода вибору кожного
з нас полягає в усвідомленому бажанні «стати інтегральною
людиною». Для цього потрібно докладати зусиль, а людина,
подібно до маленької дитини, капризує, не хоче цього робити.
Ми намагаємося допомогти їй тим, що заздалегідь створюємо
середовище, потрапивши в яке, людині буде легко і приємно
виконати завдання, що стоїть перед нею.
Подібне середовище - це наші курси. На природне питання
новачка: «Якщо я старатимуся, чи гарантоване мені добре
життя?», - ми можемо дати цілком визначену, позитивну
відповідь: «Звичайно. Досягнувши інтегральності, тобто повної
гармонії з природою, ви входите в стан абсолютного комфорту.
Ми не уявляємо собі, що це означає, тому що усе наше
попереднє життя - ця втеча від більших страждань до менших.
Ніби пропадає навіть відчуття власного тіла, тому що ми
відчуваємо його тільки внаслідок різного роду незручностей
або страждань…»
Безумовно, що для створення такого середовища потрібна
всесвітня наддержавна організація, що має у своєму
розпорядженні величезні ресурси. Ну, поступово…
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КРИЗА ПОТРІБНА
Не горюй і не засмучуйся, немає таких важких
ситуацій, з яких життя не знайшло б вихід, треба тільки дати йому час на це.
П. Капіца

Р

аніше ми вже підкреслювали важливість розвитку
доброго початку в людині, говорили про значущість
позитивного прикладу, позитивної інформації в процесі
інтегрального виховання. Як нам, з цієї точки зору, пояснити
таке досить хворобливе, явище, як криза в усіх сферах нашого
життя?
Пояснити це можна на прикладі народження людини.
Закінчився період внутрішньоутробного розвитку, і в
нашому світі - з іншого, абсолютно протилежного нашому
стану - з'являється нова людина. Драматичний процес з
ризиками і для матері, і для дитини. Кров, стогони, навкруги
метушаться люди в зеленому одязі…
Але ми ж не вважаємо це кризою. Більше того, тут же
чоловік з квітами, родичі і друзі в щасливому очікуванні. І не
даремно ж природа стирає у жінок всі неприємні спогади - вони
знову готові народжувати.
Таким самим чином потрібно відноситися до того, що
переживає сьогодні людство. Цей процес, що сприймається
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нами, як криза, ми зобов'язані пройти, піднімаючись на
наступну сходинку нашого розвитку. Тобто, якщо ми долаємо
цей «хворобливий» стан, не здаємося, то саме це означає
підйом на новий рівень, де ми починаємо жити повністю новим
життям.
Єдиною цінністю на новому рівні ми проголошуємо наше
єднання. Наскільки ми змогли об'єднатися один з одним зрозуміти інших, розкрити себе до такої степені, щоб вони
зрозуміли мене, - тільки в цьому є реалізація усього хорошого,
що існує у світі, в нас.
Все, що не входить в це об'єднання, - порочне і підлягає
засудженню. Засудження призводить до розуміння того, що
негативні властивості є необхідною умовою нашого
об'єднання. Саме над ними і на противагу до них ми будуємо
усе позитивне, - тому що спочатку в нас нічого позитивного
немає. Тобто, завдяки тому, що в нас розвивається егоїзм,
ми можемо постійно розвивати протилежну йому властивість
віддачі і любові до ближнього.
У результаті, я починаю розуміти, що в мені не просто живе,
а мирно вживається величезна кількість людей, і я навіть
трохи втрачаю себе серед них. Ось це важливо.
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ЩО МИ ВТРАЧАЄМО
Радість бачити і розуміти є найпрекраснішим
даром природи.
А. Ейнштейн

Т

ак що ж, все-таки, та малість, яку ми втрачаємо? - Це,
всього-на-всього, наші фізичні параметри, наше тваринне тіло,
наші п'ять органів чуття. Вони ніби розчиняються, і ми
починаємо сприймати один одного на рівні якогось пакету
інформації, на рівні відчуттів. Серце (не фізіологічне,
звичайно) і розум - це інструменти наших контактів, органи
нашого сприйняття.
Тобто до мене приходить комунікаційне посилання, під його
впливом я позбавляюся від якоїсь своєї егоїстичної
властивості і, тим самим, роблю крок до об'єднання.
Відбувається поступовий рух вперед, аж до того, що ви
починаєте відчувати внутрішню суть один одного, правильно її
сприймати. Без правильного сприйняття не буде і відчуття одне визначає інше.
Таким чином, ми поступово піднімаємося з рівня «тваринне
в нас» на рівень «людина в нас» - інтегральної внутрішньої суті
усіх людей.
Іноді, спеціально для того, щоб увійти в більший контакт,
щоб краще відчути один одного, нам потрібна конфліктна
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ситуація, потрібне протиставлення один одному. Контакт не
має на увазі розмивання образу - навпаки, цей образ має бути
виявлений якомога чіткіше. Я повинен бачити в людині все, що
протилежне мені, і одночасно з цим, її бажання бути
солідарною зі мною. Саме такий, двоєдиний, погляд дає
гостроту відчуттів, досконалість сприйняття.
В нашому світі нічого подібного немає. У нашому світі, коли
ми йдемо на взаємні поступки, на пошуки компромісів, на
досягнення угод, то усе це відбувається на одному егоїстичному - рівні.
У нас же йдеться про те, що ми і себе, і свого опонента
намагаємося підняти на наступний рівень взаємодії,
взаємозв'язку між нами, ні в якому разі не стираючи, при
цьому, всі наші початкові негативні якості. Вони продовжують в
нас розвиватися, причому, дуже бурхливо, а ми, щоб
правильно їх використати, повинні піднятися над ними.
Саме таким чином природа допомагає нам в нашому
внутрішньому розвитку.
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ВСЕ ВИЩЕ, ВСЕ ВИЩЕ, ВСЕ ВИЩЕ…
Якщо ви кличете вперед, то неодмінно
вказуйте напрям, куди саме вперед.
Погодьтеся, що якщо, не вказуючи напрямку,
випалити цим словом одночасно в ченця і
революціонера, то вони підуть абсолютно
різними дорогами.
А. Чехов

П

очинаючи досліджувати людину, ми не виявляємо в ній
жодної позитивної, пристойної, якщо так можна сказати,
властивості. Навіть любов до когось, участь в комусь - ми
повинні з'ясувати, звідки в нас ці, начебто позитивні,
спрямування.
«Вона любить! Вона бере участь! Вона жертвує собою!..», все це, виходячи з її егоїстичних властивостей, даних їй
спочатку, від природи. Тому ми не можемо рахувати ці
властивості заслугою людини. Якщо я таким створений, то про
мене говорять: «Яка доброчесна людина». А якщо хтось
створений протилежним чином, то ухвалюють вирок: «Який
страшний, яка потворна людина». Але ж ні я, ні цей хтось - ми
не маємо до цього ніякого відношення.
Тому ми постійно підкреслюємо, що найважливішим
принципом, на якому будуються взаємовідносини між нами -
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ким би ми себе не вважали, що б про нас не говорили являється «підйом над собою». З'ясовується при цьому, що ті
властивості, які ми вважали найбільш позитивними, є
найбільш негативними, оскільки виходять з найглибших шарів
егоїзму, - це з одного боку. З іншого боку, «піднявшись над
собою», ми - уперше в історії нашого розвитку - заздалегідь
бачимо мету, яку нав'язує нам природа, і до якої вона нас
підганяє.
В процесі нашого розвитку «світле майбутнє чекало нас»
спочатку в рабовласницькому устрої, потім у феодальному,
потім в капіталістичному, потім в соціалістичному. Виявилось
насправді, що на нас чекали війни (релігійні, цивільні, світові) і
революції (технологічні, культурні, соціальні), а світле
майбутнє так і не втілилося у життя. «Вперед, на барикади!»,
«Свобода, рівність, братерство!», «Є така партія!» - життя
показало, що ніхто не знав і навіть не підозрював, до чого
прийде людство, слідуючи цим закликам.
Але сьогодні - і з кожним днем все ясніше і ясніше - наше
майбутнє з'являється перед нами як інтегрально пов'язане,
глобальне людство, як єдиний, здоровий організм. Саме в
цьому ми досягаємо подібність природі, саме цього вона
вимагає від нас.
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НА НОВОМУ РІВНІ
Без прагнення до нескінченного - немає життя,
немає розвитку, немає прогресу.
В. Білинський

В

рамках освітньої програми (буквально, з першого дня
заняття) наші слухачі повинні вивчати і історію людства, і його
сучасний стан, і його взаємовідносини з природою. Цей курс
будується на наукових знаннях, присвячених цій проблематиці.
Чому це настільки необхідно? Річ у тому, що наше
просування вперед, назустріч вимогам природи, ніким не
бажане. Ми усі ледарі (це наша суть) і бажаємо займатися
тільки тим, що нам приємне. З'єднуватися в щось єдине, ціле? Це, насправді, неприємно навіть тим десяти відсоткам
альтруїстів, яких природа «поселила» у нашому світі, тому що
мається на увазі об'єднання, абсолютно протилежне
принципам альтруїзму, - об'єднання, яке не виключає наш
егоїзм, а, навпаки, у взаємодії з ним.
Враховуючи усе це, в наших поясненнях виходитимемо від
осоружного - до чого вже привело і що обіцяє нам в
подальшому протистояння з природою.
У неживій природі: землетруси, цунамі, загальна зміна
клімату, - і хто знає, які ще «сюрпризи» нас очікують. В рослин-
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ному і тваринному світах: рослини, тварини, риби, птахи - цілі
їх види катастрофічно зникають; насувається загроза
планетарного голоду. Що стосується людини, - то це ми, люди,
протиставивши себе природі, робимо нашу землю
непридатною для існування.
Отже, похмура дійсність і безрадісні перспективи. Розкриття
цієї картини приводить людину до усвідомлення необхідності
досягти гармонії з природою.
Мета абсолютно небажана для нас, наш егоїзм категорично
проти цього. Але нам нікуди подітися. Нікуди! І переймаючись
безвихідністю
свого
положення,
усередині
нашого
абсолютного заперечення ми починаємо шукати мотивацію переваги, замість недоліків.
Проведемо дослідження.
Що таке людина? - Прагнення задовольнити свої бажання.
Що відбувається сьогодні? - Задовольнивши свої бажання,
ми миттєво починаємо відчувати нове спустошення і знову
повинні бігати у пошуках нових джерел наповнення.
Що припускає інтегральне наповнення? - Абсолютно новий
вид існування, коли я - в з'єднанні з оточуючими - дістаю
можливість постійного наповнення.
Таким чином, ми починаємо розкривати новий рівень
відчуттів. Ми починаємо знайомитися з тією єдиною силою, яка
управляє усією природою.
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ЗА ФОРМУЛОЮ ЕЙНШТЕЙНА
Ідея безсмертя - це саме життя, живе життя,
його остаточна формула і головне джерело
істини і правильної свідомості для людства.
Ф. Достоєвський

Я

кщо у нас вистачить завзятості для продовження
знайомства з цією єдиною силою, що управляє, то, окрім ще
більшого знання, досягнення, ми все менше відчуватимемо
зв'язок зі своїм тваринним тілом. Наше тіло ніби віддаляється
від нас, і коли воно помирає (ми поступово приходимо до цього
стану), ми практично не відчуваємо в цьому ніякої втрати.
Це порівняно з тим, як на нашому тваринному рівні – вже
просто в міру необхідності - ми стрижемо волосся або нігті.
Якщо нам вдасться пояснити нашим слухачам, що кризисні
ситуації, через які проводить нас сьогодні природа, служать
для досягнення саме цього стану, то у них з'явиться дуже
серйозна мотивація для подальшого просування.
І, крім того, це виправдовує їх сьогоднішнє положення
(більшість з них - безробітні) у світі: не потрібно ходити на
роботу, або бігати в її пошуках, тому що, осягаючи наступний,
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вищий, рівень існування, ти цим забезпечуєш наш світ усім
необхідним.
Річ у тому, що зі зміни кожної окремої людини природно
слідує зміна міжособистісних стосунків - вони стають
принципово іншими, гармонійними. Увесь світ, що оточує нас,
наповнюється, переймається цією гармонією, внаслідок чого
кожна піщинка видає величезну кількість енергії. Раптом…
Буквально за формулою Ейнштейна.
Ми зобов'язані дотримуватись гармонії групи, її єдність. В
принципі, між нашими слухачами виникають усілякі ситуації:
від абсолютного неприйняття - до повного взаєморозуміння. І
знову - ні, і знову - так, і так далі… Все це підлягає вивченню і
обговоренню, і ми дуже зацікавлені в цьому. Якщо,
припустимо, два члени групи не змогли з'ясувати стосунки між
собою, то зупиняється просування і їх самих, тому що не
змогли налагодити контакт між собою, і усієї групи, тому що не
допомогла їм в цьому.
Єдине що потрібне - не заважати іншим. Будемо дивитися
один на одного, просто як на своїх добрих друзів чи на своїх
дітей, і так далі. Зробимо так і тоді відчуємо суть, велич один
одного.
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МЕТА БЛИЗЬКА
Чудес, хоч я живу давно,
Не бачив я донині.
А втім, у світі є воно,
Таки насправді диво:
Помножений (чи розділяється?)
Цей світ на ще живі світи,
В яких він сам відображається,
Немов би вперше у віки.
Все в світі було б неживе Так наче світу цього
Зовсім не існувало,Коли б жива істота
Його не відкривала.

С. Маршак

О

тже, для чого існує людина?
Якщо тільки для того, щоб існувати у рамках своїх буденних
обов'язків, звичних задоволень, то в такому випадку ми
розглядаємо її як частину тваринного світу.
Але, можливо, існує якась, більш висока, мета, вища за
наше сьогоднішнє досягнення?
Оскільки ми можемо досліджувати тільки те, що
знаходиться нижче нас за рівнем розвитку, то для того, щоб
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досліджувати самих себе, нам якраз необхідно піднятися на
цю вищу сходинку. З її рівня ми зможемо зрозуміти: хто ми, для
чого ми, куди ми йдемо. Таким чином, ці питання, які ми
сьогодні
вважаємо
дитячими
або
нерозв'язними,
перетворяться на наукові проблеми, що підлягають
дослідженню.
Ми почнемо замислюватися про інше сприйняття природи.
Вона нас веде, як вела упродовж усіх цих тисячоліть розвитку,
до чогось визначеного - до подібності з нею. А що означає
подібність їй?
Світ проявляє себе все більш і більш інтегральним, і усі
галузі, усі розділи сучасної науки говорять нам про це.
Сьогодні це вже не різнорідні знання і навіть не сума знань - це
просто наука про природу, яку ми внаслідок обмеженості в
досягненні, розділяли по методах дослідження на фізику,
хімію, біологію і так далі. В принципі - це одна природа, тільки у
взаємодії усіх, що відбуваються в ній, процесів.
Те ж саме відбувається і в людському суспільстві - зникає
замкнутий простір, в якому ми розвивалися протягом
тисячоліть.
Виявляється
настільки
чіткий,
сильний
взаємозв'язок, який зобов'язує, що навіть такі традиційні
поняття, як народ, держава, уряд, виживають себе,
перетворюючись на щось загальне, що взаємодіє,
взаємовизначає.
Людина виявилася найконсервативнішим елементом цього
світу, тому що у своїй свідомості вона не хоче сприймати його
інтегральність. У цьому причина величезних проблем, які до
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цього дня стоять перед нами, і які, завдяки цьому чи внаслідок
цього, ми не можемо вирішити.
Отже, нам необхідно зрозуміти і ухвалити закони природи.
Якщо ми відповідатимемо їм, то зможемо зробити людське
співтовариство дійсно корисним для усіх.
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АННОТАЦІЇ КНИГ
ОБІЦЯНКА ЩАСТЯ
ЯК СТАТИ ЩАСЛИВИМ У ГЛОБАЛЬНОМУ СВІТІ

Усі ми розуміємо, що настали нові часи, завершується
колишнє життя з його рамками, поняттями і цінностями. Ми ще
не розуміємо, що ж, власне, відбувається. Проте нам
зрозуміло, що настав переломний момент, що охоплює всі
сфери життя людини, включаючи суспільство і природу.
Я пропоную вам розгледіти в тому, що відбувається не
кризу, а початок нового життя. Призначення цієї книги полегшити неминучий перехід, який нас чекає, зробити наше
життя легшим, біль зрозумілим і доброзичливим.

ЛЮДИНА - МАЛЕНЬКИЙ СВІТ
Уявіть собі, що ви можете натиснути на кнопку
«Перезавантаження», і цього разу зробити все правильно.
Велика новина полягає в тому, що виховання дітей цілком
пов'язане з іграми, в яких до них відносяться як до маленьких
дорослих, і усі основні рішення приймаються спільно.
Ви будете здивовані, виявивши, наскільки навчання дітей
позитивних речей, таких як дружба і турбота про людей
автоматично впливає на інші області нашого повсякденного
життя.
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ПСИХОЛОГІЯ ІНТЕГРАЛЬНОГО СПІВТОВАРИСТВА
Світ, в якому ми сьогодні живемо, - глобальний,
інтегральний. Це означає, що усі його частини повністю
взаємозалежні, і кожна частина визначає долю усіх. Таким він
проявився завдяки прогресу. Абсолютний зв'язок усіх частин
світу має бути усвідомлений нами, як факт.
Людина, яка правильно увійде до інтеграції, від цього
виграє. Вона не просто буде вихованою, у неї будуть необхідні
навики для виживання. Виживе тільки той, хто зрозуміє, що
інтеграція, взаємна відповідальність, поступки, об'єднання - це
заклик природи. А мета природи - привести людство до
подібності собі - до гармонії і досконалості.

РОЗВИТОК ЛЮДИНИ ВІД 0 ДО 20
Діти - це наше майбутнє. У світі нашого завтра господарями
будуть вони, і ми вже нічого не зможемо змінити, але сьогодні
їх розвиток багато в чому залежить від нас.
Книга «Розвиток людини від 0 до 20» простежує
становлення людини починаючи з періоду внутрішньоутробного розвитку і закінчуючи віком 20 років - моментом входження в
доросле життя. Книга демонструє незвичайний і дуже цікавий
підхід до питань виховання, відношення до навколишнього
світу. Йдеться про Закони природи, яких ми зобов'язані
дотримуватися, бажаємо ми того чи ні, - щоб не зашкодити
собі. Наше благополуччя залежить тільки від того, наскільки
добре ми знаємо ці закони і їх наслідки.
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ПІДЛІТКИ ХОЧУТЬ ЗМІН
Якщо Ви думаєте, що проблема гармонійного виховання
підлітків в сучасних умовах практично нерозв’язна, то будете
недалекі від істини. Але! Дивовижні наукові висновки і
практичні результати, що демонструють унікальний підхід до
виховання молоді, змусять вас змінити свою думку.
Автори розглядають свою роботу з підлітками 12-18 років як
практичну реалізацію методики інтегрального виховання методики, необхідної усьому людству в сучасну епоху
глобальних криз і змін. Прийоми, які обговорюються - крок до
побудови суспільства майбутнього, основаного на взаємодії
усіх його членів як єдиного цілого. Суспільства, в якому немає
місця вадам і нещастю. Ви вірите, що таке дійсно можливе?
Тоді ця книга для Вас. Ця книга для кожного, хто прагне до
гармонії і досконалості.

ПРОДАВЕЦЬ КРОПУ, АБО
ПРИГОДИ ВУДІ ФІТЧА
У країні спостерігаються вражаючі аномалії. Внаслідок
цього виникають проблеми державного і навіть всесвітнього
рівня. Професор Маркус Беньяміні збирає дванадцять дітей з
незвичайними здібностями в особливу школу на Заячому
Острові. Саме їм, дітям нового покоління, належить вирішити
усі проблеми людства, розкривши Головний Закон Природи.
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Чому саме діти? Які здібності вони мають?
Якими методами вирішують поставлені завдання? Чому
автор твору приховує своє ім'я? Усе це і багато що іншого ви
дізнаєтеся, прочитавши цю книгу.
ЕКСТРЕНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Анонімний автор «Продавця кропу» розкриває секрети
на сайті http://woodyfitch.com/

ЩАСЛИВЕ ДИТИНСТВО
Нещодавно у мене народився син. Кожен вечір,
повертаючись з роботи, насамперед я підходжу до його
колиски і просто дивлюся. Чарівні миті. З них і народилася ця
книга. Я так хочу дати йому щось більше, ніж гору
пластмасових іграшок. Щось більше, ніж вхідний квиток в
луна-парк під назвою «Життя». Щось більше, ніж свідоцтво в
рамці…
Книга ця написана від першої особи, але насправді за нею
стоїть ціла група психологів, педагогів і батьків, у серцях яких
живе турбота про майбутнє наших дітей. Перед вами
захоплююча мозаїка новітніх наукових досліджень і
практичного досвіду роботи фахівців. І в той же час - ніжна і
пронизлива повість про розвиток дитини, починаючи з першої
думки про неї і до зрілого віку. Глибоко і просто, з почуттям і
знанням справи автори відповідають на запитання, які не
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дають спокою багатьом з нас: як ростити щасливих дітей? Як
створювати для них атмосферу любові і безпеки? Як готувати
їх до життя?
Щасливе дитинство - це подарунок, який потрібно дбайливо
вручити підростаючому поколінню, від щирого серця, нічого не
нав'язуючи, але і не упускаючи. Наше неоперене майбутнє
дивиться нам в очі, і ми не маємо права підвести його.
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ARI
http://www.vospitanie.tv/
Ari Research Institute (ARI) - некомерційна організація, мета
якої - реалізація інноваційних ідей в освітній політиці для
дозволу системних проблем сучасної освіти і виховання.
Система освіти побудована на концепції вивчення законів
інтегрального і взаємозалежного світу, є необхідною умовою
привнесення позитивних змін до життя людства.
Наші розробки засновані на науковій адаптації
тисячолітнього досвіду, який містить системне рішення
сучасних проблем.
Ми регулярно ініціюємо діалог про світову кризу,
розглядаючи його як можливість зробити позитивні зміни в
глобальній свідомості. Основною задачею ми ставимо
виховання майбутніх поколінь з метою допомогти їм успішно
впоратися з масштабними кліматичними, економічними і
геополітичними змінами. Наші ідеї і матеріали доступні усім,
незалежно від віку, статі, віросповідання, політичних
переконань або культурних традицій і світогляду.
Пріоритетним напрямом діяльності є розробка і практична
реалізація принципів глобальної і інтегральної освіти. Ari
Research Institute (ARI) здійснює свої програми і без обмежень
надає свою базу знань за допомогою наявних мультимедійних
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каналів всьому світу. Ми прагнемо покращити обізнаність
людей про існуючу взаємну відповідальність при вистроюванні
стосунків між собою, про необхідність бути особисто
залученими в цей процес. Таким чином, ми пропонуємо шляхи
рішення серйозних проблем, що роблять вплив на сучасне
суспільство.
На сьогодні у рамках освітніх програм ARI систематично
займаються тисячі студентів з Росії і СНД, а так само Північної
і Південної Америки, Європи, Ближнього Сходу, Австралії, Азії
і Африки.
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